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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

ค�าส�าคญั: พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ  การวเิคราะห์อภมิาน  ผูส้งูอายุ 
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ควำมส�ำคญัของปัญหำ
 การส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอาย ุ เป็นทีย่อมรบัจาก
การศกึษาวจิยัหลายงานว่ามคีวามส�าคญัต่อการสงูวยัอย่างมี
สขุภาวะ1,2 และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านสขุภาพ3  
ส�าหรับประเทศไทยการส่งเสริมสุขภาพมีความส�าคัญและ
จ�าเป็นต่อผูส้งูอาย ุด้วยเหตผุล 3 ประการ คอื 1)  ผูส้งูอายุ
ไทยมอีตัราเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็4  2) ผูส้งูอายไุทยประมาณ 
2 ใน 3 ประสบกบัปัญหาการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัอย่าง
น้อย 1 โรค4 และ 3) ผูส้งูอายมุสีดัส่วนการใช้บรกิารสขุภาพ 
รวมทั้งต้องการการดูแลระยะยาว มากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ5      
ดงันัน้การส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายจุงึเป็นนโยบายหนึง่ในแผน
ผูส้งูอายแุห่งชาติ6 ท่ีรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความ
ส�าคัญ โดยผลลัพธ์ที่มุ ่งหวังของการส่งเสริมสุขภาพใน          
ผูส้งูอายคุอืการท�าให้ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพทีด่ี 
 การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
ประเทศไทยมกีารตืน่ตวัเป็นอย่างมากหลงัจากทีม่คี�าประกาศ
กฎบัตรออตตาวาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเม่ือปีพ.ศ. 
2529  ซึง่การศกึษาพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอายจุาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศกึษาวจิยัมาประมาณ 18 ปี 
อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเหล่านี้ยังไม่
สามารถน�ามาใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากงานวิจัยมีความ
หลากหลายและมข้ีอจ�ากดัของการวจัิยทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้
ได้ผลสรปุทีแ่ตกต่างกนั องค์ความรูใ้นความสมัพนัธ์ของปัจจยั
คัดสรรที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจึง
กระจดักระจาย ไม่ชดัเจนและไม่สอดคล้องกนั ท�าให้เป็นการ
ยากทีจ่ะน�าผลการวจิยัไปใช้ในการจดักระท�ากบัปัจจยัเหล่า
นี้ เพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ ดีของผู ้สูงอายุ            
จากประเดน็ปัญหาดงักล่าว การรวบรวมงานวจิยัเพือ่น�ามา
สงัเคราะห์เพือ่ให้ได้ข้อสรปุทีช่ดัเจน และสามารถน�าไปอ้างองิ
ได้ จึงมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างย่ิง ซึง่วธิกีารสงัเคราะห์
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือวิธีหนึ่งก็คือ              
การวเิคราะห์อภิมาน7 
 การวิเคราะห์อภิมานของปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของผูส้งูอายุ เป็นวธิกีารหนึง่ทีจ่ะ
ท�าให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ เนื่องจากเป็นเทคนิคการ
วเิคราะห์งานวจิยัท่ีใช้วธิกีารทางสถติมิาสงัเคราะห์งานวจิยั
หลายๆ เรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน มาหาข้อสรุปอย่างมี
ระบบเพือ่ให้ได้ผลการวจัิยทีม่คีวามกว้างขวาง ลุม่ลกึ และ
เช่ือถอืได้มากกว่าผลงานวจัิยทีเ่ป็นชิน้เด่ียว7,8 และสามารถสรปุ 

เชือ่มโยงผลจากการวจิยัหลายๆ เรือ่ง เข้าด้วยกนัได้โดยผล
การสงัเคราะห์งานวิจัยทีไ่ด้จะไม่ถกูแทรกแซงด้วยความคิด
เหน็ส่วนตวัของผูว้จิยั9,10 ผลจากการวเิคราะห์อภมิานจงึได้ข้อ
ค้นพบและข้อสรปุทีเ่ป็นองค์ความรูใ้หม่จากกงานวิจัยทีม่อียูเ่ดมิ 
นบัเป็นการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัอย่างคุม้ค่ากบัการลงทนุ 
การวเิคราะห์อภมิานในครัง้นีจ้ะช่วยให้ได้รบัค�าตอบทีน่่าเชือ่ถอื
ในข้อสรปุทีเ่ป็นความรูใ้หม่ว่า ตวัแปรหรอืปัจจยัก�าหนดตวัใด
ทีม่คีวามส�าคญัต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของ ผูส้งูอายไุทย 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลหรอืบคุลากรทางด้านสขุภาพ 
อืน่ๆ ในการน�าไปเป็นแนวทางในการจดักระท�ากบัตวัแปร
เหล่านัน้ เพือ่การพฒันาส่งเสรมิผูส้งูอาย ุ ให้มพีฤตกิรรมส่ง
เสริมสุขภาพที่ถูกต้อง หรือมีการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริม   
สขุภาพได้อย่างยัง่ยนืต่อไป

วตัถปุระสงค์กำรวจิยั
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ        
ผู้สูงอายุในด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย ด้านเน้ือหา
สาระของการวจิยั ด้านวธิวีทิยาการวจิยั และด้านคณุภาพ
งานวจิยั 
 2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุและวเิคราะห์ค่าดชันมีาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ

วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาคอื วทิยานพินธ์และรายงานการ
วจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่ง
เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายใุนประเทศไทย ทีม่หีลกัฐานปรากฏ
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2534 จนถงึ ปีพ.ศ. 2552 จ�านวนทัง้สิน้ 97 เล่ม 
ผูว้จิยัเลอืกกลุม่ตวัอย่าง โดยก�าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่
เกีย่วข้องกบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุ2) กลุม่
ตวัอย่างต้องเป็นผูส้งูอาย ุทีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป 3) เป็นการ
วจิยัทีใ่ช้กรอบแนวคดิรปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์ 
4) เป็นงานวิจัยเชงิปรมิาณ ทีศึ่กษาเชงิสหสมัพนัธ์หรอืเชงิ
ท�านาย และ 5) เป็นงานวิจัยที่มีค่าสถิติเพียงพอส�าหรับ
การน�าไปใช้ค�านวณเพือ่แปลงค่าสถติเิหล่านัน้ให้เป็นค่าดชันี
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มาตรฐาน คอื ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) หรอืค่าสถติทิี่
สามารถแปลงเป็นค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ได้ ได้แก่ t, F, 
x2, p-value  ได้งานวจิยัทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์ก�าหนด 
จ�านวน 48 เล่ม 
 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั
 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ดงันี้
 ส่วนท่ี 1 แบบคดัเลอืกงานวจัิย เป็นเครือ่งมอืที่     
ผูว้จัิยสร้างขึน้ส�าหรบัใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลอืก
งานวจิยัจากประชากรงานวจัิยทัง้หมดเข้ามาเป็นกลุม่ตวัอย่าง
ในการศกึษา โดยดดัแปลงจากแบบประเมินงานวจิยัของ ปิยะฉตัร 
ฉ�า่ชืน่11 ประกอบด้วยเกณฑ์ในการคดัเลอืกจ�านวน 5 ข้อ และ
ข้อสรุปผลการคดัเลอืกจ�านวน 1 ข้อ รวมเป็น 6 ข้อ 
 ส่วนที ่2 แบบประเมินคณุภาพงานวจิยั เป็นเครือ่งมอื
ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เพือ่น�ามาประเมนิคณุภาพของกลุม่ตวัอย่าง
งานวจิยัทีน่�ามาศกึษา โดยดัดแปลงจากแบบประเมินงานวจัิยของ 
ปิยะฉตัร ฉ�า่ชืน่11 ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมนิจ�านวน 18 ข้อ ครอบคลมุ
ในด้านวธิวีทิยาการวจิยัทัง้หมด โดยแบบประเมนิมลีกัษณะ
เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนต�่าสุด     
เท่ากบั 1 และคะแนนสงูสดุเท่ากบั 5 โดยค่าพสิยัอยูใ่นช่วง 
18–90 คะแนน 
 ส่วนท่ี 3 แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัย 
เป็นเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้จากการศกึษาต�ารา เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อภิมาน และ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพในผูส้งูอาย ุโดยดดัแปลงจากแบบ
ประเมนิงานวจิยัของ ปิยะฉตัร ฉ�า่ชืน่11 และอรยิา ทองกร12 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คอื 1) ด้านข้อมลูลกัษณะทัว่ไปของงาน
วจิยั จ�านวน 10 ข้อ  2) ด้านวธีิวทิยาการวจิยั จ�านวน 15 
ข้อ และ 3) ด้านเนือ้หาสาระของงานวจัิย จ�านวน 7 ข้อ 
 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชงิเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุ ิ จ�านวน 5 ท่าน ผลการ
พจิารณาความสอดคล้องจากผูท้รงคณุวฒุ ิ ได้ค่า CVI ของ
แบบคดัเลอืกงานวจิยั แบบประเมนิคณุภาพงานวจิยั และ
แบบบนัทึกคณุลกัษณะของงานวจิยั เท่ากบั .83, .94 และ 
1.00 ตามล�าดบั นอกจากนีผู้ว้จัิยน�าแบบประเมนิทีส่ร้างขึน้
มาตรวจสอบความเท่ียงด้วยวธิกีารประเมนิความสอดคล้อง
ในการบนัทึก (Interrater reliability) โดยทมีวจิยัต่างบนัทกึ

ข้อมลูของงานวิจัยจ�านวน 5 เรือ่ง พบว่าในส่วนของข้อมลู
คณุลกัษณะงานวจิยั บนัทกึได้ตรงกนัทกุข้อ ส่วนในด้านการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย พบว่าค่าความสอดคล้องในการ
ประเมนิได้ .97 ซึง่หมายความถงึค่าความสอดคล้องในการ
ประเมนิคณุภาพงานวจิยั นัน้สอดคล้องกนัดมีาก
 การพทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่าง เนือ่งจากการวจิยัครัง้
น้ีประชากรและกลุม่ตวัอย่างทีศึ่กษาเป็นรายงานการวิจัย ซ่ึง
ถอืว่าเป็นการวจิยัเอกสารทีร่วบรวมจากหลกัฐานข้อมลูทตุยิภมูิ 
จงึเป็นโครงการวจิยัทีไ่ม่เกบ็ข้อมลูทีบ่่งชีต้วับคุคลได้ และเป็น
ลกัษณะการวจิยัทีไ่ม่มปีฏสิมัพนัธ์หรอืมมีาตรการแทรกแซง
กบับคุคลทีย่งัมชีวีติอยู ่จงึไม่ได้ส่งพจิารณาด้านจรยิธรรมการ
วจิยั อย่างไรกต็ามผูว้จิยักค็�านงึถงึประเดน็ทางด้านจรยิธรรม 
โดยการปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการขออนญุาตสถาบนัต่างๆ 
ที่เป็นเจ้าของผลงานวิจัยในการน�างานวิจัยมาใช้เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง รวมทัง้ยดึมัน่ในการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู
ตามหลกัการวเิคราะห์อภมิานอย่างเคร่งครดั 
 วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู ผูว้จิยัสบืค้นรายงานการวจิยั 
วทิยานพินธ์ และบทความทีต่พีมิพ์ในวารสารวชิาการทีศ่กึษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ       
ผู้สูงอายุด้วยตนเอง คัดเลือกโดยใช้แบบคัดเลือกการวิจัย     
อ่านงานวจิยัทีผ่่านเกณฑ์ทีก่�าหนดโดยละเอยีด และบนัทกึ
ข้อมลูลงในแบบประเมนิคณุภาพงานวจิยั และแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะการวจิยั ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ ตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมลูทีบ่นัทกึ และน�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ค�านวณหาค่า 
ขนาดสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ด้วยวธิกีารวเิคราะห์อภมิาน
ตามวธิขีอง Borenstein และคณะ9

 การวเิคราะห์ข้อมลู
 1. วเิคราะห์คณุลกัษณะของงานวจิยัด้านข้อมลูพืน้ฐาน 
ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านเน้ือหาสาระของงานวิจัย       
โดยใช้สถติแิจกแจงความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าต�า่สดุและค่าสงูสดุ โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส�าเรจ็รปู SPSS
 2.วิเคราะห์อภิมานเพื่อหาค่าขนาดอิทธิพลรวม 
(Summary effect) ทีถ่่วงน�า้หนักด้วยจ�านวนกลุม่ตวัอย่างให้
เป็นค่าดชันมีาตรฐาน ( r ) ตามวธิขีอง Borenstein และ
คณะ9 โดยใช้รปูแบบอทิธพิลสุม่ (Random effect model) 
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Comprehensive Meta-Analysis 
(CMA version 2) โดยแปลความหมายของความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปร ตามค่าขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่
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ค�านวณได้ดงันี้13 0 < r < 0.3 คอืมคีวามสมัพนัธ์กนัต�า่, 0.3 
< r < 0.5 คอืมคีวามสมัพนัธ์กนัปานกลาง และ r > 0.5 คอื
มคีวามสมัพนัธ์กนัสงู

ผลกำรวจิยั
 1. คณุลกัษณะของงานวจัิยทีศ่กึษาปัจจัยทีส่มัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของผูส้งูอายุ

1.1 คุณลักษณะงานวิจัยด้านลักษณะทั่วไป      
งานวจิยัทัง้ 48 เล่ม เป็นวทิยานพินธ์ระดบัปรญิญาโทร้อยละ 
77 สถาบนัทีผ่ลติส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยัมหดิลร้อยละ 33 
กบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ร้อยละ 31 คณะทีผ่ลติงานวจิยั 
มากกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 69 มาจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
และสาขาที่ผลิตงานวิจัย เป็นสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ    
ร้อยละ 33 รองลงมาคอืสาขาการพยาบาลผูใ้หญ่ร้อยละ 27 
และสาขาการพยาบาลสาธารณสขุร้อยละ 17 งานวจัิยส่วน
ใหญ่พมิพ์เผยแพร่ ช่วงปี พ.ศ. 2540–2545 ร้อยละ 42 และ
ช่วงปี พ.ศ. 2545–2550 ร้อยละ 35 และมจี�านวนผูว้จัิย 1 คน
ร้อยละ 77 

1.2 คุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัย  
งานวิจัยที่น�ามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสห
สมัพนัธ์ร้อยละ 52 มกีารระบกุรอบแนวคดิในการวจิยัร้อยละ 
92 งานวิจัยทั้งหมดมีจ�านวนตัวแปรต้นเฉลี่ย 5 ตัวแปร 
มากกว่า 2 ใน 3 หรอืร้อยละ 69 ทีก่�าหนดสมมตฐิานการ
วจิยั ขนาดกลุม่ตวัอย่างเฉลีย่ 313 คน (45-4,536 คน)     
วธิกีารเลอืกกลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่ใช้วธิกีารเลอืกแบบเจาะจง
ร้อยละ 29 รองลงมาคอืวธีิการสุม่แบบหลายขัน้ตอนร้อยละ 
25 และการเลอืกตามสะดวกร้อยละ 17 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
วจิยัเฉลีย่ 5 ชดุ งานวจัิยร้อยละ 94 ได้รบัการตรวจสอบทัง้
ความตรงและความเทีย่ง โดยเกบ็ข้อมลูทีแ่ผนกผูป่้วยนอกใน
โรงพยาบาลร้อยละ 47.9 รองมาเป็นเกบ็ข้อมลูผูส้งูอายใุน
ชมุชนชนบทร้อยละ 33.3 และในชมุชนเมอืงร้อยละ 16.7 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉลี่ย 2.7 เดือน           
(15 วนั–8 เดอืน) งานวจิยัร้อยละ 52.1 มกีารก�าหนดระดบั
นยัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และส่วนใหญ่ใช้สถติทิดสอบ
ความสมัพนัธ์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั ร้อยละ 94 
สถติ ิt-test ร้อยละ 87 และสมัประสทิธ์ิการถดถอยแบบพหุ 
ร้อยละ 52

1.3 คุณลักษณะงานวิจัยด้านเนื้อหาสาระงาน
วจิยั และคณุภาพงานวจิยั งานวจัิยร้อยละ 96 ศกึษา ผูส้งูอายุ

รวมทัง้เพศชายและเพศหญงิ ร้อยละ 54 ศกึษาผูส้งูอายทุัว่ไป 
และร้อยละ 46 ศกึษาในผูส้งูอายโุรคเรือ้รงั งานวจิยัร้อยละ 
75 ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์ฉบบัปรบัปรงุ ปี ค.ศ. 199614  โดยร้อยละ 94 ศึกษา
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพทัง้ 6 ด้าน ตามกรอบแนวคดิของ
เพนเดอร์และคณะ14,15  โดยปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ของงานวิจัยที่มีการศึกษามี 5 
ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัพืน้ฐานด้านบคุคลร้อยละ 33 ปัจจยัด้าน
พฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องในอดตีร้อยละ 2 ปัจจยัด้านความรูค้วาม
เข้าใจและความเชือ่ด้านสขุภาพร้อยละ 8 ปัจจยัด้านการรบัรู้
ทีเ่ฉพาะเจาะจงต่อพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพร้อยละ 29 
และปัจจยัด้านอทิธพิลระหว่างบคุคลและสถานการณ์ร้อยละ 
28  ส่วนในด้านคณุภาพของงานวจิยัทีน่�ามาสงัเคราะห์ พบว่า 
คะแนนคณุภาพงานวจิยัมค่ีาเฉลีย่ 78.4 คะแนน  เมือ่แบ่ง
เป็นช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดบั พบว่างานวจิยัส่วนใหญ่   
มคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมามคีณุภาพในระดบัสงู
 2. ผลการวเิคราะห์ค่าดชันมีาตรฐานสมัประสทิธิ์
สหสมัพนัธ์ของปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ
ของผูส้งูอายุ
 การวเิคราะห์อภมิานจากงานวจิยัจ�านวน 48 เล่ม 
มีจ�านวนค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งหมด 
251 ค่า แบ่งเป็น 5 ปัจจยั คอื 1) ปัจจยัพืน้ฐานด้านบคุคล 
จ�านวน 129 ค่า 2) ปัจจยัด้านพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องในอดตี 
จ�านวน 2 ค่า 3) ปัจจยัด้านความรูค้วามเข้าใจและความเชือ่
ด้านสขุภาพ จ�านวน 22 ค่า 4) ปัจจยัด้านการรบัรูท้ีเ่ฉพาะ
เจาะจงต่อพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพ จ�านวน 61 ค่า และ         
5) ปัจจยัด้านอทิธพิลระหว่างบคุคล และสถานการณ์ จ�านวน 
37 ค่า เมือ่ทดสอบความไม่เป็นเอกพนัธ์ (Heterogeneity 
test) ของค่าเฉลีย่ของแต่ละงานวจิยัทีน่�ามาวเิคราะห์ ด้วย
ค่าสถติคิวิ (Q) ซึง่เป็นการทดสอบว่าค่าพารามเิตอร์ขนาด
อทิธพิลมขีนาดเท่ากนัส�าหรบัทกุกลุม่ประชากรหรอืไม่ก่อนที่
จะท�าการสงัเคราะห์ ในแต่ละปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุ พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ของปัจจยัย่อยทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่มคีวามไม่เป็นเอกพนัธ์ 
(Heterogeneous) หรอืแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 เมือ่พจิารณาด้วยค่าสดัส่วนของความแตกต่าง
ของค่าอทิธพิลแต่ละงานวจิยั ( I2 ) พบว่า มค่ีาตัง้แต่ 0.00–
97.6% (ตารางที ่1) นัน่คอืมหีลายงานวจิยัทีน่�ามาวเิคราะห์
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ในแต่ละปัจจยั ได้ผลลพัธ์ในความสมัพนัธ์ของตวัแปรปัจจยั
ทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายทุีแ่ตกต่าง
กนัในระดบัตัง้แต่น้อยถงึมาก9 อย่างไรกต็ามผูว้จิยัไม่ได้ตดั
งานวจิยัทีใ่ห้ผลลพัธ์ทีส่ดุโต่ง (Outlier) ออก เพือ่ทีจ่ะท�าให้
มค่ีาความเป็นเอกพนัธ์ดขีึน้ แต่ผูว้จิยัเลอืกใช้การวเิคราะห์อภิ
มานงานวจิยัท้ังหมด ตามวธิกีารของ Borenstein และคณะ9 
ด้วยเหตผุลคอื งานวจิยัทีน่�ามาสงัเคราะห์ มวีธิกีารด�าเนนิ
การวิจัยท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะการได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง 
หรอืจ�านวนกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษา ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
ทีศ่กึษามท้ัีงผูส้งูอายทุีส่ขุภาพดแีละทีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั 
รวมทัง้สถานทีข่องการวจิยั (Setting) มทีัง้ศกึษาผูส้งูอายใุน
สถานบริการและในชมุชน ซึง่อาจมคีวามคลาดเคลือ่นแบบ
สุม่ได้ (Random error) ดงันัน้การวเิคราะห์อภมิานด้วยรปู
แบบอทิธพิลสุม่ (Random effect model) ในครัง้นีจ้งึมคีวาม
เหมาะสม
     ผลการวเิคราะห์ พบว่าปัจจัยส�าคญัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ในระดบัสงูกบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุอย่างมี
นยัส�าคญัทางสถติ ิ ได้แก่ ความรูส้กึทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบิตัิ
กจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง การรบั
รู ้สมรรถนะของตน การรับรู ้ประโยชน์ของการกระท�า
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม  
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพในระดบั
ปานกลางค่อนไปในระดบัสงู ได้แก่ ความเชือ่ทางศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การรับรู ้อุปสรรคของการกระท�า
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ และแรงจงูใจในตนเอง ปัจจัยทีม่ี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่ สิง่ชกัน�าให้ปฏบิตั ิ อทิธิพลระหว่าง
บคุคล พฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้องในอดตี อทิธพิลทางสถานการณ์ 
ความส�าคญัของสขุภาพ ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพ และความ
เชื่ออ�านาจภายในตนด้านสุขภาพ  ส่วนปัจจัยที่มีความ
สมัพนัธ์ในระดบัต�า่ กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ 
ได้แก่ความเชือ่อ�านาจความบงัเอญิหรอืโชคชะตา การรบัรู้
ภาวะสขุภาพตนเอง ความเชือ่อ�านาจคนอืน่ การศกึษา รายได้ 
อาชพี ความหมายของสขุภาพ การมโีรคเรือ้รงัประจ�าตวั อายุ 
ระยะเวลาในการเจบ็ป่วยเรือ้รงั เพศ และสถานภาพสมรส 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่1 

อภิปรำยผล
 บนพืน้ฐานแนวคดิรปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพของ

เพนเดอร์ (Pender’s Health Promotion Model) พบว่ามี
ถงึ 28 ปัจจยัย่อยทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุ
ภาพของผูส้งูอายทุีม่ค่ีาอทิธพิลแตกต่างกนัไป โดยปัจจัยที่
เป็นหัวใจส�าคัญที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพของผูส้งูอายอุย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิคอืปัจจยัด้านการ
รบัรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงต่อพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพ ด้าน
อทิธพิลระหว่างบคุคลและสถานการณ์ และด้านจติวทิยาของ
ผูส้งูอายุ
 ปัจจยัด้านการรบัรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงต่อพฤตกิรรม
การส่งเสรมิสขุภาพมคีวามส�าคัญมากต่อการปฏบิตัพิฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุโดยปัจจยัย่อยทีส่�าคญัทีม่คีวาม
สมัพนัธ์ในระดบัสงูกบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ 
ได้แก่ การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การรบัรูป้ระโยชน์ ความ
รูส้กึทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบิตักิจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ และการ
รบัรูอ้ปุสรรคของการกระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ ซึง่การ
รบัรูส้มรรถนะของตนเอง การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรู้
อุปสรรคของการกระท�าพฤติกรรมเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญให้
บคุคลปฏบิตัพิฤตกิรรมนัน้ๆ14,15 สอดคล้องกบัการวเิคราะห์
อภมิานหลายงานทีล้่วนพบว่า การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
และการรบัรูป้ระโยชน์ของการกระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุ
ภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง
เสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุในขณะทีก่ารรบัรูอ้ปุสรรคของการ  
กระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ12,16 ข้อค้นพบน้ีสนับสนุนกรอบ
แนวคิดรปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพของเพนเดอร์ฉบบัปรบัปรงุปี 
ค.ศ. 1996 ทีม่ปัีจจัยแกนกลางทีส่�าคัญคือ การรบัรูส้มรรถนะ
ของตน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่สัมพันธ์กับการ
ปฏบิตักิจิกรรม กบัการรบัรูอ้ปุสรรคของการกระท�าพฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพ14,15 และสอดคล้องกบัการสงัเคราะห์งานวจิยั
โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Rogers และ
คณะ17 ทีใ่ห้ข้อสรปุยนืยนัว่าการรบัรูส้มรรถนะของตนเองของ
ผูส้งูอาย ุมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางบวกกบัพฤตกิรรมการออก
ก�าลงักาย 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์    
อภมิานครัง้นี ้ชีช้ดัว่าอทิธพิลระหว่างบคุคลและสถานการณ์ 
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุโดย
ปัจจยัย่อยส�าคัญทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ
ของผูส้งูอายอุย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ ได้แก่ การสนบัสนนุ
ทางสงัคม อทิธพิลระหว่างบคุคล และอทิธพิลทางสถานการณ์ 
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ตารางท่ี 1: ค่าดชันสีมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุตามรปูแบบ     
   การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
ปัจจัยรายด้าน k r Min - Max S.E Q I2

1. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต 2 .41* .25 - .54 .22 19.79*** 94.95
2. ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล 129 .13*** -.41 - .68 .19 1314.5*** 90.26

2.1 ด้านชีววิทยา
       เพศ
       อายุ
       การมีโรคเรื้อรังประจ�าตัว
       ระยะเวลาในการเจ็บป่วยเรื้อรัง
       ความรุนแรงของการเจ็บป่วยเรื้อรัง

48
18
20
2
6
2

.001
.08*

-.12***
.13**
.12**
-.05

-.41 - .38
-.15 - .38
-.01 - -.41
0.11 - .20
-.01 - .26
-.03 - -.08

.15

.14

.13

.07

.09

.03

251.00***
67.34***
49.63***
  0.82
  7.84
  0.17

81.28
74.75
63.73
 0.00
36.21
 0.00

2.2 ด้านจิตวิทยา
       การรับรู้ภาวะสุขภาพตนเอง
       ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
       แรงจูงใจในตนเอง

22
17
2
3

.29***

.23***
.55**
.44*

.05 - .68

.05 - .54

.41 - .68

.20 - .64

.19

.16

.19

.22

268.35***
125.42***
 17.04***
 53.46***

92.17
87.24
94.13
96.26

2.3 ด้านสังคมวัฒนธรรม
       สถานภาพสมรส
       การศึกษา
       รายได้ 
       อาชีพ
       ความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

59
16
18
19
5
1

.16***
-.08**
.22***
.20***
.18***
.49***

-.22 - .49
-.22 - .33
-.15 - .40
.06 - .39
.14 - .29

-

.16

.14

.14

.10

.06
-

346.77***
 40.69***
 40.59**
 49.32***
  3.58
  0.00

83.27
63.14
58.12
63.50
 0.00
 0.00

3. ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อด้านสุขภาพ 22 .20*** -.46 - .54 .25 504.54*** 95.84
3.1 ความส�าคัญของสุขภาพ 1 .36*** - -   0.00 0.00
3.2 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 3 .36* .08 - .54 .24 57.89*** 96.55
3.3 ความหมายของสุขภาพ 4 .17*** .13 - .24 .05  1.97  0.00
3.4 การรับรู้การควบคุมสุขภาพ

       ความเชื่ออ�านาจภายในตนด้านสุขภาพ
       ความเชื่ออ�านาจคนอื่น
       ความเชื่ออ�านาจความบังเอิญ

14
6
4
4

.28***
.32**
.22**
-.28*

-.46 - .52
.04 - .52
.10 - .42
-.46 - .33

.29

.21

.14

.35

180.82***
100.50***
 24.65***
 50.98***

92.81
95.03
87.83
94.12

4. การรับรู้ที่เฉพาะเจาะจงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 61 .30*** -.83 - .87 .46 9627.6*** 96.38

4.1. การรับรู้ประโยชน์ของการกระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ 22 .53*** .16 - .87 .15 414.98*** 94.94

4.2 การรบัรูอ้ปุสรรคของการกระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสุขภาพ 16 -.46*** -.83 - .09 .31 458.32*** 96.73
4.3 การรับรู้สมรรถนะของตนเอง 21 .54*** .04 - .85 .23 849.53*** 97.65
4.4  ความรู้สึกที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติกิจกรรม 2 .60* .37 - .76 .27  20.95*** 95.23

5. อิทธิพลระหว่างบุคคล และทางสถานการณ์ 37 .47*** .07 - .87 .19 659.72*** 94.54
5.1 อิทธิพลระหว่างบุคคล    8 .43*** .07 - .66 .18 102.33*** 93.16
5.2 การสนับสนุนทางสังคม 18 .53*** .30 - .87 .15 191.59*** 91.12
5.3 อิทธิพลด้านสถานการณ์ 9 .36*** .09 - .86 .24 142.10*** 94.37
5.4 สิ่งชักน�าให้ปฏิบัติ 2 .43*** .25 - .59 .25   36.23*** 67.24

 *p< .05, **p< .01, ***p< .001 Q = Homogeneity index, I2 = Between study variability      
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การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นปัจจยัส�าคญั ทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางบวกในระดับสูง กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ          
ผูส้งูอาย ุท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากบรบิทของสงัคมไทยทีเ่ป็นสงัคม
แบบรวมกลุม่ (Collectivism) ทีบ่คุคลมกีารพึง่พาอาศยักนั 
และมอีทิธพิลต่อกนั18,19 ทัง้ความคดิ ความรูส้กึ ความเชือ่ 
และการปฏบิตัติวั โดยการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เป็นสิง่ทีม่อียู่
ในสงัคมไทย อนัมฐีานรากมาจากวฒันธรรมประเพณ ีและ
ความเชื่อในพุทธศาสนา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์อภิมานของหลายการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในต่าง
ประเทศและในประเทศไทย ทีใ่ห้ผลการสงัเคราะห์ทีต่รงกนั
ว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ12,16,20 
 อิทธิพลระหว่างบุคคล และทางสถานการณ์ มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของ
ผูส้งูอาย ุท้ังนีเ้นือ่งจากความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ไม่ว่าจะ
เป็นความสมัพนัธ์แบบเครอืญาต ิความสมัพนัธ์แบบเพือ่นฝงู/
เพือ่นบ้าน และความสมัพนัธ์กบับคุคลหรอืองค์กรอืน่ๆ ซึง่มี
ทัง้ความสมัพนัธ์ในรูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เป็นสิ่งท่ีพบเห็นเป็นปกติในบริบทวัฒนธรรมของสังคมไทย 
และส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมีการพึ่งพาบุคคลเหล่านี้ ดังนั้น
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและสถานการณ์ในสงัคมจึงน่าจะ
มีอิทธิพลในการกระตุ ้นหรือส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุปฏิบัติ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพได้ สอดคล้องกบัผลการสงัเคราะห์
งานวจิยัของฟองค�า ตลิกสกลุชยั และคณะ16 ทีพ่บว่าอทิธพิล
ระหว่างบคุคล และทางสถานการณ์ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก
ต่อพฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพ
 นอกจากนีปั้จจยัด้านจติวทิยาของผูส้งูอายกุม็คีวาม
สมัพนัธ์เป็นอย่างมากต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ เช่น ความ
รูส้กึมคีณุค่าในตนเอง และแรงจงูใจในตนเอง โดยความรูส้กึ
มีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
พฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของผูส้งูอายุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก
เม่ือผูส้งูอายรูุ้สกึว่าตนเองมคีณุค่า เกดิความรูส้กึทางบวกต่อ
ตนเองจะเป็นแรงผลักดัน และแรงจูงใจต่อการปฏิบัติ
พฤตกิรรมท่ีท�าให้ตนเองมคีวามสขุหรอืการท�าให้ชวีติมภีาวะ
ความเป็นอยูท่ี่ด ีซึง่ Mann และคณะ21 กล่าวว่า ความรูส้กึมี
คุณค่าในตนเองมีบทบาทส�าคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
เนือ่งจากความรูส้กึมคีณุค่าในตนเองมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รับรู ้สมรรถนะของตน ในการควบคุมตนเองให้ปฏิบัติ
พฤตกิรรมสขุภาพอย่างสม�า่เสมอ สอดคล้องกบัการวเิคราะห์

อภมิานของ Yarcheski และคณะ20  กพ็บว่าความรูส้กึมคีณุค่า
ในตนเองมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมส่ง
เสรมิสขุภาพ เช่นเดยีวกบั การศึกษาระยะยาวของ McAuley 
และคณะ22  กใ็ห้ผลยนืยนัว่า ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเองมคีวาม
สมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการออกก�าลงักายของผูส้งูอายุ

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวจิยัไปใช้
 จากข้อค้นพบในการวเิคราะห์อภมิานครัง้นีใ้ห้ข้อ
เสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาลที่ควรมีการบูรณาการ
ปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ       
ผู้สูงอายุ โดยการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้     
ผู ้สูงอายุปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
พยาบาลควรท�าในรปูแบบของการบรูณาการทัง้ในเรือ่งของ
การส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคต่อการ   
กระท�าพฤตกิรรม ส่งเสรมิสขุภาพ การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง และอารมณ์ความรูส้กึทีส่มัพนัธ์กบัการปฏบิตักิจิกรรม
ส่งเสรมิสขุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่การรบัรูส้มรรถนะของตวั  
ผูส้งูอายเุอง ดงันัน้การปฏบิตัพิยาบาลควรจะต้องมุง่เน้นการ
จัดกระท�าที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับรู้สมรรถนะของตนเองว่า
ตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพได้ 
รวมทัง้ส่งเสรมิให้ท�ากจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพทีผู่ส้งูอายชุอบ 
คุน้เคย สอดคล้องกบับรบิทและลลีาชวีติ เพราะความรูส้กึ
และอารมณ์หรอืความคดิรวบยอดในทางบวก จะช่วยส่งเสรมิ
ให้มกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองทีด่ข้ึีน และรบัรูต่้ออปุสรรค
ของการปฏิบัติน้อยลง อันเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติ
พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนีพ้ยาบาล
ควรบรูณาการหรอืสร้างการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายทางสงัคม
ของผูส้งูอาย ุไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เพือ่น/เพือ่นบ้าน และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการ
สนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร ค�าแนะน�า ด้านทรพัยากรสิง่ของ
เครือ่งใช้ หรอืด้านอารมณ์จติใจ เพือ่ให้ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรม
ส่งเสรมิสขุภาพอย่างยัง่ยนื
 ส�าหรบัการศึกษาวิจัยต่อไปควรมกีารศึกษาความ
สมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปัจจัยต่างๆ ในรปูแบบการส่งเสรมิสขุภาพ
ของเพนเดอร์ โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
อภมิาน (Meta-analytical, Structural Equation Model) 
เพือ่ให้สามารถอธบิายปรากฏการณ์ กลไกความเชือ่มโยงของ
ปัจจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพในบรบิท
ของผูส้งูอายไุทยได้ชดัเจน และครอบคลมุมากขึน้ 
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