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Abstract:
Purpose: The purposes of this study were to: examine the nutritional 
consumption behaviors and the correlation among perceived benefit, 
perceived barriers, perceived self-efficacy, perceived health status, age, 
and consumption behaviors; and identify predictors for consumption 
behaviors of Thai monks in Bangkok-noi district, Bangkok 
Metropolitan area.  
Design:Descriptive study  
Methods: Two hundred monks who had been ordained and stayed at 
temples for at least 3 months were selected using the multistage 
random sampling method. A sample of 187 monks completed a 
questionnaire during the data collection period (October, 2008-
February, 2009. The Health Status Questionnaire was used to 
collected data on participant demography, perceived benefit, 
perceived barriers, perceived self-efficacy, perceived health status, and 
consumption behaviors.  Data were analyzed by using descriptive 
statistics, Pearson’s correlation and multiple regression.  
Mainfindings: Results demonstrated that the sample had a moderate 
level in both total (X = 30.8, SD = 2.1) and subsets of nutritional 
consumption behaviors composed of food (X = 18.2, SD = 1.9) and 
beverages (X = 7.8, SD = 1.1). The perceived benefit (r = .254), 
perceived self-efficacy (r = .429), age (r = .284), and perceived health 
status (r = .230) were positively significant related to the consumption 
behaviors (p < .001). The perceived barriers (r = - .237) was 
negatively significant correlated to the consumption behaviors (p < 
.001). Five factors explained only 29.9% of the consumption 
behaviors. Three factors that were statistically significant in 
predicting the consumption behaviors were: perceived self-efficacy   
(β = .400, p < .001), age (β = .239, p < .001) and perceived barriers   
(β = - .211, p < .01). 
Conclusionandrecommendations: Perceived self-efficacy, age, and 
perceived barriers can predict the consumption behaviors of Thai 
monks. Therefore, health care teams should provide age specific 
programs to promote perceived self-efficacy and to reduce perceived 
barriers in Thai monks in order to change their consumption 
behaviors.  
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บทคดัยอ่: 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคและความสัมพันธ์
ระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรค การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
การรบัรูภ้าวะสขุภาพ และอายกุบัพฤตกิรรมการบรโิภคและศกึษาอำนาจการ
ทำนายของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว ตอ่พฤตกิรรมการบรโิภคของพระภกิษุ
สงฆใ์นเขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพมหานคร 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิพรรณนา                                                                                                     
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่ง คอื พระภกิษสุงฆท์ีจ่ำพรรษาในวดัเขต
บางกอกนอ้ยตัง้แต ่1 พรรษาขึน้ไป 200 รปู สุม่ตวัอยา่งโดยวธิสีุม่แบบหลาย
ขัน้ตอน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2551 ถงึ
เดอืนกมุภาพนัธ ์2552 มพีระภกิษสุงฆท์ีต่อบแบบสอบถามครบถว้น จำนวน 
187 รปู  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ของเพยีรส์นั และการวเิคราะหถ์ดถอยพหคูณู                                                                                                                                    
ผลการวจิยั: พฤตกิรรมการบรโิภคของกลุม่ตวัอยา่งอยู่ในระดบัปานกลาง   
ทัง้โดยรวม (X = 30.8, SD = 2.1) และแยกรายดา้น ไดแ้ก ่ดา้นอาหาร (X = 
18.2, SD = 1.9) และดา้นเครือ่งดืม่ (X = 7.8, SD = 1.1) จากการวจิยัพบวา่
ปจัจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชนข์องการปฏบิตั ิ(r = .254) การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง(r = .429) อาย ุ (r = .284)  มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม
บรโิภคอยา่งมนียัสำคญั (p < .001) การรบัรูภ้าวะสขุภาพ (r = .230) มคีวาม
สมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมบรโิภค (p < .01)  สว่นการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่
การปฏบิตัพิฤตกิรรมบรโิภค (r = - .237, p < .01) มคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
พฤตกิรรมการบรโิภค ปจัจยัทัง้ 5 ดงักลา่ว สามารถรว่มทำนายพฤตกิรรม
การบรโิภคของพระภกิษสุงฆ์ไดร้อ้ยละ 29.9  ทัง้นีม้เีพยีง 3 ปจัจยัทีส่ามารถ
รว่มอธบิายไดอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ คอืการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง   
(β = .400, p < .001)  อาย ุ(β = .239, p < .001)  และการรบัรูอ้ปุสรรคตอ่
การปฏบิตัพิฤตกิรรมการบรโิภค (β = - .211, p < .01)                                                     
สรปุและขอ้เสนอแนะ จากผลการวจิยัพบวา่ การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
อาย ุ และการรบัรูอ้ปุสรรคสามารถรว่มอธบิายพฤตกิรรมบรโิภคไดอ้ยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ บคุลากรทางสขุภาพและผูเ้กีย่วขอ้งจงึควรสง่เสรมิ หรอืจดั
โปรแกรมเพือ่ใหพ้ระภกิษสุงฆม์กีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองเพิม่ขึน้ รบัรู้
อปุสรรคตอ่การปฏบิตัพิฤตกิรรมการบรโิภคนอ้ยลง โดยคำนงึถงึภาวะสขุภาพ
ตามชว่งอายใุหเ้หมาะสมตอ่ไป  
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