
 

บทที่  3 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา       
 

การศึกษาเรื่องการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรครั้งนี้เปนการศึกษา 
เชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการ
ของสามเณรที่จําพรรษาในอําเภอสันปาตอง   จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีรายละเอียดในการศึกษาตอไปนี้   

  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ สามเณรที่จําพรรษาในอําเภอสันปาตอง  จังหวัด
เชียงใหม ตามประเภทของวัดจํานวนทั้งสิ้น 214 รูป  จําแนกไดดังนี้ 
  วัดที่มีเขตพัทธสีมา   มีจํานวนสามเณร 146 รูป 

วัดที่มีเขตวิสุงคามสีมา   มีจํานวนสามเณร  16  รูป 
 สํานักสงฆ    มีจํานวนสามเณร   52  รูป 

   การสุมตัวอยางโดยใชตารางสุมที่ระดับความเชื่อมั่น .01 (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2548) 
จากจํานวน 214 ไดกลุมตัวอยาง 155 รูป จําแนกไดดังนี้ 
 วัดที่มีเขตพัทธสีมา   มีจํานวนสามเณร  105 รูป 

วัดที่มีเขตวิสุงคามสีมา   มีจํานวนสามเณร   12 รูป 
 สํานักสงฆ    มีจํานวนสามเณร   38  รูป 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม  แบบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉัน
จํานวน 3 วันและแบบันทึกน้ําหนักและสวนสูง สรางขึ้นมาจากการศึกษาคนควาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกตามการศึกษาคือ  
  1.  แบบสอบถามการฉันภัตตาหารแบงเปน 3  สวน คือ 
  สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย  ประเภทวัด อายุ  จํานวนพรรษา  ระดับ
การศึกษาทางธรรม  รูปแบบการศึกษา  ระดับการศึกษาสายสามัญและโรคประจําตัว   
                            สวนที่  2  การฉันภัตตาหารของสามเณร ครอบคลุมแหลงที่มาของภัตตาหาร  
ลักษณะการฉันภัตตาหาร  การฉันภัตตาหารหลักและภัตตาหารวาง  การฉันน้ําปานะหลังมื้อเพล  
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การฉันขาวสวย  การฉันขาวเหนียว  การฉันขาวตม  ปริมาณน้ําที่ฉันตอวัน  การไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับการฉันภัตตาหาร  ความพึงพอใจในการฉันภัตตาหาร  รสชาติภัตตาหารที่พึงพอใจ ประเภท
ภัตตาหารที่พึงพอใจ ชนิดของขนม ผลไม ลูกอมและน้ําอัดลมที่ชอบฉัน รวมทั้งชนิดของภัตตาหาร
ที่หลีกเลี่ยงทั้งเมื่อสุขภาพปกติและอาพาธ 
   สวนที่ 3  ความถี่ในการฉันภัตตาหารแตละประเภท  ประกอบดวยชนิดของอาหาร 
มีดังนี้ คือ ภัตตาหารประเภทจานเดียว, ภัตตาหารประเภทแกง, ภัตตาหารประเภทผัด,ภัตตาหาร
ประเภททอด, ภัตตาหารประเภทปง, ภัตตาหารประเภทตม, ภัตตาหารประเภทยํา,ภัตตาหารประเภท
น้ําพริก, ภัตตาหารประเภทของหวานและภัตตาหารประเภทผลไม      
 
  ขอคําถาม  มีลักษณะคําตอบ  มีความหมายทั้งทางบวกและทางลบ  เปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แสดงระดับปฏิบัติ 4 ระดับดังนี ้
  ความถี่ในการฉันอาหาร  5-7 คร้ัง/สัปดาห      
  ความถี่ในการฉันอาหาร  3-4 คร้ัง/สัปดาห      
  ความถี่ในการฉันอาหาร  1-2 คร้ัง/สัปดาห  
  ไมฉัน/ไมดื่ม  หมายถึง  ไมฉัน/ไมดื่มอาหารชนิดนั้นเลย 
 

เกณฑการใหคะแนน  มีดังนี ้
                                                                               ทางบวก   ทางลบ 
  ความถี่  5-7 คร้ัง/สัปดาห  3 0  
  ความถี่  3-4 คร้ัง/สัปดาห  2 1 
  ความถี่  1-2 คร้ัง/สัปดาห  1 2 
  ไมฉัน/ไมดื่ม   อาหารชนิดนัน้เลย  0  3 
 

   การแปลผลคะแนน  โดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนดังนี้ (อุเทน  ปญโญ, 2548) 
 ระดับดีมาก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยระหวาง   2.50  - 3.00  
 ระดับดี   หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยระหวาง   1.50  - 2.49 
 ระดับพอใช  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยระหวาง   0.50  - 1.49 
 ระดับควรปรับปรุง หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยระหวาง   0 - 0.49 
 
  2. แบบบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน 3 วัน ประกอบดวยวันธรรมดา 2 วันและ 
วันพระ 1 วัน 
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 3.  เครื่องมือในการศึกษาภาวะโภชนาการ 

   3.1  เครื่องชั่งน้ําหนักวัดและสวนสูง  ซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐานจากพาณิชย 
จังหวัดในดานความเที่ยงตรง 
   3.2  แบบบันทึกการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของกลุมตัวอยาง  เพื่อนําไปประเมิน
ภาวะโภชนาการ  ดวยการเปรียบเทียบเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ  5-18 ป  เพศชาย  
โดยใชน้ําหนักตามเกณฑอายุ  สวนสูงตามเกณฑอายุและน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปนดัชนีช้ีวัด
ภาวะโภชนาการ  (กองโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข, 2543)  
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  1.  การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Content validity) ผูศึกษานําแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความชัดเจนของเนื้อหา ประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญดานสถิติและการวิจัย 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานโภชนาการ 2 ทานและผูเชี่ยวชาญดานกลุม
ตัวอยาง 1 ทาน จากนั้นนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
  2.  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability) ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ผาน 
การตรวจสอบและปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับสามเณรชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 รูป  
และนําผลที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของ 
ครอนบาค คาที่ไดคือ .90 
  3.  การหาความถูกตองของเครื่องชั่งน้ําหนัก  เครื่องวัดสวนสูงที่ไดรับรับมาตรฐานจาก
พาณิชยจังหวัดในดานความเที่ยงตรงแลว  มีการตั้งเครื่องชั่งน้ําหนักกอนการชั่งน้ําหนักทุกครั้ง  
โดยใชลูกตุมน้ําหนักมาตรฐาน  5  กิโลกรัมและ 10  กิโลกรัมเปนมาตรฐานในการตั้งและมีการตั้ง
เครื่องชั่งน้ําหนักหลังจากชั่งน้ําหนักของกลุมตัวอยางไปแลวทุกๆ  20 รูป   
  4.  การหาความแมนยําของเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดสวนสูง โดยทําการชั่งน้ําหนักและวัด
สวนสูงกลุมตัวอยางซ้ํา 10 คร้ัง นํามาคํานวณสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of 
Variation) จากสูตร CV =          x 100 ซ่ึงคาที่ไดจะตองนอยกวาหรือเทากับ 10 (ศักดา พรึงลําภู, 
2548) และจากการคํานวณจากกลุมตัวอยางที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑจํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.21 
ตามเกณฑจํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.08 และเกินเกณฑจํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.07 สําหรับ
เครื่องวัดสวนสูงทําการคํานวณจากกลุมตัวอยางที่เตี้ยจํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.05 สูงตามเกณฑ
จํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.16 และสูงเกินเกณฑจํานวน 1 คน มีคาเทากับ 0.09 

SD  
 X 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 1. ฝกผูชวยในการเก็บขอมูลจํานวน 2 คน ซ่ึงเปนผูที่มีความรูทางดานอาหารและโภชนาการ  
ไดทําความเขาใจการสอบถามกอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความตรงกันของขอมูล
หลังจากที่ผูชวยไดสอบถามแลวจํานวน 5 คน  
 2.    ช่ังน้ําหนัก และวัดสวนสูงของกลุมตัวอยางโดยผูศึกษาและบันทึกขอมูลโดยผูชวยเก็บขอมูล 
 3.  แจกแบบสอบถามและชี้แจงรายละเอียดใหกลุมตัวอยางโดยผูศึกษาและผูชวยเก็บขอมูล 
  
การพิทักษสิทธ์ิ 
 การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาไดแนะนําตนเองและชี้แจง
วัตถุประสงคการศึกษาใหกลุมตัวอยางทราบและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหตรง
ตามความเปนจริง  พรอมทั้งอธิบายใหกลุมตัวอยางทราบวา  ในการศึกษาครั้งนี้  จะไมมีผลกระทบ
ใดๆ ทั้งสิ้น ขอมูลที่ไดเก็บไวเปนความลับและนําเสนอในภาพรวมทั้งจะนําไปใชเพื่อการศึกษา
เทานั้น  กลุมตัวอยางสามารถถอนตัวระหวางการศึกษาไดโดยไมมีผลเสียใดๆ เกิดขึ้น  เมื่อกลุมตัวอยาง
ตกลงใหความรวมมือและลงชื่อใหความรวมมือในใบยินยอมแลวจึงทําการเก็บขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 เมื่อไดขอมูลแลวผูศึกษาไดตรวจสอบความถูกตองและจัดเตรียมขอมูลแลวนําไปวิเคราะห    ดังนี้  
 1.  ขอมูลทั่วไป  การฉันภัตตาหารและแบบบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน 3 วัน  
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก  การแจกแจงความถี่  คารอยละและคาเฉลี่ย 
  2.  ความถี่ของการฉันภัตตาหารชนิดตางๆ วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่   คารอยละ  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  3.  การประเมินภาวะโภชนาการ  นํามาวิเคราะหโดยระบบการประเมินภาวะโภชนาการ 
ของศักดา  พรึงลําภู และคณะ (2549)  

4.  การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของกลุม 
ตัวอยาง  ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบไคสแควส (Chi-square Test) (อุเทน ปญโญ, 2548)   
 


