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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจั ยที่ส่ งผลต่ อสุ ขภาพชีวิตของพระสงฆ์ 2) ระดับ
สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ และ 4) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ จานวน 234 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรงแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่
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ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับสุขภาพชีวิตพระสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปั จจั ยที่ส่ งผลต่อสุ ขภาพชีวิตของพระสงฆ์สามารถพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 45.20 โดยมีสมการ

ถดถอยในรู ป คะแนนมาตรฐานดั งนี้ Z =0.413Z6+0.288Z8+0.190Z5+0.140Z2+0.156Z7 และ
ข้อเสนอแนะต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการปฏิบัติกิจกรรมทาง
กายนอกเหนือจากกิจวัตรของสงฆ์และไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย มีการประชาสัมพันธ์ถึงความรู้ในการ
ฉันภัตตาหารที่ถูกสุขลักษณะให้พระสงฆ์และญาติโยมผู้ถวายภัตตาหาร
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล สุขภาพชีวิต พระสงฆ์ จังหวัดสุรินทร์
Abstract
This research aimed to study 1) Level of factors affecting the health life of monks, 2)
Health life level of monks, 3) Factors affecting the health life of monks, and 4)
Suggestions to improve the health life of monks. Samples of 234 monks, by using a
questionnaire. With a reliability value of 0. 90, statistics used were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and multiple linear regression analysis.
The results show that the level of factors affecting the health life of monks was
found at a high level. The health life level of monks was found at a medium level.
The factors affecting the health life of monks, with 45.20% of prediction, were found

Z
as the standardized predictive equation = 0.413Z6 + 0.288Z8 + 0.190Z5 + 0.140Z2 +
0.15 6 Z7 . The suggestion is want to have a training program to educate about the
benefits and methods of physical activities in addition to the normal activities of the
monks and not contrary to the principles of Discipline. There is publicity about the
knowledge of eating hygienic food to monks and relatives who offer food to monks.
Keywords: factors affecting, health life, monks, Surin province
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติอันมีพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอด
คาสั่งสอนเพื่อเผยแพร่และประกอบกิจการทางศาสนา ซึ่งการที่พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสงฆ์
ขึ้นมานั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้เกื้อกูลกันและกัน และช่วยชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยผู้ที่จ ะ
มาบวชในพุทธศาสนาในขั้นต้นนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสโดยแท้จริง มีความตั้งใจที่จะละทางโลก
คือ เคหะสถาน บ้านช่อง สมบัติทั้งปวง และตัดความห่วงใยในบรรดาสิ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ไว้ที่ บ้ านของตนเอง แต่ จ ากสภาวะเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อ มของประเทศไทยที่ ได้มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุ บัน นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนโดยทั่วไป ไม่เว้นแม้ในกลุ่ ม
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พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมานั้น ได้มีการพบว่ากลุ่มนักบวชหรือพระสงฆ์ เป็นกลุ่มที่มีโอกาส
น้อยในการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ และขาดการส่งเสริมสุขภาพ เนื่ องจากต้องปฏิบัติตาม
ศาสนกิจ ประจาวัน และต้องเผชิญปัญหาความเครียดต่าง ๆ ที่มาจากประชาชน อีกทั้งพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพชองพระสงฆ์อยู่ในระตับต่า ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต ขาดการ
ตรวจสุขภาพประจาปี ตลอดจนข้อจากัดในการออกกาลังกายหรือเล่นกีฬากลางแจ้งของพระสงฆ์
เนื่องจากการที่พระภิกษุสามเณรมีกิจวัตรปฏิบัติที่แตกต่างกับฆราวาสในการประพฤติตามหลักแห่ง
พระวินั ย ส่ งผลให้ ในปั จจุบั น พระภิกษุสูงอายุในประเทศไทยกาลั งประสบปัญหาสุขภาพ (สมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ, 2557)
โดยปัญหาสุขภาพของพระภิกษุในประเทศไทยที่กาลังประสบในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่อาพาธ
ด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปอดอุดกั้น เรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น
ซึ่งไม่แตกต่างไปจากโรคที่พบในประชาชนทั่วไป โดยจากผลการตรวจสุขภาพของพระภิกษุสามเณรทั่ว
ประเทศ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 จานวนทั้งสิ้น 313,640 รูป ได้พบว่า พระภิกษุ และสามเณรส่วน
ใหญ่ อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวาย
เรื้อรัง เป็นต้น (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2559)
โดยแนวคิดสุ ขภาพชีวิตนั้ นหมายถึง สภาวะแห่ งความสมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจในการ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปราศจากโรค ความทุพพลภาพ และเป็นปกติสุข โดยเป็นรากฐานที่สาคัญของ
ชีวิ ต (เฉลิ มพล ตั นสกุ ล , 2560) ซึ่ งจะต้ องมี ความครอบคลุ มองค์ ประกอบส าคั ญ 4 ประการ ได้ แก่
สุ ขภาพกาย (Physical Health) สุ ขภาพจิ ต (Mental Health) สุ ขภาพสั งคม (Social Health) และ
สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) (World Health Organization, 2014; คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ, 2552)
ทั้งนี้ จากวิกฤตสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ไทยนับแสนรายที่ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าว อันมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ไม่ออกกาลังกาย การฉันอาหารไม่ถูกโภชนาการ ได้ส่งผล
ให้หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัวในการวิจัยและพัฒนาชุดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ยังคงขาดแคลน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ยังห่างไกล เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โดยจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ในปัจจุบันยังคงขาดการสร้างองค์
ความรู้ทางด้านการวิจัยและการพัฒนาชุดความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระสงฆ์
ในพื้นที่ โดยจากรายงานสรุปผลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ประจาปี พ.ศ.2559 ได้พบว่า
พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ มีอัตราการอาพาธค่อนข้างสู งด้วยโรคความดันโลหิ ตสู ง ปอดอุดตันเรื้อรัง ไต
เบาหวาน หลอดเลือดสมองตีบ และโรคข้อเสื่อม (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติจังหวัดสุรินทร์ ,
2560)
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ดังนั้น จากสภาพการณ์ของปัญหาดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นการจาเป็นและเร่งด่วนที่
จะต้ องมี การศึกษาวิจั ย ถึ งปั จ จั ย ต่าง ๆ ที่ ส่ งผลต่อสุ ขภาพชี วิต ของพระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรัตนบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยสภาวะสุขภาพ ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย ปัจจัยการฉัน
ภั ต ตาหาร ปั จ จั ย การเคลื่ อ นไหวร่ างกาย ปั จ จั ยการจั ด การความเครีย ด ปั จ จัย การแสวงหาการ
รักษาพยาบาล ปัจจัยรับรู้ภาวะสุขภาพปัจจุบันตนเอง ปัจจัยรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ปั จ จั ย รั บ รู้ป ระโยชน์ ของการรั กษาสุ ข ภาพ ปั จจัยรับรู้ถึงอั นตรายของปั จจัยเสี่ ยง และปั จจัยแรง
สนับสนุนจากสังคม (Pender, Murdaugh & Parsons, 2006; Bandura, 1997; Kemm & Close,
1995; สุนันท์ แสวงทรัพย์, 2554) ในฐานะที่เป็นตัวแปรซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้มี
การพบว่าส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ อันจะเป็นข้อมูลในการยกระดับสุขภาพชี วิต และกาหนด
แนวทางเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตพระสงฆ์ในแบบองค์รวมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตพระสงฆ์เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
สมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยสภาวะสุขภาพ ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย ปัจจัยการฉันภั ตตาหาร ปัจจัยการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ปัจจัยการจัดการความเครียด ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล ปัจจัยรับรู้
ภาวะสุขภาพปัจจุบันตนเอง ปัจจัยรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ประโยชน์ของการ
รักษาสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยแรงสนับ สนุนจากสังคม เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปัจจัยสภาวะสุขภาพ ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย ปัจจัยการฉันภัตตาหาร ปัจจัยการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ปัจจัยการจัดการความเครียด ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล ปัจจัยรับรู้
ภาวะสุขภาพปัจจุบันตนเอง ปัจจัยรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ประโยชน์ของการ
รักษาสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยแรงสนับสนุนจากสังคม เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์และปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ ซึ่งมีขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ดังนี้
1.1 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยที่มีส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์
(Xรวม) ซึ่ งผู้ วิ จั ยได้ สั งเคราะห์ จากแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อง (Pender, Murdaugh and
Parsons, 2006; Bandura, 1997; Kemm & Close, 1995; สุนันท์ แสวงทรัพย์, 2554) ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ จานวน 11 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยสภาวะสุขภาพ (X1) ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย (X2)
ปัจจัยการฉันภัตตาหาร (X3) ปัจจัยการเคลื่อนไหวร่างกาย (X4) ปัจจัยการจัดการความเครียด (X5) ปัจจัย
การแสวงหาการรักษาพยาบาล (X6) ปัจจัยรับรู้ภาวะสุขภาพปัจจุบันตนเอง (X7) ปัจจัยรับรู้ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพ (X8) ปัจจัยรับรู้ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ (X9) ปัจจัยรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัย
เสี่ยง (X10) และปัจจัยแรงสนับสนุนจากสังคม (X11)
1.2 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์ (Yรวม) ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์องค์ประกอบในการวัดสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์
จากแนวคิ ดในการวั ดสุ ขภาพชี วิ ตขององค์ กรระหว่างประเทศ กฎหมาย และหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง (WHO, 2014; คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าประกอบด้วยการ
วัดสุ ขภาพชีวิตจ านวน 4 ด้ าน ได้แก่ 1) สุ ขภาพกาย (Physical Health: Y1) 2) สุ ขภาพจิต (Mental
Health: Y2) 3) สุขภาพสังคม (Social Health: Y3) และ 4) สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health: Y4)
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วัดซึ่งอยู่ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จานวนทั้งสิ้น
560 รูป (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์, 2562)
4. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์รูป ซึ่งกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ Taro Yamane (1973) จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่ม
แบบหลายขั้น ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยทาการจาแนกตามวัดในอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ 78 แห่ง และใช้การสุ่มแบบง่ายจนครบตามจานวน
5. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัยระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขต
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
1. ปัจจัยสภาวะสุขภาพ
2. ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย
3. ปัจจัยการฉันภัตตาหาร
4. ปัจจัยการเคลื่อนไหวร่างกาย
5. ปัจจัยการจัดการความเครียด
6. ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล
7. ปัจจัยการรับรูภ
้ าวะสุขภาพปัจจุบนั ตนเอง
8. ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
9. ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ
10. ปัจจัยการรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยง
11. ปัจจัยแรงสนับสนุนจากสังคม

สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขต
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
1. องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย
2. องค์ประกอบด้านสุขภาพจิต
3. องค์ประกอบด้านสุขภาพสังคม
4. องค์ประกอบด้านสุขภาพจิตวิญญาณ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ผู้ วิจั ยใช้ระเบี ยบวิธีการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey Research Methodology) ซึ่งมี วิธีการวิจั ย
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
จานวนทั้งสิ้น 560 รูป (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ , 2562) และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
พระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จานวนทั้งสิ้น 234 รูป ซึ่งกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยด้วยสูตรของ Taro Yamane (1973) จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) โดยในขั้นที่ 1 ทาการจาแนกตามวัดในอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 78 แห่ง และในขั้นที่ 2
ทาการสุ่มแบบง่ายจนครบตามจานวน
เครื่องมือการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเชิงปริมาณซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างจาก
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจั ย ที่เกี่ย วข้อ งให้ ส อดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์ และคานิยามศัพ ท์เฉพาะที่
กาหนดไว้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 11 ปั จจั ย ได้แก่ ปัจจัยสภาวะสุ ขภาพ ปัจจัยการไม่เสพสิ่ งที่เป็นอันตราย
ปั จ จั ย การฉัน ภัต ตาหาร ปั จ จั ย การเคลื่ อ นไหวร่างกาย ปั จจัย การจัด การความเครียด ปั จจัย การ
แสวงหาการรักษาพยาบาล ปัจจัยรับรู้ภาวะสุขภาพปัจจุบันตนเอง ปัจจัยรับรู้ความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ ปัจจัยรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยง และ
ปัจจัยแรงสนับสนุนจากสังคม
ตอนที่ 3 เป็น แบบสอบถามสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
จ านวน 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นสุ ข ภาพกาย ด้ านสุ ข ภาพจิ ต ด้ านสุ ข ภาพสั งคม และด้ านสุ ข ภาพจิ ต
วิญญาณ โดยลักษณะเครื่องมือในตอนที่ 2-3 นี้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิด
ของ Likert (1967) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนของข้อคาถามตามค่ าน้าหนักคะแนนของการเลือกตอบ
ดังนี้ มากที่สุ ดกาหนดให้ มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน มากกาหนดให้ มีค่าเท่ ากับ 4 คะแนน ปานกลาง
กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน น้อย กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน และน้อยที่สุด กาหนดให้มีค่า
เท่ากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ยวกั บ ข้ อ เสนอแนะในการส่ งเสริม สุ ข ภาพชี วิ ต
พระสงฆ์ โดยเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณนี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งด้านความ
ตรง (IOC) ซึ่ งมี ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้ องระหว่าง 0.67-1.00 และด้ านความเชื่ อมั่ น โดยผู้ วิ จัยน า
แบบสอบถามการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ปรับปรุงแก้ไขความสอดคล้องและความตรงของเครื่องมือแล้ว ไป
ทาการทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ใช้ในการวิจัยซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91
การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ ซึ่งใช้สาหรับการอธิบายสภาพข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งใช้สาหรับการอธิบายระดับสุขภาพชีวิตพระสงฆ์ โดยผู้วิจัยได้มีการกาหนด
เกณฑ์การแปลผลระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด
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3.41 – 4.20 หมายถึง สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ อยู่ในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.2 ในการอธิบ ายความสั มพั น ธ์ข องปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีต่ อสุ ขภาพชีวิต ของพระสงฆ์ ในเขต
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
1.3 ในการอธิบ ายปัจจัย ที่ส่ งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (MRA) แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise
Method)
1.4 ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพชี วิต พระสงฆ์ ผู้ วิจั ย ท าการ
วิเคราะห์ โดยใช้การจัดกลุ่มข้อสนเทศที่ได้รับ (Grouping)
ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามลาดับหัวข้อได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสุขภาพชีวิตพระสงฆ์เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ทั้ งโดยรวม และในรายด้ านสามารถสรุ ปได้ ว่ า ระดั บสุ ขภาพชี วิ ตของพระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรั ตนบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้ าน โดยเรียงลาดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย ได้แก่ ด้านสุขภาพจิตวิญญาณ (Y1) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 รองลงมา
ได้แก่ ด้านสุขภาพสังคม (Y2) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 ด้านสุขภาพกาย (Y3) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.95 และสุดท้ายได้แก่ ด้านสุขภาพจิต (Y4) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94
ทั้ งนี้ ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ สุ ข ภาพชี วิ ต พระสงฆ์ เขตอ าเภอรั ต นบุ รี จั งหวั ด สุ ริ น ทร์
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับสุขภาพชีวิตพระสงฆ์เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
สุขภาพชีวิตพระสงฆ์เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านสุขภาพจิต
3. ด้านสุขภาพสังคม
4. ด้านสุขภาพจิตวิญญาณ
สุขภาพชีวิตพระสงฆ์ฯ โดยรวม
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ที่
3
4
2
1

x̅
2.95
2.94
2.96
2.96
2.95

SD
0.14
0.18
0.12
0.13
0.09

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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2. ผลการวิ เคราะห์ ปั จจัยที่มีความสั มพั นธ์กับสุ ขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุ รี
จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์
ในเขตอาเภอรัตนบุ รี จั งหวัดสุ ริ นทร์ โดยรวม มีค่าความสั มพั นธ์อยู่ในระดับต่า โดยมี ค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.384 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมเรียงลาดับความสัมพันธ์จากมากที่สุดไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้
ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ (X9, R=0.703) โดยรวม มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
ได้แก่ ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย (X2, R=0.697) โดยรวม มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
และปัจจัยสภาวะสุขภาพ (X1, R=0.681) โดยรวม มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์
ผลการวิเคราะห์สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตพระสงฆ์เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
Method: Stepwise
5 (Constant)

Unstdz
B
S.E.
2.416 0.051

Stdz
Beta
-

t

Sig.

R

R2

47.663

0.000**

0.673

0.452

ปั จ จั ย แ ส ว ง ห า ก า ร 0.066
รักษาพยาบาล
ปัจจัยรับรู้ความสามารถใน 0.050
การดูแลสุขภาพ
ปัจจัยจัดการความเครียด 0.031

0.012

0.413

5.718

0.000**

-

-

0.013

0.288

3.762

0.000**

-

-

0.012

0.190

2.623

0.009*

-

-

ปัจจัยไม่เสพสิ่งอันตราย

0.027

0.012

0.140

2.331

0.021*

-

-

ปั จ จั ย รั บ รู้ ภ าวะสุ ข ภาพ 0.026
ปัจจุบันตนเอง

0.012

0.156

2.225

0.027*

-

-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (α=.05) มีจานวน 5 ตัวแปร
ได้แก่ ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล (X6) ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (X8)
ปัจจัยการจัดการความเครียด (X5) ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย (X2) และปัจจัยการรับรู้ภาวะ
สุขภาพปัจจุบันตนเอง (X7) ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ดังนี้
3.1 ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล (X6) สามารถพยากรณ์สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์
ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมได้ดีที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมใน
ระดับ ปานกลาง (R=0.560) และสามารถพยากรณ์ สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมได้อย่างถูกต้องร้อยละ 31.30 (R2=0.313)
3.2 เมื่ อ เพิ่ ม ปั จ จั ย การรั บ รู้ค วามสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพ (X8) ปั จ จั ย การจั ด การ
ความเครียด (X5) ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย (X2) และปัจจัยการรับรู้ภาวะสุขภาพปัจจุบัน
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ตนเอง (X7) เข้าไปในสมการถดถอย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลฯ ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถร่วมกันพยากรณ์
สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับ สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ โดยรวมในระดับปานกลาง (R=0.673) และสามารถพยากรณ์สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขต
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 45.20 (R2=0.452)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ ปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล (X6 Beta=0.413) มี
การเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม
เปลี่ยนแปลงไป 0.413 หน่วยในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการดูแล
สุขภาพ (X8, Beta=0.288) มีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้สุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอ
รัตนบุ รี จังหวัดสุ ริน ทร์ โดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 0.288 หน่วยในทิศทางเดียวกัน และสุดท้ายเมื่อ
ปัจจัยการจัดการความเครียด (X5, Beta=0.190) มีการเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะทาให้สุขภาพชีวิตของ
พระสงฆ์เปลี่ยนแปลงไป 0.190 หน่วยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระที่เหลือจานวน 6 ตัวแปร
ได้แก่ ปั จ จัยสภาวะสุ ขภาพ (X1) ปัจจัยการฉันภัตตาหาร (X3) ปัจจัยการเคลื่ อนไหวร่างกาย (X4)
ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการรักษาสุขภาพ (X9) ปัจจัยการรับรู้ถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยง (X10)
และปัจจัยแรงสนับสนุนจากสังคม (X11) ได้รับการตัดออกจากสมการถดถอย เนื่องจากผลการทดสอบ
พบว่าไม่ส่ งผลต่อ สุ ขภาพชี วิต ของพระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรัต นบุ รี จั งหวัด สุ ริน ทร์ โดยรวมอย่ างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยสมการถดถอยเชิ งเส้ น ตรงในรู ป คะแนนดิ บ (Ŷ) และคะแนน
มาตรฐาน (Ẑ) มี ดั งนี้ Ŷรวม=2.416+(0.066X6)+(0.050X8)+(0.031X5)+(0.027X2)+(0.026X7) / Ẑรวม=.
413Z6+.288Z8+.190Z5+.140Z2+.156Z7
4. ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพชีวิตพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การจัดกลุ่มข้อความ สามารถเรียงลาดับข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสุขภาพชีวิต
ของพระสงฆ์ที่มีค่าความถี่มากที่สุด 3 ลาดับแรก เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
4.1 ต้อ งการให้ มี ก ารจั ด โครงการอบรมให้ ค วามเกี่ ยวกั บ ประโยชน์ แ ละวิธีก ารปฏิ บั ติ
กิจกรรมทางกายนอกเหนือจากกิจวัตรของสงฆ์ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย จานวน 11 รูป
4.2 ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงความรู้ในการฉันภัตตาหารที่ถูกสุขลักษณะทั้งกับ
พระสงฆ์ และกับญาติโยมผู้ถวายภัตตาหาร จานวน 8 รูป
4.3 ควรมีการดาเนินการเพื่อส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ต่อชุมชนมาก จานวน 2 รูป
อภิปรายผล
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1. จากผลการวิจัยระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ที่พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน
ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ โดยผลการวิจัยดังกล่าว
เป็ น ผลมาจากการที่ พ ระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรัต นบุ รี จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ มี ค วามรู้สึ ก ว่ าตนเองยั งขาด
ประสิทธิภาพที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรในแต่ละวัน โดยส่วนใหญ่ยังพบว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่ไม่
แข็งแรง และมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ ขาดสภาพจิตใจที่เบิกบานและแจ่มใส เนื่องจากบางครั้งยังไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมได้ดีเท่าที่ควร โดยมีสาเหตุมาจากการขาดสภาพความ
เป็นอยู่ที่เป็นปกติดี รวมถึงการขาดบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนา
ทางด้านสุขภาพจิตวิญญาณ จึงส่งผลให้ระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์ทั้งโดยรวมและในรายด้านมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ สุนันท์ แสวงทรัพย์ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ
ชีวิตของพระสงฆ์ในจั งหวัด นครนายก โดยผลการวิจัยพบว่า สุ ขภาพชีวิต ของพระสงฆ์ในจังหวัด
นครนายกทั้งโดยรวม และในรายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
2. จากผลการวิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพชี วิต ของพระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรัต นบุ รี
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเรียงตามลาดับตัวแปรที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิต
ของพระสงฆ์ฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติได้ดังนี้
2.1 ปัจจัย การแสวงหาการรักษาพยาบาล (X6) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภาพชีวิตของ
พระสงฆ์ ในเขตอ าเภอรั ต นบุ รี จั งหวัด สุ ริน ทร์อ ย่างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 เป็ น ไปตาม
สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ โดยผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะปัจจัยการแสวงหาการรักษาพยาบาล
นั้น เป็นความสามารถในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และเป็นการแสดงออกที่บุคคล
ปฏิบั ติเพื่อแสวงหาการรักษา เมื่อมีอาการผิ ดปกติห รือเมื่อรู้สึ กว่าตนเองเจ็บป่วย ซึ่งจะสนับสนุน
พฤติกรรมของบุคคลที่นาไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และมีสุขภาพ
ชีวิตที่ดี โดยผลการวิจัยกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชรินทร์ ห่วงมิตร นเรศน์ ฐิตินันทิวัฒ น์
และ อมรรัตน์ กล่าทัพ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพเครือข่ายพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์ โดยผลการวิจัยได้อธิบายว่าการ
แสวงหาการรักษาพยาบาลเป็นการแสดงออกถึงการรีบไปพบแพทย์ทันทีเมื่อพบว่าตนเองมีอาการ
เจ็ บ ป่ ว ย โดยไม่ ป ล่ อ ยให้ ต นเองเจ็ บ ป่ ว ยถึ งขั้ น รุน แรง และมี ก ารปฏิ บั ติ ตั ว เพื่ อ ดู แ ลตนเองอย่ า ง
เหมาะสมเมื่อมีอาการเจ็บป่วย หลีกเลี่ยงการซื้อยามาฉันด้วยตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ก่ อนการใช้
ยามีการศึกษาสรรพคุณและโทษหรืออาการข้างเคียงของยาชนิดนั้น ๆ อย่างละเอียด รวมถึงเมื่อรู้ว่า
ตนเองป่วยจะป้องกันไม่ให้โรคไปติดต่อกับผู้อื่น
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2.2 ปั จ จั ย การรั บ รู้ ค วามสามารถในการดู แ ลสุ ข ภาพ (X8) และปั จ จั ย การรับ รู้ภ าวะ
สุขภาพปัจจุบันตนเอง (X7) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวเป็นเพราะการที่บุคคลมีความเชื่ออย่างมากว่าพฤติกรรมสามารถเกิดได้ตามที่บุคคลกาหนด
โดยเป็นความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบในพฤติกรรมบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึ่งจะส่งผล
ให้บุคคลมีความโน้มเอียงสูงที่จะเริ่มหรือทาต่อเนื่องในพฤติกรรมนั้น ๆ เนื่องจากเป็นความเชื่อมั่นของ
บุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง (Perceive self–efficacy) ในการบริหารจัดการและกระทา
พฤติกรรมใด ๆ ภายใต้อุปสรรคหรือสภาวะต่าง ๆ ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเมื่อ
บุคคลเชื่อว่าตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพภายใต้อุปสรรคหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
และรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมในระดับสูงจะมีอิทธิพลให้เกิดพฤติกรรม
ส่ งเสริ ม สุ ขภาพและมีค วามมุ่ งมั่ น ต่ อแผนการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมที่ ว างไว้ โดยผลการวิ จัย ดั งกล่ าว
สอดคล้องกับทฤษฎีรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมซึ่งได้รับการพัฒนาโดย
Pender, Murdaugh, and Parsons (2006) ที่ได้อธิบายว่า ปัจจัยด้านความรู้ -การรับรู้ (Cognitive
Perceptual Factors) เป็ น กระบวนการขั้น แรกของการสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บัติ และคงไว้ซึ่ ง
พฤติ ก รรมส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของบุ ค คล และที่ ส าคั ญ ปั จ จั ย ด้ า นนี้ มี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ การปฏิ บั ติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และสอดคล้องผลการวิจัยของ สิทธิพรร์ สุนทร วัชรินทร์ สุทธิศัย และ พงษ์
ศักดิ์ ซิมมอนด์ส (2563) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคาม โดย
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยปัจจัยการรับรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสุขของผู้สูงวัยในจังหวัดมหาสารคามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. ปั จจั ยการจัดการความเครียด (X5) เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อสุ ขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขต
อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ครั้งนี้ โดยผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะปัจจัยการจัดการความเครียดนั้น ส่งผลโดยตรงต่ อภาวะทาง
อารมณ์ ของบุ คคลโดยตรง ซึ่ งบุ คคลที่ ขาดความสามารถในการจัดการความเครียดของตนเองนั้ นจะ
นาไปสู่การเกิดปัญหาทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้บุคคลความภูมิใจในตนเองต่า และนาไปสู่การเกิดภาวะ
ปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลในที่สุด โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระสุทธิพจน์
สุทฺธิวจ̣โน (สัพโส) (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในอาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร โดยผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบที่กาหนดพฤติกรรมสุขภาพสาคัญซึ่งได้แก่ การ
ขาดแรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการความเครียดในตนเองต่าจะนาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต
4. ปัจจัยการไม่เสพสิ่งที่เป็นอันตราย (X2) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ใน
เขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัยครั้งนี้ โดยผลการวิจัยดังกล่าวเป็นเพราะการเสพสิ่งที่เป็นอันตรายนั้น เป็นพฤติกรรมด้านลบที่
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ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่พบเห็นโดยทั่วไปในปัจจุบัน โดยเป็นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคล
ปฏิบัติไปแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เกิดโรคหรือการบาดเจ็บ ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง
ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่ม เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไขมัน หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด เป็นต้น โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
เฉลิมพล ตันสกุล (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแล
สุ ขภาพตนเองของพระภิ กษุ ส งฆ์ ในเขตทวีวัฒ นา กรุ งเทพมหานคร โดยผลการวิจัย ได้ อธิบ ายถึ ง
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ อุปนิสัยในการบริโภคอาหาร การดื่มสุรา และการใช้
สารเสพติดว่าเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์ปัญหาสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ซึ่งพบว่า
ระดับสุขภาพชีวิตของพระสงฆ์ในเขตอาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ทั้งโดยรวม และในรายด้านยังคงมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดี ขึ้น ดังนั้น
โดยควรจัดให้มีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้มีการดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงที่ทาให้เกิดโรค และหาแนวทางในการออกกาลังกายที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพด้านการบริโภคและการออก
กาลังกาย และทาการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง นอกจากนี้ ควรมีการวิจัยถึงสุขภาพ
ชีวิต ของพระสงฆ์ ในระดั บ ประเทศ เพื่ อ แสดงให้ เห็ นถึ งสถานการณ์ สุ ข ภาพชีวิต ของพระสงฆ์ ใน
ภาพรวมเพิ่มเติม
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