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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้หลักปาริสุทธิศีลในเสริมสร้างสุขภาพของ
หญิงกลุม่ เสีย่ งในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ หญิงกลุม่ เสีย่ ง
ในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 67 คน ในการวิจัยเชิงปริมาณได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 57 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบภาพรวมของรูปแบบการใช้หลักปาริสุทธิศีลในการเสริมสร้าง
สุขภาพของหญิงกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น ก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างสุขภาพ; ปาริสุทธิศีล; รูปแบบ; หญิงกลุ่มเสี่ยง
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Abstract
This research aimed to study the model of using Parisutthisila to strengthen the
high-risk women’s health in Khon Kaen province. This research was the mixed methods
research integrating quantitative and qualitative research. The population of this research
was 67 high-risk women in Khon Kaen province. For quantitative research, the researchers
applied the Taro Yamane formula in determining the sample size. The sample size was
57 women. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard
deviation and one sample T-test.
The results of the study were found as follows: The overall testing of the
Parisutthisila method of health enhancement benefits of high risk women in Khon Kaen
province before and after the experiment had statistically significant differences level .05.
Keywords: Strengthening health; Parisutthisila; Pattern; High Risk Women

1. บทน�ำ

การเสริมสร้างสุขภาพเป็นสิ่งส�ำคัญต่อ
ประชาชนภายในประเทศเพราะหากประชาชน
มีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรงแล้ว ย่อมมีกำ� ลังในการ
ท�ำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ จากค�ำกล่าวข้างต้นนีไ้ ด้สอดคล้องกับ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ที่ได้ตรัสไว้ในคราวพระราชทานปริญญาบัตรแก่
นิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2522 ตามที่ ป รากฏใน
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(2550) ตอนหนึง่ ว่า “ร่างกายทีแ่ ข็งแรงจะอ�ำนวยผล
ให้สขุ ภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมือ่ มีสขุ ภาพสมบูรณ์
ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำ
ประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของ

บ้านเมืองได้เต็มที”่ ซึง่ ความในพระบรมราโชวาทนี้
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (2561-2580) ข้อที่ 4 ประเด็นที่ 4.4
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ในมิตสิ ขุ ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และยังสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 (2560-2564) (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559,
หน้า 75) ในยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม โดยมี
แนวทางในการพัฒนาในด้านความสามารถในการ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ การขยายโอกาส
การเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา การจัดบริการ
ด้านสุขภาพให้กบั ประชากรกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ให้มี

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8
(2555-2559) ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (2554, หน้า 14) ในยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 แผนงานวิจัยที่ 3.1 การวิจัย
เกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมการดูแลรักษา
และฟื้นฟูสุขภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช
2556-2565 (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
2562) ในกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2561-2564 (จังหวัด
ขอนแก่น, 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน
และสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพ ตามพั น ธกิ จ ที่ 1 คื อ
การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ซึ่งยุทธศาสตร์การวิจัยนี้
มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยท�ำวิจัยโดยใช้
หลักธรรมมาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ในจังหวัดขอนแก่นตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานตั้งอยู่
จากข้อมูลด้านกายภาพจังหวัดขอนแก่น
(วิกิพีเดีย, 2562) กล่าวไว้ว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัด
ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการส�ำรวจในปี
2560 มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,805,910 คน
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครมีประชากรอาศัยอยู่
เป็นจ�ำนวนมากและหนาแน่นความหนาแน่นของ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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ประชาการนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่าง
โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคนชายขอบในหลายๆ
ประเภท เช่น ชุมชนทางรถไฟ ชุมชนชลประทาน
คนเร่รอ่ น หญิงกลุม่ เสีย่ ง เป็นต้น กลุม่ คนชายขอบ
เหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ
เท่าใดนัก กระนัน้ พวกเขาก็มวี ถิ ชี วี ติ เป็นของตัวเอง
มีบางกลุ่มโดยเฉพาะหญิงกลุ่มเสี่ยงนี้ด�ำเนินชีวิต
เพียงเพือ่ ให้ได้เงินพอใช้ไปวันๆ เท่านัน้ แม้บางครัง้
ต้องแลกกับการท�ำผิดกฎหมายก็ตาม หญิงกลุ่ม
เสี่ยงส่วนมากเป็นหญิงที่มาจากต่างอ�ำเภอหรือ
ต่างจังหวัด ส่วนมากมาท�ำงานในสถานประกอบการ
อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ผับ เป็นต้น
โดยมี ห น้ า ที่ เ ป็ น พนั ก งานเสิ ร ์ ฟ เป็ น PR เป็ น
พนั ก งานดู แ ลแขก โดยข้ อ มู ล จากหนั ง สื อ พิ ม พ์
ไทยรัฐ (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) ระบุว่าหญิงกลุ่ม
เสี่ยงนี้มีแนวโน้มที่จะกระท�ำหรือเสี่ยงต่อการค้า
ประเวณีหรือพัวพันกับยาเสพติด และกลายเป็น
ปัญหาสังคมในที่สุด
จากสภาพปัญหาและผลกระทบดังกล่าว
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ประชุมและมีมติทจี่ ะท�ำวิจยั เรือ่ งนี้
โดยน�ำหลักธรรมคือ ปาริสุทธิศีลมาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หาจากนัน้ จะได้นำ� ผลการวิจยั ไปช่วย
ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิงกลุม่ เสีย่ งเพือ่ ให้
ชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษารูปแบบการใช้หลักปาริสุทธิศีล
ในเสริมสร้างสุขภาพของหญิงกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด
ขอนแก่น
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3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Method Research) ตามแบบของ
นาคพล เกินชัย (2559, หน้า 287-314) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิธีวิจัย
เชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ หญิงกลุม่
เสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 67 คน อายุต�่ำ
กว่า 20 ปี อายุระหว่าง 21-30 ปี และอายุ 31 ปี
ขึ้นไป ใช้การสุ่มตัวอย่างมีระบบ (Systematic
Random Sampling) คือ 3 คน เว้น 1 คน ท�ำแบบนี้
จนกว่าจะครบจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้
โดยคัดเลือกจากหญิงกลุ่มเสี่ยงที่ท�ำงานในสถาน
ประกอบการในอ� ำ เภอเมื อ งขอนแก่ น 6 แห่ ง
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 57 คน ตามสูตรของ
ทาโร่ ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มีคา่ เชือ่ มัน่ (r) = .95 ได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมา
จ�ำนวน 57 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และขั้นตอนที่
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุม่ เพือ่ หาข้อเสนอแนะกับหญิงกลุม่ เสีย่ ง
จ� ำ นวน 5 คน โดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
เชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น
2 ระดั บ คื อ ระดั บ ตั ว แปรเดี ย ว (Univariate
analysis) เพือ่ อธิบายคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
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โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลในการทดลองใช้สถิติ T-test (dependent
Samples or Paired t-test) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

4. สรุปผลการวิจัย

1. รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพด้ ว ย
หลักปาริสุทธิศีลส�ำหรับหญิงกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า
รู ป แบบที่ 1 ด้ า นปั จ จั ย สั น นิ ส สิ ต ศี ล
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, S.D. = 0.84)
โดยมีการใช้หลักปัจจัยสันนิสสิตศีลในการส่งเสริม
สุขภาพทางปัญญาสูงทีส่ ดุ ( = 3.91, S.D. = 1.02)
เพราะว่า หญิงกลุม่ เสีย่ งส่วนมากแม้จะชอบแต่งตัว
ชอบความสวยงาม และความโก้หรู แต่ต้องใช้เงิน
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยเน้นที่ประโยชน์และ
ความจ�ำเป็นต่อชีวิต
รู ป แบบที่ 2 ด้ า นปาติ โ มกขสั ง วรศี ล
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70, S.D. = 1.03)
โดยมีการใช้หลักปาติโมกขสังวรศีลในการส่งเสริม
สุขภาพทางปัญญาสูงทีส่ ดุ ( = 3.77, S.D. = 1.12)
เพราะว่า สถานประกอบการมีกฎ และระเบียบที่
ต้องปฏิบตั ติ าม หญิงกลุม่ เสีย่ งต้องปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด ต้องมีเหตุผลในการปฏิบัติตามหน้าที่
รูปแบบที่ 3 ด้านอินทรียสังวรศีลภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.62, S.D. = 0.82) โดยมี
การใช้หลักอินทรียสังวรศีลในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางจิตสูงที่สุด ( = 3.68, S.D. = 1.05) เพราะว่า
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การท�ำงานในสถานประกอบการ หญิงกลุ่มเสี่ยง
ต้องพบเจอกับแขกทุกวันดังนั้นหญิงกลุ่มเสี่ยงต้อง
เป็นผู้สามารถควบคุมอารมณ์และปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้อย่างมีความสุข
รูปแบบที่ 4 ด้านอาชีวปาริสุทธิศีลภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, S.D. = 0.88)
โดยมีการใช้หลักอาชีวปาริสุทธิศีลในการส่งเสริม
สุขภาพทางสังคมสูงที่สุด ( = 3.70, S.D. = 1.00)
เพราะว่า หญิงกลุม่ เสีย่ งทีท่ ำ� งานในสถานประกอบ
การโดยเฉพาะพนักงานดูแลแขก บางครั้งสามารถ
ที่จะท�ำผิดกฎ ระเบียบของสถานประกอบการได้
แต่ก็ไม่ท�ำ  ด้วยความสุจริตนี้ท�ำให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งการใช้ รู ป แบบตามหลั ก
ปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิงกลุม่
เสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น ด้านหลักการและเหตุผล
ร้อยละ 100.00 ด้านวัตถุประสงค์ ร้อยละ 98.25
ด้านคุณสมบัติของผู้ใช้รูปแบบ ร้อยละ 96.50
หลั ก ปาติ โ มกขสั ง วรศี ล ร้ อ ยละ 96.50 หลั ก
อินทรียสังวรศีล ร้อยละ 96.50 หลักอาชีวปาริสทุ ธิ
ศีลร้อยละ 92.98 หลักปัจจัยสันนิสสิตศีล ร้อยละ
94.74 การจัดกิจกรรม ร้อยละ 92.98 มีการแบ่ง
กลุม่ ร้อยละ 85.96 มีการจัดสัมมนา ร้อยละ 87.72
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ด้านมีการบรรยาย ร้อยละ 96.50มีการใช้อุปกรณ์
ทีท่ นั สมัย ร้อยละ 96.50 มีการประเมินผล ร้อยละ
94.74
กลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้
หลักปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิง
กลุม่ เสีย่ งในจังหวัดขอนแก่นภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก ( = 3.56, S.D. = 0.75) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า การเสริมสร้างสุขภาพทาง
จิตภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.71, S.D. = 0.84)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อล�ำดับสูงที่สุด คือ ท่านมี
มุทิตาต่อเพื่อนเวลาเพื่อนประสบผลส�ำเร็จ ( =
3.86, S.D. = 0.97) รองลงมาคือ ท่านมีความ
รับผิดชอบเสมอเวลาได้รับงานมอบหมาย ( =
3.77, S.D. = 1.00) ส่วนข้อทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ คือ ท่านมีสติ
เวลาท�ำงานเสมอ ( = 3.56, S.D. = 0.91)
2. เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการใช้ ห ลั ก
ปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิงกลุม่
เสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น ก่อนและหลังการทดลอง
การทดสอบภาพรวมของรูปแบบการใช้
หลักปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิง
กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่นก่อนและหลังการ
ทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Pair t-test
การทดลอง
ด้านปาติโมกขสังวรศีล
ด้านอินทรียสังวรศีล
ด้านอาชีวปาริสุทธิศีล

ก่อนการทดลอง
S.D.
3.51 1.09
3.62
.92
3.85
.91

หลังการทดลอง
S.D.
4.23
.77
3.91
.67
3.55
.80

t

p-value

-2.539
-1.14
1.069

.020*
.265
.299

70

Dhammathas Academic Journal

การทดลอง
ด้านปัจจัยสันนิสสิตศีล
ภาพรวมรูปแบบการใช้หลักปาริสุทธิ
ศีลในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิง
กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น
*
P < .05

5. อภิปรายผลการวิจัย
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ก่อนการทดลอง
S.D.
3.76
.84
3.69 0.90

จากการวิจัยรูปแบบการใช้หลักปาริสุทธิ
ศีลในการเสริมสร้างสุขภาพของชุมหญิงกลุ่มเสี่ยง
ในจังหวัดขอนแก่นได้พบประเด็นที่น่าสนใจหลาย
ประเด็น จึงน�ำประเด็นเหล่านัน้ มาอภิปรายผลดังนี้
1) รูปแบบการใช้หลักปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพของหญิ ง ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ก่ อ นการ
ทดลองสูงกว่าหลังการทดลองไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า
หญิ ง กลุ ่ ม เสี่ ย งมี ก ารปฏิ บั ติ ต นตามกฎหมาย
บ้านเมือง มีการรักษาศีลห้าอันเป็นพืน้ ฐานของชีวติ
และหลักมนุษยธรรม มีการส�ำรวมระวังอินทรีย์
ของตนจากความชัว่ ร้ายต่างๆ ในเวลาเห็นรูปด้วยตา
ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่มด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น
และถูกต้องด้วยกาย มีการเลีย้ งชีวติ โดยทางทีช่ อบ
ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต ซึง่ ไม่เบียดเบียนใครแต่เป็น
งานสร้ า งสรรค์ เ กื้ อ กู ล และท� ำ โดยซื่ อ ตรงตาม
จุดหมายกับทัง้ ได้เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวติ ของ
ตน มีการรู้ถึงประโยชน์หรือคุณค่าของปัจจัยสี่
ด้วยปัญญาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ทีแ่ ท้จริงก่อนทีจ่ ะบริโภค เช่น ประโยชน์หรือคุณค่า
ที่แท้จริงของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มคือเพื่อป้องกัน

หลังการทดลอง
S.D.
4.06
.65
3.94 0.52

t

p-value

-.140
-1.137

.178
.270

อากาศร้ อ นหนาว และการรบกวนของแมลง
และสัตว์ต่างๆ เป็นสอดคล้องกับงานของปัญญา
เสนภูงา (2560, หน้า 75-84) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขตามหลักปัจจยสันนิส
สิตศีล พบว่า ปัจจยสันนิสสิตศีลคือ การพิจารณา
ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และยารั ก ษาโรค ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการใช้ที่แท้จริงก่อนที่จะบริโภคโดยอาหารนั้น
ให้ พิ จ ารณาว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ชี วิ ต
หากขาดอาหารแล้วต้องตายในทีส่ ดุ เครือ่ งนุง่ ห่มนัน้
ให้ พิ จ ารณาว่ า มี ไว้ เ พื่ อ ปกปิ ด ร่ า งกายและช่ ว ย
ป้องกันการรบกวนของแมลง สัตว์ตา่ งๆ และใช้หม่
กันหนาว ที่อยู่อาศัยนั้นให้พิจารณาว่า มีไว้เพื่อ
พักผ่อนหลับนอนหลบแดดหลบฝนและป้องกัน
อั น ตรายจากสั ต ว์ น ้ อ ยใหญ่ ยารั ก ษาโรคนั้ น
ให้พิจารณาว่ามีไว้เพื่อน�ำมารักษาในเวลาที่เจ็บไข้
หรือป่วยเป็นโรคต่างๆ เท่านั้น
2. ด้านปาติโมกขสังวรศีลก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 หมายความว่า หญิงกลุ่มเสี่ยงมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และมีการปฏิบัติ
ธรรมรักษากายวาจาให้เรียบร้อยขยันหมั่นเพียร

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพทางกาย ทางจิ ต ทาง
ปัญญา และทางสังคม คือ โดยภาพรวมก็คอื ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทางสังคมหรือกติกาของชุมชนเพือ่ ให้
เกิดความถูกต้องดีงามโดยถือเป็นข้อปฏิบัติในการ
ฝึกตนเพื่อให้วิถีชีวิตร่วมกันนั้น เป็นเครื่องเอื้อ
โอกาสในการก้าวสู่จุดหมายของการพัฒนาชีวิต
โดยมีตนเองเป็นส่วนร่วมในการสร้างสภาพเอื้อ
โอกาสนั้ น อี ก อย่ า งหนึ่ ง นอกจากจะให้ ต นเอง
มีความสุขแล้วยังส่งผลต่อองค์กรและสังคมอีกด้วย
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสายสมร นาคลดา,
พระราชปริยัติกวี (สมฺมาปญฺโญ) และบุญเลิศ โอฐสู
(2561, หน้า 161-173) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบ
การประยุ ก ต์ ใช้ ภิ ก ขุ ป าฏิ โ มกข์ เ พื่ อ การบริ ห าร
องค์กรแนววิถพี ทุ ธ พบว่า 1) การบริหารงานคณะสงฆ์
ด้ ว ยพระธรรมวิ นั ย เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารงาน
ต้นแบบที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งของพระพุทธเจ้า
ภิกขุปาฏิโมกข์อนั ประกอบด้วยศีลของภิกษุ 227 ข้อ
นับเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบริหารงานคณะสงฆ์
ให้มีการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันภิกขุ
ปาฏิโมกข์มีสาระส�ำคัญ โดยนัยสงเคราะห์ลงใน
กรอบไตรสิกขาที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
ก�ำหนดกรอบปฏิบัติเพื่อการบริหารองค์กรการ
ท�ำงานของคฤหัสถ์ตามแนววิถีพุทธที่เป็นรูปธรรม
อันมีจุดมุ่งเน้นที่การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสามัคคีธรรมให้เกิดขึน้ ในตัวบุคคลและองค์กร
2) การประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์มีแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ มี่ รี ากฐานมาจากศีลอันเป็นความดีงามด้าน
ความประพฤติที่ครอบคลุม 3 มิติคือ สัมมาวาจา
(วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) และ
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) รูปแบบการประยุกต์

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

71

ใช้ภกิ ขุปาฏิโมกข์เพือ่ การบริหารองค์กรการท�ำงาน
แนววิ ถี พุ ท ธของคฤหั ส ถ์ พิ จ ารณาจากหลั ก การ
สาระส�ำคัญและวิธกี ารของภิกขุปาฏิโมกข์เป็นหลัก
ดังนีค้ อื (1) ประยุกต์ใช้หลักการของภิกขุปาฏิโมกข์
ทีม่ งุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมของหมูค่ ณะเพือ่ การจัดวาง
โครงสร้างองค์กรการท�ำงานทีเ่ ข้มแข็ง (2) ประยุกต์
ใช้สาระส�ำคัญของภิกขุปาฏิโมกข์ทสี่ งเคราะห์ลงใน
กรอบไตรสิกขาเป็นกรอบในการบริหารคนให้มี
คุณธรรมในการท�ำงาน และ (3) ประยุกต์ใช้วธิ กี าร
ของภิกขุปาฏิโมกข์ที่เน้นความพร้อมเพรียงและ
ความมีเอกภาพของหมูค่ ณะเพือ่ บริหารงานองค์กร
ที่สร้างจริยธรรมและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นใน
หมู ่ ค ณะโดยมุ ่ ง ผลลั พ ธ์ ใ นเชิ ง บู ร ณาการให้ เ กิ ด
องค์กรการท�ำงานตามแนววิถพี ทุ ธทีม่ ศี ลี ระดับวินยั
และศีลระดับธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการ
บริหารคนและบริหารงานที่ค�ำนึงถึงประโยชน์สุข
และสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
3. ด้านอินทรียสังวรศีล ก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า การใช้หลักศีลคือ
การส� ำ รวมระวั ง ไม่ ให้ บาปอกุ ศ ลธรรมครอบง� ำ
เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง 6 ที่เกิดทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจในการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกาย ทางจิตทางปัญญา และทางสังคมนัน้ ก็คอื
การสามารถใช้ความรู้หรือสติปัญญาในการยับยั้ง
หรือห้ามสิ่งที่ไม่ดีในเวลาเห็นรูปด้วยตา เป็นต้น
หากสามารถท�ำได้จะท�ำให้เกิดความรู้และความดี
สามารถสร้างความผาสุกตามสมควรแก่เหตุปัจจัย
และหากสามารถพัฒนาต่อยอดจะท�ำให้มคี วามเป็น
อิสระพ้นจากทุกข์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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พระมหาทองหล่อ ฐานิสฺสโร (2555, หน้า 28)
ได้ท�ำวิจัยเรื่องการศึกษาวินัยของชาวพุทธในการ
พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข พบว่า อินทรียสังวรศีลนั้น
เป็ น ศี ล ที่ ล ะกิ เ ลสของผู ้ ก� ำ ลั ง ปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานคือ มีสติในการเห็นได้ยิน รู้กลิ่น รู้รส
รู้ถูกต้อง และรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
อันเป็นสภาพที่เกิดกับใจในขณะที่มีสติสงบรู้ตัว
ทั่วพร้อมส�ำรวมระวังในตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อยู่นั้นก็คือ ก�ำลังมีสติอยู่สงบส�ำรวมระมัดมั่นอยู่
ดังนัน้ ขณะนัน้ ๆ ความโลภ ความโกรธ และความหลง
ก็เกิดไม่ได้จึงนับว่า เป็นกุศลเป็นกรรมดีบุคคลใด
เพียรพยายามส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง 6 หรือส�ำรวมกาย
วาจาและส�ำรวมใจอย่างมีสติเช่นนี้อยู่เป็นนิจสิน
ก็เรียกได้ว่าก�ำลังสะสมทางไปสู่การเกิดปัญญา
สู่การพ้นทุกข์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
4. ด้านอาชีวปาริสุทธิศีล ก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า การใช้หลักเลี้ยงชีวิต
โดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกายทางจิตทางปัญญา และทาง
สั ง คมก็ คื อ หลัก สัมมาชีพ หรือการมีอาชีพ ชอบ
นัน่ เอง ซึง่ สัมมาชีพนัน้ จะท�ำหน้าทีใ่ ห้ได้ผลสมตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องอาชี พ ไม่ ใ ห้ อ าชี พ ของเราไป
ก่อการเบียดเบียนเกิดโทษเกิดความเดือดร้อนแก่
ผู้ใดหรือท�ำให้สังคมเสื่อมเสียและไม่ท�ำให้ตัวเอง
สู ญ เสี ย หรื อ เสื่ อ มจากการพั ฒ นาทั้ ง การพั ฒ นา
ตนเอง องค์กร และสังคมไปตามล�ำดับ หลักการ
โดยทั่วไปของสัมมาชีพก็คือ การประกอบอาชีพ
ทีส่ จุ ริตนัน่ เอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหามิตร
ฐิตปญฺโญ (พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, 2561, หน้า
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212-221) ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ประเด็นข้อถกเถียง
และการตีความปาริสุทธิศีลในพระพุทธศาสนา
พบว่ า อาชี ว ปาริ สุ ท ธิ นั้ น ต้ อ งเป็ น สั ม มาชี พ คื อ
มีอาชีพที่สุจริต (สัมมาอาชีวะ) และไม่หลอกลวง
คนอืน่ เลีย้ งชีวติ (อเนสนา) โดยได้มองอาชีวปาริสทุ ธิ
ออกเป็นสองความหมายคือ 1) อาชีวะแบบธรรมดา
หมายเอาอาชีวะที่นิยมว่าต้องถือกันทั่วไปในฐาน
เป็นบัญญัติที่บังคับให้ถือโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพวก
ทีเ่ ป็นมิจฉาชีพเพราะเป็นการล่อลวงโดยอ้อมจนได้
มาบริโภคและไม่ได้บัญญัติห้ามไว้เป็นสิกขาบท
โดยตรงพวกหนึ่ ง และพวกที่ พ ระผู ้ พ ระภาคเจ้ า
บัญญัติห้ามตั้งเป็นสิกขาบทขึ้นไว้ทั้งในและนอก
พระปาติโมกข์ 2) อาชีวะที่ขูดเกลาอย่างยิ่งหมาย
เอาจ�ำพวกที่หนักไปทางหลักธรรมมากกว่าวินัย
หรือศีลดังมีตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้กล่าวในวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ตอนหนึง่ ว่า “อาชีวะทีบ่ ริสทุ ธิ”์ คือแสวงหา
ที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ก ารเลี้ ย งชี วิ ต ที่ ป ราศจากมิ จ ฉาชี พ
ถ้าพิเคราะห์ดูอย่างถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่าอาชีวะ
ทีถ่ กู ขูดเกลานีเ้ ป็นการบริโภคทีก่ ำ� หนดรูถ้ งึ คุณภาพ
และบริบทแห่งการถวายในประเด็นนี้ การพิจารณา
การบริโภคโภชนะที่รู้อยู่ว่าทายกน�ำมาถวายด้วย
ความป้อยอให้รักใคร่สนิทสนมหรือด้วยความหลง
บุญเมาสวรรค์จนเป็นญาณวิปยุตต์ไม่ประกอบด้วย
ธรรมแท้ ถ ้ า รั บ และบริ โ ภคลงไปก็ อ าจจั ด อยู ่ ใ น
ประเภทมิจฉาชีพได้ด้วยเช่นกัน
5. ด้านปัจจัยสันนิสสิตศีล ก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 หมายความว่า การใช้หลักรู้จักใช้สอย
และบริโภคปัจจัยสี่ ให้เป็นไปตามความหมายและ
ประโยชน์ของสิง่ นัน้ ในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย
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ทางจิตทางปัญญา และทางสังคมคือรูจ้ กั ว่าอะไรคือ
คุณค่า อะไรคือประโยชน์ทแี่ ท้จริงของปัจจัยสีห่ รือ
วัตถุนั้น หากเรารู้จักแล้วจะท�ำให้เราใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมตามความจ�ำเป็นและตามฐานะของตน
สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา เสนภูงา (2560,
หน้า 75-84) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการพัฒนาชีวิต
ให้มีความสุขตามหลักปัจจัยสันนิสสิตศีล ผลการ
ศึกษาพบว่า วิธีที่จะท�ำให้เกิดผลอย่างแท้จริงด้าน
ปัจจัยสันนิสสิตศีลก็คอื 1) หลักการคือให้พจิ ารณา
ก่อนการใช้สอยวัตถุสงิ่ ของปัจจัย 4 ทีเ่ กีย่ วข้องเป็น
2 ลักษณะคือ คิดถึงประโยชน์ทางตรงและความ
จ�ำเป็น วิธีการคือ ให้คิดถึงคุณค่าของวัตถุที่จะ
ใช้สอยว่าเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดส�ำหรับ
ความจ�ำเป็นในการบริโภคใช้สอยเช่นการเลือกซื้อ
นาฬิกาข้อมือจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของ
นาฬิกาคือ อยู่ที่ความเที่ยงตรงแม่นย�ำในการบอก
เวลา เป็นต้น

6. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบจากการวิจัย
สามารถสรุปผลได้เป็น 2 ระดับ คือ ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ รวมถึง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้
หลักปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิง
กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานของศีลทั้ง 4 คือ
หลั ก ปาติ โ มกขสั ง วรศี ล หลั ก อิ น ทรี ย สั ง วรศี ล
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หลักอาชีวปาริสทุ ธิศลี และหลักปัจจัยสันนิสสิตศีล
นี้ ไว้ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ ดี ขึ้ น อย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมการด�ำเนินชีวติ ตามหลักพุทธธรรม
หากสามารถน� ำ หลั ก ธรรมมาบรรจุ ไว้ ก ฎหรื อ
ระเบียบของสถานประกอบการยิง่ เป็นการดีเพราะ
จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และลูกค้า
หากสถานประกอบการได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้าแล้ว ผลก�ำไรย่อมตามมาในที่สุด
1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า การใช้
หลักปาริสทุ ธิศลี ในการเสริมสร้างสุขภาพของหญิง
กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น บางข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่ ง มี ค ่ า เฉลี่ ย ค่ อ นข้ า งต�่ ำ กว่ า ข้ อ อื่ น
ผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริม
การพัฒนาหลักปาริสุทธิศีลมาใช้ในการเสริมสร้าง
สุขภาพของหญิงกลุ่มเสี่ยงทั้งทางร่างกาย จิตใจ
ปัญญา และสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1.3 ด้านปาติโมกขสังวรศีล พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเจ้าของสถาน
ประกอบการควรจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความรูค้ วาม
เข้าใจเพื่อให้หญิงกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับปาติโมกขสังวรศีลมากยิง่ ขึน้ เช่น จัดอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือจัดให้มีกิจกรรม
ทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น
1.4 ด้านอินทรียสังวรศีล โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ เจ้าของสถานประกอบ
การควรส่งเสริมให้หญิงกลุม่ เสีย่ งรูว้ า่ อะไรเป็นสิง่ ที่
ไม่ดี อะไรเป็นอกุศล เมือ่ รูด้ งั นัน้ แล้วจะได้หลีกเลีย่ ง
และส�ำรวมระวังมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ความรูว้ า่ อะไรดี
ไม่ ดี จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ แต่ ล ะบุ ค คลเมื่ อ
สามารถปฏิบัติตามได้สุขภาวะก็จะเกิดขึ้นตามมา
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1.5 ด้านอาชีวปาริสุทธิศีลโดยภาพ
		
รวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ เจ้าของสถานประกอบ
การควรส่งเสริมให้หญิงกลุ่มเสี่ยงเห็นโทษของการ
ประกอบการงานที่ไม่ดีที่เป็นทุจริตอันจะส่งผล
ที่ไม่ดีอย่างต�่ำท�ำให้ตนเองโดนว่ากล่าวตักเตือน
ปรับเงินเดือน อย่างกลางร้านอาจจะมีลูกค้าลดลง
มีผลต่อรายรับ อย่างสูงอาจจะถูกจับรับโทษทาง
กฎหมายบ้านเมือง ดังนั้น การรู้ว่าอะไรเป็นทุจริต
อะไรเป็นมิจฉาชีพจึงเป็นสิ่งที่ดี
1.6 ด้านปัจจัยสันนิสสิตศีล โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบ
การควรมีการส่งเสริมหรือให้รางวัลกับพนักงาน
หรือลูกจ้างที่มีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ประหยัด
และเห็นคุณค่าของวัตถุสงิ่ ของต่างๆ โดยเฉพาะการ
ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ มากทีส่ ดุ
รู้ว่าเราก�ำลังท�ำหน้าที่อะไร ที่ส�ำคัญสอนให้รู้จัก
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
รู้จักประมาณตนพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ส่งเสริม
ให้มีนิสัยรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์
ไม่ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย มีจิตสาธารณะ และท�ำ
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการค้ น พบของการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของหญิ ง กลุ ่ ม เสี่ ย ง
ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป
จากผลการวิจัยที่พบว่า หญิงกลุ่มเสี่ยง
ในจังหวัดขอนแก่นมีการท�ำผิดหลักปาริสุทธิศีล
ทัง้ 4 ข้อ ได้แก่ ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล
อาชี ว ปาริ สุ ท ธิ ศี ล และปั จ จั ย สั น นิ ส สิ ต ศี ล นั้ น
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ทุกข้อล้วนแต่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของกิจการควรจัดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาให้
ความรู้ และแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการ
ปฏิบัติงานซึ่งการเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติทั้งสี่ข้อนั้นล้วนแล้วแต่ล่งผลต่อทั้งต่อ
ตนเอง และเจ้าของกิจการ สิ่งส�ำคัญจะท�ำให้เกิด
รายได้ขึ้นในพื้นที่ (จังหวัดขอนแก่น) ยิ่งหากมีการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว สถานประกอบการเป็นทีร่ จู้ กั
เพราะคุณภาพ ยิ่งท�ำให้เศรษฐกิจภายในจังหวัด
มี ก ารพั ฒ นาเพิ่ ม มากขึ้ น และจะส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงขึ้นไป
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาพ
ด้ ว ยหลั ก ปาริ สุ ท ธิ ศี ล ส� ำ หรั บ หญิ ง กลุ ่ ม เสี่ ย ง
ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ข ้ อ จ� ำ กั ด บางประการ
ที่ ไ ม่ ส ามารถศึ ก ษาให้ ค รบทุ ก แง่ มุ ม ได้ ผู ้ วิ จั ย
จึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัย
เรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 ควรศึกษาเกีย่ วกับการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วยหลักปาริสทุ ธิศลี ส�ำหรับหญิงกลุม่ เสีย่ ง
ในอ�ำเภออื่นๆ
3.2 ควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การน�ำหลักปาริสุทธิศีลเพื่อแก้ปัญหาชีวิตส�ำหรับ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น
3.3 จากการวิ จั ย มี ผ ลข้ อ หนึ่ ง ใน
หลักอาชีวปาริสทุ ธิศลี มีคา่ เฉลีย่ ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเสริม
สร้างสุขภาพด้านหลักอาชีวปาริสุทธิส�ำหรับหญิง
กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่น

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพด้วย
หลักปาริสุทธิศีลส�ำหรับหญิงกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด
ขอนแก่น ได้รบั ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการใช้หลักปาริสทุ ธิ
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ศี ล ในเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของหญิ ง กลุ ่ ม เสี่ ย งใน
จังหวัดขอนแก่น งานวิจยั นีม้ ปี ระโยชน์ทำ� ให้รปู แบบ
การใช้หลักปาริสุทธิศีลในเสริมสร้างสุขภาพของ
หญิงกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้หญิงกลุ่ม
เสีย่ งมีการพัฒนา มีวถิ ชี วี ติ ตามแบบปาริสทุ ธิศลี ใน
ทางที่ดีขึ้น ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ตามแผนภาพดังนี้

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ
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