
 
 

 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
เรื่อง 

 
 

ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 

The Effect of Using  Holistic Health Care Program to Health Behavior and Quality of Life   
among the Elderly in Chonburi  Province. 

. 
 

 
โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ  น้อยวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา  ประเสริฐชัย 

 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (อิงรูปแบบงานวิจัย)   
ประจ าปี 2559 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



ข 

 

ชื่อเรื่อง :  ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
             ของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี 
ชื่อผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรวรรณ  น้อยวัฒน์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารยา  ประเสริฐชัย 
ปีที่แล้วเสร็จ :  2561 
  

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุก่อนและหลังการได้รับ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  (3) เปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มที่ได้รับและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (4) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบ    
องค์รวม (5) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มที่ได้รับและกลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม (6) ศึกษาการปฏิบัติของครอบครัวภายหลังการได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ และ (7) ศึกษา
การรับรู้ของชุมชนและสังคมภายหลังได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในกลุ่มชุมชนและสังคม 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้คือ ผู้สูงอายุ ครอบครัว และคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ต าบล            
พลูตาหลวงและต าบลห้วยใหญ่  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 55 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือก
ตามเกณฑ์และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นการจัด
กิจกรรม 6 ครั้ง ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของครอบครัว และการรับรู้ของชุมชนและสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบ
ประเมินตนเองในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต มีค่าความเชื่อมั่น 0.81, 0.75 และ 
0.87 ตามล าดับ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที    

ผลการวิจัยพบว่า (1) หลังได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (2) หลังได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (3) กลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (4) หลังได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p =0.114 (5) กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
มีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p =0.183 (6) กลุ่มทดลอง
ภายหลังได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติด้านสุขภาพของครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 68.2 และกลุ่มเปรียบเทียบอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 63.6 (7) กลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม  มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ของชุมชนและสังคม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงร้อยละ 54.5 และกลุ่มเปรียบเทียบ
อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 54.5  
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Abstract 
 The objectives of this research were : (1) to compare holistic health care among the elderly before and 
after the holistic health care  program ; (2) to compare health  behaviors among  the  elderly before and after the  
holistic health care program; (3) to compare health behaviors among the elderly in the experimental group and  
the comparison group; (4) to compare quality of life among  the elderly before and after the holistic health care 
program; (5) to compare quality of life among the elderly in the experimental group and the comparison group; 
(6) to study health behaviors of the families in the experimental group after the holistic health care program; and 
(7) to study community and social perception in the experimental group after the holistic health care program.  
 The samples consisted of fifty elderly from Tambol Plutaluang and Tambol Huayyai, Chonburi  
Province. The samples were divided in the experimental and comparison groups, 55 each by selection criteria 
and simple random sampling. The experimental instruments was holistic health care program with six-items 
activities. The activities had five aspects ; namely, holistic  health  care, health  behaviors , quality of  life  
among  the elderly, health behaviors of  the families, and community and social perception. Data were 
collected by self-report about holistic health care, health behaviors, quality of  life among the elderly with the 
reliability of 0.81, 0.75, and 0.87. Data were collected before and after the experiment. The statistics used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and  t-test statistic. 

The results of the study showed that the average score of holistic health care : (1) posttest of the 
experimental group elderly participating in the holistic health care program had an average score of holistic 
health care higher  than that before the experiment at the level of 0.001; (2) posttest of the experimental 
group elderly participating in the holistic health care program had an average score of health  behaviors  higher  
than that before the experiment at the level of 0.001; (3) experimental group elderly participating in the 
holistic health care program had an average score of health behaviors higher than that of comparison group at 
the level of 0.001; (4) posttest of the experimental group elderly participating in the holistic health care 
program had an average score of quality of life higher than that before the experiment  but not  significant 
(p=0.114); (5) the experimental group elderly participating in the holistic health care program had an average 
score of quality of life higher than that of comparison group but not significant (p =0.183); (6) posttest of the 
experimental group elderly participating in the holistic health care program had an average score of health  
behaviors of  the  families at high level 68.2% and comparison group at moderate level 63.6% ; and (7) 
posttest of the experimental group elderly participating in the holistic health care program had an average 
score of community and social perception at high level 54.5% and comparison group at moderate level 
45.5%. 
Keyword(s) :  Holistic health care program , Health behaviors , Quality of life , Elderly 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่องผลของการใช้โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อพฤติกรรมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ รวมทั้งทีมวิทยากร ผู้ช่วยนักวิจัย และทุกท่าน
ที่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้   

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือให้การวิจัยส าเร็จไปได้ด้วยดี  
ผู้วิจัยรู้สึกขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง  

ส่วนหนึ่งของความส าเร็จในครั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบล
พลูตาหลวง เพ่ือนร่วมงานและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งให้ความ
ช่วยเหลือทุกเรื่องมาอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
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