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Abstract 
The research synthesis aims to analyze the contents and study the effect size of the psycho-

social factors that correlate with quality of life among elderly using the technique of Meta-analysis. 
The sample studies were 29 quantitative researches that focused on the quality of life of elderly.  
The criterion of selection were a) published during 2000-2010, b) searched and downloaded from 
ThaiLis database, and c) analyzed and provided statistics such as by t, z, F or 2 . Content analysis 
and meta-analysis described by Rosenthal (1984) were the methods used for analysis. Based on the 
content analysis, the research results revealed the characteristics of the researches as follows: a) the 
majority of researches were master’s theses (65.5%), b) most of them were published by Khon 
Khen University (20.7%), c) they were published in a field of nursing and health (27.6%) and 
mostly published during 2008-2009 (34.5%), and d) Bangkok and its periphery was the area of 
study (31.0%). In terms of the methodology, it was found that a) most of researches were 
comparative quantitative studies (41.1%), b) the main objective of the studies was to survey and 
describe the quality of life (39.3%), c) the sample was selected by multi-stage sampling (34.5%),  
e) more than half used a questionnaire (58.6%), f) Cronbach Alpha was the reliability test (89.7%), 
and g) a t-test was used mainly for analysis (42.9%). Based on the meta-analysis, the findings 
showed that psycho-social factors correlating with the quality of life among elderly can be divided 
into 5 groups, ordered by effect size as follows: program of group guidance (.556), psychological-
state factors (.256), situational factors (.235), demographic factors (.231), and psychological-trait 
factors (.193), respectively. The prime factors with highest effect size in each group were the group 
counseling program (.932), self-efficacy in good quality of life (.632), family relations (.520), 
income (.337), and adversity quotient (.420), respectively. 
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ปัจจัยด้านจิตสังคมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: การสังเคราะห์
งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน1
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บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาและศึกษาขนาดอิทธิพลของปัจจัยด้านจิต

และสังคมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่างคือ รายงานการวิจัย 
เชิงปริมาณที่มีประเด็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ t, z, F และ 2

ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 สืบค้นจากฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด ThaiLis และเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบบันทึกข้อมูล ซึ่งมีรายงานการวิจัยที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกจํานวน 29 
เรื่อง ใช้การวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกับการวิเคราะห์อภิมานตามแนวคิดของโรเซนทาล (1984)  ผลการวิเคราะห์
เน้ือหาพบว่า คุณลักษณะของงานวิจัยด้านการพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (ร้อยละ 65.5) 
เป็นรายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร้อยละ 20.7) อยู่ในสาขาวิชาการพยาบาลและสุขภาพ (ร้อยละ 27.6) 
เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 (ร้อยละ 34.5) เก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 31.0) ส่วน
คุณลักษณะด้านระเบียบวิธีวิจัย พบว่า รายงานการวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ (ร้อยละ 
41.1) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือสํารวจหรือบรรยาย (ร้อยละ 39.3) สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (ร้อยละ 34.5) 
ส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถาม (ร้อยละ 58.6) มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธี
ของครอนบาค (ร้อยละ 89.7) และค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (ร้อยละ 79.3) และวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที 
(ร้อยละ 42.9) ส่วนผลการวิเคราะห์อภิมานพบว่า กลุ่มปัจจัยด้านจิตและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านโปรแกรมจัดกระทํา กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่มปัจจัยด้าน
สถานการณ์ทางสังคม กลุ่มปัจจัยด้านชีวสังคม และกลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม ด้วยค่าเฉล่ียของขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .556, .256, .235, .231, และ .193 ตามลําดับ โดยมีตัวแปรที่สําคัญในแต่ละกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ โปรแกรมการแนะแนวกลุ่ม ความเช่ือในความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัว รายได้ และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ซึ่งมีค่าเฉล่ียของ
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .932, .632, .520, .337, และ .420 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์อภิมาน คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
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บทนํา 

ข้อมูลจากการสํารวจหลายแหล่งยืนยันว่า 
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังเช่น การ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ  .ศ  .  2555 โดย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทยพบว่า ประชากรสูงอายุของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นลําดับจาก 1.2 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 
พ.ศ. 2503 เป็น 8.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.2 
ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2555) จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า
ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงอายุตามคํานิยามของ
องค์การสหประชาชาติที่กําหนดว่า ประเทศใดที่มี
สัดส่วนประชากรผู้ สู งอายุมากกว่าร้อยละ  10 
เรียกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2555)   
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็น
สังคมผู้สูงอายุ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทุก
ประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาและประเทศกําลัง
พัฒนา จนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจท้ังใน
ระดับชาติและระดับโลก เน่ืองจากส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางในระดับมหภาค เช่น ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร 
การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การ
จ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน เป็นต้น (กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2553) 
และส่งผลในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคล เช่น 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต เป็นต้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสําคัญต่อการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ 

การกําหนดนโยบายแผน และโครงการ
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นท้าทายในสังคม

ผู้สูงอายุ ต้องอาศัยข้อมูล ผลการวิจัย และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่มีความน่าเช่ือถือ เที่ยงตรง และ
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาและตัดสินใจ  ซึ่ งงานวิจัยทาง
ประชากรและสังคมเก่ียวกับผู้สูงอายุได้รับความ
สนใจจากนักสังคมศาสตร์และนักประชากรศาสตร์
เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ด้วยสาเหตุคือ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร อันเป็นผล
มาจากความสําเร็จของนโยบายประชากรที่สามารถ
ลดอัตราการเพิ่มประชากรและอัตราการเกิดได้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของงานวิจัย
ด้านประชากรและสังคมเก่ียวกับผู้สูงอายุ พบว่าแม้มี
งานวิจัยด้านผู้สูงอายุค่อนข้างมากและมีประเด็นที่
ซ้ําซ้อนกัน แต่ข้อสรุปเร่ืองคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในมุมมองภาพรวมที่เน้นสหวิทยาการยังมีไม่เพียงพอ 
จะเห็นได้จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับผู้สูงอายุ
ในระดับประเทศพบว่ามีไม่ก่ีเรื่องและส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยที่ ให้ข้อมูลด้านเดียว อีกทั้ ง เ ป็นข้อมูล
ระดับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร
ผู้สูงอายุเท่าน้ัน (นภาพร ชโยวรรณ และศิริวรรณ           
ศิริบุญ, 2538) และแม้ว่าจะมีการทบทวนองค์ความรู้
ด้านผู้สูงอายุหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ทบทวนในลักษณะการประมวลประเด็นวิจัยเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านสังคมศาสตร์
และประชากรศาสตร์ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านคลิ นิก ด้านระบบ
บริหารสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ด้าน
กฎหมาย และการรวบรวมเล่มบรรณานุกรมและ
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ (รัตนา เพ็ชรอุไร 
และอดุลย์ วิรยเวชกุล, 2538) หรือเป็นการทบทวน
องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่บูรณาการจากหลายสาขา
ครอบคลุมทั้งประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์ ระบบสวัสดิการและบริการ และ
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แนวคิดด้านการวิจัย (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล นภาพร 
ชโยวรรณ และศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2545) หรือเป็น
การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือทบทวนนโยบาย มาตรการของรัฐ และผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ดําเนินการเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุโดยศึกษาในประเด็นสําคัญๆ เช่น ความ
พร้อมของภาครัฐต่อการรองรับผู้สูงอายุที่เพ่ิมจํานวน
มากข้ึน การประกันสังคม การดูแลผู้สูงอายุ การมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุ และการทํางานของผู้สูงอายุ 
(อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์, 2538) ซึ่งงานวิจัยทั้งหมด
ล้วนเป็นการประมวลและสังเคราะห์เอกสารในเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

ถึงแม้งานวิจัยเก่ียวกับการสังเคราะห์ผู้สงูอายุ 
หรือการศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจะ
มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การศึกษาในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง เป็นองค์ความรู้
ที่กระจัดกระจาย และยังไม่ได้มีผู้ประมวลจัดหมวดหมู่
ในลักษณะปัจจัยด้านจิตและสังคมของคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ทําให้ผลงานวิจัยขาดความต่อเน่ือง ไม่รวม
เป็นภาพใหญ่ จึงไม่สามารถมองเห็นและกําหนดจุดที่
ขาดหาย ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการสังเคราะห์งานวิจัย
เก่ียวกับปัจจัยด้านจิตและสังคมจะทําให้ได้ภาพรวม
ของปัจจัยเชิงเหตุแบบสหวิชาการท่ีอาศัยรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) 
(Magnusson & Endler, 1977; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 
2550) เป็นแนวทางกําหนดกรอบการสร้างกลุ่มปัจจัย
เชิงเหตุ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัย
สถานการณ์ทางสังคม กลุ่มปัจจัยจิตลักษณะเดิม กลุ่ม
ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ ดังน้ันการวิจัยครั้ง
น้ีมุ่งให้ความสําคัญกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษา
ลักษณะทางจิตและสังคมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกับ
การวิเคราะห์อภิมาน โดยผลการสังเคราะห์งานวิจัย

ด้วยการวิเคราะห์อภิมานจะทําให้ได้องค์ความรู้ด้าน
ตัวแปรในกลุ่มลักษณะทางจิตและสังคมที่นําไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ และสามารถนําองค์
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองที่
มีความต่างจากเดิม หรือการวิจัยเชิงการพัฒนาเพ่ือ
สร้างสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมของผู้สูงอายุไทย
ให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การสังเคราะห์งานวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือวิเคราะห์เน้ือหาและศึกษาขนาดอิทธิพลของปจัจยั
ด้านจิตและสังคมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากร
และกลุ่ ม ตัวอ ย่าง  วิ ธี การ เ ก็บรวบรวมข้อมู ล 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังน้ี 

ประชากร 
ประชากรของการวิจัยครั้งน้ี คือ รายงานการ

วิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความวิจัย วิทยานิพนธ์หรือภาค
นิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาที่ เปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีขอบเขตการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังน้ี
1) มีประเด็นการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
2) เป็นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ.2543-
2553 และ 3) เป็นเอกสารเผยแพร่ที่สามารถสืบค้น
ได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ Thai Digital Collection 
(ThaiLis) ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีงานวิจัยที่
สอดคล้องกับของเขตการศึกษาที่กําหนดไว้ จํานวน
ทั้งสิ้น 141 เรื่อง 

กลุ่มตัวอย่าง  
 สําหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคร้ังน้ีได้ 
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จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดย 
เลือกเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่เผยแพร่แล้ว และมี
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ t, z, F และ 2   ซึ่ง 
มีกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่ นํามาสังเคราะห์ในเชิง
ปริมาณด้วยการวิเคราะห์อภิมาน จํานวน 29 เรื่อง 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตนเองและทีมผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี โดยในขั้นตอนแรกเร่ิมจากการ
รวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์
ของห้องสมุด ThaiLis โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังน้ี 

ขั้นสืบค้นข้อมูล  
ผู้วิจัยสืบค้นหาเอกสารที่เก่ียวข้อง

กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiLis ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ ทั้งน้ีใช้คําสืบค้นหลัก คือ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งในขั้นตอนน้ีปรากฏช่ือ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับคําค้นจํานวน 141 เรื่อง  

ขั้นคัดเลือกงานวิจัย  
ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก 

คือ 1) เป็นงานวิจัยที่มีองค์ความรู้เก่ียวกับสาเหตุทาง
จิตและสังคมที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
2) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์เปรียบเทียบ และการวิจัยเชิงทดลอง ที่ใช้
วิธีวิทยาการวิจัยอย่างเป็นระบบ 3) กลุ่มตัวอย่างมี
ขนาดใหญ่เพียงพอ และ 4) มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้
สถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล คือ มีข้อมูล
และค่าสถิติครบถ้วน ได้แก่ ค่าสถิติ r, t, F, 2 ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน องศาอิสระ (degree of 
freedom) และขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนํามาคํานวณ
ขนาดอิทธิพล (Effect size) และค่าขนาดอิทธิพล
มาตรฐานตลอดจนมีการสรุปผลการวิจัยที่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ภายหลังคัดกรองเล่ม
งานวิจัยตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมทั้งประเมินคุณภาพ
งานวิจัยในแต่ละหัวข้อพบว่า งานวิจัยที่มีค่าสถิติ
ครบถ้วนในการวิเคราะห์อภิมาน และมีคะแนน
ประเมินคุณภาพงานวิจัยในระดับปานกลางค่อนข้าง
สูง มีจํานวนทั้งสิ้น 29 เรื่อง 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึก

ข้อมูลการสั ง เคราะห์งาน วิจัยที่ ปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และนําไปทดลองใช้
เก็บข้อมูลกับรายงานการวิจัยจํานวน 10 ฉบับ แบบ
บันทึกข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย ประกอบด้วย ช่ือผู้วิจัย 
ช่ืองานวิจัย สถาบันที่เผยแพร่ สาขาวิชาที่เผยแพร่  ปี
ที่เผยแพร่ ประเภทของงานวิจัย และลักษณะของ
งานวิจัย และส่วนที่ 2 รายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัย 
ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ลักษณะ
ของตัวแปรตาม ลักษณะของตัวแปรอิสระ จํานวน
ประชากร จํานวนกลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่าง 
เพศของกลุ่มตัวอย่าง อายุของกลุ่มตัวอย่าง ระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่เก็บข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตาราง
สถิ ติ สํ าหรั บคํ านวณขนาด อิท ธิพล  และสรุ ป
ผลการวิจัยที่สําคัญ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาเพ่ือสรุป
สาระสําคัญของงานวิจัยด้วยการพรรณนาด้วยค่าสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และร้อยละ ส่วนที่
สองเป็นการวิเคราะห์เชิงอภิมาน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้
วิธีการสังเคราะห์ค่าประมาณดัชนีมาตรฐานของ       
โรเซนทาล (Rosenthal, 1984) เนื่องจากงานวิจัย
ที่นํามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยประเภทสหสัมพันธ์เชิง
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เปรียบเทียบ ซึ่ งสอดคล้องและเหมาะสมกับวิธี
ดังกล่าวมากที่สุด ดังน้ันในการเลือกใช้ดัชนีมาตรฐาน
ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โรซาลทาลใช้
ค่า r เน่ืองจากง่ายต่อการคํานวณและการตีความหมาย 
ซึ่งมีสูตรในการคํานวณ ดังน้ี 

 

)]1/()1[(log2/1 rrer
  

 

ผลการวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป
ของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ และส่วนที่ 2 เป็นผล
การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
ในแต่ละส่วนมีข้อค้นพบ ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ทั่วไปของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ 
 คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 
ด้านการพิมพ์ และด้านระเบียบวิธีวิจัย คุณลักษณะ
ด้านการพิมพ์ มีส่วนประกอบย่อย ได้แก่ ประเภทของ
งานวิจัย สถาบันที่เผยแพร่งานวิจัย สาขาวิชาที่เผยแพร่
งานวิจัย ปีที่เผยแพร่งานวิจัย ส่วนคุณลักษณะด้าน
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แบบแผนงานวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประเภท
เครื่องมือ การหาค่าความเช่ือมั่น การหาค่าความเที่ยง 
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 คุณลักษณะด้านการพิมพ์ 

งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์จํานวน 29 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ เมื่อจําแนกตามประเภท
งานวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ
มหาบัณฑิต  (ร้อยละ 65.5) รองลงมาคือ สารนิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ (ร้อยละ 24.1) วิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต (ร้อยละ 6.9) และงานวิจัยของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 3.4) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาตามสถาบัน

ที่เผยแพร่งานวิจัย พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
สถาบันที่ เผยแพร่งานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2553 มากที่สุด (ร้อยละ 
20.7) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ร้อยละ 17.2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 13.8) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร้อยละ 13.8) ตามลําดับ  
 เมื่อพิจารณาตามสาขาวิชาที่เผยแพร่งานวิจัย
พบว่า รายงานการวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่    
อยู่ในสาขาวิชาการพยาบาลและสุขภาพมากที่สุด 
(ร้ อยละ  27.6)  รองลงมาคือ  สาขา วิชาสั งคม              
การพัฒนาสังคม และการศึกษา (ร้อยละ 17.2) และ
สาขาวิชาจิตวิทยา (ร้อยละ 13.8) ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาแยกตามปีที่เผยแพร่งานวิจัยพบว่า ปี พ.ศ. 
2551-2552 มีงานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด (ร้อยละ 34.5) รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 
2545-2546 และปี พ.ศ. 2547-2548 ซึ่งมีสัดส่วน
เท่ากัน (ร้อยละ 17.2) และเมื่อพิจารณาตามพ้ืนที่ 
เก็บข้อมูลพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เก็บข้อมูลใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ 31.0) 
รองลงมาคือ ภาคใต้ (ร้อยละ 24.1) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 17.2) ตามลําดับ 
 คุณลักษณะด้านระเบียบวิธวิีจัย 
 คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ า น ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย 
ประกอบด้วย แบบแผนการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
วิธีการเลือกตัวอย่าง ประเภทของเคร่ืองมือ วิธีการหา
ความเช่ือมั่น วิธีการหาความเที่ยงตรง และสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล เมื่อจําแนกตามแบบแผนการวิจัย
พบว่า  รายงานการวิจัยส่ วนใหญ่ เ ป็นการวิจัย
เปรียบเทียบ (ร้อยละ 41.1) รองลงมาคือ การวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์ (ร้อยละ 34.5) และการวิจัยเชิงทดลอง 
( ร้ อ ยละ  13.8)  ตาม ลํ า ดั บ  เ มื่ อ จํ า แนกต าม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยพบว่า รายงานการวิจัยที่
นํามาสังเคราะห์มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ
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สํ ารวจห รือบรรยายมากที่ สุ ด  (ร้ อยละ  39.3) 
รองลงมาคือ เพ่ือค้นหาปัจจัย/ทํานาย/ค้นหาสาเหตุ 
(ร้อยละ 24.6) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ (ร้อยละ 
16.4) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ 
(ร้อยละ 14.8) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาวิธีการ
เลือกตัวอย่างพบว่า รายงานการวิจัยส่วนใหญ่ใช้การ
สุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  (ร้อยละ  34.5) 
รองลงมาคือ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (ร้อยละ 
24.1) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (ร้อยละ 
13.8) ตามลําดับ   
 เมื่ อ พิจารณาจําแนกตามประเภทของ
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า รายงาน
การวิจัยจํานวนมากกว่าครึ่งใช้แบบสอบถาม (ร้อยละ 
58.6) รองลงมาคือ แบบสัมภาษณ์ (ร้อยละ 37.9) 
และแบบทดสอบ (ร้อยละ 3.4) เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามวิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือพบว่า รายงานการ
วิจัยส่วนใหญ่ ใ ช้ วิ ธีการหาค่าความเ ช่ือมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค (ร้อยละ 89.7) ส่วนการหาค่า
ความเ ท่ียงตรงของเครื่ องมือ (Validity)  พบว่า 
รายงานการวิจัยส่วนใหญ่หาค่าความเที่ยงตรงด้วย
การหาค่าความเที่ยงเชิงเ น้ือหา (ร้อยละ 79.3) 
นอกจากน้ันเมื่อพิจารณาจําแนกตามสถิ ติที่ ใ ช้
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้สถิ ติ
ทดสอบที (t-test) (ร้อยละ 42.9) รองลงมาคือ การ
ทดสอบไคสแควร์ (ร้อยละ 21.4) และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (ร้อยละ 16.7) ตามลําดับ  
 
 ส่วนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้วย
วิธีการวิเคราะห์อภิมาน 
 จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่าขนาดอิทธิพล
ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ในการหาค่าขนาดอิทธิพล (d) หรืออาจเรียกว่าค่า

ดัชนีมาตรฐาน จะพิจารณาประเด็นวิจัยที่ศึกษาใน
รายงานการวิจัยแต่ละเล่ม รายงานการวิจัยบางเล่มมี
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหลายตัว หรือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัว ค่าขนาด
อิทธิพลในรายงานการวิจัยแต่ละเล่มจึงมีได้ต้ังแต่ 1 
ค่าขึ้นไป ดังน้ันหน่วยในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นค่าขนาด
อิทธิพล จึงมีจํานวนไม่เท่ากับจํานวนเล่มรายงานการ
วิจัย ในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งน้ีมีรายงานการ
วิจัยที่นํามาสังเคราะห์จํานวน 29 เรื่อง แบ่งออกเป็น 
งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 25 เรื่อง และงานวิจัยเชิง
ทดลอง 4 เรื่อง มีค่าขนาดอิทธิพลทั้งหมด 186 ค่า  
 การสังเคราะห์งานวิจัยในส่วนน้ี ผู้วิจัยแบ่ง
ปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์
ทางสังคม กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม กลุ่มปัจจัย
ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่มปัจจัยด้านชีว
สังคม และกลุ่มปัจจัยด้านโปรแกรมจัดกระทํา โดย 3 
กลุ่มแรก จําแนกโดยอาศัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
นิยม ส่วนกลุ่มปัจจัยด้านชีวสังคม และกลุ่มปัจจัย
ด้านโปรแกรมจัดกระทํา เป็นการจําแนกตามข้อ
ค้นพบที่ปรากฏจากการสังเคราะห์งานวิจัย ส่วน
เกณฑ์ในการจัดตัวแปรอิสระเข้ากลุ่มปัจจัยต่างๆ 
ผู้วิจัยพิจารณาจากนิยามปฏิบัติการของตัวแปรใน
งานวิจัยแต่ละเรื่อง  ผลจากการสังเคราะห์พบว่า 
กลุ่มปัจจัยด้านจิตและสังคมท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 5 กลุ่ม มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังตาราง 1 
และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
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ตาราง 1  ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้านชีวสังคม ด้านสถานการณ์ทางสังคม ด้านจิตลักษณะเดิม  
 ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ และด้านโปรแกรมจัดกระทํา ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มปจัจัย 
ค่าเฉลี่ยขนาด

อิทธิพล 
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบ

ถ่วงน้ําหนัก 
จํานวนค่าขนาด

อิทธิพล 

ด้านชีวสังคม    
1. รายได้ .299 .337 14 
2. กรรมสิทธิ์บ้าน .306 .306  1 
3. ระดับการศึกษา .285 .287 13 
4. อาชีพ .276 .287  9 
5. หลักประกันสุขภาพ .258 .258  1 
6. สถานภาพสมรส .204 .226 12 
7. ภาวะสุขภาพ .189 .206  4 
8. อายุ .182 .195 14 
9. เขตท่ีอยู่อาศัย .192 .186  8 
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว .173 .186  5 
11. เพศ .133 .151 18 
12. จํานวนบุตร .132 .132  1 
13. ศาสนา .073 .073  1 

รวม .215 .231 101 
ด้านสถานการณ์ทางสังคม    
1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว .478 .520 5 
2. การรับรู้การมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี .384 .391 3 
3. ความสามารถในการใช้ชีวิตประจาํวัน .295 .357 3 
4. การดํารงชีวิตก่อนเข้าพัก .273 .273 1 
5. ผู้ดูแลก่อนเข้าพัก .273 .273  1 
6. การเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ .225 .254  4 
7. การสนับสนุนทางสังคม .238 .251 13 
8. การรับรู้ข่าวสาร .246 .251  4 
9. การใช้สารเสพติดในปัจจุบัน .194 .194  1 
10. ภาระหน้ีสิน .194 .190  4 
11. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม .194 .189  6 
12. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ .196 .168  7 
13. การมีกิจกรรม .163 .158  3 
14. การพึ่งตนเอง .018 .136  3 
15. สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย .170 .122  5 
16. เหตุผลในการเข้าพัก .104 .104  2 
17. ลักษณะการอาศัยอยู่ในครอบครัว .053 .038  4 
18. การแสดงบทบาท .031 .033  2 

รวม .219 .235 71 
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กลุ่มปจัจัย 
ค่าเฉลี่ยขนาด

อิทธิพล 
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบ

ถ่วงน้ําหนัก 
จํานวนค่าขนาด

อิทธิพล 

ด้านจิตลักษณะเดิม    
1. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค .420 .420 1 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง .290 .290 1 
3. สุขภาพจิต .123 .226 2 
4. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน .083 .083 1 
5. ความเช่ืออํานาจภายในตน -.267 -.267 1 

รวม .129 .193 6 
ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์    
1. ความเช่ือในความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี .632 .632 1 
2. การบรรลุงานตามข้ันพัฒนาการ .480 .480 1 
3. ความรู้เรื่องผู้สูงอายุ -.024 -.022 2 

รวม .266 .256 4 
ด้านโปรแกรมจัดกระทํา    
1. โปรแกรมการแนะแนวกลุ่ม .932 .932 1 
2. รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน .567 .567 1 
3. โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ .320 .320 1 
4. โปรแกรมการออกกําลังกายในนํ้า .159 .188 5 

รวม .474 .556 4 

 

 ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้าน
ชีวสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า มี
ตัวแปรด้านชีวสังคมที่ศึกษาจํานวน 13 ตัว โดยตัว
แปรเพศเป็นตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด  มีจํานวน
ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 18 ค่า เมื่อปรับค่าเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลให้เป็นค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วง
นํ้าหนักพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .073 ถึง .337 ทั้งน้ี
ตัวแปรรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วง
นํ้าหนักเท่ากับ .337 รองลงมาคือ กรรมสิทธ์ิบ้าน 
ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .306 .287 และ .287 
ตามลําดับ ส่วนตัวแปรศาสนามีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
แบบถ่วงนํ้าหนักตํ่าที่สุด เท่ากับ .073 

ค่าเฉลี่ยของขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัย
ด้านสถานการณ์ทางสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปรด้านสถานการณ์ทางสังคมท่ี
ศึกษามีจํานวน 18 ตัว โดยการสนับสนุนทางสังคม
เป็นตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 13 ค่า เมื่อปรับค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
ให้เป็นค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักพบว่า          
มีค่าอยู่ระหว่าง .033 ถึง .520 ทั้งน้ีความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
มากที่สุด มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบถ่วงน้ําหนัก
เท่ากับ .520 รองลงมาคือ การรับรู้การมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี และความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวัน มี
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .391 
และ .357 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรการแสดงบทบาทมี
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักตํ่าที่สุดเท่ากับ .033 
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 ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้าน
จิตลักษณะเดิมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   
พบว่า ตัวแปรด้านจิตลักษณะเดิมที่ศึกษามีจํานวน 5 
ตัว โดยตัวแปรสุขภาพจิตเป็นตัวแปรที่มีการศึกษา
มากท่ีสุด มีจํานวนค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 2 ค่า      
เมื่อปรับค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลให้เป็นค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง         
-.267 ถึง .420 ทั้งน้ีความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบ 
ถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .420 รองลงมาคือ การเห็นคุณค่า
ในตนเอง และสุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล  
แบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .290 และ .226 ตามลําดับ 
ส่วนตัวแปรความเช่ืออํานาจภายในตน มีค่าเฉล่ียขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักตํ่าสุดและมีความสัมพันธ์      
ทางลบกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เท่ากับ -.267 

ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้าน
จิตลักษณะตามสถานการณ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปรด้านจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ที่ศึกษามี 3 ตัว โดยความรู้เรื่องผู้สูงอายุ
เป็นตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 2 ค่า เมื่อปรับค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล 
ให้เป็นค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักพบว่า         
มีค่าอยู่ระหว่าง -.022 ถึง .632 ทั้งน้ีความเช่ือใน
ความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ โดยมี
ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .632 
และ .480 ตามลําดับ ส่วนตัวแปรความรู้เรื่องผู้สูงอายุ
มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักตํ่าที่สุดและ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
เท่ากับ -.022 

ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้าน
โปรแกรมจัดกระทําที่ มี ต่อคุณภาพชี วิตของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปรด้านโปรแกรมจัดกระทําที่
ศึกษามี 4 ตัว โดยโปรแกรมการออกกําลังกายในนํ้า
เป็นตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 5 ค่า เมื่อปรับค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพล
ให้เป็นค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักพบว่า 
มีค่าอยู่ระหว่าง .188 ถึง .932 ทั้งน้ีโปรแกรมการ
แนะแนวกลุ่มมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วง
นํ้าหนักเท่ากับ .932 รองลงมาคือ รูปแบบพันธมิตร
ในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน และโปรแกรม   
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจ มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ .567 และ .320 ตามลําดับ 
ส่วนตัวแปรโปรแกรมการออกกําลังกายในนํ้ามี
ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักตํ่าที่สุด เท่ากับ 
.188 
 จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถสรุปเป็น
แผนภาพแสดงอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้านชีวสังคม 
ด้านสถานการณ์ทางสังคม ด้านจิตลักษณะเดิม      
ด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ และด้านโปรแกรม
จัดกระทํ าที่ มี ต่อคุณภาพชี วิตของผู้ สู งอา ยุ ไ ด้        
ดังภาพประกอบ 1 ซึ่งอธิบายได้ว่ากลุ่มปัจจัยด้าน
โปรแกรมจัดกระทํา เป็นกลุ่มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 0.556 รองลงมาคือ 
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์ กลุ่ม
ปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคม และกลุ่มปัจจัยด้าน
ชีวสังคม ซึ่งมีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนัก
เท่ากับ 0.256, 0.235 และ 0.231 ตามลําดับ ส่วน
กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิมเป็นกลุ่มปัจจัยที่มี
ค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลตํ่าสุด เท่ากับ 0.193 
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กลุ่มปัจจัยด้านลักษณะชีวสังคม (.231)     กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ ์(.256) 

1. รายได้   (.337)  1. ความเช่ือในความสามารถตนเอง (.632) 
2. กรรมสิทธ์ิบ้าน (.306)      ในการมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี  
3. ระดับการศึกษา (.287)  2. การบรรลุงานตามข้ันพัฒนาการ (.480) 
4. อาชีพ (.287)  3. ความรู้เรื่องผู้สูงอายุ (-.022) 

5. หลักประกันสุขภาพ (.258)    
6. สถานภาพสมรส (.226)    
7. ภาวะสุขภาพ (.206)    
8. อาย ุ (.195)  กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ทางสังคม (.235) 

9. เขตท่ีอยู่อาศัย (.186)  1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว (.520) 
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (.186)  2. การรับรู้การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (.391) 
11. เพศ (.151)  3. ความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวัน (.357) 
12. จํานวนบุตร (.132)  4. การดํารงชีวิตก่อนเข้าพัก (.273) 
13. ศาสนา (.073)  5. ผู้ดูแลก่อนเข้าพัก (.273) 

   6. การเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอาย ุ (.254) 
   7. การสนับสนุนทางสังคม (.251) 

กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม (.193)  8. การรับรู้ข่าวสาร (.251) 
1. ความสามารถในการเผชิญปัญหาฯ (.420)  9. การใช้สารเสพติดในปัจจุบัน (.194) 
2. การเห็นคุณค่าในตนเอง (.290)  10. ภาระหนี้สิน (.190) 
3. สุขภาพจิต (.226)  11. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (.189) 
4. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (.083)  12. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ (.168) 
5. ความเช่ืออํานาจภายในตน (-.267)  13. การมีกิจกรรม (.158) 

   14. การพ่ึงตนเอง (.136) 
   15. สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย (.122) 

กลุ่มปัจจัยด้านโปรแกรมจัดกระทํา (.556)  16. เหตุผลในการเข้าพัก (.104) 

1. โปรแกรมการแนะแนวกลุ่ม (.932)  17. ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัว (.038) 
2. รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการ (.567)  18. การแสดงบทบาท (.033) 
   สุขภาพในชุมชน     
3. โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (.320)    
4. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา (.188)    
 

คณุภาพชีวิต 

ผูส้งูอาย ุ

 
ภาพประกอบ 1 แผนภาพแสดงอิทธิพลของกลุ่มปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาพบประเด็นที่
น่าสนใจสําหรับการอภิปรายผล 2 ประการ ดังน้ี 

ประการแรก งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต มีแบบ

แผนการวิจัยเป็นเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ และ
แบบสหสัมพันธ์ ในขณะท่ีการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
ทดลองยังมีค่อนข้างน้อย สําหรับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยมุ่งสํารวจและบรรยาย และค้นหาปัจจัยหรือ
ตัวทํานาย ข้อค้นพบน้ีสะท้อนให้เห็นว่า งานวิจัยที่มี
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ประเด็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุยังเป็น
งานวิจัยประเภทการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research) 
ที่แสวงหาความรู้ความจริงในทางทฤษฎีหรือเพ่ือ
ทดสอบทฤษฎี โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะ แม้การวิจัยพ้ืนฐานจะเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้อง
ศึกษา แต่หากประเด็นการวิจัยน้ันๆ เริ่มอ่ิมตัวหรือมี
ผู้ศึกษากันซ้ําๆ จะทําให้ไม่เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
ต่อยอดการวิจัย ผลการวิจัยในประเด็นน้ีสอดคล้อง
กับการศึกษาของอัจฉรา สุขารมณ์ และอังศินันท์ 
อินทรกําแหง (2548) ที่สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ 
อีคิวในประเทศไทยและพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
งานระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 81.86 และ
ออกแบบงานวิจัยเป็นแบบสหสัมพันธ์ และเชิง
ทดลอง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการสังเคราะห์
งานวิจัยที่ เ ก่ียวกับความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดของคนไทย ของอังศินันท์ อินทรกําแหง 
(2551) ที่พบว่างานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่
เป็นงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ์ และมีวิธีดําเนินการ
วิจัยแบบสหสัมพันธ์   

ประการที่สอง ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ส่วน
ใหญ่ใช้สถิติทดสอบที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่าการใช้
สถิ ติขั้นสูงในงานวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุยังมีค่อนข้างน้อย และเมื่อพิจารณาแบบ
แผนการวิจัยเชิงทดลองพบว่า มีลักษณะแบบการ
ทดลองขั้นต้น เช่น One group pretest posttest 
design หรือ One shot case study เป็นต้น โดย
อาศัยเพียงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเป็นกลุ่มทดลอง 
(Experimental group) และวัดก่อนและหลังการ
ทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบว่าคะแนนหลังจากที่ได้รับ
การจัดกระทําไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุหรือไม่ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวขาดการ

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (Control group) ทํา
ให้ผลการวิจัยไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าผู้ที่ผ่าน
โปรแกรมจัดกระทําหรือเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง
จะเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมหรือมีคุณภาพชีวิตที่สูง
กว่าผู้ที่ ไม่ผ่านโปรแกรมจัดกระทําหรือเข้าร่วม
กิจกรรมการทดลอง (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และ
ทัศนา ทองภักดี, 2549)  รวมทั้งการออกแบบการ
ทดลองที่ผ่านมายังขาดการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน
ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น ความ
แตกต่างทางลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของ
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจัดกระทํา ได้แก่ เพศ อายุ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีช่องว่างของ
การออกแบบการวิจัยในเรื่องการติดตามผลการวิจัย
ในระยะยาว (Follow up) เพ่ือศึกษาว่าภายหลัง
โปรแกรมจัดกระทําสิ้นสุดลงแล้ว คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
 2. ผลการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน 
พบผลการศึกษาที่เป็นข้อสังเกตสําหรับการอภิปราย
ผล 6 ประการ ดังน้ี  
 ประการแรก ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลตามกลุ่มปัจจัยเชิงเหตุที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มปัจจัยด้านโปรแกรมจัด
กระทํา มีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักสูง
ที่สุด (.556) รองลงมาคือ กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ (.256) กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์
ทางสังคม (.235) กลุ่มปัจจัยด้านลักษณะชีวสังคม 
(.231) และกลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม (.193)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า    
ตัวแปรจัดกระทําหรือโปรแกรมการทดลองใน
งานวิจัยเชิงทดลองมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะโปรแกรม
ทดลองหรือชุดฝึกอบรมต่างๆ เป็นตัวแปรอิสระแบบ
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จัดกระทําที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
และนําไปสู่ผลลัพธ์จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในขณะที่กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิมมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุน้อยที่สุด เพราะจิตลักษณะเดิมเป็น
ตัวแปรภายในหรือตัวแปรทางจิตของบุคคลที่ถูก
พัฒนามาตั้งแต่เด็กและติดตัวบุคคลน้ันมาตลอด ซึ่ง
เป็นจิตลักษณะที่มีพ้ืนฐานมาจากการอบรมเลี้ยงดูจาก
สถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน และ
ศาสนา เป็นต้น (ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550) ซึ่งกลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ค่ อนข้ างยากกว่ากลุ่ ม ตั วแปรจิตลั กษณะตาม
สถานการณ์  

ประการที่สอง เมื่อพิจารณากลุ่มปัจจัยเชิง
เหตุด้านโปรแกรมจัดกระทําที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า โปรแกรมการแนะแนวกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการแนะแนว
กลุ่มเป็นเทคนิคการให้คําปรึกษาที่ยึดผู้รับบริการเป็น
สําคัญ และการใช้การอภิปรายกลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้
เ ข้ า ก ลุ่ ม ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนนําปัญหาที่
เก่ียวกับความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง สิ่งแวดล้อม 
และการดํารงชีวิตมาเสนอในกลุ่มเพ่ือแสวงหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เห็นอก
เห็นใจและไว้วางใจกัน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แนะแนวกลุ่มจะช่วยลดความตึงเครียดของอารมณ์ 
ช่ วย ใ ห้ผู้ สู งอา ยุสามารถปรับ ตัวตามสภาพที่
เปลี่ ยนแปลงไป  ตลอดจนเรียนรู้พฤ ติกรรมที่
เหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าและ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี (สิทธิอาภรณ์ 
ชวนปี, 2543) งานวิจัย ในอดีตที่พบผลท่ีสอดคล้องกัน 
ดังเช่น อังศินันท์ อินทรกําแหง (2551) พบว่า 

โปรแกรมจัดกระทําเพ่ือลดความเครียดคือ โปรแกรม
การให้ช่วยเหลือ ทํากลุ่ม 
จิตศึกษา การให้คําปรึกษา และการสอนกลุ่มย่อย 
 ประการที่สาม กลุ่มปัจจัยด้านจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์พบว่า ความเชื่อในความสามารถ
ตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธ์
ทางบวกค่อนข้างสูงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ทั้ง น้ีความเช่ือในความสามารถของตนในการมี
คุณภาพชี วิตที่ ดี เ ป็น ตัวแปรจิตลักษณะที่ แปร
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เป็นตัวแปรที่มีฐานคิดจาก
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 
กล่าวคือ ความเช่ือในความสามารถของตนเป็น
ตัวกําหนดการกระทําของบุคคลที่จะนําไปสู่ผลที่พึง
ปรารถนา เป็นความเช่ือว่าตนมีความสามารถในการ
จัดระบบและกระทําเพ่ือให้บรรลุผลตามที่กําหนด 
(วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2542) ดังน้ัน ผู้สูงอายุที่เช่ือ
ว่าตนเองมีความสามารถที่จะทําให้ตนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ไ ด้จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้สู งอายุเ กิดความ
พยายามทุกวิถีทางในการปฏิบัติตนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของนพมาศ แซ่เสี้ยว 
งามตา วนินทานนท์ และอรพินทร์ ชูชม (2552) ที่
พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนในการจัดการกับ
ความเครียดที่เกิดจากการทํางาน ครอบครัว และ
สังคม สามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้านการทํางาน 
และด้านครอบครัว ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมาก ได้
ร้อยละ 20.4 และร้อยละ 23.4 ตามลําดับ และ
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตด้านสังคมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจําตัวได้ร้อยละ 48.3   
 ประการที่สี่ กลุ่มปัจจัยด้านสถานการณ์ทาง
สังคมพบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวช่วย
สร้างความสุขทางใจให้แก่ผู้สูงอายุ ได้ 5 ด้าน ได้แก่ 
ความสามัคคีปรองดอง ความสงบสุขและการยอมรับ 
การพ่ึงอาศัยกัน การเคารพนับถือ และความสดชื่น
เบิกบานใจ ทั้งน้ีการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านรูปแบบการ
ช่วยเหลือเก้ือกูล (การให้เงิน การให้สิ่งของ การดูแล
ยามเจ็บป่วย การทํางานบ้าน การเลี้ยงหลาน การให้
การศึกษา การติดต่อเย่ียมเยียน การเอาใจใส่ และ
การอบรมส่ังสอน) มีความสัมพันธ์กับความสุขใจท่ี
แตกต่างกัน ดังที่จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย และคณะ 
(2544) พบว่า รูปแบบการช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน
ครอบครัวทั้ง 9 แบบก่อให้เกิดความสุขทางใจในมิติ
การพ่ึงพาอาศัยกัน  ดังน้ัน สมาชิกในครอบครัวจึง
เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุ แม้ว่า
ปัจจุบันแบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขต
เมืองมีแนวโน้มอยู่อาศัยตามลําพังและอยู่กับคู่สมรส
มากขึ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2555) แต่หาก
สมาชิกในครอบครัวที่อ ยู่ห่างไกลยังคงให้การ
เก้ือหนุนผู้สูงอายุในด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่อย่างสม่ําเสมอ และให้การสนับสนุนด้าน
เงินและวัตถุสิ่ งของที่จําเป็นแก่ผู้สูงอายุ ก็ เป็น
แนวทางหน่ึงในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
(Brandt & Weinert, 1981) 
 ประการที่ห้า เมื่อพิจารณากลุ่มปัจจัยด้าน
ชีวสังคมพบว่า รายได้มีค่าเฉล่ียขนาดอิทธิพลแบบ
ถ่วงนํ้าหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งน้ีเพราะรายได้เป็น
ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะการซื้อสินค้า
และบริการเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ จากการสํารวจสถานการณ์ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยพบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุมา
จากบุตร (ร้อยละ 52.3) และการทํางานของผู้สูงอายุ 

(28.9) ส่วนความพอเพียงของรายได้พบว่า มากกว่า
ครึ่งเห็นว่ามีรายได้พอเพียง แต่อีกร้อยละ 40 ระบุว่า
เพียงพอเป็นบางคร้ังและไม่เพียงพอ (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2551) และจากการสํารวจการทํางานของ
ผู้สูงอายุพบว่า 1 ใน 3 ของประชากรสูงอายุไทย
ยังคงทํางานเชิงเศรษฐกิจซึ่งนับว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
นอกจากน้ันยังพบว่าในกลุ่มประชากรสูงอายุที่ไม่ได้
ทํางานส่วนใหญ่ไม่ต้องการทํางาน มีผู้ที่ ต้องการ
ทํางานในสัดส่วนที่ตํ่ามากและลดลงระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2554 (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2555) แม้
ผลการสํารวจจะพบว่า มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ได้
ทํางานและไม่ต้องการทํางานสูง แต่ผู้สูงอายุเหล่าน้ี
ยังสามารถดํารงชีวิตได้จากแหล่งรายได้ที่มาจากบุตร
หลาน   
 และประการสุดท้าย กลุ่มปัจจัยด้านจิต
ลักษณะเดิมพบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถ่วง
นํ้าหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการเผชิญปัญหาจะมี
จิตใจเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ มองโลกใน
แง่ดี คิดว่าอุปสรรคเป็นความท้าทายซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญนําไปสู่ความสําเร็จและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(Stoltz, 1997)   สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) ที่พบว่าความสามารถ
เผชิญปัญหาและฝ่าฝันอุปสรรคมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทํานายอันดับ 2 รอง
จากการมีส่วนร่วมทางสังคม สามารถทํานายคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ข้อเสนอแนะ 
จากข้อค้นพบในแต่ละประเด็น ผู้วิจัยมี 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนารายงานการวิจัย
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. จากข้อค้นพบในประเด็นความซ้ําซ้อน
ของแบบแผนการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็น
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควรเปลี่ยนทิศทางของการ           
ทํ า วิจั ย ให้ มี ลั กษณะในเ ชิ งประยุกต์  (Applied 
research) หรืองานวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) รวมทั้งการพัฒนาทดลอง (Experimental 
development) ให้มากขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนา
ชุดฝึกอบรม/โปรแกรมด้านจิตและทักษะการดูแล
ตนเองท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ หรือ
การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพ่ือการดูแล
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ หรือชุดฝึกอบรมสําหรับการเป็น
ผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่
สมบูรณ์ ทั้งน้ีผลการวิจัยจากงานวิจัยและพัฒนา 
และการทดลอง นอกจากจะทําให้ได้ข้อสรุปชัดเจน
เก่ียวกับตัวแปรเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
แล้ว ยังทําให้ได้นวัตกรรมในรูปแบบของกิจกรรม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วย   

2. นอกจากน้ีผลการศึกษายังช้ีให้เห็นถึง
จุดอ่อนและความไม่เคร่งครัดในการออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง ผู้ วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควร
ออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่มีแบบแผนการทดลอง
จริง (True experimental design) เช่น Pretest 
Posttest Control Group Design หรือ Solomon 

Four Group Design เพ่ือให้ทราบถึงปริมาณการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง (ชูศรี วงศ์รัตนะ 
และองอาจ นัยพัฒน์, 2551) 

3. ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าตัวแปร
จัดกระทําหรือโปรแกรมการทดลองในงานวิจัยเชิง
ทดลองมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมาก
ที่สุด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า รูปแบบการวิจัยที่ควร
ศึกษาในอนาคต นอกจากจะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
แล้ว นักวิจัยควรทบทวนการสร้างตัวแปรจัดกระทําที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากแนวคิดทฤษฎีที่
บูรณาการองค์ความรู้จากสหสาขาวิชาทั้งจิตวิทยา
และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้ได้โปรแกรมจัดกระทําหรือ
ชุดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากข้อค้นพบที่ว่า โปรแกรมการแนะ
แนวกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกค่อนข้างสูงกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังน้ัน องค์กรเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนด้านผู้สูงอายุ เช่น สํานักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย รวมท้ังชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ควรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการแนะแนวกลุ่มโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ  

2. นอกจากน้ีความเช่ือในความสามารถ
ตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ ดีมีความสัมพันธ์
ทางบวกค่อนข้างสูงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาท
ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพ่ือเพ่ิมการ
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รับรู้ความสามารถของผู้สูงอายุในการดํารงชีวิตเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างพลัง
อํานาจในการดูแลตนเองและการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นต้น 

3. ผลการศึกษาระบุว่า ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ดังน้ัน ครอบครัวควรให้การช่วยเหลือ
เก้ือหนุนผู้สูงอายุอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความสุขกาย รวมทั้งเกิดความสุขใจที่ได้เป็นทั้งผู้รับ
และผู้ให้ในการดํารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนในสังคม 

4 .  ข้ อค้ นพบสะท้ อน ให้ ว่ า  ร าย ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ดังน้ัน กลุ่มผู้สูงอายุที่ ยังต้องการทํางาน ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐและเอกชนควรพิจารณาการขยายอายุการ
ทํางานของผู้ที่ใกล้เกษียณอายุ โดยเปิดโอกาสให้ผู้  
ที่มีความสามารถและต้องการทํางานยังคงทํางาน
ต่อไป เช่น การดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา เป็นต้น จะทําให้ 
ผู้สูงอายุมีรายได้ต่อไป ไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลาน และยัง
ส่งผลต่อความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 5. ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฝ่ า ฟันอุปสรรคของผู้ สู งอา ยุ
เ ก่ียวข้องกับคุณภาพชี วิตของผู้ สู งอายุ  ดัง น้ัน 
ผู้สูงอายุต้องได้รับการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ต้น
ด้วยการพัฒนาจิตลักษณะเดิมที่เป็นองค์ประกอบ
ของความสามารถ ในการ เผ ชิญ ปัญหา  เ ช่ น 
เอกลักษณ์แห่งตน การปรับตัวเพ่ือสร้างขยายโอกาส 
การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสามารถของตน 
เป็นต้น เพ่ือการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  
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