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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร
และเสนอแนะแนวทาง การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง กลุมตัวอยางเปนสามเณร
ในโรงเรี ยนพระปริ ยั ติธ รรมแผนกสามัญ ศึ กษาตน แบบศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณรจังหวัด
เชียงราย พะเยา นาน แพร และลําปาง จังหวัดละ ๑ แหง สามเณรจํานวน ๔๑๖ รูป เครื่องมือ
ที่ใช คื อ แบบประเมิ น พฤติ กรรมการบริ โภค ออกกําลังกายและอารมณ (พฤติกรรม ๓ อ.)
ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง วิเคราะหขอมูลดวย individual pair t-test แจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test โดยกําหนดคาความ
มีนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ ๐.๐๕
18

เชียงใหม

๑

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนยอนามัยที่ ๑

๒

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ศูนยอนามัยที่

๑ เชียงใหม
๓

เชียงใหม

๔

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนยอนามัยที่ ๑
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ ๑ เชียงใหม

๑๕๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ผลการศึกษาพบวาสามเณรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง
(รอยละ ๔๙.๕ และ ๕๑.๗) ระดับควรปรับปรุง(รอยละ ๔๖.๖ และ ๔๖.๔) เปรียบเทียบ
ค า เฉลี่ ย ครั้ ง ที่ ๑ และครั้ ง ที่ ๒ ไม แ ตกต า งกั น (mean ๑.๕๗,Std.Deviation .๕๖๘) พบ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นคือการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอกกอฮอล พฤติกรรม
ที่ตองปรับปรุงไดแกกินอาหารครบ ๕ หมู (ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว นม), ดื่มนมพรองมันเนย
วันละ ๑ - ๒ แกว, กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ, หลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแปง
น้ําตาลมาก,เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน และออกกําลังกายวันละ ๓๐ นาที
ผลภาวะโภชนาการสามเณรดวยดัชนีมวลกาย (BMI) พบวามีภาวะอวนเพิ่มขึ้น (รอยละ ๒๗.๗
และ ๓๐.๑) น้ําหนักเทียบกับสวนสูง พบภาวะอวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (รอยละ ๒๖.๗ และ
๓๑.๙) สวนสูงเทียบกับอายุพบวาสวนใหญมีสวนสูงเพิ่มขึ้นตามเกณฑอายุ (รอยละ๗๘.๖ และ
๙๑.๑) ทดสอบสมรรถภาพทางกายพบวาสามเณรสวนใหญไมผานเกณฑ และมีแนวโนมสูงขึ้น
(รอยละ ๖๗.๓ และ ๘๒.๒) เกณฑ ที่ไมผ า นคื อดานความแข็ งแรงและอดทนของกล ามเนื้ อ
(รอยละ ๕๑.๒ และ ๖๑.๑) สามเณรที่ไมผานเกณฑรอยละ ๓๘ พบมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเองอยูในระดับ ควรปรั บ ปรุง อี กรอยละ ๔๑ พบมีพฤติกรรมอยูในระดับ ปานกลาง
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวาสามเณรยังมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ไม ดี พอ งานวิจั ย นี้ ขอนํ า เสนอข อเสนอแนะคื อ (๑) หนว ยงานที่เกี่ย วของควรนิเทศติดตาม
เสริมพลังเพื่อใหสามเณรมีความรอบรูดานสุขภาพและเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
อยูในระดับดี (๒) พัฒนาใหเปนองคกรไรพุง ที่ใชหลักการลดอวน ลดพุง เพื่อใหบุคลากรทุกคน
ในองค ก รรวมทั้ ง คนในชุ ม ชน มี ค วามรู ทั ก ษะด า นอาหารโภชนาการและออกกํ า ลั ง กาย
ตามหลักการแนวคิด ๓ อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ) สรางความรอบรูดานสุขภาพ
ตระหนักรู เขาใจ และเห็นความสําคัญ รวมกันสงเสริมสุขภาพสามเณรอยางเปนองครวม
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
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Abstract
The purposes of this study were to investigate the self-care behavior of
the novice and to suggest of self-care behavior development. A sample of 416
novices in the Junior High School of Phrapariyattidhamma Schools which was
model of Novice Health Promotion Center, Chiang Rai, Phayao, Nan, Phrae and
Lampang provinces. The instrument used the consumption behavior
questionnaires, exercise and emotional behavior (behavior 3 model). Data were
analyzed by individual pair t-test, frequency, percentage, mean, standard
deviation and t-test were statistically analyzed at .05.
The results showed that the novice self-care behaviors were at
moderate level (49.5%, 51.7%), the level of improvement should be improved
(46.6%, 46.4%). Comparison of mean scores of the 1st and 2nd times was not
significantly different (mean) 1.57, Std.Deviation .568). The higher self-care
behaviors were the avoidance of alcoholic beverages, improve of the eating
habits of 5 groups (rice, vegetables, fruits, meat, milk), drink milk skim milk 1-2
times a day, eat boiled and steaming foods, avoid desserts and sweets with a
lot of sugar, drink purified water instead of soft drinks or nectar, and exercise 30
minutes a day. The nutritional status of the novice with body mass index (BMI)
showed that obesity increased (27.7% and 30.1%), weight compared with height
was also similar (26.7% and 31.9%), height relative to age, most of them had
higher (78.6 and 91.1 percent). Physical fitness test showed that most of the
novice students did not pass the criterion and had higher tendency (67.3% and
82.2% respectively). The non-passing criterion was strength and endurance
(51.2% and 61.1%). Non-qualified novices of 38 % found that their health care
behaviors were at an improvement, level of 41% found moderate behavior.
The results of this study clearly show that novices have poor self-care
behaviors. This research suggests that 1) the concerned agencies should
supervise and strengthen the novice's health and health care behaviors at a
good level 2) to reduce the risk of obesity, all personnel in the organization as
well as people in the community have the knowledge, skills, nutrition and
exercise in accordance with the concept of ๓ model (food, exercise and

๑๕๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
emotion), and see the importance to jointly promote the health of the novices
as a whole.
Key words: Self-Health Care Behavior; The Phrapariyattidhamma Schools,
Elementary Education Department

บทนํา
สามเณรถือเปนกลุมเด็กวัยรุนและเยาวชน เปนศาสนทายาทที่สําคัญในการจรรโลง
พระพุทธศาสนาของประเทศ มีหนาที่ธํารงรักษา และเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตาง ๆ
สูสังคม รวมกับพระภิกษุสงฆ เด็กวัยรุนและเยาวชนกลุมนี้เขาสูระบบการศึกษา โดยผานการ
บวชเปนสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน บางสวนเปนชนเผ า เปนคนชายขอบ ของประเทศ เปนกลุมแรงงานขามชาติ
ที่อพยพติดตามพอแมมา ไมมีเลขประจําตัวประชาชน ถือเปนกลุม เด็กดอยโอกาส ไมสามารถ
เขาสูระบบการศึกษาสายสามัญตามปกติของกระทรวงศึกษาธิการได โรงเรียน พระปริยัติธรรม
ในโครงการพระราชดําริฯ ในเขตภาคเหนือ ๕ จังหวัด ไดแก นาน แพร พะเยา เชียงราย และ
ลําปาง จึงเปนทางเลือกหนึ่ง สําหรับโอกาสในการศึกษาของสามเณร เมื่อจบการศึกษาแลว
สามเณรสวนหนึ่งจะลาสิกขาบทกาวเขาสูตลาดแรงงานหรือกลับคืนสูถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและใชแรงงาน ในทองถิ่น และสามเณรอีกสวนหนึ่งจะบวชเรียนศึกษาตอในสาย
พุทธศาสนาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาเปน ศาสนทายาทในพุทธศาสนาตอไป ดังนั้น สามเณร
จึงควรไดรับโอกาสในการพัฒนาในทุก ๆ ดาน เชนเดียวกับเด็กและเยาวชนทั่วไปโดยเฉพาะ
ดานสุขภาพอนามัย ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จึงเปนกระบวนการสําคัญในการ
ดํารงรักษาไวซึ่งภาวะความมีสุขภาพดีของตนเองตอไป จากการสํารวจสถานการณภาวะสุขภาพ
ของสามเณรในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา ระหว า งป ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
พบปญหาสามเณรมีภาวะเริ่มอวนและอวนมีแนวโนมสูงขึ้น รอยละ ๙.๗, ๑๑.๗ และ ๑๗.๙
ตามลําดับ ๕ ในป ๒๕๕๗ ผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพพบสามเณร รอยละ ๓๙ มีฟนผุ

๕

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รายงานการเฝาระวัง
ภาวะโภชนาการ :ว๑_๑๐๓ ม. (อัดสําเนา), (กรุงเทพมหานคร : สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต, ๒๕๕๘)
หนา ๑.
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รอยละ ๕๓ มีเหงือกอักเสบ โดยพบสูงสุด ที่จังหวัดเชียงราย ๖ ดานอนามัยสิ่งแวดลอมสํารวจ
พบปญหาคุณภาพน้ําบริโภคไมผานเกณฑมาตรฐานน้ําสะอาดรอยละ๗๕ ๗ จากสภาพปญหา
ดานสุขภาพและดานสิ่งแวดลอมดังกลาว กอปรกับขอมูลผลการติดตามความกาวหนาในการ
ดํ า เนิ น งานพั ฒ นาโภชนาการและสุ ข อนามั ย ของสามเณรและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) ของสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมกับกรมอนามัยที่ไดติดตามงานในพื้นที่ ในป ๒๕๕๙
ไดจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณรขึ้น ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัด
ละ ๑ แหง ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดนาน แพร เชียงราย พะเยา และลําปาง ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อได แก จั งหวัดศรี ส ะเกษ โดยมี วั ต ถุป ระสงคเพื่อใหเปน ศูนยส าธิตการจัดกิจ กรรม
สงเสริมสุขภาพของสามเณรอยางเปนองครวม และเพื่อเสริมสรางความตระหนักรู เขาใจ ใหแก
พระภิ ก ษุ สามเณร และชุ ม ชน เกี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ด า นโภชนาการและการบริ ห ารกาย
ที่เหมาะสมกับสมณสารูป และเพื่อปองกันโรคอวนของสามเณร ๘
ผู วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ งพฤติก รรมการดู แลสุ ขภาพตนเองของสามเณร
ในโรงเรียน พระปริยัติธรรมที่ไดดําเนินการศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณรวาอยูในระดับใด อยางไร และ เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร ซึ่งผลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลสําคัญที่จะสนับสนุน และผลักดัน ใหเปนแนวทางในการพัฒนา
พฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เหมาะสมกับสมณสารูป
ให แก ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องทุ กภาคส ว นอย างเป น รู ป ธรรม รวมทั้ ง เพื่ อ เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณรตอไป
๖

ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม, เอกสารสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาสุขอนามัยสามเณรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ ๖. (อัดสําเนา), (เชียงใหม : ศูนยอนามัยที่ ๑๐
เชียงใหม, ๒๕๕๘) หนา ๒ - ๖.
๗
สํานักสุขาภิบาลและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวัง
คุณภาพน้ําดื่ม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา. (อัดสําเนา), (กรุงเทพฯ : สํานักสุขาภิบาล
และน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๗) หนา ๑ - ๒๐.
๘
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการจัดตั้งศูนย
สงเสริมสุขภาพสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (อัดสําเนา), (กรุงเทพมหานคร : สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต, ๒๕๕๘) หนา ๑ - ๔.

๑๕๔ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)

วัตถุประสงคของการศึกษา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาที่ไดดําเนินการศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณรเขตภาคเหนือตอนบน และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร

วิธีดําเนินการวิจัย

รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก สามเณรที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึ กษาต น แบบ ที่ ไ ด ดํา เนิ น งานศู น ยสง เสริ มสุ ขภาพสามเณรใน ๕ จัง หวัด เขต
ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดนาน แพร พะเยา เชียงราย และลําปาง จังหวัดละ ๑ โรงเรียน
รวม ๕ โรงเรีย น กลุ มตั วอย า งที่ ใชในการศึ กษาไดแก สามเณรที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรีย น
พระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ กษาต น แบบ ที่ ไ ดดํ า เนิ น งาน ศู น ย ส งเสริม สุ ขภาพสามเณร
ในระหวางปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอเนื่องไปจนถึงปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔๑๖ รูป เครื่องมือ
ที่ใช คือ แบบประเมิ น พฤติ กรรมการบริ โภค ออกกําลังกายและอารมณ (พฤติกรรม ๓ อ.)
ศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะหขอมูลเปนลักษณะ individual pair t-test วัดขอมูล กอน-หลัง ในสามเณรรูป
เดียวกั นเปรี ยบเทียบขอมูลในป ๒๕๖๐ และป ๒๕๖๑ แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมที่ไมเปนอิสระตอกัน
โดยกําหนดคาความมีนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ .๐๕
18

ผลการวิจัย

18

สามเณรสวนใหญ มีอายุ ๑๔ ป คิดเปนรอยละ ๒๕.๕ รองลงมาอายุ ๑๓ ป, ๑๕ ป,
๑๖ ป, ๑๗ ป และ ๑๘ ป คิดเปนรอยละ ๒๓.๖, ๑๙.๒ ,๑๘.๕ ,๙.๙ และ ๓.๔ ตามลําดับ สวน
ใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ คิดเปนรอยละ ๓๑.๓ รองลงมาชั้นมัธยมศึกษาปที่
๒ , ๓ , ๔ และ ๕ คิดเปนรอยละ ๒๖.๗, ๑๖.๑, ๑๔.๒ และ ๑๑.๘ ตามลําดับ สถานที่ศึกษา
ในจั ง หวั ด แพร คิ ด เป น ร อ ยละ ๓๒.๒ รองลงมาในจั ง หวัด เชี ย งราย คิ ด เป น รอ ยละ ๒๑.๔
ในจังหวัดลําปาง พะเยา และนาน คิดเปนรอยละ ๑๙.๒, ๑๓.๗, ๑๓.๕ ตามลําดับ แสดงผลตาม
ตาราง ดังนี้
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ตาราง แสดงจํานวนและรอยละ จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
ลักษณะสวนบุคคล

๑.อายุ

๑๓ ป
๑๔ ป
๑๕ ป
๑๖ ป
๑๗ ป
๑๘ ป
๒.ชั้นที่กําลังศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ ๑
มัธยมศึกษาปที่ ๒
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔
มัธยมศึกษาปที่ ๕
๓.จังหวัด ณ ที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เชียงราย
นาน
พะเยา
แพร
ลําปาง
รวม

สามเณรผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
รอยละ
๙๘
๑๐๖
๘๐
๗๗
๔๑
๑๔

๒๓.๖
๒ ๕ .๕
๑๙.๒
๑๘.๕
๙.๙
๓.๔

๑๓๐
๑๑๑
๖๗
๕๙
๔๙

๓๑.๓
๒๖.๗
๑๖.๑
๑๔.๒
๑๑.๘

๘๙
๕๖
๕๗
๑๓๔
๘๐
๔๑๖

๒๑.๔
๑๓.๕
๑๓.๗
๓๒.๒
๑๙.๒
๑๐๐

ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พบวาสามเณรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง รอยละ ๔๙.๕ และรอยละ ๕๑.๗ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดี
ขึ้น รอยละ ๔๖.๖ และ ๔๖.๔ ตามลําดับ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยครั้งที่ ๑ และ ๒ พบไมมีความ
แตกตางกัน (mean ๑.๕๗,Std.Deviation .๕๖๘) ตามลําดับ โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ดีเพิ่มขึ้น คือ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอกกอฮอล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสามเณรอยู
ในวิถีสมณะและมีพระธรรมวินัยกํากับอยู สวนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ตองปรับปรุง
แกไขได แก กินอาหารครบ ๕ หมู (ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว นม), ดื่มนมพรองมันเนยวันละ
๑ - ๒ แกว, กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ, หลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแปง และ
น้ําตาลมาก,เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน และออกกําลังกายวันละ ๓๐ นาที

๑๕๖ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตาราง แสดงระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร
ระดับพฤติกรรม

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ควรปรับปรุง(คะแนน ต่ํากวา ๖๐ ) ๑๙๔
๔๖.๖
๑๙๓
๔๖.๔
ปานกลาง(คะแนน ๖๐-๗๙)
๒๐๖
๔๙.๕
๒๑๕
๕๑.๗
ดี(คะแนน ๘๐-๙๙)
๑๖
๓.๙
๘
๑.๙
ดีมาก(คะแนน ๑๐๐)
รวม
๔๑๖
๑๐๐
๔๑๖
๑๐๐
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไมมีความแตกตางกันคือ mean
๑.๕๗ (Std.Deviation .๕๖๘)

ตาราง แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร
ลําดับ

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑

๑. กินอาหารครบ ๕ หมู
(ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว นม)
๓.๕๔
๒. กินอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก ๓.๕๓
๓. กินผักมากกวาวันละ ๓ ทัพพี
๒.๙๕
๔. กินผลไมวันละ ๒-๓ สวน
(หนึ่งสวนเทากับ ๖-๘ คํา)
๓.๓๕
๕. กินปลาอยางนอย วันละ ๑ มื้อ
๓.๐๖
๖. กินเนื้อสัตวไมติดมัน
สัปดาหละ ๒-๓ มื้อ
๓.๒๓
๗. ดื่มนมพรองมันเนยวันละ ๑-๒ แกว ๓.๑๕
๘. กินอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอน
ไมนอยกวา ๔ ชั่วโมง
๒.๙๖
๙. กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ ๓.๕๔
๑๐. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหรืออาหาร
ที่ทอดดวยน้ํามันทวม
๓.๐๒
๑๑. หลีกเลี่ยงของหวานและขนม
ที่มีแปงและน้ําตาลมาก
๓.๑๑
๑๒. กินอาหารรสจืด ไมเติมน้ําปลา
หรือเกลือในอาหาร
๒.๘๘

คาเฉลี่ย
ครั้งที่ ๒
ความแตกตาง
(ป ๒๕๖๐)
(ป ๒๕๖๑)

t

๓.๒๗
๓.๖๐
๒.๙๕

-.๒๖
.๐๘
.๐๐

๓.๘๐๑*
-.๙๓๑
.๐๒๘

๓.๒๕
๒.๙๕

-.๑๐
-.๑๑

๑.๔๐๖
๑.๔๘๔

๓.๑๘
๒.๘๘

-.๐๖
-.๒๗

.๖๘๗
๒.๖๙๘*

๓.๐๒
๓.๓๙

.๐๖
-.๑๖

-.๖๐๗
๒.๐๙๒*

๓.๐๗

.๐๕

-.๖๓๕

๒.๘๘

-.๒๒

๒.๕๙๗*

๒.๘๑

-.๐๗

.๗๐๔
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ตาราง (ตอ) แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร
ลําดับ

พฤติกรรมที่ปฏิบัติ

๑๓. เลือกดื่มน้ําเปลา
แทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
๑๔. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล
๑๕. อารมณดี ไมเครียด
๑๖. นอนหลับไมนอยกวาวันละ
๗-๘ ชั่วโมง
๑๗. ออกกําลังกายสัปดาหละ ๕ วัน
๑๘. ออกกําลังกายวันละ ๓๐ นาที
๑๙. ขณะออกกําลังกาย
หายใจเร็วขึ้นกวาปกติและเหงื่อซึม
๒๐. ทุกครั้งวัดรอบเอวไดไมเกิน
เกณฑอวนลงพุงคือ
เพศหญิงไมเกิน ๘๐ ซม.
และเพศชายไมเกิน ๙๐ ซม.

ครั้งที่ ๑

คาเฉลี่ย
ครั้งที่ ๒
ความแตกตาง
(ป ๒๕๖๐)
(ป ๒๕๖๑)

t

๓.๔๗
๓.๒๓
๓.๕๐

๓.๒๙
๓.๖๗
๓.๔๕

-.๑๙
.๔๔
-.๐๖

๒.๒๓๑*
-๓.๓๗๑*
.๗๕๙

๓.๒๑
๓.๑๒
๓.๒๐

๓.๓๒
๒.๙๔
๒๘๗

.๑๑
-.๑๘
-.๓๓

-๑.๒๕๗
๑.๙๑๘
๓.๓๙๗*

๓.๔๓

๓.๓๗

-.๐๖

.๖๕๓

๓.๕๐

๓.๔๕

-.๐๖

.๗๕๙

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามเณรกอนและหลังซึ่งมีระยะเวลาหางกัน ๑ ป
(ป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑) พบวาสามเณรสวนใหญไมผานเกณฑการทดสอบและมีแนวโนม
ไมผานเกณฑมากขึ้น คิดเปนรอยละ ๖๗.๓ และ ๘๒.๒ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหในรายดาน
พบวาสามเณรไมผานเกณฑ ดานการทดสอบดานความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อทดสอบ
โดยใชกิจกรรมการลุ กนั่ ง ๓๐ วิน าที มากที่สุด คิดเปน รอยละ ๕๑.๒ และร อยละ ๖๑.๑
ตามลําดับ รองลงมาไมผานเกณฑดานความออนตัวของกลามเนื้อทดสอบโดยใชกิจกรรมการ
งอตัวไปขางหนา คิดเปนรอยละ ๓๓.๗ และ ๓๐.๑ ตามลําดับ สวนดานความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทดสอบโดยใชกิจกรรมโดยการยกเขาสูงอยูกับที่ ๓ นาทีนั้น
สามเณรสามารถทําไดดี ผานเกณฑสูงถึงรอยละ ๙๘.๑ และรอยละ ๙๙.๕ ตามลําดับ

๑๕๘ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตาราง แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สมรรถภาพทางกาย

ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ
รวม

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
๒๘๐
๖๗.๓
๓๔๒
๑๓๖
๓๒.๗
๗๔
๔๑๖
๑๐๐
๔๑๖

รอยละ
๘๒.๒
๑๗.๘
๑๐๐

ตาราง แสดงผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายสามเณรแยกในแตละดาน
สมรรถภาพทางกาย

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
ดานความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ(กิจกรรม:การยกเขาสูงอยูกับที่ ๓ นาที)
ไมผาน
๘
๑.๙
๒
๐.๕
ผาน
๔๐๘
๙๘.๑
๔๑๔
๙๙.๕
ดานความแข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อ(กิจกรรม:การลุกนั่ง ๓๐ วินาที)
ไมผาน
๒๑๓
๕๑.๒
๒๕๔
๖๑.๑
ผาน
๒๐๓
๔๘.๘
๑๖๒
๓๘.๙
ดานความออนตัวของกลามเนื้อ(กิจกรรม:การงอตัวไปขางหนา)
ไมผาน
๑๔๐
๓๓.๗
๑๒๕
๓๐.๑
ผาน
๒๗๖
๖๖.๓
๒๙๑
๖๙.๙
รวม
๔๑๖
๑๐๐
๔๑๖
๑๐๐

พบวาสามเณรที่ไมผานเกณฑสมรรถภาพทางกายรอยละ ๓๘ พบมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองอยูในระดับควรปรับปรุง และไมผานเกณฑสมรรถภาพทางกายรอยละ ๔๑ พบมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง
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ตาราง แสดงระดับพฤติกรรมสุขภาพกับสมรรถภาพทางกาย
ระดับพฤติกรรมสุขภาพ

ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
รวม

สมรรถภาพทางกาย
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ
๑๖๒
๓๑
๘๓.๙
๑๖.๑
๑๗๓
๔๒
๘๐.๕
๑๙.๕
๗
๑
๘๗.๕
๑๒.๕
๓๔๒
๗๔
๘๒.๒
๑๗.๘

จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ

รวม
๑๙๓
๑๐๐
๒๑๕
๑๐๐
๘
๑๐๐
๔๑๖
๑๐๐

ดานภาวะโภชนาการของสามเณรเมื่อใชเกณฑดัช นีมวลกาย (BMI) พบวาสามเณร
มีภาวะอวนเพิ่มขึ้น(รอยละ ๒๗.๗ และ ๓๐.๑) เกณฑน้ําหนักเทียบกับสวนสูงพบสามเณรมี
ภาวะอวนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (รอยละ ๒๖.๗และ ๓๑.๙) เกณฑสวนสูงเทียบกับอายุพบว า
สามเณรสวนใหญมีสวนสูงเพิ่มขึ้นตามเกณฑอายุ (รอยละ ๗๘.๖ และ ๙๑.๑)
ตาราง แสดงระดับภาวะโภชนาการ (BMI)
ระดับภาวะโภชนาการ

ผอม
สมสวน
อวน
รวม

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
จํานวน
รอยละ
๑๑๒
๒๖.๙
๑๘๙
๔๕.๔
๑๑๕
๒๗.๗
๔๑๖
๑๐๐

ตาราง แสดงระดับภาวะโภชนาการ (น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง)
ระดับภาวะโภชนาการ

ผอม
สมสวน
อวน
รวม

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
จํานวน
รอยละ
๒๖
๖.๒
๒๗๙
๖๗.๑
๑๑๑
๒๖.๗
๔๑๖
๑๐๐

ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
๙๗
๒๓.๓
๑๙๔
๔๖.๖
๑๒๕
๓๐.๑
๔๑๖
๑๐๐
ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
๒๖
๖.๓
๒๕๗
๖๑.๘
๑๓๓
๓๑.๙
๔๑๖
๑๐๐

๑๖๐ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ตาราง แสดงระดับภาวะโภชนาการ (สวนสูงตามเกณฑอายุ)
ระดับภาวะโภชนาการ

เตี้ย
สวนสูงตามเกณฑ
สูงกวาเกณฑ
รวม

ครั้งที่ ๑(ป ๒๕๖๐)
จํานวน
รอยละ
๘๙
๒๑.๔
๓๑๓
๗๕.๒
๑๔
๓.๔
๔๑๖
๑๐๐

ครั้งที่ ๒(ป ๒๕๖๑)
จํานวน
รอยละ
๓๗
๘.๙
๓๓๙
๘๑.๕
๔๐
๙.๖
๔๑๖
๑๐๐

สรุปและอภิปรายผลขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของสามเณรในโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาตน แบบ
เขตภาคเหนื อตอนบนที่ได ดํา เนิ น งานศู น ยส งเสริมสุขภาพสามเณร และเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาพฤติ กรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสามเณร กลุ มตัว อย าง เปนสามเณร
ในโรงเรีย นพระปริ ยั ติธ รรมแผนกสามั ญศึ กษาตน แบบที่ ไดดํ าเนิน งานศูน ยสงเสริมสุขภาพ
สามเณรของจังหวัดเชียงราย พะเยา นาน แพรและลําปาง จํานวน ๕ โรงเรียนรวม ๔๑๖ รูป
เครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินพฤติกรรมการบริโภค ออกกําลังกายและอารมณ (พฤติกรรม
๓ อ.) ศู น ย ก ารเรี ย นรู อ งค ก รต น แบบไร พุ ง ของสํ า นั ก โภชนาการ กรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะหขอมูลเปนลักษณะ individual pair t-test (วัดกอน-หลัง ในคนเดียวกัน
เปรียบเทียบขอมูลระหวางป ๒๕๖๐ และ ป ๒๕๖๑) ดวยการแจกแจงความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมที่ไมเปนอิสระ
ตอกัน โดยกําหนดคาความมีนัยสําคัญทางสถิติไวที่ระดับ .๐๕
ผลการศึกษาพบวาสามเณรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง
รอยละ ๔๙.๕ และรอยละ ๕๑.๗ ระดับควรปรับปรุงรอยละ ๔๖.๖ และ ๔๖.๔ เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยครั้งที่ ๑ และ ๒ พบวาไมมีความแตกตางกัน (mean ๑.๕๗,Std.Deviation .๕๖๘)
โดยมี พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพตนเองที่ เ พิ่ มขึ้ น คือการหลีกเลี่ย งเครื่องดื่มที่มีแอกกอฮอล
สวนพฤติกรรมสุขภาพที่ตองปรับปรุงไดแก กินอาหารครบ ๕ หมู (ขาว ผัก ผลไม เนื้อสัตว นม),
ดื่มนมพรองมันเนย วันละ ๑ - ๒ แกว, กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ, หลีกเลี่ยงของหวาน
และขนมที่มีแปงและน้ําตาลมาก, เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน และ ออกกําลัง
กายวันละ ๓๐ นาที
18
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ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสุ วั ฒ สั น รั ก ขั น โท และคณะ ๙ ที่ ไ ด
ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุในเขตภาคใตตอนบน ที่พบวา
พระภิกษุรับรูภาวะสุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู
ในระดับปานกลางคอนไปทางนอย โดยพระภิกษุที่มีอายุ มีพรรษา มีระดับการศึกษาทางโลก
และระดับการศึกษาทางธรรมตางกัน มีพฤติกรรม การดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน สวน
พระภิกษุที่มีระดับการศึกษาทางธรรมและจําพรรษาอยูในวัดที่มีสถานที่ตั้งตางกัน มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในการกระตุนใหสามเณรเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ดีนั้น คือ ผูบริหาร
ครู อาจารย พระสงฆผูเปนเจาอาวาสวัดที่สามเณรจําวัดอยู รวมทั้งเพื่อนสามเณรแกนนําดาน
สุขภาพ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาการ
สร า งเสริ ม สุ ข ภาพสามเณร โรงเรี ย นสมเด็ จ พระพุ ท ธชิ น วงศ ของพิ ม พาภรณ กลั่ น กลิ่ น
และคณะ ๑๐ ที่พบวาสามเณรสามารถแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ
ภายใตกฎปฏิบัติของสามเณรและสามารถเขาใจถึงผลกระทบของสุขภาพที่มาจากพฤติกรรม
ของพวกเขาเอง ซึ่งจะเห็นไดจากเมื่อมีการวิเคราะหบริบท โดยสามเณรแกนนํา กลุมสามเณร
รูสึกอายจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพวกเขาเอง และมีการวิพากษวิจารณถึงพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมของเพื่อนสามเณรและระบุวาควรมีการปรับเปลี่ยน ขณะเดียวกันสามเณรถือเปน
กลุมเด็กวัยรุน คานิยมในการบริโภคอาหาร มักไดรับอิทธิพลมาจากสื่อโฆษณา สอดคลองกับ
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน ของจิราภรณ เรืองยิ่ง และคณะ ๑๑ ที่พบวามี
ปจจัยนําไดแก ความรูเกี่ย วกับการบริโ ภคอาหาร เจตคติตอการบริโภคอาหาร และคานิย ม
ในการบริโภคอาหาร ปจจัยเอื้อไดแก ระดับการศึกษาของ ผูปกครอง และรายไดของครอบครัว
และปจจัยเสริมไดแก อิทธิพลของสื่อโฆษณา โดยพบวาวัยรุนที่ระดับการศึกษาของผูปกครอง
และรายได ของครอบครั วตา งกั นมี พฤติ กรรมการบริโภคอาหารไมแตกตางกันและมีคานิย ม
๙

สุวัฒสัน รักขันโท อเนก คงขุนทด และสุมาลัย กาญจนะ. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
พระภิกษุในเขตภาคใตตอนบน. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หองเรียนสุราษฎรธานี วัด
พัฒนาราม (พระอารามหลวง). ทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) :
๒๕๕๑.
๑๐
พิมพาภรณ กลั่นกลิ่น นิตยา ไทยาภิรมย และพระชินภัทร ชินภทโท. กระบวนการพัฒนาการ
สรางเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ. พยาบาลสาร ๔๐ ฉบับพิเศษ : ๒๕๕๖.
๑๑
จิราภรณ เรืองยิ่ง สุจิตรา จรจิตร และกานดา จันทรแยม. พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยรุนในจังหวัดสงขลา : การสังเคราะห องคความรูและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร.
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ปที่ ๘ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม มิถุนายน ๒๕๕๙ : ๒๔๕ - ๒๖๐.

๑๖๒ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน มจร วิทยาเขตแพร ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑)
ในการบริโภคอาหาร อิทธิพลของสื่อโฆษณา และความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สําหรับผล
การศึ กษาด านภาวะโภชนาการของสามเณรกลุมตัว อยางโดยใชเกณฑดัช นีมวลกาย (BMI)
พบวาสามเณรมีแนวโนมภาวะอวนเพิ่มขึ้น (รอยละ ๒๗.๗ และ ๓๐.๑) สอดคลองกับใชเกณฑ
ภาวะโภชนาการน้ํ า หนั ก เที ย บกั บ ส ว นสู ง ที่ พ บภาวะอ ว นของสามเณรมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
เช นเดี ยวกัน (ร อยละ ๒๖.๗ และ ๓๑.๙) ภาวะอว นที่เพิ่มขึ้น ของสามเณรในชว งป ๒๕๖๐
- ๒๕๖๑ ที่มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สอดคลองกับผลการสํารวจในป ๒๕๓๔ และป ๒๕๕๒
ที่พบวาคนไทยอายุ ๑๕ ขึ้นไป มีอัตราของภาวะน้ําหนักเกินเพิ่มขึ้น ๒ เทาจากรอยละ ๑๗.๒
เปนรอยละ ๓๔.๗ สอดคลองกับใชเกณฑน้ําหนักเทียบกับสวนสูงที่พบภาวะอวนเพิ่มขึ้นเกือบ ๓
เทาจากรอยละ ๓.๒ เปนรอยละ ๙.๑ ๑๒ และจากขอมูลการสํารวจระหวางป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
พบเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอวนและอวนรอยละ ๘.๘ , ๙.๕ และรอยละ ๑๒.๕ ตามลําดับ และ
ขอมู ล การสํ ารวจเด็ กวั ย เรี ย นที่ มีภ าวะเริ่ มอ ว นและอวน ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ใน ๘ จังหวัด
ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําพูน ลําปาง พะเยา และแมฮองสอน
ก็พบแนวโนมสูงขึ้นคือรอยละ ๘.๑,๑๑.๔ และ ๑๒.๕ ตามลําดับเชนกัน ๑๓ สําหรับภาวะการณ
เจริญเติบโตที่ใชเกณฑสวนสูงเทียบกับอายุซึ่งเปนดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการระยะยาวที่ผานมา
วาสามเณรมีสวนสูงเหมาะสมกับอายุหรือไมนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวาสามเณรสวนใหญ
มี ส ว นสู ง เพิ่ ม ขึ้ น ตามเกณฑ อ ายุ (ร อ ยละ ๗๘.๖ และ ๙๑.๑) ถื อ ว า สามเณรกลุ ม นี้ ไ ด รั บ
สารอาหารที่เพียงพอ ไมมีการขาดสารอาหารแบบเรื้อรังที่สงผลใหเกิดภาวะเตี้ย และเมื่อทําการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสามเณร พบวา สามเณรสว นใหญไมผานเกณฑและมีแนวโนม
ไมผานเกณฑเพิ่มสูงขึ้น (รอยละ ๖๗.๓ และ ๘๒.๒) เกณฑที่ไมผานมากที่สุดคือเกณฑดานความ
แข็งแรงและอดทนของกลามเนื้อทดสอบโดยใชกิจกรรมการลุกนั่ง ๓๐ วินาที คิดเปนรอยละ
๕๑.๒ และรอยละ ๖๑.๑ ตามลําดับ รองลงมา ไมผานเกณฑดานความออนตัวของกลามเนื้อ
ทดสอบ โดยใชกิจกรรมการงอตัวไปขางหนา คิดเปนรอยละ ๓๓.๗ และ ๓๐.๑ ตามลําดับ
สวนดานความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทดสอบโดยใชกิจกรรมโดยการ
ยกเขาสูงอยูกับที่ ๓ นาทีนั้น สามเณรสามารถทําไดดี สามารถผานเกณฑไดสูงถึงรอยละ ๙๘.๑
และรอยละ ๙๙.๕ ตามลําดับ
๑๒
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สามเณรที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ส มรรถภาพทางกายร อ ยละ ๓๘ พบมีพ ฤติ กรรมการดู แ ล
สุขภาพของตนเอง อยูในระดับควรปรับปรุง อีกรอยละ ๔๑ พบมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ตนเองอยูในระดั บ ปานกลาง ผลการวิ จั ยครั้งนี้ไดสะทอนใหเห็น อยางชัดเจนวาสามเณรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ไดดําเนินงาน ศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณรมาเปนระยะเวลา ๓ ป
ตั้งแตป ๒๕๕๙ เปนตนมานั้น ยังมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไมดีพอคืออยูในระดับปาน
กลางคอนไปทางต่ําคือมีพฤติกรรมที่ตองปรับ ปรุง คณะผูวิจัย ขอนําเสนอขอเสนอแนะจาก
ผลการวิ จั ย เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของสามเณรดั ง นี้
(๑) หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรถวายความรูเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแกสามเณร
นิเทศติดตามเสริมพลังเพื่อใหสามเณรมีความรอบรูดานสุขภาพ และเกิดพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของตนเองอยูในระดับดี (๒) พัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสามเณรตนแบบใหเปนองคกร
ไรพุง ที่ใชหลักการลดอวน ลดพุงคน ในองคกร เพื่อใหบุคลากรทุกคนในองคกรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ตลอดจนคนในชุมชน มีความรู ทักษะดานอาหารโภชนาการและออกกําลังกาย
ตามหลักการแนวคิด ๓ อ. (อาหาร ออกกําลังกาย และอารมณ) รวมทั้งสรางความรอบรูดาน
สุขภาพ ใหทุกคนไดตระหนัก รู เขาใจ และเห็นความสําคัญของการรวมกันสงเสริมสุขภาพ
สามเณรอยางเปนองครวมและถอดบทเรียนการดําเนินงานองคกรไรพุงตามวิถีสมณะ.
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