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โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน
ประจําป พ.ศ. 2555

ก

บทสรุปรายงานการวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย 3 ประการคือ 1) เพื่อรวบรวมและประมวลผล
งานวิจัยที่ศึก ษาความสัม พันธร ะหวางลัก ษณะทางจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ 2) เพื่อรวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และ 3) เพื่อคนหาปจจัยเชิงเหตุ
ดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน กลุมตัวอยาง
คือ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทความวิจัย วิทยานิพนธและภาคนิพนธจากสถาบันอุดมศึกษาที่
เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรวมเรียกวางานวิจั ย การเลือกตัวอยางใชการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจงตามเกณฑที่กําหนด ไดแก เปนงานวิจั ยที่มีป ระเด็นการศึก ษาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ ตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.2543-2553 และเปนเอกสารเผยแพรแลวในรูปเลมที่สามารถ
สืบ คนไดและดาวนโ หลดเอกสารฉบับ สมบูร ณไ ดจ ากฐานขอมูล ออนไลนของโครงการเครือขาย
หองสมุดในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง มีรายงานวิจัยที่สอดคลองตาม
เกณฑจํานวน 72 เรื่อง ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชการสังเคราะหงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา และการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน
ผลการศึกษาในแตละสวนมีสาระสําคัญดังนี้
1. ผลการวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะขอมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งใน
ดานลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัย และลักษณะดานการวิจัยของงานวิจัย พบผลที่นาสนใจดังนี้
1.1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัยที่นํามาสัง เคราะห พบวาเกือบครึ่งเปนงาน
ประเภทสารนิ พ นธ / การค น คว า อิ ส ระ (ร อ ยละ 47.22) ส ว นใหญ เ ป น งานวิ จั ย ที่ เ ผยแพร โ ดย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (รอยละ 41.67) เปนงานวิจัยที่อยูในสาขาวิชาการเมืองการปกครองมากที่สุด
(รอยละ 27.78) ปที่มีการศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูงที่สุดเปนป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ.
2553 (รอยละ 20.83) เปนงานวิจัยประเภทสหสัมพันธเ ปนสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 45.83) เมื่อ
พิจารณาแบบแผนการวิจัย จําแนกตามปที่เผยแพรพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ประเภทสหสัมพันธเปนแบบแผนการวิจัยที่นิยมศึกษามากที่สุดในชวงป พ.ศ.2543-2552 นอกจากนี้
ยัง พบว า งานวิจัยคุณ ภาพชีวิ ตผูสูง อายุที่มีแ บบแผนการวิ จัยประเภทสหสัม พันธ ป รากฏในงาน
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 25.00) สวนงานวิจัยที่มีแบบแผนการวิจัยประเภท
สํารวจ พบในงานสารนิพนธ/การคนควาอิสระมากที่สุด (รอยละ 16.67) ในขณะที่งานวิจัยที่มีแบบ
แผนการวิจัยประเภทการทดลอง พบในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 4.17) เมื่อ
พิจารณาแบบแผนการวิจัย จําแนกตามสาขาวิชาพบวา งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีแบบแผนการ
วิจัยแบบสหสัมพันธปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาพยาบาลและสาธารณสุข
มากที่สุดซึ่งมีสัดสวนเทากัน (รอยละ 11.11) สวนงานวิจัยที่มีแบบแผนการวิจัยแบบสํารวจ และแบบ
คุณภาพปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาการเมืองและการปกครองมากที่สุด (รอยละ 11.11) ในขณะที่
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งานวิจัยที่มีแบบแผนการวิจัยแบบทดลองปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาจิตวิทยา การบริหาร และพล
ศึกษา มากที่สุดเปนสัดสวนเทากัน (รอยละ 1.39)
1.2 ในสวนคุณลักษณะดานการวิจัยของงานวิจัย พบวา งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิ ต ผู สู ง อายุ ทั้ ง 72 เรื่ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย มากกว า 1 วั ต ถุ ป ระสงค ซึ่ ง ส ว นใหญ มี
วัตถุประสงคเพื่อสํารวจและบรรยาย (รอยละ 87.50) มากที่สุด มีประชากรและกลุม ตัวอยางเปน
ผูสูงอายุ (รอยละ 80.55) มีจํานวนกลุมตัวอยางเฉลี่ย 336 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (รอยละ
30.91) เก็บขอมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 23.61) ทฤษฎีหลักที่ใชใน
การวิจัยมีม ากกวา 1 ทฤษฎี แตท ฤษฎีที่นํามาใชศึก ษาคือ ทฤษฎีคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ (รอยละ
30.56) ซึ่งสวนใหญใชแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตระดับองคกรในตางประเทศ (รอยละ45.83) ไดแก
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตของ WHO สําหรับความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุพบวา งานวิจัยที่นํามา
สัง เคราะหใหนิยามคุ ณภาพชีวิตมากกวา 1 ความหมาย โดยสวนใหญนิยามคุณภาพชีวิตวาเปน
ความรูสึกและการรับรูของบุคคล (รอยละ 65.28) และเปนสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม
(รอยละ 63.89) เมื่อพิ จารณาประเด็นองคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูง อายุพบวา งานวิจัยเกือบ
ทั้ง หมดแบง องคป ระกอบของคุณภาพชีวิตผูสูง อายุเ ปนรายดาน (รอยละ 93.06) เกือบครึ่ง แบง
องคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุออกเปน 4 ดาน (รอยละ 49.25) สําหรับ องคป ระกอบที่
งานวิจัยสวนใหญระบุไว ไดแก ดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 91.04) องคประกอบสภาพทางสังคม
(85.07) สุขภาวะทางจิตใจ (67.16) และองคประกอบสภาพทางเศรษฐกิจ (รอยละ 29.85)
1.3 เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาสามารถแบงออกไดเปน ตัวแปรอิสระ
ในกลุมสถานการณทางสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมลักษณะชีวสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะ
เดิม ตัวแปรจัดกระทํา และตัวแปรอิส ระในกลุม จิตลัก ษณะตามสถานการณ ซึ่งผลการสังเคราะห
พบวางานวิจัยศึกษาตัวแปรอิสระมากกวา 1 กลุม โดยสวนใหญศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณ
ทางสังคมเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 77.79)
1.4 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา มากกวาครึ่งใชแบบสอบถาม (รอยละ 59.72)
ในการหาคุณภาพเครื่องมือนั้น มีทั้งการหาคาความเชื่อมั่น และการหาคาความเที่ยงตรง สวนสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลนั้น งานวิจัยเกือบทั้งหมดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยงานวิจัยเรื่ องหนึ่ง
อาจใชสถิติมากกวา 1 วิธี ซึ่งสถิติที่งานวิจัยทุกเรื่องใชคือ สถิติเชิงพรรณนา
2. ผลการรวบรวมแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหและที่ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวามีจํานวน 43 เรื่อง จาก 72 เรื่อง สวนใหญ
เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนําแบบวัดของผูอื่นมาใชทั้งฉบับ ซึ่งเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลกชุด 26 ตัวชี้วัด (WHOQOL-BREF) โดยสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ นํามาแปลเปนภาษาไทย
เรียกวาคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับภาษาไทยชุดยอ 26 ตัวชี้วัด (WHOQOL-BREF
THAI) ลักษณะของแบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเ ปนมาตรวัด 5 ระดับ งานวิจัยสวนใหญศึกษา

ค
จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิตจํานวน 4 ดาน โดยมิติที่มีการศึกษามากที่สุด ไดแก มิติดาน
รางกาย มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานจิตใจ
3. ผลการศึกษาขนาดอิท ธิพลของปจจัยดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุโดยใชการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของโรซาลทาล กลุมตัวอยางคือ งานวิจัยเชิงปริมาณที่
มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและมีการวิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติ t, z, F และ x2 ซึ่งมี
งานวิจัยตามเกณฑการคัดเลือกจํานวน 29 เรื่อง จาก 72 เรื่อง พบผลที่นาสนใจดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหเนื้อหาพบวา คุณลักษณะของงานวิจัยดานการพิมพ สวนใหญ
เปนวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (รอยละ 65.5) เปนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน (รอยละ
20.7) อยูในสาขาวิชาการพยาบาลและสุขภาพ (รอยละ 27.6) เผยแพรในชวงป พ.ศ.2551-2552
(รอยละ 34.5) เก็บขอมูลในกรุงเทพและปริมณฑล (รอยละ 31.0) สวนคุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย
พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ (รอยละ 41.1) มีวัตถุประสงคการ
วิจัยเพื่อสํารวจหรือบรรยาย (รอยละ 39.3) สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (รอยละ 34.5) มากกวา
ครึ่งใชแบบสอบถาม (รอยละ 58.6) สวนใหญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยคาสัมประสิท ธิ์
แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (รอยละ 89.7) และคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (รอยละ 79.3) และใช
สถิติทดสอบที (รอยละ 42.9)
3.2 ผลการวิเ คราะหอภิมานพบวา กลุมปจ จัย ดานจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยของขนาดอิทธิพล ไดแก กลุมปจจัยดานโปรแกรมจัด
กระทํา (.556) กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ (.256) กลุมปจจัยดานสถานการณทาง
สังคม (.235) กลุมปจจัยดานชีวสังคม (.231) และกลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม (.193) โดยมีตัวแปร
ที่สําคัญในแตละกลุมปจจัย ไดแก โปรแกรมการแนะแนวกลุม ความเชื่อในความสามารถตนเองในการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสัมพันธในครอบครัว รายได และความสามารถในการเผชิญปญหาและฝาฟน
อุปสรรค ตามลําดับ
ขอคนพบจากการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและการวิเคราะหเชิงอภิมาน จะทําใหผูสนใจที่ตองการ
ศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสามารถนําองคความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิจัย และ
ตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไปประยุกตใชศึกษาเพื่อการวิจัยขั้นสูงตอไป
ในขณะเดียวกันขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยดานจิตและสังคมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจะ
เปนประโยชนเชิงนโยบายสําหรับหนวยงานดานผูสูงอายุนําไปใชพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
คําสําคัญ: การสังเคราะหงานวิจัย การวิเคราะหอภิมาน คุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ ลักษณะทางจิต
และสังคม ผูสูงอายุ
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Research summary
The research synthesis aimed to a) gather and review research reports that
studied the relationship between psychological and situational characteristics and
quality of life among the elderly, b) gather and summarize the questionnaire of quality
of life, and c) analyze the contents and study the effect size of the psycho-social
factors that correlate with quality of life among the elderly using the technique of
meta-analysis. The final research reports which included research articles, thesis and
dissertation were the sample. 72 research reports were studied and included by the
following criterion; a) published during 2000-2010 and b) searched and downloaded
the full-text from the ThaiLis database. Content analysis and meta-analysis described
by Rosenthal (1984) were the methods used for analysis.
The research results were classified to three main parts by following the major
objectives. The first part aimed at describing the characteristics of research reports
that were selected to synthesize. Four major findings of the study can be summarized
as follows:
Firstly, the research results based on the content analysis revealed the
characteristics of the researches as follows: a) the majority of researches were
master’s theses and individual studies (47.22%), b) most of them were published by
Khon Khen University (41.67%), c) they were published in a field of politics
(27.78%), d) they were mostly published in the year of 2008 and 2009 (20.83%), e)
the correlation study was the favorite research pattern. According to the research
pattern classified by the year of publication, it was found that the correlation study
was the favorite research pattern in the year of 2000-2009. Also, it was mostly found
in the master’s degrees (25.00%) and in the field of administration, and nursing and
public health, which had equal percentages (11.11%). The survey study was mostly
found in individual studies (16.67) and in the field of politics (11.11). The
experimental study was mostly found in the master’s degrees (4.17%) and in the fields
of psychology, administration, and physical education, which had equal percentages
(1.39%).
Secondly, the finding on characteristics of the researches revealed that:
a) the main objective of the studies was to survey and describe the quality of life
(87.50%), b) the population and sample were elderly and selected by simple random
sampling (30.91%). The average number of the sample was 336 people. More than
one theory was applied in the study. The theory of the quality of life, based on the
World Health Organization (WHO)’s concept, was the main theory (30.56%), and
was the favorite to apply. Quality of life was defined as the feeing and the perception
of the individual (65.28%) and the state of living in the society (63.98%). For the
domain of quality of life, the results showed that almost half of the researches
classified quality of life into 4 domains (49.25%): the physical domain, the social
relationship domain, the psychological domain, and the economic status domain.
These were the favorite domains to study.
Thirdly, the independent variables gathered from the research reports
consisted of 5 major factors: a) situational factors, b) demographic factors, c)
psychological-trait factors, d) manipulate program factors, and e) psychological-state
factors. It was found that the research reports studied independent variables more than
1 factor. Most independent factors were categorized into the situational factors with
highest percentage (77.79%).
Finally, the questionnaire was used as a research tool (59.72%). Both
reliability and validity were tested in the study. In term of statistical analysis, the
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results found that almost research reports that were synthesized used the statistics.
Descriptive was used mainly for analysis.
The second part aimed at summarizing the characteristic of quality of life
questionnaires employed in the research reports. There were 43 out of 72 research
reports that used the questionnaire as a research tool. Most research reports utilized
the WHOQOL-BREF, which belonged to World Health Organization and was
translated into Thai by Suwat Mahannirankul et al. The WHOQOL-BREF
questionnaire in Thai was called “WHOQOL-BREF THAI”. It was a short form with
26 items and 5 scales in the questionnaire. 4 domains of quality of life were found in
the questionnaire: the physical domain, the social domain, the environmental domain,
and the psychological domain.
The last part aimed at the findings on 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 patients. The criterion of selection were a) published during 2000-2010, b)
searched and downloaded from the ThaiLis database, and c) analyzed and provided
statistics such as by t, z, F or x2. 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 the 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, self-efficacy in
good quality of life, family relations, income, and adversity quotient, respectively.
Based on the findings of content analysis and meta-analysis, research scholars
in related fields are able to employ results in terms of research characteristics and
factors that correlate with quality of life among the elderly in their research. In
addition, the findings on the psycho-social factors that correlate with quality of life
among the elderly provide beneficial information for related institutes working with
the elderly to apply as policy recommendations on developing and enhancing quality
of life among the elderly.
Keywords: The research synthesis, Meta-analysis, Quality of life of elderly, Psychosocial characteristics, Elderly
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ประกาศคุณูปการ
“การสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ที่ ศึก ษาความสั มพั นธ ร ะหว า งลั ก ษณะทางจิ ต และสั ง คมที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย” เปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2555 ซึ่งใชระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เปนงานวิจัยพื้นฐาน (Basic
research) ในกลุมสาขาสังคมศาสตร มีความมุงหมายของการวิจัยเพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในประเทศไทย และดําเนินการสังเคราะหเพื่อคนหาปจจัยเชิงเหตุดานจิตและ
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน กลุมตัวอยางที่ศึกษาแม
จะไมใชประชากรที่เปนบุคคลเหมือนงานวิจัยทั่วไป แตการศึกษากับสิ่งไมมีชีวิต จากตํารา หนังสือ
และเอกสารงานวิจัย ถือเปนแหลงขอมูลทุติยภูมิสําคัญที่นักวิจัยสวนใหญไดสรางสรรคและถายทอด
ความรูโดยเปลี่ยนความรูแบบ Tacit knowledge ใหเปน Explicit knowledge ดังนั้น การประมวล
ความรูและสังเคราะหงานวิจัยของนักวิชาการตางๆ จึงมีความสําคัญที่สามารถใชตอยอดใหกลายเปน
องคความรูใหม
ผูวิจ ัย ขอขอบพระคุณ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒที่พิจ ารณาใหท ุน อุด หนุน การ
วิจัยงบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2555 ขอขอบพระคุณสํานัก ยุท ธศาสตรท างปญ ญาและ
การวิจัยที่ใหความอนุเคราะหดานขอมูลและคอยติดตามการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง ขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร และรองศาสตราจารย
ดร.อังศินันท อินทรกําแหง รองผูอํานวยการฝายวิจัย ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมการทําวิจัยแก
คณะผูวิจัยเปนอยางดี รวมถึงคุณจุฑารัตน กิตติเ ขมากร ที่ใหความช วยเหลือดานการประสานงาน
ระหวางผูวิจัยกับสํานักยุทธศาสตรทางปญญาและการวิจัย นอกจากนั้นผูวิจัยขอขอบคุณนิสิตผูชวย
วิจัย ไดแก คุณจิราภรณ เรืองยิ่ง คุณธนวัฒน ศรีไพโรจน คุณพิชชาดา สุทธิแปน คุณพิศุทธิภา เมธีกุล
คุณนัชชิมา บาเกาะ คุณสุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี คุณปยะ บูชา และคุณนิพิฐพนธ แสงดวง ที่ใหความ
ชวยเหลือดานการเก็บรวบรวมขอมูลอยางแข็งขัน
หากวางานวิจัยฉบับนี้มีคูนุปการและคุณคาเชิงวิชาการอยูบาง ผูวิจัยขอมอบความดีใหแดผูมี
พระคุ ณ ทุ ก ท า น แต ห ากมี ข อ ผิ ด พลาดประการใด ผู วิ จั ย ยิ น ดี รั บ ความผิ ด พลาดและน อ มรั บ
ขอเสนอแนะจากกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกความคิดเห็น
คณะผูวิจัย
กรกฎาคม 2556
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
ขอมูลจากการสํารวจหลายแหลงยืนยันวา ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ดังเชน
การรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ .ศ . 2555 โดยวิทยาลัยประชากรศาสตร รวมกับมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยพบวา ประชากรสูงอายุของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจาก
1.2 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 4.6 ของประชากรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2503 เปน 8.5 ลานคน
หรือคิดเปนรอยละ 13.2 ของประชากรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2553 (วิทยาลัยประชากรศาสตร และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) หรือจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีถึง 7 ลานคน หรือ
รอยละ 11 ของประเทศ (ประมาณ 65.6 ลานคน) จากตัวเลขดังกลาวสะทอนวาประเทศไทยไดกาวสู
สังคมผูสูงอายุตามคํานิยามขององคกรสหประชาชาติที่กําหนดวา ประเทศใดที่มีสัดสวนประชากร
ผูสูงอายุมากกวารอยละ 10 เรียกวาเปนสังคมผูสูงอายุ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเปนสัง คมผูสูงอายุ เปนปรากฏการณที่เ กิดขึ้นอยาง
สากลในประเทศพัฒ นาและประเทศกําลัง พัฒนา จนกลายเปนประเด็นที่ไดรับ ความสนใจทั้ง ใน
ระดับชาติและระดับโลก เนื่องจากสงผลกระทบอยางกวางขวางในระดับมหภาค เชน ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) รายไดตอหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล
การจางงานและผลิตภาพของแรงงาน เปนตน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
2553) และสงผลในระดับจุลภาคหรือระดับบุคคล เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต เปนตน จึงเปนเรื่องเรงดวนสําคัญตอการวางแผนอยางเปนระบบ
โครงสรางทางประชากรที่มีสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น แสดงนัยวาอายุคาดหมาย
เฉลี่ยจะมีแนวโนม สูง ขึ้นดวย ซึ่ง การที่ป ระชากรวัยสูง อายุมีอายุคาดหมายเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นมิได
หมายความวาประชากรวัยสูงอายุจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีตามไปดวย หากผูสูงอายุไมไดเตรียมความ
พรอมดานสุขภาพมากอน โอกาสของการเจ็บปวย การเกิดภาวะทุพพลภาพและภาวะพิการก็จะสูงขึ้น
ดวย (เกื้อ วงศบุญสิน, 2545: 139) บรรลุ ศิริพานิช (2529) กลาววา “ไมวาจะเปนใคร ยากดีมีจน
อยางไร มีวาสนาสูงสงหรือต่ําตอยเพียงใด ตางก็อยากมีชีวิตยืนยาวอยางมีความสุขดวยกันทั้งนั้น การ
มีชีวิตที่ยืนยาวแตเต็มไปดวยความทุกขนั้น คงไมมีใครปรารถนา เพราะไมทราบวาจะมีชีวิตยืนยาวไป
กับความทุกขทําไม” จะเห็นไดวาการมีชีวิตที่ยืนยาวเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แตหากอายุที่ยืนยาวนั้น
เต็มไปดวยโรคภัยไขเจ็บ ก็เรียกไดวา เปนความยืนยาวอยางทุพพลภาพ ยิ่งปจจุบันผูสูงอายุ ซึ่งเปน
กลุม เปราะบางกําลัง อยูทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง และ
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วัฒ นธรรมอยางรวดเร็ว ทําให สง ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูสูง อายุ และคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุโดยรวม
คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุเ ปนประเด็นที่นัก วิจัยและนักวิชาการหลายสาขาใหความสนใจ
ศึกษาวิจัยมากวาทศวรรษ (Farquhar, 1995; Ormel et al., 1997; Moons, Werner &
Sabina, 2006) นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งขอคนพบจากการศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุจะเปนประโยชนตอชุมชน ตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใช
เปนขอมูลในการวางแผนดูแลชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะคุณภาพ
ชีวิตเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงภาพรวมของผูสูงอายุวาเปนอยางไร ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม
การกําหนดนโยบาย แผน และโครงการตางๆ เพื่อตอบสนองตอประเด็นทาทายในสังคม
ผูสูงอายุ ตองอาศัยขอมูล ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือ เที่ ยงตรง และ
ทันสมัยสอดคลองกับ สถานการณเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยทาง
ประชากรและสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุไดรับความสนใจจากนักสังคมศาสตรและประชากรศาสตรเมื่อ
ประมาณ 10 กวาปที่ผานมา ดวยสาเหตุคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากร อันเปนผล
มาจากความสําเร็จของนโยบายประชากรที่สามารถลดอัตราการเพิ่มประชากรและอัตราการเกิดได
อยางรวดเร็ว เมื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของงานวิจัยดานประชากรและสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุ จะ
พบวามีงานวิจัยดานผูสูง อายุคอนขางมากและมีป ระเด็นที่ซ้ําๆ กัน แตขณะเดี ยวกันในการประชุม
ตางๆ มักไดรับคําถามวา มีขอมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไม และเมื่อมีการทบทวนงานวิจัยระดับประเทศ
เกี่ยวกับ ผูสูง อายุจ ริง ๆ ก็พบวามีไมกี่ชิ้น และสวนใหญเ ปนงานวิจัยที่ใหขอมูล ระดับ พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ สังคม และประชากรผูสูงอายุเทานั้น (นภาพร ชโยวรรณ และศิริวรรณ ศิริบุญ, 2538: 1819) และแมวาจะมีการทบทวนองคความรูดานผูสูงอายุหลายครั้ง แตสวนใหญจะเปนการทบทวนใน
ลักษณะการประมวลประเด็นวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุในดานตางๆ อยางกวางๆ เชน ดานสังคมศาสตร
และประชากรศาสตร ดานสุขภาพอนามัย ดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานคลินิก ดานระบบบริหาร
สวัสดิการสังคมและสงเคราะหผูสูงอายุ และดานกฎหมาย รวมทั้งรวบรวมบรรณานุกรมและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ (รัตนา เพ็ชรอุไร และอดุลย วิรยเวชกุล, 2538) หรือเปนการทบทวนองค
ความรูด า นผู สูง อายุ ที่บู ร ณาการจากหลายสาขาคลอบคลุม ทั้ ง ประชากรศาสตร สัง คมศาสตร
(ครอบครัว ผูดูแล และชุมชน) สุขภาพ เศรษฐศาสตร ระบบสวัสดิการและบริการ และแนวคิดดาน
การวิจัย (สุทธิชัย จิตะพันธกุล นภาพร ชโยวรรณ และศศิพัฒน ยอดเพชร, 2545) หรือเปนการศึกษา
จากเอกสาร งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนนโยบาย มาตรการของรัฐ และผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยศึกษาในประเด็นสําคัญๆ เชน ความพรอมของภาครัฐ
ตอการรองรับผูสูงอายุที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น การประกันสังคม การดูแลผูสูงอายุ การมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุ และการทํางานของผูสูงอายุ (อภิชาต จํารัสฤทธิรงค, 2538) ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดลวนเปน
การประมวลและสังเคราะหเอกสารในเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
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ถึงแมงานวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหผูสูงอายุ หรือการศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุจะมีการศึกษาอยางกวางขวาง แตสวนใหญจะเปนการศึกษาในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง เปน
องคความรูที่กระจัดกระจาย และยังไมไดมีผูประมวลจัดหมวดหมูในลักษณะปจจัยเชิงเหตุดานจิตและ
สัง คมของคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ ทําใหผ ลงานวิจัยขาดความตอเนื่อง ไมร วมเปนภาพใหญ จึง ไม
สามารถมองเห็นและกําหนดจุดที่ขาดหาย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มุงใหความสําคัญกับการสังเคราะห
งานวิจัยที่ศึก ษาความสัม พันธร ะหวางลัก ษณะทางจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) รวมกับการวิเคราะหอภิมาน (Meta
Analysis) โดยหวังวาผลการสังเคราะหจะใชเปนขอมูลพื้นฐานที่รวบรวมตัวแปรทางจิตและสังคมเพื่อ
ประโยชนในการทําวิจัยดานสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุตอไป
โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและ
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุในประเทศไทย มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมและประมวล
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิต
และสัง คมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองและตอบสนอง
ยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ดา น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยเฉพาะการ
เสริมสรางสุขภาวะคนไทย (ผูสูงอายุ) ใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธทางสังคมและ
อยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู การประมวลและสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูง อายุจ ะทําใหไดองคความรูดานตัวแปรทางจิตและสัง คมที่นําไปสู ก ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูสูงอายุ และสามารถนําองคความรูเกี่ยวกับปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุไปใชในการวิจัยเชิงทดลอง หรือการวิจัยเชิงการพัฒนาเพื่อสรางสุขภาวะทางกายและ
จิตของคนไทยโดยเฉพาะผูสูงอายุใหกลายเปนผูสูงอายุที่มีความสําเร็จในชีวิต (Successful Aging)
นอกจากนี้การวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการระยะ 3 ป ของรัฐบาล ดาน
สัง คมและคุณภาพชีวิต กลาวคือ เมื่อรวบรวมและคนหาปจ จัยดานจิต และสัง คมที่เ กี่ยวของกั บ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดแลว จะสามารถใชเ ปนขอมูล พื้นฐานสําหรับการวางแผนนโยบายดาน
สังคมและคุณภาพชีวิตใหกับประชากรสูงอายุ และประชากรผูใหญวัยกลางคนเพื่อการเตรียมความ
พรอมเขาสูวัยผูสูงอายุ

วัตถุประสงคของการวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย มีจุดมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมและประมวลผลงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
จิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
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2. เพื่อรวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในมิติตางๆ
3. เพื่อคนหาปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ
โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดานเนื้อหา และดานประชากร ดังนี้
ดานเนื้อหา
งานวิจัยที่ผูวิจัยนํามาสังเคราะหในครั้งนี้ตองเปนงานวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ทั้งที่เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผูวิจัยสืบคนงานวิจัยจากคํา
สําคัญ (Keyword) วา “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูสูงอายุ และ Quality of life of Elderly” ใน
สวนของการสังเคราะหเชิงเนื้อหาจะใชงานวิจัยทั้งที่เปนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อสรุปภาพรวม
ของความหมายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และเงื่อนไขหรือปจจัยเชิง
เหตุดานจิตลัก ษณะและสถานการณที่เ กี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตผูสูง อายุ สวนการสังเคราะหเ ชิง
ปริม าณโดยใชก ารวิเ คราะหอภิม านนั้น มีวัตถุประสงคเ พื่อใหไดขอคนพบเกี่ยวกับความสัม พันธ
ระหวางตัวแปร และหาขอสรุปวาขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยแตละเรื่องที่ศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุนั้น มีคุณลักษณะงานวิจัยใดที่ทําใหไดขอคนพบที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ผูวิจัยจะสังเคราะห
จากงานวิจัยเชิงปริมาณเทานั้นเนื่องจากตองอาศัยคาสถิติเพื่อนํามาหาคาดัชนีมาตรฐานสําหรับการ
วิเคราะหอภิมาน
ดานประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ รายงานวิจัยสวนบุคคลของอาจารย หนวยงาน และปริญญา
นิ พ นธ / วิ ท ยานิ พ นธ ข องนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในชวงป พ.ศ. 2543-2553 และเปนเอกสารที่สามารถ
สืบ คนและดาวนโ หลดไดจ ากฐานขอมูล ออนไลน ของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ Thai Digital Collection (ThaiLis)

ความสําคัญของการวิจัย
ผลจากการประมวลและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสามารถให
คุณคาทางวิชาการ ดังนี้
1. ใหภาพรวมเกี่ยวกับงานวิจัยดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุวาที่ผานมาศึกษาประเด็นใดบาง
มีตัวแปรดานจิตสังคมใดบางที่เกี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และใชวิธีก ารศึกษาอยางไร
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รวมถึงสรางองคความรูพื้นฐานในการเรียนการสอน การวิจัย และการใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
2. เปนขอมูลที่สามารถชี้แนวทางในการวิจัยขั้นสูงตอไป เชน การวิจัยเชิงทดลองประเมินผล
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูสูงอายุดานจิตลักษณะ ตลอดจนการพัฒนาผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางใหมีสุข
ภาวะทางกายและจิตและกลายเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
3. เปนขอมูล พื้นฐานและหลัก ฐานเชิง ประจั ก ษในฐานะองคความรูใหง านวิจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหรือประเด็นผูสูงอายุ นําไปอางอิง (Citation) หรือใชเปน
แนวทางในการศึกษาตอไป
4. ผลการวิจัยสามารถถายทอดสูกลุมเปาหมายหรือผูเกี่ยวของไดดังนี้
4.1 การเผยแพรผลงานวิจัยแกองคกรเครือขายดานผูสูงอายุทั้งภาครัฐ ที่เกี่ยวของ
กับ ผู สูง อายุ เช น กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เปนตน หรือหนวยงานภาคเอกชนตางๆ เชน สมาคมพฤฒา
วิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย และสหพันธชมรมผูสูงอายุ เปนตน เพื่อ
ใชประโยชนในทางปฏิบัติพัฒนาและวางนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย หรือเปนขอมูลสนับสนุน
การทําวิจัยขยายเครือขายและการวิจัยในขั้นสูงตอไป
4.2 การเผยแพรผ ลงานวิจัย ที่ไ ดใ นรูป ของบทความทางวิช าการในวารสาร
ระดับชาติที่อยูบนฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ TCI (Thai-Journal Citation
Index Centre) เพื่อใหผูสนใจในประเด็นเดียวกันนําขอคนพบไปตอยอดหรือประยุกตใช

นิยามคําศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยไดรวบรวมคําศัพทเฉพาะที่ผูอานงานวิจัยฉบับนี้ควรทราบเปนเบื้องตน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน มีดังนี้
1. การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง ระเบียบวิธีการศึกษาเพื่อหาคําตอบปญหาใดปญหาหนึ่ง
โดยการรวบรวม ประมวลความรูจ ากงานวิจัยที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันหลายๆ เรื่อง แลวนํามา
วิเคราะห สรุปอยางมีระบบ และหาขอสรุปของปญหานั้น เพื่อใหไดภาพรวมของปรากฏการณ ผล
จากการสังเคราะหงานวิจัยจะทําใหเกิดความเขาใจปรากฏการณอยางลึกซึ้ง ซึ่งการสังเคราะหงานวิจัย
แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ (Qualitative synthesis) หรือเชิง
บรรยาย สวนการสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เปนการวิเคราะหตัวเลขหรือ
คาสถิติที่ปรากฏในงานวิจัย สําหรับการสังเคราะหงานวิจัยในที่นี้เปนการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ
และสังเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะเปนการจัดหมวดหมูงานวิจัยเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของงานวิจัยโดยจําแนกตามตัวแปรที่เ กี่ยวกับ การพิม พและผู วิจัย ดานเนื้อหาสาระของ
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งานวิจัย ดานวิธีวิทยา และคุณภาพของงานวิจัย สวนการสัง เคราะหเชิงปริมาณเปนการศึกษาหา
ขนาดอิทธิพลของปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
2. การวิเคราะหอภิมาน หมายถึง วิธีวิทยาการวิจัยที่ใชการสัง เคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้มีงานวิจัยในแตละ
เรื่องเปนหนวยการวิเคราะหขอมูล มีดัชนีมาตรฐานวัดในรูปของขนาดอิทธิพลเปนตัวแปรตาม และ
ลักษณะงานวิจัยเปนตัวแปรอิสระ
3. คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูของบุคคลตอสภาพการดํารงชีวิตของตน ซึ่งวัดจากความ
พึงพอใจในเรื่องความเปนอยู ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน การมีสิ่งของใชตามความ
จําเปน การอยูในสภาพแวดลอม และการใชชีวิตอยูในสังคม
4. ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป บางครั้งอาจเรียกวา ผูสูงวัย ผูเฒา
คนชราหรือคนแก เกณฑการจําแนกผูสูงอายุแตกตางกันไปในแตละประเทศ สําหรับประเทศไทย
กําหนดใหผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปเรียกวา เปนผูสูงอายุ สําหรับการจําแนกถึงความสูงอายุ
สามารถพิจาณาไดจาก 1) ความสูงอายุดานชีวภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงดานรางกายจากการ
เสื่อมสภาพของอวัยวะตางๆ ของรางกาย 2) ความสูงอายุดานจิตวิทยา เปนความสามารถของบุคคล
ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณาจากความจํา การรับรู สติ ความรูสึก
อารมณ และแรงจูงใจ 3) ความสูงอายุดานสังคม เปนบทบาทหรือความสามารถในการทําหนาที่ทาง
สังคมของผูสูงอายุตอบุคคลอื่นที่อยูในสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน และ 4) ความ
สูงอายุดานกฎหมาย คือ เกณฑในการกําหนดความสูงอายุตามปปฏิทินซึ่งจะแตกตางกันไปตามสังคม
และวัฒ นธรรมของแตล ะประเทศ เพื่อใชเ ปนเกณฑในการปลดเกษียณ หรือใชพิจ ารณาการให
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ
5. ลักษณะทางจิต หมายถึง คุณลักษณะภายในจิตของบุคคลที่เกิดจากการอบรมถายทอด
ทางสังคมจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา เปนตน ตั้งแตเ ด็ก และ
ติดตัวบุคคลมา ไดแก สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ และบุคลิกภาพ เปนตน ซึ่งลักษณะทางจิตนี้เปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
6. ลักษณะทางสังคมหรือสถานการณทางสังคม หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัวบุคคล ไมวาจะเปน
สิ่งมีชีวิต เชน พอแม ครู และเพื่อน เปนตน หรือไมมีชีวิต เชน อากาศ และอุณหภูมิ เปนตน ตางก็มี
อิทธิพลตอการกระทําของบุคคล มักอยูในลักษณะที่บุคคลรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบตัว ตีความ และ
แสดงพฤติกรรมเพื่อปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อยูรอบตัวนั้น สถานการณทางสังคมเกิดได 2 ลักษณะ คื อ
สถานการณ ที่เอื้ออํานวยใหเกิดพฤติกรรมที่นาปรารถนา เปนสิ่งรอบตัวที่ชวยสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมหนึ่ง ๆ เชน การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเ หตุผ ล การเห็น
แบบอยางที่เหมาะสม และการเปดรับขาวสารที่มีประโยชน เปนตน และสถานการณที่ขัดขวางมิให
เกิดพฤติกรรม ซึ่งเปนสิ่งรอบตัวบุคคลที่ขัดขวางและเปนอุปสรรคมิใหบุคคลแสดงพฤติกรรมหนึ่งๆ
เชน สถานการณการอยูใกลแหลงยั่วยุ การมีภาระงานหนักเกินไป เปนตน
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7. งานวิจัย หมายถึง รายงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือภาค
นิพนธจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประเด็นการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ยวของในสวนนี้ มีความมุง หมายเพื่อรวบรวมองคความรูใน
ดานเนื้อหาที่เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต และดานวิธีก ารศึก ษาที่เ กี่ยวกับ การสัง เคราะหง านวิจัย ทั้ง นี้
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึก ษาลัก ษณะทางจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ
คุณ ภาพชีวิต ของผู ส ูง อายุใ นประเทศไทย ผูวิจ ัย แบง การทบทวนเอกสารออกเปน 4 สว น
ประกอบดวย สวนแรกเปนการทบทวนความหมาย องคป ระกอบ และการวัดคุณภาพชีวิต ของ
ผูสูงอายุ สวนที่ 2 เปนการทบทวนปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สวนที่ 3 เปนการ
ทบทวนวิธีการสังเคราะหงานวิจัย และสวนที่ 4 เปนการสรุปภาพรวมงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับ การ
สังเคราะหประเด็นผูสูงอายุ ซึ่งมีสาระสําคัญพอสังเขปในแตละสวน ดังนี้

สวนที่ 1 ความหมาย องคประกอบ และการวัด คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
คําวา “คุณภาพชีวิต ” แปลมาจากภาษาอัง กฤษวา Quality of life ซึ่ง งานวิจัยใน
ตางประเทศมักใชตัวยอ QofL หรือ QoL เปนคําที่ปรากฏใชเปนครั้งแรกภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 จนกระทั่งเปนประเด็นที่นักวิชาการหลายสาขา เชน แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร การ
พยาบาล สัง คมวิท ยา จิตวิท ยา เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา และภูมิศาสตร ใหความ
สนใจศึก ษามาตั้ง แตตน ค.ศ.1970 (Farquhar, 1995; Ormel et al., 1997; Moons, Werner
& Sabina, 2006) พรอมกับใหความหมายที่แตกตางกันไปตามมุมมองของสาขาวิชาที่ศึกษา ซึ่งใน
ระยะหลังพบวามีงานวิจัยดานการแพทย พยาบาล และสาธารณสุข ศึก ษาคุณภาพชีวิตในฐานะ
ผลลัพธของการดูแลสุขภาพอนามัยบุคคล รวมไปถึง การนําไปใชเ ปนชื่อเรียกเพื่ออธิบ ายหรือจัด
ประเภทตัวแปรดานจิตสังคม จะเห็นไดวา คุณภาพชีวิต มีขอบเขตของความหมายกวางเสมือนเปน
รมใหญที่ครอบคลุมองคประกอบยอยๆ เชน สภาวะสุขภาพ สภาพรางกาย สภาพการดํารงชีวิต
วิถีชีวิต การรับ รู พฤติก รรม และความสุข เปน ตน (Simko, 1999) อยา งไรก็ต ามแมวา จะมี
งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตจํานวนมากและใหนิยามที่ห ลากหลาย แตยัง ไมส ามารถหา
ขอสรุปของความหมายและการวัดที่เปนสากล (Moons, Werner & Sabina, 2006) ในสวนนี้จึง
เปน การทบทวนเอกสารและงานวิจ ัย ที ่เ กี ่ย วขอ งเพื ่อ ใหไ ดค วามหมายของคุณ ภาพชีว ิต
องคประกอบของคุณภาพชีวิต และการวัดคุณภาพชีวิต มีสาระสําคัญดังนี้
ความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิต หรือการมีชีวิตที่มีคุณภาพ สามารถมองไดหลายแงมุมขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ เชน ภูมิหลัง ความตองการของผูใหความหมาย หรือการตีความความตองการของ
สังคม คานิยมของสังคม เปนตน (Farquhar, 1995) จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของพบวา มี
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องคกรระดับโลกและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ใหนิยามความหมายของคุณภาพชีวิต
หลายมิติและหลายความหมาย ดังนี้
องคการอนามัยโลก ไดนิยามคุณภาพชีวิตวา เปนการรับรูความพึงพอใจ และสถานะของ
บุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม โดยจะสัม พันธกับ เปาหมายและความคาดหวัง ของตนเองภายใต
บริบทของวัฒนธรรม คานิยม มาตรฐานของสัง คม และสิ่ง อื่นๆ ที่เ กี่ยวของ เชน สวัส ดิก าร และ
บริก ารดานตางๆ ตลอดจนลัก ษณะทางการเมืองการปกครองในสัง คมที่อยูอาศัย และสามารถ
ประเมินคุณภาพชีวิตในดานวัตถุวิสัย และดานจิตวิสัย (วรรณา กุม ารจันทร. 2543: 4; อางถึง ใน
The WHOQOL group. 1994)
สวนนัก วิชาการชาวตางชาติที่ใหความหมายคุณภาพชีวิต ดัง เชน Padilla และ Grant
(ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547:33; อางถึงใน Padilla & Grant. 1985: 45) ใหความหมายคุณภาพชีวิต
วา เปนการรับ รูความพึง พอใจที่เ ปลี่ยนแปลงไปตามภาวะสุขภาพ สอดคลองกับ Zhan (1992:
979) อธิบ ายวาคุณภาพชีวิต เปนระดับ ความพึง พอใจซึ่ง ขึ้นอยูก ั บ ประสบการณชีวิตของแตล ะ
บุคคล นอกจากนั้นหนังสือ Encyclopedia of Sociology (อัจฉรา วงศวัฒนามงคล. 2553; อาง
ถึง ใน Encyclopedia of Sociology. 1992: 1587-1589) ไดป ระมวลความหมายของคุณภาพ
ชีวิต จากนัก วิช าการหลายทา น พอสรุป ไดวาหมายถึง ลัก ษณะความพึง พอใจหรือความสุข ซึ่ง
สามารถประเมินความพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายดาน เชน การทํางาน ครอบครัว และที่อยู
อาศัย เปนตน ในทางเดียวกัน Ragsdale และ Morrow (1990: 355) กลาววา คุณภาพชีวิต
หมายถึง การรับรู การมีป ระสิท ธิภาพ หรือความสามารถในการกระทําอยางมีความหมาย เพื่อ
ควบคุมหรือจัดการกับสถานการณที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยของตน ทั้งดานจิตอารมณ ความคิด
และการดูแลรัก ษา สวน Orem (2001: 179) กลาววา คุณภาพชีวิตก็คือ ความผาสุก (Wellbeing) ซึ่งเปนการรับรูของบุคคลตอการมีชีวิตอยู ตามประสบการณของความพึงพอใจ ความรูสึก
เปนสุขภาพและสุขใจ ในขณะที่นัก วิชาการดานสุขภาพสวนใหญใหความหมายของคุณภาพชีวิต
โดยอาศัยแนวคิดจากองคการอนามัยโลก จึงมุง ใหความสนใจที่สุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมทั้ง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Farquhar, 1995)
จากคํานิยามของนัก วิชาการตางประเทศ ผูวิจัย พิจ ารณาเห็นวา คุณ ภาพชีวิต เปนคํา ที่
สามารถใชส ลับ กันกับ คําวา คุณภาพชีวิตที่สัม พันธกับ สุขภาพ ความพึง พอใจในชีวิต และความ
ผาสุกของชีวิต สวนความหมายของคุณภาพชีวิตประกอบดวยหลายมิติทั้ง สุขภาพ การทําหนาที่
สถานภาพทางสังคม และแงมุมอื่นๆ ของชีวิต
สําหรับนัก วิชาการชาวไทยที่ส นใจประเด็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตและใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตไว ดังเชน อัจฉรา นวจินดา (2524: 43) กลาววา คุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีสุขภาพ
กาย และสุขภาพจิตดี มีก ารดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุขในสภาพแวดลอมตางๆ ที่เ อื้ออํานวยตอ
การพัฒนาภาวะเศรษฐกิจและสัง คม สวน นิพนธ คันธเสวี (2525: 2) กลาววา คุณภาพชีวิตเปน
ระดับ สภาพการดํารงชีวิตของมนุษยต ามองคป ระกอบของชีวิต ไดแก รา งกาย อารมณ สัง คม
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ความคิดและจิตใจ เชนเดียวกับ พัทยา สายหู (2526: 31-34) สรุป คุณภาพชีวิตเฉพาะตัวบุคคล
วา ประกอบดวย การมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ส มบูร ณ การมีส ติปญ ญาที่จ ะศึก ษาหาความรู
การมีความสามารถในการทํางานหาเลี้ยงชีพ และการรูจักหาความสุข ความพอใจใหชีวิตในทางที่
เหมาะสม สวน ชัยวัฒน ปญจพงษ (2526: 48) กลาวเพิ่มเติมวา คุณภาพชีวิตเปนชีวิตที่มีคุณภาพ
ไมเปนภาระ และไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม มีความสมบูร ณทั้ง กาย จิตใจ มีความสามารถที่จ ะ
ดํารงสถานภาพทางเศรษฐกิจ สัง คม และการเมือง ใหส อดคลองกับ สภาพแวดลอมและสัง คม
ในขณะที่สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) นิยามวาเปนระดับ ของการมีชีวิตที่ดี ความสุข
ความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคล
ในสังคม นอกจากนี้ โกศล มีคุณ (2542: 4) นิยามคุณภาพชีวิตวา สภาพชี วิตที่มีความสําเร็จ สุข
สงบ ซึ่ง เหมาะสมกับ ภาวะ และวัย คุณ ภาพชีวิต ของผูส ูง อายุพิจ ารณาเปน ดานๆ ไดแ ก ดา น
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ดานอาชีพ เศรษฐกิจ และกฎหมาย ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ดานขอมูล ความรู และนันทนาการ ในขณะที่ ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2547: 22) สรุปความหมายของ
คุณภาพชีวิตวาหมายถึง ความพึงพอใจ ความเปนอยูที่ดี มีความสุข มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดี
มีอาหารการกินดี มีสิ่ง ของหรือเงินใชตามความจําเปน อยูในสิ่ง แวดลอมที่ดี และอยูในสัง คมได
อยางมีความสุข
จากการรวบรวมความหมายคุณภาพชีวิตดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา คุณภาพชีวิต
หมายถึง การรับรูของบุคคลตอสภาพการดํารงชีวิตของตน ซึ่งวัดจากความพึงพอใจในเรื่องความ
เปนอยู ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน การมีสิ่งของใชตามความจําเปน การอยูใน
สภาพแวดลอม และการใชชีวิตอยูในสังคม
องคประกอบของคุณภาพชีวิต
จากการนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตของนัก วิชาการขางตน ชี้ใหเ ห็น วาคุณภาพ
ชีวิตมีความหมายในหลายมิติและประกอบดวยองคประกอบของการมีชีวิตที่มีคุณภาพหลายดาน
(Efficace & Marrone, 2002; Ferrans & Powers, 1992) ดัง นั้น ในสวนนี้เ ปนการรวบรวม
ความรูเกี่ยวกับองคประกอบของคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของนักวิชาการตางๆ ซึ่งจากการทบทวน
เอกสารงานวิจ ัย ทั ้ง ในและตา งประเทศที ่ผ า นมาพบวา มีน ัก วิช าการที ่ศ ึก ษาแนวคิด และ
องคประกอบของคุณภาพชีวิต โดยแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตตามมิติตางๆ ตั้ง แต 4 ดาน
จนถึงมากกวา 7 ดาน ดังนี้
การศึก ษาองคป ระกอบของคุณ ภาพชีวิต 4 ดา น เชน องคก ารอนามัย โลก แบง
องคป ระกอบของคุณ ภาพชีวิต 4 ดา น ไดแ ก ดา นรา งกาย (Physical domain) ดานจิต ใจ
(Psychological domain) ดานความสัม พันธท างสัง คม (Social relationships domain) และ
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental domain) (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2541) ซึ่งแตล ะ
ดานมีความหมายดังนี้
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ดานรางกาย (Physical domain) เปนการรับรูสภาพรางกายของผูสูงอายุซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความสุขสบาย ไม
มีความเจ็บปวด การรับรูความสามารถที่จะจัดการกับโรคภัยและความเจ็บปวดทางรางกายได การ
รับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น การรับ รู
ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของ
ตน การรับรูความสามารถในการทํางาน และการรับรูวาตนไมตองพึ่ง ยาตางๆ หรือการรักษาทาง
การแพทยอื่นๆ เปนตน
ดานจิตใจ (Psychological domain) เปน การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน
การรับรูความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิการตัดสินใจ
และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา
หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตางๆ ของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อ
ดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนิน
ชีวิต มีผลตอการเอาชนะอุปสรรค เปนตน
ดานความสัมพันธทางสังคม (Social relationships domain) เปนการรับรูเรื่อง
ความสัมพันธของผูสูงอายุกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม
การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ
หรือการมีเพศสัมพันธ เปนตน
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental domain) เปนการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มี
ผลการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การ
รับรูวาไดอยูในสภาพ แวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม มีแหลงประโยชน
ดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสาร
หรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน
นอกจากองคก ารอนามัยโลกแลว การศึก ษาของ George และ Bearon (1980) ระบุ
องคป ระกอบของคุ ณภาพชีวิต 4 ดาน ไดแก สุขภาพโดยทั่วไป สถานภาพทางเศรษฐกิจ ความพึง
พอใจในชีวิต และการเห็นคุณคาในตนเอง ทั้งนี้องคประกอบ 2 ดานแรกเปนการวัดแบบภาวะวิสัย
ในขณะที่องคประกอบที่เหลือเปนการวัดแบบอัตตวิสัย
การศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิต 5 ดาน เชน การศึก ษาของ Berghorn et al.
(1981: 335) ระบุองคประกอบของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุวาประกอบดวย สภาพทางเศรษฐกิจ
สุขภาพ สภาพแวดลอม การพึ่งพาตนเอง และการทํากิจ กรรม สวน Denham (1991: 48) เสนอ
วาองคป ระกอบคุณภาพชีวิต ประกอบดวย ดา นสิ่ง แวดลอม ดานความสัม พัน ธท างสัง คม ดา น
สุขภาพกาย ดานสุขภาพจิต และดานบุคลิกภาพและประวัติในอดีต สําหรับการศึกษาของศรีเ มือง
พลัง ฤทธิ ์ (2547) วิเ คราะหอ งคป ระกอบของคุณ ภาพชีว ิต ของผูส ูง อายุด ว ยการวิเ คราะห

12
องคประกอบ ซึ่งพบวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานสิ่งแวดลอม ดานความสัมพันธทางสังคม และดานความพอใจ
การศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิต 7 ดาน เชน การศึกษาของ Peace (1990: 48)
แบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตออกเปนดานกายภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานอํานาจบุคคล ดานวัตถุวิสัย และดานบุคลิกภาพ สวนการศึกษาของอมร นนทสุต
(2526: 73) รวบรวมองคป ระกอบของคุณภาพชีวิตไวดัง นี้ อาหารและโภชนาการที่เ หมาะสม
เครื่องนุง หม ที่อยูอาศัย การดูแลสุข ภาพกายและจิต การรัก ษาขั้น พื้นฐานและการศึก ษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
การศึก ษาองค ป ระกอบของคุ ณ ภาพชีวิ ต 7 ด านขึ้ น ไป เช น การศึก ษาของชัย วัฒ น
ปญจพงษ (2521: 192) ระบุองคประกอบของคุณภาพชีวิตของบุคคลประกอบดวย สุขภาพ ที่อยู
อาศัย การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข อนามัยแมและเด็ก อาหาร บริก ารและคุณภาพ
ทางการศึกษา ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รายได และสภาพจิตใจ สอดคลองกับที่อุทุมพร จามรมาน
(2528: 30-31) สรุปองคประกอบของคุณภาพชีวิตของมนุษยไว 10 องคป ระกอบ ไดแก ทัศนคติ
ลักษณะความเปนอยู การเปนเจาของ อาชีพหลัก นันทนาการ บริก ารจากรัฐ การถือครองบาน
และที่ดิน อาชีพรอง การแสวงหาความรู และสุขอนามัย
การวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
การประเมินคุณภาพชีวิตหรือการวัดคุณภาพชีวิตนั้น มีความหลากหลายและแตกตางกัน
ไป ขึ ้น อยู ก ับ วัต ถุป ระสงคแ ละแนวคิด จากการรวบรวมวิธ ีก ารประเมิน คุณ ภาพชีว ิต ของ
นักวิชาการหลายทาน ผูวิจัยสามารถแบง แนวทางการศึก ษาเรื่องการวัดคุณภาพชีวิตออกเปน 2
ประการ คือ วิธีการวัด และลักษณะของแบบวัด มีรายละเอียดดังนี้
วิธีการวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
Flynn และ Frantz (ศรีเ มือง พลัง ฤทธิ์. 2547:23; อางถึง ใน Flynn & Frantz
1987: 159) เสนอการประเมินคุณภาพชีวิตใน 2 ดาน คือ ประเมินในเชิง วัตถุวิสัย (objective
approach) แสดงถึงภาวะทางกาย พฤติกรรมและลัก ษณะของบุคคลซึ่ง ตัดสินใจโดยตนเองจาก
ขอมูลที่เปนจริง เชน รายได การศึกษา อาชีพ เปนตน และเชิง จิตวิสัย (subjective approach)
เปนการรับรูดวยตนเองจากการรับรู ประสบการณที่ผานมาของตนเอง เชน ความปรารถนา และ
ความพอใจ สอดคลองกับ การศึก ษาของ Schalock, Bonham & Verdugo (2008) ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒ นาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตเพื่อการวางแผนและประเมินความทุ พ พล
ภาพทางปญ ญา ซึ่ง ระบุแนวคิดหลัก ของการพัฒ นากรอบการวัด คุณภาพชีวิตที่ค วรตระหนัก 3
ประการ ไดแก 1) ตัวชี้วัดที่สรางนั้นเปนการวัดผลลัพธในระดับบุคคล 2) วิธีก ารวัดครอบคลุม ทั้ง
การวัดแบบอัตตวิสัย (Self-report) และการวัดแบบภาวะวิสัย (Direct observation) และ 3)
การวัดตองมีความไวที่ตรงตามหลัก สากล (universal) และสอดคลองกับ บริบ ทของการศึก ษา
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(cultural-bound) ในทางเดีย วกัน Farquhar (1995) ไดศึก ษาวิธีก ารวัด คุณ ภาพชีวิต โดย
ประมวลและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ผานมาพบวา การวัดคุณภาพชีวิตใชทั้ง แบบอัตตวิสัย และ
แบบภาวะวิสัย เนื่องจากวิธีก ารวัดแตล ะแบบมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน กลาวคือ การวัด
แบบอัตตวิสัย เปนการประเมินความคิด ความเชื่อ และความรูสึก ของตนเองโดยใหผูตอบเปนผู
ประเมินตามความเปนจริง เชน ความพึงพอใจในการทํา งาน และการรับ รูภาวะสุขภาพ เปนตน
ซึ่งมีขอดีตรงที่ไดขอมูลสอดคลองกับความรูสึก ของผูตอบ แตอาจเกิดปญ หาเรื่องอคติของผูตอบ
เนื่องจากบางครั้งผูตอบประเมินต่ํากวาหรือสูงกวาความเปนจริง รวมทั้งบิดเบือนขอมูลเพราะไดรับ
อิทธิพลจากคําตอบที่กําหนดไวลวงหนา ในขณะที่การวัดแบบภาวะวิสัย เปนการประเมินสิ่ง ใดสิ่ง
หนึ่งตามสภาพที่เปนอยูโดยการสังเกต และใหบุคคลอื่นเปนผูประเมิน ซึ่งลดปญหาความมีอคติใน
การวัด เชน การสังเกตการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยโดยบุคลากรทางการแพทย และการ
วัดฐานะทางเศรษฐกิจจากรายไดและทรัพยสิน เปนตน แตวิธีนี้ไมครอบคลุม การไดขอมูล เชิง ลึก
เชน ดานความคิดเห็นและความรูสึก จึงเปนวิธีที่ขาดความไวในการวัด
นอกจากนี้แนวคิดของ Stromberg (ศรีเ มือง พลัง ฤทธิ์.2547:23; อา งถึง ใน
Stromberg. 1984: 88-91) แสดงทัศ นะวา การประเมิน คุณ ภาพชีวิต สามารถประเมิน ได 3
ลักษณะ คือ 1) การประเมินเชิงวัตถุวิสัย เปนการประเมินโดยผูอื่น เชน แพทยป ระเมินผูปวย 2)
การประเมินเชิงจิตวิสัยที่วัดเปนปริมาณ เปนการประเมินโดยตนเองขึ้นอยูกับ นิยามคุณภาพชีวิต
ของตนเองหรือประสบการณในชีวิตของตนเอง เชน ความพึงพอใจ ความสุขที่ไดรับ และ 3) การ
ประเมินเชิงจิตวิสัยที่วัดเปนคุณภาพ เปนการประเมินตนเองจากการบรรยายและบอกถึง สภาพที่
เปนอยู
สว นการประเมิน คุณ ภาพชีวิต ขององคก ารอนามัย โลก ไดพ ัฒ นาเครื่อ งชี้ว ัด
คุณภาพชีวิตที่เรียกวา WHOQOL-100 ในป ค.ศ. 1996 มีขอคําถามหรือตัวชี้วัด 100 ขอ ซึ่งกิติกร
มีทรัพย ไดแปลเปนภาษาไทย และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดวยการแปลกลับเปนภาษาอังกฤษอีก
ครั้งและถือวาเปนฉบับภาษาไทยที่องคก ารอนามัยโลกยอมรับ อยางเปนทางการ จากจํานวนขอ
คําถาม 100 ขอนี้ แบงเปน ขอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม 4 ขอ อีก 96 ขอ
จัดแบงเปน 24 หัวขอ หัวขอละ 4 คําถาม ซึ่ง จัดเปน 6 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ระดับความเปนอิส ระของบุคคล ดานสัม พันธภาพกับ สัง คม ดานสิ่ง แวดลอม และดานความเชื่อ
สวนบุคคล อยางไรก็ตาม เครื่องมือดังกลาวคอนขางยาวทําใหไมส ะดวกและมีขอจํากัดในการใช
ตอมาในปเดียวกันองคกรอนามัยโลกก็ไดจัดทําเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตฉบับยอยชุด 26 ตัวชี้วัด
เรีย กวา แบบวัด คุณ ภาพชีวิต ฉบับ ยอ ชุด ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ประกอบดว ยขอ
คําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และแบบอัต ตวิสัย (Self-report
subjective) มีทั้งหมด 4 องคป ระกอบ ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสัม พันธภาพ
ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม
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ในทางจิตวิทยานั้น มีการเรียกชื่อแบบวัดคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย เชน แบบวัด
ความรูสึก เปน สุข (well-being) และแบบวัดความพึงพอใจชีวิตโดยรวม (ดวงเดือน พันธุม นาวิน
และคณะ, 2540: 141; อางถึง ใน Pavot & Diener, 1993) ซึ่ง เปนการวัดความพึง พอใจในชีวิต
โดยรวมดานการรูคิด พบวามีผูนิยมใชกันมากจนกลายเปนดัชนีความพึงพอใจในชีวิ ต โดยผูสรางให
ความหมายของความพึงพอใจในชีวิตวาหมายถึง ผลของกระบวนการพิจ ารณาตัดสินคุณลัก ษณะ
ดานตางๆ ของชีวิตตนเอง โดยใชเกณฑหรือมาตรฐานที่ตนกําหนดขึ้นเมื่อบุคคลนําสถานการณใน
ชีวิตของตนมาเปรียบเทียบกับเกณฑดังกลาวแลวพบวาใกลเคียงกัน บุคคลจะรายงานวาตนมี ความ
พึงพอใจในชีวิตมาก
นอกจากนั้นจากการศึกษาทางชราภาพวิทยา ก็พบวางานวิจัยสวนใหญใชความพึงพอใจใน
ชีวิตเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุและผูใหญวัยกลางคน (ภมริน เชาวนจินดา, 2542:12;
นพมาศ แซเ สี้ยว, 2550) ดัง นั้น คุณ ภาพชีวิตจึง อาจวัดจากความพึง พอใจได เนื่อ งจากเปน
องคประกอบที่สําคัญในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ลักษณะของแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
แบบวัดในที่นี้หมายถึง เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลหรืองานวิจัยทั่วไปใชคําวา
แบบสอบถาม จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับแบบวัดคุณภาพชีวิตเทาที่ป รากฏในงานวิจัยทั้ง
ไทยและตางประเทศ พบวาสวนใหญใชแบบวัดขององคการอนามัยโลกเพื่อวัดคุณภาพชีวิต สําหรับ
แบบวัดคุณภาพชีวิตที่นักวิชาการในประเทศไทยนิยมใชนั้นแปลมาจากแบบวัดขององคการอนามัย
โลก โดยชื ่อ ยอ วา แบบวัด คุณ ภาพชีว ิต ฉบับ ยอ ชุด ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)
ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และแบบอัตตวิสัย
(Self-report subjective) มีทั้งหมด 4 องคประกอบ ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดาน
สัม พันธภาพทางสัง คม และดานสิ่ง แวดลอม ซึ่ง มีขอคําถามเพียง 26 ขอ ประกอบดวย 2 ขอ
คําถามที่เ ปนคําถามเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม สวนอีก 24 ขอ เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในแตละดาน (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2541: 7) ขอคําถามมีทั้งเชิง
ลบและเชิงบวก ขอคําถามเชิงลบมี 3 ขอ (ขอ 2 ขอ 9 และขอ 11) ที่เหลือ 24 ขอ เปนขอคําถาม
เชิงบวก แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ไมเลย เล็กนอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด การใหคะแนนสําหรับขอคําถามเชิงบวก ผูที่ตอบไมเลยได 1 คะแนน ผูที่ตอบเล็กนอยได
2 คะแนน ผูที่ตอบปานกลางได 3 คะแนน ผูที่ตอบมากได 4 คะแนน และผูที่ตอบมากที่สุดได 5
คะแนน สวนขอคําถามเชิงลบใหกลับคะแนนในทางตรงกันขาม ดังนั้นแบบวัดคุณภาพชีวิตทั้งฉบับ
มีชวงคะแนนระหวาง 26-130 คะแนน โดยผูตอบที่ไดคะแนนระหวาง 26-60 คะแนน แสดงวามี
คุณภาพชีวิตที่ไมดี ผูตอบที่ไดคะแนนระหวาง 61-95 แสดวามีคุณภาพชีวิตกลางๆ และผูตอบที่ได
คะแนนระหวาง 96-130 คะแนน แสดงวามีคุณภาพชีวิตที่ดี (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
2556) สําหรับขอคําถามในแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 ขอคําถามของแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ
ขอ

คําถาม
ไม
เลย

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด
การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตาม
ตัว ทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการมากน อย
เพียงใด
ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตางๆ ในแตละวันไหม (ทั้ง
เรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน)
ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด
ทานรูสึกพึงพอใจในชี วิต (เชน มีความสุข ความสงบ มี
ความหวัง ) มากนอยเพียงใด
ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด
ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน
ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม
ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง
วิตกกังวล บอยแคไหน
ทานมีความรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไรๆ
ผานไปไดในแตละวัน
ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากน อยเพียงใด
เพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน
ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคยทํา
มามากนอยเพียงใด
ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมา
มากน อยเพียงใด
ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อนๆ แคไหน
ทานรูสึกวาชี วิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน
ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้ม ากน อยเพียงใด
ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากน อยเพียงใด
ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตาม
ความจําเปนเพียงใด
ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในแตละวันมากนอย
เพียงใด
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด
สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด
ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน (หมายถึง

ระดับความรูสึก
เล็ก ปาน มาก
นอย กลาง

มาก
ที่สุด

16
ขอ

คําถาม
ไม
เลย

23
24
25

26

ระดับความรูสึก
เล็ก ปาน มาก
นอย กลาง

มาก
ที่สุด

การคมนาคม) มากนอยเพียงใด
ทานรูสึกวาชี วิตทานมีความหมายมากนอยเพียงใด
ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด
ทานพอใจในชี วิตทางเพศของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ
หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทานมีวิธีจัดการ
ทําใหผอนคลายลงได รวมถึงการชวยตนเองหรือการมี
เพศสัมพันธ)
ทานคิดวาทานมีคุณภาพชี วิต (ชีวิตความเปนอยู) อยูใน
ระดับใด

จากขอคําถามดังกลาว สามารถจัดเปนองคประกอบ 4 ดาน ไดดังนี้
องคประกอบ
ดานสุขภาพกาย
ดานจิตใจ
ดานสัมพันธภาพทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
สุขภาพโดยรวม

ขอ
ขอ 2,3,4,10,11,12,24
ขอ 5,6,7,8,9,23
ขอ 13,14,25
ขอ 15,16,17,18,19,20,21,22
ขอ 1,26

นอกจากนี้ก ารศึก ษาของ Schalock, Bonham & Verdugo (2008) ไดเ สนอตัวอยาง
องคป ระกอบ (Domain) และตัวชี้วัด (Indicator) ของคุณภาพชีวิตที่ค รอบคลุม ทั้ง วิธีก ารวัด
แบบอัตตวิสัย และแบบภาวะวิสัย ดังตาราง 2
ตาราง 2 องคประกอบ ตัวชี้วัด และตัวอยางวิธีการวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
องคประกอบ
การพัฒนาบุคคล
(Personal
development)

ตัวชี้วัด
พฤติกรรมปรับตัว
(Adaptive
behavior)

ตัวอยางวิธีการวัด
อัตตวิสัย (ประเมินตนเอง) ภาวะวิสัย (การสังเกต)
คําถาม: ทานสามารถทํา
คําถาม: จงประเมินวา
กิจวัตรประจําวันตางๆ เชน บุคคลที่ทานดูแลสามารถทํา
รับประทานอาหาร ตื่นและ กิจวัตรประจําวันตางๆ ได
เขานอน เขาหองน้ํา และ ในระดับใด
แตงตัว ไดในระดับใด
คําตอบ: ทําไดดวยตนเอง
คําตอบ: ทําไดดวยตนเอง ตองมีผูชวย ไมสามารถ
ตองมีผูชวย ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ชวยเหลือตนเอง
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ตัวชี้วัด

การลิขิตตนเอง
(self-determination)

ทางเลือก
(Choices)

ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล
(Interpersonal
relations)

มิตรภาพ
(Friendships)

ความผูกพันทางสังคม
(Social inclusion)

การมีสวนรวมใน
ชุมชน
(Community
participation)

สิทธิ
(Rights)

ความมีเกียรติ และ
เคารพในศักดิ์ศรี
(Dignity and
respect)

ความผาสุกทางอารมณ
(Emotional wellbeing)

ความมั่นคงและ
ปลอดภัย
(Safety and
respect)

ตัวอยางวิธีการวัด
อัตตวิสัย (ประเมินตนเอง) ภาวะวิสัย (การสังเกต)
คําถาม: ทานสามารถเลือก คําถาม: จงประเมินวา
หรือตัดสินใจทําสิ่งตางๆ
บุคคลที่ทานดูแลสามารถ
ดวยตัวของทานเอง เชน
เลือกหรือตัดสินใจทําสิ่ง
จะแตงกายอยางไร จะ
ตางๆ เชน เลือกเครื่องแตง
รับประทานอาหารอะไร จะ กาย เลือกประเภทอาหาร
ไปที่ไหน
เลือกสถานที่เดินทาง ดวย
คําตอบ: ใช ไมแนใจ ไมใช ตนเองไดในระดับใด
คําตอบ: มาก ปานกลาง
นอย และไมเลย
คําถาม: ทานมีเพื่อน
คําถาม: จงประเมินวา
หรือไม
บุคคลที่ทานดูแลเคย
คําตอบ: มี ไมแนใจ ไมมี
กลาวถึงหรือระบุถึงเพื่อน
บางหรือไม
คําตอบ: เคย ไมแนใจ ไม
เคย
คําถาม: ทานมีส วนรวมใน คําถาม: จงประเมินวา
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนที่ บุคคลที่ทานดูแลมีสวนรวม
ทานอาศัยอยูหรือไม
ในกิจกรรมของชุมชน
คําตอบ: ใช ไมแนใจ ไมใช บอยครั้งเพียงใด
คําตอบ: ทุกสัปดาห
1-2 ครั้งตอสัปดาห ไมเคย
เลย
คําถาม: บุคคลรอบขางของ คําถาม: จงประเมินวา
ทานใหความเปนสวนตัว
บุคคลที่ทานดูแลไดรับความ
สอบถามความคิดเห็น ให เคารพหรือไดรับเกียรติจาก
อิสระในการทํากิจกรรม
บุคคลรอบขางมากนอย
สวนตัวหรือไม
เพียงใด
คําตอบ: ใช ไมแนใจ ไมใช คําตอบ: มาก บางครั้ง ไม
เลย
คําถาม: ทานรูสึกถึงความ คําถาม: จงประเมินวา
ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต บุคคลที่ทานดูแลอยูใน
คําตอบ: ใช ไมแนใจ ไมใช สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
และมั่นคงมากนอยเพียงใด
คําตอบ: มาก ปานกลาง
นอย
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ตัวชี้วัด

ความผาสุกทางรางกาย
(Physical well-being)

สภาวะสุขภาพ
(Health status)

ความผาสุกทางวัตถุ
(Material well-being)

ความเปนเจาของ
(Possessions)

ตัวอยางวิธีการวัด
อัตตวิสัย (ประเมินตนเอง) ภาวะวิสัย (การสังเกต)
คําถาม: สภาพรางกายของ คําถาม: จงประเมินวา
ทานเปนอยางไร และทาน บุคคลที่ทานดูแลมีสุขภาพ
รูสึกอยางไร
รางกายเปนอยางไร
คําตอบ: ดีมาก ดี ปกติ
คําตอบ: ดี พอใช ไมดี
คําถาม: ทานมีทรัพยสิน
คําถาม: จงประเมินวา
เปนของตนเองหรือไม เชน บุคคลที่ทานดูแลมีทรัพยสิน
วิทยุ โทรทัศน และเครื่อง ตางๆ เชน วิทยุ เครื่องเสียง
เสียง เปนตน
โทรทัศน มากนอยเพียงใด
คําตอบ: มี ไมแนใจ ไมมี
คําตอบ: มาก ปานกลาง
นอยหรือไมมีเลย

สวนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในสวนนี้เปนการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูวิจัย
อาศัยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) ที่นําเสนอโดยดวงเดือน พันธุมนาวิน
(Magnusson & Endler, 1977; Walsh, Craik & Price, 2000; Tett Burnett, 2003; ดวงเดือน
พันธุมนาวิน, 2541) มาเปนกรอบสําหรับการทบทวนปจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง
สามารถจําแนกกลุมปจจัย เชิงเหตุแบบบูรณาการทั้ง จิตและสังคมได 4 กลุม คือ กลุมตัวแปรดาน
สถานการณทางสังคม กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะตามสถานการณ
และกลุมตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
กลุมตัวแปรดานสถานการณทางสังคม
ตัวแปรสถานการณทางสังคมที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก การปฏิบัติ
ตั ว ด า นสุ ข ภาพ การพึ่ ง ตนเอง การเข า ร ว มกิ จ กรรม การได รั บ การเกื้ อ หนุ น การมี บ ทบาท
สภาพแวดลอมที่บาน การมีกิจกรรม สิ่งแวดลอม ขอมูลขาวสาร การปฏิบัติทางพุทธศาสนา การเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ การเขาถึงบริการสุขภาพ การใชชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว การ
ดูแลในครอบครัว สภาวะทางเศรษฐกิจ ลักษณะการอยูอาศัย งานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาตัวแปร
สถานการณทางสังคมดังกลาวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เชน
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม จากการศึกษางานวิจัยของวิลาวัลย รัตนา (2552) ที่
ศึกษาเรื่องพฤติก รรมการดูแลสุขภาพ และการสนับ สนุนทางสังคมกับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสุร าษฎรธานี พบวา ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับ สนุนทางสัง คมสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุได ผลการศึกษานี้ส อดคลองกับ งานวิจัยของศรีเ มือง พลังฤทธิ์ (2547)
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) และ Nantaporn Jitprasert (2005) พบวาผูสูง อายุที่ไดรับ การ
สนับสนุนทางสังคมมีคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากกวาผูที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม
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ตัวแปรความสัมพันธในครอบครัว จากการศึกษางานวิจัยของสุพิศ ศรีอินทร (2551)
ที่ศึกษาเรื่องศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนรัก อําเภอ
หนองจิก จัง หวัดปตตานี พบวาผูสูง อายุที่มีความสัม พันธที่ดีในครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตดีก วา
ผูสูงอายุที่ไมมีความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีนัส วัยวัฒนะ (2550) ที่ศึกษา
เรื่องความสัม พันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จังหวัด
สุราษฎรธานี พบวาผูสูงอายุที่มีความสัมพันธที่ดีในครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมมี
ความสัมพันธในครอบครัว
ตัวแปรการเขารวมกิจกรรม จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมมากมี
คุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมนอย (พระฐิตะวงษ ลาเสน, 2548; ศรีเมือง พลังฤทธิ์,
2547)
ตัวแปรการมีบทบาท จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ยังคงมีบทบาทมากมีคุณภาพ
ชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมสูงกวาผูสูงอายุที่มีบทบาทนอย (ศรีเมือง
พลังฤทธิ์, 2547; พระฐิตะวงษ ลาเสน, 2548)
ตัวแปรการพึ่ง ตนเอง จากการศึ ก ษาพบว า ผู สูง อายุที่มี ก ารพึ่ง ตนเองได ม ากมี
คุณภาพชีวิตดานรางกาย สูงกวาผูสูงอายุที่มีการพึ่งตนเองไดนอย (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547; พระ
ฐิตะวงษ ลาเสน, 2548)
กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม
ตัวแปรจิตลักษณะเดิมที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก ความสามารถในการ
เผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรค และความเชื่อความสามารถของตนเอง ซึ่งจากการศึกษาวิจัยของ
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม
กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลสุราษฎรธานี พบวาผูสูงอายุที่มีความสามารถใน
การเผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรคมีคุณภาพชีวิตที่สูงกวาผูสูงอายุที่ไมมีความสามารถในการเผชิญ
ปญหาและฝาฟนอุปสรรค และจากการศึกษาการศึกษาวิจัยของศิรินุช ฉายแสง (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดอํานาจเจริญ พบวาผูสูงอายุที่มีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูสูงอายุที่ไมมีความเชื่อในความสามารถตนเอง
กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะตามสถานการณ
ตัวแปรดานจิตลักษณะตามสถานการณที่มีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดแก
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การรับรูภาวะสุขภาพ และการรับรูประโยชนของการมีคุณภาพชีวิต ซึ่งจาก
งานวิจัย ของศรี เ มือง พลัง ฤทธิ์ (2547) ที่ศึก ษาเรื่องการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผูสูง อายุโ ดยตนเอง
ครอบครัว และชุม ชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาผูสูงอายุที่มีความรูมากเกี่ยวกับ สุขภาพมี
คุณ ภาพชี วิ ต สูง กว าผู สู ง อายุ ที่ มีค วามรูน อ ยเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพ และจากการศึ ก ษาของนั น ทพร
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จิตประเสริฐ (2548) เรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในอําเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูสูงอายุที่มีการรับรูภาวะสุขภาพของตนเองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา
ผูสูงอายุที่ไมมีการรับรูภาวะสุขภาพ และจากการศึกษาวิจัยของศิรินุช ฉายแสง (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัม พันธกับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดอํานาจเจริญ พบวาผูสูงอายุที่มีการรับ รู
ประโยชนของการมีคุณภาพชีวิตจะมีคุณภาพชีวิตที่ดกี วาผูสูงอายุที่ไมมีการรับรูประโยชน
กลุมตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลัง
ตัวแปรทางประชากรศาสตร หรือเรียกวาตัวแปรดานลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได และเขตที่อยูอาศัย โดยมี
งานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาตัวแปรเหลานี้สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อาทิ
ตัวแปรเพศ จากการศึก ษาวิจัยของศรีเ มือง พลัง ฤทธิ์ (2547) ที่ศึก ษาเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยตนเอง ครอบครัว และชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาเพศ
ชายมีคุณภาพชีวิตสูงกวาเพศหญิง ในขณะที่งานวิจัยบางเรื่องพบวาเพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิตผูสูง อายุ และจากการศึกษาวิจัยของพรเทพ มนตรวัชรินทร (2547) ที่ศึกษาเรื่องการสํารวจ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความต อ งการด า นการศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูสูงอายุเพศชายมีคุณภาพชีวิตโดยรวมสูงกวาผูสูงอายุเพศหญิง ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษางานวิจัยของวรรณนา กุมารจันทร (2543) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตผูสูง อายุในเขต
ภาคใตตอนบน พบวา เพศชายมี คุณภาพชีวิ ตสูง กวาเพศหญิง เชน เดียวกัน ตัวแปรผูสู ง อายุ โดย
ผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตดานรางกายต่ําลง (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547) รวมถึง
ผูสูงอายุที่มีอายุมากจะมีคุณภาพชีวิตนอยกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย (วรรณนา กุมารจันทร, 2543)
ตัวแปรระดับการศึกษา ผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ
ทางสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานรางกายสูงกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาต่ํา (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย รัตนา (2552) วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) อาคม ปฐมสีมากุล
(2551) และวีนัส วัยวัฒนะ (2550) ที่พบวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูงมีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มี
การศึกษาต่ํา
ตัวแปรรายได ผูสูงอายุที่มีรายไดมากมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคมสูงกวาผูสูงอายุที่มีรายไดนอย (ศรีเมือง พลังฤทธิ์, 2547) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิลาวัลย รัตนา (2552) วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) พรเทพ มนตรวัชรินทร (2547)
นันทพร จิตประเสริฐ (2548) อาคม ปฐมสีมากุล (2551) และวีนัส วัยวัฒนะ (2550) ที่พบวาผูสูงอายุ
ที่มีรายไดมากมีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มีรายไดนอย
นอกจากการแบ ง ป จ จั ย ที่เ กี่ ย วข องกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตของผู สู ง อายุ โ ดยใช รู ป แบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธนิยมเปนแนวทางในการแบงกลุมสาเหตุแลว ในทางเดียวกันมีนักวิชาการตางประเทศได
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังเชน การศึกษาของ Kim (2011) ไดศึกษา
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูอพยพสูงอายุชาวเกาหลีที่มีรายไดนอย ทั้งนี้ไดแบงกลุมปจจัย
ออกเปน 2 กลุม ตามทฤษฎีนิเวศวิทยาทางสังคม (Social ecology theory) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล
(Individual factors) และปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environmental factors) ซึ่งมีขอสรุปทิศทาง
ความสัม พันธร ะหวางปจ จัยสวนบุคคลและปจ จัยดานสิ่ง แวดลอมกับ คุณภาพชีวิต ดัง ตาราง 3
ในขณะที่ Pinky (2007) ศึกษาตัวกําหนดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุสตรีชาวจีนที่อาศัยอยูคนเดียวใน
ประเทศฮองกง โดยอาศัยกรอบแนวคิด PRECEDE-PROCEED เพื่อจําแนกตัวกําหนดคุณภาพชีวิต
ออกเปน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยนํา (Predisposing factors) ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) และ
ปจจัยเอื้อ (Enabling factors) ซึ่งแตละกลุมปจจัยมีตัวแปรยอยดังนี้ ปจจัยนํา ประกอบดวย การ
ประเมินความสุข (Subjective happiness) ความผาสุกใจ (Psychological well-being) อายุ และ
การรับรูภาวะสุขภาพ (Perceived health) ปจจัยเสริม ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคมอยาง
ไมเปนทางการ (Informal social support) สุขภาพนิสัย (Health habits) และความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Functional abilities: ADL/IADL) และปจจัยเอื้อ ประกอบดวย ความพึง
พอใจในการพักผอน ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบวา การประเมินความสุข และความผาสุกใจ เปน
ตัวกําหนดที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุม ากที่สุด สวนการศึกษาของ Mitchell et al.
(2000) แบงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสถานพักฟน ออกเปน 4 กลุม ไดแก คุณลักษณะ
ทางประชากรและสถานภาพทางสุขภาพ การมีสวนรวมทางสัง คม สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บรรยากาศทางสังคม
ตาราง 3 ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
ปจจัย
สวนบุคคล
อายุ

เพศ
สถานภาพสมรส

รายได

การศึกษา

ผูศึกษา
Bisegger et al. (2005)
Horley & Lavery (1995)
Lim et al. (2008)
Riedinger et al. (2001)
Glenn & Weaver (1979)
Garcia et al. (2005)
Suh & Kim (1995)
Yamazaki (2005)
Easterlin (2001)
Ross & Willigen (1997)
Blanchflower & Oswald

ผลการศึกษา
ผู ที่ มี อา ยุ น อย กว าเ ป นผู ที่ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต สู ง กว า ผู ที่ มี อ ายุ
มากกวา
เพศชายเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูง
กวาเพศหญิง
ผูที่มี สถานภาพสมรสแบบสมรส
เปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่มี
สถานภาพสมรสแบบโสด

กลุมตัวอยาง
เด็กและวัยรุน
ทุกกลุมอายุ

ผูอพยพชาวเกาหลี
ผูปวยหัวใจลมเหลว
ผูสูงอายุผิวขาว
ผู สู ง อายุ ช าวสเปน
นิช
ผูสูงอายุชาวเกาหลี
ผู ที่ มี ร ายได ม ากกว า เป น ผู ที่ มี ผูสูงอายุชาวญี่ปุน
คุ ณภาพชี วิต สู ง กว าผู ที่ มี ร ายได ทุกกลุมอายุ
นอยกวา
ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาเปนผู ทุกกลุมอายุ
ที่มีคุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่มีระดับ ทุกกลุมอายุ
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ปจจัย

ศาสนา

ระยะเวลาที่พักอาศัย
อยูใ นสถานพักฟน

การรูคิด

สุขภาพทางกาย

ดานสิ่งแวดลอม
เครือขายทางสังคม

ผูศึกษา

ผลการศึกษา
การศึกษาต่ํากวา

กลุมตัวอยาง

(2004)
Kitagawa & Hauser (1973)
Pincus & Callahan (1985)
Pinsky et al. (1987)
Witter et al. (1985)
ผูที่มีศาสนามีคุณภาพชีวิตสูงกวา
Cox & Hammonds (1988) ผูท ี่ไมมีศาสนา
Gee & Veever (1990)

ทุกกลุมอายุ
ผูปวย
วัยผูใหญตอนปลาย
วัยผูใหญตอนปลาย
วัยผูใหญตอนปลาย
ชาวแคนนาเดี ย น
อายุ 25-29 ป
Richmond (1974)
ผูที่มีระยะเวลาอาศัยอยูในสถาน ทุกกลุมอายุ
Hurh & Kim (1984)
พักฟนมากกวาเปนผูที่มีคุณภาพ ผูอพยพชาวเกาหลี
ชีวิตสูงกวาผูที่มีระยะเวลาอาศั ย
อยูในสถานพักฟนนอยกวา
Padoani et al. (1998)
ผู ที่ มี การรู คิ ด มากกว าเป น ผู ที่ มี ผู สู ง อายุ ช าวสเปน
คุณภาพชีวิตสูงกวาผูที่มีการรูคิด นิช
Schrage et al. (2000)
นอยกวา
ผู ป ว ย ที่ มี อา ก า ร
พารคินสัน
Bardage & Isacson (2001) ผูที่มีสุข ภาพทางกายดีกว าเปนผู ประชาชนชาวสวีดิช
Saito et al. (2006)
ที่ มี คุ ณภ าพ ชี วิ ตสู งกว า ผู ที่ มี ผูสูงอายุชาวญี่ปุน
Dysvik et al. (2004)
สุขภาพทางการไมดี
ผูปวยโรคเรื้อรัง
Garcia et al. (2005)
Achat et al. (1998)
Guse & Masesar (1998)

Lim et al. (2008)
ที่มา: ปรับมาจาก Kim, B.J. (2011)

ผู ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท า ง สั ง ค ม
มากกวาเปนผูที่มีคุณภาพชีวิตสูง
กว า ผู ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม
นอยกวา

ผูสูงอายุชาวสวีดิช
ผูสูงอายุสตรี
ผูอาศั ย ในสถานพั ก
ฟน
ผูอพยพชาวเกาหลี

สวนที่ 3 วิธีการสังเคราะหงานวิจัย
ในสวนนี้เปนการรวบรวมองคความรูดานวิธีก ารการศึก ษาที่เ กี่ยวของกับ การสัง เคราะห
งานวิจัย ประกอบดวย ความหมายของการสัง เคราะหง านวิจัย ความสําคัญ ของการสัง เคราะห
งานวิจัย และวิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อการสังเคราะหงานวิจัย
ความหมายของการสังเคราะหงานวิจัย
การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง การนําสวนยอยมาประกอบเขาดวยกันจนเกิดสิ่ง
ใหม เชน การบรรยายความรูส ึก โดยการนํา คํา ตา งๆ มาประกอบเขา ดว ยกัน หรือ การทํา งาน
บางอยา งจนเกิด ผล โดยมาจากการประชุม ระดมสมอง หรือ การสรา งทฤษฎีใ หมๆ โดยการ
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เชื่อมโยงทฤษฎีเกาเขาดวยกัน (อุทุมพร จามรมาน, 2531:1; ประทีป จินงี่ ดุษฎี โยเหลา และอุษา
ศรีจินดารัตน, 2542: 19)
สวนการสังเคราะหงานวิจัย (Research synthesis) หรืออาจเรียกวาการปริทัศนงานวิจัย
(Research review) เปนวิธีก ารศึก ษาตามระเบียบวิธีท างวิท ยาศาสตรเ พื่อตอบปญ หาอยางใด
อยางหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจ ัยเกี่ ยวกับ ปญ หานั้น ๆ หลายๆ เรื่องมาศึก ษา วิเ คราะห และ
นําเสนอเปนขอสรุป อยางมีร ะบบเพื่อใหไดคําตอบปญ หาวิจัยตามที่ตองการ ในการสัง เคราะห
งานวิจัยนั้นสามารถทําได 2 ลัก ษณะคือ ลัก ษณะแรกเปนการประมวลและทบทวนงานวิจัยเพื่อ
เปนพื้นฐานในการออกแบบการวิจัยและกําหนดสมมุ ติฐาน สวนลัก ษณะที่ส องเปนการวิจัยเพื่อ
แสวงหาความรูใหม และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542: 33)
ความสําคัญของการสังเคราะหงานวิจัย
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหองคความรูทางวิทยาศาสตรกายภาพขยายขอบเขตอยางกวางขวางและ
ผลการวิจัยตอบปญหาไดอยางลึก ซึ้ง เนื่องมาจากนัก วิจัยในสาขาวิท ยาศาสตรก ายภาพสามารถ
รวบรวมและนํา ผลงานวิจ ัยไปใชไ ดง า ยและสะดวก ในขณะที่ก ารวิจ ัย ทางสัง คมศาสตรม ีก าร
รวบรวมองคความรูจากงานวิจัยคอนขางนอย อีกทั้งนักวิจัยสวนใหญมองขามความสําคัญของการ
สืบตอองคความรูจากนักวิจัยรุนกอน จึง ทําใหขอบเขตองคความรูท างสัง คมศาสตรไมแพรห ลาย
หรือถูก นําไปใชอยางกวางขวาง ดวยเหตุนี้ก ารสัง เคราะหง านวิจัย เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยดา น
สังคมศาสตร และขยายขอบเขตองคความรูดานสัง คมศาสตร จึง จําเปนตองใชวิธีก ารสัง เคราะห
งานวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยมีความสําคัญ เนื่องจากความรูที่ถูกสรางขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน
มีคาในฐานะที่เ ปนฐานองคค วามรูตอยอดในอนาคต หากงานวิจ ัยในอดีตถูก รวบรวมอยางเปน
ระบบ นัก วิจัย รุน ตอ ๆ มาสามารถนํา ผลการสัง เคราะหง านวิจัย มาใชเ ปน ฐานเพื่อตอยอดองค
ความรูใ หมได โดยไมต องเสียเวลาคน ควาและรวบรวมเปน เวลานาน ยิ่ง ในปจ จุบ ัน มีป ริม าณ
งานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเนตที่
สามารถสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก ทําใหเอื้อตอผูวิจัยที่จ ะรวบรวมรายงานการศึก ษาเอกสารที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยตามที่ตองการ
แมนักวิจัยจะไมไดมีวัตถุประสงคของการทําวิจัยเพื่อการสังเคราะหงานวิจัยโดยเฉพาะ แต
ถึงอยางไรนักวิจัยจําเปนตองรวบรวมและประมวลความรูที่ไดจากการอานผลการวิจัยหลายๆ เรื่อง
เขาดวยกัน ซึ่งก็ถือวาเปนการสังเคราะหองคความรูรูปแบบหนึ่ง หรือเรียกวาการปริทัศนง านวิจัย
(Research review) ที่ผูวิจัยตองกระทําอยูแลวในฐานะเปนกระบวนการหนึ่ง ของการวิจัย สวน
การใชการสังเคราะหงานวิจัยในฐานะวิธีวิท ยาการวิจัยที่เ ปนงานวิจัยเสร็จ สมบูร ณในตัว ผลจาก
การสัง เคราะหง านวิจ ัย ในลัก ษณะนี้จ ะเปน ประโยชนตอ วงวิช าการที่ส ามารถนํา ขอ สรุป ไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง เมื่อการสังเคราะหง านวิจัยเปนสิ่ง สําคัญ ที่นัก วิจัย
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ควรตระหนักและใหความสําคัญในการลงมือปฏิบัติเปนลําดับแรก ดังนั้น นักวิจัยจึงควรสังเคราะห
เนื้อหาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงวิธีวิทยาการวิจัย และผลการวิจัย เพื่อใหไดองคความรูเกี่ยวกับประเด็น
ที่ศึกษาอยางลุมลึก
วิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อการสังเคราะหงานวิจัย
สําหรับวิธีการวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัยที่ใชกันอยางแพรหลายสามารถทําได 2
วิธี คือ การวิเ คราะหเ ชิง คุณ ภาพเพื่อ สัง เคราะหผ ลการวิจัย และการวิเ คราะหเ ชิง ปริม าณเพื่อ
สังเคราะหผลการวิจัย แตละวิธีมีสาระสําคัญของการวิเคราะห ดังนี้
การวิเคราะหเชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย
การวิเ คราะหเ ชิง คุณภาพเพื่อสัง เคราะหง านวิจัย เปนการบรรยายสรุป ผลการ
สังเคราะหผลการวิจัย โดยผูวิจัยสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแตละเรื่อง และบรรยายใหเ ห็น
ความสัมพันธและความขัดแยงระหวางผลการวิจัยเหลานั้น ตัวอยางของการวิเคราะหเ ชิง คุณภาพ
เชน การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในปริญ ญานิพนธ ผลของการสัง เคราะหดวยวิธีนี้จ ะ
หลากหลาย เนื่องจากขึ้นอยูกับ ผูวิจัยเปนหลัก (นงลัก ษณ วิรัช ชัย , 2542; ประทีป จินงี่ ดุษ ฎี
โยเหลา และอุษา ศรีจินดารัตน , 2542: 19) สําหรับ การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยจะใชก ารวิเ คราะหเ ชิง
คุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ซึ่งเปนเทคนิควิจัย ที่บรรยายเนื้อหาของขอความหรือ
เอกสารโดยใชวิธีการเชิงปริมาณอยางเปนระบบ โดยมีลักษณะของวิธีการ 3 อยาง คือ มีความเปน
ระบบโดยแจงนับ ถอยคํา ประโยค หรือใจความ มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) โดยที่ไมมี
ความรูสึกของผูวิจัยเขาไปเกี่ยวของ และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี (สุภางค จันวานิช, 2531)
การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย
การวิเคราะหเ ชิง ปริม าณเพื่อสัง เคราะหง านวิจัย เปนวิธีก ารที่เ ปนระบบโดยใช
ระเบีย บวิธีท างสถิติวิเ คราะหผ ลการวิจัย เพื่อหาขอสรุป ซึ่ง งานวิจัย ที่นํามาสัง เคราะหตองเปน
งานวิจัยเชิง ปริม าณประเภทการวิจัยเชิง ทดลอง และประเภทสหสัม พันธ ซึ่ง ใหคาคะแนนเฉลี่ย
สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน คาสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ และคา สถิติที่ใ ชใ นการทดสอบสมมุติฐ าน
วิธีการนี้จะสรางดัชนีมาตรฐานจากผลการวิจัยแตล ะเรื่ อง จากนั้นจึง ศึก ษาการกระจายของดัชนี
ทดสอบสมมุติฐาน และประมาณคาพารามิเตอรดัชนี ซึ่งคาดัชนีมาตรฐานที่นิยมใช ไดแก คาความ
นาจะเปน (p-value) คาสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ (Correlation coefficients) และคาขนาด
อิท ธิพล (Effect size) ทั้ง นี้มีวิธีก ารสัง เคราะหโ ดยการวิเ คราะหอภิม านหลายวิธี แตที่นิยมนํา
วิเคราะหทางสถิติมี 4 แบบ คือ วิธีการนับคะแนนเสียงแบบเดิม (Conventional vote-counting
method) วิธีก ารทดสอบนัย สําคัญ ทางสถิติข องผลการสัง เคราะห (Test for statistical
significance of combined results) วิธีก ารประมาณคาจากการนับ คะแนนเสียง (Vote
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counting estimator method) และวิธีการสังเคราะหคาประมาณดัชนีมาตรฐาน (Synthesis of
estimated standardized indices) (อุทุมพร จามรมาน, 2534; นงลักษณ วิรัชชัย, 2542)
สํ า หรับ การวิจ ัย ครั ้ง นี ้ ผู ว ิจ ัย เลือ กใชก ารวิเ คราะหเ ชิง ปริม าณดว ยวิธ ีก าร
สังเคราะหคาประมาณดัชนีมาตรฐานของโรซาลทาลและเฮดเจส เนื่องจากเปนวิธีการที่ใชสําหรับ
การหาคาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิง สหสัม พันธม ากกวางานวิจัยเชิง ทดลอง ดัง นั้น ในหัวขอ
ถัดไปจะเปนการอธิบายพอสังเขปเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหขอมูล เชิง ปริม าณดวยวิธีก ารวิเ คราะห
เชิงปริมาณดวยวิธีการสังเคราะหคาประมาณดัชนีมาตรฐานของโรซาลทาลและเฮดเจส
การวิเ คราะหข อ มูล ในการวิเ คราะหเ ชิง ปริม าณดว ยวิธ ีก ารสัง เคราะห
คาประมาณดัชนีมาตรฐานของโรซาลทาลและเฮดเจส
สถิติที่ใชในการวิเคราะหตามวิธีของโรเซนทล
โรซาลทาล (Rosenthal, R. 1984 อางถึง ใน ดุษฎี โยเหลา, 2537) แบง การ
วิเคราะหอภิมานออกเปนหลายประเภท เชน การวิเคราะหเพื่อรวมผลการวิจัย และการวิเคราะห
เพื่อเปรียบเทียบคาขนาดอิท ธิพล โดยไดก ลาวถึง การคํานวณคาดัชนีม าตรฐาน (d หรือ r) จาก
คาสถิติที่อยูในงานวิจัยแตละเรื่อง เชน
1) คํานวณจากคา t
r

t2
t 2  df

2) คํานวณจากคา F ซึ่งมี df ของเศษมากกวา 1
r

F (1,)
F (1,)  df (error )

3) คํานวณจากคา นัยสําคัญ ทางสถิติ (p) โดยแปลงคา p เปน z โดย
อาศัยตารางการแจกแจงปกติ และขนาดตัวอยาง (n)
r

Z
N

4) คํานวณจากคา x2
r

2
N
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ในการเลือกใชดัชนีม าตรฐานระหวางคาสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พันธ (r) และ d นั้น
โรซาลทาลนิยมใชคา r มากกวาเนื่องจากงายตอการคํานวณและการตีความหมาย ซึ่งมีสูตรในการ
เปลี่ยนคา d เปน r ดังนี้
=
+

1

เมื่อ p เปนสัดสวนของขนาดตัวอยางที่ I ตอตัวอยางทั้งหมด และ q = 1- p
นอกจากนี้โรซาลทาล เสนอใหมีการมีการปรับ แกคา r กอนที่จ ะมีก ารรวม หรือ
เปรียบเทียบคา r โดยใชวิธีของ Fisher ซึ่งคํานวณคา ที่มีการแจกแจงแบบโคงปกติโดยใชสูตร
=

1
2

1+
1−

สําหรับงานวิเคราะหเพื่อรวมผลจากงานวิจัยตามวิธีของโรซาลทาลสามารถทําได
โดยวิธีการหาคาเฉลี่ย แตสําหรับงานวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางขนาดใหญมีคาประมาณขนาดอิท ธิพล
ถูกตองกวางานวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ดังนั้น การสังเคราะหคาประมาณขนาดอิท ธิพลจึง
ใชวิธีการหาคาเฉลี่ยโดยการถวงน้ําหนัก ดังนี้
=

จากนั้นใชตารางของ Fisher
ขนาดอิทธิพลรวมของงานวิจัยที่ศึกษา

∑
∑(

)

แปลงคาเฉลี่ยนี้เ ปนคา r ซึ่ง เปนคาที่แสดงถึง

การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล
กอ นที ่จ ะสัง เคราะหค า ประมาณขนาดอิท ธิพ ลจากงานวิจ ัย แตล ะเรื ่อ ง ผู
สัง เคราะหตองทดสอบสมมติฐานวาคา ประมาณขนาดอิท ธิพลจากงานวิจัย แตล ะเรื่อ งมีความ
แตกตางกันหรือไม โดยวิธีการของเฮดเจส การทดสอบนี้เปนการทดสอบความแปรปรวนทั้ง หมด
ของขนาดอิทธิพล (Q) ซึ่งคา Q คํานวณไดจากสูตรดังนี้ (Hedges; Olkin. 1985: 235)
Q = ∑(

− 3)(

−

)
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เมื่อ คือขนาดของกลุม ตัวอยางจากงานวิจัยอันดับ ที่ j และ คือ จาก
งานวิจัยอับดับที่ j และ คือคาเฉลี่ยของ ทั้ง หมด ซึ่ง คาสถิติที่ไดจ ากการคํานวณมีก ารแจก
แจงแบบไคสแควร มี df เทากับ k-1 เมื่อ k คือจํานวนคาอิทธิพลทั้ง หมด ถาคาที่คํานวณไดใหญ
กวาคาจากตารางแสดงวาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเหลานี้แตกตางกัน

สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหประเด็นผูสูงอายุ
ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัยดานผูสูงอายุเพื่อศึกษาวาที่ผานมามี
งานวิจัยใดบางที่สังเคราะหประเด็นดานผูสูงอายุ ทั้งนี้ผูวิจัยไดสืบคนจากฐานขอมูลไดแก 1) ศูนย
สารสนเทศทางประชากร วิท ยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณม หาวิท ยาลัย 2) หองสมุด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 3) หองสมุดงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 5) ฐานขอมูลออนไลนของ
โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ ThaiLIS
Digital Collection (TDC) โดยใชคําสืบคน คือ การสังเคราะหงานวิจัยดานผูสูงอายุ การทบทวน
งานวิจัยดานผูสูงอาย และการประมวลงานวิจัยดานผูสูงอายุ ผลจากการสืบคนพบวา งานวิจัยที่
สังเคราะหประเด็นดานผูสูงอายุในประเทศไทยสวนใหญเปนการประมวลและรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับผูสูงอายุ โดยใชวิธีการคนควาทบทวนเอกสารและวิเคราะหเชิงเนื้อหาเพื่อสรุปองคความรู
เกี่ยวกับผูสูงอายุ ดังเชน
รัตนา เพ็ชรอุไร และอดุลย วิรยเวชกุล (2538: 1-8) ไดสรุปประเด็นที่ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุในประเทศไทยในดานสังคมศาสตรและประชากรศาสตร พบวามีประเด็นการวิจัยที่สําคัญคือ
1) คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ภาวะสุขภาพอนามัย เจตคติ ความรู และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย) 2) สถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุ 3) การเกื้อหนุนทางสังคมแกผูสูงอายุ ดานการเงิน
ดานสิ่งของและบริก ารตางๆ ดานขอมูลขาวสาร 4) การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมและเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุ 5) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัวไทยที่มีผลกระทบ
ตอการใหการดูแลผูสูง อายุ 6) กิจกรรมและบทบาททางศาสนาที่สง เสริม และสนับสนุนในการ
ดํารงชีวิตที่เปนสุขแกผูสูงอายุ 7) ประเภทและความตองการแรงงานในผูสูงอายุ: กิจกรรมทางสังคม
และการหารายได 8) ความตองการในการทํางานของผูสูงอายุ 9) การศึกษาตอเนื่อง การอบรมและ
การใหบริการการเรียนรูที่ผูสูงอายุตองการ 10) ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตและการฆาตัว
ตายของผูสูงอายุ 11) รูปแบบพฤติกรรมการบริโ ภคของผูสูงอายุในวัย เพศ และภาคตางๆ ใน
ประเทศไทย 12) ภาระการเลี้ยงดูครอบครัวของผูสูงอายุ 13) การเตรียมตัวใหพรอมเพื่อเขาสูวัย
สูงอายุอยางมีคุณภาพ และ 14) คาใชจายสวนตัวของผูสูงอายุตอคนตอเดือน
สวนนภาพร ชโยวรรณ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ (2538: 9-24) ไดประมวลประเด็นการวิจัยเรื่อง
ผูสูงอายุดานสังคมศาสตรและประชากรศาสตร และระบุหัวขอที่มีการศึก ษาวิจัยในประเด็นดาน
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ประชากรและสังคม ไดแก 1) แนวโนมขนาดและสัดสวนของประชากรสูงอายุ 2) คุณลักษณะตางๆ
ของผูสูงอายุ เชน ดานประชากร (องคประกอบดานเพศและอายุ) ดานสังคมและเศรษฐกิจ (การศึกษา
ลักษณะทางสังคมที่สะทอนสถานภาพของผูสูงอายุ เชน การรูหนังสือ การอยูอาศัยและการดูแล
เกื้อหนุนจากบุตรของผูสูงอายุ สถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน การทํางาน
และสถานะทางเศรษฐกิจ ) 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรกับ ความตองการดานการ
รักษาพยาบาล 4) การลดภาวะเจริญพันธุกับการเกื้อหนุนผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ 5) ทัศนคติตางๆ
เกี่ยวกับผูสูงอายุ เชน ความเปนอยู ความตองการของผูสูงอายุ การพึ่งพาบุตร และ 6) การเตรียมการ
เมื่อเขาสูวัยผูส ูงอายุ
ในขณะทีอ่ ภิชาติ จํารัสฤทธิรงค (2538) ไดสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเทศ
ไทย โดยศึ ก ษาจากเอกสาร งานวิจัย ตางๆ เพื่ อ ทบทวนนโยบาย มาตรการของรัฐ และผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยศึกษาในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ ความพรอม
ของภาครัฐตอการรองรับผูสูงอายุที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น การประกันสังคม การดูแลผูสูงอายุ การมีสวน
รวมของผูสูงอายุ การทํางานของผูสูงอายุ
นอกจากนี้ สุทธิชัย จิตะพันธกุล นภาพร ชโยวรรณ และศศิพัฒน ยอดเพชร (2545) ได
ทบทวนองค ค วามรู ด า นผู สู ง อายุ ที่ บู ร ณาการจากหลายสาขาคลอบคลุ ม ทั้ ง ประชากรศาสตร
สังคมศาสตร (ครอบครัว ผูดูแล และชุมชน) สุขภาพ เศรษฐศาสตร ระบบสวัสดิการและบริการ และ
แนวคิดดานการวิจัย โดยแบงการทบทวนออกเปนประเด็นตางๆ ดัง นี้ มโนทัศนของวัยสูง อายุ
ประชากรสูงอายุไทย ครอบครัวและผูสูงอายุ สุขภาพกับผูสูงอายุ เศรษฐกิจและการเงินของผูสูงอายุ
และเพื่อผูสูงอายุ ผูดูแล ชุมชนและผูสูงอายุ การดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย ระบบเพื่อ
ผูสูงอายุไทยในอนาคต และระบบวิจัยและแนวทางการวิจัยดานผูสูงอายุสําหรับประเทศไทย
สวนการศึกษาของชื่นตา วิชชาวุธ และคณะ (2552) ไดทบทวนและสังเคราะหองคความรู
ผูสูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 ใน 8 ประเด็น ประกอบดวย ประชากรผูสูงอายุของประเทศไทย
ภาวะสุขภาพและระบบ บริการสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ เศรษฐกิจของผูสูงอายุ ครอบครัวกับผูสูงอายุ
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อผูสูงอายุ สิ่งแวดลอมเพื่อผูสูงอายุ การดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุของประเทศไทย และการเตรียมความพรอมสําหรับผูสูงอายุ
จากการประมวลและสัง เคราะหง านวิ จัยเกี่ยวกับ ผูสูง อายุขางตน ผูวิจัยพิจ ารณาเห็นวา
งานวิจัยสวนใหญจะเปนการประมวลและสังเคราะหประเด็นวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุในดานตางๆ อยาง
กวางๆ และเปนการประมวลและสังเคราะหเอกสารในเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหาทั้งสิ้น
ทําใหยังไมเห็นความชัดเจนของขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่จะสงผลตอประเด็นผูสูงอายุ ดังนั้น การ
วิจัยนี้จะพยายามเชื่อมโยงขอคนพบดานเนื้อหาที่ไดจากการประมวลและสังเคราะหในเชิงคุณภาพเขา
กับการหาขนาดอิท ธิพลของตัวแปรทางจิตและสัง คมที่จ ะสงผลตอประเด็นเรื่องคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ โดยการสังเคราะหเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน ซึ่งจะทําใหไดภาพของปจจัยเชิงเหตุ
ดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางชัดเจน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ป ระยุ ก ต ใ ช ก รอบแนวคิ ด “รู ป แบบทฤษฎี ป ฏิ สั ม พั น ธ นิ ย ม”
(Interactionism Model) มาเปนพื้นฐานในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวของ และนํามากําหนดตัวแปร
เชิงสาเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3
รูป แบบทฤษฎีปฏิสัม พันธนิยมที่นํามาประยุกตใชเ ปนกรอบแนวคิดในการศึก ษาครั้ง นี้ มี
แนวคิดพื้นฐานวา การศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษยในปจจุบัน ตองศึกษาหลายสาเหตุทั้งสาเหตุ
ภายในและสาเหตุภายนอกตัวบุคคล (Magnusson & Endler, 1977; Walsh, Craik & Price, 2000;
Tett & Burnett, 2003) และเนนความสําคัญของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสถานการณที่บุคคล
เผชิญ ซึ่งสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมหนึ่งๆ ของมนุษยเกิดจาก 4 สาเหตุ (ดังภาพประกอบ 1) ไดแก
1) สาเหตุดานสถานการณ (Situational factors) เปนสภาพแวดลอมที่อยูร อบตัว
บุคคล ทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคลใน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะที่
เอื้ออํานวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่นาปรารถนาได เชน การไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล และการไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากบุคคลรอบขาง เปนตน และ 2) ลักษณะที่
ขัดขวางมิใหบุคคลกระทําพฤติกรรมที่นาปรารถนาได เชน ภาระงานในครอบครัวหรือภาระงานในที่
ทํางาน เปนตน
2) สาเหตุดานจิตลักษณะเดิม (Psychological traits) เปนจิตลักษณะที่เกิดจากการ
อบรมถายทอดทางสังคมจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา เปนตน
ตั้งแตเ ด็ก และติดตัวบุคคลมา ทฤษฎีที่สําคัญ ที่ก ลาวถึง จิตลัก ษณะเดิม เหลานี้ เชน ทฤษฎีตนไม
จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน 2543) ที่ไดเสนอจิตลักษณะเดิมหลายประการ อาทิ สุขภาพจิต
ประสบการณทางสังคม และลักษณะมุงอนาคต-การควบคุมตน เปนตน
3) สาเหตุที่เ กิดจากปฏิสัมพันธระหวางสถานการณกับจิตลักษณะเดิม (Mechanical
Interaction) เนื่ องจากพฤติก รรมของบุคคลจะเกิดขึ้นไดห รือไม และเกิดขึ้นในปริมาณมากนอย
เพียงใด ขึ้นอยูกับจิตใจของบุคคลในขณะนั้น ประกอบกับสถานการณปจจุบันที่เขากําลังเผชิญอยู
ดังนั้น การที่จะพบสาเหตุดานนี้ ตองไดจากการวิเคราะหสถิติที่แสดงอิทธิพลของสถานการณควบคูไป
กับจิตลักษณะของบุคคลที่มีตอพฤติกรรม เชน การวิเคราะหความแปรปรวนตั้งแต 2 ทางขึ้นไป หรือ
การวิเคราะหอิทธิพลเชิงเสน เปนตน
4) สาเหตุดานจิตลักษณะตามสถานการณ (Psychological states) เปนจิตลักษณะที่มี
ลักษณะพิเศษ กลาวคือ มีความเปนพลวัตรสูง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ/หรือในเชิง
คุณภาพได ขึ้นอยูกับกาลเทศะ เชน เจตคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความเครียดในการเรียนหรือการทํางาน
เปนตน
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ลักษณะสถานการณปจจุบันที่
เอื้ออํานวยแกพฤติกรรม
ที่ขัดขวางพฤติกรรม
อดีต
ครอบครัว

โรงเรียน

จิตลักษณะเดิมของบุคคล

-

Mechanical
Interaction

พฤติกรรมของบุคคล

Organismic
Interaction

จิตลักษณะตามสถานการณ
- เจตคติตอพฤติกรรม
-

ภาพประกอบ 1 รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Magnusson & Endler, 1977; Walsh, Craik & Price, 2000;
Tett Burnett, 2003; ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541)
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ดัง นั้น การวิจัยครั้ง นี้จึง ใชรูป แบบปฏิสัม พันธนิยมเพื่อเปนแนวทางในการประมวลและ
สังเคราะหงานวิจัย และเพื่อกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ จากแนวคิดดังกลาวสรุปเปนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา ไดดังภาพประกอบ 2

ปจจัยดานสถานการณ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ปจจัยดานจิตลักษณะเดิม

ปจจัยดานจิตลักษณะตาม
สถานการณ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย ดําเนินการโดยยึดระเบียบวิธีวิจัยของการสังเคราะหงานวิจัย
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล มีสาระสําคัญดังนี้

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ รายงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ
หรือภาคนิพนธที่มีประเด็นการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในแงมุมตางๆ และเปนผลงานที่
ตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.2543-2553 ที่สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูลออนไลนของโครงการ
เครือขายหองสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection (ThaiLis) ซึ่งจากการสืบคนขอมูล
พบวา มีงานวิจัยที่สอดคลองกับของเขตการศึกษาที่กําหนดไว จํานวน 141 เรื่อง
กลุมตัวอยาง
สําหรับกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกจากประชากรของการศึกษา นอกจากจะมี
คุณลักษณะตามที่ปรากฏในคุณลักษณะของประชากรแลว ยังตองเปนเอกสารเผยแพรแลวในรูปเลมที่
สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูลออนไลนของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทยหรือ Thai
Digital Collection (ThaiLis) และสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับสมบูรณได (Full-text) ซึ่งจาก
การสืบคนขอมูล และคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดพบวา มีกลุมตัวอยางงานวิจัยที่นํามาสัง เคราะห
จํานวน 72 เลม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทีมผูชวยวิจัยที่ไดรับการฝกอบรมดานการ
เก็บขอมูลเปนอยางดี โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากการรวบรวมขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขอมูลออนไลน
ของหองสมุด Thai Digital Collection โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ขั้นสืบคนขอมูล
ผูวิจัยสืบคนหาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยการคนควาจาก
ฐานขอมูลออนไลนของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection
(ThaiLis) ซึ่งสามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับสมบูรณได ทั้งนี้ใชคําสืบคนหลัก คือ คุณภาพชีวิตของ

33
ผูสูงอายุ และ Quality of Life ซึ่งในขั้นตอนนี้ปรากฏชื่องานวิจัยที่สอดคลองกับคําคนจํานวน 141
เรื่อง ปรากฏดังตาราง 4
ขั้นคัดเลือกงานวิจัย
การคัดเลือกเอกสารงานวิจัย ผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้
1) เปนการวิจัยที่มีองคความรูเกี่ยวกับสาเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และการสรางเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
2) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การวิจัยเชิงสหสัมพันธเปรียบเทียบ และ
การวิจัยเชิงทดลอง ที่ใชวิธีวิทยาการวิจัยอยางเปนระบบ หากเปนงานวิจัยเชิงปริมาณจะตองมีกลุม
ตัวอยางขนาดใหญ มีการวิเคราะหขอมูลที่ใชสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล ตลอดจนมีการ
สรุปผลการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
3) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ซึ่งงานวิจัยประเภทนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ภายหลังการคัดเลือกตามเกณฑดังกลาวขางตน พบวามีงานวิจัยที่สอดคลองและ
สามารถนํามาสังเคราะหเชิงคุณภาพดวยวิธีการสังเคราะหเ ชิงเนื้อหา จํานวน 72 เลม ปรากฏดัง
ตาราง 2 สําหรับสาเหตุที่คัดงานวิจัยออกจํานวนหนึ่ง แมวาจะเปนงานวิจัยที่มีชื่อเรื่องเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา เนื้อหางานวิจัยไมส อดคลองกับ
คุณภาพชีวิต และงานวิจัยบางเรื่องมีความซ้ําซอน
สําหรับการสังเคราะหงานวิจัยในเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน ภายหลังคัด
กรองเล ม งานวิ จั ยตามเกณฑ ที่ กํา หนดคื อ มี ขอ มู ล และค า สถิ ติ ครบถว น ได แก คา สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficient) คาสถิติ t, F, x2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน องศาอิสระ
(Degree of freedom) และขนาดกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาคํานวณขนาดอิทธิพล (Effect size) และ
คาขนาดอิทธิพลมาตรฐาน พบวา มีงานวิจัยที่มีคาสถิติครบถวนในการวิเคราะหอภิมาน จํานวน 29
เรื่อง
ตาราง 4 จํานวนเลมงานวิจัยที่เกี่ยวของตามขอบเขตของการศึกษา และจํานวนเลมที่คัดเลือกและ
นํามาสังเคราะห จําแนกตามมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา

จํานวนเลมที่เกี่ยวของตาม
ขอบเขตของการศึกษา
46
21
11

จํานวนเลมที่คัดเลือกและ
นํามาสังเคราะห
30
6
1
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มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รวม

จํานวนเลมที่เกี่ยวของตาม
ขอบเขตของการศึกษา
10
9
8
8
8
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
141

จํานวนเลมที่คัดเลือกและ
นํามาสังเคราะห
8
1
5
5
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
72

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือเก็บ รวบรวมขอมูล คื อ แบบบันทึก ข อมูล การสัง เคราะหง านวิจัย (ปรากฏใน
ภาคผนวก ก) ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย ประกอบดวย ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย หนวยงาน/
สถานศึกษา ปที่เผยแพร ประเภทของงานวิจัย และลักษณะของงานวิจัย
สวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของตัวแปรตาม ลักษณะของตัวแปรอิสระ (ดานจิตลักษณะเดิม ดานสถานการณ และดานจิต
ตามสถานการณ และลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง) จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง วิธีการ
เลือกตัวอยาง เพศของกลุม ตัวอยาง อายุของกลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พื้นที่เก็บ
ขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ตารางสถิติสําหรับคํานวณขนาดอิทธิพล
และสรุปผลการวิจัยที่สําคัญ
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยกําหนดการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการสังเคราะหขอมูล 2 แบบ คือ แบบแรก เปน
การใชวิธีการเชิง คุณภาพดวยการวิเ คราะหเชิง เนื้อหา ซึ่ง เปน เทคนิค วิจัย ที่บ รรยายเนื้อ หาของ
ขอความหรือเอกสาร ในการวิเคราะหเชิงเนื้อหานี้ ผูวิจัยจะสรุปผลดวยการเขียนบรรยายในประเด็น
ตา งๆ ได แ ก ข อ มูล พื้ น ฐานของงานวิจั ย และข อ มู ล ด า นการวิ จั ย ข อ มู ล พื้น ฐานของงานวิ จั ย
ประกอบดวย ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย หนวยงานที่เผยแพร ปที่เผยแพร สาขาวิชาที่เผยแพร ประเภท
ของงานวิจัย และลักษณะของงานวิจัย สวนขอมูลดานการวิจัย เปนรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย
ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย ลัก ษณะของตัวแปรตาม ลัก ษณะของตัวแปรอิส ระ
จํานวนประชากร จํานวนกลุม ตัวอยาง วิธีก ารเลือกตัวอยาง เพศของกลุม ตัวอยาง อายุของกลุม
ตัวอยาง พื้นที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ทั้งนี้สรุปผลดวยการ
เขียนบรรยาย และใชการแจงนับและนําเสนอดวยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ ในสวนการ
รวบรวมแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ ผูวิจัยใชวิธีส รุป เชิง พรรณนาเพื่อคนหาแหลง ที่ม าของ
แบบวัด จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มิติของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ มาตร
วัดของแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และขอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
สวนการสังเคราะหขอมูล แบบที่ 2 เปนการใชวิธีการเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน
แบบวิธีการสังเคราะหคาประมาณดัชนีมาตรฐานตามวิธีของโรซาลทาลและเฮดเจส เนื่องจากเปน
วิธีก ารที่ใชสําหรับ หาคาขนาดอิท ธิพลของงานวิจัยเชิง สหสัม พันธ ซึ่ง สอดคลองกับ ลัก ษณะของ
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
จิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน
3 สวน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาที่มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) รวบรวมและประมวล
คุณลักษณะผลงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 2) รวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และ 3) คนหาปจจัยเชิงเหตุ
ดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน ซึ่งในแตละ
สวนมีสาระสําคัญของผลการศึกษาดังนี้

สวนที่ 1
ผลการประมวลคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและ
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
จุดมุงหมายของการนําเสนอขอมูลในสวนนี้เพื่อแสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานของงานวิจัยที่
นํามาสัง เคราะห ซึ่งแบง ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัย
ประกอบดวย ระดับของงานวิจัย สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย สาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย ปที่เผยแพร
งานวิ จั ย แบบแผนการวิ จั ย และส ว นที่ 2 เป น คุ ณ ลั ก ษณะด า นการวิ จั ย ของงานวิ จั ย ได แ ก
วัตถุประสงคของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง เพศของกลุมตัวอยาง
อายุของผูสูงอายุ ภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล ทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัย ความหมายของคุณภาพชีวิต
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูง อายุ องคป ระกอบของคุณภาพชีวิต ตัวแปรอิส ระที่ศึก ษา
เครื่องมือที่ใชในการศึก ษา การหาคุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ซึ่งแตละสวนมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัย
ในสวนนี้เปนการนําเสนอลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเพื่อแสดงใหเห็น
ขอมูลเบื้องตนที่เปนภาพรวมของลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งในสวน
ที่ 1 นี้ประกอบไปดวย ระดับของงานวิจัย สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย สาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย ปที่
เผยแพรงานวิจัย และแบบแผนการวิจัย
1.1.1 ระดับของงานวิจัย
ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามระดับงานวิจัย
พบวา งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเ กือบครึ่งเปนงานประเภทสารนิพนธ /การคนควาอิสระ (รอยละ
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47.22) รองลงมาคือ ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (รอยละ 34.72) และงานวิจัยของหนวยงาน
(รอยละ 13.89)
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามระดับงานวิจัย
ระดับงานวิจัย
จํานวน (เรื่อง)
ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
3
ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต
25
สารนิพนธ/การคนควาอิสระ
34
งานวิจัยของหนวยงาน
10
รวม
72

รอยละ
4.17
34.72
47.22
13.89
100.00

1.1.2 สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย
ตาราง 6 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามสถาบันที่เผยแพร
งานวิจัย พบวา สวนใหญเปนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกน (รอยละ 41.67) รองลงมาคือ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (รอยละ 11.11) และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล (รอยละ
8.33) ตามลําดับ
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามสถาบันที่เผยแพรงานวิจัย
สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
30
41.67
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8
11.11
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
8.33
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5
6.94
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
6.94
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2
2.78
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
2.78
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2
2.78
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
2
2.78
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
1.39
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
1.39
มหาวิทยาลัยแมโจ
1
1.39
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
1.39
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1
1.39
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สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมาคมคลังปญญาอาวุโสแหงประเทศไทย
รวม

จํานวน (เรื่อง)
1
1
1
1
1
72

รอยละ
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
100.00

1.1.3 สาขาวิชาทีเ่ ผยแพรงานวิจัย
ตาราง 7 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามสาขาวิชาที่เผยแพร
งานวิจัย พบวา งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเปนงานวิจัยที่อยูในสาขาวิชาการเมืองการปกครองสูงที่สุด
จํานวน 20 เรื่อง (รอยละ 27.78) รองลงมาคือ งานวิจัยที่อยูในสาขาวิชาการบริหาร จํานวน 17 เรื่อง
(รอยละ 23.61) และงานวิจัยที่อยูในสาขาการพยาบาลและสาธารณสุข จํานวน 15 เรื่อง (รอยละ
20.83) ตามลําดับ
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามสาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย
สาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย
จํานวน เรื่อง))
รอยละ
การเมืองการปกครอง
20
27.78
การบริหาร
17
23.61
การพยาบาลและสาธารณสุข
15
20.83
สังคม การพัฒนา และการศึกษา
7
9.72
จิตวิทยา (พัฒนาการ, แนะแนว)
4
5.56
ประชากรศาสตร
2
2.78
คหกรรมศาสตร
2
2.78
พลศึกษา
2
2.78
การวิจัย
2
2.78
การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต
1
1.39
รวม
72
100.00
1.1.4 ปที่เผยแพรงานวิจัย
ตาราง 8 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามปที่เผยแพร
งานวิจัย พบวา ในชวง 10 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2543-2553 มีงานวิจัยที่ศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิต
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ของผูสูงอายุในป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2553 มีสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 20.83) รองลงมาคือ ป
พ.ศ. 2552 (รอยละ 15.28) และป พ.ศ. 2550 (รอยละ 9.72) ตามลําดับ
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามปที่เผยแพรงานวิจัย
ปที่เผยแพรงานวิจัย
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
พ.ศ.2543
3
4.17
พ.ศ.2544
2
2.78
พ.ศ.2545
4
5.56
พ.ศ.2546
3
4.17
พ.ศ.2547
4
5.56
พ.ศ.2548
3
4.17
พ.ศ.2549
5
6.94
พ.ศ.2550
7
9.72
พ.ศ.2551
15
20.83
พ.ศ.2552
11
15.28
พ.ศ.2553
15
20.83
รวม
72
100.00
1.1.5 แบบแผนการวิจัย
ตาราง 9 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามแบบแผนการวิจัย
จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 72 เรื่อง มีงานวิจัยประเภทสหสัมพันธมากที่สุด จํานวน 33
เรื่อง คิดเปนรอยละ 45.83 รองลงมาคือ การวิจัยเชิงสํารวจหรืองานวิจัยเชิงบรรยาย จํานวน 17 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 23.61 งานวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 11 เรื่อง คิดเปนรอยละ 15.28 และงานวิจัยเชิง
ทดลอง จํานวน 4 เลม คิดเปนรอยละ 5.56 สวนที่เหลือเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
คิดเปนรอยละ 4.17 และการวิจัยเชิงประเมิน และการวิจัยและการพัฒนา มีสัดสวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 2.78
ตาราง 9 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามแบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
จํานวน (เรื่อง)
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ
33
การวิจัยสํารวจ/บรรยาย
17
การวิจัยเชิงคุณภาพ
11
การวิจัยเชิงทดลอง
4

รอยละ
45.83
23.61
15.28
5.56
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แบบแผนการวิจัย
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
การวิจัยเชิงประเมินโครงการ
การวิจัยและการพัฒนา
รวม

จํานวน (เรื่อง)
3
2
2
72

รอยละ
4.17
2.78
2.78
100.00

1.1.6 แบบแผนการวิจัย จําแนกตามปที่เผยแพร
ตาราง 10 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัย จําแนกตามปที่เ ผยแพร และแบบ
แผนการวิจัย พบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุประเภทสหสัมพันธเปนแบบแผนการ
วิจัยที่นิยมศึกษามากที่สุดตั้งแตป พ.ศ.2543-2552 (ในป พ.ศ.2543 เทากับรอยละ 2.78 ในป
พ.ศ.2544 เทากับรอยละ 1.39 ในป พ.ศ.2545 เทากับรอยละ 2.78 ในป พ.ศ.2546 เทากับรอยละ
4.17 ในป พ.ศ.2547 เทากับรอยละ 5.56 ในป พ.ศ.2548 เทากับ รอยละ 1.39 ในป พ.ศ.2550
เทากับรอยละ 4.17 ในป พ.ศ.2551 เทากับรอยละ 9.72 ในป พ.ศ.2552 เทากับรอยละ 8.33 และใน
ป พ.ศ.2553 เทากับรอยละ 5.56 ตามลําดับ) อยางไรก็ตามแบบแผนการวิจัยดังกลาวมีแนวโนมลดลง
ตั้งแตป พ.ศ.2551-2553 (รอยละ 9.72 ในป พ.ศ.2551 เปนรอยละ 5.56 ในป พ.ศ.2553) ในขณะที่
งานวิจัยเชิงประเภทคุณภาพเปนแบบแผนการวิจัยที่นิยมศึกษาสูงขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2551-2553 (รอย
ละ 1.39 ในป พ.ศ.2551 เปนรอยละ 6.94 ในป พ.ศ.2553)
ตาราง 10 จํานวนและรอยละของงานวิจัยจําแนกตามปที่เผยแพร และแบบแผนการวิจัย
ปที่เผยแพร

2543
2544
2545
2546
2547
2548

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

สํารวจ

สห
สัมพันธ

1
1.39
1
1.39

2
2.78
1
1.39
2
2.78
3
4.17
4
5.56
1
1.39

แบบแผนการวิจัย
ทดลอง คุณภาพ ประเมิน
โครงการ
1
1.39
1
1.39
-

-

-

รวม
วิจัยและ
พัฒนา
-

ปฏิบัติ
การแบบมี
สวนรวม
1
1.39

3
4.17
2
2.78
4
5.56
3
4.17
4
5.56
3
4.17
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ปที่เผยแพร

2549
2550
2551
2552
2553
รวม

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

สํารวจ

สห
สัมพันธ

3
4.17
1
1.39
4
5.56
3
4.17
4
5.56
17
23.61

3
4.17
7
9.72
6
8.33
4
5.56
33
45.83

แบบแผนการวิจัย
ทดลอง คุณภาพ ประเมิน
โครงการ
1
1.39
1
1.39
4
5.56

3
4.17
1
1.39
2
2.78
5
6.94
11
15.28

1
1.39
1
1.39
2
2.78

รวม
วิจัยและ
พัฒนา
1
1.39
1
1.39
2
2.78

ปฏิบัติ
การแบบมี
สวนรวม
5
6.94
7
9.72
1
15
1.39
20.83
11
15.28
15
20.83
3
72
4.17
100.00

1.1.7 แบบแผนการวิจัย จําแนกตามระดับงานวิจัย
ตาราง 11 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัย จําแนกตามระดับ งานวิจัย และแบบ
แผนการวิจัย พบวา งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทมี่ ีแบบแผนการวิจัยประเภทสหสัมพันธปรากฏใน
งานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 25.00) รองลงมาคือ งานวิจัยของหนวยงาน และ
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (รอยละ 4.17 และรอยละ 2.78 ตามลําดับ) สวนงานวิจัยคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุที่มีแบบแผนการวิจัยประเภทสํารวจปรากฏในงานสารนิพนธและการคนควาอิสระมากที่สุด
(รอยละ 16.67) รองลงมาคือ ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก และงานวิจัยของหนวยงาน (รอยละ
4.17 และรอยละ 2.78 ตามลําดับ ) ในขณะที่งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่ มีแบบแผนการวิจัย
ประเภททดลองปรากฏในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 4.17) สําหรับงานวิจัย
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุทมี่ ีแบบแผนการวิจัยประเภทการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมปรากฏในงานวิจัย
ของหนวยงานมากที่สุด (รอยละ 4.17)
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ตาราง 11 จํานวนและรอยละของงานวิจัยจําแนกตามระดับงานวิจัย และแบบแผนการวิจัย
ระดับงานวิจัย

แบบแผนการวิจัย
สํารวจ

สห

รวม

ทดลอง คุณภาพ ประเมิน วิจัยและ ปฏิบัติการ

สัมพันธ

โครงการ พัฒนา

แบบมี
สวนรวม

ปริญญา

จํานวน

-

2

-

1

-

-

-

3

นิพนธ

รอยละ

-

2.78

-

1.39

-

-

-

4.17

ปริญญา

จํานวน

3

18

3

1

-

-

-

25

นิพนธ

รอยละ 4.17

25.00

4.17

1.39

-

-

-

34.72

10

1

8

1

2

-

34

13.89

1.39

11.11

1.39

2.78

-

47.22

3

-

1

1

-

3

10

4.17

-

1.39

1.39

-

4.17

13.89

33

4

11

2

2

3

72

45.83

5.56

15.28

2.78

2.78

4.17

100.00

ระดับเอก

ระดับโท
สารนิพนธ/ จํานวน

12

การคนควา รอยละ 16.67
อิสระ
งานวิจัยของ จํานวน

2

หนวยงาน รอยละ 2.78
รวม

จํานวน

17

รอยละ 23.61

1.1.8 แบบแผนการวิจัย จําแนกตามสาขาวิชา
ตาราง 12 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา และแบบแผนการ
วิจัย พบวา งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีแบบแผนการวิจัยแบบสหสัมพันธปรากฏในงานวิจัย
สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาพยาบาลและสาธารณสุขมากที่สุด (รอยละ 11.11) รองลงมาคือ
สาขาวิชาสังคม การพัฒนา และการศึกษา (รอยละ 6.94) สวนงานวิจัยคุณภาพชีวิตที่มีแบบแผนการ
วิจัยแบบสํารวจ ปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาการเมืองและการปกครองมากที่สุด (รอยละ 11.11)
รองลงมาคือ สาขาวิชาการบริหาร (รอยละ 5.56) สําหรับงานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีแบบ
แผนการวิจัยแบบคุณภาพปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาการเมืองการปกครองมากที่สุด (รอยละ 9.72)
รองลงมาคือ สาขาวิชาการบริหาร (รอยละ 4.17) ในขณะที่งานวิจัยคุณภาพชีวิตที่มีแบบแผนการวิจัย
แบบทดลองปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาพลศึกษา ใน
สัดสวนเทากัน (รอยละ 1.39)
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ตาราง 12 จํานวนและรอยละของงานวิจัยจําแนกตามสาขาวิชา และแบบแผนการวิจัย
สาขาที่เผยแพร
งานวิจัย

แบบแผนการวิจัย
สํารวจ

สห

รวม

ทดลอง คุณภาพ ประเมิน วิจัยและ ปฏิบัติการ

สัมพันธ

โครงการ พัฒนา

แบบมี
สวนรวม

จิตวิทยา

จํานวน

-

3

1

-

-

-

-

4

รอยละ

-

4.17

1.39

-

-

-

-

5.56

ประชากร

จํานวน

-

2

-

-

-

-

-

2

ศาสตร

รอยละ

-

2.78

-

-

-

-

-

2.78

คหกรรม

จํานวน

1

1

-

-

-

-

-

2

ศาสตร

รอยละ 1.39

1.39

-

-

-

-

-

2.78

การบริหาร

จํานวน

8

1

3

-

1

-

17

11.11

1.39

4.17

-

1.39

-

23.61

3

-

7

1

1

-

20

4.17

-

9.72

1.39

1.39

-

27.78

8

1

-

1

-

3

15

11.11

1.39

-

1.39

-

4.17

20.83

5

-

-

-

-

-

7

6.94

-

-

-

-

-

9.72

4

รอยละ 5.56
การเมือง

จํานวน

8

การปกครอง รอยละ 11.11
พยาบาล/

จํานวน

2

สาธารณสุข รอยละ 2.78
สังคม การ

จํานวน

2

พัฒนา และ รอยละ 2.78
การศึกษา
พลศึกษา

จํานวน

-

1

1

-

-

-

-

2

รอยละ

-

1.39

1.39

-

-

-

-

2.78

จํานวน

-

1

-

1

-

-

-

2

รอยละ

-

1.39

-

1.39

-

-

-

2.78

การวิจัย

จํานวน

-

1

-

-

-

-

-

1

พฤติกรรม

รอยละ

-

1.39

-

-

-

-

-

1.39

จํานวน

17

33

4

11

2

2

3

72

45.83

5.56

15.28

2.78

2.78

4.17

100.00

การวิจัย

ศาสตร
ประยุกต
รวม

รอยละ 23.61
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1.2 คุณลักษณะดานการวิจัยของงานวิจัย
สวนนี้ เ ปนการนํา เสนอคุณลัก ษณะด านการวิจั ยของงานวิ จัยเพื่ อแสดงใหเ ห็นถึง ขอมู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ประกอบดวย วัตถุประสงคของการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการ
เลือกกลุมตัวอยาง เพศของกลุมตัวอยาง อายุของผูสูงอายุ ภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล ทฤษฎีหลักที่
ใชในการวิจัย ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ องคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต ตัวแปรอิสระที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การหาคุณภาพเครื่องมือ และสถิติ
ที่ใชวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
ตาราง 13 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย ซึ่งงานวิจัยหนึ่งเรื่องอาจมีหลายวัตถุประสงคการวิจัย จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด
72 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและบรรยาย จํานวน 63 เรื่อง คิดเปนรอยละ
87.50 จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 72 เรื่อง มีงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
จํานวน 20 เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.78 จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 72 เรื่อง มีงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธและปฏิสัมพันธ จํานวน 15 เรื่อง คิดเปนรอยละ 20.83 สวน
งานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัย ทํานาย และคนหาสาเหตุ จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
จํานวน 72 เรื่อง มีงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคดังกลาว จํานวน 12 เรื่อง คิดเปนรอยละ 16.67
ตาราง 13 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
จํานวน (เรื่อง)*
รอยละ
จาก 72 เรื่อง
เพื่อสํารวจ/บรรยาย
63
87.50
เพื่อเปรียบเทียบ
20
27.78
เพื่อศึกษาความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ
15
20.83
เพื่อคนหาปจจัย/ทํานาย/คนหาสาเหตุ
12
16.67
เพื่อประเมินผล
4
5.56
เพื่อสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
4.17
เพื่อสรางแบบจําลองคุณภาพชีวิต
1
1.39
เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีตอคุณภาพชีวิต
1
1.39
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่มวี ัตถุประสงคของการวิจัยมากกวา 1 วัตถุประสงค

1.2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ตาราง 14 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามประชากรและ
กลุมตัวอยาง พบวางานวิจัยที่นํามาสังเคราะหสวนใหญมีประชากรและกลุม ตัวอยางเปนผูสูงอายุ
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(รอยละ 80.55) รองลงมาคือ มีป ระชากรและกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ (รอยละ
16.67) มีเพียงสวนนอย (รอยละ 2.78) ที่ศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยไมไดเก็บขอมูล
กับผูสูงอายุโดยตรง แตมีประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ตาราง 14 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยาง
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
ผูสูงอายุ
58
80.55
ผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ
12
16.67
ผูเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
2
2.78
รวม
72
100.00
1.2.3 จํานวนกลุมตัวอยางผูสูงอายุ
ตาราง 15 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สัง เคราะห จําแนกตามจํานวนกลุม
ตัวอยางผูสูงอายุ พบวา งานวิจัยทีม่ ีประชากรและกลุมตัวอยางเฉพาะผูสูงอายุมีจํานวนกลุมตัวอยาง
เฉลี่ย 336 คน มีจํานวนต่ําสุด 30 คน มีจํานวนสูงสุด 3,550 คน เมื่อจัดกลุมขนาดตัวอยาง พบวา
งานวิจัยสวนใหญศึกษากลุมตัวอยางที่มีขนาดมากกวา 300 คน (รอยละ 36.36) รองลงมาคือ กลุม
ตัวอยางที่มีขนาดระหวาง 201-300 คน (รอยละ 32.73) และกลุมตัวอยางที่มีขนาดนอยกวา 101 คน
(รอยละ 18.18)
ตาราง 15 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามจํานวนกลุมตัวอยางผูสูงอายุ
จํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 72 เรื่อง
นอยกวา 101 คน
10
18.18
101-200 คน
7
12.73
201-300 คน
18
32.73
มากกวา 300 คน
20
36.36
คาเฉลี่ย 336.32
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 480.46
คาต่ําสุด 30 คน คาสูงสุด 3,550 คน
รวม
58
100.00
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1.2.4 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
ตาราง 16 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยาง พบวา จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง มีเพียง 55 เรื่องที่ระบุวิธีการเลือก
กลุมตัวอยาง ซึ่งในจํานวนนี้พบวา งานวิจัยจํานวน 43 เรื่อง (คิดเปนรอยละ 78.18) ใชวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบงายเปนสัดสวนสูงสุด คิดเปน
รอยละ 30.91 รองลงมาคือ วิธีการเลือกตัวอยางแบบหลายขั้นตอน คิดเปนรอยละ 25.45 และวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบผสม คิดเปนรอยละ 9.09 สวนงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่ง (12 เรื่อง คิดเปนรอยละ
21.81)) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 14.55 รองลงมาคือ วิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา คิดเปนรอยละ
3.64
ตาราง 16 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามวิธีการเลือกตัวอยาง
วิธีการเลือกตัวอยาง
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 55 เรื่อง
อาศัยความนาจะเปน
43
78.18
แบบงาย
17
แบบหลายขั้นตอน
14
แบบผสม
5
แบบแบงชั้น
4
แบบแบงกลุม
2
แบบเปนระบบ
1
ไมอาศัยความนาจะเปน
12
21.81
แบบเจาะจง
8
แบบโควตา
2
แบบตามสะดวก
1
แบบบังเอิญ
1

30.91
25.45
9.09
7.27
3.64
1.82
14.55
3.64
1.82
1.82

1.2.5 ภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล
ตาราง 17 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามภูมิภาคที่เก็บ
รวบรวมขอมูล พบวา งานวิจัยที่นํามาสัง เคราะหจํานวน 72 เรื่อง เก็บ รวบรวมขอมูล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 23.61) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ
และปริมณฑล) (รอยละ 22.22) กรุงเทพฯ และปริมณฑล (รอยละ 16.67) ภาคเหนือ (รอยละ 15.28)
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และภาคใต (รอยละ 13.89) ตามลําดับ มีเพียงสวนนอยที่เก็บรวบรวมขอมูลทั่วราชอาณาจักร (รอย
ละ 5.56) และภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอยละ 1.39)
ตาราง 17 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล
ภูมิภาคที่เก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17
23.61
ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
16
22.22
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
12
16.67
ภาคเหนือ
11
15.28
ภาคใต
10
13.89
ทั่วราชอาณาจักร
4
5.56
ภาคตะวันตก
1
1.39
ภาคตะวันออก
1
1.39
รวม
72
100.00
1.2.8 ทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัย
ตาราง 18 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามทฤษฎีหลักที่ใชใน
การวิจัย ซึ่ง งานวิจัยหนึ่ง เรื่องอาจใชท ฤษฎีห ลักที่ศึก ษามากกวา 1 ทฤษฎี จากงานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยที่ใชทฤษฎีคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนหลัก จํานวน 22
เรื่อง (รอยละ 30.56) มีงานวิจัยที่ใชทฤษฎีกิจกรรมเปนหลัก จํานวน 11 เรื่อง (รอยละ 15.28) มี
งานวิจัยที่ใชทฤษฎีชีววิทยา/พันธุศาสตรเปนหลัก จํานวน 9 เรื่อง (รอยละ 12.50) มีงานวิจัยที่ใช
ทฤษฎีบุคลิกภาพ และทฤษฎีความปราดเปรื่องเปนหลัก มีสัดสวนเทากัน อยางละ 8 เรื่อง (รอยละ
11.11) มีงานวิจัยที่ใชทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีความตอเนื่อง และทฤษฎีความตองการของมาสโลวเปน
หลัก มีสัดสวนเทากันจํานวน อยางละ 7 เรื่อง (รอยละ 9.72) สวนทฤษฎีอื่นๆ ที่นํามาใชในการศึกษา
ประเด็นคุณภาพชีวิต ไดแก ทฤษฎีความผิดพลาด มีจํานวน 6 เรื่อง (รอยละ 8.33) ทฤษฎีก าร
สนับสนุนทางสังคม มีจํานวน 5 เรื่อง (รอยละ 6.94) ทฤษฎีสวัสดิการสังคม มีจํานวน 5 เรื่อง (รอยละ
6.94) ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน มีจํานวน 4 เรื่อง (รอยละ 5.56) และทฤษฎี 2 ปจจัย มีจํานวน 1
เรื่อง (รอยละ 1.39)
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ตาราง 18 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัย
ทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัย
จํานวน (เรื่อง)*
รอยละ
จาก 72 เรื่อง
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
22
30.56
ทฤษฎีกิจกรรม
11
15.28
ทฤษฎีชีววิทยา/พันธุศาสตร
9
12.50
ทฤษฎีบุคลิกภาพ
8
11.11
ทฤษฎีความปราดเปรื่อง
8
11.11
ทฤษฎีบทบาท
7
9.72
ทฤษฎีความตอเนื่อง
7
9.72
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว
7
9.72
ทฤษฎีความผิดพลาด
6
8.33
ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม
5
6.94
ทฤษฎีสวัสดิการสังคม
5
6.94
ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน
4
5.56
ทฤษฎี 2 ปจจัย
1
1.39
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ใชทฤษฎีหลักในการวิจัยมากกวา 1 ทฤษฎี

1.2.9 ความหมายของคุณภาพชีวิต
ตาราง 19 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามความหมายของ
คุณภาพชีวิต ซึ่งงานวิจัยหนึ่งเรื่องอาจนิยามคุณภาพชีวิตมากกวา 1 ความหมาย จากงานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง พบวา งานวิจัยจํานวน 47 เรื่อง (รอยละ 65.28) ใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตวาเปนความรูสึกและการรับรูของบุคคล ประกอบดวย การมีความสุข การรับรูสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง การมีความพึงพอใจในชีวิต และความรูสึกมีคาในตน
งานวิจัยจํานวน 46 เรื่อง (รอยละ 63.89) จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง
ใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาเปนสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม ไดแก ระดับการ
ดํารงชีวิต การอยูในสังคมอยางมีความสุข การอยูในสภาพแวดลอมที่ดี สภาพการดํารงชีวิตของตนเอง
การมีความเปนอยูที่ดี ระดับความเปนอยูที่ดี ความสามารถในการดํารงชีวิต การมีสิ่งของเงินทองใช
จ า ย สภาพความจํ า เป น พื้ น ฐาน ความต อ งการขั้ น พื้ น ฐาน การได รั บ ประทานอาหารที่ ดี
สภาพแวดลอมของชีวิต การมีความปลอดภัยในชีวิต การพิจารณาความจําเปน สถานการณคุณภาพ
ชีวิตปจจุบัน
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งานวิจัยจํานวน 13 เรื่อง (รอยละ 18.06) จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง
ใหความหมายของคุณภาพชีวิตวาเปนการมีสุขภาวะที่ดี ไดแก การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง การมี
สุขภาพจิตที่ดี และความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
งานวิจัยจํานวน 7 เรื่อง (รอยละ 9.72) จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง ให
ความหมายของคุณภาพชีวิตวาความสามารถในการดํารงชีวิต ไดแก ความสามารถในการดํารงชีวิต
การไมเปนภาระของผูอื่น และความสามารถพึ่งพาตนเอง
งานวิจัยจํานวน 6 เรื่อง (รอยละ 8.33) จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง ให
ความหมายของคุณภาพชีวิตวาเปนการปฏิสั มพันธกับผูอื่น ไดแก การมีความสัม พันธกับ บุคคลอื่น
และการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาราง 19 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามความหมายของคุณภาพชีวิต
ความหมายของคุณภาพชีวิต
จํานวน (เรื่อง)*
รอยละ
จาก 72 เรื่อง
ความรูสึกและการรับรูข องบุคคล
47
65.28
การมีความพึงพอใจในชีวิต
(26)
(55.32)
การรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง
(18)
(38.30)
การมีความสุข
(17)
(36.17)
ความรูสึกมีคาในตน
(2)
(4.26)
สถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม
46
63.89
ระดับการดํารงชีวิต
(13)
(28.26)
การอยูในสังคมอยางมีความสุข
(9)
(19.57)
การอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
(8)
(17.39)
สภาพการดํารงชีวิตของตนเอง
(8)
(17.39)
การมีความเปนอยูที่ดี
(7)
(15.91)
ระดับความเปนอยูที่ดี
(5)
(10.87)
การมีสิ่งของเงินทองใชจาย
(4)
(8.70)
ความสามารถในการดํารงชีวิต
(4)
(8.70)
สภาพความจําเปนพื้นฐาน
(2)
(4.35)
ความตองการขั้นพื้นฐาน
(2)
(4.35)
การไดรับประทานอาหารที่ดี
(1)
(2.17)
สภาพแวดลอมของชีวิต
(1)
(2.17)
การมีความปลอดภัยในชีวิต
(1)
(2.17)
การพิจารณาความจําเปน
(1)
(2.17)
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ความหมายของคุณภาพชีวิต
สถานการณคุณภาพชีวิตปจจุบัน
การมีสุขภาวะที่ดี
การมีสุขภาพจิตที่ดี
การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ความสามารถในการดํารงชีวิต
ความสามารถในการดํารงชีวิต
การไมเปนภาระของผูอื่น
ความสามารถพึ่งพาตัวเองได
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
การมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น
การมีสวนรวมในกิจกรรม

จํานวน (เรื่อง)*
จาก 72 เรื่อง
(1)
13
(9)
(1)
(1)
7
(4)
(2)
(2)
6
(5)
(1)

รอยละ
(2.17)
18.06
(69.23)
(84.62)
(7.69)
9.72
(57.14)
(28.57)
(28.57)
8.33
(83.33)
(16.67)

*มีงานวิจัยบางเรื่องทีใ่ หความหมายคุณภาพชีวิตมากกวา 1 ความหมาย

1.2.10 แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ตาราง 20 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามแนวคิดทฤษฎีที่
ศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งสามารถจัดกลุมประเภทแนวคิดทฤษฎีไดออกเปน 5 กลุม คือ แนวคิด
ทฤษฎีระดับองคกรในตางประเทศ แนวคิดทฤษฎีระดับองคกรในประเทศ แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคล
ในตางประเทศ แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในประเทศ และแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ
จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง งานวิจัยสวนใหญใชแนวคิดทฤษฎีระดับ
องคกรในตางประเทศมากที่สุด จํานวน 33 เรื่อง (รอยละ 45.83) รองลงมาคือ แนวคิดทฤษฎีระดับ
บุคคลในตางประเทศ จํานวน 18 เรื่อง (รอยละ 25.00) แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในประเทศ จํานวน
9 เรื่อง(รอยละ 12.50) แนวคิดทฤษฎีอื่นๆ จํานวน 9 เรื่อง (รอยละ 12.50) และแนวคิดทฤษฎีระดับ
องคกรในประเทศ จํานวน 2 เรื่อง (รอยละ 2.78) ตามลําดับ
แนวคิดทฤษฎีระดับองคกรในตางประเทศที่นํามาใชในการศึกษา ไดแก แนวคิดทฤษฎีของ
WHO แนวคิดทฤษฎีของ UNESCO แนวคิดทฤษฎีของ UNDP และแนวคิดทฤษฎีของ OECD สวน
แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในตางประเทศที่งานวิจัยนํามาอางอิง เชน Zhan, Campbell, Morris เปน
ตน ในขณะที่แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในประเทศที่งานวิจัยนํามาอางอิง เชน ประภาพร จินันทุยา
อารีวรรณ คุณเจตน และสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ เปนตน สําหรับแนวคิดทฤษฎีระดับองคกร
ในประเทศที่งานวิจัยนํามาใชศึกษา ไดแก กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข
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ตาราง 20 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 72 เรื่อง
แนวคิดทฤษฎีระดับองคกรในตางประเทศ
33*
45.83
WHO
(26)
(78.79)
UNESCO
(5)
(15.15)
UNDP
(3)
(9.09)
OECD
(1)
(3.03)
แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในตางประเทศ
18*
25.00
Zhan
(4)
(22.22)
Campbell
(3)
(16.67)
Morris
(3)
(16.67)
Dadila& Grant
(2)
(11.11)
Sharma
(2)
(11.11)
โอม และดิกเคอรสัน
(2)
(11.11)
Mukhergee
(1)
(5.56)
Ragsdale &Marro
(1)
(5.56)
Berghorn&Schafer
(1)
(5.56)
Wallace
(1)
(5.56)
Mcdowell&Newell
(1)
(5.56)
อริสโตเติล
(1)
(5.56)
เฟอซาน และพาวเรอร
(1)
(5.56)
ฟลานาแกน
(1)
(5.56)
ฮาก และโพลมา
(1)
(5.56)
ฟลเลนปม
(1)
(5.56)
Flanagan
(1)
(5.56)
PRECEDE ของ Green et al.
(1)
(5.56)
แนวคิดทฤษฎีระดับองคกรในประเทศ
2*
2.78
กรมสุขภาพจิต
(1)
(50.00)
กระทรวงสาธารณสุข
(1)
(50.00)
แนวคิดทฤษฎีระดับบุคคลในประเทศ
9*
12.50
ประภาพร จินันทุยา
(2)
(22.22)
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แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
อารีวรรณ คุณเจตน
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ
พนิษฐา พานิชาชีวะกุล
นิพนธ คันธษสวี
อุทุมพร จามรมาร
กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ
วิชัย รูปขําดี และคณะ
อรวรรณ สุทธางกูร
อัจฉรา นวจินดา
อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา
กัลยาณี ทองสวาง
แนวคิดทฤษฎีอื่นๆ
แนวคิดทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดทฤษฎีการเกื้อหนุนสังคม
แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมในสังคม
แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการเผชิญปญหา
แนวคิดทฤษฎีองคประกอบของคุณภาพชีวิต
แนวคิดทฤษฎีลักษณะของผูมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวคิดทฤษฎีกิจกรรม
แนวคิดทฤษฎีการพึ่งตนเอง
แนวคิดทฤษฎีบทบาท
แนวคิดทฤษฎีสวัสดิการสังคม
การเปลี่ยนแปลงของวัย
ความสัมพันธในครอบครัว
ปจจัยสิ่งแวดลอมและที่อยูอาศัย
สภาพความยากจน
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

จํานวน (เรื่อง)
จาก 72 เรื่อง
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
9*
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ใชแนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิตมากกวา 1 ทฤษฎี

รอยละ
(22.22)
(22.22)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
(11.11)
12.50
(50.00)
(25.00)
(25.00)
(25.00)
(25.00)
(25.00)
(40.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
(20.00)
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1.2.11 องคประกอบของคุณภาพชีวิต
ตาราง 21 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามองคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต พบวา จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง มีงานวิจัยจํานวน 67 เรื่อง
(รอยละ 93.06) ที่ระบุองคประกอบของคุณภาพชีวิต จากจํานวนนี้ เกือบครึ่ง (รอยละ 49.25) แบง
องคประกอบของคุณภาพชีวิตออกเปน 4 ดาน รองลงมาคือ มากกวา 5 ดาน (รอยละ 19.40) และ 5
ดาน (รอยละ 16.42) ตามลําดับ ทั้งนีม้ ีจํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิตเฉลี่ย 4.5 ดาน จํานวน
องคประกอบที่ต่ําสุดคือ 1 ดาน และจํานวนองคประกอบที่สูงสุดคือ 9 ดาน
ตาราง 21 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามองคประกอบของคุณภาพชีวิต
องคประกอบของคุณภาพชีวิต
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
องคประกอบของคุณภาพชีวิต (N=72)
ระบุ
67
93.06
ไมระบุ
5
6.94
จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิต (N = 67)
นอยกวา 4 ดาน
10
14.93
4 ดาน
33
49.25
5 ดาน
11
16.42
มากกวา 5 ดาน
13
19.40
จํานวนเฉลี่ย 4.50 ดาน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.57
คาต่ําสุด 1 ดาน
คาสูงสุด 9 ดาน
1.2.12 รายละเอียดขององคประกอบของคุณภาพชีวิต
ตาราง 22 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามรายละเอียดของ
องคป ระกอบคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ ซึ่ง งานวิจัยหนึ่ง เรื่องอาจระบุองคป ระกอบคุณภาพชีวิต
มากกวา 1 ดาน จากงานวิจัยที่ระบุองคประกอบคุณภาพชีวิตจํานวน 67 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยที่มี
องคประกอบดานสุขภาวะทางกาย จํานวน 61 เรื่อง (รอยละ 91.04) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดาน
สภาพทางสังคมจํานวน 57 เรื่อง (รอยละ 85.07) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานสุขภาวะทางจิตใจ
จํานวน 45 เรื่อง (รอยละ 67.16) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานสภาพทางเศรษฐกิจ จํานวน 20
เรื่อง (รอยละ 29.85) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานความตองการจําเปนของชีวิตจํานวน 14 เรื่อง
(รอยละ 20.90) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานกิจวัตรประจําวัน จํานวน 7 เรื่อง (รอยละ 10.45) ) มี
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งานวิจัยที่มีองคประกอบดานความสัมพันธกับผูอื่น จํานวน 6 เรื่อง (รอยละ 8.96) ) มีงานวิจัยที่มี
องคประกอบดานการพึ่งพาตนเองจํานวน 4 เรื่อง (รอยละ 5.97) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณและสติปญญาจํานวน 2 เรื่อง (รอยละ 2.99) มีงานวิจัยที่มีองคประกอบดานสุข
ภาวะโดยรวม และคุณธรรม สัดสวนเทากันจํานวนอยางละ 1 เรื่อง (รอยละ 1.49) สวนงานวิจัยที่
เหลือจํานวนอีก 10 เรื่อง (รอยละ 14.93) ระบุองคประกอบดานอื่นๆ
ตาราง 22 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามรายละเอียดองคประกอบคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ
องคประกอบของคุณภาพชีวิต
จํานวน (เรื่อง)*
รอยละ
จาก 67 เรื่อง
สุขภาวะทางกาย
61
91.04
สภาพทางสังคม
57
85.07
สุขภาวะทางจิตใจ
45
67.16
สภาพทางเศรษฐกิจ
20
29.85
ความตองการจําเปนของชีวิต
14
20.90
การทํากิจวัตรประจําวัน
7
10.45
ความสัมพันธกับผูอื่น
6
8.96
การพึ่งพาตนเอง
4
5.97
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2
2.99
สติปญญา
2
2.99
สุขภาวะ (โดยรวม)
1
1.49
คุณธรรม
1
1.49
อื่นๆ
10
14.93
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่มีองคประกอบของคุณภาพชีวิตมากกวา 1 ดาน

1.2.13 ตัวแปรอิสระที่ศึกษา
ตาราง 23 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่
ศึกษา พบวา จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง มีงานวิจัยที่ระบุตัวแปรอิสระ จํานวน
58 เรื่อง คิดเปนรอยละ 80.56 และพบวามีงานวิจัยที่มีจํานวนตัวแปรอิสระนอยกวา 6 ตัวแปร เปน
สัดสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 44.83 รองลงมาคือ งานวิจัยที่มีจํานวนตัวแปรอยูระหวาง 6-10 ตัวแปร
(รอยละ 31.03) และงานวิจัยที่มีจํานวนตัวแปรมากกวา 10 ตัวแปร (รอยละ 24.14) ทั้งนี้งานวิจัยที่
นํามาสังเคราะหและระบุตัวแปรอิสระมีจํานวนตัวแปรอิสระเฉลี่ยประมาณ 7 ตัวแปร มีจํานวนตัวแปร
อิสระต่ําสุด 1 ตัวแปร และมีจํานวนตัวแปรอิสระสูงสุด 26 ตัวแปร
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สําหรับกลุมตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษานั้น สามารถแบงออกไดเปน ตัวแปรอิสระในกลุม
สถานการณ ตัวแปรอิสระในกลุมลักษณะชีวสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะเดิม ตัวแปรจัด
กระทํา และตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ ซึ่งพบวา จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
และระบุตัวแปรอิสระ จํานวน 58 เรื่อง มีงานวิจัยจํานวน 45 เรื่องที่ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุม
สถานการณทางสังคมเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 77.59) รองลงมาคือ งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอิสระใน
กลุมลักษณะชีวสังคม (จํานวน 41 เรื่อง คิดเปนรอยละ 70.69) งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุม
จิตลักษณะเดิม (จํานวน 8 เรื่อง คิดเปนรอยละ 13.79) สวนงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรจัดกระทํา และ
งานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ มีสัดสวนเทากัน (จํานวน 4 เรื่อง คิด
เปนรอยละ 6.90)
ตาราง 23 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
ตัวแปรอิสระที่ศึกษา
ระบุ
58
80.56
ไมระบุ
14
19.44
จํานวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา (N = 58)
นอยกวา 6 ตัวแปร
26
44.83
6-10 ตัวแปร
18
31.03
มากกวา 10 ตัวแปร
14
24.14
คาเฉลี่ย 6.93
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.82
คาต่ําสุด 1 ตัวแปร
คาสูงสุด 26 ตัวแปร
กลุมตัวแปรอิสระที่ศึกษา*
ตัวแปรในกลุมสถานการณ
45
77.59
ตัวแปรในกลุมลักษณะชีวสังคม
41
70.69
ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะเดิม
8
13.79
ตัวแปรจัดกระทํา
4
6.90
ตัวแปรในกลุมจิตลักษณะตามสถานการณ
4
6.90
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่มีกลุมตัวแปรอิสระที่ศึกษามากกวา 1 กลุม
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1.2.14 กลุมตัวแปรอิสระที่ศึกษา
ตาราง 24-28 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามกลุมตัวแปร
อิสระที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมลักษณะชีวสังคม
ตัวแปรจัดกระทํา ตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะเดิม และตัวแปรอิสระในกลุมจิตตามสถานการณ
ตามลําดับ
ตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคม หมายถึง ตัวแปรสาเหตุดานสถานการณ
เปนสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคล ทั้งในเชิงกายภาพและชีวภาพ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคล
ในลักษณะที่บุคคลรับรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว และแสดงพฤติกรรมเพื่อปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อยู
รอบตัว ซึ่งจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหและระบุตัวแปรอิสระ จํานวน 58 เรื่อง พบวา มีงานวิจัย
จํานวน 45 เรื่องที่ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณ ไดแก ลักษณะการอยูอาศัย การเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ การเขารวมกิจกรรมกลุม การพึ่งพาชวยเหลือตนเอง การไดรับการเกื้อหนุนและบริการ
การมีบทบาทในสังคม สภาพแวดลอมที่พักอาศัย การไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ การมีกรรมสิทธิ์
ในที่พักอาศัย หลักประกันสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพ ความสัมพันธกับ สมาชิกในครอบครัว
สิ่งแวดลอมในครอบครัว การอยูอาศัยกับครอบครัว การมีภาวะหนี้สิ้น การอยูรวมกับผูอื่น แหลงที่มา
ของคาใชจาย คุณภาพชีวิตของผูดูแลผูสูงอายุ การดูแลของเจาหนาที่ การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม การไดรับการชวยเหลือ
ดานการเงินจากรัฐ การไดรับการยกยอง ระยะเวลาในการรักษาโรค โครงการสงเสริมคุณภาพชีวติ โดย
ใชการแนะแนวกลุม การมีสวนรวมทางสังคม ความเปนอยูที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิต โปรแกรม
สงเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะ สภาพครอบครัว บทบาทของผูนําสังคม ลักษณะชุมชน และการ
ทํากิจกรรมในครอบครัว (ดูตาราง 24)
ตัว แปรอิ ส ระในกลุ ม ลั กษณะชี ว สั งคมและภู มิ หลั ง หมายถึ ง ตั ว แปรสาเหตุ ด า น
ประชากรศาสตร และเปนภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
และระบุตัวแปรอิสระ จํานวน 58 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยจํานวน 41 เรื่องที่ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุม
ลักษณะชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได/ฐานะทางเศรษฐกิจ
ประเภทครอบครัว ตําแหนง หนาที่ เขตที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิก ในครอบครัว ประเภทผูตอบ
แบบสอบถาม ชนเผา สัญชาติ ดัชนีม วลกาย โรคประจําตัว ปญ หาสุขภาพ อาการเจ็บ ปวย และ
จํานวนโรคที่เปน (ดูตาราง 25)
ตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะเดิม หมายถึง ตัวแปรสาเหตุดานจิตใจที่สะสมมาตั้งแต
เกิดและติดตัวบุคคลมาในสถานการณห นึ่ง ๆ ซึ่ง มัก เปนจิตลัก ษณะที่มีพื้นฐานมาจากการอบรม
ถายทอดทางสังคมจากสถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา เปนตน ซึ่งจาก
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหและระบุตัวแปรอิสระ จํานวน 58 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยจํานวน 8 เรื่องที่
ศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะเดิม ไดแก ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน สุขภาพจิต ความเชื่อ
อํานาจในตน การเห็นคุณคาในตนเอง ความตองการของผูสูงอายุ ทัศนคติ และอารมณ (ดูตาราง 26)
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ตัวแปรจัดกระทํา หมายถึง ตัวแปรเชิงเหตุในการวิจัยประเภทการทดลองที่สงผลตอตัว
แปรตาม ซึ่ง ในที่นี้คือ คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ จากงานวิจัยที่นํามาสัง เคราะหจํานวน 58 เรื่อง
พบวา มีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่องที่ศึกษาตัวแปรจัดกระทํา ไดแก โปรแกรมการแนะแนวกลุม รูปแบบ
พันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพ โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพ และโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา
(ดูตาราง 27)
ตัวแปรอิส ระในกลุมจิต ลักษณะตามสถานการณ หมายถึง ตัวแปรสาเหตุด านจิ ต
ลักษณะที่มีความเปนพลวัตร และแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ ซึ่งเปนผลของสถานการณรวมกันจิต
ลัก ษณะเดิม ของบุคคล และเกี่ยวของกับพฤติก รรมของบุคคลอยางใกลชิด จากงานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหและระบุตัวแปรอิสระ จํานวน 58 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยจํานวน 4 เรื่องที่ศึกษาตัวแปร
อิสระในกลุมจิตลัก ษณะตามสถานการณ ไดแก ความรูเ กี่ยวกับสุขภาพ และความสามารถในการ
เผชิญปญหา (ดูตาราง 28)
ตาราง 24 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุม
ตัวแปรสถานการณทางสังคม
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 45 เรื่อง
ลักษณะการอยูอาศัย
18
40.00
การสนับสนุนทางสังคม
14
31.11
การเปนสมาชิกชมรม/กลุม/สมาคม
8
17.78
การเขารวมกิจกรรมชุมชน/กิจกรรมกลุม
8
17.78
การปฏิบัติดานสุขภาพ
8
17.78
การปฏิบัติกิจศาสนา
8
17.78
ความสัมพันธในครอบครัว
7
15.56
สิ่งแวดลอมในสังคม/ครอบครัว
6
13.33
การมีกิจกรม/การมีสวนรวมทางสังคม
6
13.33
การพึ่งพาชวยเหลือตนเอง
4
9.76
สภาพครอบครัว
4
การไดรับขอมูลขาวสาร
4
7.32
การเขาถึงบริการทางการแพทย
4
8.89
การมีผูดูแล
4
8.89
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
4
8.89
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4
8.89
การรับรูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4
8.89
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ตัวแปรอิสระ

จํานวน (เรื่อง)
จาก 45 เรื่อง
การมีบทบาทในสังคม/ครอบครัว
3
การดูแลสุขภาพตนเอง
3
ผูใหการสนับสนุนทางสังคม
1
บทบาทของผูนําสังคม
1
รูปแบบการดํารงชีวิต
1
การสงเสริมอาชีพและการสงเสริมการอยูรวมกัน
1
แหลงที่มาของคาใชจาย
1
ระยะเวลาในการรักษาโรค
1

รอยละ
6.67
6.67
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22
2.22

*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาตัวแปรในกลุมลักษณะสถานการณมากกวา 1 ตัวแปร

ตาราง 25 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุม
ตัวแปรลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)*
รอยละ
41 เรื่อง
เพศ
31
78.05
อายุ
31
78.05
สถานภาพสมรส
29
70.73
ระดับการศึกษา
28
70.00
รายได/ฐานะทางเศรษฐกิจ
28
68.29
อาชีพ
19
46.36
ปญหาสุขภาพ
8
19.51
เขต/พื้นที่พักอาศัย
7
17.07
ประเภทครอบครัว
7
17.07
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
6
14.63
กรรมสิทธิ์ที่อยูอาศัย
6
14.63
การทํางาน/อาชีพ
4
9.76
สถานภาพทางสังคม
2
4.88
คุณลักษณะทางประชากรและสังคม
2
4.88
ตําแหนงหนาที่
1
2.44
ประเภทผูตอบแบบสอบถาม
1
2.44
ชนเผา
1
2.44
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ตัวแปรอิสระ
สัญชาติ
ศาสนา
ดัชนีมวลกาย
หลักประกันสุขภาพ

จํานวน (เรื่อง)*
41 เรื่อง
1
1
1
1

รอยละ
2.44
2.44
2.44
2.44

*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาตัวแปรในกลุมลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังมากกวา 1 ตัวแปร

ตาราง 26 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุม
ตัวแปรจิตลักษณะเดิม
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 8 เรื่อง
สุขภาพจิต
2
25.00
ความตองการของผูสูงอายุ
2
25.00
ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
1
12.50
ความเชื่ออํานาจในตน
1
12.50
การเห็นคุณคาในตนเอง
1
12.50
ทัศนคติ
1
12.50
อารมณ
1
12.50
ความพึงพอใจในชีวิต
1
12.50
ความผาสุกในชีวิต
1
12.50
ความสามารถในการเผชิญปญหา
1
12.50
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาตัวแปรจิตลักษณะเดิมมากกวา 1 ตัวแปร

ตาราง 27 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุม
ตัวแปรจัดกระทํา
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 4 เรื่อง
โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยใช
โปรแกรมการแนะแนวกลุม
รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพใน
ชุมชน
โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ
โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา

1

25.00

1

25.00

1
1

25.00
25.00
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ตาราง 28 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
ตัวแปรอิสระ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
จาก 4 เรื่อง*
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
3
75.00
ความเชื่อในความสามารถตนเองในการมี
1
25.00
คุณภาพชีวิตที่ดี
การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ
1
25.00
*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาตัวแปรจิตลักษณะเดิมมากกวา 1 ตัวแปร

1.2.15 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ตาราง 29 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษา พบวา จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง สวนใหญ (รอยละ 59.72) ศึกษา
ประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยใชแบบสอบถาม รองลงมาคือ แบบสัมภาษณ (รอยละ 37.50)
สวนที่เหลือใชแบบทดสอบ และแบบประเมิน ซึ่งมีสัดสวนเทากัน (รอยละ 1.39)
ตาราง 29 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
แบบสอบถาม
43
59.72
แบบสัมภาษณ
27
37.50
แบบทดสอบ
1
1.39
แบบประเมิน
1
1.39
รวม
72
100.00
1.2.16 การหาคุณภาพเครื่องมือ
ตาราง 30 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามการหาคุณภาพ
เครื่องมือ จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง พบวา มีงานวิจัยที่หาคุณภาพเครื่องมือดวย
การหาความเชื่อมั่น จํานวน 44 เรื่อง คิดเปนรอยละ 61.11 จากจํานวนดังกลาว งานวิจัยสวนใหญหา
ความเชื่อมั่นดวยวิธี Alpha (รอยละ 97.73) ในขณะที่การหาคุณภาพเครื่องมือดวยการหาความ
เที่ยงตรงนั้น มีงานวิจัยจํานวน 45 เรื่อง คิดเปนรอยละ 62.50 จากจํานวนดังกลาว งานวิจัยสวนใหญ
หาความเที่ยงตรงดวยวิธีเชิงเนื้อหา (รอยละ 93.33)
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ตาราง 30 จํานวนและรอยละของงานวิจยั ที่สังเคราะห จําแนกตามการหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
มีการหา
44
61.11
Alpha
(43)
(97.73)
KR 20,21
(1)
(2.27)
ไมมีการหา
28
38.89
การหาความเที่ยงตรง (Validity)
มีการหา
45
62.50
เชิงเนื้อหา
(42)
(93.33)
เชิงโครงสราง
(1)
(2.22)
เชิงพยากรณ
(1)
(2.22)
Face validity
(1)
(2.22)
ไมมีการหา
27
37.50
1.2.17 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ตาราง 31 แสดงจํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สัง เคราะห จําแนกตามสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล จากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 72 เรื่อง พบวา งานวิจัยเกือบทั้งหมดใชสถิติใน
การวิเ คราะหข อมู ล (รอยละ 95.83) ซึ่ ง สถิติที่ ป รากฏในงานวิจัย ทั้ง หมด คือ สถิติเ ชิง บรรยาย
(Descriptive statistic) รองลงมาคือ สถิติเ ปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุม (t-test)
(รอยละ 31.88) สถิตไิ คสแควร (Chi-square) (รอยละ 15.94) สถิติการวิเคราะหความสัมพันธอยาง
งาย (Simple correlation analysis) (รอยละ 14.49) และสถิติการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุ
(Multiple regression analysis) (รอยละ 11.59)
ตาราง 31 จํานวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จําแนกตามสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
จํานวน (เรื่อง)
รอยละ
ใชสถิติ
69*
95.83
Descriptive statistics
(69)
(100.00)
t-test
(22)
(31.88)
Chi-square
(11)
(15.94)
Simple correlation
(10)
(14.49)
Multiple regression
(8)
(11.59)
One-way ANOVA
(5)
(7.25)
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สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
Factor Analysis
ANCOVA
MANOVA
Logistic regression
Mean
ไมใชสถิติ

จํานวน (เรื่อง)

รอยละ
(2)
(1)
(1)
(1)
(2)

3

(2.90)
(1.45)
(1.45)
(1.45)
(2.90)
4.17

*มีงานวิจัยบางเรื่องที่ใชสถิติวิเคราะหขอมูลมากกวา 1 วิธี

สวนที่ 2
ผลการรวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ผลการศึกษาในสวนนี้ตอบจุดมุงหมายของการศึกษาตามวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อรวบรวมและ
สรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูวิจัยรวบรวมเฉพาะแบบวัดของงานวิจัยที่มีแบบแผนการวิจัย
เชิงปริมาณเทานั้น เพื่อสะทอนใหเห็นรายการขอคําถาม (Item) ตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตใน
แตละมิติ แบบวัดในที่นี้หมายรวมถึงแบบสอบถามและชุดฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นซึ่งถือ
เปนผลผลิตทางการวิจัยที่สําคัญตอการพัฒนา โดยปกติแลวแบบวัดที่ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือวัดตัวแปร
ของการศึกษานั้น แบงออกเปน 3 ระดับตามแหลงที่มา ไดแก แบบวัดที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นเอง
ตามนิยามปฏิบัติการ แบบวัดที่ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดของผูอื่นเพื่อใหสอดคลองกับกลุมตัวอยาง
และบริบทของการศึกษา และแบบวัดที่ผูวิจัยนําของผูอื่นมาใชทั้งฉบับ
จากผลการศึกษาในสวนที่ 1 คุณลักษณะดานการวิจัยของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห พบวา
จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิตที่ง านวิจัยสวนใหญนิยมศึกษามี 4 ดาน เปนสัดสวนสูง ที่สุด
(รอยละ 49.25) และดานที่นิยมศึกษา ประกอบดวย ดานรางกาย (รอยละ 91.04) ดานสังคม (รอยละ
85.07) ดานจิตใจ (รอยละ 67.16) และดานเศรษฐกิจ (รอยละ 29.85) ดังนั้น ในสวนนี้จะนําเสนอ
ประเด็นขอคําถามของแบบวัดคุณภาพชีวิตตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตในแตละดาน ผลการ
รวบรวมแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหและที่ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวามีจํานวน 43 เรื่อง จาก 72 เรื่องคิดเปนรอยละ 59.72 นั้น
พบสาระสําคัญดังนี้
ประการที่หนึ่ง แหลงที่มาของแบบวัดคุณภาพชีวิต พบวา เกินครึ่งเล็กนอย (รอยละ 51.16)
เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนําแบบวัดของผูอื่นมาใชทั้งฉบับ รองลงมาคือ แบบวัดที่สรางขึ้นเองตามนิยาม
ปฏิบัติการ (รอยละ 44.19) ที่เหลือเปนแบบวัดที่ปรับปรุงจากแบบวัดของผูอื่น (รอยละ 4.65) สําหรับ
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แบบวัดที่ผูวิจัยนําของผูอื่นมาใชทั้งฉบับนั้นสวนใหญเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก
ชุด 26 ตัวชี้วัด (WHOQOL-BREF) โดยสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ นํามาแปลเปนภาษาไทย
เรียกวาคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับภาษาไทยชุดยอ 26 ตัวชี้วัด (WHOQOL-BREF
THAI) ซึ่งมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 86.36 สวนที่เหลือเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตของ Oregon Health
Science University แบบวัดคุณภาพชีวิตของ Zan (1992) & Fillenbaum (1987) และแบบวัด
คุณภาพชีวิตของอุทุมพร จามรมาน (2530) และอัจฉรา นวจินดา (2525) มีจํานวนและสัดสวนเทากัน
(รอยละ 4.55) (ดูตาราง 32)
ประการที่สอง จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิต พบวา งานวิจัยมากกวาครึ่ง (รอยละ
53.48) ศึกษาองคประกอบของคุณภาพชีวิตจํานวน 4 ดาน รองลงมาคือ จํานวน 5 ดาน และจํานวน
6 ดาน ซึ่งมีสัดสวนเทากัน (รอยละ 11.63) (ดูตาราง 32 )
ประการที่สาม มิติของคุณภาพชีวิต พบวา จากงานวิจัย 43 เรื่อง ทุกเรื่อง (รอยละ 100.0)
ศึกษามิติดานรางกาย มีจํานวน 33 เรื่อง จาก 43 เรื่องที่ศึกษามิติดานสังคม และมิติดานสิ่งแวดลอม
คิดเปนรอยละ 76.74 มีจํานวน 32 เรื่อง จาก 43 เรื่องที่ศึกษามิติดานจิตใจ (รอยละ 74.42) มีจํานวน
12 เรื่อง จาก 43 เรื่องที่ศึกษามิติดานเศรษฐกิจ (รอยละ 27.91) (ดูตาราง 32 )
ประการที่ สี่ มาตรวัดของแบบวัด คุณภาพชี วิตของผู สูง อายุ พบวา แบบวัดคุ ณภาพชีวิ ต
ผูสูงอายุที่ผูวิจัยนํามาใชสวนใหญเปนมาตรวัด 5 ระดับ (รอยละ 37.21) รองลงมาคือ มาตรวัด 3
ระดับ และมาตรวัด 2 ระดับ (รอยละ 25.58 และรอยละ 20.93 ตามลําดับ) (ดูตาราง 32)
ตาราง 32 ลักษณะของแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ลักษณะ
แหลงที่มาของแบบวัด
นําแบบวัดของผูอื่นมาใชทั้งฉบับ
องคการอนามัยโลกชุดยอ 26 ตัวชี้วัด
Oregon Health Science University
Zan (1992) & Fillenbaum (1987)
อุทุมพร จามรมาน (2530) และอัจฉรา นวจินดา
สรางจากนิยามปฏิบัติการ
ปรับปรุงจากแบบวัดของผูอื่น
รวม
จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิต
2 ดาน
3 ดาน
4 ดาน

จํานวน (เรื่อง)

รอยละ

22
(19)
(1)
(1)
(1)

51.16
(86.36)
(4.55)
(4.55)
(4.55)

19
2
43

44.19
4.65
100.00

4
3
23

9.30
6.97
53.48
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ลักษณะ
5 ดาน
6 ดาน
7 ดาน
8 ดาน
9 ดาน
รวม
มิติของคุณภาพชีวิต*
ดานรางกาย
ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
ดานจิตใจ
ดานเศรษฐกิจ
มาตรวัดของแบบวัดคุณภาพชีวิต
2 ระดับ
3 ระดับ
4 ระดับ
5 ระดับ
6 ระดับ
7 ระดับ
รวม

จํานวน (เรื่อง)
5
5
1
1
1
43

รอยละ
11.63
11.63
2.33
2.33
2.33
100.00

43
33
33
32
12

100.00
76.74
76.74
74.42
27.91

9
11
4
16
2
1
43

20.93
25.58
9.30
37.21
4.65
2.33
100.00

* มีงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษามากกวา 1 มิติ

ประการที่หา ขอคําถามของแบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม
ดานสิ่งแวดลอม ดานจิตใจ และดานเศรษฐกิจ มีส าระสําคัญ ในประเด็นนิยามเชิงปฏิบัติการ และ
ตัวอยางขอคําถาม ปรากฏดังตาราง 33-37 แตละมิติมีรายละเอียดดังนี้
แบบวัดคุณภาพชีวิตดานรางกาย
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานรางกาย
บางงานวิจัยใชคําวา แบบวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย สวนใหญใหความหมาย
วา เปนการรับรูห รือการประเมินตนเองของผูสูงอายุในเรื่องตางๆ ดัง นี้ 1) สภาพรางกาย 2)
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 3) การปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และการพักผอน และ 4) การใชบริการทางการแพทย สําหรับ
ตัวอยางขอคําถามที่ใชวัดการรับรูหรือการประเมินตนเองในเรื่องรางกาย มีดังนี้
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ตัวอยางขอคําถามคุณภาพชีวิตดานรางกาย
เรื่องสภาพรางกาย เชน ขาพเจามีอาการทองผูก ขาพเจาไดยินเสียงตางๆ ชัดเจนดี
หรือขาพเจาสามารถเคี้ยวอาหารไดดี เปนตน
เรื่องความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน ขาพเจาสามารถเดินไดเอง
โดยไมตองมีผูชวยเหลือหรือใชไมเทา หรือ ขาพเจาสามารถทํางานบานเล็กๆ นอยๆ ไดเอง เปนตน
เรื่องการปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด และการพักผอน เชน ในแตละวันขาพเจาไดรับประทานอาหารตอไปนี้คือ ขาว เนื้อสัตว ไข
นม ไขมัน ผัก ผลไม ทุก มื้อ หรือ ใน 1 สัปดาห ขาพเจาไดออกกําลัง กายอยางนอย 3 วัน วันละ
ประมาณ 30 นาที
เรื่องการใชบริการทางการแพทย เชน ขาพเจาตรวจสุขภาพปละ 1 ครั้ง หรือ ทาน
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่เทศบาลไดจัดบริการไดอยางเทาเทียมหรือไม
แบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติดานสังคม
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานสังคม
บางงานวิจัยใชคําวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม ความหมายโดยรวม
ของคุณภาพชีวิตดานสังคมหรือความสัม พันธทางสังคม หมายถึง การรับรูเ กี่ยวกับ ความสัม พันธ
ระหวางผูสูง อายุกับบุคคลอื่น เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน เปนตน ในเรื่องการไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น การเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่น การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และการ
มีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง
ตัวอยางขอคําถามคุณภาพชีวิตดานสังคม
เรื่องการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่น เชน ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคย
ไดรับจากเพื่อนๆ แคไหน หรือ ทานสามารถขอความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีความ
จําเปน หรือเพื่อนบานมาเยี่ยมเยียนทานบอยเพียงใด หรือ ทานพอใจกับการไดรับเงินสงเคราะห เปน
ตน
เรื่องการเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่น เชน ทานมีบทบาทในการใหคําปรึกษา
แนะนําและดูแลชวยเหลือบุตรหลานในบาน หรือ ทานมีสวนรวมแกไขปญ หาภายในครอบครัวใช
หรือไม เปนตน
เรื่องการเขารวมกิจกรรมทางสังคม เชน ทานเปนสมาชิกชมรม กลุม หรือองคกร
ตางๆ หรือ ในรอบปที่ผานมาทานรวมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน เชน วันสงกรานต วันปใหม
บางหรือไม หรือ ทานเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนบานอยูเสมอใชหรือไม เปนตน
เรื่องการมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง เชน ทานพอใจกับการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น
หรือ สัมพันธภาพของบุคคลในชุมชนของทานเปนอยางไร หรือ ขาพเจารับประทานอาหารรวมกับ
บุคคลในครอบครัว หรือ ในแตละวันขาพเจาแทบจะไมไดพูดคุยกับสมาชิกในบาน เปนตน
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แบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติดานสภาพแวดลอม
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
ความหมายโดยภาพรวมของคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม สรุปไดวา การรั บ รู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การมีชีวิตอยูอยางอิสระ ปลอดภัย และมั่นคงใน
ชีวิต การอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี การมีโอกาสไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ และ
การมีกิจกรรมในเวลาวาง
ตัวอยางขอคําถามคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
เรื่องการมีชีวิตอยูอยางอิสระ ปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต เชน ทานรูสึกชีวิตมีความ
มั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน หรือ ทานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหรือไม
เรื่องการอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี เชน ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่
อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด หรือ บานพักอาศัยสรางดวยวัสดุถาวรใชหรือไม หรือ ที่อยูอาศัยของทาน
ปลอดจากเสียงรบกวน การสั่นสะเทือน ฝุนละออง กลิ่นเหม็น น้ําเสีย ขยะ และสารพิษที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
เรื่องการมีโอกาสไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ เชน ทานไดรูเรื่องขาวสารที่
จําเปนในชีวิตในแตละวันมากนอยเพียงใด หรือ ทานไมชอบติดตามขาวสารหรือความเคลื่อนไหวทาง
สังคม หรือทานไดรับความรูและมีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ เปนตน
เรื่องการมีกิจกรรมในเวลาวาง เชน ทานเขารวมงานเลี้ยงสังสรรคในโอกาสตางๆ
เปนประจําใชหรือไม หรือ ในยามวางทานทํากิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจหรือทํากิจกรรมภายใน
บานที่สงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี หรือ ทานไดทํากิจกรรมงานอดิเรก หรือการพักผอน
หยอนใจ เชน ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว และจัดสวน เปนตน
แบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติดานจิตใจ
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
บางงานวิ จั ย ใช คํ า ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นสุ ข ภาวะทางจิ ต หรื อ สภาพจิ ต ใจ มี
ความหมายโดยภาพรวมวา การรับรูสภาพจิตใจของผูสูงอายุในเรื่องภาพลักษณของตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการเรียนรู และความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต
ตัวอยางขอคําถามคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
เรื่องภาพลักษณของตนเอง เชน ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม หรือ
ทานรูสึกพึงพอใจกับรูปรางหนาตาที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ผิวแหง มีริ้วรอย เปนตน
เรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง เชน ทานพึงพอใจตอสุขภาพอนามัยของตนเอง หรือ
ทานภูมิใจในตนเองที่สังคมยอมรับดานปฏิบัติศาสนา หรือ ทานรูสึกตัวเองไมมีคุณคาในครอบครัว
เปนตน
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เรื่องความมั่นใจในตนเอง เชน ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด
เรื่องความสามารถในการเรียนรู เชน ทานไดนําความรูและความสามารถมาใชให
เกิดประโยชนใชหรือไม หรือ ทานคิดวาการไดรับการศึกษาจะชวยใหทานมีความรูและความสามารถ
ตอการปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนตน
เรื่องความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ทานมีความรูสึกไมดี เชน เหงา เศรา หด
หู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน หรือทานรูสึกอับอายเพื่อนบานที่ครอบครัวของตนยากจน หรือ
ทานรูสึกวาถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว เปนตน
แบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติดานเศรษฐกิจ
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ หมายถึง การรับรูสถานภาพทางเศรษฐกิจของตนเอง
ไดแก ความพอเพียงของรายได การใชจาย และการมีภาระหนี้สิ้น เปนตน
ตัวอยางขอคําถามคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ
ในแตละเดือน ทานมีรายไดพอใชหรือไม
สภาพการเงินของทานเปนอยางไร
ทานมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับใชเพื่อการดูแลตนเองตลอดชีวิต
ปจจุบันทานมีงานทําสรางเสริมรายไดอยางพอเพียง
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WHOQOL BREF THAI
แปลโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล
และคณะ (2541)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
การรับรูสภาพรางกายของผูสูงอายุซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความ
สมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึง
ความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด การรับรู
ความสามารถที่จะจัดการกับโรคภัยและ
ความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การ
รับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตอ งพึ่งพาผูอื่น
การรับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของตน การรับรูความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันของตน การรับรู
ความสามารถในการทํางาน และการรับ รูวา
ตนไมตองพึ่งยาตางๆ หรือการรักษาทาง
การแพทยอื่นๆ เปนตน

ขอคําถาม
1.การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวด
ตามตัว ทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตอ งการมากนอย
เพีย งใด (-)
2.ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตางๆ ในแตละวันไหม
(ทั้งเรื่องงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) (+)
3.ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด (+)
4.ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไรๆ ผาน
ไปไดในแตละวัน (+)
5.ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด
เพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน (-)
6.ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคย
ทํามามากนอยเพียงใด (+)
7.ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด (+)

ชื่อผูวิจัย
เจษฎา บุญทา (2545)
ชนะโชค คําวัน (2553)
ทิพยอรุณ สมภู (2552)
ประภาพรรณ พลนาค (2552)
ปวีณา พูลหนาย (2551)
รสนันท แกวเสน (2551)
รัตนาภรณ สาระวิถี (2553)
วรรณา กุมารจันทร (2543)
วิโรจน เรือ งสะอาด (2549)
วิภาวรรณ ลิขิต เลิศล้ํา (2551)
วิลาวัลย รัตนา (2552)
วีนัส วัยวัฒนะ (2550)
ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2547)
สุพร คูหา (2552)
สุพิศ ศรีอินทร (2551)
สุภาลักษณ เขียวขํา (2543)
สุริยา ศลาประโคน (2553)
อนันท นิลเลิศ (2551)
อุทัย สุดสุข (2552)
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
การมีสุขภาพทางกายที่ปราศจากโรค
ประจําตัว มีความสะดวกในการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ

แนวคิดของ Zahn (1992) และ
Fillenbaum (1987)

เปนการประเมินสุขภาพตนเอง อาการ
เจ็บปวยในปจจุบัน การเจ็บปวยดวยโรค
ตางๆ และการใชบริการทางการแพทย

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
1.สุขภาพรางกายแข็งแรงอยูเสมอ ไมมีโรคประจําตัว (+) พระฐิติวงษ ลาเสน (2548)
2.ไดรับการตรวจรางกาย 6 เดือนตอ 1 ครั้งตลอดมา (+)
3.มีกิจกรรมออกกําลังกายประจําทุกสัปดาห (+)
4.ไดรับการพักผอนดวยการนอนหลับใหมากที่สุด (+)
5.รูสึกชอบการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาอยูเสมอ (-)
6.รูสึกชอบการสูบบุหรี่ห รือสิ่งมึนเมาอยูเสมอ (-)
7.ไมมีโรคประจําตัว แตมีอาการหมดแรง อันเกิดจากความ
สูงอายุ (-)
8.การไปตรวจรางกายเฉพาะที่มีอาการเจ็บปวยเปนเรื่อ งที่
ไมถูกตอง (+)
9.ไมชอบการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมา (+)
10.ไมชอบการสูบบุหรี่ หรือกินหมาก (+)
1. อาการเกี่ยวกับตา
ปริญดา สิงหมี (2551)
2. อาการเกี่ยวกับหู
3. อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน คัดจมูก ไอ
เจ็บคอ มีน้ํามูก
4.อาการระบบทางเดินอาหาร เชน ทองผูก ทองอืด แนน
จุกเสียด
5.อาการในระบบกระดูกและกลามเนื้อ เชน ปวดหลัง
ปวดเอว ปวดกลามเนื้อ ปวดขอตางๆ
6.อาการในระบบทางเดินปสสาวะ เชน ปสสาวะลําบาก
ขัดแสบ
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ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ
จินตนา ศรีธรรมา (2539)

นิยามเชิงปฏิบัติการ

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
7.อาการเหนื่อย ออนเพลีย ไมมีแรง
8.โรคระบบสายตา เชน ตอกระจก ตอเนื้อ
9.โรคในชอ งปาก เชน ปวดฟน ฟนโยก
10.โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อ เชน ขออักเสบ ปวด
หลัง
11.โรคระบบหายใจและหลอดเลือด เชน โรคหัวใจ ความ
ดันโลหิตสูง
12.โรคระบบตอมไรทอ เชน เบาหวาน ไทรอยด
13.โรคระบบทางเดินหายใจ เชน วัณโรค หอบหืด
14.โรคระบบทางเดินปสสาวะ เชน โรคไต นิ่ว
การรับรูของผูสูงอายุตอประสิทธิภาพการ
1.ปจจุบันขาพเจามีสุขภาพแข็งแรง
สิทธิอาภรณ ชวนป (2543)
ทํางานของรางกาย ไดแก การมีสุขภาพดี
2.ขาพเจาไมมีโรคประจําตัวเรื้อรัง
โดยไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน
3.ในแตละวันขาพเจาไดรับประทานอาหารตอไปนี้คือ ขาว
เพีย งพอกับความตองการของรางกาย มีการ เนื้อสัตว ไข นม ไขมัน ผัก ผลไม ทุกมื้อ
พักผอนที่เพียงพอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 5.ขาพเจาไดนอนหลับวันละ 6-8 ชั่วโมง
ขับถายเปนปกติ การมองเห็นชัดเจน การได 6.ใน 1 สัปดาห ขาพเจาไดออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน
ยินชัดเจน การเคี้ยวอาหารดี การเคลื่อนไหว วันละประมาณ 30 นาที
ของรางกายเปนปกติ มีความสามารถในการ 7.ขาพเจามีอาการทอ งผูกเสมอ
ปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
8.ขาพเจาไดยินเสีย งตางๆ ชัดเจนดี
9.ขาพเจารูสึกวาสายตาฝามัว หรือมองเห็นไมชัดเจน
10.ขาพเจาสามารถเคี้ยวอาหารไดดี
11.ขาพเจามีอาการปวดหลัง ปวดเอวเสมอ เวลา
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ขอคําถาม

ชื่อผูวิจัย

เคลื่อนไหวรางกาย
12.ขาพเจาสามารถเดินไดเอง โดยไมตองมีผูชวยเหลือหรือ
ใชไมเทา
13.ขาพเจาสามารถทํางานบานเล็กๆ นอยๆ ไดเอง
14.ขาพเจาสามารถเดินไปหาเพื่อนบานไดเอง
15.ขาพเจาสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเปนประจํา
16.ขาพเจาตรวจสุขภาพปละ 1 ครั้ง
สภาพที่ดีทางรางกายของผูสูงอายุ
1.ทานรูสึกเคลื่อนไหวรางกายไดคลอ งแคลววองไว
ณรงค ลิ้มจันทรทอง (2551)
ประกอบดวย 1) รางกายมีความสมบูรณ
2.ทานรูสึกเหนื่อยงายเวลาทํางานหรือเดินเลน
แข็งแรง 2) ระบบตางๆ และอวัยวะทุกสวน 3.ทานรูสึกทองอืด ทองเฟอ ขับถายไมเปนปกติ
ทํางานเปนปกติอยางมีประสิทธิภาพ 3)
4.ทานรูสึกวานอนหลับ พักผอนไดเต็มที่
รางกายสามารถทํางานไดนานๆ ไมเหนื่อย 5.ทานรูสึกวาทานสามารถไปรับการตรวจบริการสุขภาพ
เร็วและมีประสิทธิภาพ 4) การนอนหลับ
ไดดวยตนเอง
พักผอนเปนไปตามปกติ 5) ปราศจากโรคภัย 6.ทานมีความรูสึกวาสุขภาพของทานแข็งแรงเหมือน
ไขเจ็บ 6) การเคลื่อนไหวของรางกาย
เมื่อกอน
คลองแคลววองไว
ภาวะทางสุขภาพรางกายและจิตใจของ
1.ทานรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เปนประจําใชหรือไม พรพรรณ วรรัตน (2551)
ผูสูงอายุที่เอาใจใสในการดูแลรักษาสุขภาพ 2.ทานเขารับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกปใชหรือไม
เจนิทตา เขมนเขตรกิจ (2553)
รางกายและจิตใจของตนเองใหแข็งแรง
3.ทานมีโรคประจําตัวใชหรือไม
สมบูรณ
4.ทานเจ็บปวยจนตองพักรักษาในโรงพยาบาลอยูบอยๆ
ใชหรือไม
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การมีชีวิตยืนยาว การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
และการสรางความเปนธรรมในระบบ
สาธารณสุข

ปรับปรุงจากแนวคิดของแคทซ
และของลอวตัน

ความสามารถของผูสูงอายุในการปฏิบัติ
กิจกรรมประจําวัน ไดแก การอาบน้ํา การ

ขอคําถาม

ชื่อผูวิจัย

5.ทานสูบบุหรี่ใชหรือไม
6.ทานดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําใช
หรือไม
7.ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งใชห รือไม
8.ทานรูสึกเหงา เศรา วิตกกังวลบอยๆ ใชหรือไม
1.ทานไดออกกําลังกายเพื่อใหสุขภาพรางกายแข็งแรงอยู วาสนา เทียมศร (2553)
เสมอหรือไม
2.ทานมีปญหาดานสุขภาพ เชน มีโรคประจําตัว หรือ
อาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นบอยๆ หรือไม
3.ทานอยูในวัยผูสูงอายุ ทานมีการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองหรือไม
4.ทานมีการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการของตนเองหรือไม
เพื่อชวยใหมีอายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข
5.ทานสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขที่เทศบาลได
จัดบริการใหอยางเทาเทียมหรือไม
6.บุคคลในบานของทานมีปญหาดานสุขภาพ เชน มีโรค
ประจําตัว หรืออาการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นบอยๆ ที่ทําใหเปน
ภาระตอทานหรือไม
1.การรับประทานอาหาร
กัลยาณี ทองสวาง (2546)
2.การแตงตัว เชน การสวมเสื้อผา หวีผม
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แตงตัว การใชหองน้ํา การทํางานบานเล็กๆ
นอยๆ การซักเสื้อผา การลางหนา แปรงฟน
การขึ้นลงบันได การไปตลาด และการปลูก
ผักสวนครัว

ขอคําถาม
3.ทําความสะอาดรางกาย เชน อาบน้ํา
4.การเขาหองน้ํา หรือถายอุจจาระ
5.การทํางานบาน
6.การประกอบอาหารหรือเตรียมอาหาร
7.การไปตลาดหรือซื้อของตามราน
8.การปลูกผักสวนครัวบริเวณบาน
สรางจากนิยามปฏิบัติการ
อาการผิดปกติและเปนโรคตางๆ ไดแก
อาการในรอบ 1 เดือนที่ผานมา ผูสูงอายุมีอาการตางๆ
อาการปวดขอ ปวดหลัง ปวดเอว ทองผูก
เหลานี้หรือไม
กลั้นปสสาวะไมอยู คันตามผิวหนัง ปวดตา 1.ปวดขอ ปวดหลัง ปวดเอว
เจ็บหนาอก เกี่ยวกับการไดยิน เชน หูตึง
2.ปวดศีรษะ
สวนโรคเรื้อ รัง เปนความเจ็บปวยที่ไดรับการ 3.ทองผูก
วินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบัน ไดแก โรค
4.กลั้นปสสาวะไมอยู
ระบบกระดูกกลามเนื้อและขอตอ โรคความ 5.ปสสาวะขัด
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
6.คันตามผิวหนัง
โรคเบาหวาน
7.เหงือกและฟน
8.การไดยิน เชน หูตึง
สรางจากแนวคิดของ
การมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางรางกายและ
1.ทานประเมินสุขภาพของตนเองอยางไร (แข็งแรง
Fillenbaum (1987) และ
จิตใจ โดยประเมินดานรางกายจากการออก เชนเดียวกับบุคคลวัยเดียวกัน แข็งแรงนอยกวาบุคคลวัย
ปรับปรุงแบบวัดมาจากลัดดาวัลย กําลังกาย การพักผอน การเขารวมกิจกรรม เดียวกัน มีปญหาสุขภาพ)
อบทอง (2550)
และระบบตางๆ ของรางกาย เชน ระบบ
2.ความสามารถในการมองเห็น (ปกติ เลือนราง ตาพรา
ยอยอาหาร ระบบสมอง ระบบประสาทหู
มัว)
และตา และดานจิตใจจากความเหงา วาเหว 3.ความสามารถในการไดยิน (ชัดเจน ไมคอยชัดเจน ไมได

ชื่อผูวิจัย

กัลยาณี ทองสวาง (2546)

นริศรา นุนชูผล (2553)
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ขอคําถาม

ยินเสียง)
4.ความสามารถในการเคี้ยวอาหาร (ดี ไมคอยดี ไมดีเลย)
5.การทํางานของระบบยอยอาหาร (ปกติดี ไมปกติ
บางครั้ง มีปญหา)
6.การทํางานของระบบขับถาย (ปกติ ไมปกติบางครั้ง
ผิดปกติ)
7.ความสามารถในการออกกําลังกาย (ทําไดตามความ
ตองการ ไดเพียงบางครั้งแตไมเปนไปตามความตองการ
ไมสามารถออกกําลังกายได)
8.การนอนหลับ (หลับสนิทดี ไมคอยหลับบางครั้ง ไมห ลับ
บอยครั้ง)
9.การรับประทานอาหาร (ไดกินของมีประโยชนทุกวัน ไม
ครบทุกวัน ไดรับอาหารไมเพียงพอ)
10.คุณภาพน้ําดื่ม (ดื่มทุกวัน ดื่มบางครั้ง ไมไดดื่ม)
ปรับปรุงแบบวัดจาก
ไมระบุ
1.ทานไปพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ
อัจฉรา นวจินดา (2525)
2.ในรอบปที่ผานมา ทานเคยเจ็บปวยจนตองนอน
อุทุมพร จามรมาน (2530)
โรงพยาบาล
3.สุขภาพของทานแข็งแรงสามารถชวยเหลือตนเองได
4.ทานพอใจในสุขภาพของทานเพียงใด
5.ทานคิดวาชีวิตของทานมีความสําคัญตอลูกหลาน
แปลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของ ความสุขสบายดานรางกายและวัตถุทางดาน 1.เครื่องใชอํานวยความสะดวก อาหาร ความสุขสบาย
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ รางกาย ไดแก การมีสุขภาพแข็งแรง
การเงิน

ชื่อผูวิจัย

ซึมเศรา

พจนา ศรีเจริญ (2544)

รสสุคนธ ธนะแกว (2548)
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โอเรกอน ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทางดานวัตถุ ไดแก
ของ Flanagan (1982)
มีอาหารดี มีบานทีน่ าอยู มีเครื่อ งอํานวย
ความสะดวก
ปรับปรุงจากแบบวัดการดูแล
การปฏิบัติตนใหเปนผูที่มีสุขภาพรางกาย
สุขภาพกายของดวงเดือน
แข็งแรงปราศจากโรคภัย รับประทานอาหาร
พันธุมนาวิน (2540) และ
ที่ถูกหลักโภชนาการครบหมวดหมู การนอน
WHOQOL-BREF ขององคการ
หลับพักผอนอยางเพียงพอในแตละวัน ออก
อนามัยโลก
กําลังกาย เขารับการรักษาเมื่อเจ็บปวย
ปฏิบัติตามขอแนะนําของแพทยหรือ
บุคลากรทางการแพทยเมื่อ เขารับการรักษา
หรือการหาซื้อยารับประทานเองในกรณี
รักษาอาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงจากการดื่มสุราและสารเสพติดให
โทษอื่นๆ

ขอคําถาม
2.สมรรถภาพรางกายแข็งแรง
(พอใจมาก พอใจ คอนขางพอใจ เฉยๆ คอนขางไมพอใจ
ไมมีความสุข และแยมาก)
1.ทานรับประทานผักและผลไมมากขึ้น
2.ทานลดอาหารยอยยาก เชน พวกเนื้อสัตวใหนอยลง
3.ทานออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย อยางนอยวันละ
15-30 นาที เชน วิ่งเหยาะๆ กายบริหาร เปตอง โยคะ ไท
เกก เปนตน
4.ทานหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมัน
5.ทานนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ
6.ทานปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดเมื่อ
เจ็บปวย
7.ทานควบคุมอาหาร (ถาทานมีน้ําหนักมากหรือเจ็บปวย)
8.ทานคํานึงถึงคุณคาทางอาหารเสมอเมื่อรับประทาน
อาหาร
9.ทานประกอบอาหารรับประทานภายในครอบครัว เปน
ประจํา
10.ทานหลีกเลี่ย งการยกของหนัก
11.ทานไมรับประทานอาหารเชาหรือรับประทานอาหาร
แตนอย
12.ทานรับประทานอาหารจําพวกปลามากขึ้น
13.ทานยังคงดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล (เหลา)

ชื่อผูวิจัย

ลดาวัลย นอยเหลือ (2551)
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ขอคําถาม
14.ทานดื่มชาหรือกาแฟในตอนเชา
15.เมื่อพบความผิดปกติในรางกายแมเพีย งเล็กนอย ทาน
จะรีบไปพบแพทย
16.ทานศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
กายของทานอยูเสมอ
(จริงที่สุด คอนขางจริง คอนขางไมจริง และไมจริงเลย)

ชื่อผูวิจัย

ตาราง 34 ตัวอยางขอคําถามแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตดานสังคม
แนวคิดพื้นฐาน
WHOQOL BREF THAI
แปลโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล
และคณะ (2541)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
การรับรูเรื่อ งความสัมพันธของผูสูงอายุกับ
บุคคลอื่น การรับ รูถึงการไดรับความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นในสังคม การรับ รูวาตนไดเปน
ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย
รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ หรือ
การมีเพศสัมพันธ เปนตน

ขอคําถาม
1.ทานพอใจกับการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมา
แคไหน (+)
2.ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อนๆ แค
ไหน (+)
3.ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ
หมายถึง เมื่อ เกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลว ทานมีวิธี
จัดการทําใหผอนคลายลงได รวมถึงการชวยเหลือตนเอง
หรือการมีเพศสัมพันธ) (+)

ชื่อผูวิจัย
เจษฎา บุญทา (2545)
ชนะโชค คําวัน (2553)
ทิพยอรุณ สมภู (2552)
ประภาพรรณ พลนาค (2552)
ปวีณา พูลหนาย (2551)
รสนันท แกวเสน (2551)
รัตนาภรณ สาระวิถี (2553)
วรรณา กุมารจันทร (2543)
วิโรจน เรืองสะอาด (2549)
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551)
วิลาวัลย รัตนา (2552)
วีนัส วัยวัฒนะ (2550)
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ขอคําถาม

ขนาดและความพอเพียงของการไดติดตอและ 1.จํานวนคนในครอบครัวที่ทานสนิทสนมดวยมีกี่คน
มีปฏิสัมพันธ การไดรับความชวยเหลือจาก
2.ทานปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวของทานมากนอย
เพื่อนบานและครอบครัว
เพียงใด
3.จํานวนเพื่อนสนิทหรือคนสนิทที่สามารถพูดคุยเรื่องราว
ตางๆ ใหฟงไดทั้งหมดมีกี่คน
4.เพื่อนบานมาเยี่ยมทานที่บานบอยครั้งเพียงใด
5.ทานไปเยี่ยมเพื่อนที่บานของเขาบอยครั้งเพียงใด
6.ในครอบครัวของทานมีการทะเลาะหรือขัดแยงกัน
หรือไม
7.สัมพันธภาพของบุคคลในชุมชนของทานเปนอยางไร
8.ทานเปนสมาชิกชมรมกลุมหรือองคกรตางๆ หรือไม
9.ทานรวมกิจกรรมของชมรม กลุม หรือองคกรตางๆ
บอยครั้งเพียงใด
10.ในรอบปที่ผานมา ทานรวมกิจกรรมตามประเพณีของ
ชุมชน เชน วันสงกรานต วันปใหม บางหรือไม

ชื่อผูวิจัย
ศรีเมือ ง พลังฤทธิ์ (2547)
สุพร คูหา (2552)
สุพิศ ศรีอินทร (2551)
สุภาลักษณ เขียวขํา (2543)
สุริยา ศลาประโคน (2553)
อนันท นิลเลิศ (2551)
อุทัย สุดสุข (2552)
ปริญดา สิงหมี (2551)
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ปรับปรุงมาจากแบบวัดของรัตนา การรับรูของผูสูงอายุตอการมีสัมพันธภาพที่ดี
สินธีรภาพ (2540)
ของผูส ูงอายุกับบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่
นอง และเพื่อนบาน การเขารวมกิจกรรมของ
สังคม

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

การมีสภาพของความเปนอยูหรือการดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขของผูสูงอายุ
ประกอบดวย 1) ความผูกพันในสังคม ดูจาก
การมีสวนรวมในชุมชน 2) การติดตอทาง
สังคม เปนปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวกับ

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
11.ทานทําบุญตักบาตรหรือไปรวมทําบุญฟงเทศนที่วัด
หรือไม
1.ขาพเจารับประทานอาหารรวมกับบุคคลในครอบครัว
สิทธิอาภรณ ชวนป (2543)
2.สมาชิกในครอบครัวของขาพเจาตางคนตางอยู
3.ขาพเจาดูโทรทัศนพรอมกับสมาชิกในครอบครัว
4.บุตรหลานดูแลเอาใจใสขาพเจาเปนอยางดี
5.ในแตละวันขาพเจาแทบจะไมไดพูดคุยกับสมาชิกในบาน
6.เมื่อลูกหลานประสบปญหาจะนึกถึงขาพเจาเปนคนแรก
7.ขาพเจามักจะมีเรื่อ งถกเถียงกับสมาชิกในครอบครัว
8.ลูกหลานมาเยี่ยมขาพเจา
9.ขาพเจาไปเยี่ยมเพื่อนบาน
10.ขาพเจาไปทัศนาจรตามที่ตางๆ รวมกับเพื่อนหรือเพื่อน
บาน
11.ขาพเจาไปทําบุญที่วัดรวมกับเพื่อนบาน
12.ขาพเจาเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมกับสมาคม
ชมรม หรือกลุมตางๆ
13.ขาพเจามักเก็บตัวอยูในบาน
1.ทานรูสึกวาทานยังเปนคนที่สําคัญในครอบครัวและเปน ณรงค ลิ้มจันทรทอง (2551)
ที่เคารพนับถือของคนในครอบครัว
2.ทานรูสึกวาทานสามารถทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมได
ตามปกติ
3.ทานรูสึกวาบุคคลในครอบครัวรักใคร ผูกพันทาน
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนฝูง 3) ความใกลชิดสนิทสนม การรับรู
ความรูสึกวาไดรับความชวยเหลือ 4) โอกาส
ในการไดรับความชวยเหลือ ความเทาเทียม
กับคนอื่นในโอกาสไดรับความชวยเหลือ 5)
ความมีคุณคาในตนเอง 6) การไดรับการ
ยอมรับนับถือในสังคม

ขอคําถาม

ชื่อผูวิจัย

เหมือนเดิม
4.ทานรูสึกวาเพื่อนบานหรือเพื่อนเคยรวมงานยังคบหา
สมาคมกับทานเหมือนเดิม
5.ทานรูสึกวาเมื่อทานมีอาการไมสบาย ทานจะไดรับความ
รักความหวงใยจากบุคคลในครอบครัวเปนอยางดี
6.ทานรูสึกวาบุคคลในครอบครัวเปนที่ไววางใจและพูดคุย
ปญหาตางๆ ได
ลักษณะความสัมพันธของผูสูงอายุกับบุคคล 1.ทานมีเวลาอยูกับครอบครัวและบุตรหลานสม่ําเสมอใช พรพรรณ วรรัตน (2551)
ภายในครอบครัวและภายนอกครอบครัว
หรือไม
เจนิทตา เขมนเขตรกิจ (2553)
แสดงถึงความชวยเหลือเอาใจใสซึ่งกันและกัน 2.ทานมีสวนรวมแกไขปญหาภายในครอบครัวใชหรือไม
การแสดงความรูสึกและความสนใจใน
3.ทานมีบุตรหลานหรือญาติมาเยี่ยมเยียนอยูเสมอใช
กิจกรรมตางๆ รวมกัน
หรือไม
4.ทานสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนบานที่ประสบความ
เดือดรอนไดใชหรือไม
5.ทานเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนบานอยูเสมอใชห รือไม
6.ทานเขารวมงานประเพณีของหมูบานและตําบลอยูเสมอ
ใชหรือไม
7.ทานไปทําบุญไหวพระเปนประจําทุกวันพระใชหรือไม
8.ทานสนใจติดตามขาวสารบานเมือ งใชห รือไม
สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว และการ 1.ปจจุบันทานอาศัยอยูกับใคร
วาสนา เทียมศร (2553)
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
2.หากทานเกิดการเจ็บปวย ทานมีผูชวยเหลือหรือทํา
หนาที่ดูแลทานหรือไม
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ขอคําถาม
3.ทานมีภาระเลี้ยงดูบุตรหลานหรือไม
4.ทานมีภาระหนี้สิ้นหรือไม
5.ลูกหลานในครอบครัวของทานสามารถเปนที่พึ่งทาง
เศรษฐกิจและกําลังใจใหแกทานไดในระดับใด
6.ทานมีบทบาทในการใหคําปรึกษา แนะนําและดูแล
ชวยเหลือบุตรหลานในบานอยางไร
7.บุคคลใดที่ทําใหทานเกิดความรูสึกอบอุนใจ รูสึกมั่นคง
ในชีวิต ไมรูสึกเหงาหรือโดดเดี่ยว เปนผูคอยใหความ
ชวยเหลือ ปลอบโยน ใหกําลังใจและทําใหทานมีความพึง
พอใจในชีวิตมากที่สุด
8.ทานคิดวาชีวิตครอบครัวของทานมีความอบอุนและมี
ความสุขระดับใด
จํานวนครั้งของการใหคําปรึกษากับคนใน
1.ปกติทานมีเพื่อนรวมรับประทานอาหารบอยเพียงใด
ครอบครัว ญาติพี่นอง จํานวนเพื่อนสนิท หรือ (ครั้ง/สัปดาห)
คนสนิทที่สามารถพูดคุยในเรื่องตางๆ จํานวน 2.ทานพูดคุยกับสมาชิกในบานบอยเพียงใด
ครั้งที่เพื่อนบานมาเยี่ยมและการไปเยี่ยมเพื่อน 3.ทานมีกิจกรรมพักผอนรวมกับผูอื่น เชน ไปเที่ยว
บาน ความสัมพันธกับบุคคลในชุมชน การเปน รับประทานอาหารนอกบานบอยเพียงใด
สมาชิกกลุมหรือองคกรตางๆ การเขารวม
4.ลูกหลานเยี่ยมเยียนทานบอยเพียงใด
กิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมชุมชน การเขารวม 5.เพื่อนบานมาเยี่ยมเยียนทานบอยเพียงใด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน การปฏิบัติ 6.ทานไปเยี่ยมลูกหลานบอยเพียงใด
กิจกรรมทางศาสนา
7.ทานไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เชน สวดมนต ตัก
บาตร ไปทําบุญที่วัด บอยเพียงใด

ชื่อผูวิจัย

กัลยาณี ทองสวาง (2546)
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ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
8.ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานเปนตัวแทน กรรมการ หรือ
สมาชิกตางๆ ในหมูบานหรือไม
สรางจากแนวคิดของ
การมีสภาพทางสังคมที่ดี โดยประเมินจากการ 1.ทานสามารถขอความชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว นริศรา นุนชูผล (2553)
Fillenbaum (1987) และ
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง ไดแก คูสมรส เมื่อมีความจําเปน
ปรับปรุงแบบวัดมาจากลัดดาวัลย บุตร หลาน ญาติพี่นอ ง และเพื่อนบาน
2.ทานสามารถปรับทุกขหรือพูดคุยเพื่อคลี่คลายปญหากับ
อบทอง (2550)
ผูอื่น
3.ทานไดรับความรักและการเอาใจใสจากสมาชิกใน
ครอบครัว
4.บุตรหลานของทานเคารพและเชื่อฟงทาน
5.ทานมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพทางสื่อตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
อยางเพียงพอ
ปรับปรุงแบบวัดจากอัจฉรา
1.ทานมีบัตรประจําตัวสูงอายุเพื่อ รับบริการจากรัฐ
พจนา ศรีเจริญ (2544)
ไมระบุ
นวจินดา (2525) อุทุมพร
2.ทานมีบุตรหลาน ญาติ หรือเพื่อนบานไปมาหาสูทาน
จามรมาน (2530)
บอยครั้ง
3.ทานมีโอกาสไดพักผอนหยอนใจเพียงใด
4.ทานพอใจกับการไดรับเงินสงเคราะห
5.ทานคิดวาชีวิตของทานมีความสําคัญตอลูกหลาน
แปลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของ ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน ความสัมพันธ 1.ความสัมพันธกับบุคคลภายในครอบครัว การพูดคุย การ รสสุคนธ ธนะแกว (2548)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ กับคูสมรส บิดามารดา ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง ชวยเหลือและเยี่ยมเยียนกัน
โอเรกอน ซึ่งพัฒนามาจาก
และบุคคลอื่น รวมถึงการมีบุตรและการ
2.การมีลูกและการเลี้ย งดู
แนวคิดของ Flanagan (1982) เลี้ยงดู
3.ความสัมพันธใกลชิดกับคูสมรสและบุคคลสําคัญคนอื่นๆ
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ขอคําถาม
(พอใจมาก พอใจ คอนขางพอใจ เฉยๆ คอนขางไมพอใจ
ไมมีความสุข และแยมาก)

ชื่อผูวิจัย

ตาราง 35 ตัวอยางขอคําถามแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
แนวคิดพื้นฐาน
WHOQOL BREF THAI
แปลโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล
และคณะ (2541)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
การรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลการ
ดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยาง
อิสระ มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต
การรับรูวาไดอยูในสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การ
คมนาคม มีแหลงประโยชนดานการเงิน
สถานบริการทางสุขภาพ และสังคม
สงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับ
ขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ การรับรูวา
ตนไดมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน

ขอคําถาม
1.ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน
(+)
2.ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด
(+)
3.ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด (+)
4.ทานพอใจที่สามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความ
จําเปนเพียงใด (+)
5.ทานไดรูเรื่อ งขาวสารที่จําเปนในชีวิตในแตละวันมากนอย
เพีย งใด (+)
6.ทานไดมีโอกาสพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด (+)
7.สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด (+)
8.ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน
(หมายถึงการคมนาคม) มากนอยเพีย งใด (+)

ชื่อผูวิจัย
เจษฎา บุญทา (2545)
ชนะโชค คําวัน (2553)
ทิพยอรุณ สมภู (2552)
ประภาพรรณ พลนาค (2552)
ปวีณา พูลหนาย (2551)
รสนันท แกวเสน (2551)
รัตนาภรณ สาระวิถี (2553)
วรรณา กุมารจันทร (2543)
วิโรจน เรืองสะอาด (2549)
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551)
วิลาวัลย รัตนา (2552)
วีนัส วัยวัฒนะ (2550)
ศรีเมือ ง พลังฤทธิ์ (2547)
สุพร คูหา (2552)
สุพิศ ศรีอินทร (2551)
สุภาลักษณ เขียวขํา (2543)
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1) ลักษณะที่อยูอาศัยทั้งภายในและภายนอก
บานในประเด็นความคงทน ความสะอาด
การจัดแบงพื้นที่ใชสอยในบาน บริเวณที่
ผูสูงอายุพักอาศัยในบาน ความสวางภายใน
บาน การถูกรบกวนจากภายนอกทั้งเสีย ง
และฝุนละอองและการมีสถานที่พักผอนใกล
บาน

ขอคําถาม

1.บานพักอาศัยสรางดวยวัสดุถาวรใชหรือไม
2.บานพักอาศัยมีความสะอาดใชหรือไม
3.บานพักอาศัยมีการจัดแบงพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนใช
หรือไม
4.ทานพักอาศัยในบริเวณชั้นลางของบานใชหรือไม
5.ภายในบานมีแสงสวางเพียงพอใชห รือไม
6.มีเสียงดังรบกวนความเปนอยูของทานใชหรือไม
7.มีฝุนละอองรบกวนความเปนอยูของทานใชหรือไม
8.มีสถานที่พักผอนใกลบานพักอาศัยใชหรือไม
2) กิจกรรมที่กระทําเพื่อผอนคลายความตึง 1.ทานชมการละเลนและเที่ยวงานสนุกสนานเปนประจําใช
เครียดทั้งภายในบานและนอกบานกอใหเกิด หรือไม
ความสัมพันธอันดีภายในบานและภายนอก 2.ทานฟงวิทยุเปนประจําใชห รือไม
บาน กิจกรรมนันทนาการภายในบาน ไดแก 3.ทานชมโทรทัศนเปนประจําใชหรือไม
การฟงวิทยุ การชมโทรทัศน การอานหนังสือ 4.ทานอานหนังสือเปนประจําใชหรือไม
5.ทานออกกําลังกาย/เลนกีฬาเปนประจําใชหรือไม
การทํางานอดิเรกตางๆ สวนกิจกรรม
6.ทานมีงานอดิเรกทําในยามวางใชหรือไม
นันทนาการภายนอกบาน ไดแก การเที่ยว
งานสนุกสนานในทองถิ่น การเขารวมแขงขัน 7.ทานเขารวมทัศนศึกษาเปนประจําใชหรือไม
8.ทานเขารวมงานเลี้ย งสังสรรคในโอกาสตางๆ เปนประจํา
กีฬา การทัศนศึกษาและการเขารวมงาน
ใชหรือไม
เลี้ยงสังสรรค

ชื่อผูวิจัย
สุริยา ศลาประโคน (2553)
อนันท นิลเลิศ (2551)
อุทัย สุดสุข (2552)
พรพรรณ วรรัตน (2551)
เจนิทตา เขมนเขตรกิจ (2553)
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การมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การไดรับบริการ
สาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อนามัย
สิ่งแวดลอมที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเกื้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตให
เกิดการสนับสนุนความอยูดีมีสุขของคน

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

สิ่งที่อยูรอบตัวของผูสูงอายุ ไดแก ความ
คงทนของบาน มีบริเวณเปนสัดสวน อากาศ
ถายเทสะดวก ภายในบานเก็บของเรียบรอย
มีแสงสวางเพีย งพอ ไมมีกลิ่นรบกวน มีการ
กําจัดขยะมูลฝอย มีไฟฟา มีน้ําสะอาด มี
โทรศัพท

ขอคําถาม
1.สภาพของบานที่ทานอยูอาศัยเปนอยางไร
2.สภาพแวดลอมบริเวณขางเคีย งของทานมีผลตอการดํารง
ชีวิตประจําวันหรือไม
3.ในยามวางทานทํากิจกรรมใดเพื่อการพักผอนหยอนใจ
หรือทํากิจกรรมภายในบานที่สงผลตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจที่ดี
4.ทานไดรับบริการสาธารณูป โภคจากเทศบาลพอเพียง
หรือไม
5.ทานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหรือไม
6.ทานไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพื่อ เปนที่พึ่งทางจิตใจ
หรือชวยสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีของทาน
หรือไม
1.มีบริเวณหรือหองเปนสัดสวน
2.อากาศถายเทสะดวก
3.ภายในบานเก็บของเรียบรอย
4.มีแสงสวางเพีย งพอ
5.ไมมีสิ่งรบกวน เชน กลิ่นเหม็น
6.มีการกําจัดขยะมูลฝอย
7.มีไฟฟา
8.น้ําประปาหรือน้ําสะอาด
9.มีโทรศัพท

ชื่อผูวิจัย
วาสนา เทียมศร (2553)

กัลยาณี ทองสวาง (2546)
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สรางจากแนวคิดของ
Fillenbaum (1987) และ
ปรับปรุงแบบวัดมาจากลัดดาวัลย
อบทอง (2550)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
1) การมีสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ที่ดีโดย
ประเมินจากสภาพบานที่อยูอาศัย ลักษณะ
สวม/หองน้ํา ความปลอดภัยในชุมชน การมี
น้ําดื่มที่สะอาด และมีสาธารณูป โภคที่
เพีย งพอ

2) ความสามารถในการทํากิจกรรม โดย
ประเมินจากความสามารถในการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่มีในชุมชนไดตามความ
ตองการ การมีกิจกรรมหรืองานอดิเรก และ
การพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อนบาน

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
1.ลักษณะที่พักอาศัยของผูสูงอายุ
นริศรา นุนชูผล (2553)
2.ที่อยูอาศัยมีหองน้ํา/หองสวม เหมาะสมกับวัย โดยหองน้ํา
ไมลื่น มีราวจับกันลม และมีสวมชักโครก
3.ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุมีความปลอดภัยจากเสียงรบกวน
การสั่นสะเทือน ฝุนละออง กลิ่นเหม็น น้ําเสีย ขยะ และ
สารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
4.สภาพแวดลอมบริเวณที่พักอาศัยมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
5.ผูสูงมีความสุขกาย สบายใจ เมื่ออยูในบาน
6.ชุมชนของทานมีสาธารณูปโภค ไดแก น้ําดื่ม น้ําใช
7.ชุมชนของทานมีสาธารณูปการ เชน ถนน ไฟฟา ระบบ
ประปา ที่มีมาตรฐาน
(สูง/ดี ปานกลาง/ไมเพีย งพอ ต่ํา/ไมดี)
1.ทานสามารถใหความรวมมือในกิจกรรมของหมูบาน/
ชุมชน เชน งานบวช งานมงคลสมรส และงานศพ
2.ทานสามารถเขารวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญ
ตักบาตร และงานประเพณีตางๆ
3.ทานไดรับบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ เชน การเขา
รวมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ การไดรวมกลุมเพื่อนรุน
เดียวกัน
4.ทานไดทํากิจกรรม งานอดิเรก หรือการพักผอนหยอนใจ
เชน ปลูกตนไม เลี้ย งสัตว จัดสวน
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ขอคําถาม
5.ทานไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบาน
6.ทานไดรับความรูและมีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ
7.บุตรหลาน หรือผูดูแลทานมีความรูในการดูแลรับผิดชอบ

ชื่อผูวิจัย

พจนา ศรีเจริญ (2544)
1.สภาพแวดลอมบริเวณบานของทานนาอยู ไมมีเสีย ง
รบกวน มีตนไมรมรื่น
นวจินดา (2525) และอุทุมพร
2.ทานพอใจกับสภาพของที่พักอาศัยปจจุบันเพียงใด
จามรมาน (2530)
3.ที่อยูอาศัยของทานสรางดวยวัสดุที่แข็งแรง มั่นคง มี
เครื่องอํานวยความสะดวกเหมาะสม
แปลจากแบบวัดคุณภาพชีวิตของ 1) การมีกิจกรรมในสังคมและชุมชน การไดมี 1.การไดมีสวนรวมชวยเหลือผูอื่น การเปนอาสาสมัคร หรือ รสสุคนธ ธนะแกว (2548)
ใหคําแนะนําผูอื่น
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ โอกาสสนับสนุนและชวยเหลือผูอื่น
โอเรกอน ซึ่งพัฒนามาจาก
2.การมีสวนรวมในองคกรและชมรมตางๆ ในชุมชน
แนวคิดของ Flanagan (1982)
(พอใจมาก พอใจ คอนขางพอใจ เฉยๆ คอนขางไมพอใจ ไม
มีความสุข และแยมาก)
1.ออกสังคมโดยพบปะผูคน ทํากิจกรรมตางๆ งานเลี้ยง
2) การสันทนาการ เชน อานหนังสือ ฟง
ดนตรี ดูกีฬา หรือสิ่งบันเทิงอื่นๆ และมีสวน สังสรรค เปนตน
รวมกับผูอื่นในสังคม
2.การอานหนังสือ ฟงเพลง ชมภาพยนตร มหรสพ บันเทิง
3.การมีสันทนาการรวมกับคนอื่น
4.การพึ่งพาตนเอง
(พอใจมาก พอใจ คอนขางพอใจ เฉยๆ คอนขางไมพอใจ ไม
มีความสุข และแยมาก)
ปรับปรุงแบบวัดจากอัจฉรา

ไมระบุ
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ปรับปรุงจากแบบวัดการดูแล
สุขภาพการของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2540) และ
WHOQOL-BREF ขององคการ
อนามัยโลก

นิยามเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมทางสังคม หมายถึง การเขารวม
ประชุมและกิจกรรมตางๆ ของชมรม
ผูสูงอายุ การติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวของสังคม การมีสวนรวมทางการ
เมือง เชน การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
และการทําประชาพิจารณ หรือการรับราง
รัฐธรรมนูญ โดยการกระทํานั้นเปนประโยชน
ตอตนเอง สังคม หรือชุมชน

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
1.ทานเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาในชมรม ลดาวัลย นอยเหลือ (2551)
ผูสูงอายุเปนประจํา
2.ทานไมชอบติดตามขาวหรือความเคลื่อนไหวทางสังคม
3.ทานรวมเสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมของ
ชมรม
4.ทานไปเยี่ยมเยือนเพื่อนๆ เสมอ
5.ทานแสดงความคิดเห็นทางการเมือ งรวมกับผูอื่น เชน
การรับรางรัฐธรรมนูญ
6.ทานชอบอยูตามลําพังมากกวาพูดคุยกับผูอื่น
7.ทานไปรวมงานเลี้ยงตางๆ ของเพื่อนเปนประจํา เชน งาน
ทําบุญขึ้นบานใหม งานเลี้ย ง วันเกิด เปนตน
8.ทานเขารวมกิจกรรมการตรวจรางกายที่ชมรมผูสูงอายุ
เปนผูจัด
9.ทานเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญหรือโอกาสพิเศษเสมอ
เชน การถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา การเดิน
วิ่งการกุศล เปนตน
10.ทานไปทองเที่ยวหรือทัศนาจรรวมกับผูอื่น
11.ทานเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและ
ประเพณีที่ชมรมผูสูงอายุเปนผูจัด
(จริงที่สุด คอนขางจริง คอนขางไมจริง และไมจริงเลย)
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WHOQOL BREF THAI
การรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
แปลโดย สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล ความรูส ึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรู
ภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก
และคณะ (2541)
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจใน
ตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ
การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู
เรื่องราวตางๆ การรับรูถึงความสามารถในการ
จัดการกับความเศราหรือกังวล การรับ รูเกี่ยวกับ
ความเชื่อตางๆ ของตนที่มีผลตอการดําเนินชีวิต
เชน การรับรูถึงความเชื่อดานวิญญาณ ศาสนา
การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่
มีผลในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการ
เอาชนะอุปสรรค เปนตน

ขอคําถาม
1. ทานรูสึกพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบ มี
ความหวัง) มากนอยเพียงใด (+)
2.ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด (+)
3.ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน (+)
4.ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม (+)
5.ทานมีความรูสึกไมดี เชน เหงา เศรา หดหู สิ้นหวัง
วิตกกังวล บอยแคไหน (-)
6.ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความหมายมากนอย
เพียงใด (+)

ชื่อผูวิจัย
เจษฎา บุญทา (2545)
ชนะโชค คําวัน (2553)
ทิพยอรุณ สมภู (2552)
ประภาพรรณ พลนาค (2552)
ปวีณา พูลหนาย (2551)
รสนันท แกวเสน (2551)
รัตนาภรณ สาระวิถี (2553)
วรรณา กุมารจันทร (2543)
วิโรจน เรืองสะอาด (2549)
วิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551)
วิลาวัลย รัตนา (2552)
วีนัส วัยวัฒนะ (2550)
ศรีเมือ ง พลังฤทธิ์ (2547)
สุพร คูหา (2552)
สุพิศ ศรีอินทร (2551)
สุภาลักษณ เขียวขํา (2543)
สุริยา ศลาประโคน (2553)
อนันท นิลเลิศ (2551)
อุทัย สุดสุข (2552)
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
การมีสุขภาพทางจิตใจ ไมมีความวิตกกังวลตอ
ปจจัยการดํารงชีวิต รวมถึงความสุขที่เกิดจาก
ความพึงพอใจของผูสูงอายุ

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

การไดรับการศึกษาของคนไทยอยางเทาเทียมกัน
และคุณภาพการศึกษา

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
1.ไมรูสึกวิตกกังวลเรื่องการประกอบอาชีพในครอบครัว พระฐิติวงษ ลาเสน (2548)
2.รูสึกภูมิใจเมื่อเห็นสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพ
ดวยความขยัน
3.รูสึกภูมิใจในสภาพความเปนอยูของครอบครัวปจจุบัน
4.มีความภูมิใจตอพฤติกรรมของบุต รหลานดาน
การศึกษา
5.รูส ึกภูมิใจตนเองที่สังคมยอมรับดานปฏิบัติศาสนา
6.วิตกกังวลเรื่อ งการประกอบอาชีพในครอบครัว
7.นอยใจในสภาพชีวิตที่ทํางานหนักมาตลอด
8.หวงใยบุตรหลานที่ตองออกไปทานยังตางจังหวัด
9.วิตกกังวลเรื่อ งสุขภาพของตนเอง กลัวความชราและ
กลัวความตาย
10.รูสึกอับอายเพื่อนบานที่ครอบครัวของตนยากจน
11.รูสึกนอยใจเมื่อบุตรหลานไมเชื่อฟงคําแนะนําสั่งสอน
12.มีความพึงพอใจตอสุขภาพอนามัยตนเองเสมอ
วาสนา เทียมศร (2553)
1.ทานมีการศึกษาระดับใด
2.ทานเคยรวมกิจกรรมของผูสูงอายุหรือไม
3.ทานไดรับความรูห รือรวมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องใดบาง
4.ทานไดเรียนรูและมีความสามารถในการปรับตัวได
อยางรูเทาทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากชองทางใด
5.ทานมีภูมิปญญาที่สั่งสมสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือ
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แนวคิดของ Zahn (1992) และ การรับรูหนาที่ การเจ็บปวยทางจิต อารมณ และ
Fillenbaum (1987)
ตัวบงชี้การทําหนาที่ของจิต

ขอคําถาม
การสรางสรรคขึ้นเองหรือไม
6.ทานคิดวาการไดรับการศึกษาจะชวยใหทานมีความรู
และมีความสามารถตอการปฏิบัติภารกิจในสังคมได
อยางเต็มประสิทธิภาพ
1.การวัดสุขภาพจิตเสื่อม โดยถามคําถามวา
1.1 วันนี้เปนวันที่เทาไหร วันอะไร เดือนอะไร และป
อะไร
1.2 บอกชื่อบานเลขที่ ชื่อตําบล ชื่ออําเภอ ชื่อจังหวัด
1.3 บอกชื่อผูสัมภาษณ แลวถามวาผูสัมภาษณชื่อ
อะไร
1.4 ใหผูสูงอายุบอกชื่อผูสัมภาษณอีกครั้ง
2. การวัดภาวะซึมเศรา
2.1 ทานรูสึกเหงาหงอย
2.2 ทานรูสึกวิตกกังวลไปทุกเรื่อง
2.3 ทานรูสึกไมอยากทําอะไร อยากอยูเฉยๆ
2.4 ทานรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา
2.5 ทานรูสึกอยากรอ งไห
2.6 ทานรูสึกหมดกําลังใจและสิ้นหวัง
2.7 ทานรูสึกเกิดความเบื่อหนาย
2.8 ทานรูสึกหดหู เศราหมอง
2.9 ทานรูสึกฟุงซาน

ชื่อผูวิจัย

ปริญดา สิงหมี (2551)
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ปรับปรุงมาจากแบบวัดของ
อารีวรรณ คุณเจตน (2541)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
การรับรูของผูสูงอายุตอความรูสึกตอไปนี้
ความรูสึกสบายใจ ยอมรับตนเอง รูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีคนรักและเอาใจใส ไมทอแท

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

ความรูสึกนึกคิดของผูสูงอายุ ประกอบดวย 1)
สามารถปรับตัวเขาสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี 2)
มีความกระตือรือรน ไมเหนื่อยหนายทอแทและ
หมดหวัง 3) มีอารมณที่สามารถควบคุมได มี

ขอคําถาม
1.ขาพเจารูสึกมีเรื่องกลุมใจอยูเสมอ
2.ขาพเจารูสึกหงุดหงิดบอยๆ
3.ขาพเจารูสึกวามีเรื่องที่ตองคิด และวุนวายใจเสมอ
4.ขาพเจารูสึกกระวนกระวายใจเสมอ
5.ขาพเจารูสึกหงอยเหงาเปนประจํา
6.ขาพเจารูสึกทอแท
7.ขาพเจารูสึกวามีคนเขาใจขาพเจาดี
8.ขาพเจารูสึกวาถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว
9.ขาพเจารูสึกวาไมมีใครรักและเอาใจใส
10.ขณะนี้ขาพเจาไมมีเพื่อนสนิท
11.บุคคลภายในครอบครัวของขาพเจา ทําใหขาพเจา
รูสึกอบอุน
12.ขาพเจารูสึกวาตนเองไมมีคุณคา
13.ขณะนี้ขาพเจามีคนสนิทสนมชอบพอกันที่สามารถ
พูดคุยระบายความรูสึกและปรับทุกขได
14.ขาพเจารูสึกวาตนเองแกเฒาและออนแอ
15.ขาพเจารูสึกวาขาพเจาเปนภาระของครอบครัว
16.ขาพเจารูสึกสบายใจ
1.ทานพอใจในชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน
2.ทานรูสึกซึมเศรา เหงาหงอย วาเหว เหมือนอยูคน
เดียว
3.ทานรูสึกพึงพอใจกับรูปรางหนาตาที่เปลี่ยนแปลงไป

ชื่อผูวิจัย
สิทธิอาภรณ ชวนป (2543)

ณรงค ลิ้มจันทรทอง (2551)
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สรางจากนิยามปฏิบัติการ

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

นิยามเชิงปฏิบัติการ
ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
อารมณขันไมเครียด 4) การมองโลกในแงดี 5)
เชน ผิวแหง มีริ้วรอย เปนตน
รูจักตนเอง และเขาใจบุคคลอื่นไดดี 6) วิตกกังวล 4.ทานรูสึกเครียด วิตกกังวลในเรื่องตางๆ
ตลอดเวลา มีความหวาดระแวงวาจะถูกทอดทิ้ง 5.ทานรูสึกตัวเองไมมีคุณคาในครอบครัว
6.ทานรูสึกเหนื่อยหนาย ทอแท หมดหวังในชีวิต
ความรูสึกยอมรับคุณคาหรือภาพพจนของตนเอง 1.ทานมีบุตรหลานหรือญาติพี่นองมาเยี่ยมเยียนเปน
พรพรรณ วรรัตน (2551)
ความมั่นใจและภาคภูมิใจที่จะแสดงความรู
ประจําใชหรือไม
เจนิทตา เขมนเขตรกิจ (2553)
ความสามารถและความคิดเห็นที่เปนประโยชน
2.ทานไดรับความเอาใจใสจากบุตรหลานและญาติพี่นอง
รวมกับคนภายในครอบครัวและภายนอก
เปนอยางดีใชหรือไม
ครอบครัว
3.ทานสามารถใหคําปรึกษาแกบุตรหลานและญาติพี่
นองไดเปนอยางดีใชหรือไม
4.ทานมีเรื่องขัดใจกับบุตรหลานและญาติพี่นองเปน
ประจําใชหรือไม
5.ทานพึงพอใจตอการดําเนินชีวิตที่ผานมาใชห รือไม
6.ทานมีความยินดีไดแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอื่นใช
หรือไม
7.ทานไดนําความรูและความสามารถมาใชใหเกิด
ประโยชนใชหรือไม
8.ทานเขารวมกิจกรรมเพื่อประโยชนของชุมชนใช
หรือไม
ผูที่มองโลกในแงดี มีการยอมรับความจริง มอง
ดานสภาพจิต
กัลยาณี ทองสวาง (2546)
โลกในแงดี และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับการ
1.วันนี้เปนวันอะไร/ปอะไร
เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจ และอยูใน 2.ใหบอกชื่อ นายกรัฐมนตรีคนปจจุบัน

93
แนวคิดพื้นฐาน

นิยามเชิงปฏิบัติการ
สังคมไดอยางมีความสุข ประกอบดวย 1) ดาน
สภาพจิต ประเมินจากความสามารถดานการรับรู
เวลา การรับรูสถานที่ ความจํา การคํานวณ การ
รําลึก ดานภาษาและสื่อสาร 2) ความวิตกกังวล
ประเมินจากความรูสึกที่เกิดขึ้นในรอบ 1 สัปดาห
ที่ผานมา และ 3) ความซึมเศรา ประเมินจาก
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาหที่ผานมา

สรางจากแนวคิดของ
Fillenbaum (1987) และ
ปรับปรุงแบบวัดมาจาก
ลัดดาวัลย อบทอง (2550)

การมีสุขภาพจิตใจ สมบูรณ โดยประเมินจาก
ความเหงา วาเหว ซึมเศรา

ปรับปรุงแบบวัดจากอัจฉรา
นวจินดา (2525) และอุทุมพร
จามรมาน (2530)

ไมระบุ

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
3.มีเงิน 20 บาท ซื้อขาว 15 บาท เหลือเงินกี่บาท
4.ใหผูสูงอายุบอกชื่อนายกรัฐมนตรีคนปจจุบันซ้ําอีกครั้ง
5.ใหผูสูงอายุทําตามคําบอกดังนี้ หยิบกระดาษดวยมือ
ขวา แลวพับครึ่ง และทิ้งลงพื้น
ดานความวิตกกังวล
1.ทานรูสึกกลุมใจ
2.ทานรูสึกหงุดหงิด
3.ทานรูสึกหัวใจเตนแรงและเร็ว
ดานความซึมเศรา
1.ทานรูสึกเบื่อหนายไมอยากทําอะไร
2.ทานรูสึกไมอยากมีชีวิตอยู
1.การเขารวมกิจกรรมในครอบครัวกับบุตรหลาน (เขา นริศรา นุนชูผล (2553)
รวมทุกครั้ง เขารวมบางครั้ง ไมเคยเขารวม)
2.การควบคุมอารมณและการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ (ทําไดดีทุกครั้ง ทําไดเพียง
บางครั้ง ทําไดนอย/ไมสามารถทําไดเลย)
3.ทานไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน (ไดรับการ
ดูแลเปนอยางดี ไดรับการดูแลบางครั้ง ไดรับการดูแล
นอย)
1.ทานรูสึกเหงา วาเหว ขาดความมั่นคงในชีวิต
พจนา ศรีเจริญ (2544)
2.ทานคิดวาตนเองมีความสุขในบั้นปลายชีวิต
3.ทานมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู
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แปลจากแบบวัดคุณภาพชีวิต
ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ โอเรกอน ซึ่งพัฒนามา
จากแนวคิดของ Flanagan
(1982)

ปรับปรุงจากแบบวัดการดูแล
สุขภาพการของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2540) และ
WHOQOL-BREF ขององคการ
อนามัยโลก

นิยามเชิงปฏิบัติการ

ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
4.ทานทอแทเบื่อหนายในชีวิต
5.ทานยอมรับรูปรางหนาตาของทานเพีย งใด
การพัฒนาการทางบุคลิกภาพและมีความสําเร็จ 1.การไปเรียนในโรงเรียน การพัฒนาความเขาใจและหา รสสุคนธ ธนะแกว (2548)
อยางสมบูรณตามพัฒนาการ เชน สติปญ ญา การ ความรูเพิ่มเติม
เรียนรูสนใจการเรียน การเขาใจตนเอง รู
2. การเขาใจตนเอง โดยรับรูคุณสมบัติและขอจํากัดของ
จุดบกพรองของตนเอง มีงานทํา ไดรับ
ตนเอง เขาใจความหมายของชีวิต
ผลตอบแทนที่ดี มีการแสดงออกในทางสรางสรรค 3. การทํางานทั้งที่ทํางานและที่บาน
4.การแสดงออกอยางสรางสรรค
(พอใจมาก พอใจ คอนขางพอใจ เฉยๆ คอนขางไมพอใจ
ไมมีความสุข และแยมาก)
การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาเบื้องตน ไดแก การ 1.ทานสวดมนตทุกวัน
ลดาวัลย นอยเหลือ (2551)
ใหทาน งดเวนการกระทําอันเปนการเบียดเบียน 2.ทานทําจิตใจใหสงบเปนประจํา เชน การนั่งสมาธิ การ
ผูอื่น ทางกาย วาจา ใจ และการภาวนา หรือการ ทําใจใหหยุดนิ่ง
สวดมนต รวมถึงการทําสมาธิ รวมจิตเปนหนึ่ง
3.คงตองรอใหรวยกวานี้กอน ทานจึงจะทําบุญใหทาน
เดียวเพื่อใหจิตใจสงบ เกิดปญญาเห็นธรรม
4.ทานไปวัดอยางนอยสัปดาหละครั้ง
5.ทานรับศีล/รักษาศีลเปนประจํา
6.ทานคุยธรรมะกับผูอื่นเปนประจํา
7.ทานนึกถึงบาป-บุญ กอนตัดสินใจทําสิ่งตางๆ
8.ทานใหอภัยผูอื่นเสมอ
9.หลักธรรมของศาสนาที่ทานนับถือชวยใหทาน
แกปญหาหรืออุปสรรคในชีวิต
10.ทานชวยเหลือผูอื่นและสังคมอยูเสมอ เพื่อสรางกุศล
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ขอคําถาม
11.เมื่อโมโห ทานมักพูดไมดีกับผูอื่น เชน พูดวากลาว
พูดหยาบคาย
12.ทานใชชีวิตสวนใหญในการทําความดี และทําบุญทํา
ทาน
13.หลักธรรมของศาสนาที่ทานนับถือชวยใหทานเขาใจ
ชีวิตมากขึ้น
14.ทานใชเวลาวางไปในการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติ
ธรรม
(จริงที่สุด คอนขางจริง คอนขางไมจริง และไมจริงเลย)

ชื่อผูวิจัย

ตาราง 37 ตัวอยางขอคําถามแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตามองคประกอบของคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ
แนวคิดพื้นฐาน
แนวคิดของ Zahn (1992) และ
Fillenbaum (1987)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
ความเพีย งพอของรายได และจํานวนเงินที่
จําเปนตองใชในการดํารงชีวิตอยูในสังคม

สรางจากนิยามปฏิบัติการ

รายไดและการกระจายรายได การมีอํานาจ
ซื้อที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน
และหลุดพนจากปญหาความยากจน

ขอคําถาม
1.ในแตละเดือน ทานมีรายไดจากทางใดบาง
2.ในแตละเดือน ทานมีเงินเหลือเก็บหรือไม
3.ในปจจุบัน ครอบครัวทานมีหนี้สินหรือไม
4.สภาพการถือครองที่ดินและบานของทานเปนอยางไร
5.นอกจากบานหรือที่ดินที่ทานอาศัยอยูนี้ ทานมีที่พัก
อาศัยที่อื่นอีกหรือไม
1.ปจจุบันทานทํางานหรือไม
2.เหตุผลสําคัญที่สุดที่ทานยังตองทํางาน
3.ปจจุบันทานมีรายไดจากการทํางานตอเดือนเทาใด

ชื่อผูวิจัย
ปริญดา สิงหมี (2551)

วาสนา เทียมศร (2553)
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ขอคําถาม
ชื่อผูวิจัย
4.ทานไดรับเงินสนับสนุนหรือมีรายไดจากแหลงอื่นหรือไม
5.ปจจุบันทานมีรายไดในการเลี้ย งชีพตนเองหรือครอบครัว
จากแหลงใด
6.ปจจุบันรายไดของทานเพียงพอตอการดํารงชีพหรือไม
7.ปจจุบันทานไดรับเบี้ยยังชีพหรือไม
8.กรณีที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ทานไดรับเบี้ยยังชีพเมื่ออายุ
เทาใด
สรางจากนิยามปฏิบัติการ
รายไดของผูสูงอายุแตละเดือน ความเพียงพอ 1.ในแตละเดือน ทานมีรายไดพอใชหรือไม (รายไดมากกวา กัลยาณี ทองสวาง (2546)
ของรายไดกับรายจาย และความชวยเหลือ
รายจาย รายไดเทากับรายจาย รายไดนอยกวารายจาย)
ดานคารักษาพยาบาลที่ไดรับเมื่อเจ็บปวย
2.สภาพการเงินของทานเปนอยางไร (รายไดมากกวา
รายจาย รายไดเทากับรายจาย รายไดนอยกวารายจาย)
3.เมื่อเจ็บปวย ทานมีเงินเหลือจากการจายคา
รักษาพยาบาลหรือไม (รายไดมากกวารายจาย รายได
เทากับรายจาย รายไดนอยกวารายจาย)
ปรับปรุงจากแนวคิดของ
การมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี โดย
นริศรา นุนชูผล (2553)
1.ทานมีเงินรายไดเพียงพอสําหรับคาใชจายสวนตัวตาม
Fillenbaum (1987) และ
ประเมินจากความพึงพอใจจากรายไดที่ไดรับ ความตองการ
ปรับปรุงแบบวัดมาจากลัดดาวัลย ความเพีย งพอของรายไดในการซื้ออาหาร
2.ทานมีรายไดเพียงพอสําหรับคารักษาพยาบาลเมื่อจําเปน
อบทอง (2550)
การใชจายที่จําเปน การทําบุญ และการ
3.ทานมีรายไดเพียงพอสําหรับทําบุญตามความตองการ
รักษาพยาบาล และการมีท รัพยสินไวใชตลอด
4.ทานมีทรัพยสินเพียงพอสําหรับใชเพื่อการดูแลตนเอง
ชีวิต
ตลอดชีวิต
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แนวคิดพื้นฐาน
ปรับปรุงแบบวัดจากอัจฉรา
นวจินดา (2525) และอุทุมพร
จามรมาน (2530)

นิยามเชิงปฏิบัติการ
ไมระบุ

ขอคําถาม
1.งานที่ทําปจจุบันเหมาะสมกับสุขภาพรางกายของทาน
2.ปจจุบันทานมีงานทํา สรางเสริมรายไดอยางพอเพีย ง
3.ทานไดรับคาตอบแทนจากการทํางานอยางเหมาะสม
4.ทานมีสมาธิในการทํางานไดดีเพีย งใด
5.ทานพอใจกับความสามารถของทานในการทํางาน
ปจจุบันเพียงใด

ชื่อผูวิจัย
พจนา ศรีเจริญ (2544)
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สวนที่ 3
ผลการคนหาปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน
ผลการศึกษาในสวนนี้ เปนการสังเคราะหง านวิจัยเชิง ปริมาณที่มุง ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุ
ดา นจิตและสัง คมที่เกี่ย วขอ งกับ คุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ โดยวิธีการวิเคราะหอภิมานตามแนวคิด
ของโรชาลทาล พรอมทั้งตรวจสอบวามีตัวแปรปรับตัวใดอธิบายความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานได โดย
วิธีการของและเฮดเจส กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้คือ รายงานวิจัยสวนบุคคล และวิทยานิพนธของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนผลงานที่ตีพิมพ
เผยแพรในชวงป พ 2553-2543 .ศ .และเปนเอกสารที่ส ามารถสืบ คนไดจ ากฐานขอมูล ออนไลน ของ
โครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือเรีย กวา Thai
Digital Collection (ThaiLis)
จากการรวบรวมงานวิจัยที่มีขอบเขตดานเนื้อหาเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ มีจํานวน
ทั้งสิ้น 72 เรื่อง ในจํานวนนี้มีเพียง 29 เรื่องที่สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเชิงอภิมานได ซึ่งคิดเปนรอยละ
40.27 สํา หรับ เกณฑใ นการเลือกงานวิจัยที่นํามาสั งเคราะหเ ชิง อภิมานนั้น ผูวิจัย กํา หนดขอบเขต
เฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใ ชแ บบแผนการวิจัย เชิงสหสัมพันธ สหสัมพันธเชิงเปรียบเทียบ หรือ เชิง
ทดลอง และตองเปนงานวิจัยที่มีคาสถิติเพียงพอเพื่อใชในการคํานวนหาคาดัชนีมาตรฐาน สวนงานวิจัยที่
เหลือไมสามารถนํามาสังเคราะหเชิงอภิมานได เนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ขาดขอมูลเชิงสถิติ หรือ
เปนงานวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจที่นําเสนอคาสถิติเบื้องตน เชน ความถี่ และรอยละ หรือเปนงานวิจัยที่
มีขอมูลไมเพียงพอที่จะนํามาคํานวณคาขนาดอิทธิพล
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก เปนผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห และสวนที่สอง เปนผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุดวยการวิเคราะหอภิมาน รายละเอียดของแตละสวนมีดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
การนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห แบงออกเปน 2 ตอน ตอนแรก
นําเสนอตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะดานการพิมพ ประกอบดวย ประเภทของงานวิจัย สถาบันที่เผยแพร
งานวิจัย สาขาทีเ่ ผยแพรงานวิจัย และปที่เผยแพรงานวิจัย ตอนที่สอง เปนการนําเสนอตัวแปรเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แบบแผนการวิจัย วัตถุป ระสงคการวิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง ประเภท
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เครื่องมือ การหาคาความเชื่อมั่น การหาคาความเที่ยง และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา
ในแตละตอนมีดังนี้
1.1 ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะดานการพิมพ
งานวิจัยทีน่ ํามาสังเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน จํานวน 29 เรื่อง สวนใหญเปน
วิทยานิพนธของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ เมื่อจําแนกตามประเภทงานวิจัยพบวา สวนใหญเปน
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต (รอยละ 65.5) รองลงมาคือ สารนิพนธ/การคนควาอิส ระ (รอยละ 24.1)
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (รอยละ 6.9) และงานวิจัยของหนวยงาน (รอยละ 3.4) ตามลําดับ และเมื่อ
พิจารณาตามสถาบันที่เผยแพรงานวิจัย พบวามหาวิทยาลัยขอนแกน เปนมหาวิทยาลัยทีเ่ ผยแพรงานวิจัย
เกี่ย วกับ คุณ ภาพชีวิ ต ผูสู ง อายุ ใ นชว งป พ.ศ. 2553-2543 มากที่สุ ด (รอ ยละ 20.7) รองลงมาคื อ
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (ร อ ยละ 17.2) จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (ร อ ยละ 13.8)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รอยละ 13.8) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (รอยละ 6.9) และสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร (รอยละ 6.9) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏดังตาราง 38
เมื่อพิจ ารณาตามสาขาวิชาที่ เ ผยแพร งานวิจัย เกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ พบว า
สาขาวิชาการพยาบาลและสุขภาพเผยแพรงานวิจัยมากที่สุด (รอยละ 27.6) รองลงมาคือ สาขาวิชาสังคม
การพัฒนา และการศึกษา (รอยละ 17.2) สาขาวิชาจิตวิทยา (รอยละ 13.8) สาขาวิชาการบริหาร (รอยละ
10.3) และสาขาวิช าการเมืองการปกครอง (รอ ยละ 10.3) ตามลํา ดับ สวนสาขาวิชาพลศึก ษาและ
สาขาวิชาการวิจัย มีสัดสวนเทากัน (รอยละ 6.9) เมื่อพิจ ารณาแยกตามปที่เผยแพร งานวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพบวา ป พ.ศ. 2551-2552 มีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมากที่สุด
(รอยละ 34.5) รองลงมาคือ ป พ.ศ. 2545-2546 และ ป พ.ศ. 2547-2548 มีสัดสวนเทากัน (รอยละ
17.2) และเมื่อพิจารณาตามพื้นที่เก็บขอมูลพบวางานวิจัยสวนใหญเก็บขอมูลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
มากที่สุด (รอยละ 31.0) รองลงมาคือ เก็บขอมูลในภาคใต (รอยละ 24.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอย
ละ 17.2) และภาคกลาง (รอยละ 13.8) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏดังตามตาราง 38
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ตาราง 38 การแจกแจงความถี่คุณลักษณะของงานวิจัยดานลักษณะการพิมพ จําแนกตามประเภทของ
งานวิจัย และสถาบันทีเ่ ผยแพรงานวิจัย
คุณลักษณะดานการพิมพ
จํานวน
รอยละ
ประเภทของงานวิจัย
วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต
19
65.5
สารนิพนธ/การคนควาอิสระ
7
24.1
วิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต
2
6.9
งานวิจัยของหนวยงาน
1
3.4
รวม
29
100.0
สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
6
20.7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
17.2
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4
13.8
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4
13.8
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
6.9
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2
6.9
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
3.4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1
3.4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
1
3.4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1
3.4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
3.4
สมาคมคลังปญญาอวุโสแหงประเทศไทย
1
3.4
รวม
29
100.0
สาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย
การพยาบาลและสุขภาพ
8
27.6
สังคม การพัฒนา และการศึกษา
5
17.2
จิตวิทยา
4
13.8
การบริหาร
3
10.3
การเมืองการปกครอง
3
10.3
พลศึกษา
2
6.9
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คุณลักษณะดานการพิมพ
การวิจัย
ประชากรศาสตร
คหกรรมศาสตร
รวม
ชวงปทเี่ ผยแพรงานวิจัย
พ.ศ.2543-2544
พ.ศ.2545-2546
พ.ศ.2547-2548
พ.ศ.2549-2550
พ.ศ.2551-2552
พ.ศ.2553
รวม
พื้นที่ในการเก็บขอมูล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ทั่วราชอาณาจักร
ตะวันออก
รวม

จํานวน
2
1
1
29

รอยละ
6.9
3.4
3.4
100.0

4
5
5
2
10
3
29

13.8
17.2
17.2
6.9
34.5
10.3
100.0

9
7
5
4
2
1
1
29

31.0
24.1
17.2
13.8
6.9
3.4
3.4
100.0

1.2 ตัวแปรเกี่ยวกับคุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย
ตาราง 39 แสดงงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน จําแนกตาม
คุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แบบแผนการวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย และวิธีการเลือก
กลุมตัวอยาง เมื่อ จําแนกตามแบบแผนการวิจัยพบวา งานวิจัยสว นใหญเปนการวิจัยเชิง ปริมาณแบบ
เปรียบเทียบ (รอยละ 41.4) รองลงมาคือ การวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ (รอยละ 34.5) การวิจัยเชิง
ปริมาณแบบแบบทดลอง (รอยละ 13.8) และการวิจัยเชิงปริมาณผสานวิธี (รอยละ 10.3) ตามลําดับ เมื่อ
จําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัยพบวา งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อสํารวจ/
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บรรยายมากที่สุด (รอยละ 39.3) รองลงมาคือ เพื่อคนหาปจจัย/ทํานาย/คนหาสาเหตุ (รอยละ 24.6) เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบ (รอยละ 16.4) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ (รอยละ 14.8) ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาตามวิธีการเลือกกลุมตัวอยางพบวา งานวิจัยสวนใหญใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
อาศัยความนาจะเปน (รอยละ 82.8) โดยสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนมากที่สุด (รอยละ 41.6) รองลงมา
คือ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (รอยละ 29.2) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (รอยละ 16.7)
ตามลําดับ
เมื่อจําแนกตามประเภทของเครื่องมือพบวา แบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวมรวม
ขอมูลที่นิยมใชมากที่สุด (รอยละ 58.6) รองลงมาคือ แบบสัมภาษณ (รอยละ 37.9) และแบบทดสอบ
(รอยละ 3.4) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงวิธีการหาคุณภาพเครื่องมือพบวา งานวิจัยเกือบทั้งหมดใชวิธีการ
หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) (รอยละ 96.6) ดวยวิธกี ารหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (รอยละ 92.9) รองลงมาคือ การหาคา K-R 20, 21 ตามวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (รอยละ
7.1) และพบวามีงานวิจัย 1 เรื่องที่ไมมีการหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ คิดเปนรอยละ 3.4 สวนการ
หาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) พบวา งานวิจัยสวนใหญหาคาความเที่ยงตรง (รอยละ 89.7)
ดวยการหาคาความเที่ยงเชิงเนื้อหา (รอยละ 88.4) รองลงมาคือ การหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
การหาคาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ และการหาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจซึ่งมีสัดสวนเทากัน (รอยละ
3.9) และพบวามีงานวิจัยจํานวน 3 เรื่องที่ไมมีการหาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ คิดเปนรอยละ 10.3
เมื่อพิจารณาถึงสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลพบวา งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหใชสถิติทดสอบที (t-test) มาก
ที่สุด (รอยละ 42.9) รองลงมาคือ การทดสอบไครสแควร (รอยละ 21.4) และการวิเคราะหถดถอยพหุ
(รอยละ 16.7) ตามลําดับ
ตาราง 39 การแจกแจงความถี่คุณลักษณะของงานวิจัยดานระเบียบวิธีวิจัย จําแนกตามแบบแผนการวิจัย
วัตถุประสงคของงานวิจัย วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ประเภทของเครื่องมือ วิธีหาความเชื่อมั่น
วิธีหาความเที่ยงตรง และสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
คุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย
จํานวน
รอยละ
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ
12
41.4
การวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ
10
34.5
การวิจัยเชิงปริมาณแบบทดลอง
4
13.8
การวิจัยแบบผสานวิธี
3
10.3
รวม
29
100.0
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คุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสํารวจ/บรรยาย
เพื่อคนหาปจจัย/ทํานาย/คนหาสาเหตุ
เพื่อเปรียบเทียบ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ
เพื่อประเมินผล
เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีตอคุณภาพชีวิต
รวม
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
อาศัยความนาจะเปน
สุมแบบหลายขั้นตอน
สุมแบบงาย
สุมแบบแบงชั้น
สุมแบบแบงกลุม
สุมแบบเปนระบบ
ไมอาศัยความนาจะเปน
เลือกแบบเจาะจง
เลือกแบบบังเอิญ
ใชประชากร
ใชประชากรทั้งหมด
รวม
ประเภทของเครื่องมือ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ
แบบทดสอบ
รวม
วิธีหาความเชื่อมั่น (Reliability)
มีการหาความเชื่อมั่น
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค

จํานวน

รอยละ

24
15
10
9
2
1
61

39.3
24.6
16.4
14.8
3.3
1.6
100.0

24

(1)
29

82.8
(41.6)
(29.2)
(16.7)
(8.3)
(4.2)
13.8
(10.3)
(3.4)
3.4
(3.4)
100.0

17
11
1
29

58.6
37.9
3.4
100.0

(26)

96.6
(92.9)

(10)
(7)
(4)
(2)
(1)
4
(3)
(1)
1

28
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คุณลักษณะดานระเบียบวิธีวิจัย
K-R 20, 21 ของคูเดอร-ริชารดสัน
ไมมีการหาคาความเชื่อมั่น
รวม
วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity)
มีการหาความเที่ยงตรง
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity)
ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ
ความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face validity)
ไมมีการหาความเที่ยงตรง
รวม
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยการทดสอบที (t-test)
การทดสอบไครสแควร (Chi-square)
การวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression)
การวิเคราะหความแปรปรวน (One-way ANOVA)
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)
การวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)
การวิเคราะหความแปรปรวนพหุ (MANOVA)
รวม

จํานวน
(2)
1
29
26

รอยละ
(7.1)
3.4
100.0

29

89.7
(88.4)
(3.9)
(3.9)
(3.9)
10.3
100.0

18
9
7
4
2
1
1
42

42.9
21.4
16.7
9.5
4.8
2.4
2.4
100.0

(23)
(1)
(1)
(1)
3

3.2 ผลการวิเ คราะหปจจัยเชิง สาเหตุที่เ กี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดว ยการ
วิเคราะหอภิมาน
การนําเสนอขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอเปน 2 ตอน คือ ตอนที่หนึ่งนําเสนอ
ลักษณะขอมูลเบื้องตนของขนาดอิทธิพล และตอนที่สองนําเสนอผลการทดสอบความเปนเอกพันธของ
ความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล และการอธิบายความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลจําแนกตามตัวแปร
คุณลักษณะของงานวิจัย
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในเรื่องสัญลักษณท างสถิติที่ใชใ นการวิเ คราะหอภิมาน
ผูวิจัยไดสรุปสัญลักษณและความหมายของสัญลักษณไวดังตาราง 40

105
ตาราง 40 สัญลักษณทางสถิตแิ ละความหมายของสัญลักษณ
สัญลักษณ
ความหมาย
N
จํานวนคาดัชนีมาตรฐาน
Mean
คาเฉลี่ยคาดัชนีมาตรฐาน
S.E. Mean
ความคลาดเคลื่อนคาเฉลี่ยดัชนีมาตรฐาน
SD
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
KURT
ความโดง
SKEW
ความเบ
Range
คาพิสัย
Min
คาต่ําสุด
Max
คาสูงสุด
SS
ผลรวมคาเบี่ยงเบนมาตรฐานกําลังสอง
Df
องศาความเปนอิสระ
MS
คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
F
คาสถิติเอฟ
p-value
ระดับนัยสําคัญ
R
คาความสัมพันธ
2
R
คาความสัมพันธกําลังสอง
2
R Adjusted
คาความสัมพันธกําลังสองปรับแก
95% Confidence Interval
ชวงความเชื่อมั่นที่ 95 %
2.1 ลักษณะขอมูลเบื้องตนของคาดัชนีมาตรฐาน
การสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีการวิเ คราะหอ ภิมานมีวัต ถุประสงคเพื่อศึกษาคาขนาด
อิทธิพลของปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งในการหาคาขนาดอิทธิพล (d) หรือ
อาจเรียกวาคาดัชนีมาตรฐาน จะพิจารณาประเด็นวิจัยที่ศึกษาในรายงานการวิจัยแตล ะเลม รายงานการ
วิจัยบางเลมมีการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรหลายตัว หรือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลายตัว คา
ขนาดอิทธิพลในรายงานการวิจัยแตละเลมจึงมีไดตั้งแต 1 คาขึ้นไป ดังนั้นหนวยในการวิเคราะหซึ่งเปนคา
ขนาดอิทธิพล จึงมีจํานวนไมเทากับจํานวนเลมรายงานการวิจัย ในการสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้มีรายงาน
การวิจัยที่นํามาสังเคราะหจํานวน 29 เรื่อง แบงออกเปน งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ 25 เรื่อง และงานวิจัย
เชิงทดลอง 4 เรื่อง มีคาขนาดอิทธิพลทั้งหมด 186 คา
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของคาขนาดอิทธิพล จําแนกตามปจจัย
เชิงเหตุที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประกอบดวย 5 กลุม ไดแก กลุม ตัวแปรดานชีวสังคมและ
ภูมิหลัง กลุมตัวแปรสถานการณ กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ และ
กลุมตัวแปรจัดกระทํา/โปรแกรมทดลอง พบวาปจจัยตางๆ ที่ศึกษามีคาอิทธิพลกอนถวงน้ําหนัก เฉลี่ย
เทากับ .221 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคาอิทธิพลจําแนกรายดานพบวา ตัวแปรโปรแกรมจัดกระทํา มี
คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงสุด เทากับ .474 ในขณะที่กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณมีคาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลต่ําสุดเทากับ .129 และเมื่อพิจารณาถึงการกระจายของคาขนาดอิท ธิพลในแตละกลุม
ตัวแปรพบวา ไมแตกตางกันมากนัก โดยมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง .193 - .365
ตาราง 41 คาสถิติเบื้องตนของคาขนาดอิทธิพล จําแนกตามกลุมตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลัง กลุม
ตัวแปรสถานการณ กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม กลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ และ
กลุมตัวแปรโปรแกรมจัดกระทํา
คาสถิติ

Mean
S.E. Mean
SD
95% CI
KURT
SKEW
Range
Min
Max
จํานวนคาขนาด
อิทธิพล

ตัวแปรชีว
สังคมและ
ภูมิหลัง
.215
.021
.214
.173-.257
.419
.557
1.223
-.325
.898
101

ตัวแปร
สถานการณ
.219
.023
.193
.174-.266
1.041
0.735
1.043
-.145
.898
71

ตัวแปรจิต
ตัวแปร
ตัวแปรจิต
ลักษณะตาม โปรแกรมจัด
ลักษณะเดิม
สถานการณ
กระทํา
.129
.266
.474
.103
.174
.182
.252
.348
.365
-.136 -.394 -.287- .819 -.106-1.055
-.465
-3.97
-.457
-.632
-.046
.424
.687
.742
.854
-.267
-.110
.078
.420
.632
.932
6

4

4

รวม
.221
.016
.215
.189- .252
.663
.617
1.257
-.325
.932
186

ตาราง 42 แสดงคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมปจจัยดานชีวสังคมที่มีตอคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ พบวา มีตัวแปรดานชีวสังคมที่ศึกษาจํานวน 13 ตัว โดยตัวแปรเพศเปนตัวแปรที่มีการศึกษา
มากที่สุด มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลเทากับ 18 คา เมื่อปรับคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลใหเปนคาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถวงน้ํา หนักพบวา มีคาอยูระหวาง .073 ถึง .337 ทั้งนี้ตัวแปรรายไดมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด มีคาเฉลี่ย ขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .337 รองลงมาคือ
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กรรมสิทธิ์บาน ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .306 .287
และ .287 ตามลําดับ สวนตัวแปรศาสนามีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักต่ําที่สุด เทากับ .073
ตาราง 42 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลังที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
กลุมตัวแปรชีวสังคมและภูมิหลัง
1. รายได
2. กรรมสิทธิ์บาน
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. หลักประกันสุขภาพ
6. สถานภาพสมรส
7. ภาวะสุขภาพ
8. อายุ
9. เขตที่อยูอาศัย
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
11. เพศ
12. จํานวนบุตร
13. ศาสนา
รวม

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
.299
.306
.285
.276
.258
.204
.189
.182
.192
.173
.133
.132
.073
.215

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ําหนัก
.337
.306
.287
.287
.258
.226
.206
.195
.186
.186
.151
.132
.073
.231

จํานวนคาขนาด
อิทธิพล
14
1
13
9
1
12
4
14
8
5
18
1
1
101

ตาราง 43 แสดงคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคมที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ตัวแปรดานสถานการณทางสังคมที่ศึกษามีจํานวน 18 ตัว โดยการ
สนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลเทากับ 13 คา เมื่อปรับ
คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลใหเปนคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักพบวา มีคาอยูระหวาง .033 ถึง .520
ทั้ง นี้ความสัมพันธใ นครอบครัวมีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุม ากที่สุด มีคาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .520 รองลงมาคือ การรับรูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และความสามารถใน
การใชชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .391 และ .357 ตามลําดับ สวนตัว
แปรการแสดงบทบาทมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักต่ําที่สุดเทากับ .033
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ตาราง 43 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปรดานสถานการณทางสังคมที่มีตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
กลุมตัวแปรสถานการณทางสังคม
1. ความสัมพันธในครอบครัว
2. การรับรูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน
4. การดํารงชีวิตกอนเขาพัก
5. ผูดูแลกอนเขาพัก
6. การเปนสมาชิกกลุมผูสูงอายุ
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. การรับรูขาวสาร
9. การใชสารเสพติดในปจจุบัน
10. ภาระหนี้สิน
11. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม
12. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
13. การมีกิจกรรม
14. การพึ่งตนเอง
15. สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
16. เหตุผลในการเขาพัก
17.ลักษณะการอาศัยอยูในครอบครัว
18. การแสดงบทบาท
รวม

คาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพล
.478
.384
.295
.273
.273
.225
.238
.246
.194
.194
.194
.196
.163
.018
.170
.104
.053
.031
.219

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ําหนัก
.520
.391
.357
.273
.273
.254
.251
.251
.194
.190
.189
.168
.158
.136
.122
.104
.038
.033
.235

จํานวนคาขนาด
อิทธิพล
5
3
3
1
1
4
13
4
1
4
6
7
3
3
5
2
4
2
71

ตาราง 44 แสดงคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิมที่มีตอคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ตัวแปรดานจิตลักษณะเดิมที่ศึกษามีจํานวน 5 ตัว โดยตัวแปรสุขภาพจิตเปนตัว
แปรทีม่ ีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลเทากับ 2 คา เมื่อปรับ คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลใหเปน
คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักพบวา มีคาอยูระหวาง -.267 ถึง .420 ทั้งนี้ความสามารถในการ
เผชิญปญหาและฝาฟนอุป สรรคมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด มีคาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถวงน้ําหนัก เทากับ .420 รองลงมาคือ การเห็นคุณคาในตนเอง และสุขภาพจิต มีคาเฉลี่ย
ขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .290 และ .226 ตามลําดับ สวนตัวแปรความเชื่ออํานาจภายในตน
มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักต่ําสุดและมีค วามสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เทากับ -.267
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ตาราง 44 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปรดานจิตลักษณะเดิมที่มีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิม
1. ความสามารถในการเผชิญปญหา
และฝาฟนอุปสรรค
2. การเห็นคุณคาในตนเอง
3. สุขภาพจิต
4. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
5. ความเชื่ออํานาจภายในตน
รวม

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ําหนัก

จํานวนคาขนาด
อิทธิพล

.420

.420

1

.290
.123
.083
-.267
.129

.290
.226
.083
-.267
.193

1
2
1
1
6

ตาราง 45 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ตัวแปรดานจิตลักษณะตามสถานการณที่ศึกษามี 3 ตัว โดยความรูเรื่อง
ผูสูงอายุเปนตัวแปรทีม่ ีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลเทากับ 2 คา เมื่อปรับ คาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลใหเปนคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักพบวา มีคาอยูระหวาง -.022 ถึง .632 ทั้งนี้ความเชื่อ
ในความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุม ากที่สุด
รองลงมาคือ การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ โดยมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .632
และ .480 ตามลําดับ สวนตัวแปรความรูเ รื่องผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักต่ําที่สุดและ
มีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ เทากับ -.022
ตาราง 45 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปรดานจิตลักษณะตามสถานการณที่มีตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
กลุมตัวแปรจิตลักษณะตาม
สถานการณ
1. ความเชื่อในความสามารถตนเองใน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ
3. ความรูเรื่องผูสูงอายุ
รวม

.632

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ําหนัก
.632

จํานวนคาขนาด
อิทธิพล
1

.480
-.024
.266

.480
-.022
.256

1
2
4

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
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ตาราง 46 แสดงคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทําที่มีตอคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ พบวา ตัวแปรดานโปรแกรมจัดกระทําที่ศึกษามี 4 ตัว โดยโปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา
เปนตัวแปรที่มีการศึกษามากที่สุด มีจํานวนคาขนาดอิทธิพลเทากับ 5 คา เมื่อปรับคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
ใหเปนคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักพบวา มีคาอยูระหวาง .188 ถึง .932 ทั้งนีโ้ ปรแกรมการแนะ
แนวกลุมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนัก
เทากับ .932 รองลงมาคือ รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพในชุมชน และโปรแกรมการฟนฟู
สมรรถภาพหัวใจ มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ .567 และ .320 ตามลําดับ สวนตัวแปร
โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํามีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักต่ําที่สุด เทากับ .188
ตาราง 46 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปรดานโปรแกรมจัดกระทําที่มีตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ
กลุมตัวแปรโปรแกรมจัดกระทํา
1. โปรแกรมการแนะแนวกลุม
2. รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการสุขภาพ
ในชุมชน
3. โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ
4. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา
รวม

คาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพล
.932
.567

คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ําหนัก
.932
.567

จํานวนคาขนาด
อิทธิพล
1
1

.320
.159
.474

.320
.188
.556

1
5
4

จากผลการศึกษาขางตนสามารถสรุปเปนแผนภาพแสดงอิทธิพลของกลุมปจจัยดานชีวสังคม ดาน
สถานการณทางสังคม ดานจิตลักษณะเดิม ดานจิตลักษณะตามสถานการณ และดานโปรแกรมจัดกระทํา
ทีม่ ีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ไดดังภาพประกอบ 3 ซึ่งอธิบายไดวากลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทํา
เปนกลุมปจจัยทีม่ ีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ
0.556 รองลงมาคือ กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ กลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคม
และกลุมปจจัยดานชีวสังคม ซึ่งมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักเทากับ 0.256, 0.235 และ 0.231
ตามลําดับ สวนกลุมปจ จัยดานจิต ลักษณะเดิมเปนกลุ มปจ จัย ที่มีคา เฉลี่ยขนาดอิทธิพลต่ําสุด เทา กับ
0.193
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กลุมปจจัยดานลักษณะชีวสังคม (.231)

1. รายได
2. กรรมสิทธิ์บาน
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. หลักประกันสุขภาพ
6. สถานภาพสมรส
7. ภาวะสุขภาพ
8. อายุ
9. เขตที่อยูอาศัย
10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว
11. เพศ
12. จํานวนบุตร
13. ศาสนา

(.337)
(.306)
(.287)
(.287)
(.258)
(.226)
(.206)
(.195)
(.186)
(.186)
(.151)
(.132)
(.073)

กลุมปจจัยดานจิตลักษณะเดิม (.193)
1. ความสามารถในการเผชิญปญหาฯ (.420)
2. การเห็นคุณคาในตนเอง
(.290)
3. สุขภาพจิต
(.226)
4. ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน
(.083)
5. ความเชื่ออํานาจภายในตน
(-.267)

กลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทํา (.556)

1. โปรแกรมการแนะแนวกลุม
2. รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการ

(.932)
(.567)

กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ (.256)

1. ความเชื่อในความสามารถตนเอง
ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการ
3. ความรูเรื่องผูสูงอายุ

4. โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา

(.480)
(-.022)

กลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคม (.235)

คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

1. ความสัมพันธในครอบครัว
2. การรับรูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน

4. การดํารงชีวิตกอนเขาพัก
5. ผูดูแลกอนเขาพัก
6. การเปนสมาชิกกลุมผูสูงอายุ
7. การสนับสนุนทางสังคม
8. การรับรูขาวสาร
9. การใชสารเสพติดในปจจุบัน
10. ภาระหนี้สิน
11. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม
12. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
13. การมีกิจกรรม
14. การพึ่งตนเอง
15. สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
16. เหตุผลในการเขาพัก
17. ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว
18. การแสดงบทบาท

สุขภาพในชุมชน
3. โปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ

(.632)

(.320)
(.188)

ภาพประกอบ 3 อิทธิพลของกลุมปจจัยดานจิตสังคมทีม่ ีผลตอคุณภาพชีวติ ของผูสูงอายุ
2.2 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล และการ

(.520)
(.391)
(.357)
(.273)
(.273)
(.254)
(.251)
(.251)
(.194)
(.190)
(.189)
(.168)
(.158)
(.136)
(.122)
(.104)
(.038)
(.033)
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2.2 ผลการทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล และการ
อธิบายความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลจําแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย
ผูวิจัยไดทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของคาขนาดอิทธิพลของตัวแปร
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยสถิติ Q พบวา Q มีคาเทากับ 4665.066 ที่ df เทากับ 185
แสดงวา คาขนาดอิทธิพลมีความแปรปรวนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาคาขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมีความแตกตางกัน ผูวิจัย จึงไดวิเคราะหตอไปวา ความ
แปรปรวนที่แตกตางกันนั้นเปนผลมาจากตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัยตัวใด โดยศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรคุณลักษณะของงานวิจัยในการอธิบายความแปรปรวนของคาขนาดอิทธิพล ดวยการวิเคราะหถดถอย
(Multiple Regression Analysis) โดยมีคาขนาดอิทธิพลเปนตัวแปรตาม และคุณลักษณะของงานวิจัย
เปนตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวย 1) ประเภทของงานวิจัย 2) สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย 3) สาขาวิชาที่
เผยแพรงานวิจัย 4) ชวงปทเี่ ผยแพรงานวิจัย 5) พื้นที่เก็บขอมูล 6) แบบแผนการวิจัย 7) วิธีการเลือกกลุม
ตัวอยาง และ 8) ประเภทของเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 47 สรุปได
วา ประเภทของงานวิจัย สถาบันทีเ่ ผยแพรงานวิจัย สาขาวิชาทีเ่ ผยแพรงานวิจัย ชวงปที่เผยแพรงานวิจัย
พื้นที่เก็บขอมูล แบบแผนการวิจัย วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง และประเภทของเครื่องมือที่เก็บรวบรวม
ขอมูล สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลไดรอยละ 10.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (F=2.589, df=184, p<0.05)
ตาราง 47 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของขนาดอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
sig
การถดถอย (Regression)
.912
8
.114
2.589
.011*
ความคาดเคลื่อน (Error)
7.752
176
.044
รวม (Total)
8.664
184
R=0.324 R2= 0.105 Adjusted R2= 0.065
*P<0.05
ตาราง 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคาขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนัก
ของตัวแปรทีม่ ีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัยที่ส ามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได ประกอบดวย ประเภทของงานวิจัย สถาบันที่เผยแพรงานวิจัย สาขาวิชาที่เผยแพร
งานวิจัย ชวงปที่ เ ผยแพรงานวิจัย พื้นที่เ ก็บขอ มูล แบบแผนการวิจัย วิธีก ารเลือกกลุมตัวอยาง และ
ประเภทของเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูล ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิเคราะห
พบวา ตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย 2 ตัวแปร ไดแ ก ป ที่ เผยแพร งานวิจั ย (F=3.206, df=185,
p<0.05) และแบบแผนการวิจัย (F=2.647, df=185, p<0.05) ที่ทํา ใหคาขนาดอิทธิพลแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงวามีคาเฉลี่ยภายในกลุมของชวงเวลาที่เผยแพร
และแบบแผนการวิจัย อยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน
ตาราง 48 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ีตอคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ จําแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
ตัวแปร
ประเภทของงานวิจัย

แหลงความแปรปรวน

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
สถาบันทีเ่ ผยแพรงานวิจัย ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
สาขาวิชาที่เผยแพร
ระหวางกลุม
งานวิจัย
ภายในกลุม
รวม
ปที่เผยแพรงานวิจัย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
พื้นที่เก็บขอมูล
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
แบบแผนการวิจัย
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ประเภทของเครื่ อ งมื อ ที่ ระหวางกลุม
เก็บรวบรวมขอมูล
ภายในกลุม
รวม

SS
.012
8.674
8.686
.352
8.334
8.686
.469
8.217
8.686
.710
7.976
8.686
.266
8.420
8.686
.363
8.323
8.686
.229
8.434
8.664
.042
8.644
8.686

df
3
182
185
11
174
185
8
177
185
5
180
185
6
179
185
3
182
185
6
178
184
2
183
185

MS
.004
.048

F
.083

Sig
.969

.032
.048

.668

.768

.059
.046

1.264

.256

.142
.044

3.206

.008*

.044
.047

.943

.466

.121
.046

2.647

.050*

.038
.047

.806

.566

.021
.047

.442

.644

*p<0.05
ตาราง 49 และตาราง 50 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรชวงปที่ เผยแพร
งานวิจัย และแบบแผนการวิจัย เมื่อพิจ ารณาตัวแปรชวงปที่เผยแพรงานวิจัยพบวา ชวงป พ.ศ. 2543-
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2544 ใหคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลสูงที่สุด (Mean=.329, SD=.248) รองลงมาคือ ชวงป พ.ศ. 2545-2546
(Mean=.326, SD=.210) และป พ.ศ. 2553 (Mean=.225, SD=.181) ตามลําดับ สวนตัวแปรแบบ
แผนการวิ จั ย พบว า แบบแผนการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณแบบทดลอง ให ค า เฉลี่ ย ขนาดอิ ท ธิพ ลสู ง ที่ สุ ด
(Mean=.474, SD=.365) รองลงมาคื อ แบบแผนการวิ จั ย การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณแบบสหสั ม พัน ธ
(Mean=.238, SD=.216) แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ (Mean=.226, SD=.191) และ
แบบแผนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mean=.165, SD=.245) ตามลําดับ
ผลการเปรียบเทียบรายคู คา เฉลี่ยขนาดอิท ธิพลของตัว แปรชวงปที่ เ ผยแพรงานวิจัยพบวา
คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของชวงป พ.ศ.2545-2546 และชวงป พ.ศ.2547-2548 แตกตางกันอยางอยางมี
นัย สําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สว นชวงปที่เ ผยแพรง านวิจัยคูอื่นๆ พบวา คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลไม
แตกตางกัน สําหรับคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรแบบแผนการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบ
แผนการวิจัย เชิงปริมาณแบบทดลอง และแบบแผนการวิจัย แบบผสานวิธี แตกตางกันอยางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนแบบแผนการวิจัยคูอื่นๆ พบวาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลไมแตกตางกัน
ตาราง 49 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรทีม่ ีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
รายคู ตามชวงปทเี่ ผยแพรงานวิจัย
ชวงปที่เผยแพร
พ.ศ.2543-2544
พ.ศ.2545-2546
พ.ศ.2547-2548
พ.ศ.2549-2550
พ.ศ.2551-2552
พ.ศ.2553

Mean, SD

พ.ศ.25432544

พ.ศ.25452546

พ.ศ.25472548

พ.ศ.25492550

พ.ศ.25512552

พ.ศ.2553

(.329, .248)

(.326, .210)

(.173, .210)

(.191, .157)

(.191, .215)

(.225, .181)

.153*
.135
.134
.101

.019
.019
.052

.000
.034

.033

-

(.329, .248)

-

(.326, .210)

.002
.156
.137
.137
.104

(.173, .210)
(.191, .157)
(.191, .215)
(.225, .181)
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ตาราง 50 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของตัวแปรที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุรายคู ตามแบบแผนการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
การวิจัยแบบทดลอง
การวิจัยแบบสหสัมพันธการ
วิจัยแบบเปรียบเทียบ
การวิจัยแบบผสานวิธี

*p<0.05

Mean, SD
(.474, .365)
(.238, .216)

(.226, 191)
(.165, .245)

การวิจัยแบบ
ทดลอง

การวิจัยแบบ
สหสัมพันธ

การวิจัยแบบ
เปรียบเทียบ

การวิจัยแบบ
ผสานวิธี

(.474, .365)

(.238, .216)

(.226, 191)

(.165, .245)

.236
.248
.309*

.012
.073

.061

-
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ตาราง 51 รายชื่องานวิจัยทีน่ ํามาสังเคราะหเชิงปริมาณดวยวิธีการวิเคราะหอภิมาน
ผูทําวิจัย

ปที่ทํา

แบบแผนการวิจัย

ตัวแปรเหตุ

.1กัลยาณี ทองสวาง

2546

สหสัมพันธ

.2วีนัส วัยวัฒนะ

2550

สหสัมพันธ

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส รายได ลักษณะที่
อยูอาศัย การเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได จํานวน
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะ
ครอบครัว สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

3. พจนา ศรีเจริญ

2544

สหสัมพันธ

ตัวแปรผล
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานสุขภาพกาย
ดานสุขภาพจิต
ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานสภาพแวดลอม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การอยู คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
กับครอบครัว จํานวนบุตร การเขา ดานสุขภาพรางกาย
รวมกิจกรรมทางศาสนา การเปน ดานที่อยูอาศัย
สมาชิกกลุม กิจกรรมในเวลาวาง ดานอาหาร
ตําแหนงหนาที่ ภาระหนี้สิน
ดานความพอเพีย งของรายได
รายได
ดานสภาพจิตใจ
ดานการมีงานทํา
ดานสวัสดิการทางสังคม
ดานเครื่อ งนุงหม

สถิติวิเคราะหขอมูล
Chi-Square

Chi-Square

Chi-Square
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ผูทําวิจัย

ปที่ทํา

แบบแผนการวิจัย

.4นริสรา นุนชูผล

2553

สหสัมพันธ

5. วรรณา กุมารจันทร

2543

สหสัมพันธ

6. สุพิศ ศรีอินทร

2551

7. อาคม ปฐมสีมากุล

2551

สหสัมพันธ

สหสัมพันธ

ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล

ดานนันทนาการ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
ดานความสามารถชวยเหลือดูแลตนเอง
ลักษณะการอยูอาศัย
ดานสุขภาพ
ดานสภาพแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม
ดานการทํากิจกรรม
เขตที่อยูอาศัย ,(ชนบท,เมือง)เพศ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
อายุ ศาสนา รายไดของครอบครัว ดานสุขภาพกาย
ลักษณะการอยูอาศัยในครอบครัว ดานสุขภาพจิต
ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
การศึกษา สถานที่อยูอาศัย
ความสัมพันธในครอบครัว สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ การทํากิจกรรม
เพศ อายุ สถานภาพการสมรสการ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
อยูรวมกับครอบครัว รายได ภาระ ดานสุขภาพรางกาย
หนี้สิน การเขารวมกิจกรรม การ ดานที่อยูอาศัย
ดานอาหาร
เปนสมาชิกกลุม
ดานความเพีย งพอของรายได

สถิติวิเคราะหขอมูล
t-test

t-test

Chi-Square

Chi-Square
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ผูทําวิจัย

ปที่ทํา

แบบแผนการวิจัย

ตัวแปรเหตุ

8. มะรุสะดี ดีสะเดะ

2551

สหสัมพันธ

เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได

9. พระฐิตะวงษ ลาเสน

2548

สหสัมพันธ

10. Sudavadee
Kittipovanonth

2002

สหสัมพันธ

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
สัมพันธภาพในครอบครัว สภาพ
ความยากจนในครอบครัว ภาวะ
หนี้สินในครอบครัว การรับ รู
ขาวสารดานสุขภาพ
เพศ อายุ สถานภาพสมรสรายได
อาชีพ การศึกษา ที่อยูอาศัย การ
ไดรับขอมูลขาวสาร สถานะ
สุขภาพ บทบาทในครอบครัว

ตัวแปรผล
ดานสภาพจิต
ดานการมีงานทํา
ดานสวัสดิการทางสังคม
ดานเครื่อ งนุงหม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานการมีความสุขในการดําเนินชีวิต
ดานความมั่นคงและอดทนตอชีวิต
ดานความสามารถในการดูแลตนเอง
ดานการใชระบบบริการสุขภาพ
ดานการสนับสนุนทางสังคม
ดานความสอดคลองกับจุดมุงหมายในชีวิต
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

สถิติวิเคราะหขอมูล

t-test
F-test

t-test
F-test

t-test
F-test
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ปที่ทํา

แบบแผนการวิจัย

11. พรพรรณ วรรัตน

2551

สหสัมพันธ

12. พรเทพ มนตวัชรินทร

2547

สหสัมพันธ

13. ศรีเมือ ง พลังฤทธิ์

2547

สหสัมพันธ

ตัวแปรเหตุ
บทบาทในชุมชน สวัสดิการสังคม
สัมพันธภาพในครอบครัว การมี
สวนรวมในสังคม
การเขารวมเปนสมาชิกชมรม

ตัวแปรผล

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานที่อยูอาศัย
ดานสังคม
ดานสุขภาพอนามัย
ดานนันทนาการ
ดานความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
การศึกษา กรรมสิทธิ์ในบาน เขตที่ ดานสุขภาพอนามัย
อยูอาศัย ภาวะพึ่งพา โรค
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ประจําตัว หลักประกันสุขภาพ
ดานสติปญญา
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ดานเศรษฐกิจ
ดานคุณธรรม
ดานสังคม
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
การศึกษา ความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ดานรางกาย
ดานความสัมพันธทางสังคม
การปฏิบัติตัวดานสุขภาพ การ
ดานสิ่งแวดลอม
พึ่งตนเอง การเขารวมกิจกรรม
ประเภทครอบครัว การไดรับการ ดานจิตใจ
ดานความพึงพอใจ
เกื้อหนุน การมีบทบาท

สถิติวิเคราะหขอมูล

t-test

F-test

Multiple Regression
Analysis
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ปที่ทํา

แบบแผนการวิจัย

14. อัมภัสชา พานิชชอบ

2546

สหสัมพันธ

15. ลัดดาวัลย นอยเหลือ

2551

สหสัมพันธ

16. ทิพยอรุณ สมภู

2552

สหสัมพันธ

ตัวแปรเหตุ
สภาพแวดลอมที่บาน การมี
กิจกรรม สิ่งแวดลอม ขอมูล
ขาวสาร
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได
อาชีพเดิม การศึกษา การ
ดํารงชีวิต เดิม ลักษณะที่อยูอาศัย
เดิม ความสัมพันธกับครอบครัว
เดิม ผูดูแลใกลชิดเดิม การใชสาร
เสพติดปจจุบัน ปญหาสุขภาพ
ประเภทสถานที่พัก เหตุผลในการ
ตัดสินใจเขาพัก จํานวนสมาชิกใน
หองพัก การบริการกิจกรรม
ความสัมพันธกับสังคม
ลักษณะอนาคตควบคุมตน ความ
เชื่ออํานาจในตน การเห็นคุณคาใน
ตน สุขภาพจิต การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สถานภาพการทํางาน
ระดับการศึกษา รายไดแหลงที่มา
ของรายได ลักษณะของครอบครัว

ตัวแปรผล

สถิติวิเคราะหขอมูล

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

Chi-square
F-test

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานสุขภาพกาย
ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนา
ดานการมีสวนรวมกับสังคม

Multiple
Regression Analysis

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานรางกายและจิตใจ
ดานสภาพแวดลอม
ดานความสัมพันธทางสังคม

Multiple
Regression Analysis
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.17อมรา พรมใหม

2547

สหสัมพันธ

.18ศิรินุช ฉายแสง

2553

สหสัมพันธ

ตัวแปรเหตุ
การดูแลสุขภาพอนามัย
สภาพแวดลอมกายภาพ การ
พึ่งพาตนเอง การสนับสนุนทาง
สังคม การทํากิจกรรม การแสดง
บทบาท
สิ่งแวดลอมทางครอบครัว
สิ่งแวดลอมในชุมชน
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพหลัก
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
ความรูเรื่องผูสูงอายุ ความเชื่อใน
ความสามารถตนเองในการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี การรับ รูความ
รุนแรงที่มีคุณภาพชีวิตไมดี การ
รับรูประโยชนของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การรับรูอุปสรรคของการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีและการ
เขาถึงสถานบริการตางๆ การมี
และการเขาถึงสถานบริการ
สาธารณสุข การไดรับแรง
สนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสุข ผูนําชุมชนและ
ชาวบาน

ตัวแปรผล
ดานการพึ่งพาตนเอง
ดานความพอใจ
ดานชีวิตทางเพศ

สถิติวิเคราะหขอมูล

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

t-test

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

Multiple
Regression Analysis
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19. Nantaporn Jitprasert

ปที่ทํา
2005

20 วิภาวรรณ .ลิขิตเลิศล้ํา

2551

21. วิลาวัลย รัตนา

2552

22. สิทธิอาภรณ ชวนป

2543

แบบแผนการวิจัย
ตัวแปรเหตุ
สหสัมพันธ
เพศ ความเพีย งพอของรายได
ลักษณะที่อยูอาศัย การเขาถึง
บริการสุขภาพ การสนับสนุนทาง
สังคม โรคประจําตัว พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ
สหสัมพันธ
เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได ลักษณะการอยู
อาศัย ความสามารถในการเผชิญ
ปญหาและฝาฟนอุปสรรค การมี
สวนรวมในสังคม การสนับสนุน
ทางสังคม การปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา
สหสัมพันธ
เพศ สถานภาพสมรส รายได
อาชีพ ระดับการศึกษา พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ (โภชนาการ ออก
กําลังการพักผอน การปองกัน
อุบัติเหตุ) การสนับสนุนทางสังคม
(สิ่งอํานวยความสะดวก ขอมูล
ขาวสาร การประเมินพฤติกรรม
อารมณและสังคม)
ทดลอง
โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุโดยใชการแนะแนวกลุม

ตัวแปรผล
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

สถิติวิเคราะหขอมูล
t-test
F-test

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

t-test
F-test
Multiple
Regression Analysis

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

t-test
F-test
Multiple
Regression Analysis

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานรางกาย

t-test
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แบบแผนการวิจัย

23. กันยาลักษณ
เตชะพงศวรชัย
24. กัณหา ปานสมุทร

2545

ทดลอง

2547

ทดลอง

25. รสนันท แกวเสน

2551

ทดลอง

26. สุภาลักษณ เขียวขํา
27. อุทัย สุดสุข

2543
2552

สหสัมพันธ
เชิงสหสัมพันธ

ตัวแปรเหตุ

รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน
โปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ
หัวใจ

ตัวแปรผล
ดานจิตใจ
ดานสังคม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
ดานความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย
ดานทัศนคติของบุคคล
ดานความผาสุกในชีวิต
ดานการสนับสนุนทางสังคม
โปรแกรมการออกกําลังกายในน้ํา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ดานสุขภาพกาย
ดานสุขภาพจิต
ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
คูตัวแปร : การสนับสนุนทางสังคม กับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรและ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
สั งคม (อายุ พื้ น ที่ ศึ ก ษา ระดั บ
ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด ศ า ส น า
สถานภาพสมรส อาชี พ ปจ จุ บั น
ความเพียงพอของรายได ลักษณะ
ก ารอ ยู อ า ศั ย ) ภ า ว ะ สุ ข ภ าพ
ความรู ด า นสุ ข ภาพ พฤติ ก รรม

สถิติวิเคราะหขอมูล

t-test
t-test
ANCOVA

t-test

Pearson’s correlation
F-test,
Multiple regression
analysis
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28. จิราภรณ ใจสบาย

2553

เชิงเปรียบเทียบ

29. สมหวัง มณีวงศ

2546

เชิงเปรียบเทียบ

ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรผล
สุ ข ภาพ ความสามารถใน การ
ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น ความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู สู ง อ า ยุ ก า ร
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม การเข า ถึ ง
บริการ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
การศึก ษา อาชีพ รายได ลักษณะ ดานรางกาย
ครอบครัว
ดานจิตใจ
ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(การออกกําลังกาย)
ดานที่อยูอาศัย
ดานสังคม
ดานสุขภาพอนามัย
ดานนันทนาการ
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง

สถิติวิเคราะหขอมูล

t-test
F-test

t-test

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) รวบรวมและประมวลผลงานวิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เ กี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ 2)
รวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และ 3) คนหาปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน กลุมตัวอยางของการศึกษาคือ
รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ บทความวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ / ปริ ญ ญานิ พ นธ / ภาคนิ พ นธ จ าก
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรวมเรียกวางานวิจัย การเลือกตัวอยางใชการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด ไดแก เปนงานวิจัยที่ มีป ระเด็นการศึก ษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.2543-2553 และเปนเอกสารเผยแพรแลวใน
รูปเลมที่สามารถสืบคนไดและดาวนโหลดเอกสารฉบับสมบูรณไดจากฐานขอมูลออนไลนของโครงการ
เครือขายหองสมุดในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเรียกวา Thai Digital
Collection (ThaiLis) ซึ่งภายหลังการสืบคนและคัดเลือกงานวิจัยตามเกณฑที่กําหนด พบงานวิจัยที่
สามารถนํามาสังเคราะหไดจํานวน 72 เรื่อง
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชการสังเคราะหงานวิจัยทั้งเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้ อหา
(Content analysis) และการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริม าณดวยวิธีการวิเคราะหอภิม าน (Meta
analysis) ทั้งนี้เพื่อใหไดขอคนพบเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ การวัดคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ตลอดจนรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่ เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ
ในบทนี้เปนการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เกิดจากขอคนพบของ
การสังเคราะหงานวิจัยที่สามารถนําไปตอยอดหรือประยุกตใชในเชิงวิชาการตอไป สาระสําคัญในแต
ละสวนมีดังนี้

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน ตามจุดมุงหมายของการศึกษา ประกอบดวย สวนที่
หนึ่ง สรุปผลการประมวลคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคม
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ สวนที่สอง เปนการสรุปผลการรวบรวมและแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตของผูสูง อายุ และสวนที่ส าม เปนการสรุป ผลปจจัยเชิง เหตุดานจิตและสังคมที่เ กี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน มีสาระสําคัญพอสังเขปในแตละสวนดังนี้
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สวนที่ 1 การประมวลคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิต
และสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ผลการศึกษาในสวนนี้ตอบจุดมุงหมายการวิจัยขอ 1 เพื่อแสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานของ
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งในดานลักษณะขอมูลทั่วไปของงานวิจัย และลักษณะดานการวิจัยของ
งานวิจัย ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ในสวนของลักษณะขอมูลทั่วไป
ของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหนั้น งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเกือบครึ่งเปนงานประเภทสารนิพนธ /
การคนควาอิสระ (รอยละ 47.22) สวนใหญเปนงานวิจัยที่เผยแพรโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน (รอยละ
41.67) เปนงานวิจัยที่อยูในสาขาวิชาการเมืองการปกครองมากที่สุด (รอยละ 27.78) ปที่มีการศึกษา
ประเด็นคุณภาพชีวิตผูสูงอายุสูงที่สุดเปนป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 (รอยละ 20.83) เปนงานวิจัย
ประเภทสหสัมพันธเปนสัดสวนสูงที่สุด (รอยละ 45.83) เมื่อพิจารณาแบบแผนการวิจัย จําแนกตามป
ที่เผยแพรพบวา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุประเภทสหสัมพันธเปนแบบแผนการวิจัย
ที่นิยมศึกษามากที่สุดในชวงป พ.ศ.2543-2552 นอกจากนี้ยังพบวา งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มี
แบบแผนการวิจัยประเภทสหสัมพันธปรากฏในงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ
25.00) สวนงานวิจัยที่มีแบบแผนการวิจัยประเภทสํารวจ พบในงานสารนิพนธ/การคนควาอิสระมาก
ที่สุ ด (ร อยละ 16.67) ในขณะที่ ง านวิ จั ยที่ มีแ บบแผนการวิ จัย ประเภทการทดลอง พบในงาน
วิทยานิพนธระดับปริญญาโทมากที่สุด (รอยละ 4.17) เมื่อพิจารณาแบบแผนการวิจัย จําแนกตาม
สาขาวิชาพบวา งานวิจัยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุที่มีแบบแผนการวิจัยแบบสหสัมพันธปรากฏในงานวิจัย
สาขาวิชาการบริหาร และสาขาวิชาพยาบาลและสาธารณสุขมากที่สุด (รอยละ 11.11) สวนงานวิจัยที่
มีแบบแผนการวิจัยแบบสํารวจ และแบบคุณภาพปรากฏในงานวิจัยสาขาวิชาการเมืองและการ
ปกครองมากที่สุด (รอยละ 11.11) ในขณะที่งานวิจัยที่มีแบบการวิจัยแบบทดลองปรากฏในงานวิจัย
สาขาวิชาจิตวิทยา การบริหาร และพลศึกษา มากที่สุดเปนสัดสวนเทากัน (รอยละ 1.39)
ในสวนคุณลักษณะดานการวิจัยของงานวิจัย พบวา งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั้ง
72 เรื่องมีวัตถุประสงคของการวิจัยมากกวา 1 วัตถุประสงค ซึ่งสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ
และบรรยาย (รอยละ 87.50) มากที่สุด มีประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ (รอยละ 80.55) มี
จํานวนกลุมตัวอยางเฉลี่ย 336 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (รอยละ 30.91) เก็บขอมูลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 23.61) ทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัยมีมากกวา 1 ทฤษฎี
แตท ฤษฎีที่นํามาใชศึกษาคือ ทฤษฎีคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (รอยละ 30.56) ซึ่งสวนใหญใชแนวคิด
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตระดับองคกรในตางประเทศ (รอยละ45.83) ไดแก ทฤษฎีคุณภาพชีวิตของ WHO
สําหรับความหมายของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุพบวา งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหใหนิยามคุณภาพชีวิต
มากกวา 1 ความหมาย แตโดยสวนใหญนิยามคุณภาพชีวิตวาเปนความรูสึกและการรับรูของบุคคล
(รอยละ 65.28) และเปนสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม (รอยละ 63.89) เมื่อพิจารณา
ประเด็นองคประกอบของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุพบวา งานวิจัยเกือบทั้งหมดแบงองคป ระกอบของ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนรายดาน (รอยละ 93.06) เกือบครึ่ง (รอยละ 49.25) แบงองคประกอบของ
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คุณภาพชีวิตผูสูง อายุออกเปน 4 ดาน สําหรับองคประกอบที่งานวิจัยสวนใหญร ะบุไว ไดแก ดาน
สุขภาพรางกาย (รอยละ 91.04) องคประกอบสภาพทางสังคม (85.07) สุขภาวะทางจิตใจ (67.16)
และองคประกอบสภาพทางเศรษฐกิจ (รอยละ 29.85)
เมื่อพิจ ารณาถึงตัวแปรอิส ระที่นํามาศึก ษาสามารถแบง ออกไดเปน ตัวแปรอิส ระในกลุม
สถานการณทางสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมลักษณะชีวสังคม ตัวแปรอิสระในกลุมจิตลักษณะเดิม ตัว
แปรจัดกระทํา และตัวแปรอิส ระในกลุม จิตลัก ษณะตามสถานการณ ซึ่ง ผลการสัง เคราะหพบวา
งานวิจยั ศึกษาตัวแปรอิสระมากกวา 1 กลุม แตโดยสวนใหญศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณ
ทางสังคมเปนสัดสวนสูงสุด (รอยละ 77.79) ตัวอยางของตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคม
เชน ลัก ษณะการอยู อาศัย การเปนสมาชิก ชมรมผูสูง อายุ การเขา รวมกิจ กรรมกลุม การพึ่ง พา
ชวยเหลือตนเอง การไดรับการเกื้อหนุนและบริการ การมีบทบาทในสังคม สภาพแวดลอมที่พักอาศัย
การไดรับขอมูลขาวสาร และการมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย เปนตน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
มากกวาครึ่งใชแบบสอบถาม (รอยละ 59.72) ในการหาคุณภาพเครื่องมือนั้น มีทั้งการหาคาความ
เชื่อมั่น และการหาคาความเที่ยงตรง สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนั้น งานวิจัยเกือบทั้งหมดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยงานวิจัยเรื่องหนึ่งอาจใชสถิติมากกวา 1 วิธี ซึ่งสถิติที่งานวิจัยทุกเรื่อง
ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา
สวนที่ 2 การรวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ผลการรวบรวมแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูง อายุจ ากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหและที่ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พบวามีจํานวน 43 เรื่อง จาก 72 เรื่อง สวนใหญ
เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนําแบบวัดของผูอื่นมาใชทั้งฉบับ ซึ่งเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลกชุด 26 ตัวชี้วัด (WHOQOL-BREF) โดยสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) นํามาแปลเปน
ภาษาไทย เรียกวาคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับภาษาไทยชุดยอ 26 ตัวชี้วัด (WHOQOLBREF THAI) ลักษณะของแบบวัดคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนมาตรวัด 5 ระดับ งานวิจัยสวนใหญศึกษา
จํานวนองคประกอบของคุณภาพชีวิตจํานวน 4 ดาน โดยมิติที่มีการศึกษามากที่สุด ไดแก มิติดาน
รางกาย มิติดานสังคม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานจิตใจ
สําหรับขอคําถามของแบบวัดคุณภาพชีวิตในมิติตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานจิตใจ มีสาระสําคัญในประเด็นนิยามเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานรางกาย
บางงานวิจัยใชคําวา แบบวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพกาย สวนใหญใหความหมาย
วา เปนการรับรูห รือการประเมินตนเองของผูสูงอายุในเรื่องตางๆ ดัง นี้ 1) สภาพรางกาย 2)
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 3) การปฏิบัติตนในเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และการพักผอน และ 4) การใชบริการทางการแพทย
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นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานสังคม
บางงานวิจัยใชคําวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม ความหมายโดยรวม
ของคุณภาพชีวิตดานสังคมหรือความสัม พันธทางสังคม หมายถึง การรับรูเ กี่ยวกับ ความสัม พันธ
ระหวางผูสูง อายุกับบุคคลอื่น เชน ครอบครัว ญาติพี่นอง เพื่อน เปนตน ในเรื่องการไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น การเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่น การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และการ
มีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม
ความหมายโดยภาพรวมของคุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอม สรุปไดว า การรับ รู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การมีชีวิตอยูอยางอิสระ ปลอดภัย และมั่นคงใน
ชีวิต การอยูในสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี การมีโอกาสไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ และ
การมีกิจกรรมในเวลาวาง
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
บางงานวิ จั ย ใช คํ า ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นสุ ข ภาวะทางจิ ต หรื อ สภาพจิ ต ใจ มี
ความหมายโดยภาพรวมวา การรับรูสภาพจิตใจของผูสูงอายุในเรื่องภาพลักษณของตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการเรียนรู และความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต
สวนที่ 3 การศึกษาปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ โดยใชวิธีการวิเคราะหอภิมาน
ผลการศึกษาในสวนที่ 3 เปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบจุดมุงหมายขอ 3 ที่
มุง ศึก ษาตัวแปรเชิง สาเหตุดานจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ โ ดยวิธีก าร
วิเคราะหอภิมานตามแนวคิดของโรซาลทาล (Rosenthal, 1984) ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเฉพาะงาน
วิจัยเชิงปริมาณที่ใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง หรือเชิงสหสัมพันธ ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรจัดกระทํา
หรือตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และเปนงานวิจัยที่มีคาสถิติเพียงพอ เพื่อใชใน
การคํานวณหาคาดัชนีมาตรฐาน จากการรวบรวมงานวิจัยที่มีขอบเขตดานเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 72 เรื่อง ในจํานวนนี้มีเพียง 29 เรื่องที่มีคุณลักษณะดานวิธีวิทยาการวิจัย
สอดคลองกับเกณฑที่กําหนด และสามารถนําขอมูลมาสังเคราะหเชิงอภิมานได
ผลการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ตัวแปรที่งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
นํามาศึกษา สามารถจัดประเภทของตัวแปรได 5 กลุม ไดแก กลุมตัวแปรดานชีวสังคมและภูมิหลัง
กลุมตัวแปรดานสถานการณทางสังคม กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะเดิม กลุมตัวแปรดานจิตลักษณะ
ตามสถานการณ และกลุมตัวแปรดานการจัดกระทํา/โปรแกรมการทดลอง ซึ่งแตละกลุมตัวแปรมีคา
ขนาดอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในปริมาณที่แตกตางกัน ทั้งนี้จากการประมาณคาขนาดอิทธิพล
ของกลุมตัวแปรตางๆ พบวา กลุม ปจ จัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของ

129
ผูสูงอายุ ไดแก กลุมปจจัยดานการจัดกระทํา/โปรแกรมการทดลอง กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตาม
สถานการณ กลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคม กลุมปจจัยลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง และกลุม
ปจจัยจิตลักษณะเดิม โดยมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเทากับ .556, .256, 235, .231, และ 0.193
ตามลําดับ โดยมีตัวแปรสําคัญในแตละกลุมปจจัย ไดแก โปรแกรมการแนะแนวกลุม ความเชื่อใน
ความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความสัมพันธในครอบครัว รายได และความสามารถใน
การเผชิญปญหาและฝาฝนอุปสรรค ที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากดวยคาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลเทากับ .932, .632, .520, .337, และ .420 ตามลําดับ
สวนผลการวิเคราะห เ ปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคาขนาดอิท ธิพลแบบถวง
น้ําหนักของตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จําแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย
พบวาปที่เผยแพรงานวิจัยและแบบแผนการวิจัยทําใหคาขนาดอิทธิพลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาในสวนนี้ ผูวิจัยหยิบยกประเด็นขอคนพบที่สําคัญในแตละสวนมา
วิเคราะหเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอสังเกตสําหรับผูสนใจศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยการอภิปรายผลแบงออกเปน 3 สวน ตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา
1. ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา มีขอคนพบที่นาสนใจสําหรับ
การอภิปรายผล 2 ประการดังนี้
ประการแรก งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหสวนใหญเปนงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต มี
แบบแผนการวิจัยเปนเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ และแบบสหสัมพันธ ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณ
แบบทดลองยังคอนขางนอย สําหรับวัตถุประสงคของการวิจัยมุงสํารวจและบรรยาย และคนหาปจจัย
หรือตัวทํานาย ขอคนพบนี้สะทอนใหเห็นวา งานวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุยัง
เปนงานวิจัยประเภทการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่แสวงหาความรูความจริงในทางทฤษฎีหรือ
เพื่อทดสอบทฤษฎี โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ แมการวิจัยพื้นฐานจะเปนสิ่งจําเปนที่
ตองศึกษา แตหากประเด็นการวิจัยนั้นๆ เริ่มอิ่มตัวหรือมีผูศึกษากันซ้ําๆ จะทําใหไมเ กิดองคความรู
ใหมและตอยอดการวิจัย ผลการวิจัยในประเด็นนี้สอดคลองกับการศึกษาของอัจฉรา สุขารมณ และ
อังศินันท อินทรกําแหง (2548) ที่สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทยและพบวางานวิจัย
สวนใหญเปนงานระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 81.86 และออกแบบงานวิจัยเปนแบบสหสัมพันธ
และเชิงทดลอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเครียดและการ
เผชิญความเครียดของคนไทย ของอังศินันท อินทรกําแหง (2551) ที่พบวางานวิจัยที่นํามาสังเคราะห
สวนใหญเปนงานวิจัยระดับปริญญานิพนธ และมีวิธีดําเนินการวิจัยแบบสหสัมพันธ
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ประการที่สอง ในสวนของสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพบวา งานวิจัยที่นํามา
สังเคราะหสวนใหญใชสถิติทดสอบที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 2 กลุม สะทอน
ใหเห็นวาการใชสถิติขั้นสูงในงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุยังมีคอนขางนอย และเมื่อ
พิจ ารณาแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองพบวา มีลักษณะแบบการทดลองขั้นตน เชน One group
pretest posttest design หรือ One shot case study เปนตน โดยอาศัยเพียงกลุมตัวอยางกลุม
เดียวเปนกลุมทดลอง (Experimental group) และวัดกอนและหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบวา
คะแนนหลังจากที่ไดรับการจัดกระทําไปแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหรือไม ซึ่ง
เทคนิคดังกลาวขาดการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (Control group) ทําใหผลการวิจัยไมสามารถ
กลาวอางไดวาผูที่ผานโปรแกรมจัดกระทําหรือเขารวมกิจ กรรมการทดลองจะเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมหรือมีคุณภาพชีวิตที่สูงกวาผูที่ไมผานโปรแกรมจัดกระทําหรือเขารวมกิจกรรมการทดลอง
(ลัดดาวัลย เกษมเนตร และทัศนา ทองภักดี, 2549) รวมทั้งการออกแบบการทดลองที่ผานมายังขาด
การควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ เชน ความแตกตางทางลักษณะ
ชีวสังคมและภูมิหลังของผูเขารวมโปรแกรมจัดกระทํา ไดแก เพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน
นอกจากนี้ยังมีชองวางของการออกแบบการวิจัยในเรื่องการติดตามผลการวิจัยในระยะยาว (Follow
up) เพื่อศึกษาวาภายหลังโปรแกรมจัดกระทําสิ้นสุดลงแลว คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดรับรูปแบบ
กิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
2. ผลการรวบรวมและสรุปแบบวัดคุณภาพชีวิต มีขอคนพบสําหรับ การอภิป รายผลใน
ประเด็นนิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนฐานคิดของนักวิชาการเพื่อสรางแบบวัดคุณภาพ
ชีวิต ประกอบดวยความหมายของคุณภาพชีวิต และการวัดคุณภาพชีวิต ดังนี้
ประการแรก ความหมายของคุณภาพชีวิต ขอคนพบจากการสังเคราะหเชิงเนื้อหา
เกี่ยวกับความหมายของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ พบวางานวิจัยสวนใหญใหความหมายหลากหลาย
ไดแก ความรูสึกและการรับรูของบุคคล สถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตในสังคม การมีสุขภาวะที่ดี
ความสามารถในการดํารงชีวิต และการปฏิสัมพันธกับผูอื่น สอดคลองกับนัก วิชาการหลายทานที่
แสดงทัศนะวาคุณภาพชีวิตมีความหมายคอนขางกวางที่ครอบคลุมในหลายเรื่อง เชน ภาวะสุขภาพ
การปฏิบัติและทําหนาที่ การรับรู พฤติกรรม ความสุข วิถีชีวิต และอาการ เปนตน (Moons, Werner &
Sabina, 2006; Lynda & Diana, 2005; Schalock, Bonham & Verdugo, 2008; Lee, 2008)
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิดทฤษฎีที่นักวิชาการใชเปนฐานคิดสําหรับการสรางนิยาม ดังเชน องคการอนามัย
โลก (World Health Organization Group, 1995) นิยามคุณภาพชีวิตวาหมายถึง การรับรูของ
บุคคลที่มีตอชีวิตภายใตบริบทของวัฒนธรรมและคานิยมที่แวดลอม ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย ความ
คาดหวัง มาตรฐาน และความตระหนักของบุคคล (Individual’s perceptions of their position
in life in the context of the culture and value systems in which they live and in
relation to their goal, expectations, standards, and concerns) สวนศูนยวิจัยคุณภาพชีวิต
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ของมหาวิทยาลัยโตรอนโต (Quality of life research unit, 2013) นิยามความหมายคุณภาพชีวิต
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของรวมกับการสนทนากลุมเพื่อทําความเขาใจและคนหาความหมาย
จากมุม มองของผูเกี่ยวของ ซึ่ง พบวา คุณภาพชีวิตหมายถึง ระดับความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอ
เหตุการณตางๆ ในชีวิต (The degree to which a person enjoys the important possibilities
of his/her life)
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาองคประกอบของคุณภาพชีวิต ผลจากการสังเคราะหพบวา
งานวิจัยสวนใหญศึกษาคุณภาพชีวิตจํานวน 4 องคประกอบ โดยองคประกอบที่มีการศึกษามากที่สุด
ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานจิตใจ การแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิต
ขึ้นอยูกับแนวคิดทฤษฎีหลักที่นักวิชาการนํามาเปนกรอบในการศึกษา ขอคนพบจากการสังเคราะห
แนวคิดทฤษฎีห ลัก ที่ ใชศึก ษาคุณภาพชีวิ ตของผูสูง อายุ จะเห็นวาแนวคิดทฤษฎีร ะดับ องค ก รใน
ตางประเทศที่งานวิจัยมักนํามาใชเปนกรอบในการศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎีจากองคการอนามัยโลก
(WHO) ยูเ นสโก (UNESCO) ยูเอ็นดีพี (UNDP) จากนิยามขององคการอนามัยโลก (1995) ระบุ
องคประกอบของคุณภาพชีวิตออกเปน 4 ดาน ไดแก สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต ความสัมพันธ
ทางสังคม และสิ่งแวดลอม สวนศูนยวิจัยคุณภาพชีวิตของมหาวิทยาลัยโตรอนโต (2013) แบงดาน
ของคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ดาน ไดแก สิ่งที่เปนอยู (Being) สิ่งที่มี (Belonging) และสิ่งที่เปลี่ยนไป
(Becoming) ซึ่งในแตละดานมีองคประกอบยอย ดังนี้ ดานสิ่งที่เปนอยู ประกอบดวย กาย จิต และ
วิญญาณ ดานสิ่งที่มี ประกอบดวย กายภาพ สังคม และชุมชน สวนดานสิ่งที่เปลี่ยนไป ประกอบดวย
ภารกิจ การใชเวลาวาง และการขยายตัว
ประการที่สอง ประเด็นการวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผลจากการสังเคราะห
พบวา งานวิจัยสวนใหญวัดคุณภาพชีวิตโดยนําแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูอื่นมาใช โดยเฉพาะแบบวัด
คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับยอยชุด 26 ตัวชี้วัด เรียกวา แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับ ยอ
ชุด ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ประกอบดว ยขอ คํา ถาม 2 ชนิด คือ แบบภาวะวิส ัย
(Perceived objective) และแบบอัตตวิสัย (Self-report subjective) มีทั้งหมด 4 องคประกอบ
ไดแก ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจ ดานสัม พันธภาพทางสัง คม และดานสิ่ง แวดลอม ซึ่ง มีขอ
คําถามเพียง 26 ขอ ประกอบดวย 2 ขอคําถามที่เ ปนคําถามเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตและสุขภาพ
โดยรวม สวนอีก 24 ขอ เปนขอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในแตละดาน ขอคําถามมีทั้งขอความ
เชิงลบและขอความเชิงบวก แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ไมเ ลย เล็ก นอย
ปานกลาง มาก และมากที่สุด (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ, 2541:7) สําหรับการวัดคุณภาพ
ชีวิตในเชิงหลักการแลว ควรวัดทั้งแบบภาวะวิสัย และแบบอัตตวิสัย เนื่องจากการวัดทั้ง สองวิธีมี
จุดแข็งและจุดออนแตกตางกัน กลาวคือ การวัดแบบภาวะวิสัยเปนการประเมิน ทางตรงจากการ
สังเกตสภาวะทางกาย พฤติกรรม และลัก ษณะของบุคคลซึ่ง ตัดสินใจโดยตนเองจากขอมูล ที่เ ปน
จริง เชน รายได การศึก ษา และอาชีพ เปนตน (ศรีเ มือง พลัง ฤทธิ์, 2547: 23 อางจาก Flynn
and Frantz, 1987: 159) ในทางเดียวกัน อาจเปนการประเมินสภาพรางกายโดยบุคลากรทาง
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การแพทย การวัดดวยวิธีนี้ทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ (reliability) และปราศจากอคติ เนื่องจากไม
วา จะวัด ซ้ํา กี่ครั้ง ก็ไ ดขอ มูล เหมือ นเดิม แตก ารวัด ในลัก ษณะนี้ไ มไวตอ ความรูสึก ของบุค คลที่
เปลี่ยนแปลงตามบริบท ซึ่งแตกตางจากวิธีการวัดแบบอัตตวิสัยที่เปนการประเมินตนเองดวยการ
บรรยายความรูสึก ความพึงพอใจชีวิตของตนเอง และบอกถึง สภาพที่เ ปนอยู แมวิธีก ารวัดแบบนี้
จะไดขอมูลที่นาเชื่อถือดอยกวาวิธีแรก แตเปนการวัดที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะขอมูลที่ไดสามารถ
สะทอนความรูสึกของผูตอบไดเปนอยางดี (Lee, 2008; Morag, 1995)
3. ผลการสังเคราะหเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน พบผลการศึกษาที่เปนขอสังเกต
สําหรับการอภิปรายผล 6 ประการ ดังนี้
ประการแรก ผลการศึกษาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลตามกลุมปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพบวา กลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทํา มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบ
ถวงน้ําหนักสูงที่สุด (.556) รองลงมาคือ กลุมปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ (.256) กลุมปจจัย
ดานสถานการณทางสังคม (.235) กลุมปจจัยดานลักษณะชีวสังคม (.231) และกลุมปจจัยดานจิต
ลักษณะเดิม (.193) ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตัวแปรจัดกระทําหรือโปรแกรม
การทดลองในงานวิจัยเชิงทดลองมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โปรแกรมทดลองหรือชุดฝกอบรมตางๆ เปนตัวแปรอิสระแบบจัดกระทําที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมและนําไปสูผลลัพธจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในขณะที่กลุมตัวแปรจิตลักษณะเดิมมี
ผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุนอยที่สุด เพราะจิตลักษณะเดิมเปนตัวแปรภายในหรือตัวแปรทางจิต
ของบุคคลที่ถูกพัฒนามาตั้งแตเด็กและติดตัวบุคคลนั้นมาตลอด ซึ่งเปนจิตลักษณะที่มีพื้นฐานมาจาก
การอบรมเลี้ยงดูจากสถาบันทางสังคมตางๆ เชน ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา เปนตน ซึ่งกลุมตัว
แปรจิตลักษณะเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงไดคอนขางยากกวากลุมตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550)
ประการที่สอง เมื่อพิจารณากลุมปจจัยเชิงเหตุดานโปรแกรมจัดกระทําที่เกี่ยวของ
กับ คุณภาพชีวิตของผูสูง อายุ พบวา โปรแกรมการแนะแนวกลุม มีคาเฉลี่ยขนาดอิท ธิพลแบบถวง
น้ําหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูงกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวารูปแบบการแนะแนวกลุมเปนเทคนิคการใหคําปรึกษาที่ยึดผูรับบริการเปนสําคัญ และการใช
การอภิปรายกลุมเปดโอกาสใหผูเขากลุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกัน
ตลอดจนนําปญหาที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอม และการดํารงชีวิตมาเสนอใน
กลุมเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปญหาในบรรยากาศที่ผอนคลาย เห็นอกเห็นใจและไววางใจกัน ซึ่งการ
เขารวมกิจ กรรมการแนะแนวกลุม จะชวยลดความตึง เครียดของอารมณ ชวยใหผูสูงอายุสามารถ
ปรับตัวตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม สงผลตอการพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณคาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไดเปนอยางดี (สิทธิอาภรณ ชวนป, 2543) งานวิจัยในอดีตที่
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พบผลที่สอดคลองกัน ดังเชน อังศิ นันท อินทรกําแหง (2551) พบวา โปรแกรมจัดกระทําเพื่อลด
ความเครียดคือ โปรแกรมการใหชวยเหลือ ทํากลุมจิตศึกษา การใหคําปรึกษา และการสอนกลุมยอย
ประการที่ส าม กลุมปจ จัยดานจิตลัก ษณะตามสถานการณพบวา ความเชื่อใน
ความสามารถตนเองในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักสูงที่สุด และมี
ความสัมพันธทางบวกคอนขางสูงกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งนี้ความเชื่อในความสามารถของตน
ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดเี ปนตัวแปรจิตลักษณะที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ เปนตัวแปรที่มีฐานคิด
จากการรับรูความสามารถของตนเอง (self-efficacy) กลาวคือ ความเชื่อในความสามารถของตนเปน
ตัวกําหนดการกระทําของบุคคลที่จะนําไปสูผลที่พึงปรารถนา เปนความเชื่อวาตนมีความสามารถใน
การจัดระบบและกระทําเพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนด (วิลาสลักษณ ชัววัลลี, 2542) ดังนั้น ผูสูงอายุที่
เชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะทําใหตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดจะเปนแรงผลักดันใหผูสูงอายุเกิดความ
พยายามทุกวิถีทางในการปฏิบัติตนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคลองกับ ผลการศึก ษาของนพมาศ
แซเสี้ยว งามตา วนินทานนท และอรพินทร ชูชม (2552) ที่พบวาการรับรูความสามารถของตนในการ
จัดการกับความเครียดที่เกิดจากการทํางาน ครอบครัว และสังคม สามารถทํานายคุณภาพชีวิตดาน
การทํางาน และดานครอบครัว ในกลุม ผูสูงอายุที่มีอายุม าก ไดรอยละ 20.4 และรอยละ 23.4
ตามลําดับ และสามารถทํานายคุณภาพชีวิตดานสังคมในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวไดรอยละ
48.3
ประการที่สี่ กลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคมพบวา ความสัมพันธในครอบครัวมี
คาเฉลีย่ ขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักสูงที่สุด มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวชวยสรางความสุขทางใจใหแกผูสูงอายุ ได
5 ดาน ไดแก ความสามัคคีปรองดอง ความสงบสุขและการยอมรับ การพึ่งอาศัยกัน การเคารพนับถือ
และความสดชื่นเบิกบานใจ ทั้งนี้การมีปฏิสัมพันธผานรูปแบบการชวยเหลือเกื้อกูล (การใหเงิน การให
สิ่งของ การดูแลยามเจ็บปวย การทํางานบาน การเลี้ยงหลาน การใหการศึกษา การติดตอเยี่ยมเยียน
การเอาใจใส และการอบรมสั่งสอน) มีความสัมพันธกับความสุขใจทีแ่ ตกตางกัน ดังที่จันทรเพ็ญ แสง
เทียนฉาย และคณะ (2544) พบวา รูปแบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวทั้ง 9 แบบกอใหเกิด
ความสุขทางใจในมิติการพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น สมาชิกในครอบครัวจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
เกื้อหนุนผูสูงอายุ แมวาปจจุบันแบบแผนการอยูอาศัยของผูสูงอายุในเขตเมืองมีแนวโนมอยูอาศัยตาม
ลําพังและอยูกับคูสมรสมากขึ้น (วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2555) แตหากสมาชิกในครอบครัวที่อยู
หางไกลยังคงใหการเกื้อหนุนผูสูงอายุในดานอารมณ ดานขอมูลขาวสารดวยวิธีการติดตอสื่อสารผาน
เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหมอยางสม่ําเสมอ และใหการสนับสนุนดานเงินและวัตถุสิ่งของที่จําเปนแก
ผูสูงอายุ ก็เปนแนวทางหนึ่งในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (Brandt & Weinert, 1981)
ประการที่หา เมื่อพิจารณากลุมปจจัยดานชีวสังคมพบวา รายไดมีคาเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลแบบถวงน้ําหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งนี้เพราะ
รายไดเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะการซื้อสินคาและบริการเพื่อ ตอบสนองกับความ
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ตองการของผูสูงอายุ จากการสํารวจสถานการณผูสูงอายุในประเทศไทยพบวา แหลงรายไดหลักของ
ผูสูงอายุมาจากบุตร (รอยละ 52.3) และการทํางานของผูสูงอายุ (28.9) สวนความพอเพียงของรายได
พบวา มากกวาครึ่งเห็นวามีรายไดพอเพียง แตอีกรอยละ 40 ระบุวาเพียงพอเปนบางครั้งและไม
เพียงพอ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) และจากการสํารวจการทํางานของผูสูงอายุพบวา 1 ใน 3
ของประชากรสูงอายุไทยยังคงทํางานเชิงเศรษฐกิจซึ่งนับวาอยูในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุ
ในประเทศที่พัฒ นาแลว นอกจากนั้นยังพบวาในกลุม ประชากรสูง อายุที่ไมไดทํางานสวนใหญไม
ตองการทํางาน มีผูที่ตองการทํางานในสัดสวนที่ต่ํามากและลดลงระหวางป พ.ศ. 2550-2554
(วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2555) แมผลการสํารวจจะพบวา มีสัดสวนของผูสูงอายุที่ไมไดทํางานและ
ไมตองการทํางานสูง แตผูสูงอายุเหลานี้ยังสามารถดํารงชีวิตไดจากแหลงรายไดที่มาจากบุตรหลาน
และประการสุดทา ย กลุม ปจ จัยดานจิตลัก ษณะเดิม พบวา ความสามารถในการ
เผชิญปญหาและฝาฟนอุปสรรคมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ําหนักสูงที่สุด และมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุที่มีความสามารถในการเผชิญ
ปญหาจะมีจิตใจเขมแข็ง ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ มองโลกในแงดี คิดวาอุปสรรคเปนความทาทาย
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญนําไปสูความสําเร็จและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Stoltz, 1997) สอดคลองกับผล
การศึกษาของวิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ํา (2551) ที่พบวาความสามารถเผชิญปญหาและฝาฝนอุปสรรคมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ
ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม และเปนตัวทํานายอันดับ 2 รองจากการมีสวนรวมทางสังคม สามารถ
ทํานายคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบในแตละประเด็น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงวิชาการเพื่อพัฒนารายงานการวิจัย
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. จากขอคนพบในประเด็นความซ้ําซอนของแบบแผนการวิจัย และวัตถุประสงคของการ
วิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ผูที่สนใจศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตผูสูงอายุควรเปลี่ยนทิศทางของ
การทําวิจัยใหมีลักษณะในเชิงประยุกต (Applied research) หรืองานวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) รวมทั้งการพัฒนาทดลอง (Experimental development) ใหมากขึ้น เชน
การวิจัยและพัฒนาชุดฝกอบรม/โปรแกรมดานจิตและทักษะการดูแลตนเองที่มีอิทธิพลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ หรือการพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เปนตน ทั้ง นี้เ พื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ ไมวาจะเปนคูมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หรือชุด
ฝกอบรมสําหรับการเปนผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ ทั้งนี้ผลการวิจัย
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จากงานวิจัยและพัฒนา และการทดลอง นอกจากจะทําใหไดขอสรุปชัดเจนเกี่ยวกับตัวแปรเชิงเหตุ
ของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุแลว ยังทําใหไดนวัตกรรมในรูปแบบของกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวย
2. นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นถึงจุดออนและความไมเครงครัดในการออกแบบการ
วิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรออกแบบการวิจัยเชิงทดลองที่มีแบบแผนการทดลอง
จริง (True experimental design) เชน Pretest posttest control group design หรือ
Solomon four group design เพื่อใหทราบถึงปริมาณการฝกอบรมที่เหมาะสม รวมทั้งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางแทจริง (ชูศรี วงศรัตนะ และองอาจ นัยพัฒน, 2551)
3. ผลการวิเคราะหสะทอนใหเห็นวาตัวแปรจัดกระทําหรือโปรแกรมการทดลองในงานวิจัย
เชิงทดลองมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากที่สุด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา รูปแบบการวิจัยที่
ควรศึกษาในอนาคต นอกจากจะเปนการวิจัยเชิงทดลองแลว นักวิจัยควรทบทวนการสรางตัวแปรจัด
กระทําที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจากแนวคิดทฤษฎีที่บูรณาการองคความรูจากสหสาขาวิชาทั้ง
จิตวิทยาและสังคมศาสตร เพื่อใหไดโปรแกรมจัดกระทําหรือชุดฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
4. ขอคนพบในประเด็นแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพบวา งานวิจัยสวนใหญวัดคุณภาพ
ชีวิตโดยนําแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูอื่นมาใช โดยเฉพาะแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก
แมจ ะมี ก ารแปลเปน ภาษาไทยและปรั บ ปรุง ขอ คําถามบางขอ แตเ นื้อ หาของขอ คําถามอาจไม
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย สวนการกําหนดขอคําถามลวงหนา (Predominated item) และ
คําตอบแบบมาตรประเมินรวมคาไวกอน อาจทําใหไดขอมูล ที่ ไมครอบคลุม มุม มองที่เปนจริง ของ
ผูสูงอายุ และไมสอดคลองกับความเชื่อ คานิยม และความรูสึกของผูสูงอายุ ดังนั้น ควรมีการสราง
นิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในบริบทของสังคมไทย โดยเริ่มตนจากการคนหา
ความหมายคุณภาพชีวิตตามมุม มองของผูสูง อายุไทย ดวยเทคนิคการวิจัยเชิง คุณภาพ เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม เปนตน จากนั้นนําขอคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกหรือการ
สนทนากลุม มาพัฒนาและสรางเปนแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งการออกแบบการศึกษาใน
ลัก ษณะดัง กลา ว เรียกวา การวิจัย แบบสํารวจเพื่ อคน หาประเด็นการศึ ก ษาที่แตกตา งจากเดิ ม
(Exploratory) และตอยอดสูแบบแผนการวิจัยอื่นๆ ตอไป
5 ขอคนพบอีกประการในประเด็นแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือ งานวิจัยสวนใหญวัด
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยวิธีการวัดแบบอัตตวิสัยผานการประเมินหรือการรายงานความรูสึกของ
ผูตอบเพียงอยางเดียว แมวาการวัดดวยวิธีดังกลาวจะไดขอมูลที่ตรงและสอดคลองกับความรูสึกของ
ผูตอบ แตนักวิจัยพึงตระหนักวาการวัดแบบอัตตวิสัยมีขอ ดอยอยูที่ความนาเชื่อถือของขอมูลเมื่อวัดซ้ํา
ทั้งนี้เนื่องจากความรูสึกของผูตอบไมคงที่ ดังนั้น ผูวิจัยที่สนใจประเด็นคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุควร
พัฒนาและสรางเครื่องมือการวัดคุณภาพชีวิตที่สามารถวัดไดทั้งทางตรงและทางออม โดยใชการวัด
แบบวัตถุวิสัยรวมกับการวัดแบบอัตตวิสัยก็จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณที่สุด
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากขอคนพบที่วา โปรแกรมการแนะแนวกลุม มีความสัม พันธท างบวกคอนขางสูง กับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้น องคกรเครือขายภาครัฐและเอกชนดานผูสูงอายุ เชน สํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนยบริการสังคมผูสูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูสูงอายุไทย รวมทั้งชมรมผูสูงอายุ เปนตน ควรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการแนะแนวกลุมโดย
เนนการมีสวนรวมของผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
2. นอกจากนี้ ความเชื่อในความสามารถตนเองในการมี คุณภาพชีวิตที่ดี มี ความสัม พัน ธ
ทางบวกคอนขางสูงกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จากขอคนพบดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาภาค
สวนที่เ กี่ยวของกับ ผูสูง อายุไมวาจะเปนครอบครัว ชุม ชน และองคก รปกครองสวนทองถิ่นควรมี
บทบาทสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพื่อเพิ่มการรับรูความสามารถของผูสูงอายุในการ
ดํารงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เชน จัดกิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองและการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจําวัน การพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ การสงเสริมสุขภาพ และการเรียนรู
ตลอดชีวิต เปนตน
3. ผลการศึกษาระบุวา ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ดังนัน้ ครอบครัวควรใหการชวยเหลือเกื้อหนุนผูสูงอายุอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหผูสูงอายุ
มีความสุขกาย รวมทั้งเกิดความสุขใจที่ไดเปนทั้งผูรับและผูใหในการดํารงชีวิตอยูกับผูอื่นในสังคม
4. ขอคนพบยังสะทอนใหเห็นวา รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ดังนั้น กลุมผูสูงอายุที่ยังตองการทํางาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหแกหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐและเอกชนควรพิจารณาการขยายอายุการทํางานของผูท ี่ใกลเกษียณอายุ โดยเปดโอกาสใหผูที่
มีความสามารถและตองการทํางานยังคงทํางานตอไป เชน การดํารงตําแหนงที่ปรึกษา เปนตน จะทํา
ใหผูสูงอายุมีรายไดตอไป ไมตองพึ่งพาลูกหลาน และยังสงผลตอความรูสึกวาตนเองมีคุณคามีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
5. ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการเผชิญปญ หาและฝาฟนอุปสรรคของผูสูง อายุ
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้น ผูสูงอายุตองไดรับการเตรียมความพรอมตั้งแตตนดวย
การพัฒนาจิตลักษณะเดิมที่เปนองคประกอบของความสามารถในการเผชิญปญหา เชน เอกลักษณ
แหงตน การปรับตัวเพื่อสรางขยายโอกาส การมองโลกในแงดี การรับรูความสามารถของตน เปนตน
เพื่อการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
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แบบบันทึกขอมูลสําหรับการสังเคราะหงานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย
ผูบันทึกขอมูล: ชื่อ
วันเดือนปที่บันทึก: วันที่

นามสกุล
เดือน

ป พ.ศ.

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย
ขอคําถาม

คําตอบ

1.1 ชื่อผูวิจัย

ชื่อ…………………………………………………...นามสกุล……………………………………………………..

1.2 ชื่อเรื่องที่ทําวิจัย

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 ประเภทของงานวิจัย

1 ปริญญานิพนธระดับปริญญาเอก

2 ปริญญานิพนธระดับปริญญาโท

3 สารนิพนธ/การคนควาอิสระ

4 งานวิจัยสวนบุคคล

5 งานวิจัยของหนวยงาน

6 อื่นๆ ระบุ.................................................

1.4 สถาบันที่ผลิตงานวิจัย

ชื่อสถาบัน…………………………………………………………………………………………………................

1.5 สาขาวิชาที่ผลิตงานวิจัย

ชื่อสาขาวิชา..........................................................................................................................

1.6 ปที่ทําการวิจัยสําเร็จ

ระบุป พ.ศ. .……………………

1.7 แบบแผนงานวิจัย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

1 การวิจัยสํารวจ/บรรยาย

2 การวิจัยเชิงปริมาณแบบสหสัมพันธ

3 การวิจัยเชิงปริมาณแบบเปรียบเทียบ

4 เชิงปริมาณแบบทดลอง

5 การวิจัยเอกสาร

6 การวิจัยเชิงคุณภาพ

7 การวิจัยเชิงประเมิน

8 การวิจัยและพัฒนา (R&D)

9 อื่นๆ ระบุ…………………………………………
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สวนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย
ขอคําถาม

คําตอบ

2.1 วัตถุประสงคการวิจัย

1 เพื่อสํารวจ/บรรยาย

2 เพื่อคนหาปจจัย

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

3 เพื่อเปรียบเทียบ

4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ

5 เพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ

6 เพื่อประเมินผล

7 อื่นๆ ระบุ…………………………………………..
2.2 ประชากร

ระบุประชากร.............................................................................................................................
ระบุจํานวน.................................................................................................................................

2.3 กลุมตัวอยาง

ระบุกลุมตัวอยาง........................................................................................................................
ระบุจํานวน.................................................................................................................................

2.4 วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

2.5 เพศของกลุมตัวอยาง

1 แบบงาย

2 แบบแบงชั้น

3 แบบแบงกลุม

4 แบบเปนระบบ

5 แบบหลายขั้นตอน

6 อาสาสมัคร

7 เจาะจง

8 ตามสะดวก

9 ใชประชากร

10 อื่นๆ ระบุ……………………………….

1 ชาย

2 หญิง

3 ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2.6 อายุของผูสูงอายุ

1 กอน 60 ป

2 60 ปขึ้นไป

2.7 พื้นที่ที่เก็บขอมูล

1 กรุงเทพฯ

2 ปริมณฑล

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

3 ภาคเหนือ

4 ภาคกลาง

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 ภาคใต

7 ทั่วราชอาณาจักร

8 อื่นๆ ระบุ…………………………………

2.8 ทฤษฎีหลักที่ใชในการวิจัย

....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................
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ขอคําถาม
2.9 ความหมายของคุณภาพชีวิต

คําตอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………........

2.10 แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษาคุณภาพชีวิต

....................................…………………………………………….............................................................
....................................…………………………………………….............................................................

2.11 องคประกอบ/ดานของคุณภาพชีวิต

จํานวน...........................ดาน
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………........

2.12 ตัวแปรอิสระที่ศึกษา

จํานวน………………………..ตัว
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2.13 ประเภทของเครื่องมือ

2.14 วิธีหาความเชื่อมั่น (Reliability)

2.15 วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity)

1 แบบสอบถาม

2 แบบสังเกต

3 แบบสัมภาษณ

4 แบบรายงานตนเอง

5 แบบทดสอบ

6 อื่นๆ ระบุ....................................................

1 test-retest

2 Alpha

3 KR 20,21

4 Split-half

5 Parallel forms

6 อื่นๆ ระบุ………………..................................

1 เชิงเนื้อหา

2 เชิงโครงสราง

3 เชิงพยากรณ

4 เชิงสภาพ

5 Face validity

6 อื่นๆ ระบุ…………….....................................

149
ขอคําถาม

คําตอบ

2.16 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
1) Descriptive statistics

1 ใช

2 ไมใช

2) Simple correlation

1 ใช

2 ไมใช

3) t-test

1 ใช

2 ไมใช

4) One-way ANOVA

1 ใช

2 ไมใช

5) N-way ANOVA (two/three)

1 ใช

2 ไมใช

6) ANCOVA

1 ใช

2 ไมใช

7) MANOVA

1 ใช

2 ไมใช

8) MANCOVA

1 ใช

2 ไมใช

9) Multiple regression

1 ใช

2 ไมใช

10) Logistic regression

1 ใช

2 ไมใช

11) CANONICAL

1 ใช

2 ไมใช

12) Factor Analysis

1 ใช

2 ไมใช

13) Path Analysis

1 ใช

2 ไมใช

14) Discriminant Analysis

1 ใช

2 ไมใช

15) อื่นๆ ระบุ…………………….............. 1 ใช

2 ไมใช
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สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธ (Correlation, chi-square)
คูที่

ประเภท
การทดสอบ
(r,  2 )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คาสถิติ

จํานวน
ตัวอยาง

ตัวแปร 1

ตัวแปร 2

ระดับ
นัยสําคัญ
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3.2 การทดสอบคาเฉลี่ย
คูที่

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

จํานวน
ตัวอยาง

คาเฉลี่ย

ประเภท
การทดสอบ
(t/z/F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

คาสถิติ

ระดับ
นัยสําคัญ
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3.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตัวแปรตาม………………………………………………………………….
ตัวทํานาย
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4
ลําดับที่ 5
ลําดับที่ 6
ลําดับที่ 7

R2

Beta

t

a

จํานวนตัวอยาง

ระดับนัยสําคัญ

153

ภาคผนวก ข
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

154

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางจิตและ
สังคมที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย
คําชี้แจง: วงกลมรอบตัวเลขในตอนที่ 1 และทําเครื่องหมาย  ในตอนที่ 2-5 ใหตรงกับความสมบูรณของ
ขอมูลที่ปรากฏในงานวิจัย ตามประเด็นตางๆ

ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพงานวิจัย บทที่ 1 บทนํา
สวนประกอบ
1. ชื่อเรื่อง

เกณฑ

ความสมบูรณของขอมูล
มี
มีบางสวน ไมมี ไมเขา
ทั้งหมด
ขาย

มีปญหาวิจัยที่ระบุวาอะไรคือสาเหตุและอะไรคือผลของสาเหตุ
หรือแสดงใหเห็นวาอะไรเกี่ยวของกับอะไร

1

0.5

0

8

สะทอนรูปแบบของการวิจัยที่ใช

1

0.5

0

8

1
0.5
0
8
ระบุกลุมตัวอยางของการศึกษา
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. บทนํา
เกริ่นนําในวงกวางเพื่อแสดงปรากฎการณ ปญหา และความ
2.1 ภูมิหลัง
สําคัญของตัวแปรตามที่ศึกษา และชี้ใหเห็นความสําคัญของ
1
0.5
0
8
ปญหาวิจัยในกลุมประชากรที่ศึกษา
ในแตละยอหนามีความเชื่อมโยงและสอดรับกัน

1

0.5

0

8

ในยอหนาสุดทายแสดงปญหาหลักการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหัวขอ
1
0.5
0
8
วัตถุประสงค
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 คําถามการวิจัย กลาวถึงประเด็นที่ศึกษาหรือตัวแปรอิสระวามีความเกี่ยวของกับ
1
0.5
0
8
ตัวแปรตามที่ศึกษาอยางไร หรือแสดงใหเห็นวาอะไรเกี่ยวของ
กับอะไร
1
0.5
0
8
ปญหาการวิจัยเชื่อมโยงกับชื่อเรื่อง
1
0.5
0
8
เขียนปญหาการวิจัยในรูปประโยคคําถาม
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.3 ความมุงหมาย
ของการวิจัย

เกณฑ

ความสมบูรณของขอมูล
มี
มีบางสวน ไมมี ไมเขา
ทั้งหมด
ขาย

แยกสิ่งที่ตองการศึกษาเปนประเด็นยอยๆ โดยสอดรับกับเรื่อง
แตไมซ้ําซอนกับชื่อเรื่อง

1

0.5

0

8

ระบุความสัมพันธระหวางตัวแปร/กลุมตัวแปรในกรอบแนวคิด
หรือแสดงความเปนเหตุเปนผลระหวางตัวแปร/กลุมตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามในกรอบแนวคิด

1

0.5

0

8

1
0.5
0
8
ระบุรูปแบบการวิจัยที่ใชศึกษาในแตละประเด็น
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 ขอบเขตของ
ระบุขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ ชี้ใหเห็นกลุมตัวอยางของ
1
0.5
0
8
การวิจัย
การศึกษา และจํานวนของกลุมตัวอยาง
ระบุขอบเขตดานเนื้อหา คือ อธิบายตัวแปรที่ใชในการวิจัยทั้งตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม

1

0.5

0

8

ระบุขอบเขตการดานวิธีวิทยาการวิจัย คือ ระบุวิธีการเก็บ
1
0.5
0
8
รวบรวมขอมูล
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 นิยาม
ใหความหมายที่แบงเปนสวน และดานที่ตองการจะวัดอยาง
1
0.5
0
8
ปฎิบัติการ
ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัด
มีวิธีการวัดและเกณฑการใหคะแนน

1

0.5

0

8

1
0.5
0
8
ระบุชวงคะแนนและใหหมายของคะแนนที่ได
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.6 สมมติฐาน
ตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัยในรูปของ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระตางๆ โดยระบุ
ทิศทางความสัมพันธ เชน ความสัมพันธทางบวก/ลบ หรือ
มากกวา/นอยกวา

1

0.5

0

8

ระบุคาของตัวแปร เชน ทัศนคติ ระบุวาดี/ไมดี หรือ เพศ ระบุ
วา ชาย/หญิง

1

0.5

0

8

สะทอนนัยยะหรือความหมายทางสถิตทิ ี่ใชทดสอบสมมติฐาน

1

0.5

0

8
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สวนประกอบ

ความสมบูรณของขอมูล
มี
มีบางสวน ไมมี ไมเขา
ทั้งหมด
ขาย

เกณฑ
เชน ความสัมพันธ อิทธิพล หรือความแตกตาง

ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.7 ขอตกลง
มีการระบุขอตกลงเบื้องตน
1
0.5
0
8
เบื้องตน (ถามี)
มีการใหรายละเอียดที่เปนเหตุผลทางวิชาการ
1
0.5
0
8
มีการเชื่อมโยงขอตกลงเบื้องตนไปสูขอจํากัด ขอสรุป การ
1
0.5
0
8
ตีความ ขอเสนอแนะของการวิจัย
ขอสังเกต……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ตอนที่ 2 การประเมินคุณภาพงานวิจัย บทที่ 2-5
ลักษณะที่ประเมิน

การประเมิน
0 1 2 3

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การประมวลเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อแสดงที่มาและครอบคลุม
วัตถุประสงค/ความมุงหมายของการวิจัย
2.2 การประมวลเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
2.3 การประมวลเอกสารเพื่อกําหนดนิยามปฏิบัติการ
2.4 การประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการตั้งสมมติฐาน

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 การออกแบบการวิจัยสอดคลองกับปญหาการวิจัย
3.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางมีความเปนตัวแทน
3.3 คุณภาพของเครื่องมือที่ใช
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูลมีความเหมาะสม

บทที่ 4 การวิเคราะหขอมูล
4.1 มีการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะของขอมูล

ขอสังเกต
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ลักษณะที่ประเมิน

การประเมิน
0 1 2 3

4.2 สถิติวิเคราะหขอมูลเหมาะสมกับปญหาการวิจัย
4.3 การนําเสนอการแปลผลการวิเคราะหขอมูลชัดเจนและเขาใจงาย

บทที่ 5 การสรุปผลการอภิปราย
5.1 ขอสรุปครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย
5.2 ขอสรุปสอดคลองกับวัตถุประสงคและตอบปญหาการวิจัย
5.3 ขอสรุปถูกตองตามหลักฐานจากการวิเคราะหขอมูล
5.4 การอภิปรายผลตรงประเด็นกับขอสรุปของการวิจัย
5.5 การอภิปรายผลครอบคลุมครบทุกขอสรุปการวิจัย
5.6 การอภิปรายผลมีการเชื่อมโยงองคความรูที่มีอยูโดยการอางอิง
เอกสารวิชาการ
5.7 การอภิปรายผลมีความทันสมัย
5.8 มีการอภิปรายถึงผลการวิจัยที่สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา
5.9 มีการอภิปรายถึงผลการวิจัยที่ไมสอดคลองหรือไมเปนไปตาม
ผลงานวิจัยที่ผานมา
5.10 ขอเสนอแนะในการวิจัยไดมาจากขอสรุปผลการวิจัย
5.11 ขอเสนอแนะในการวิจัยไดมาจากขอจํากัดของงานวิจัยและมีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอ
5.12 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติไดมาจากขอสรุปผลการวิจัย
5.13 ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเปนรูปธรรม ชี้แนวทางในการนําไปใช
และมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ

ขอสังเกต
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อภิธานศัพทสําคัญ
ในสวนนี้เปนการรวบรวมและนิยามความหมายของคําศัพทสําคัญที่อยูในรายงานการวิจัยฉบับนี้ โดย
ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะคําศัพทวิชาการดานแนวคิด และดานวิธีการวิจัย เพื่อใหผูสนใจในประเด็นคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ และการสังเคราะหงานวิจัย มีความรูและความเขาใจในความหมายเบื้องตนของคําศัพทเหลานี้
กอ น ซึ่ ง มี คํา ศั พท สํา คั ญ ที่ ร วบรวมได จํา นวนทั้ง หมด 12 คํ า โดยเรี ยงลํ าดั บ ตามตั วอั ก ษรภาษาไทย มี
สาระสําคัญพอสังเขป ดังนี้
คําศัพท
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content analysis)
การวิเคราะหเชิงอภิมาน
(Meta analysis)

การสังเคราะหงานวิจัย
(Research synthesis)

ความหมาย
เทคนิควิธีการสัง เคราะหง านวิจัยเชิง คุณภาพดวยวิธี ก ารบรรยายสรุป ผลการ
สังเคราะหผลการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแตละเรื่อง
และบรรยายใหเห็นความสัมพันธและความขัดแยงระหวางผลการวิจัยเหลานั้น
เทคนิควิธีก ารสัง เคราะหง านวิจ ัยเชิง ปริม าณดวยวิธีก ารที่เ ปน ระบบโดยใช
ระเบีย บวิธีท างสถิติวิเ คราะหผ ลการวิจัย เพื่อหาขอ สรุป ซึ่ง งานวิจัย ที่นํามา
สัง เคราะหตอ งเปน งานวิจ ัย เชิง ปริม าณประเภทการวิจ ัย เชิง ทดลอง และ
ประเภทสหสัม พัน ธ ซึ ่ง ใหค า คะแนนเฉลี ่ย สว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน วิธีก ารนี้จ ะ
สรางดัชนีม าตรฐานจากผลการวิจัยแตล ะเรื่อง จากนั้นจึง ศึก ษาการกระจาย
ของดัชนี ทดสอบสมมุติฐาน และประมาณคา พารามิเ ตอรดัชนี ซึ่ง คา ดัช นี
มาตรฐานที่นิย มใช ไดแก คาความนา จะเปน (p-value) คา สัม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficients) และคาขนาดอิท ธิพล (Effect size)
กลาวโดยสรุป การวิเคราะหเชิงอภิมานเปน วิธีวิทยาการวิจัยที่ใชการสังเคราะห
งานวิจัยเชิง ปริม าณ โดยใชเทคนิควิธีการทางสถิติสังเคราะหง านวิจัยที่ศึก ษา
ปญหาวิจัยเดียวกัน ทั้งนี้มีงานวิจัยในแตละเรื่องเปนหนวยการวิเคราะหขอมูล มี
ดัชนีมาตรฐานวัดในรูปของขนาดอิทธิพลเปนตัวแปรตาม และลักษณะงานวิจัย
เปนตัวแปรอิสระ
ระเบี ยบวิ ธี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ หาคํ า ตอบป ญ หาใดปญ หาหนึ่ง โดยการรวบรวม
ประมวลความรูจากงานวิจัยที่ศึกษาปญหาวิจัยเดียวกันหลายๆ เรื่อง แลวนํามา
วิเคราะห สรุปอยางมีระบบ และหาขอสรุปของปญหานั้น เพื่อใหไดภาพรวมของ
ปรากฏการณ ผลจากการสั ง เคราะห ง านวิ จั ย จะทํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจ
ปรากฏการณอยางลึกซึ้ง ซึ่งการสังเคราะหงานวิจัย แบงออกไดเปน 2 ประเภท
คือ การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ (Qualitative synthesis) หรือเชิงบรรยาย
สวนการสังเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เปนการวิเคราะห
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ความหมาย
ตัวเลขหรือคาสถิติที่ปรากฏในงานวิจัย สําหรับการสังเคราะหงานวิจัยในที่นี้เปน
การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะและสังเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งการสังเคราะหเชิง
คุณลักษณะเปนการจัดหมวดหมูง านวิจัยเพื่อใหเ ห็นภาพรวมของงานวิจัยโดย
จําแนกตามตัวแปรที่เกี่ยวกับการพิมพและผูวิจัย ดานเนื้อหาสาระของงานวิจัย
ดานวิธีวิท ยา และคุณภาพของงานวิจัย สวนการสัง เคราะหเ ชิง ปริม าณเป น
การศึก ษาหาขนาดอิท ธิพลของปจ จัยเชิงเหตุดานจิตและสัง คมที่เ กี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
คุณภาพชีวิต
การรับรูของบุคคลตอสภาพการดํารงชีวิตของตน ซึ่งวัดจากความพึงพอใจในเรื่อง
(Quality of life)
ความเปนอยู ความสุข สุขภาพกายและจิต อาหารการกิน การมีสิ่งของใชตาม
ความจําเปน การอยูในสภาพแวดลอม และการใชชีวิตอยูในสังคม
คุณภาพชีวิตดานความ
เปน การรับรูเ รื่องความสัมพันธของผูสูงอายุกับบุคคลอื่น การรับ รูถึงการไดรับ
สัมพันธทางสังคม
ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือ
(Social relationships บุค คลอื่ น ในสั ง คมด ว ย รวมทั้ ง การรั บ รู ใ นเรื่อ งอารมณ ท างเพศ หรื อ การมี
quality of life)
เพศสัมพันธ เปนตน
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
การรับรูส ภาพจิตใจของตนเอง เชน การรับ รูความรูสึก ทางบวกที่บุคคลมีตอ
(Psychological quality ตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง
of life)
การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิการตัดสินใจ
และความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตางๆ การรับรูถึงความสามารถในการ
จัดการกับความเศราหรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตางๆ ของตนที่มีผลตอ
การดําเนินชีวิต เชน การรับรูถึงความเชื่อดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมาย
ของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผ ลในทางที่ดีตอ การดําเนินชีวิต มีผ ลตอการ
เอาชนะอุปสรรค เปนตน
คุณภาพชีวิตดานรางกาย การรับรูสภาพรางกายของผูสูงอายุซึ่งมีผลตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพ
(Physical quality of
ความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความสุขสบาย ไมมีความเจ็บปวด
life)
การรับรูความสามารถที่จ ะจัดการกับ โรคภัยและความเจ็บปวดทางรางกายได
การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไม
ตองพึ่ง พาผู อื่น การรับ รูถึง ความสามารถในการเคลื่อ นไหวของตน การรับ รู
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูความสามารถในการ
ทํางาน และการรับรูวาตนไมตองพึ่งยาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื่นๆ
เปนตน
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สิ่งแวดลอม
(Environmental
domain)

ความหมาย
เปนการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิต
อยูอยางอิส ระ มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การรับ รูวาไดอยูในสภาพ
แวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม มีแหลงประโยชน
ดานการเงิน สถานบริก ารทางสุขภาพ และสัง คมสงเคราะห การรับ รูวาตนมี
โอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทัก ษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจ กรรมใน
เวลาวาง เปนตน
ผูสูงอายุ
บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป บางครั้งอาจเรียกวา ผูสูงวัย ผูเฒา คนชราหรือ
(Aging people)
คนแก เกณฑการจําแนกผูสูงอายุแตกตางกันไปในแตละประเทศ สําหรับประเทศ
ไทยกําหนดใหผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปเรียกวา เปนผูสูงอายุ สําหรับการ
จําแนกถึงความสูงอายุสามารถพิจาณาไดจาก 1) ความสูงอายุดานชีวภาพ เปน
การเปลี่ยนแปลงดานรางกายจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะตางๆ ของรางกาย 2)
ความสูงอายุดานจิตวิทยา เปนความสามารถของบุคคลในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่ง แวดลอมที่เ ปลี่ยนแปลงไป พิจ ารณาจากความจํา การรับ รู สติ ความรูสึก
อารมณ และแรงจูงใจ 3) ความสูงอายุดานสังคม เปนบทบาทหรือความ สามารถ
ในการทําหนาที่ทางสังคมของผูสูงอายุตอบุคคลอื่นที่อยูในสังคม ซึ่งขึ้นอยูกับการ
มีปฏิสัม พันธระหวางกัน และ 4) ความสูงอายุดานกฎหมาย คือ เกณฑในการ
กําหนดความสูงอายุตามปปฏิทินซึ่งจะแตกตางกันไปตามสังคมและวัฒนธรรม
ของแตละประเทศ เพื่อใชเปนเกณฑในการปลดเกษียณ หรือใชพิจารณาการให
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ กรอบแนวคิดดานจิตพฤติกรรมศาสตรที่บูรณาการความรูจากหลายสาขาวิชาเพื่อ
นิยม
ศึกษาสาเหตุของพฤติก รรมมนุษย เปนแนวคิดที่นําเสนอโดย Magnusson &
)Interactionism
Endler (1977) และดวงเดือน พันธุมนาวิน นักวิชาการชาวไทยผูเชี่ยวชาญดาน
Model(
จิตพฤติก รรมศาสตร นํ ามาประยุก ตใช ศึก ษาพฤติก รรมมนุ ษยใ นบริบ ทของ
สังคมไทย สาระสําคัญของแนวคิดมีดัง นี้ การศึกษาพฤติก รรมมนุษยตองศึกษา
จากหลายสาเหตุ ทั้ ง สาเหตุ ภ ายในและสาเหตุ ภ ายนอกตั ว บุ ค คล และเน น
ความสําคัญ ของปฏิสัม พันธร ะหวางบุคคลและสถานการณที่บุคคลเผชิญ ซึ่ง
สาเหตุสําคัญของพฤติกรรมหนึ่งๆ ของมนุษยเกิดจาก สาเหตุ 4 ไดแก สาเหตุดาน
สถานการณ )Situational factors( สาเหตุดานจิตลักษณะเดิม )Psychological
traits ( สาเหตุ ที่ เ กิ ด จากปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งสถานการณกั บ จิ ต ลั ก ษณะเดิ ม
)Mechanical Interaction ( และสาเหตุ ด า นจิ ต ลั ก ษณะตามสถานการณ
)Psychological states(
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ลักษณะทางจิต
(Psychological
characteristic)

ลักษณะทางสังคม
(Sociological
characteristic)

ความหมาย
คุณลัก ษณะภายในจิตของบุคคลที่เ กิดจากการอบรมถายทอดทางสัง คมจาก
สถาบันทางสังคมที่สําคัญ เชน ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา เปนตน ตั้งแต
เด็กและติดตัวบุคคลมา ไดแก สุขภาพจิต ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน ความ
เชื่ออํานาจภายในตน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบุคลิกภาพ เปนตน ซึ่งลักษณะทาง
จิตนี้เปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
สิ่งที่อยูรอบตัวบุคคล ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต เชน พอแม ครู และเพื่อน เปนตน
หรือไมมีชีวิต เชน อากาศ และอุณหภูมิ เปนตน ตางก็มีอิทธิพลตอการกระทําของ
บุคคล มักอยูในลักษณะที่บุคคลรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่อยูรอบตัว ตีความ และแสดง
พฤติกรรมเพื่อปฏิสัมพันธกับสิ่งที่อยูรอบตัวนั้น สถานการณทางสังคมเกิดได 2
ลักษณะ คือ สถานการณ ที่เอื้ออํานวยใหเ กิดพฤติก รรมที่นาปรารถนา เปน สิ่ง
รอบตัวที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหเ กิดพฤติกรรมหนึ่งๆ เชน การไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล การเห็นแบบอยางที่เหมาะสม และ
การเปดรับ ขาวสารที่มีป ระโยชน เปนตน และสถานการณที่ขัดขวางมิใหเ กิด
พฤติกรรม ซึ่งเปนสิ่งรอบตัวบุคคลที่ขัดขวางและเปนอุปสรรคมิใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมหนึ่งๆ เชน สถานการณการอยูใกลแหลง ยั่วยุ และการมีภาระงานหนัก
เกินไป เปนตน
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พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียนในโรงเรียน
แบบอยาง “สถานศึกษาพอเพียง”
โครงการการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ งบประมาณแผนดิน
ระหว า งลั ก ษณะทางจิ ต และสั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารกําลังคน
สํานักงานคณะ
คุณภาพเพื่อความตอเนื่องในการบริหารราชการ
กรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
โครงการการประเมินผลจากการชมภาพยนตรเพื่อ
งบรายไดมหาวิทยาลัย
สรางแรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศึกษาและประเมิ นผลการดําเนินงานกองทุ น กระทรวงการพัฒนา
คุมครองเด็กและคนหาโครงการตนแบบ
สังคมและความมั่นคง

ปที่ขอทุน

สถานะงานวิจัย

2555

เสร็จสิ้นโครงการ

2556

เสร็จสิ้นโครงการ

2556

กําลังดําเนินโครงการ

2556

เสร็จสิ้นโครงการ

2556

กําลังดําเนินโครงการ

ของมนุษย
โครงการสํารวจและวิจัยความตระหนักรูในเรื่ องสิท ธิ กสทช.
ของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ประสบการณการฝกอบรม
วัน เดือน ป
27-29 กรกฎาคม 2552
6 สิงหาคม 2552

19-20 กันยายน 2552
6 พฤศจิกายน 2552

26 พฤศจิกายน 2552

หลักสูตร
การบริหารจัดการงานวิจัยดวยโปรแกรม R โดย บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา: การใชโปรแกรมเพื่อวิเคราะหหา
คุณภาพของเครื่องมือวัด โดย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
การเรียนการสอนในโลกใหมยุคแหงสมอง โดย คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Think Out of The Box: การบริหารและพัฒนาความคิดนอกกรอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
“Mind Map” เครื่องมือพัฒนาความจํา เพื่อความสําเร็จของงาน โดย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
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วัน เดือน ป
25-27 มีนาคม 2553

4-6 พฤษภาคม 2553

27-29 พฤษภาคม 2553

10-21 ตุลาคม 2554

June 25-July 6 2012

2-3 ตุลาคม 2556

หลักสูตร
การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสหวิทยาการ ชุดวิชาที่ 1 เรื่อง การเขียนขอเสนอ
เคาโครงวิจัยที่เขามาตรฐาน โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสหวิทยาการ ชุดวิชาที่ 3 เรื่อง การสรางแบบวัด
ทางจิตพฤติกรรมศาสตรที่มีมาตรฐานสูง โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสหวิทยาการ ชุดวิชาที่ 4 เรื่อง สมมติฐานการวิจัย
กับทักษะการวิเคราะหทางสถิติที่เหมาะสม โดย ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบ
พฤติกรรมไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตรและศิลป
เพื่อประโยชนสุขของปวงชน รุน ที่ 6 โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
“Case Study Methods and Small-n research design” IPSA-NUS
Summer School in Research Methods in Social and Political
Science [National University of Singapore]
จริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย จัดโดย วิทยาลัยเซนตหลุยส รวมกับ ชมรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนในประเทศไทย

