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สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการของสามเณรครั้งนี้เปนการศึกษา 
เชิงพรรณนา  (Descriptive Study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการฉันภัตตาหาร ภาวะโภชนาการและ
ความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารกับภาวะโภชนาการของสามเณรที่จําพรรษาอยูในอําเภอ 
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีอายุระหวาง 13-18 ป เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม 2550  
ทําการสุมตัวอยางโดยใชตารางสุมที่ระดับความเชื่อมั่น .01 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 155 รูป เก็บรวม
รวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น .90   การบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน 
3 วันและประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ําหนักและวัดสัดสวนสูง   
 
สรุปผลการศึกษา 
 ขอมูลทั่วไป  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจําพรรษาอยูในวัดประเภทพัทธสีมา รอยละ 
67.74  มีอายุ 15 ป รอยละ 24.52 อายุเฉลี่ยเทากับ 15.2 ป จําพรรษานอยกวา 5 พรรษา  
รอยละ 89.68 จํานวนพรรษาเฉลี่ย 2.24 พรรษา ไดรับการศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมชั้นตรี
รอยละ 80.00 ศึกษาในโรงเรียนปริยัติทางธรรมสายสามัญรอยละ 92.90 การศึกษาสายสามัญระดับ
ประถมศึกษารอยละ 52.26 และไมมีโรคประจําตัวรอยละ 92.90 
 การฉันภัตตาหารของสามเณร   พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับภัตตาหารจาก 
การบิณฑบาต รอยละ 58.71  ฉันภัตตาหารรวมกับสามเณร / พระรูปอื่น รอยละ 90.97 ฉันภัตตาหาร
เชาและฉันภัตตาหารเพลทุกวัน รอยละ 78.06 และ 76.77 ตามลําดับ   ฉันภัตตาหารวางเชาและ 
ฉันน้ําปานะหลังมื้อเพลเปนบางวัน รอยละ67.74 และ 53.55 ตามลําดับ    ฉันขาวเหนียว รอยละ 98.71  
ไมฉันขาวตม รอยละ 80.00 ฉันน้ําเปลาวันละ 5-6 แกว รอยละ 32.90  เคยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับ
การฉันภัตตาหาร รอยละ 58.71    มีความพึงพอใจตอภัตตาหารที่ฉัน รอยละ 99.35 ฉันภัตตาหารที่มี
รสกลมกลอมบอยที่สุด รอยละ 43.23  พึงพอใจตอภัตตาหารประเภทผัด รอยละ 29.03  สวนใหญ
ฉันขนมขบเคี้ยวรอยละ 89.68  ฉันผลไม รอยละ 96.13 ฉันลูกอม รอยละ 81.29 และฉันน้ําอัดลม 
รอยละ 90.97 เมื่อสุขภาพปกติมีการหลีกเลี่ยงภัตตาหาร รอยละ 50.32 โดยหลีกเลี่ยงภัตตาหารที่ปรุง
สุกๆ ดิบๆ รอยละ 79.49 และน้ําอัดลม รอยละ 70.51  เมื่ออาพาธ (ปวย) มีการหลีกเลี่ยงภัตตาหาร รอย
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ละ 61.94 โดยหลีกเลี่ยงภัตตาหารรสเผ็ดจัด รอยละ 75.00 และน้ําอัดลม รอยละ 81.25 ซ่ึงสวนใหญ
ใหเหตุผลเพราะแพทยส่ังงด รอยละ 57.29 

การปฏิบัติในการฉันภัตตาหารประเภทตางๆ  พบวา กลุมตัวอยางมีการฉันภัตตาหารโดย
รวมอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.41 เมื่อพิจารณาการฉันภัตตาหารในแตละประเภท พบวา 
กลุมตัวอยางมีการฉันภัตตาหารประเภทจานเดียว  ขนมหวานและน้ําพริกอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.35, 1.96 และ 1.50 ตามลําดับ  

การบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน 3 วัน พบวา  กลุมตัวอยางฉันภัตตาหารซ้ําๆ กัน
ในแตละวัน  สวนใหญฉันขาวเหนียว ฉันแกง สวนภัตตาหารจานเดียวฉันกวยเตี๋ยว  ขาวตม
ทรงเครื่องและเกาเหลา  สําหรับภัตตาหารวาง  ฉันผลไมชนิดตางๆ และเครื่องดื่มชนิดตางๆ 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ-ฌ) 
 ภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง  พบวา  ภาวะโภชนาการเมื่อเทียบจากน้ําหนักตามเกณฑ
อายุ ปรากฏวากลุมตัวอยางโดยรวมมีน้ําหนักตามเกณฑ รอยละ  58.71  น้ําหนักมากเกินเกณฑ รอย
ละ 26.46  และน้ําหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ  6.45  สวนภาวะโภชนาการเมื่อเทียบจากสวนสูงตาม
เกณฑอายุ  กลุมตัวอยางมีสวนสูงตามเกณฑ รอยละ  59.36  เตี้ย รอยละ 18.06  และสูงเกินเกณฑ 
รอยละ 10.97 สวนภาวะโภชนาการเมื่อเทียบจากน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง กลุมตัวอยางสมสวน 
รอยละ 74.81 อวน รอยละ 12.91 และคอนขางผอม รอยละ 2.60   
  ความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารกับภาวะโภชนาการ พบวา การฉันภัตตาหาร
ประเภทขนมหวานมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการโดยใชน้ําหนักตามเกณฑอายุและการฉัน
ภัตตาหารประเภทแกงซึ่งมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการโดยใชสวนสูงตามเกณฑอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เทากัน แตการฉันภัตตาหารไมมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ
เมื่อใชน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  1. การฉันภัตตาหาร  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับภัตตาหารจากการบิณฑบาต 
(รอยละ 58.71)  ฉันภัตตาหารรวมกับสามเณร / พระรูปอื่น (รอยละ 90.97) ซ่ึงสอดคลองกับวินัย
บัญญัติที่วาพระภิกษุและสามเณรตองรับบิณฑบาตและฉันภัตตาหารใหเหมาะกับตนเอง (สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญานวโรรส, 2538)   กลุมตัวอยางฉันภัตตาหารเชาทุกวัน (รอยละ 
70.06) ฉันภัตตาหารวางเชาเปนบางวัน (รอยละ 76.77) ฉันเพลทุกวัน (รอยละ 67.74) และฉัน 
น้ําปานะหลังมื้อเพลเปนบางวัน (รอยละ 53.55) ซ่ึงผลการศึกษานี้ตางจากการศึกษาของกอง
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โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2550) ที่ทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของวัยรุน พบวา นักเรียนวัยรุนบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อ ทุกวัน รอยละ 40.11  และ
การศึกษาของ พรพิมล บุญโคตร (2544) ที่ศึกษาเรื่องความรู  เจตคติและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึง
พบวานักเรียนสวนใหญรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ รอยละ 58.01  นอกจากนี้ยังตางจาก 
แนวทางการบริโภคอาหารของวัยรุนที่ อบเชย วงศทอง (2542) ไดเสนอแนะวา  เด็กวัยรุนควรไดรับ
อาหารวันละ 3 มื้อ การบริโภคอาหาร 3 มื้อ จะชวยใหรางกายไดรับสารอาหารตางๆ ในปริมาณเพียงพอ
กับความตองการ  หากงดมื้อใดมื้อหนึ่ง เชน มื้อเชา  จะทําใหขาดสารอาหารที่รางกายควรไดรับไป
อยางนอย 1 ใน 3 ของความตองการทั้งวัน  ซ่ึงเปนการยากที่จะชดเชยใหรางกายไดรับสารอาหาร
และพลังงานเพียงพอโดยการทดแทนในมื้ออ่ืน แตทั้งนี้ตามวินัยบัญญัติของสามเณร (สมเด็จ 
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญานวโรรส, 2538) ไดระบุไววา ในแตละวันสามารถฉัน
ภัตตาหารไดวันละ 2 มื้อ และหามฉันภัตตาหารขบเคี้ยวหลังมื้อเพล ยกเวนอาหารที่ฉันชั่วคราวเพียง
วันหนึ่งและฉันดวยการกลืน คือ น้ําปานะ   

  กลุมตัวอยางสวนใหญฉันขาวสวย (รอยละ 58.06)  ฉันสัปดาหละ 1-5 คร้ัง (รอยละ 
32.26) ฉันขาวเหนียว (รอยละ 98.71) ฉันสัปดาหละ 6-10 คร้ัง (รอยละ 50.97) ฉันขาวตม (รอยละ 
80.00) ซ่ึงตางจากการการศึกษาของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2550) 
พบวานักเรียนนิยมบริโภคโจกและขาวตมในมื้อเชาและบริโภคขาวกลอง1-3 คร้ัง/สัปดาห  
   กลุมตัวอยางฉันน้ําเปลาวันละ 5-6 แกว (รอยละ 32.90) ซ่ึงตางจากแนวทาง 
การบริโภคอาหารของวัยรุนตามที่ ชลดา เถ่ือนเนาว (2549) ไดเสนอแนะวาวัยรุนควรดื่มน้ําวันละ 
6-8 แกว เพราะจะชวยใหการทํางานของระบบตางๆ เปนไปอยางสมบูรณ โดยเฉพาะระบบขับถาย
และผิวพรรณที่สดชื่นเปลงปลั่ง กลุมตัวอยางเคยไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการฉันภัตตาหาร (รอยละ 
58.71) ซ่ึงไดจากบุคคลในครอบครัว ขอมูลจากการสอบถามเพิ่มเติม พบวาไมเคยมีเจาหนาที่ดาน
สาธารณสุขไปใหความรูดานโภชนาการเลย   
   กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอภัตตาหารที่ฉัน (รอยละ 99.35) ฉันภัตตาหารที่มี
รสกลมกลอมบอยที่สุด (รอยละ 43.23) และพึงพอใจฉันภัตตาหารประเภทผัด (รอยละ 29.03) ทั้งนี้
จากการสอบถามเพิ่มเติม พบวาภัตตาหารสวนใหญที่ไดรับจากการบิณฑบาตเปนภัตตาหารประเภท
ผัดและมีรสชาติเปนที่พึงพอใจและกลุมตัวอยางสวนใหญฉันภัตตาหารมื้อเพลที่โรงเรียน  
ซ่ึงภัตตาหารประเภทผัดสะดวกและงายตอการฉัน แตตางจากการศึกษาของ พรพิมล บุญโคตร 
(2544) ที่พบวานักเรียนสวนใหญชอบรับประทานอาหารประเภทแกง 
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   กลุมตัวอยางฉันขนมขบเคี้ยว (รอยละ 89.68) ฉันลูกอม (รอยละ 81.29) และฉัน
น้ําอัดลม (รอยละ 90.97)  ซ่ึงสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของ อบเชย วงศ
ทอง (2542) ที่วาวัยรุนชอบบริโภคอาหารขยะ ไดแก อาหารที่ใสถุงสวยงาม สะดวกในการซื้อและ
หยิบบริโภค เปนของทอด เชน มันฝร่ังทอด ขาวโพดอบเนย โดนัท  น้ําอัดลมและลูกอม เปนตน  
กลุมตัวอยางฉันผลไม (รอยละ 96.13)  สอดคลองกับขอเสนอแนะของอบเชย วงศทอง (2542) ที่วา 
วัยรุนควรกินผลไมทุกวัน เชน สม ฝร่ัง มะละกอสุกและสับปะรด เพราะจะทําใหรางกายไดรับ
วิตามินซี ซ่ึงจําเปนในการสรางคอลลาเจลและเปนสวนประกอบของเนื้อเยื่อตางๆ  
   กลุมตัวอยางภัตตาหารเมื่อสุขภาพปกติ (รอยละ 50.32) โดยเฉพาะภัตตาหารสุกๆ 
ดิบๆ (รอยละ 79.49) น้ําอัดลม (รอยละ 70.51) ซ่ึงใหเหตุผลวาเพราะไมอรอย (รอยละ 69.23)  ซ่ึง
สอดคลองกับแนวทางการบริโภคอาหารของวัยรุนตามขอมูลของกองโภชนาการ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (2549) ที่วา วัยรุนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารขบเคี้ยว น้ําอัดลม อาหารที่
มีรสจัด เชน หวานจัด เค็มจัด เผ็ดจัด อาหารจานดวนแบบตะวันตก รวมทั้งอาหารสุกๆ ดิบๆ 
เนื่องจากอาหารเหลานี้เปนอาหารที่ไมมีประโยชนตอรางกาย กลุมตัวอยางหลีกเลี่ยงภัตตาหาร 
เมื่ออาพาธ   (รอยละ 61.94) โดยเฉพาะภัตตาหารรสเผ็ดจัดและน้ําอัดลม ซ่ึงใหเหตุผลวาเพราะแพทยส่ังงด 
  กลุมตัวอยางมีผลของการปฏิบัติการฉันภัตตาหารโดยรวมอยูในระดับพอใช 
(คาเฉลี่ยเทากับ 1.41) สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวภา ดอนกิจภัย (2544) ที่ศึกษาเรื่อง ความรู
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุน  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปาง  ที่พบวา
นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.020  และเมื่อ
พิจารณาการฉันภัตตาหารในแตละประเภท พบวา กลุมตัวอยางมีการฉันภัตตาหารประเภท
ภัตตาหารจานเดียว  ขนมหวานและน้ําพริกอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.35, 1.96 และ 1.50 
ตามลําดับ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีการฉันภัตตาหารประเภทจานเดียวอยางหลากหลาย  
จึงทําใหมีการปฏิบัติอยูในระดับดี (ภาคผนวก ฉ- ฌ) ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญไมนิยมฉันขนม
หวาน (ภาคผนวก ญ) นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีการฉันภัตตาหารประเภทผลไม  แกง  ทอด ปง/ยาง 
ตมและยําอยูในระดับพอใช  ทั้งนี้จากการบันทึกรายการภัตตาหารที่ฉันจํานวน 3 วัน  พบวา  
กลุมตัวอยางฉันภัตตาหารซ้ําๆ กันในแตละวัน ซ่ึงอาจสงผลใหมีการปฏิบัติอยูในระดับพอใช 
(ภาคผนวก ฉ – ฌ) 
 
   2  ภาวะโภชนาการ  จากการศึกษาพบวา  ภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยางเมื่อ
เทียบจากเกณฑน้ําหนักตามเกณฑอายุ ปรากฏวากลุมตัวอยางมีน้ําหนักตามเกณฑรอยละ  58.71  
น้ําหนักมากเกินเกณฑ รอยละ  26.46  น้ําหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ  6.45  น้ําหนักคอนขางมาก  
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รอยละ  4.51  และน้ําหนักคอนขางนอยรอยละ  3.87   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วชิรพันธ  
ชัยนนถี (2541) ที่ศึกษาเรื่องคุณคาทางโภชนาการของอาหารบริโภคและภาวะโภชนาการของ
สามเณร   กรณีศึกษามหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   พระนครศรีอยุธยา  จากการประเมิน 
ภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑอายุ พบวา สามเณรมีภาวะโภชนาการมากเกิน
เกณฑ รอยละ 1.70 น้ําหนักคอนขางมาก รอยละ 9.30 น้ําหนักตามเกณฑ รอยละ 54.10  น้ําหนัก
คอนขางนอย รอยละ 26.20 และน้ําหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 8.70  

  ภาวะโภชนาการเมื่อเทียบจากเกณฑสวนสูงตามเกณฑอายุ  กลุมตัวอยางมีสวนสูง
ตามเกณฑ รอยละ   59.36 เตี้ย  รอยละ  18.06  คอนขางเตี้ย  รอยละ   11.62  สูงเกินเกณฑ   
รอยละ 10.97 และคอนขางสูง รอยละ  5.17  สําหรับภาวะโภชนาการเมื่อเทียบจากเกณฑน้ําหนัก
ตามเกณฑสวนสูง กลุมตัวอยางสมสวน รอยละ 74.81  อวน รอยละ 12.91  ทวม รอยละ 5.80  
เร่ิมอวน รอยละ  3.88  และคอนขางผอม  รอยละ  2.60 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้ตางจากการศึกษาของ 
วชิรพันธ  ชัยนนถี (2541) จากการประเมินภาวะโภชนาการโดยการใชเกณฑสวนสูงตามเกณฑอายุ 
พบวา สามเณรสูงตามเกณฑ รอยละ 80.20 คอนขางเตี้ย รอยละ 16.90 และเตี้ย รอยละ 2.90  
และจากการประเมินภาวะโภชนาการโดยการใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา สามเณร
อวน รอยละ 1.70 ทวม รอยละ 8.10 สมสวน รอยละ 75.00 คอนขางผอม รอยละ 14.50 และผอม  
รอยละ 0.60  ทั้งนี้ยังตางจากการศึกษาของ เยาวภา   ดอนกิจภัย (2544 ) ไดศึกษาเรื่อง ความรูและ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารของวัยรุน  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปาง ที่ประเมิน
ภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง พบวานักเรียนสวนใหญมีภาวะโภชนาการ 
สมสวน รอยละ  67. 3 ภาวะโภชนาการผอม รอยละ 19.4  และภาวะโภชนาการอวน รอยละ 13.3  
และตางจากการศึกษาของ Deshmukh, PR and Gupta, SS (2006) ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะ
โภชนาการของวัยรุนในเขตชนบทของเมืองวอธา ประเทศอินเดีย พบวากลุมวัยรุนมีสภาพรางกายที่
ผอมรอยละ 53.8 มีสภาพเปนปกติรอยละ 44 และมีภาวะน้ําหนักเกิน รอยละ 22  
  3. ความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการ  จากการศึกษา
พบวา การฉันภัตตาหารประเภทหวานมีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตาม
เกณฑอายุของกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้พบวาการฉันภัตตาหาร
ประเภทขนมหวานและภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนักตามเกณฑอายุมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p = .049) กลาวคือ สามเณรที่มีภาวะโภชนาการเกิน (น้ําหนักเกินเกณฑ) มีผล
ของการปฏิบัติการฉันภัตตาหารอยูในระดับพอใชและควรปรับปรุงมากที่สุด คือ รอยละ 85.42 
(ตาราง 4.16) นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลของการปฏิบัติการฉันภัตตาหารประเภทขนม
หวานอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 1.96  (ภาคนวก จ) 
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    ความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑสวนสูง
ตามเกณฑอายุของกลุมตัวอยาง พบวาการฉันภัตตาหารประเภทแกงและภาวะโภชนาการโดยใช
เกณฑสวนสูงตามเกณฑอายุมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .022) กลาวคือ สามเณรที่
มีภาวะโภชนาการดี คือ สูง มีผลของการปฏิบัติการฉันภัตตาหารอยูในระดับดี มากที่สุด คือ รอยละ 
88.46 (ตาราง 4.17) นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลของการปฏิบัติการฉันภัตตาหารประเภท
แกงอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.35 (ภาคผนวก จ)  
    ความสัมพันธระหวางการฉันภัตตาหารและภาวะโภชนาการโดยใชเกณฑน้ําหนัก
ตามเกณฑสวนสูง พบวาไมมีความสัมพันธกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณและความถี่ที่ฉัน  
รวมทั้งปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับการฉันภัตตาหาร ไดแก ภาวะรางกายมีโรคภัยไขเจ็บเปนปจจัยใหได
อาหารที่รับประทานเขาไปไมไดรับประโยชนเต็มที่ ทั้งนี้เนื่องจากรางกายไมสมบูรณ เชน เปนโรค
ฟนผุ เจ็บปวยบอย ซ่ึงจะทําใหไดรับอาหารไมเต็มที่ หรือไมมีความอยากอาหาร มีโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร โรคกระเพาะ โรคลําไส ซ่ึงมีผลตอการดูดซึมอาหารทําใหไดรับสารอาหารไม
เต็มที่ หรือไมมีความอยากอาหาร นอกจากนี้ยังเกิดจากโรคหนอนพยาธิมักจะเปนโรคโลหิตจาง 
เนื่องจากหนอนพยาธิดูดเลือดเปนอาหาร รางกายตองสรางเลือดมากขึ้นและอาจเกิดจากอนามัยสวน
บุคคลไมดี ปฏิบัติไมถูกตองตามหลักสุขวิทยา  รับประทานอาหารไมเปนเวลา นอนไมเปนเวลา  
ขาดการพักผอนหรือนอนไมเต็มที่ หรือออกกําลังกายไมเพียงพอเหลานี้ยอมเปนสาเหตุให
รับประทานอาหารไดนอยลง เจ็บปวยไดงาย เปนสาเหตุใหรางกายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ  
มีผลตอน้ําหนักและสวนสูง (ดุษณี  สุทธปรียาศรี และคณะ, 2541) 
 
ขอเสนอแนะ 

1. การนําผลการศึกษาไปใช 
  1)  หนวยงานทางดานสาธารณสุขประจําอําเภอ/ตําบล  ควรจัดใหความรูทางดาน

โภชนาการแกสามเณร  การฉันภัตตาหารใหเหมาะสมตามวัย  เพื่อสงเสริมใหสามเณรมีการฉัน
ภัตตาหารที่ถูกตอง  เหมาะสมตามวัยและเปนการปองกันการเกิดปญหาดานโภชนาการ   
  2)  บุคลากรหรือหนวยงานทางดานสาธารณะสุขของอําเภอ / ตําบล สามารถนําผล
การประเมินภาวะโภชนาการไปใชในการเฝาระวังไมใหเกิดปญหาโภชนาการเพิ่มขึ้นอีกและควร
การประเมินภาวะโภชนาการของสามเณรทุกๆไตรมาสอยางตอเนื่อง 

2.   การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษา ดังนี้ 
  1)   เปรียบเทียบภาวะโภชนาการและการฉันภัตตาหารของสามเณรระหวางกลุมที่             
จําพรรษาในเขตชุมชนเมืองกับกลุมที่จําพรรษาในเขตชนบท 
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  2)   ปจจัยที่สงผลตอภาวะโภชนาการและการฉันภัตตาหารของสามเณร 
  3)   ผลการใหความรูดานโภชนาการแกสามเณรเปรียบเทียบระหวาง กอน - หลัง
การใหความรูและการนําไปปฏิบัติ 
  4)   คุณคาอาหารที่ไดจากการบิณฑบาตของสามเณร 
  5)   ประสิทธิผลในการใหคําปรึกษากับสามเณรที่เปนโรคอวน 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 1.  การศึกษาในครั้งนี้กลุมตัวอยางเปนสามเณร ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นไมสามารถ
นัดลวงหนาได บางครั้งสามเณรไปรับกิจนิมนตขางนอกทําใหไมสามารถเก็บขอมูลได จึงสงผลให
การเก็บขอมูลไมเปนไปตามที่กําหนดไว 
 2.  ระยะทางในการเก็บขอมูลคอนขางลําบาก การเก็บขอมูลในแตละวันจึงไมเปนไปตามที่
วางแผนไว 
 3.  ในการเก็บขอมูล กรณีที่สามเณรไมอยูวัดผูศึกษาไดฝากแบบสอบถามไวกับทานเจา
อาวาส ผูศึกษาไมสามารถชี้แจงการตอบแบบสอบถามใหกับสามเณรโดยตรง   ทําใหบางตอนขาด
ความสมบรูณโดยเฉพาะการบันทึกภัตตาหารที่ฉัน 3 วัน 
 4.  การศึกษาครั้งนี้ไมสามารถเปรียบเทียบกับกลุมทั่วไปได  เนื่องจากสามเณรตองปฏิบัติ
ตามวินัยบัญญัติ 


