1

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
ของประชาชนอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา*

1
2

นัยนา ยอดระบํา1 มณฑา เกงการพานิช2
นิรัตน อิมามี2 ธราดล เกงการพานิช2
นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริม พฤติกรรม การถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆของประชาชน ตําบลบางนายสี
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา กลุมตัวอยางมี จํานวน 32 คน กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1)
ขั้นวางแผน (Plan) เปนขั้นเตรียมการโดยการวิเคราะหปญหาสุขภาพพระสงฆ การวางแผนออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา และ
การเตรียมการกอนนําแผนไปปฏิบัติ 2) ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ (Act) เปนขั้นดําเนินการวิจัยจัดกิจกรรมตาม โปรแกรมสุขศึกษา
ซึ่งประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับความสามารถตนเอง จํานวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1-3 เพื่อสรางความรู
เรื่องอาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ การรับรู
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผ ลดีของการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ และสรางสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ
ครั้งที่ 4-5 เพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางมีการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 3) ขั้นสังเกตการ
เปลี่ยนแปลง (Observe) เปนการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงดวยแบบสัมภาษณ และ 4) ขั้นสะทอนผลการดําเนินงาน
(Reflect) เปนการสรุปเพื่อ สะทอนผลและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใหแกกลุมเปาหมายและชุมชน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ
Wilcoxon signed – rank test
ผลการศึกษาพบวา หลัง จัดโปรแกรมสุขศึกษา ประชาชน กลุมตัวอยางมี ดานความรูเรื่องอาหารสุขภาพสํา หรับ
พระสงฆ การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ การรับรูความสามารถตนเองในการ
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ ความคาดหวังในผลดีของการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ และพฤติกรรมการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆ ดีกวาหรือ เหมาะสมมากกวากอน จัดโปรแกรม สุขศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.001)
ขอเสนอแนะคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลควรจัดทําโครงการรณรงคและกิจกรรมกระตุนใหประชาชนถวายอาหาร
สุขภาพแดพระสงฆทั้งในระดับชุมชนและระดับบุคคลอยางตอเนื่อง
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ABSTRACT
This action research aimed to promote behavior of offering healthy food to monks in two villages of
Bangnaisee Sub-district, Takuapa District, Phang-Nga Province, thirty-two samples who were selected in
accordance with the inclusion criteria and participated in this process. This action research composed of four
stages; the first is planning stage or preparation stage which analysis of composed of monks’ health problem,
planning health education program, and preparation before program implementation. The second is action
stage or research implementation which the Health Belief Model and Self-Efficacy Theory were applied to set
up five sessions in which the first three activities aimed to enhance the participants’ knowledge about healthy
food offered to monks, perceived susceptibility of diseases from unhealthy food offering behavior to monks,
perceived self-efficacy, outcome expectation of the benefits from healthy food offering behavior to monks and
promote cues to actions. The fourth and the fifth activities were implemented by aiming to motivate the
participants to offer healthy food to monks appropriately and continuously. The third stage is observational
stage for evaluating the changes by interviewed questionnaire. As well the fourth stage is reflection stage for
providing feedback about the outcome, problems and obstacles to target people and community. The data
between before and after program implementation were analyzed by using the Wilcoxon signed-rank test.
The research outcomes indicated that after the health education program had been implemented
sample group had knowledge about healthy food offering to monks, perceived susceptibility of diseases from
unhealthy food offering behavior to monks, perceived self-efficacy, outcome expectation of the benefits from
offering healthy food to monks, and behaviors regarding offering healthy food to monks were better than those
before health education program implementation with statistical significance. (p<0.001). It is recommended
that sub-district health promoting hospitals should organize campaigns and activities aimed to stimulate people
in the community to offer healthy food to monks continuously both at the community and individual levels.
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Correspondence: Asst. Prof. Mondha Kengganpanich Department of Health Education and Behavioral Sciences,
Faculty of Public Health, Mahidol University
*Thesis of M.Sc. (Public Health) Major in Health Education and Behavioral Sciences, Faculty of Public Health, Mahidol University

มกราคม – เมษายน 2556 ปที่ 36 ฉบับที่ 123

ที่มาและความสําคัญของปญหา
ในป พ .ศ. 2550 สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา สํารวจสุขภาพ
พระสงฆจากทุกวัด จํานวน 149 รูป พบวา
สุขภาพของพระสงฆแบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุม
ปกติ รอยละ 59.1 กลุมเสี่ยง รอยละ 16.1 และ
กลุมปวย รอยละ 24.8
โรคที่พบมากคือ
โรคเบาหวาน รอยละ 10.8 โรคความดันโลหิตสูง
รอยละ 8.1( 1) จากรายงาน แสดงใหเห็นวา
พระสงฆเกือบครึ่งหนึ่งมีภาวะเสี่ยงและ ปญหา
สุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรค ไมติดตอ เรื้อรังที่
กําลังเปนปญหาของสังคมโลกและประเทศไทย
เปนที่ทราบกันดีวา สาเหตุของปญหาโรคเรื้อรังมา
จากพฤติกรรมเสี่ยงหลักๆ คือ การบริโภคอาหารที่
ไมเหมาะสม การไมออกกําลังกาย ภาวะความ
เครียด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล /สิ่งเสพติด
และการสูบบุหรี่ จากผลการศึกษา วิจัยหลายการ
วิจัยสรุปถึงปญหาสุขภาพของพระสงฆวามีสาเหตุ
สําคัญมาจากการฉันทภัตตาหารของพระสงฆ อัน
เนื่อง มาจากการถวายอาหารไมเหมาะสม ของ
ประชาชน (2-5) และพระสงฆไมไดอยูในสถานภาพ
ที่จะเลือกอาหารเองไดอยางอิสระ ตองพึ่งพา
ภัตตาหารที่ญาติโยมนํามาถวาย และงานวิจัย ที่
ผานมายัง ไดแสดงใหเห็นวา พระสงฆมีความรูใน
การเลือกฉันภัตตาหารที่มีประโยชนตอรางกายถึง
รอยละ 96.5(6-7) ซึ่งสอดคลองกับการ ศึกษาข อมูล
เบื้องตนของผูวิจัยที่ไดทําการสัมภาษณพระสงฆที่
จําพรรษาอยูใน อําเภอตะกั่วปา ไดขอ คนพบ
สําคัญ 3 ประเด็นคือ 1) พระสงฆรับรูถึงผลดีจาก
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การฉันภัตตาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ
2)
พระสงฆตองฉันภัตตาหารที่ญาติโยมนํามาถวาย
ใหอยางไมมีทางเลือก 3) พระสงฆรับรูปญ หาใน
การฉันภัตตาหารที่ไมเหมาะสมกับสุขภาพ
นอกจากนี้ จากการ สัมภาษณประชาชนที่ถวาย
อาหารแดพระสงฆ จํานวน 22 ราย พบวา อาหาร
ที่นิยมถวายแดพระสงฆ คือ กลุมอาหารคาว
ไดแก หมูคั่วเกลือ หมูพะโล ปลาเค็มทอด แกง
กะทิ สําหรับอาหารหวาน ไดแก ขนมทองหยิบ
สังขยา ขนมชั้น ซึ่งเปน เมนู เค็ม มัน หวาน ที่เสี่ยง
ตอสุขภาพ และ สวนใหญมีความรูไมถูกตองเรื่อง
อาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ กอปรกับความเชื่อ
วาการถวายอาหารดีๆ แดพระสงฆจะทําใหไดบุญ
มาก ความชอบของผูถวายอาหาร และความชอบ
ของผูที่ลวงลับไปแลว ทําใหประชาชน ถวาย
อาหารตามความเชื่อม ากกวาความถูกตองของ
อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับพระสงฆ ซึ่งขอเสนอแนะ
จากงานวิจัย ที่ผานมาลวน เสนอแนะในทิศทาง
เดียวกันวา ควรหาแนวทางปรับปรุงการถวาย
อาหารของประชาชน โดยถวายอาหารที่เหมาะสม
สําหรับสุขภาพพระสงฆ ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
และเพิ่มผักผลไมใหมากขึ้น
จากการท บทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของพระสงฆ (2-6) ขอมูล
จากการสัมภาษณ ผูเกี่ยวของ และ ขอมูล
สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในพระสงฆ
พบวา สาเหตุของปญหาที่สําคัญ เกิดจาก
ประชาชนมีความรูที่ไมถูกตองเรื่องอาหารสุขภาพ
สําหรับพระสงฆ การรับรูที่ไม ถูกตองเกี่ยวกับ
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โอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไม
เหมาะสมแดพระสงฆ ดังนั้น การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนี้จึงประยุกตแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ (Health Belief Model)(8) รวมกับ ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy Theory)(9)
และแนวคิดกระบวนการกลุม (Group Process)(10)
พัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อสงเสริมการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆของประชาชน เพื่อ ให
พระสงฆไดฉันภัตตาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ
อันจะเกิดผล ดีตอภาวะ สุขภาพ ของพระสงฆ ลด
ภาวะเสี่ยงจากโรคเรื้อรัง
และคุณภาพชีวิต
โดยรวมทีส่ งผลตอการพัฒนาจิตและจิตวิญญาณ
ของบุคคล ชุมชนและสังคมในที่สุด
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยใช โปรแกรมสุขศึกษา ที่ประยุกตทฤษฎีแบบ
แผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับความสามารถ
ตนเอง ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆของประชาชน
สมมติฐานการวิจัย
หลังสิ้นสุ ดการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช
โปรแกรมสุขศึกษาที่ ประยุกตทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ รวมกับความสามารถ
ตนเอง สามารถทําให ชุมชนและ ประชาชนกลุม
ตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆในทิศทางที่ดีขึ้น
มากกวากอนเขารวมการวิจัย ดังนี้
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1. การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในที่
เกี่ยวกับการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆดีขึ้น
ประกอบดวย 1) ความรูเรื่องอาหารสุขภาพ
สําหรับพระสงฆ 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรค
จากการถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ 3)
การรับรูความสามารถตนเอง และ
4)ความ
คาดหวังในผลดีของการถวายอาหารสุ ขภาพแด
พระสงฆ
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
คือ พฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
ดีขึ้น
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) แบงออกเปน 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (Plan) ขั้นตอนที่ 2 นําแผน
ไปปฏิบัติ (Act) ขั้นตอนที่ 3
สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง (Observe) และขั้นตอนที่ 4 สะทอน
ผลการดําเนินการ (Reflect)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรใน
การวิจัยคือ ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูที่ 7 และ
หมูที่ 9 ตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัด
พังงา นับถือศาสนาพุทธ กลุมตัวอยางไดมาจาก
การคํา นวณขนาดตัวอยาง ไมนอยกวา 28 คน
ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง จากทําก ารคนหากลุมตัวอยาง ไดผู
ยินยอมตนและสมัครใจเขารวมการวิจัยดวยกัน
ทั้งสิ้น 35 คน
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การคัดเลือกกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
คัดเลือก ตามเกณฑการคัดเขา
( Inclusion
criteria) ดังนี้ 1) เปนผูถวายอาหารแดพระสงฆ
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ดวยวิธีการใสบาตร
หรือนําอาหารไปถวายที่วัด 2) สมัครใจและยินดี
เขารวมกิจกรรมในการวิจัย 3) สามารถเขารวม
กิจกรรมไดครบทุกครั้งจนครบโปรแกรม ซึ่งจาก
การดําเนินกิจกรรม กลุมตัวอยาง ที่สาม ารถเขา
รวมไดตามเงื่อนไขครั้งนี้ รวม 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บ
รวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบง
ออกเปน 2 ชนิด
ชนิดที่ 1 กระบวนการที่ใชในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เปนเครื่องมือที่ประยุกตใชแนวคิด
ทฤษฏี แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพร วมกับ
ความสามารถตนเองในการออกแบบกระบวนการ
และโปรแกรมสุขศึกษาซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้นตอน
ในกระบวนการดําเนินการวิจัย
ชนิดที่ 2 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ ประชาชนใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนและหลังเขารวมการวิจัย
แบงเปน 6 สวน คือ ขอมูลคุณลักษณะประชากร
จํานวน 15 ขอ ความรูเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ
สําหรับพระสงฆ จํานวน 13 ขอ การรับรูโอกาส
เสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไมเหมาะสมแด
พระสงฆ จํานวน 15 ขอ การรับรูความสามารถ
ตนเองในการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
จํานวน 12 ขอ ความคาดหวังในผลดีของการ
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ จํานวน 15 ขอ

วารสารสุขศึกษา 555

ซึ่งไดทดสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงเชิง
เนื้อหาและดานโครงสราง จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
กอนนําเครื่องมือไปทดลองใช และวิเคราะห หาคา
ความเที่ยงของเครื่องมือ พบวา ดานการรับรู
โอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไม
เหมาะสมแดพระสงฆ ดานการรับรูความสามารถ
ตนเองในการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
ดานความคาดหวังในผลดีของการถวายอาหาร
สุขภาพแดพระสงฆ ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.91,
0.88 และ 0.89 ตามลําดับ สําหรับความรูเรื่อง
อาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ หาคาความเที่ยง
ดวยสูตรคูเดอรริชารด สัน (Kuder -Richardson:
KR-20) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.71 2)
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการหลังไดรับ
อนุมัติใหดําเนินการวิจัยตามเอกสารรับรองเลขที่
MUPH 2012-151 จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
การวิจัย เชิงปฏิบัติการ แบงออกเปน 4
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ หรือ ขั้น
วางแผน (Plan)
โดยการวิเคราะหปญหาสุขภาพพระสงฆ
ออกแบบและ วางแผนการจัดโปรแกรมสุขศึกษา
และเตรียมการกอนนําแผนไปปฏิบัติ ประชุมผูนํา
ผูเกี่ยวของและอาสาสมัครสาธารณสุ ข รวม 143
คน
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ขั้นตอนที่ 2 ระยะดําเนินการวิจัย คือ
การนําแผนไปปฏิบัติ (Act)
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดย ในแผน มี
การทํา กิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษา จํานวน 5
ครั้ง ๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช เวลา 8 สัปดาห มี
รายละเอียดดังนี้
สัปดาหที่ 1 เก็บขอมูลกอนเริ่มโปรแกรมสุข
ศึกษา โดยใ ชแบบสัมภาษณ (Pre-test) และทํา
การติดปายประชาสัมพันธ ประกาศเสียงตามสาย
เกี่ยวกับโครงการ
สัปดาหที่ 2 จัดกิจกรรมสุขศึกษาครั้งที่ 1
เพื่อสรางความรูเรื่องอาหารสุขภาพสําหรับ
พระสงฆ สรางการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจาก
การถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ และ
สรางสิ่งที่ชักนําใหเกิดการปฏิบัติ
สัปดาหที่ 3 จัดกิจกรรมสุขศึกษา ครั้งที่ 2
เพื่อสรางการรับรูความสามารถตนเอง และ สราง
ความคาดหวังในผลดีของการถวายอาหารสุขภาพ
แดพระสงฆ
สัปดาหที่ 4 จัดกิจกรรมสุขศึกษา ครั้งที่ 3
เพื่อประเมินการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
โดยใหประช าชนนําสุขภาพของตนเองอาหารไป
ถวายแดพระสงฆ สมาชิกกลุมและผูวิจัยรวมกัน
หาแนวทางแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงการถวาย
อาหารใหถูกตองมากขึ้น
สัปดาหที่ 5 ไมมีกิจกรรมสุขศึกษา
สัปดาหที่ 6 จัดกิจกรรมกระตุน ครั้งที่ 1
โดยกลุมตัวอยางนําอาหารสุขภาพของตนเองไป
ถวายแดพระสงฆ เพื่อประเมินอาหารสุขภาพ แลว

January - April 2013 Vol. 36 No. 1236

ใหกลุมรวมกันอภิปรายกลุม หาแนวทางแกไข
ปญหา (สัปดาหที่ 7 ไมมีกิจกรรมสุขศึกษา)
สัปดาหที่ 8 จัดกิจกรรมกระตุน ครั้งที่ 2
และเก็บขอมูลหลังสิ้นสุดโปรแกรมสุขศึกษา
(Post-test) โดยกลุมตัวอยางนําอาหารสุขภาพ
ของตนเองไปถวายแ ดพระสงฆ เพื่อเปรียบเทียบ
ความเหมาะสม ของการถวายอาหารสุขภาพแด
พระสงฆ โดยใหกลุมตัวอยางประเมินการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆดวยตนเอง เพื่อหา
แนวทางแกปญหารวมกัน สุดทายผูวิจัยสรุปผล
การถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆของกลุม
ตัวอยางพรอมขอเสนอแนะ
หมายเหตุ ในระ หวางดําเนินโปรแกรม
หลายกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมของชุมชนเปนระยะ ซึ่งเกิดจากการ
พูดคุยหารือในกลุมในระหวางที่มีการสรุปกิจกรรม
ในแตละครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 ระยะประเมินผลการวิจัย
คือ สังเกตการเปลี่ยนแปลง (Observe)
ผูวิจัยประเมินผลกิจกรรมตามโปรแกรมสุข
ศึกษา ซึ่งทําในสัปดาหที่ 1 กอนดําเนินการ และ
หลังดําเนินการในสัปดาหที่ 8 และในระหวางจัด
กระบวนการมีการประเมินเปนระยะเพื่อปรับ
กระบวนการ ซึ่งการประเมินจะใชทั้งแบบ
สัมภาษณกอนและหลังเขารวมการวิจัย
แบบ
สังเกตและแบบบันทึก
ขั้นตอนที่ 4 สะทอนผลการดําเนินการ
(Reflect) มีการประเมินในระหวางกระบวนการใน
สัปดาหที่ 6 เปนตนมาจะมีการประเมินพฤติกรรม
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การถวายอาหารและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น และ ในสัปดาหที่ 8 มีการแจงผลลัพธ ของ
การดําเนินงานใหแกกลุมเปาหมาย และสรุป จุดดี
จุดแข็งรวมกัน รวมถึงการพูดคุยแนวทาง การปรับ
พฤติกรรมใหเหมาะสมและตอเนื่อง
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติเชิงพรรณนา
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห ความแตกตางของพฤติกรรม
การถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆระหวางกอน
และหลัง การวิจัย ดวยสถิติ Wilcoxon signedrank test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
ขอมูลคุณลักษณะประชากร
กลุมตัวอยาง เกือบทั้งหมด เปนเพศหญิง
รอยละ 96.9 มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 50 ป รอย
ละ 37.5 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 53.1 จบ
ระดับประถม ศึกษา รอยละ 71.9 อาชีพ เปน
แมบาน รอยละ 56.3 มีรายไดตอเดือนตั้งแต
1,000-5,000 บาท รอยละ 46.9
การถวายอาหารแดพระสงฆ พบวา กลุม
ตัวอยางถวายอาหารแดพระสงฆดวยวิธีการใส
บาตร รอยละ 87.5 จํานวน 3-4 ครั้งตอสัปดาห
ความถี่ในการถวายอาหารแดพระสงฆ คือ ทําทุก
วันพระ รอยละ 65.6 รองลงมาคือ ทําเปนประจํา
และทําตามความสะดวก รอยละ 46.9 โดยนํา
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อาหารไปถวายแดพระสงฆหรือใสบาตรเปน
ประจํา ที่ สํานักสงฆ ใกลหมูบาน อาหารที่นําไป
ถวายแดพระสงฆเปนอาหารที่ปรุงดวยตนเอง รอย
ละ 78.1 ที่เหลือรอยละ 21.9 ซื้อจากรานจําหนาย
อาหาร ในหมูบาน สําหรับ อาหารที่ถวายแด
พระสงฆครั้งลาสุดสวนใหญเปนอาหารที่ปรุงเอง
เชนกัน รอยละ 71.9 โดยผูดูแลหลักเรื่องอาหารใน
ครอบครัวคือผูเขารวมโครงการเอง รอยละ 87.5
ประวัติการมีโรคประจําตัว พบวา กลุม
ตัวอยาง รอยละ 56.2 มีโรคประจําตัว โดย
ครึ่งหนึ่งคือร อยละ 50.0 มีโรคประจําตัว 1 โรค
โรคที่พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิตสูง รอยละ
44.4 และโรคหอบ รอยละ 33.3
ความรูเรื่องอาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย กลุมตัวอยาง มี
คาเฉลี่ยคะแนนความรูเทากับ 11.03 จากคะแนน
เต็ม 13 คะแนน และเมื่อเขารวมโครงก ารแลว
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเทากับ 13 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องอาหาร
สุขภาพสําหรับพระสงฆ กอนและหลังเขารวมการ
วิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.97 คะแนน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 1)
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการ
ถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัยกลุมตัวอยางมีการ
รับรูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรู
โอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไม
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เหมาะสมแดพระสงฆเทากับ 57.28 จากคะแนน
เต็ม 75 คะแนน หลัง เขารวมโครงการพบวา
คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยงเทากับ 75 ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของโรคจากการถวายอาหารไมเหมาะสมแด
พระสงฆกอนและหลังเขารวมการวิจัย พบวา
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 17.72 คะแนนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 1)
การรับรูความสามารถตนเองในการ
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัยกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูความสามารถตนเอง
ในการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆเทา กับ
49.94 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และเมื่อเขา
รวมโครงการแลวพบวา คาเฉลี่ยคะแนนการรับรู
ความสามารถตนเองเทากับ
58 .75 เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถ
ตนเองในการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆกอน
และหลังเขารวมการวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 8.81 คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.001) (ตารางที่ 1)
ความคาดหวังในผลดีของการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆ
กลุมตัวอยาง มีความคาดหวัง ในผลดีของ
การถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ กอนเขารวม
การวิจัย เทากับ 50.47 จากคะแนนเต็ม และเมื่อ
เขารวมโครงการแลวพบวา คาเฉลี่ยคะแนนความ
คาดหวังในผลดีเทากับ 71.28 เมื่อเปรียบเทียบ
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คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลดีของการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆ กอนแล ะหลังเขารวม
การวิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
20.81
คะแนน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
(ตารางที่ 1)
พฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด
พระสงฆ
พฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแด
พระสงฆจําแนกตามกลุมอาหาร หวาน มัน เค็ม
พบวา กอนเขารวมการวิจัย กลุมตัวอยางมีก าร
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ อยูในเกณฑดีคือ
คะแนนพฤติกรรมคิดเปนรอยละ 81.78 กลาวคือ
สวนใหญ ถวาย อาหาร กลุม ไมเค็ม รอยละ 90.6
กลุมอาหารไมหวาน รอยละ 62.5 และกลุมอาหาร
ไมมัน รอยละ 53.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการถวาย
อาหารกลุมมันยังคงเปนปญหา โดยเมนูที่พบ
ไดแก ตมขาหมูหนอไมสด ไขพะโลหมูติดมัน หมู
คั่วเกลือ มัสมั่นไก ปาทองโก สวนเมนูขนมหวาน
จัดอยูในกลุมอาหารหวาน คือขาวตมมัด ขาว
เหนียวสังขยาและถวายผลไมรสไมหวานนอยกวา
ขนมหวาน อยางไรก็ดี หลัง เขารวม โครงการวิจัย
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการถวายอาหารสุข ภาพ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น กลาวคือ มีคา
คะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 97.92 คือ
สวนใหญมีการถวายอาหารถูกตองคือ อยู ในกลุม
อาหารไมเค็ม และไมมัน รอยละ 96.9 เทากัน
และอาหารไมหวาน รอยละ 90.6 ซึ่งสังเกตไดวามี
เมนูอาหารคาวที่จัดอยูในกลุมอาหารสุขภาพมาก
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ขึ้น เชน เนนเนื้อสัตวไมติดมัน เพิ่มผักมากขึ้น
สําหรับเมนูอาหารหวานนั้น สวนใหญเปนผลไมรส
ไมหวานมากกวาขนมหวาน เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนน เฉลี่ย พฤติกรรมการถวายอาหารแด
พระสงฆ กอนและหลัง เขารวมการวิจัย พบวา

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดีขึ้น รอยละ 56.3 เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆ หลัง -กอนเขารวมการ
วิจัย พบวา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 16.14 คะแนน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรตาม หลัง-กอนเขารวมการวิจัย (n=32)
ตัวแปรตาม

n

x

sd

z

p − value

-4.22

< 0.001a

-4.47

< 0.001a

-4.46

< 0.001a

-4.87

< 0.001a

-3.68

< 0.001a

ความรูเรื่องอาหารสุขภาพสําหรับพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย
32
11.03 1.82
หลังเขารวมการวิจัย
32
13.00 0.00
ผลตาง
1.97
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย
32
57.28 13.06
หลังเขารวมการวิจัย
32
75.00 0.00
ผลตาง
17.72
การรับรูความสามารถตนเองในการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย
32
49.94 7.16
หลังเขารวมการวิจัย
32
58.75 2.36
ผลตาง
8.81
ความคาดหวังในผลดีของการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย
32
50.47 13.38
หลังเขารวมการวิจัย
32
71.28 6.36
ผลตาง
20.81
พฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
กอนเขารวมการวิจัย
32
81.78 19.15
หลังเขารวมการวิจัย
32
97.92 5.04
ผลตาง
16.14
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อภิปรายผล
จาก การดําเนินวิจัยโดยใชโปรแกรมที่
ประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health
Belief Model)(8) ทฤษฎีการรับรู ความสามารถ
ตนเอง (Self-Efficacy
Theory) ( 9) และ
กระบวนการกลุม (Group Process)(10) ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพ
แดพระสงฆของประชาชนนั้น สามารถทําให
ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกลาว
ในทิศทางที่ดีขึ้นและ เหมาะส มมากกวา กอนเขา
รวมการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
1) โปรแกรมสุขศึกษาที่จัดขึ้นเปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ ที่พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
สอดคลองกับบริบทของประชาชนและชุมชน ซึ่ง
จุดเดนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ ประชาชนได
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง เพื่อหาขอสรุป ในการ
แกปญหาที่เผชิญอยู มีการปรับปรุงแกไข
จนกระทั่งผลการปฏิบัติงานนั้นสามารถแกไข
ปญหาไดสําเร็จ เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ กลุม
ตัวอยางไดเรียนรูการนําอาหารสุขภาพของตนเอง
ไปถวายแดพระสงฆ และมีการอภิปรายกลุมเพื่อ
ประเมินอาหารสุขภาพของตนเองทุกครั้ง หาก
พบวา ยังมีพฤติกรรมการถวายอาหารที่ไม
เหมาะสม สมาชิกภายในกลุมจะรวมกันหา
แนวทางปรับปรุงแกไข ซึ่งปญหาที่พบในเรื่องการ
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ สวนหนึ่งเกิดจาก
การที่ประชาชนไมสามารถเลือกอาหารสุขภาพ
จากรานจําหนายอาหารในหมูบานได สมาชิกกลุม
จึงเสนอใหกลุมตัวอย างปรุงอาหารถวายแด
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พระสงฆดวยตนเอง โดยใชเมนูชูสุขภาพที่มีอยูใน
ทองถิ่น และวัตถุดิบที่หาไดงาย
2) การประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ รวมกับความสามารถตนเอง และ
แนวคิดกระบวนการกลุมนั้น มีการใชหลายเทคนิค
วิธีการตามกลวิธีสุขศึกษา อาทิ
- การอภิปราย กลุม ชวยใหกลุม
ตัวอยางเกิดความรูเรื่องอาหารสุขภาพสําหรับ
พระสงฆ การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคจากการ
ถวายอาหารไมเหมาะสมแดพระสงฆ การรับรู
ความสามารถตนเองในการถวายอาหารสุขภาพ
แดพระสงฆ ความคาดหวังในผลดีของการถวาย
อาหารสุขภาพแดพระสงฆ และพฤติกรรมการ
ถวายอาหา รสุขภาพแดพระสงฆเพิ่มขึ้น เพราะ
การอภิปรายกลุมเปนกระบวนการที่สมาชิกทุกคน
มีสวนรวมในการออกความคิดเห็น มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน เพื่อ
หาทางแกปญหารวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ(10)
- การบรรยายประกอบสไลด ซึ่งใน
การบรรยายนั้นผู วิจัยไดนําเสนอสไลดที่เปน
รูปภาพมากกวาเปนตัวหนังสือ การยกตัวอยาง
อาหารสุขภาพที่มีอยูในทองถิ่น อีกทั้งไดเปด
โอกาสใหกลุมตัวอยางไดซักถามในประเด็นที่
สงสัย ซึ่งเปนการสื่อสารแบบสองทาง ทําใหกลุม
ตัวอยางเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น
- การนิมนตพระสงฆมาร วมสนทนา
ธรรม ในหัวขอ “อาหารกับสุขภาพ ” เพื่อใหกลุม
ตัวอยางเกิดการรับรูปญหาในการฉันภัตตาหาร
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ของพระสงฆ มีการพูดคุยซักถามในประเด็นที่
สงสัย เนื่องจากพระสงฆเปนบุคคลที่สมาชิก
ภายในกลุมใหความเชื่อถือ ศรัทธามากที่สุด
ดังนั้น เมื่อพระสงฆไดมาสนทนาธรรม จึงเป น
เหมือนกับการเปลี่ยนความเชื่อเดิมของกลุม
ตัวอยางที่ยังไมถูกตองใหเปนความเชื่อใหมที่
ถูกตองมากขึ้น
- การฝกวิเคราะหเมนูอาหารจาก
อาหารของกลุมตัวอยางที่ไดถวายแดพระสงฆ
เพื่อ ใหกลุม ตัวอยางสามารถวิเคราะหเมนูอาหาร
สุขภาพไดถูกตอง และนําไปปฏิบัติไ ดจริง
- การติดปายรณรงค มอบโปสเตอร
คูมือแนวทางการตักบาตรใหไดบุญ เปนการ
สรางสิ่งที่ชักนําใหเกิดการปฏิบัติ เพื่อกระตุนให
มีพฤติกรรมการถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ
- การทบทวนความรูเดิมดวยการเลน
เกมกอนเริ่มกิจกรรมใหมทุกครั้ง เพื่อเปนการ
ทดสอบความรู ความเขาใจของกลุมตัวอยาง และ
สรางบรรยากาศการเรียนรูใหมีความสนุกสนาน
ไมเครียด
- การเรียนรูผลสําเร็จจากประสบการณ
ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆดวยตนเอง คือ
การประเมินอาหารของตนเองที่ถวายแดพระสงฆ
ในสัปดาหที่ผานมาวาตนเองสามารถทําได
เหมาะสมหรือไม การฝ กทักษะคิดเมนูอาหาร
สุขภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรับรูความ
สามารถตนเอง การไดเห็นตัวแบบทั้งทางบวกและ
ทางลบ การพูดชักจูงจากผูวิจัยและตัวแบบ
เพื่อใหสมาชิกภายในกลุมเกิดแรงจูงใจในการ
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ถวายอาหารสุขภาพแดพระสงฆ รวมถึงการ
กระตุนทางอารมณดวยการสรางสัมพันธภาพทุ ก
ครั้งที่พบกัน ทําให หลัง เขารวมการวิจัย พบวา
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการถวายอาหารแด
พระสงฆเหมาะสมมากกวา กอนเขารวมการวิจัย
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยการถวายอาหารสุขภาพแด
พระสงฆสูงกวา กอน เขารวมการวิจัย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
จากการ ผลการวิจัย สอดคลองกับ แนวคิด
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ของมารแชล เอช
เบกเคอร (Marshall H. Becker)(11) ที่วาการเพิ่ม
สิ่งที่ชักนําใหเกิดการปฏิบัติ คือ สิ่งกระตุนหรือ
แรงจูงใจที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนสิ่งที่อยู
ภายในตัวบุคคลคนนั้น เชน อาการไมสุขสบาย
ความเจ็บปวด หรือเปนสิ่ งภายนอกที่มากระตุน
เชน การไดรับขาวสารหรือรณรงคจากสื่อมวลชน
คําแนะนําของแพทย เพื่อน หรือผูอื่น การเจ็บปวย
ของสมาชิกภายในครอบครัว แรงกดดันหรือแรง
สนับสนุนทางสังคม
ในงานวิจัยนี้ไดใชสิ่ง
ภายนอกที่มากระตุน ไดแก การรณรงคจาก
สื่อมวลชนและคําแนะนําของพระสงฆ สอดคลอง
( 12)
กับ การศึกษาของ ธัญลักษณ โมราษฎร
เพ็ญพิชชา สรโยธิน รัตนภวนนท (13) และ Tussing
L และ Novakofski KC(14) ที่พบวา หลังไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษา กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาส
เสี่ยงของโรค สูงกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดค ลองกับ
การศึกษาของ Resnicow K และคณะ (15)
Campbell MK, Hudson MA, Resnicow K,
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Blakeney N, Paxtan A, Baskin M.(16) Wiist
WH และ Flack JM (17) ที่พบวาการใหพระเปนผู
ถายทอดความรูดานสุขภาพเพื่อเปลี่ยนความเชื่อ
ของกลุมตัวอยาง มีผลตอการบริโภคอาหารของ
กลุมตัวอยาง
การศึกษานี้ยังเปนไปตาม
ทฤษฎี
ความสามารถตนเองของ อัลเบิรต แบนดูรา
(Albert Bandura) (9) ที่ กลาววา ความเชื่อใน
ความ สามารถตนเอง จะมีอิทธิพลตอกา ร
ปฏิบัติงานเฉพาะอยางได ซึ่งมีงานวิจัยที่ใชทฤษฎี
ความสามารถตนเองกับกลุมตัวอยางที่เปน
ผูสูงอายุ และเป นผูปวยโรคเรื้อรัง เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ อารยา ทิพยวงศ
(18)
พิกุล ตินามาส (19 ) และ พิชามญชุ ภูเจริญ (20)
พบวา หลังไดรับโปรแกรมสุขศึกษา กลุมตัวอยาง
รับรูความสามารถตนเองสูงกวากอนไดรับ
โปรแกรมสุขศึกษาและกลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
จุดออนของการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําในพื้นที่ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานใน
ฐานะเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งผูวิจัยเปน ผูดําเนิน
กิจกรรมและประเมินผลดวยตนเอง ทั้งหมดอาจมี
ผลตอความเกรงใจและการตอบคําถามที่เอนเอียง
ในทางบวก จึง ควรใหบุคคลภายนอกเปนผู
ประเมินทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรม
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