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บทคัดย่อ

การถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์มีความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเองได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1
การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความต้องการโดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและสัมภาษณ์
พระภิกษุสงฆ์ ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ โดยใช้แนวคิดของการเรียนรู้ทฤษฎีความ
สามารถตนเองและแนวคิดของโมเดลการส่งเสริมสุขภาพระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ และระยะที่ 4 การ
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ โดยแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุม่ เดียววัดสองครัง้ กลุม่ ตัวอย่างเป็น
พระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้ตอนบนซึง่ ได้จากการสุม่ อย่างง่าย จ�ำนวน 60 รูป เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่
แบบสอบถามความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและแบบประเมินความพึงพอใจของรูปแบบที่
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และหาความเชือ่ มัน่ ครอนบากแอลฟ่า
ในพระภิกษุสงฆ์ 30 รูปได้เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบค่าทีแบบวัด
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพตนเองมี
5 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การมีจุดประสงค์การถวายความรู้ กระบวนการ
ถวายความรู้ การประเมินผลการถวายความรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลการทดสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ พบว่า
คะแนนหลังการถวายความรู้ตามรูปแบบสูงกว่าคะแนนก่อนการถวายความรู้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t(60) = 3.84, p < .05) และความพึงพอใจต่อรูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (M = 4.49, SD = 0.44)
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบถวายความรู้, การดูแลด้านสุขภาพ, พระภิกษุสงฆ์
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Abstract

The effectiveness of the monk health education model helps monks to promote their self-health care
behaviors. The purposes of the research were to develop the monk health education model and to evaluate
the effectiveness of the model. The study encompassed four phases: 1) the situational analysis and the
need assessment 2) the design and development of the monk health education model, based on Glaser’s
Learning Model, Bandura’sSelf Efficacy Theory, and Pender’s Health Promotion Model 3) the model
implementation, and 4) the model evaluation.The design of the study was quasi-experimental research
conducted with one group of samples (pre and post-test). The participants were 60 monks from the upper
southern provinces of Thailand, recruited by simple random sampling. The measurements included the
self-health care ability and the satisfaction of the health education model. All instruments were validated
by three experts and tested its reliability with 30 monks, yield Cronbach’s Alpha coefficient of .87
Data were analyzed using descriptive statistics and the paired t-test. The findings revealed that the
monk health education model required five components of cooperative, networks, instructionalpurposes, learning and instructional process, learning and instructional evaluation and feedback. The
effectiveness of the model was measured by comparing the overall pre and post-test scores for self-efficacy
competency. The result has shown that after the experiment the monk gained significantly higher score
than before the experiment (t(60) = 3.84, p < .05). The monks satisfied with the model at a high level
(M = 4.49, SD = 0.44).
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ด้วย “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุทธศักราช 2560” เรื่อง การด�ำเนินงานพระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะ ที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการวัด
การส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพทั่ว
ประเทศ และมีเป้าหมายในการขับเคลือ่ นมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 3 ประเด็น คือ พระสงฆ์กับการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสังคมกับการ
ดูแลอุปฎั ฐากพระสงฆ์ทถี่ กู ต้องตามหลักพระธรรม
วินัย และบทบาทพระสงฆ์เป็นผู้น�ำด้านสุขภาวะ
ของชุมชนและสังคม รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์เป็น
ผูม้ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ
ถือว่าเป็นผู้น�ำด้านจิตวิญาณในชุมชนและสังคม
อี ก ทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพของพระสงฆ์ นั บ เป็ น
ภารกิจภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(พระราชวรมุนี (พลอาภากโร), พระมงคลวชิร
ากร (สมบั ติ ญ าณวโร),พระมงคลธรรมวิ ธ าน
(ส�ำเร็จภูริจิตโต), และวีระศักดิ์ พุทธาศรี, 2560)
จากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติดังกล่าว
ส่งผลให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นธรรมนู ญ สุ ข ภาพ
พระสงฆ์ ต่อยอดงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการ
เข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ารรั ก ษาและบริ ก าร
สาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง นอกจาก
นี้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชน
จึ ง สามารถเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นสุ ข ภาวะที่ ดี ใ ห้ กั บ คน
ในชุมชนน�ำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีได้
การด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้
ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการ โดย
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำ� เนินถวายความรูพ้ ระภิกษุ
สงฆ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 -2560 ลักษณะ
กิจกรรมการถวายความรูส้ ว่ นใหญ่เป็นการบรรยาย
ให้ความรู้ทางสุขภาพ ผลการถวายความรู้พบว่า
พระภิกษุสงฆ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ
ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ที่มีการ
ก�ำหนดเนื้อหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเองและการประเมินความรูก้ อ่ นการ
สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเป็นรายบุคคล และ
ขาดการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (มัฏฐวรรณ ลีย้ ทุ ธานนท์,
2560) ซึ่งมีผลให้การรับรู้ความสามารถในการดูแล
สุ ข ภาพของตนเอง (Perceived self-efficacy)
ยังค่อนข้างน้อย
การที่บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเอง
เป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ต้องพัฒนามาจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ประสบการณ์
ตรงในการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองและได้รบั การประเมิน
จากผู้อื่น ประสบการณ์ทางอ้อมโดยสังเกตการณ์
ปฏิบัติของผู้อื่นแล้วมาเปรียบเทียบกับตนเอง การ
ถูกชักจูงด้วยค�ำพูดของผู้อื่น ซึ่งท�ำให้สามารถน�ำ
เอาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติ
และ สภาพร่างกาย เช่น ความวิตกกังวล ความกลัว
ความสงบ ผ่อนคลาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคล
ตัดสินความสามารถของตน (Pender, Murdaugh &
Parsons, 2015) หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนสูงจะช่วยให้เขาประสบความส�ำเร็จ และ
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มีความเป็นอยู่ที่ดี และการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง จะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำนายหรือตัดสินว่า
บุคคลจะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพและปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่อง (อาภาพร เผ่าวัฒนา,
สุรินธร กลัมพากร, สุนีย์ ละก�ำปั่น และขวัญใจ
อ�ำนาจสัตย์ซื่อ, 2555) โดยการที่บุคคลจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองได้ บุคคลนั้นต้องมีความรู้และ
ทักษะการดูแลตนเองทีถ่ กู ต้อง มีความเชือ่ ถึงคุณค่า
และประโยชน์ ข องการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง
รวมทั้งการที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน วางแผนก�ำหนด
ทิศทาง และผลลัพธ์ของการถวายความรู้ส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ (วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, จริยาวัตร คม
พยัคฆ์, ภัทรา เล็กวิจิตรธาดา, อัจฉรา จินายน, และ
กันยา สุวรรณคีรีขันธ์, 2553) ดังนั้นรูปแบบของ
การถวายความรูก้ ารดูแลสุขภาพของตนเองส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ ต้องมีองค์ประกอบทีค่ รอบคลุมและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน ตั้งแต่
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการดูแล
สุ ข ภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก�ำหนดจุดประสงค์
ชั ดเจน มี ก ระบวนการเรียนรู้ที่ท�ำให้บุคคลเกิ ด
การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง และมี ค วาม
สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ (Kelder,
Hoelscher & Perry, 2015)
จากปัญหาและความส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัย
เห็นความส�ำคัญจึงได้พัฒนารูปแบบถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้ได้
รูปแบบที่มีประสิทธิผล ที่ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์
ได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการดูแลสุขภาพและมีความสามารถใน
การดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพือ่ พัฒนารูปแบบถวายความรูก้ ารดูแล
สุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ดังนี้
		 2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ก่อนและหลังการ
ใช้รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับ
พระภิกษุสงฆ์
		 2.2 ศึกษาความพึงพอใจต่อการถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์

ค�ำจ�ำกัดความ

รูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระ
ภิกษุสงฆ์ หมายถึง สภาพการณ์ของการจัดการถวาย
ความรู้ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ทฤษฎีและแนวคิดของระบบการเรียนรู้ของเกล
เซอร์ (Glaser,1965) ทฤษฎีความสามารถตนเอง
(Self-efficacy theory) ของแบนดูรา (Kelder et
al., 2015) และแนวคิดของโมเดลการส่งเสริมสุข
ภาพของเพนเดอร์ (Pender et al., 2015) ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของ
ภาคี เ ครื อ ข่ า ย 2) จุ ด ประสงค์ ก ารถวายความรู ้
3) กระบวนการถวายความรู้ 4) การประเมินผลการ
ถวายความรู้และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ประสิทธิผลของการถวายความรู้ส�ำหรับพระภิกษุ
สงฆ์ หมายถึง ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้แก่
การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ตนเองในด้านการบริโภคอาหาร การออกก�ำลังกาย
การดูแลด้านสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพจิต
รวมทั้งคะแนนความพึงพอใจต่อการได้รับถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพ
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สมมุติฐานการวิจัย

1. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ
มีคะแนนเฉลี่ยในด้านความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง หลังถวายความรู้สูงกว่าก่อนถวาย
ความรู้
2. พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการถวายความรู้
การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามรูปแบบ
มีความพึงพอใจต่อการถวายความรูก้ ารดูแลสุขภาพ
ในระดับดี
กรอบแนวคิด
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์
ทฤษฎีและแนวคิดของระบบการเรียนรู้ของเกล
เซอร์ (Glaser,1977) ที่ มี อ งค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
จุดประสงค์ของการสอน การประเมินบุคคลก่อน
สอน กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
และข้อมูลป้อนกลับแนวคิดทฤษฎีความสามารถ
ตนเองของแบนดูรา (Kelder et al., 2015) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีท�ำให้บุคคลมีความคาด
หวั งในความสามารถ (Efficacy expectations)
สูงและคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome expectations)
สูง จะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองโดยการจัดกิจกรรม
ได้แก่ การกระท�ำให้ส�ำเร็จด้วยตนเอง (Mastery
experiences) การได้เห็นตัวอย่างการกระท�ำของ
ผูอ้ นื่ (Vicarious experiences) การพูดชักจูง (Verbal
persuasion) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotion
arousal) และโมเดลการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของ
เพนเดอร์ (Pender et al., 2015) ได้แก่ ความสามารถ
ในการดูแลตนเองโดยทั่วไป (General competence
in self care) การปฏิบัติด้านโภชนาการ (Nutrition
practices) การออกก�ำลังกาย (Physical activity)
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และการดูแลด้านสุขภาพจิต มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์
การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้
ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใช้ตัว
แบบ การพูดชักจูง และ การสร้างแรงจูงใจในการ
ดูแลสุขภาพ 4) การประเมินผลการถวายความรู้
และ 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย และ
พัฒนา (Research and development) แบ่งเป็น4 ขั้น
ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพและความ
ต้องการ
เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพข้อมูลพืน้ ฐาน
จากเอกสาร วิ เ คราะห์ ใ นขั้ น นี้ ประกอบด้ ว ย
1) การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถ
ในการดู แ ลตนเองของพระภิ ก ษุ ส งฆ์ 2) ศึ ก ษา
และวิเคราะห์กิจกรรมและวิธีการถวายความรู้การ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในการด�ำเนินการ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2560 โดยการ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับ “การสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์” จากการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussions) กับผู้รับ
ผิ ด ชอบโครงการและคณะด� ำ เนิ น การ ผู ้ แ ทน
จากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต
11 จ.สุราษฎร์ธานี และผู้เข้าร่วมโครงการ คือ
พระภิกษุสงฆ์ จ�ำนวน 120 รูป 3) สังเคราะห์แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบถวายความรู้การ
ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์
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ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบ
เป็ น ขั้ น ที่ ด� ำ เนิ น การร่ ว มกั น ทั้ ง การ
ออกแบบและพัฒนากับการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ผล
วิเคราะห์ในขั้นที่ 1 มาจัดท�ำเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย และร่างรูปแบบและน�ำไปตรวจสอบความสม
เหตุสมผล โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค เป็นอาจารย์พยาบาล จ�ำนวน 3
ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ และน�ำผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ
ร่างรูปแบบไปแก้ไขและปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช้รูปแบบ
เป็นการน�ำรูปแบบที่สร้างขึ้นในขั้นตอน
ที่ 2 ไปทดลองใช้ โ ดยการวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบ
กลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The one-group pretestposttest design)โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นพระภิกษุสงฆ์
เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ในเขตภาคใต้ตอนบน
ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 70 รูป ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างถึง
ใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความคาดเคลื่อน
จากกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5 ค�ำนวณได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 59.57 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 60 รูป และท�ำการสุม่ อย่างง่ายเพือ่ เป็นกลุม่
ทดลอง ด�ำเนินการแบบกึง่ ทดลองแบบกลุม่ เดียววัด
สองครัง้ ใช้เวลาทดลอง 2 สัปดาห์ รวมถึงการใช้วธิ ี
การสังเกต สอบถามและสนทนากลุม่ เกีย่ วกับความ
คิดเห็นต่อการถวายความรู้การดูแลสุขภาพตาม
รูปแบบที่สร้างขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ
เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากประเมินผลไป
ปรับปรุงรูปแบบในทุกขั้นตอนให้มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เลขที่ 2018/10
โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กลุ่ม
ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ประโยชน์ แ ละ
วิธดี ำ� เนินการวิจยั เปิดโอกาสให้กลุม่ ตัวอย่างซึง่ เป็น
ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี อิ สระในการเข้ า ร่ ว มวิ จัย
โดยสมัครใจ และผู้เก็บข้อมูลสนทนาด้วยความ
เคารพนอบน้อม โดยใช้ศัพท์ของพระภิกษุสงฆ์
สนทนาด้วยความเคารพและนอบน้อม เมื่อมีการ
ประเมินภาวะสุขภาพหรือการตรวจร่างกาย ได้ขอ
อนุญาตและชี้แจงวัตถุประสงค์ทุกครั้ง จัดสถานที่
ให้เหมาะสมและไม่อยู่ตามล�ำพังกับพระภิกษุสงฆ์
วิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ dependent t-test

ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพและ
ความต้องการ
ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพและความ
ต้องการ พบว่า ลักษณะกิจกรรมการถวายความรู้
ส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายให้ความรู้ทางสุขภาพ
พระภิกษุสงฆ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพระดับปานกลาง และบางรูปยังไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการถวายความรู้การดูแลสุขภาพ
ยังไม่มีรูปแบบการถวายความรู้และองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการถวายความรู้ที่มีการ
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ก�ำหนดเนื้อหา แต่ไม่มีการประเมินการรับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเองและการประเมินความรูก้ อ่ นการ
สอน ไม่มีจุดมุ่งหมายที่เฉพาะเป็นรายบุคคล และ
ขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ส่วนที่ 1 ผลของการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบ
จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในขั้ น
ตอนที่ 1 รู ป แบบถวายความรู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองของพระภิกษุสงฆ์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) จุดประสงค์การถวายความรู้ 2) กระบวนการ
ถวายความรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างความ
ตระหนั ก ในการดูแลสุข ภาพของพระภิกษุส งฆ์
การประเมินสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ การพูด
ชักจูงเพื่อให้เกิดก�ำลังใจต่อการดูแลสุขภาพ การ
สร้างพลังและการกระตุน้ เตือนต่อการดูแลสุขภาพ
3) การประเมินผลการถวายความรู้ และ 4) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบร่างรูปแบบ
น�ำรูปแบบที่ร่างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity)
ในความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้
และความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถามกับตัวชี้วัด ระหว่าง .67-1.00 และ
มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคีเครือ
ข่ายถวายความรู้ส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์
ประกอบแรกและได้นำ� แบบสอบถามความสามารถ
ในการดูแลตนเองไปใช้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 รูป และน�ำมาค�ำนวณค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาก(Cronbach’s
Alpha coefficient)ได้เท่ากับ .87 และได้รูปแบบ
ดังแผนภูมิที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพระภิกษุสงฆ์ใน
เขตภาคใต้ ที่เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ ณ วัด
พระอารามหลวงแห่ ง หนึ่ ง ใน จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (ร้อยละ 30)
ระดั บ การศึ ก ษาทางธรรม นั ก ธรรมชั้ น เอก
(ร้อยละ 70) ไม่มีโรคประจ�ำตัว (ร้อยละ 53.33)
มีระดับดัชนีมวลกายปกติ (ร้อยละ 60) ไม่ชอบ
รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม (ร้อยละ 58.33)
ดื่มกาแฟ (ร้อยละ 81.67) ไม่ออกก�ำลังกายเลย
(ร้อยละ 30)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการ
ถวายความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้าน
สุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
คะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองในภาพรวม หลังการทดลองใช้รูปแบบการ
ถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
สูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1.
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จุจุดดประสงค์
การถวายความรู
้ ้  
ประสงค์
การถวายความรู

ความรู้สําหรับพระภิกษุสงฆ์

กระบวนการถวายความรู้

กระบวนการถวายความรู้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์
ขั้นตอนที
่ 2 การประเมิ
นสุขนภาพและการรั
ภาพของตนเอง
ขั้นตอนที
่ 2 การประเมิ
สุ ขภาพและการรับบรูรู้ภ้ภาวะสุ
าวะสุขภาพของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตวั แบบด้านการดูแลสุ ขภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การพูดชักจูงเพื่อให้เกิดก�ำลังใจต่อการดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที
่ 5 การสร้
างพลั
อนต่
อการดู
ขั้นตอนที
่ 4 การพู
ดชังกและการกระตุ
จูงเพื่อให้เกิดกํา้น
ลังเตืใจต่
อการดู
แลสุแขลสุ
ภาพขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพของพระภิกษุสงฆ์

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างพลังและการกระตุน้ เตือนต่อการดูแลสุ ขภาพ
การประเมินนผลการถวายความรู
ผลการถวายความรู้ ้
การประเมิ
ความสามารถในการดู
ขภาพของตนเอง
ความสามารถในการดู
แลสุแขลสุ
ภาพของตนเอง
ความพึงพอใจต่อรูปแบบถวายความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบถวายความรู ้การดูแลสุ ขภาพสําหรับพระภิกษุสงฆ์

9

ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเองของพระภิกษุสงฆ์ ที่ได้ รับการถวาย
ความรู้ตามรูปแบบถวายความรู้การดูแลด้
านสุขข้อ้ภาพสํ
หรับบพระภิกษุสงฆ์
การให้
อมูมูลลย้ย้ออานกลั
การให้
นกลั
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเองในภาพรวม หลังการทดลองใช้รูปแบบการถวายความรู ้
แผนภู
มิที่ 1 สแสดงขั
ตอนการออกแบบและพั
ฒางอย่
นารูาปงมี
แบบ
การดูแลสุ ขภาพสําหรั
บพระภิ
งฆ์ส้นู ง้นกว่
าก่อนการทดลอง แตกต่
แผนภู
มิที่ ก1 ษุแสดงขั
ตอนการออกแบบและพั
ฒนารู
ปแบบนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังตารางที่ 1.
ตารางที
่ 1 ่ การเปรี
ย่ ความสามารถในการดู
แลสุ
ก่อก่นและหลั
ง งการ
ตารางที
1การเปรียบเที
ยบเทียบคะแนนเฉลี
ยรบคะแนนเฉลี
ย่ ความสามารถในการดู
แลสุขภาพตนเองในภาพรวม
ขภาพตนเองในภาพรวม
อนและหลั
ขั้นตอนที
่ 3 ผลการทดลองใช้
ู ปแบบ เสนอผลการวิ
เคราะห์ขอ้ มูลออกเป็
น 3 ส่ วน ดังนี้
การทดลองการใช้
ูปแบบของกลุ
่มตัวอย่างโดยใช้
างโดยใช้สถิตติ Dependent
ิ Dependentt-test(N
t-test(N==60)
60)
ทดลองการใช้
รูปรแบบของกลุ
ส่ วนที่ 1 ผลการวิ
เคราะห์ ข่ ม้ อตัมูวลอย่
ทัว่ ไปของผูส้ ตถิอบแบบสอบถาม
กลุผู่มต้ ตัอบแบบสอบถามเป็
วอย่าง
SD
t
นพระภิMกษุสงฆ์ในเขตภาคใต้
ที่เข้าdfรับการอบรมพระนั
กpเทศน์ ณ วัดพระ
ก่ อนใช้ รูปงแบบ
3.49ส่ วนใหญ่ มี0.50
59 (ร้อยละ 30) ระดับการศึกษาทาง
อารามหลวงแห่
หนึ่ งใน จ.สุ ราษฎร์ ธานี
อายุระหว่าง 20-30
3.84
.00*
59
หลั
ง
ใช้
ร
ป
แบบ
ู
3.81
0.42
ธรรม นักธรรมชั้นเอก (ร้อยละ 70) และข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว คิดเป็ นร้อยละ
53.33*p<.05
ระดับดัชนี มวลกายปกติ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรรมสุ ข ภาพ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ช อบ
สําหรับความพึมังนพอใจต่
การถวายความรู
้การดู
แลสุ58.33ดื
ขภาพสํ่มากาแฟ
หรับพระภิ
งฆ์ในภาพรวม
พบว่า มี
รับประทานอาหารหวาน
เค็ม จําอนวน
3 รู ป คิดเป็ นร้
อยละ
คิดเป็ กนร้ษุอสยละ
81.67 ไม่ออก
คะแนนเฉลี
บ 4.49(M
กําลังกายเลยคิ
ดเป็่ยนเท่ร้าอกัยละ
30 = 4.49, SD = 0.44)จากคะแนนเต็ม 5 และจําแนกความพึงพอใจในแต่ละด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการถวายความรู ้รถวายความรู ้และความรู ้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
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ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการถวายความ
รู ้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพส�ำหรับ พระภิกษุส งฆ์ในภาพ
รวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คะแนน
(SD = 0.44) จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และจ�ำแนก
ความพึงพอใจในแต่ละด้านกระบวนการและขั้น
ตอนการถวายความรู้และความรู้ที่ได้รับสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจระดับดีทุกด้าน
ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบและ
ปรับปรุงรูปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบถวายความรูก้ าร
ดูแลสุขภาพตนเอง ยังคงเดิม 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์
การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้
ได้แก่ การสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
การรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ การใช้
ตัวแบบ การพูดชักจูงและ การสร้างแรงจูงใจในการ
ดูแลสุขภาพ 4) การประเมินผลการถวายความรู้ และ
5) การให้ข้อมูลย้อนกลับ

อภิปรายผลการวิจัย
ได้ดังนี้

จากผลการวิ จั ย มี ป ระเด็ น อภิ ป รายผล

รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพ
ส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ มี อ งค์
ประกอบของรูปแบบชัดเจน 5 องค์ประกอบได้แก่
1) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2) จุดประสงค์
การถวายความรู ้ 3) กระบวนการถวายความรู ้
4) การประเมินผลการถวายความรู้ 5) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก ทุกองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน (Glaser, 1977) และ
มีขั้นตอนกระบวนการถวายความรู้ด้านสุขภาพที่
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ผ่านการทดลอง ที่ส่งผลให้พระภิกษุสงฆ์ มีความ
สามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดังที่ ทิศนา
แขมมณี (2560) ได้กล่าวของรูปแบบการสอนหรือ
การถวายความรู้ จะต้องเป็นสภาพหรือลักษณะทีจ่ ดั
ขึน้ อย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎี
หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบ
ด้วยกระบวนการหรือขัน้ ตอนในการสอนหรือการ
ถวายความรู้ รวมทั้งวิธีและเทคนิคการสอนหรือ
ถวายความรู้ ที่สามารถช่วยให้สภาพการสอนหรือ
ถวายความรู้น้ันเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือ
แนวคิดยึดถือ และรูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์
ทดสอบหรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แก่ หัวหน้า
คณะสงฆ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ส�ำนักงานหลัก
ประสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาล และสถาบัน
การศึ ก ษาพยาบาลและการสาธารณสุ ข ที่ เ ห็ น
ความส� ำ คั ญ ในการดู แ ลสุ ข ภาพพระภิ ก ษุ ส งฆ์
มีการประชุมออกแบบกิจกรรมและท�ำข้อตกลงร่วม
กันสอดคล้องกับการศึกษาของ ปวีณา วังคาม, จตุพร
เหลืองอุบล, และบัณฑิต วรรณประพันธ์ (2559)
พบว่า ปัจจัยการท�ำงานที่ประสบผลส�ำเร็จ ได้แก่
การสร้างความรูส้ กึ ผูกพัน ความรับผิดชอบหรือการ
ตกลงร่วมกันและการสนับสนุนจากภาคส่วนใน
พืน้ ที่ จะท�ำให้มกี ารขับเคลือ่ นและมีทศิ ทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระครูสวุ ธิ านพัฒน
บัณฑิต และคณะ (2558) เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่น โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ที่ได้แนวทางการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน คือ ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและ
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การฟื้นฟูสภาพ และมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน ผลการด�ำเนิน
งานมีการจัดระบบบริการสุขภาพในด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของพระภิกษุสงฆ์ หลังการ
ด� ำ เนิ น งานประเมิ น พฤติ ก รรมสุ ข ภาพองค์ ร วม
ของพระสงฆ์ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
ก่ อ นด� ำ เนิ น งานทุ ก มิ ติ และมี ข ้ อ เสนอแนะคื อ
วัดควรมีการพัฒนาระบบสุขภาพพระสงฆ์และเป็น
วัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและการมีสว่ นร่วมของ
เครือข่าย โดยส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ควรมีภารกิจส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
ที่ ดี ด ้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ปั ญ ญาและ
กระทรวงสาธารณสุข ควรรับนโยบายที่จะสร้าง
ระบบสุขภาพของพระสงฆ์ในด้านต่างๆ นอกจาก
นี้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจะท�ำให้มีการ
ก�ำหนดจุดประสงค์ในการถวายความรู้การดูแล
สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้ชัดเจน
ส� ำ หรั บ องค์ ป ระกอบที่ 2 จุ ด ประสงค์
การถวายความรู้ ที่มีความชัดเจน และการแจ้งจุด
ประสงค์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทเี่ ข้ารับการถวายความ
รู้ทราบ (Informing the learner of the objective)
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์ทราบถึงเป้าหมายหรือผล
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการถวายความรูโ้ ดยเฉพาะ
และเห็นแนวทางที่การถวายความรู้นั้น จะน�ำไปสู่
จุดหมายได้เป็นอย่างดี และผู้ถวายความรู้สามารถ
ก�ำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของพระภิกษุสงฆ์ ที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ได้ (Glaser,1977)
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการถวายความรู้
ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
และเชือ่ มโยงกันซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเกิดความสามารถ
ของตนเอง กล่าวคือในแต่ละขัน้ ตอนจะพัฒนาพระ

25

2.indd 113

113

ภิกษุสงฆ์ให้เห็นความส�ำคัญและตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง มีทักษะในการประเมิน
ภาวะสุขภาพและรับรูภ้ าวะสุขภาพของตนเอง การ
ปฏิบตั ติ วั อย่างเหมาะสมและมีกำ� ลังใจอย่างเพียงพอ
มี ค วามคาดหวั ง ในความสามารถของตนเอง
ซึ่ ง ความคาดหวั ง นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะตั ด สิ น ว่ า
บุ ค คลจะเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพและ
ปฏิบตั ิตามค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยปัจจัย
ที่ท�ำให้เกิดความสามารถของตนเอง จะมาจาก
แหล่งความเชื่อในความสามารถที่มีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่กระท�ำส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ การใช้
ตัวแบบที่เห็นผู้อื่นกระท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จ
จะท� ำ ให้ บุ ค คลรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ ความสามารถของ
ตนเองมากขึ้น การพูดชักจูงโดยใช้ค�ำพูดที่จะช่วย
เสริมความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
บุคคลจะมีก�ำลังใจ เกิดความเชื่อมั่นว่าตนเองมี
ความสามารถที่จะท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้ง
การกระตุ้นทางอารมณ์ ซึ่งบุคคลที่มีความรู้สึกใน
ความสามารถของตนเองสูง จะสามารถกระตุน้ ทาง
อารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Kelder et al., 2015)
ดังนั้นกระบวนการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์จะ
ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มกี ารรับรูค้ วามสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลการถวาย
ความรู้ เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญองค์ประกอบหนึง่
ที่จะวัดและตัดสินว่า รูปแบบการถวายความรู้และ
กระบวนการถวายความรู้มีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด การประเมินผล โดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองถวายความรู้ตาม
รูปแบบของพระภิกษุสงฆ์และความพึงพอใจต่อ
รูปแบบดังกล่าว จะเป็นตัวสะท้อนถึงรูปแบบที่
ได้ก�ำหนดขึ้นเพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มี
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ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายองค์ประกอบ
ที่ 5 การให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยใช้วิธีการสังเกต
สัมภาษณ์ การอภิปรายให้ข้อเสนอแนะและการ
สนทนากลุม่ ท�ำให้ได้ขอ้ มูลป้อนกลับในการพัฒนา
รูปแบบการถวายความรู้ได้ จากองค์ประกอบของ
รูปแบบถวายความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับ
พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ดั ง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว ่ า แต่ ล ะองค์
ประกอบมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน และมี
กระบวนการด�ำเนินการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์
ให้เป็นไปตาม “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุ ท ธศั ก ราช 2560” จึ ง เสมื อ นการยกระดั บ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ที่ให้
บุคคลมีทั้งความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีความ
สามารถในการปฏิบัติตัว มีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง รวมทัง้ เกิดพลังอ�ำนาจของชุมชน จนน�ำ
ไปสู่ความสามารถในการดูแลตนเองได้ (ขวัญเมือง
แก้วด�ำเกิง, 2561)
ส� ำ หรั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบถวาย
ความรู้การดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ ที่
พบว่าความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองใน
ภาพรวม หลังการทดลองใช้รปู แบบการถวายความ
รูก้ ารดูแลสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สงู กว่าก่อน
การทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเมื่อแยกรายด้าน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองด้านการ
ฉันภัตตาหารด้านการประเมินภาวะสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง หลังการทดลองใช้รปู แบบถวายความรู้
การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์สูงกว่า
ก่อนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองด้านการออกก�ำลังกาย ก่อน
การทดลองและหลังการทดลองใช้รูปแบบถวาย
ความรู้การดูแลด้านสุขภาพส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
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ไม่แตกต่างกัน และประเมินความพึงพอใจภาพรวม
ต่อการถวายความรู้อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากมี
กระบวนการถวายความรู้ที่มีความชัดเจนและเป็น
ระบบ ที่ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
มี ค วามคาดหวั ง ในผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ มี ค วาม
รู้ความเข้าใจและการปฏิบัติในการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยใช้ขั้นตอนที่จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์
ดังกล่าว มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ โดยหัวหน้า
คณะสงฆ์ และผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ที่ร่วมก�ำหนดวัตถุประสงค์และชี้แจง
วัตถุประสงค์ ปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่ง
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์เห็นความส�ำคัญและรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง (เกษแก้ว เสียงเพราะ, 2561)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสุขภาพและการ
รั บ รู ้ ภ าวะสุ ข ภาพของตนเอง โดยมี ก ารตรวจ
คัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ การ
ตรวจน�้ำตาลในกระแสเลือด การตรวจร่างกาย เช่น
วั ด ความดั น โลหิ ต น�้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง รอบเอว
วั ด สายตา ประเมิ น ความเจ็ บ ปวด ความ
ไม่ สุ ข สบาย การนอนไม่ ห ลั บ การจั ด การกั บ
ความเครี ย ด การประเมิ น ความสามารถการ
ดู แ ลด้ า นสุ ข ภาพของตนเอง และเมื่ อ ประเมิ น
แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ระกอบด้ ว ยแพทย์ พยาบาล
ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ผลการประเมิ น สุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น
แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นรายบุคคล วิธีการดังกล่าว
จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มีความตื่นตัวและสะท้อน
ถึงการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและ
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ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ผ่าน
มาประสบการณ์ของความส�ำเร็จของตนเอง ถือเป็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองมากที่สุด (Pender et al., 2015)
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ตัวแบบด้านการดูแล
สุขภาพที่ดีโดยเสนอหรือยกตัวอย่างตัวแบบ ที่มี
การดูแลสุขภาพที่ดี จะท�ำให้พระภิกษุสงฆ์ได้เห็น
ประสบการณ์หรือตัวอย่างความส�ำเร็จของผูอ้ นื่ จะ
ท�ำให้พระภิกษุสงฆ์เกิดการเลียนแบบและรับรูเ้ กีย่ ว
กับความสามารถของตนเองมากขึ้น (Kelder et al.,
2015)
ขัน้ ตอนที่ 4 การพูดชักจูงเพือ่ ให้เกิดก�ำลังใจ
ต่อการดูแลสุขภาพโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ บรรยาย
ความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ ปัญหาทางสุขภาพ
ที่พบในพระภิกษุสงฆ์ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ความสามารถในการดูแลตนเองด้าน
พฤติกรรมสุขภาพได้แก่ การพิจารณาในการบริโภค
อาหาร การออกก�ำลังกาย การดูแลสุขภาพกาย และ
การดูแลสุขภาพจิตเป็นต้น ซึง่ การชักจูงโดยใช้คำ� พูด
จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์เกิดก�ำลังใจ และพลังใจ
ในความสามารถการดูแลสุข ภาพของตนเองได้
(McEwen & Wills, 2019) ซึง่ พระภิกษุสงฆ์สามารถ
ดู แ ลสุ ข ภาพในด้ า นการฉั น ภั ต ตาหารและด้ า น
การประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองได้
ระดับดีส�ำหรับด้านการออกก�ำลังกาย พระภิกษุ
สงฆ์มีความสามารถในการดูแลตนเองในด้านนี้ได้
ค่อนน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพูดชักจูงยังไม่
สามารถท�ำให้พระภิกษุสงฆ์รับรู้ภาวะสุขภาพและ
การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั กิ ารออกก�ำลังกาย
ดังนั้นพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกก�ำลังกายยัง
เป็นพฤติกรรมที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องได้รับการส่ง
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เสริมสุขภาพต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 5 การสร้ า งพลั ง และการ
กระตุ ้ น เตื อ นต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพมี ช ่ อ งทางใน
การกระตุ้นเตือน เช่น การติดตามพบพระภิกษุ
เพื่อกระตุ้นเตือนในการดูแลสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข การสร้างกลุม่ ไลน์และโทรศัพท์ตดิ ตาม
พฤติกรรมสุขภาพ ส�ำหรับพระภิกษุเพือ่ กระตุน้ การ
รับรู้และสร้างแรงจูงใจ จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์
มีแรงจูงใจและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ กระบวนการกระตุน้ ความสามารถ
ที่ประกอบด้วยกระบวนการรู้คิด จะช่วยให้บุคคล
เดาเหตุการณ์และพัฒนาแนวทางที่จะควบคุมสิ่งที่
มีผลต่อวิถีชีวิตของเขา กระบวนการการจูงใจ จะ
ถูกก�ำกับโดยความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ บุคคล
จะกระท�ำเมื่อเขามีความเชื่อว่าเขาท�ำได้ การจูงใจ
จะมีอิทธิพลต่อความหวังในผลลัพธ์ของการกระ
ท�ำนั้นๆ (Kelder et al., 2015)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรน�ำรูปแบบถวายความรู้การดูแล
สุ ข ภาพส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ปใช้ ใ นการส่ ง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้พระภิกษุสงฆ์
ในเขตพื้นที่อื่นๆต่อไป
2. กระบวนการถวายความรู้ เพือ่ ให้มคี วาม
สามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ควรมีวิธี
การและกิจกรรมทีเ่ ป็นรูปธรรม ท�ำให้บคุ คลมีความ
คาดหวังในความสามารถสูงและคาดหวังในผลลัพธ์
สูง
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาความสามารถในการดู แ ล
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้แก่ การบริโภค

27/12/2562 9:37:21

116

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25 No. 2 July - December 2019

อาหาร การออกก� ำลั ง กาย การมี ก ารจั ด การกั บ
อารมณ์ที่เหมาะสม การประเมินและสุขภาพของ
ตนเองเบื้องต้น
2. ค ว ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พ ร ้ อ ม แ ล ะ ก า ร
ด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ
ในพื้นที่อื่นๆ
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