
 

 

 

การสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

The Community Health Promotion of Watban kao, Pien Sub- district, 

Sabayoi District, Songkhla Province 
  

พระประสิทธิ์  โชติโก พุทธพรหมศรี0 1 และ วันพิชิต  ศรีสุข1

2 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือศึกษาระดับการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบา

ยอย จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยาง คือประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการของวัดบานเกา จํานวน 291 คน  เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลวิจัย พบวา 

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกาในดานรมรื่น รมเย็น รวมสรางสุขภาพ ศิลปะรวมจิต 

และ ชาวประชารวมพัฒนา ในภาพรวมทุกดานมีผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีควรมีการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการหรือกิจกรรมในกระบวนการสงเสริมสุขภาพชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นยอย ๆ ท่ีมีผล

การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ : การสงเสริมสุขภาพชุมชน, วัด 

 

Abstract 

 This study aimed to study the level of community health promotion of WatBan Kao, Pian 

Sub-district, Saba Yoi District, Songkhla Province. Sample were 291 people in the service area of Wat 

Ban Kao, collecting data by using questionnaires with the rating scale of 5 levels Analyze the data 

with percentage, mean and standard deviation.  

 Results of the study revealed that, the community health promotion of Ban Kao 

Temple in the area of shady, cool, together to create health, art, join the mind and the people to 

jointly develop in all aspects, the performance was at a high level. The management system or 

activities in the community health promotion process should be developed to be more effective. 

Especially the small issues with a medium level of performance 

Keywords:  The Community Health Promotion, Temple 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

กรมอนามัยไดรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) สนับสนุนใหพระสงฆและวัดมีบทบาทสําคัญ

ในการสงเสริมสุขภาพ เปนศูนยกลางสุขภาพของชุมชน และมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีใหเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ 

เนนสนับสนุนใหพระสงฆเปนแกนหลักดําเนินงานรวมกับชุมชน โดยยึดหลัก 5 ร. คือ 1. รมรื่น สะอาดดวยอาคาร

สถานท่ี บริเวณวัด ลานใจ และสภาพแวดลอมในวัดท่ีถูกหลักสุขภาพ 2. รมเย็น สงบดวยการเทศนา แสดงธรรม  

ปฏิบัติธรรม เผยแพรธรรมประสานใจท้ังพระสงฆและฆราวาส 3. รวมสรางสุขภาพ ดวยการดูแลสุขภาพ

พระสงฆ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน ดวยกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการดูแลสงเสริมรักษาสุขภาพชุมชน 4. รวมจิต

วิญญาณ ดวยการดํารงรักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และ 5. รวมพัฒนา ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบท้ังฝายบรรพชิต

และฝายฆารวาส สงเสริมความเปนกัลยาณมิตรตอกัน (พรเทพ ศิริวนารังสรรค, 2558) 

วัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ไดมีการบูรณะวัดใหสวยงามเพ่ือประโยชนแกคนใน

ชุมชนท่ีเขามารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา งานศพ งานบวช งานทอดกฐิน งานทอดผาปา 

งานประเพณีเดือนสิบอยางตอเน่ือง เปนอีกบทบาทหน่ึงท่ีทําใหชุมชนไดรูรักสามัคคี  แตการมารวมกิจกรรมทางวัดของ

ประชาชนมากข้ึน ทําใหวัดไมสามารถบริหารจัดการบริเวณวัดใหความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดีเปนท่ีประทับใจ

แกผูพบเห็นได ดังน้ันวัดบานเกาจึงไดสมัครเขารวมโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ และไดดําเนินการโครงการดังกลาว

อยางตอเน่ือง ดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบท้ังฝายสงฆและฝายฆราวาส 

สงเสริมความเปนกัลยาณมิตรตอกัน  สงผลใหวัดบานเกาไดรับการประเมินวัดสงเสริมสุขภาพดีเดน ป พ.ศ. 2552 และ

ไดรับรางวัลวัดพัฒนาสุดยอดสวม ระดับจังหวัด ป พ.ศ. 2555 ประเภทศาสนาสถานของสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

การดําเนินงานโครงการวัดสงเสริมสุขภาพดําเนินการมาระยะเวลาหน่ีงแลว ผูวิจัย จึงมีความประสงคศึกษา

การสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา และมีปจจัยใดท่ีมีผลตอการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา  โดยยึด

แนวทางการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ  ประกอบดวย รมรื่น รมเย็น รวมสรางสุขภาพ ศิลปะรวมจิต และ ชาว

ประชารวมพัฒนาเพ่ือเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน

รอบบริเวณวัดบานเกา ใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตและมีความผาสุกอยางยั่งยืนตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือศึกษาระดับการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ผูใหขอมูลเปนประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการของวัดบานเกา หมูท่ี 3 ตําบลเปยน  อําเภอสะบายอย จังหวัด

สงขลา จํานวน 1,118 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตาราง  Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 

น.43) ไดจํานวน 291 คน  

เคร่ืองมือและวิธีสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชเครื่องมือเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึนเองตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  แบงออกเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และรายได  มีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Check List)  
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  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา 

ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ประกอบดวย   1) ปจจัยดานการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ 5 ดาน 

ไดแก รมรื่น รมเย็น รวมสรางสุขภาพ ศิลปะรวมจิต และชาวประชารวมพัฒนา           

   มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  ตามวิธีการแบบ Likert 

Scale ดังน้ี  

ระดับ 1 หมายถึง  มีการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ระดับ 2 หมายถึง  มีการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอย 

ระดับ 3 หมายถึง  มีการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึง  มีการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 

ระดับ 5 หมายถึง มีการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ผูวิจัยใหผูชวยวิจัยท่ีไดรับคําแนะนําใหเขาใจแบบสอบถาม และการใชแบบสอบถามอยางดี นําแบบสอบถาม 

ท่ีสรางข้ึนไปสอบถามประชากรกลุมเปาหมาย จากน้ันเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1) ตรวจสอบขอมูล เพ่ือดูความสมบูรณของแบบสอบถาม 

  2) ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

  3)  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและ

หาคารอยละ 

  4) วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการสงเสริมสุขภาพของปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานการสงเสริม

สุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา 4 ดาน ประกอบดวย  สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลว

นําคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังน้ี (พิสณุ ฟองศรี. 2549 น.203) 

คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80   หมายถึง   การสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง    การสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง   การสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง   การสงเสรมิสุขภาพอยูในระดับมาก        

คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00   หมายถึง   การสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

สรุปผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไป ความถี่  (291 คน) รอยละ 

1.เพศ  เพศชาย 134 46.00 

  เพศหญิง 157 54.00 

    

2. อาย ุ  ต่ํากวา 30 ป 61 21.0 

  30-40 ป 43 14.8 
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ขอมูลท่ัวไป ความถี่  (291 คน) รอยละ 

  41-50 ป 73 25.1 

  51-60 ป 52 17.9 

  มากกวา 60 ป 62 21.3 

    

3.ระดับ

การศึกษา 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 134 46.0 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา/ปวช. 75 25.8 

 อนุปริญญา/ปวส 37 12.7 

 ปริญญาตร ี 34 11.7 

 สูงกวาปริญญาตร ี 11 3.8 

    

4. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 37 12.7 

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 4.8 

 พนักงานบริษัท/หางราน 4 1.4 

 กิจการสวนตัว 12 4.1 

 รับจางอิสระ 19 6.5 

 คนงาน/ลูกจาง 5 1.7 

 เกษตรกร 189 64.9 

 พอบาน/แมบาน 11 3.8 

    

5.รายไดเฉลีย่

ตอเดือน 

ไมเกิน 5,000 บาท 106 36.4 

5,001-15,000 บาท 109 37.5 

 15,001-25,000 บาท 59 20.3 

 25,001-35,000 บาท 12 4.1 

 45,000 บาทข้ึนไป 5 1.7 

 

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54) อายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 

25.1) มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 46) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 64.9) และมี

รายไดระหวาง 5,001-15,000 บาท (รอยละ 37.5) 

 

ตารางท่ี 2 การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานความรมรื่น 

การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

1 รมร่ืน    

1. อาคารตาง ๆ และภายในอาคาร มีการระบายอากาศท่ีดี 

ไมมีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และมีการจัดแสงสวางใหเหมาะสม

ตอการทํากิจกรรม 

3.79 1.184 ระดับมาก        
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การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

2. แบงพ้ืนท่ีใชสอยเปนสัดสวนและเหมาะสม 3.87 1.115 ระดับมาก        

3. มีหองนํ้า และหองสม จัดแยกชาย-หญิง และพระภิกษุ มี

ขอความหรือสัญลักษณชัดเจน 

3.74 1.59 ระดับมาก        

4.  มีบริการนํ้าดื่มนํ้าใชท่ีสะอาดและเพียงพอ 3.81 1.069 ระดับมาก        

5. ในบริเวณวัดไมมีนํ้าขังนองและไมเปนแหลงเพาะพันธ

ลูกนํ้ายุงลาย 

4.36 1.148 ระดับมากท่ีสุด 

6. สัตวเลี้ยงภายในวัดไดรับการดูแลเปนอยางดี ไมมีพาหะ

ของเช้ือโรค 

3.63 1.154 ระดับมาก        

7. มีการติดปายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท่ีเห็นชัดเจนตามความเหมาะสม 

3.80 1.259 ระดับมาก        

8. วัดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ี เอ้ือตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.85 .888 ระดับมาก        

9. วัดสรางเครือขายประสานงานกับองคกรอ่ืน ๆท้ังภาครัฐ 

และเอกชนจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

3.50 .963 ระดับมาก        

รวม 3.81  ระดับมาก        

การดําเนินงานการสงเสรมิสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานความรมรื่น พบวา ในบริเวณวัดไมมีนํ้าขังนอง

และไมเปนแหลงเพาะพันธลูกนํ้ายงุลาย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( x̄ = 4.36) นอกน้ันมีคาเฉลีย่ในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 3 การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานความรมเย็น 

การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

2. รมเย็น    

1. มีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในการเทศนาและบรรยาย

ธรรมแกชุมชน 

3.40 .943 ระดับปานกลาง 

2. พระภิกษุใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยท้ังกายและจิตใจท้ัง

รายบุคคลและครอบครัวได 

3.49 .856 ระดับมาก        

3. วัดจัดมุมใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ 3.77 .942 ระดับมาก        

4. วัดมีสื่อเผยแพรท่ีสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 3.37 1.080 ระดับปานกลาง 

5. วัดสงเสริมการศึกษาธรรมมะ เชน เขาคายคุณธรรม บวชสามเณร

ภาคฤดูรอน สอนธรรมมะในโรงเรียน 

3.72 .930 ระดับมาก        

รวม 3.55  ระดับมาก        

 

การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานความรมเย็น พบวา วัดจัดมุมใหความรูเก่ียวกับ

สุขภาพ วัดสงเสริมการศึกษาธรรมมะ เชน เขาคายคุณธรรม บวชสามเณรภาคฤดูรอน สอนธรรมะในโรงเรียน และ

พระภิกษุใหคําปรึกษาดานสุขภาพอนามัยท้ังกายและจิตใจท้ังรายบุคคลและครอบครัวได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x̄ 

= 3.77, 3.72 และ 3.49 ตามลําดับ) สวนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในการเทศนาและบรรยายธรรมแก
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ชุมชน และ วัดมีสื่อเผยแพรท่ีสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.40 และ 3.37 

ตามลําดับ) 

 

ตารางท่ี 4 การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานการรวมสรางสุขภาพ 

การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

3 รวมสรางสุขภาพ    

1. พระสงฆมีองคความรู หรือแสวงหาความรู ดูแลสุขภาพตนเอง และ

แนะนําการสงเสริมสุขภาพใหกับผูอ่ืน 

3.48 .941 ระดับมาก        

2. พระสงฆเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมใหชุมชนมีความรูเรื่องสุขภาพ

ผานทางสื่อสิ่งพิมพ การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือเรียนรูดวยตนเอง  

3.53 .983 ระดับมาก        

3. ชุมชนสามารถจัดรายการอาหารสงเสริมสุขภาพในงานเทศกาลหรือ

งานบุญตาง ๆ ในวัด 

3.59 .918 ระดับมาก        

4. วัดสงเสริมใหรานคา จําหนายอาหารสงเสริมสุขภาพในงานเทศกาล

หรืองานบุญตาง ๆ 

3.48 .959 ระดับมาก        

5. วัดสงเสรมิกิจกรรมทางกายหรอืการออกกําลังกาย เชน การบริหาร

รางกายอยางสม่าํเสมอดวยอาการสํารวมเหมาะสม 

3.41 .958 ระดับมาก        

6. บริเวณวัดไมมีการจําหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 4.03 1.190 ระดับมาก        

รวม 3.58  ระดับมาก        

การดําเนินงานการสงเสรมิสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานการรวมสรางสุขภาพ พบวาทุกประเด็นมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยบริเวณวัดไมมีการจําหนายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคาเฉลีย่สูงสุด (x ̄ = 4.03) 

และ วัดสงเสริมกิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกาย เชน การบรหิารรางกายอยางสม่ําเสมอดวยอาการสํารวม

เหมาะสม มีคาเฉลีย่นอยท่ีสดุ (x̄ = 3.41) 

 

ตารางท่ี 5 การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานศิลปะรวมจติ 

การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

4 ศิลปะรวมจิต    

1. วัดเปนแหลงศึกษาหาความรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา

ชาวบาน 

3.78 1.020 ระดับมาก        

2. วัดจัดตั้งกลุม ชมรม หรือองคกรดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา ภายในวัด 

3.69 .936 ระดับมาก        

3. วัดไดจัดใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินแกคนในชุมชน 3.39 .893 ระดับปานกลาง 

4. วัดจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 3.66 .932 ระดับมาก        

5. วัดสนับสนุนใหองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ มาจัดกิจกรรมสืบสาน

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาภายในวัด 

3.60 1.073 ระดับมาก        

รวม 3.62  ระดับมาก        
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การดําเนินงานการสงเสรมิสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานศิลปะรวมจิต พบวา วัดไดจัดใหมีการถายทอด

ภูมิปญญาทองถ่ินแกคนในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.39) นอกน้ันอยูในระดับมาก โดยวัดเปนแหลงศึกษาหา

ความรูศลิปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญญาชาวบาน มีคาเฉลี่ยสงูสุด (x̄ = 3.78) และวัดสนับสนุนใหองคกรหรือ

หนวยงานตาง ๆ มาจัดกิจกรรมสบืสานวัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปญญาภายในวัด มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุด (x̄ = 3.60) 

 

ตารางท่ี 6 การดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานชาวประชารวมพัฒนา 

การดําเนินงานการสงเสริมสขุภาพชุมชนของวัดบานเกา คาเฉลี่ย คา S.D. แปลความ 

5 ชาวประชารวมพัฒนา    

1. มีการสนับสนุนจากภาคสวน ทองถ่ิน/ชุมชนในการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพโดยมีสวนรวม 

3.39 1.005 ระดับปานกลาง 

2. ชุมชนมีสวนรวมในการจดัหางบประมาณเพ่ือการบํารุงซอมแซมวัด 3.55 1.095 ระดับมาก        

3. มีคณะกรรมการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ 3.48 1.051 ระดับมาก        

4. มีการสื่อสารใหสาธารณชนทราบความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ 

3.24 .905 ระดับปานกลาง 

5. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพของวัด 

3.54 .976 ระดับมาก        

รวม 3.44  ระดับมาก        

การดําเนินงานการสงเสรมิสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ดานชาวประชารวมพัฒนา พบวา ชุมชนมสีวนรวมใน

การจัดหางบประมาณเพ่ือการบํารุงซอมแซมวัด  ประชาชนมสีวนรวมในการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานสงเสรมิ

สุขภาพของวัด และมีคณะกรรมการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x ̄ = 3.55, 3.54 และ 

3.48 ตามลําดับ) สวนประเด็นอ่ืน ๆ อยูในระดับปานกลาง  

 

อภิปรายผล 

 การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชุมชนของวัดบานเกา ตําบลเปยน อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ภาพรวม

อยูในระดับมากในทุกดาน กลาวคือดานรมรื่น รมเย็น รวมสรางสุขภาพ ศิลปะรวมจิต และ ชาวประชารวมพัฒนา ซึ่ง

ผลการดําเนินการในแตละขอคําถามสะทอนการดําเนินงานตามแนวคิดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชน ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2545, น. 13) ไดเสนอแนวคิดวา ระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนคําท่ีมี

ความหมายรวบยอดของงานสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนระบบ เปนกระบวนการของการดําเนินงานท่ีมิใชกิจกรรม

เดี่ยวของชุมชน มิใชภารกิจของหนวยงานหรือองคกรภายนอกท่ีจะตองกําหนดหรือออกแบบกิจกรรมดําเนินงานให

ชุมชน ซึ่งเปนเรื่องของชุมชนท่ีจะคิด  จะตั้งเปาหมาย บริหารจัดการ และวัดผลความสําเร็จดวยตนเอง หนวยงานหรือ

องคกรภายนอกสามารถทําไดเพียงการวมมืออยางจรงิจังและตอเน่ืองในเรื่องการสงเสรมิสนับสนุนหรอืสรางกลไกปจจยั

เก้ือหนุนการจัดการดานสุขภาพของชุมชน ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) คน เปนองคประกอบสําคัญ

ในการพัฒนา ซึ่งอาจจะเริ่มจากคนกลุมหน่ึงกอนจะมากหรือนอยก็ตาม ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย ตางกลุม ตาง

อาชีพ ตางฐานะ ตางเพศ ตางวัย หรือตางความคิด แตมีจิตใจเดียวกันเพ่ือสวนรวม และมีเปาหมายรวมกัน และการ

ขยายแนวรวมออกไปเรื่อย ๆ  2) องคความรู ในการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน จําเปนตองมีความรู วิธาร 

เทคโนโลยี ภูมิปญญาและประสบการณ จะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรู การถายทอดและการกระจายความรูขอมูล
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ขาวสารในชุมชน และ 3) ทุนเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ การดําเนินงานพัฒนาสุขภาพจําเปนตองอาศัยทุนท่ีเปนตัวเงินและ

ทุนท่ีไมใชตัวเงินหรือทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุนท่ีเปนตัวเงินจะมีความหมายในลักษณะการเงินการ

คลังดานสุขภาพและการพัฒนาดานตาง ๆเพ่ือจัดบริการใหกับคนในชุมชนอยางคุมคาคุมเวลาท่ีทํางานและประชาชน

ไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งแตละชุมชนสามารถแสวงหาแหลงทุนไดท้ังภายในและภายนอกชุมชนและนํามาบริหารจัดการ

ใหเกิดผลกําไรแลวนําดอกผลมาใชในการพัฒนาตอไป  

 นอกจากน้ีการดําเนินการยังสอดคลองกับกฎบัตรออตตาวา ในการประชุมนานาชาติดานการสงเสริมสุขภาพ 

ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การสงเสริมสุขภาพ : การเคลื่อนสูการสาธารณสุขแนวใหม” ระหวาง 17-21 พฤศจิกายน 2529 ท่ีกรุง

ออตตาวา  ประเทศแคนาดา ท่ีประชุมไดประกาศ “กฎบัตรออตตาวา” เพ่ือการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายสุขภาพดีถวน

หนาในป พ.ศ. 2543 ในสวนของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง เสนอแนะวาการดําเนินการเพ่ือการสงเสริม (Health 

Promotion Action) ใหไดผลควรดําเนินการในกิจกรรมท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 1) สรางนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพ (Build Healthy Public Policy) เปนจุดหมายหลักเพราะการมีนโยบายท่ีเอ้ือตอสุขภาพน้ัน เปนการสราง

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหประชาชนสามารถดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาพท่ีดี จะตองเปนนโยบายท่ีทุก ๆ สวนท่ีเก่ียวของ

ขานรับและมีการปฏิบัติตาม 2) การสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Create Supportive Environment) จาก

ผลกระทบดานสุขภาพในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทุกระดับ เพ่ือสรางความสมดุลทางธรรมชาติใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี มีการจัดการสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตการทํางาน จัดท่ีทํางานท่ีเอ้ือตอสุขภาพ (Healthy Workplace) และการทําใหเปน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (Healthy Promotion Hospital) เปนตน 3) การเสริมสรางชุมชนให เขมแข็ง 

(Strengthen Community Action) เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการเพ่ิมความสามารถของชุมชน คอื การสรางพลัง

อํานาจใหกับชุมชน สามารถควบคุมการปฏิบัติงานและกําหนดเปาหมายของชุมชนไดเอง 4) การพัฒนาทักษะสวน

บุคคล (Develop Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพควรชวยสนับสนุนใหบุคคลและสังคมเกิดการพัฒนาความรู 

และทักษะสวนบุคคลในการดํารงชีวิตเปนการเพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนในการท่ีจะสามารถควบคุมภาวะสุขภาพ

และสิ่งแวดลอมดวยตนเองมากข้ึน กระบวนการน้ีตองจัดใหมีตั้งแตในโรงเรียน บาน ท่ีทํางาน และภายในชุมชนเอง 

และ 5) การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services) บทบาทขององคกรสุขภาพจะตอง

เคลื่อนไหว (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2541, น.11-15) 

 ผลการดําเนินการสงเสริมสุขภาพในชุมชนของวัดบานเกายังสอดคลองกับผลการศึกษาของจิตติมา เสนาไชย 

(2553, น. 83-85) ศึกษาเรื่อง บทบาทวัดในการสงเสริมสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม พบวา บทบาทในการสงเสริมสุขภาพสังคม บทบาทในการสงเสริมสุขภาพจิต  บทบาทในการสงเสริม

สุขภาพจิตวิญญาณ และบทบาทในการสงเสริมสุขภาพกาย โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา บทบาทท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยเรียงลําดับจากมากหานอยไดดังน้ี บทบาทในการสงเสริมสุขภาพสังคม มีการจัด

กิจกรรมสงเสริมทําใหชุมชนเกิดความสามัคคี มีคาเฉลี่ยสูงสุด แตกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพชุมชนใหผูคนในชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีคาเฉลี่ยต่ําสุด รองลงมา บทบาทในการสงเสรมิสุขภาพจิต  มีการปลกูฝงคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด แตกิจกรรมใหคําปรึกษาในดาน

สุขภาพจิตท้ังรายบุคคลและครอบครัวมีคาเฉลี่ยต่ําสุด บทบาทในการสงเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ  มีการสงเสริม

การศึกษาดานพระไตรปฎก สอนธรรมะ บวชสามเณรภาคฤดูรอน บวชชีพราหมณมีคาเฉลี่ยสูงสุด แตมีตัวอยางในการ

ดําเนินงานอนุรักษปาชุมชน ปลูกผักปลอดสารพิษ ทําปุยชีวภาพมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  และบทบาทในการสงเสริมสุขภาพ

กาย มีระบบสงตอเมื่อมีการเจ็บปวยตองรักษาในสถานพยาบาล มีคาเฉลี่ยสูงสุด แตมีการสนับสนุนใหมีลานกีฬาและ

กิจกรรมการออกกําลังกายมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทวัดในการสงเสริมสุขภาพชุมชน โดยรวมอยูในระดับ

[403] 

 



 

 

มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานมีคาเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกไดแก ปจจัยดานสถานท่ีและสภาพแวดลอม มีการติด

ปายสภุาษิตใหขอคิดในการดําเนินชีวิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด แตมีบรรยากาศภายในวัดมีลานวัด ลานใจ ลานกีฬา มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด รองลงมา ปจจัยดานงบประมาณ มีการกําหนดแผน ประเด็นการพัฒนา พระ/แกนนํา มีคาเฉลี่ยสูงสุด แตมีการ

ประเมินผลในการดําเนินงาน “วัดสงเสริมสุขภาพ”  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ปจจัยดานบุคลากรเจาอาวาสใหการสนับสนุน

กิจกรรมดานสุขภาพมีคาเฉลี่ยสูงสุด แตนายกวัดสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานสุขภาพของวัด   มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

และปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  มีอาคารสถานท่ีท่ีมีพ้ืนฝาผนังเพดานทําดวยวัสดุคงทนสภาพมีการแบงพ้ืนท่ีใชสอยเปน

สัดสวน มีคาเฉลี่ยสูงสุด แตมีสวมอํานวยความสะดวกแกคนชราและผูพิการแบบน่ังราบและมีราวจับ อยางนอย 1 ท่ี มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด 

 

ขอเสนอแนะ  

1.  ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการหรือกิจกรรมในกระบวนการสงเสริมสุขภาพชุมชนใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง โดยการนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปพิจารณา

รวมกันระหวางคณะสงฆ คณะกรรมการวัด คณะกรรมการดําเนินโครงการวัดสงเสริมสุขภาพ และเจาหนาท่ี

สาธารณสุขท่ีเก่ียวของ  

2.  ชุมชนอ่ืนสามารถนําแนวทางการดําเนินงานของวัดบานเกาไปปรับใชได แตตองปรับรูปแบบการ

ดําเนินงานใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
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