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Abstract
Purpose: The purposes of this study were to study characteristics of 
research regarding factors related to health promoting behaviors 
among older adults, and to identify the factors that influence health 
promoting behaviors of older persons. 
Design: This study was a quantitative research synthesis using 
meta-analysis.
Methods: Forty-eight correlational studies conducted in Thailand 
during 1991 - 2009 were recruited. Studies were analyzed using  
the meta-analysis method of Borenstein and colleagues.
Main findings: Results indicated that the majority of these studies 
were master’s thesis (77%) in the field of nursing science (77%), 
and published during 1997–2007 (77%). Most of the studies used 
Pender’s health promotion model revised version in 1996 (75%). 
The crucial factors closely related to health promoting behaviors 
among older adults with significance at .05 level were: activity-
related affect of health-promoting practices ( r = .60), self-esteem 
( r = .55), perceived self-efficacy ( r = .54), perceived benefits of 
health-promoting actions ( r = .53), and social support ( r = .53).
Conclusion and recommendations: Findings from this meta-analysis 
evidently indicate that behavior-specific cognitions and affect, 
interpersonal influences, and psychological factors are influencing 
health promoting behaviors among Thai older adults. These findings 
can directly contribute to nursing science if used to develop nursing   
interventions focusing on integration of the significant factors. It 
is anticipated that will promote the sustainable practice of health 
promoting behaviors among older adults.
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บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์: การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาคุณลกัษณะของงานวจิยั
ที่เก่ียวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ         
และศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ 
รปูแบบการวจิยั: เป็นการสงัเคราะห์งานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้วธิกีาร
วเิคราะห์อภมิาน 
วิธีด�าเนินการวิจัย: สังเคราะห์จากงานวิจัย ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี         
พ.ศ. 2534-2552 จ�านวน 48 เล่ม วเิคราะห์ข้อมลูตามวธิกีารของ Borenstein 
และคณะ 
ผลการวจิยั: ผลการศึกษาพบว่า งานวจิยัทีน่�ามาสงัเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็น
วทิยานพินธ์ระดบัมหาบณัฑิต (77%) ในสาขาวชิาการพยาบาล (77%) ตี
พมิพ์เผยแพร่มากทีส่ดุในช่วงปี 2540-2550 (77%) และใช้กรอบแนวคดิรปู
แบบการส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์ ปีค.ศ 1996 (75%)  ปัจจยัส�าคัญทีม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายใุนระดบัสงูอย่างมนียั
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ได้แก่ ความรูส้กึทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบิตักิจิกรรม
ส่งเสรมิสขุภาพ ( r = .60)  ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง ( r = .55) การรบั
รูส้มรรถนะของตน ( r = .54) การรบัรูป้ระโยชน์ของการกระท�าพฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพ ( r = .53) และการสนบัสนนุทางสงัคม ( r = .53)
สรปุและข้อเสนอแนะ: ผลการวเิคราะห์อภมิานนีช้ีช้ดัว่าปัจจยัด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และความรูส้กึนกึคดิทีเ่ฉพาะเจาะจงต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิ  
สขุภาพ ปัจจัยด้านอทิธพิลระหว่างบคุคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา         
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายไุทย ซึง่มปีระโยชน์โดยตรง
ต่อการพยาบาล ในการจดักระท�าการพยาบาลทีเ่น้นการบรูณาการปัจจยั
เหล่านีเ้พือ่ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายปุฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพทีม่คีวามต่อ
เนือ่งและยัง่ยนื
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