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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุข
ภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ
บรรยายเชิงวิเคราะห์ (Describing Analysis) เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้มาจัดทาเป็นคู่มือการเสริมสร้างสุข
ภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และนามาใช้ในการเผยแพร่ที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนาไป
ขยายผลในชุมชนอื่นๆได้ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนการเคหะหนองหอยเป็นชุมชนที่มีจานวนประชากร
จานวนมาก และเป็นชุมชนที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันได้มีปัญหาในชุมชน เช่น
ปั ญหาเด็กนั กเรีย นติดเกมส์ ปั ญหาชุมชนแออัด ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาวัยรุ่นกวนเมือง เป็นต้น
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในความ
สมานสามัคคี เกิดจากการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับคนทุกคนและทุก
สังคม เป็นรากฐานแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ ทาให้มีความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและสังคม สังคห
วัตถุ มี 4 ได้แก่ 1) ทาน หมายถึง การให้ 2) ปิยวาจา หมายถึง วาจาเป็นที่รัก 3) อัตถจริยา หมายถึง
การประพฤติประโยชน์ 4) สมานัตตตา หมายถึง การวางตนสม่าเสมอประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
การเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
คาสาคัญ: 1. สุขภาวะ, 2.สังคหวัตถุ 4, 3. การเสริมสร้าง
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Abstract
The objectives of research were to study 1. To study the health promotion
of the 4 Sangahavathu in the Noi Hoi Housing Community, Chiangmai Province. 2. To
develop a model of health promotion through the use of 4 Sangahavathu in the
community housing Nong Hoi, Chiangmai Province. This is an analytical project in order to
apply the results of the study and is promoted as a guide for the promotion of healthy
communities. The research findings revealed the following: The Nong Hoi Housing
Community is a community with a large and fast growing population. At present there are
problems in the community with school children, slums, drugs and teenagers making
trouble in the city. The 4 Sangahavathu is a teaching in Buddhism which focuses on four
principles of service, liberality, kindly speech, beneficial actions and impartiality. These are
qualities that bond people together in unity as principles of helpful integration. This is
absolutely necessary for all people and all societies. Sangahavathu is a foundation of
sharing benefits and promoting social progress. The four aspects of Sangahavathu are
traditionally called 1) Thanung(giving charity or liberality). 2) Piyaraja(pleasant or kindly
speech). 3) Atthacariya( benefaction). 4. Samanathata(good behavior or impartiality).
People living in the Nong Hoi Housing Community, Chiangmai Province
Keywords: 1. Health Promotion 2. Sangahavathu 4 3.Strengthening
1.ความสาคัญและที่มาของปัญหาการทาวิจัย
หลักธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสังคหวัตถุเป็นหลักทาที่ใช้กับการทางาน
ในสายงานการปกครอง จึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาใน
การในการอยู่ร่วมกันในชุมชน จากการสอบถามผู้นาชุมชนพบว่าคนในชุมชนมีความรู้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาแต่ยังไม่มีการใช้หลักธรรมอย่างจริงจังอันได้แก่ การใช้ในชีวิตประจาวัน และการใช้ใน
หน้าที่การงาน นอกจากนั้นยังพบในงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักธรรม คือ หลักธรรมสังคหวัตถุ 4
พบว่า เป็นงานวิจัยแบบสารวจมากกว่าที่จะเป็นการส่งเสริมการนาหลักธรรมไปใช้ได้จริง
ดังนั้นงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนการ
เคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4เป็นแนวปฏิบัติ โดยการพัฒนารูปแบบ
ดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนการเคหะ
หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ข้อมูลคาแนะนาเกี่ยวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 สู่การปฏิบัติ การ
ให้คาปรึกษาต่างๆ เป็นต้น2) ส่วนประกอบเชิงกระบวนการ คือ การศึกษากระบวนการการเรียนรู้
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การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
มาใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจาวันได้และ 3) เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปสร้างคู่มือการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในชุมชนโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และนาไปเผยแผ่แก่ชุมชนอื่น ๆ ให้ได้รับประโยชน์
2.โจทย์วิจัย
2.1 ประชาชนในชุมชนการเคหะหนองหอย มีความเข้าใจหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 หรือไม่
อย่างไร
2.2 ประชาชนในชุมชนการเคหะหนองหอย สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4
ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาการสร้างเสริมสุ ขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะ
หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการ
เคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้รูปแบบการเสริ มสร้างสุขภาวะด้ว ยหลั กธรรมสั งคหวัตถุ 4 ของชุมชนการเคหะ
หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
4.2 ได้องค์ความรู้การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของชุมชนการเคหะ
หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
4.3 สามารถนาเอาข้อค้นพบการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกต์
ใช้ได้กับชุมชนอื่น ๆ
5.วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา R&D
(Research and Development) โดยมีพื้นที่การวิจัยคือชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ประชากรผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ กลุ่มชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ในการศึกษาครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญตามวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอนการวิจัย ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชากรแบบสุ่มจากตัวแทนชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 42 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นประชากรที่มีคุณภาพใช้การเลือกแบบเจาะจง
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จากตัวแทนชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใน
การดาเนินการตามโครงการวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้คัดเลื อกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนานวัต กรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะโดยใช้หลั กธรรมสังคหวัตถุ 4 ในครั้งนี้ ประกอบด้ว ย แบบประเมิน มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เนื่องจากงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้า งเสริมสุขภาวะโดย
ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะผู้วิจัย จาเป็นต้อง
เลือกแบบประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และมีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสาคัญมากที่สุด โดยรวบรวมกลั่นกรองจากรายงานการวิจัย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ คาถาม/แนวทางการสัมภาษณ์/
แบบสอบถามโดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยแบ่งขั้นตอน ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ยื่นขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2) เตรียมแนวคาถาม/แนวทางการสัมภาษณ์/แบบสอบถาม รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เช่น ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ทาการทดลองสัมภาษณ์
กับ บุ คคลที่มีคุณสมบั ติเช่นเดียวกับกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล สาคัญแล้ วประเมินผลหาค่าสัมประสิ ทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบาค จากนั้นปรับจนกระทั่งเครื่องมือมีความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะ 3) เตรียมผู้เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการจัดประชุมผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาความเข้า ใจแนวคาถาม/แนวทางการ
สัมภาษณ์/แบบสอบถาม 4) วางแผนการลงสารวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูล 5) ติดต่อและขอ
อนุญาตการเก็บรวบรวมข้อมูล 6) คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ประกอบด้วยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยการดาเนินการขั้น
แรกคือการนาข้อมูลมาเรียบเรียง แจกแจงประเภท ตีความสร้างข้อสรุป ตีความ ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี แบบอุปนัย (Induction) ประกอบกับเอกสารอื่น ๆ
6.ผลการวิจัย
6.1 การสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสุขภาวะมีความครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติกาย ได้แก่ การมีสุขภาวะที่
สมบู ร ณ์ทางกาย หมายถึง ร่ างกายที่ส มบูรณ์แข็งแรงคล่ องแคล่ว มีกาลั ง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มี
เศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จาเป็น พอเพียง ไม่มีอุปัทวอันตราย และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ มิติใจ
ได้แก่ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริงคล่องแคล่วไม่ติดขัด มีความ
เมตตา สัมผัสได้กับสรรพสิ่ง มีส ติ มีสมาธิมีปัญญา รวมถึงลดการเห็นแก่ตัวลง มิติสังคม ได้แก่ สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่รวมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี
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และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม มิติจิตวิญญาณหรือปัญญา ได้แก่ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต
วิญญาณ หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทาความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด
เช่นการเสียสละ การมีเมตตากรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น เป็น
ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อมีความหลุดพ้นจากการมีตัวตน มีอิสรภาพ มีความผ่อนคลาย มีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดีและยังสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เรียกว่ามี สุขภาพสมบูรณ์
6.2 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการ
เคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ใน
ชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการพัฒนาอยู่ 5 ประการ คือ
6.2.1. การสร้างนโยบายสาธารณะที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ (Build healthy public policy)
หมายถึง ในการกาหนดนโยบายสาธารณะใด ๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
6.2.2. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environments)
เนื่ อ งจากสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง รวมถึ ง ความเป็ น อยู่ ใ นที่ ท างาน ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
6.2.3. การเสริมการดาเนินงานโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (Strengthen community
actions) ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งอาจอาศัยวิธีการพัฒนาชุมชน
6.2.4. การพัฒ นาทักษะให้ กับทุกคน (Develop personal skills) ด้ว ยการให้ ได้รับ
ข่าวสารข้อมูลการศึกษาทางสุขภาพ และเพิ่มพูนทักษะในการดารงชีวิต เป้าหมายคือให้สามารถ
ควบคุมสุขภาพของตนและสภาพแวดล้อมได้
6.2.5. การปรับทิศทางของบริการสุขภาพ (Reorient health services) เพื่อให้สอดคล้อง
กับเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
7.สรุปผลการวิจัย
7.1 การสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย
จังหวัดเชียงใหม่เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คือ คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน มีสุขภาวะดีครบ
ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และ ปัญญา
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คือ สังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว มี 4 ประการ
ได้แก่ (1) ทาน หมายถึง การให้ (2) ปิยวาจา หมายถึง วาจาเป็นที่รัก (3) อัตถจริยา หมายถึง การ
ประพฤติประโยชน์ (4) สมานัตตตา หมายถึง การวางตนสม่าเสมอ ดังนั้น สังคหวัตถุ จึงมีความหมาย
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ว่ า ธรรมที่ เป็ นเครื่ องยึ ดเหนี่ ยวใจบุ คคลและประสานหมู่ชนไว้ ในความสมานสามั คคี เกิดจากการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งจา เป็นอย่างยิ่งสาหรับคนทุกคนและทุกสังคม เป็นรากฐานแห่งการ
แบ่งปันผลประโยชน์ ทาให้มีความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและสังคม นอกจากนี้สังคหวัตถุ 4 ยังอานวย
ประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม ได้แก่ ช่วยให้บุคคลดารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวน้าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความ
เคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่
และดาเนินไปได้ด้วยดี และช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่เสื่อมเสียในสังคม
7.2 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการ
เคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสุขภาวะมีความครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติกาย ได้แก่ การมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่ว มีกาลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ
มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จาเป็นพอเพียง ไม่มีอุปัทวอันตราย และมีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ มิติใจ
ได้แก่ การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิ ตใจที่มีความสุข รื่นเริงคล่องแคล่วไม่ติดขัด มีความ
เมตตา สัมผัสได้กับสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิมีปัญญา รวมถึงลดการเห็นแก่ตัวลง มิติสังคม ได้แก่ สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่รวมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี
ความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคม มีระบบบริการที่ดี
และมีระบบบริการที่เป็นกิจการทางสังคม มิติจิตวิญญาณหรือปัญญา ได้แก่ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต
วิญญาณ หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อทาความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด
เช่นการเสียสละ การมีเมตตากรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น เป็น
ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อมีความหลุดพ้นจากการมีตัวตน มีอิสรภาพ มีความผ่อนคลาย มีร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพจิตดีและยังสามารถปรับตัว ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เรียกว่ามี สุขภาพสมบูรณ์
กระบวนการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ใน
ชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการพัฒนาอยู่ 5 ประการ คือ
1. การสร้ า งนโยบายสาธารณะที่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพ (Build healthy public policy)
หมายถึง ในการกาหนดนโยบายสาธารณะใด ๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
2. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environments) เนื่องจาก
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ในที่ทางาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสภาพแวดล้อม
อื่น ๆ ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3. การเสริมการดาเนินงานโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (Strengthen community actions)
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งอาจอาศัยวิธีการพัฒนาชุมชน
4. การพัฒนาทักษะให้กับทุกคน (Develop personal skills) ด้วยการให้ได้รับข่าวสารข้อมูล
การศึกษาทางสุขภาพ และเพิ่มพูนทักษะในการดารงชีวิต เป้าหมายคือให้สามารถควบคุมสุขภาพ
ของตนและสภาพแวดล้อมได้
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5. การปรับทิศทางของบริการสุขภาพ (Reorient health services) เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถนามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
8.1 ผลการวิจัยจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน พบว่าปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น มิได้
เป็นอุปสรรคต่อความรู้ความเข้าใจหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกิจกรรมทางพุทธศาสนาของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่อย่างใด ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นอย่างดี สามารถอธิบายความถึงหลักธรรมสังคหวัตุ 4 อย่างง่ายได้ และ
พอเข้าใจพอสังเขป กล่าวคือ สังคหวัตถุ 4 นั้นเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อเกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหลักธรรมนี้
เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กันธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจกัน เป็ นเครื่องประสานใจและเหนี่ยว
รั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ทาให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน เป็นหลักธรรม
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งประกอบไปด้วยหลักอยู่ 4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทาร่วมกันเป็นประจา
อย่างสม่าเสมอสอดคล้องกับ งานวิจัยของบานชื่น นักการเรียน (2561 : 24-36)คือการหมั่นคบ
สัตบุรุษ กัลยาณมิตร มีการฟังธรรม ฟังคาแนะนาสั่งสอนจากพระสงฆ์ รู้ความจริงของชีวิตและมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม การทาสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ส่วน
ใหญ่มักกระทาทุกวันพระ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบู
ชา วัน มาฆบูช า วัน อาสาฬหบูช า กิจ กรรมวัน เข้า พรรษา กิจ กรรมสรงน้าพระ สรงน้าพระธาตุ
กิจกรรมการทาความสะอาดวัด การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น
การน าหลั ก ธรรมสั ง คหวั ต ถุ 4 และกิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน สามารถนาหลักสังคหวัต ถุ
4 และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ได้แก่ 1) ด้านการให้ทาน จาก
การสัมภาษณ์พบว่าชุมชนการเคหะหนองหอย มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมการให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็น
ประจา เช่น การมอบสิ่งของดารงชีพข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ ม เครื่อง
กันหนาว ยารักษาโรค ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เด็กนักเรียน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี
ความประพฤติดี มีการจัดตั้งกองกฐิน กองผ้าป่าเพื่อนาไปทานุบารุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจา
ทุกปี เป็นต้น 2) ด้านปิยวาจา พบว่าชุมชนการเคหะหนองหอย มีการพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ
อ่อนหวาน ไม่พูดจาส่อเสีย ด นิน ทาให้ร้ายกัน จากการสัมภาษณ์ไม่พบว่าภายในชุมชนการเคหะ
หนองหอยมีการวิวาทภายในชุมชน มีการแก้ไขปัญหาด้วยวาจากันเสมอและสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
เป็ นต้น 3) ด้านอัตถจริ ยา จากการสั มภาษณ์ พ บว่า ชุม ชนการเคหะหนองหอย มีก ารรวมกลุ ่ม ทา
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กิจกรรมอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครชุมชนด้านรักษาความปลอดภัย อาสาสมัครด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น และเมื่อชุมชนมีปัญหา ผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4)
ด้ านสมานั ตตตา จากการสั มภาษณ์ พบว่ าผู้ ที่ อาศั ยอยู่ ในชุ มชนการเคหะหนองหอย เป็ นผู้ มี ความ
สม่าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) รู้จักสัมมา
คารวะ รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ มีกิจกรรมที่ทาร่วมกัน เช่น การรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การออก
เยี่ยมผู้สูงอายุ การให้ความสาคัญกับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลายต่างเพศ ต่างอายุกัน
ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และให้ความสาคัญอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
การนาหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงาน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน สามารถนาหลักสังคหวัตถุ 4 และ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน ได้แก่ 1) ด้านการให้ทาน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเคยมีการให้ทานแก่ผู้ร่วมงาน เช่น การให้ทรัพย์สินเงินทองโดยการให้เปล่าแก่ผู้ร่ว มงาน
การสละเวลาเพื่อทาธุระให้ การช่วยเหลือเพื่อร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นต้น 2) ด้านปิยะ
วาจา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้วาจาที่ไพเราะ ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่นินทาว่าร้าย ไม่พูดโกหก ไม่
กล่าวคาเท็จ เป็นคนพูดจามีเหตุมีผล เป็นต้น 3) ด้านอัตถจริยา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือเพื่อร่วมงาน และให้ความช่วยเหลือผู้อื่น นอก
ชุมชน เป็น ต้น 4) ด้านสมานัตตตา พบว่ากลุ่มตัว อย่างมีนิสัยเป็น กันเอง มีสัมมาคารวะ วางตัว
เหมาะสมกับเพศและวัย เป็นต้น
จากแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน ได้เสนอแนวคิดการนาหลักธรรม
สังคหวัตถุ 4 มาเผยแพร่ภายในชุมชนการเคหะหนองหอยให้ครอบคลุมและกว้างขวาง อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การทาวัสดุสิ่งตีพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับ การทาวิดีทัศน์ คลิปวิดีโอ การประชาสัมพันธ์
เสีย งตามสาย หรือ การทากิจ กรรมที่ส ่ง เสริม หลัก ธรรมสังควัต ถุ 4 ร่ว มกับ ทางวัด ส่ว นราชการ
โรงเรียน และหน่ว ยงานอื่น ๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน อย่างสม่าเสมอ จัดตั้งแนวร่วมภายใน
ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มแรงงาน เพื่อจะได้มีกิจกรรมที่ทาร่ว มกันในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้าใจ สมานไมตรีระหว่าง
กันในชุมชน เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่
ฐานะ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรสิทธิ์ ไกรสิน (2561 : 24-37)คือด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านการออกกาลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านจิตวิญญาณและด้านการขจัดความเครียดซึ่ งเป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคม
ให้คงรูปอยู่และดาเนินไปได้ด้วยดี และช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่ เสื่อมเสียใน
สังคม ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะเป็นเหตุให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามแนวนี้ เกิดความรู้สึกเป็นมิตรต่อกัน อันจะ
นามาซึ่งการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเป็นเพื่อนกันแบบยั่งยืน
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8.2 ผลการวิจ ัย จากแบบสัม ภาษณ์พ บว่า หลัก ธรรมและกิจ กรรมทางพุท ธศาสนา
โดยเฉพาะสังคหวัตถุ 4 เป็น หลักธรรมที่ใช้กับการทางานในสายงานการปกครอง จึงเหมาะที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการในการอยู่ร่วมกั นในชุมชน และ
จากการสอบถามผู้นาชุมชนพบว่ามีความรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแต่ยังไม่มีการใช้หลักธรรม
อย่างจริงจังอันได้แก่ การใช้ในชีวิตประจาวัน และการใช้ในหน้าที่การงาน เป็นงานวิจัยที่เป็นการ
ส่งเสริมการนาหลักธรรมไปใช้ได้จริง การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พัฒ นารูปแบบการสร้างเสริมสุข
ภาวะในชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นแนวทางเพื่อ
สร้างคู่มือการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนโดยใช้ห ลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่ง จะนาไปสู่การพัฒ นา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน ซึ่งกระบวนการการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะโดย
ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ มีรูปแบบการพัฒนาอยู่ 5
ประการ คือ
1. การสร้ า งนโยบายสาธารณะที่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพ (Build healthy public policy)
หมายถึง ในการกาหนดนโยบายสาธารณะใด ๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
2. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ (Create supportive environments) เนื่องจาก
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความเป็นอยู่ในที่ทางาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสภาพแวดล้อม
อื่น ๆ ล้วนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
3. การเสริมการดาเนินงานโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (Strengthen community actions)
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งอาจอาศัยวิธีการพัฒนาชุมชน
4. การพัฒนาทักษะให้กับทุกคน (Develop personal skills) ด้วยการให้ได้รับข่าวสารข้อมูล
การศึกษาทางสุขภาพ และเพิ่ มพูนทักษะในการดารงชีวิต เป้าหมายคือให้สามารถควบคุมสุขภาพ
ของตนและสภาพแวดล้อมได้
5. การปรับทิศทางของบริการสุขภาพ (Reorient health services) เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพ
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ ( Fact Finding ) จาการวิจัยและอภิปรายผลดังกล่าวมาแล้ว สามารถสรุปผล
เป็นข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หลักธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่ใช้กับการ
ทางานในสายงานการปกครอง จึงเหมาะที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ในการในการอยู่ร่วมกันในชุมชน การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนการเคหะหนอง
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หอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นแนวทางเพื่อสร้างคู่มือการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในชุมชนโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ซึ่ง จะนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน
สร้างเสริมการศึกษากระบวนการการเรียนรู้ การปฏิบัติและการประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของ
ชุมชน ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจาวันได้ และนาความรู้ที่ได้ไปสร้างคู่มือการสร้าง
เสริมสุขภาวะในชุมชนโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และทาให้ชุมชน สังคมอื่น ๆ ได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกันอีกด้วย
9.2 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติ
การน าหลั ก ธรรมสั ง คหวั ต ถุ 4 และกิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สามารถนาหลักสังคหวัต ถุ 4 และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ ได้แก่ 1)การให้ทานมีการรวมกลุ่มทากิจกรรมการให้ทานแก่ผู้ยากไร้เป็นประจา
เช่น การมอบสิ่งของดารงชีพข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องกระป๋อง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกัน
หนาว ยารักษาโรค ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร เด็กนักเรียน นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ความ
ประพฤติดี มีการจัดตั้งกองกฐิน กองผ้าป่าเพื่อนาไปทานุบารุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจาทุกปี
เป็นต้น 2)ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดจาส่อเสียด นินทาให้ร้ายกัน 3)
ด้านอัตถจริยา คือการรวมกลุ่มทากิจกรรมอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครชุมชนด้านรักษา
ความปลอดภัย อาสาสมัครด้านสาธารณสุข เป็นต้น และเมื่อชุมชนมีปัญหา ผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนจะ
คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4) ด้านสมานัตตตา เป็นผู้มีความสม่าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอ
ต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) รู้จักสัมมาคารวะ รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ มีกิจกรรมที่ทา
ร่วมกัน เช่น การรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การออกเยี่ยมผู้สูงอายุ การให้ความสาคัญกับผู้ที่
อาศัยอยู่ในชุมชนมีกิจกรรมที่หลากหลายต่างเพศ ต่างอายุกัน ให้ความเคารพซึ่งกัน และกัน และให้
ความสาคัญอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
9.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
งานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนการเคหะ
หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 เป็นแนวทางเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในชุมชนโดยใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 คณะผู้วิจัยเห็นว่านอกเหนือจากหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 แล้ว
หลักธรรมอื่น ๆ ที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม น่าจะมีการนามาพัฒนา
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เกิดกระบวนการสร้างเสริมการศึกษากระบวนการการ
เรียนรู้ การปฏิบัติและการประยุกต์โดยใช้หลักธรรมมาพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์
จริง ในชีวิต ประจ าวัน ได้ และน าความรู้ที่ไ ด้ไ ปสร้า งคู่มือ การสร้า งเสริม สุข ภาวะในชุม ชนโดยใช้
หลัก ธรรมทางพระพุท ธศาสนาให้เ กิด ประโยชน์ส ูง สุด แก่ช ุม ชนและสัง คม ให้เ กิด ความสามัค คี
ปรองดอง และอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างสงบและเกิดสันติสุข
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