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บทคัดย่อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมระดับปฏิบตั กิ าร (technical collaborative approach) นี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำ�นวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีท่ี 3 จำ�นวน 40 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์เจาะลึก และการเขียนบันทึก
2) กลุม่ ครู จำ�นวน 3 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เจาะลึก และ 3) กลุม่ ผูป้ กครอง
จำ�นวน 24 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่
และข้อมูลการพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการของ Strauss, Corbin
ผลการศึกษา สามารถสรุปขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบฯ ได้ 4 ขัน้ ตอน โดยใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ 26 สัปดาห์
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพ
และความไว้วางใจ (2) การศึกษาปรากฏการณ์การรับรูค้ วามหมายของแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” และ (3) การศึกษาประสบการณ์การนำ� 3 แนวคิด ไป
ปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจ 3 แนวคิด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การ
*
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****
*****
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การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตฯ

สร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” (2) การเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) การเชือ่ มโยง
แนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” ขัน้ ตอนที่ 3 การนำ�
แนวคิดสำ�คัญทีร่ สู้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริงเพือ่ พัฒนาชีวติ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การกำ�หนดเส้นทางชีวติ ของ
ตนเอง (2) การส่งเสริมการปฏิบตั จิ ริงและการให้ค�ำ มัน่ สัญญา และ (3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ และขัน้ ตอนที่ 4
การประเมินผลการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ (1) สามารถนำ�แนวคิดที่เรียนรู้ไปปรับ
ใช้ในการดำ�เนินชีวติ และพัฒนาชีวติ (2) มีความสามัคคีและการช่วยเหลือเผือ่ แผ่ และ (3) ส่งเสริมความภาคภูมใิ จ
และแรงบันดาลใจ
คำ�สำ�คัญ: เป้าหมายในชีวิต; ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง; สุขภาพแบบองค์รวม; วัยรุ่นไทย
ความเป็นมาของปัญหา
วัยรุน่ เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโตทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ และสติปญ
ั ญา1
เป็นช่วงชีวติ ทีม่ สี ขุ ภาวะดี เริม่ มีแผนทีช่ วี ติ หรือเป้าหมายในชีวติ เพือ่ การก้าวไปสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และพัฒนา
สู่การมีอนาคตที่ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์นำ�พาวัตถุนิยมเข้าสู่วิถีชีวิต
ประชาชน ประกอบกับระบบคุณค่าทีด่ งี าม มีจติ สาธารณะ ความเอือ้ อาทรของคนในสังคมปรับเปลีย่ นไปจากเดิม2
ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และภาวะสุขภาพของวัยรุน่ ประกอบกับสถานการณ์ 50 ปีทผ่ี า่ นมา พบว่า การสร้างเสริม
สุขภาพของวัยรุน่ ยังน้อยกว่าการสร้างเสริมสุขภาพแก่วยั เด็ก1 ทีน่ �ำ มาซึง่ การเปลีย่ นแปลงในทางทีเ่ สือ่ ม และก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุน่ เช่น การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การเสียชีวติ ด้วยอุบตั เิ หตุ การ
ฆ่าตัวตาย ภาวะโภชนาการเกิน การตัง้ ครรภ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ การใช้ชวี ติ ด้วยความประมาททีน่ �ำ ไปสูก่ ารบาดเจ็บ
เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ และติดเชือ้ เอชไอวี3 การดำ�เนินชีวติ อย่างไร้คณ
ุ ค่าและไร้เป้าหมาย การไม่ตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเอง และการขาดต้นทุนทางสังคม และนำ�ไปสู่การสูญเสียเป้าหมายในชีวิต4
การมีเป้าหมายในชีวติ เกิดจากบุคคลมีความเชือ่ ทีว่ า่ ชีวติ ของตนเองมีความสำ�คัญหรือมีความหมาย และ
เมือ่ บุคคลค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวติ ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง รูส้ กึ พึงพอใจในชีวิต
5
มีความหวัง มีความเข้มแข็ง และมีพลังในการดำ�เนินชีวติ บุคคลทีม่ เี ป้าหมายชัดเจนและใช้ชวี ติ อย่างมีความหมาย
จะมีความกระตือรือร้นในการค้นหาตนเอง และค้นหาความหมายทีเ่ หมาะสมกับชีวติ ของตน ตลอดจนมีการกระทำ�
ด้วยความทุม่ เท เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในชีวติ 6 และการดำ�เนินชีวติ บนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการ
ดำ�เนินชีวติ ตามแนวทางสายกลาง เป็นวิธกี ารทีเ่ น้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ บนพืน้ ฐานของ
ความเป็นจริง ความถูกต้อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ดังนั้น การส่งเสริมให้วัยรุ่นตระหนักถึงความ
มีคณ
ุ ค่าของตนเอง การมีเป้าหมายในชีวติ การสร้างความรับผิดชอบในการดูแลตนเองให้มสี ขุ ภาวะทีส่ มบูรณ์ และ
การดำ�เนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ การมีชวี ติ ทีส่ มดุลและผาสุก มีความสำ�คัญเป็นอันมาก ทีช่ ว่ ย
ให้วยั รุน่ เข้าใจเหตุผลของการมีชวี ติ 7 ทำ�ให้เป็นผูท้ ม่ี สี ขุ ภาวะดี มีชวี ติ ทีเ่ ป็นสุข และเกิดภูมคิ มุ้ กันในตนเอง และนำ�มา
ซึ่งการบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาวะ8
การส่งเสริมการมีสขุ ภาวะองค์รวมแก่วยั รุน่ ให้มคี วามสมบูรณ์ ทัง้ ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะเป็นรากฐานชีวติ ให้กบั วัยรุน่ ดำ�เนินชีวติ ในหนทางทีถ่ กู ต้อง ดีงาม และเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ3
โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสุขภาวะที่ดี จะต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว โรงเรียน
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และชุมชนร่วมด้วย9 และการมีสว่ นร่วมดังกล่าว จะนำ�ไปสูก่ ารส่งเสริมการมีสขุ ภาวะแบบองค์รวมของวัยรุน่ นอกจากนี้
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแก่วยั รุน่ มีความสำ�คัญมากกว่าการเน้นการสร้างเสริมสุขภาพเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
เพียงเรือ่ งเดียว1 และหากวัยรุน่ มีสขุ ภาวะดีและมีคณ
ุ ภาพ ย่อมเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ณ
ุ ภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม
การทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมา พบว่า ยังไม่มกี ารศึกษาใดทีน่ �ำ แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สูก่ ารสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา “การพัฒนารูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่วยั รุน่ ไทย”
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัยรุ่น ครู และผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ พัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นำ�กรอบทฤษฎีพน้ื ฐาน 3 แนวคิด มาใช้เป็นแนวทางของการศึกษา ได้แก่ (1) แนวคิด
เป้าหมายในชีวติ การมีเป้าหมายในชีวติ เกิดจากบุคคลมีความเชือ่ ทีว่ า่ ชีวติ ของตนเองมีความสำ�คัญหรือมีความหมาย
และเมือ่ บุคคลค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวติ ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ถึงความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง รูส้ กึ พึงพอใจ
ในชีวติ มีความหวัง มีความเข้มแข็ง และมีพลังในการดำ�เนินชีวติ (2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักพอเพียง เป็นหลักการดำ�เนินชีวติ ตามแนวทางสายกลาง เป็นวิธกี ารทีเ่ น้นการรักษา
ความสมดุลในการปฏิบตั ภิ ารกิจต่างๆ บนพืน้ ฐานของความเป็นจริง ความถูกต้อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท
ไม่เสีย่ ง และ (3) แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สุขภาพแบบองค์รวม (holistic health) เป็นปรัชญา
ของการมีสขุ ภาวะทีด่ ี โดยพิจารณาถึงทุกองค์ประกอบในร่างกาย ได้แก่ ร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ ให้อยู่
ในภาวะสมดุล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาวะที่ดี
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมระดับปฏิบตั กิ าร (technical collaborative
approach) ระหว่างผูว้ จิ ยั นักเรียน ครู และผูป้ กครอง เพือ่ พัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทย โดยลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ทีส่ �ำ คัญคือ การมีสว่ นร่วมของนักวิจยั และผูร้ ว่ มวิจยั ทุกขัน้ ตอนของโครงการวิจยั โดยขัน้ ตอนการทำ�วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
เป็นรูปเกลียววงจรการวิจัยเชิงการปฏิบัติการ (action research spirals) ได้แก่ (1) การวางแผน (planning)
(2) การปฏิบัติ (acting) (3) การสังเกต (observing) (4) การสะท้อนการปฏิบัติ (reflecting) และ (5)
การปรับปรุงแผน (re-planning)10 สำ�หรับการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ระยะเวลาในการดำ�เนินการทัง้ สิน้ 26 สัปดาห์ และ
สามารถสรุปขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัยได้ ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล การรับรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับแนวคิดเป้าหมายในชีวติ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพแบบองค์รวมอย่างถ่องแท้ รวมถึง ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรู้
และการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มนักเรียน โดยใช้เครื่องมือวิจัย 4 ชุด ที่ผ่านการพิจารณา
ความชัดเจนของข้อคำ�ถาม ความครอบคลุมของเนื้อหา และการสื่อความหมายจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตฯ

		 1.1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 15 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา เกรดเฉลีย่ เทอมทีผ่ า่ นมา
จำ�นวนเงินทีไ่ ด้รบั เฉลีย่ ต่อวัน จำ�นวนเงินทีใ่ ช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อวัน เหตุผลของการใช้เงิน แหล่งทีม่ าของเงิน ภาวะโภชนาการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำ�ลังกาย ความขัดแย้งกับเพือ่ น การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การเคยใช้สง่ิ เสพติด
การมีเพศสัมพันธ์ และการสวมหมวกนิรภัย
		 1.2 แนวคำ�ถามกึง่ โครงสร้าง ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิดเป้าหมายในชีวติ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพแบบองค์รวม เพือ่ ประเมินการรับรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับแนวคิดเป้าหมาย
ในชีวติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพแบบองค์รวม จำ�นวน 12 ข้อ ดังตัวอย่างคำ�ถาม เช่น เคยได้ยนิ
คำ�ว่า “เป้าหมายในชีวิต” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “สุขภาพแบบองค์รวม” หรือไม่ ถ้าเคยได้ยิน
แนวคิดเหล่านัน้ เป็นอย่างไร เรียนรูม้ าจากแหล่งใด อย่างไร และเคยมีประสบการณ์การนำ�แนวคิดเหล่านีไ้ ปใช้ในชีวติ
หรือไม่ อย่างไร
		 1.3 แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้างเพือ่ สัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จากแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด
เป้าหมายในชีวติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุขภาพแบบองค์รวม จำ�นวน 3 ชุด เพือ่ ใช้สมั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
3 กลุม่ ได้แก่ นักเรียน ครู และผูป้ กครอง แนวคำ�ถามกลุม่ นักเรียน ประกอบด้วย 16 ข้อ ดังตัวอย่าง (1) ช่วยเล่า
ให้ฟงั ว่า ปัจจุบนั อาศัยอยูท่ ไ่ี หน อยูก่ บั ใคร (2) เมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ ปรึกษาใครหรือขอความช่วยเหลือจาก
ใครบ้าง และ (3) เคยคิดหรือไม่ว่า ตนเองต้องการมีชีวิตแบบใด เพราะเหตุใด เกิดขึ้นเมื่อใด แนวคำ�ถามครู
ประกอบด้วย 14 ข้อ ดังตัวอย่าง (1) ท่านเคยได้ยนิ คำ�ว่า เป้าหมายในชีวติ หรือไม่ เป็นอย่างไร (2) ท่านคิดว่า
การมีเป้าหมายในชีวติ มีความสำ�คัญต่อวัยรุน่ หรือไม่ อย่างไร และ (3) ท่านเคยสนับสนุนให้นกั เรียนวาดภาพอนาคต
หรือไม่ เพราะเหตุใด และแนวคำ�ถามผูป้ กครอง ประกอบด้วย 15 ข้อ ดังตัวอย่าง (1) ท่านคิดว่า คำ�ว่า “สุขภาพ”
มีความหมายอย่างไร (2) ท่านคิดว่า “สุขภาพ” มีความสำ�คัญต่อนักเรียน (บุตรหลาน-วัยรุ่น) หรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด (3) ท่านคิดว่า มีปจั จัยอะไรบ้าง (ส่งเสริมหรืออุปสรรค) ในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียน
(บุตรหลาน-วัยรุ่น) และ (4) ท่านคิดว่า การมีเป้าหมายในชีวิตของนักเรียนมีความสำ�คัญต่อนักเรียน (วัยรุ่น)
หรือไม่ อย่างไร
		 1.4 แบบบันทึกกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ปิ ระจำ�วันและผลทีเ่ กิดขึน้ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ นักเรียน และมีค�ำ ถาม
หลัก 2 ประเด็น คือ ความฝันของฉันคืออะไร และชีวิตของฉันสำ�คัญอย่างไร
2. การวิเคราะห์และวางแผนเพือ่ กำ�หนดรูปแบบ “การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทย” แบบชัว่ คราว พร้อมตัง้ เป้าหมายและตกลงร่วมกับผูใ้ ห้
ข้อมูลในการนำ�รูปแบบชั่วคราวดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติ
3. การปฏิบัติ การสะท้อนการปฏิบัติ และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
		 3.1 การปฏิบัติและการสังเกต เป็นการนำ�รูปแบบ “การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยการใช้
แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่วยั รุน่ ไทย” แบบชัว่ คราวทีว่ างแผนไว้ นำ�สูก่ ารปฏิบตั ิ
กับกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีศ่ กึ ษา พร้อมติดตามพฤติกรรมขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุม่ และ
การเขียนบันทึกของผู้ให้ข้อมูล
		 3.2 การสะท้อนการปฏิบตั ิ เป็นการสะท้อนผลการนำ�รูปแบบชัว่ คราวไปปฏิบตั แิ ละส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุง
โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ร่วมกับการประชุมทีมของผู้วิจัย เพื่อปรับรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
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		 3.3 การปรับปรุงแผน โดยการนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ในขัน้ ตอนการสะท้อนการปฏิบตั ิ มาปรับปรุง
แผนให้เหมาะสม แล้วนำ�แผนทีไ่ ด้ไปทดลองปฏิบตั ใิ หม่ และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนที่ 3.1 - 3.3 จนได้รปู แบบทีเ่ หมาะสม
4. การประเมินผล ขัน้ ตอนนี้ เป็นการประเมินผลทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล พร้อมกับการได้รปู แบบการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่วัยรุ่นไทย ที่
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์กับวัยรุ่นต่อไป
ผู้ให้ข้อมูล
การเลือกผู้ให้ข้อมูล เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ นักเรียน นักเรียน เป็นกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของการศึกษา โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ 1) กำ�ลังศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะเป็นวัยที่มีความเข้าใจเป้าหมายในชีวิต 2) สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยตลอด
ระยะเวลา และ 3) มีความยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและผู้ปกครองอนุญาต โดยกลุ่มนักเรียนเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม จำ�นวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 - 7 ราย การสัมภาษณ์เจาะลึก จำ�นวน 14 ราย และ
การเขียนบันทึกของนักเรียน จำ�นวน 40 ราย
2. กลุม่ ครู ประกอบด้วยครูประจำ�ชัน้ ครูผสู้ อนรายวิชาภาษาไทย และครูแนะแนว จำ�นวน 3 คน โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผูส้ อนผูใ้ ห้ขอ้ มูลศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้ 2) มีประสบการณ์การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และสอน ณ โรงเรียนแห่งนีไ้ ม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และ 3) ยินดีทจ่ี ะเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยกลุม่ ครู
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม จำ�นวน 1 ครั้ง และสัมภาษณ์เจาะลึก จำ�นวน 2 ราย
3. กลุม่ ผูป้ กครอง ผูป้ กครอง จำ�นวนทัง้ สิน้ 24 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้ 1) เป็นผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลหลัก
ของนักเรียนไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี 2) อาศัยอยูใ่ นครอบครัวเดียวกับนักเรียนอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และ 3) ยินดี
ทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยกลุม่ ผูป้ กครองเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุม่ จำ�นวน 1 ครัง้ จำ�นวน 2 กลุม่ ๆ
ละ 12 ราย รวม 24 ราย
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล
โครงการนี้ ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ (เลขที่ 0521.1.05/164 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557) และการวิจัยนี้ ดำ�เนินการโดยยึดหลัก
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกขัน้ ตอน การพิทกั ษ์สทิ ธิจ์ ะเกิดขึน้ ในส่วนของการเข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยผูว้ จิ ยั เข้าถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลผ่านบุคคลทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลไว้วางใจ คือ ครูแนะแนว โดยครูแนะแนวได้อธิบายโครงการวิจยั
แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล สอบถามความยินยอม ภายหลังผูใ้ ห้ขอ้ มูลยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจยั แล้ว ผูว้ จิ ยั อธิบายรายละเอียด
ของโครงการวิจยั บทบาทของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัง้ หนึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนได้รบั เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมวิจยั พร้อมได้รบั
คำ�อธิบายเกีย่ วกับโครงการวิจยั โดยอธิบายว่า การเข้าร่วมโครงการเป็นไปโดยสมัครใจ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนมีโอกาส
ซักถามคำ�ถามต่างๆ หรือสิง่ ทีก่ งั วลเกีย่ วกับโครงการได้ตลอดเวลา มีสทิ ธิในการถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการวิจยั
ได้ตลอดเวลา และมีสทิ ธิในการไม่ตอบคำ�ถาม เมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจยั ด้วยวาจาแล้ว ผูว้ จิ ยั
เริ่มดำ�เนินการตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย และผู้วิจัยรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยใช้คา่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ และวิเคราะห์รปู แบบการใช้แนวคิดเป้าหมาย
ในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทย และข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลของ Strauss, Corbin ซึง่ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ
คือ open coding, axial coding, และ selective coding การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 3 กระบวนการ เกิดขึน้ สลับไปมา
ตลอดระยะเวลาของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยขีดเส้นใต้คำ�หลัก นำ�คำ�หลักมาจัดกลุ่มหมวดหมู่ และประมวล
ประเภทของข้อมูล เช่น เป้าหมายในชีวติ วิธกี ารพัฒนาสุขภาวะองค์รวม และเสนอ “รูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมาย
ในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทย” เมือ่ สิน้ สุดการศึกษา11
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป และส่วนที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูล จำ�นวน 40 ราย แบ่งเป็นชาย 11 ราย (ร้อยละ 27.5) และหญิง 29 ราย (ร้อยละ 72.5)
มีอายุระหว่าง 14 - 15 ปี นับถือศาสนาพุทธ 34 ราย (ร้อยละ 85) และศาสนาอิสลาม 6 ราย (ร้อยละ 15)
จำ�นวนเงินที่ได้รับต่อวัน อยู่ระหว่าง 40 - 100 บาท และเฉลี่ย 69.6 บาท/คน/วัน โดยผู้ให้ข้อมูลมากกว่า
ร้อยละ 80 มีเงินเหลือเก็บ ซึง่ แสดงถึงความพอประมาณ และมีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง อย่างไรก็ตาม แม้โรงเรียนแห่งนี้
จะมีอาหารกลางวันบริการฟรี แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ ยังคงใช้เงินมากกว่าครึง่ หนึง่ ของเงินทีไ่ ด้รบั ต่อวันไปซือ้ อาหาร
รองลงมา คือ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า กระเป๋า ค่าแชร์ และ 1 ราย บอกว่าเล่นเกมส์ ซึ่งอาจจะแสดงถึงความ
ไม่มีเหตุมีผลในการใช้เงิน สำ�หรับแหล่งที่มาของเงิน ส่วนใหญ่ได้รับจากผู้ปกครอง ได้แก่ พ่อแม่ พ่อหรือแม่ ลุง
ป้า ปู่ ย่า และ 2 ราย ได้รบั จากทำ�งานเสริม คือ ขายของ และทำ�งานสนามกอล์ฟ ซึง่ สอดคล้องกับการอยูอ่ าศัย
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ รองลงมา คือ พ่อหรือแม่ และญาติ ได้แก่ ป้า ลุง ปู่ ย่า
สำ�หรับด้านสุขภาพ พบว่า 4 ราย (ร้อยละ 10) มีปัญหาสุขภาพ คือ โรคภูมิแพ้และคัดจมูก และจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายทัง้ หมด 11 ราย พบว่า 2 ราย (ร้อยละ 18.18) มีภาวะท้วมและอ้วน และ 4 ราย (ร้อยละ 36.36)
มีน�ำ้ หนักน้อยหรือผอม สำ�หรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงทัง้ หมด 29 ราย พบว่า 4 ราย (ร้อยละ 13.79) มีภาวะท้วมและอ้วน
และ 2 ราย (ร้อยละ 6.89) มีน�ำ้ หนักน้อยหรือผอม สำ�หรับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า 24 ราย (ร้อยละ 60) รับประทาน
อาหารครบ 3 มือ้ รองลงมา 16 ราย (ร้อยละ 40) รับประทานอาหารเพียง 2 มือ้ โดยผูท้ ร่ี บั ประทานอาหาร 2 มือ้
พบว่า ทุกรายไม่ได้รบั ประทานอาหารมือ้ เช้า นอกจากนี้ จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประมาณ 4 - 5 ราย
ไม่รับประทานอาหารกลางวัน โดยให้เหตุผลว่าต้องการลดความอ้วน สำ�หรับการดื่มนม พบว่า มีเพียง 14 ราย
(ร้อยละ 35) ดืม่ นมทุกวันแม้จะมีนมให้ดม่ื ฟรี และมีเพียง 11 ราย (ร้อยละ 27.50) ออกกำ�ลังกายอย่างน้อย 30 นาที
สัปดาห์ละ 3 วันขึน้ ไป และผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ 30 ราย (ร้อยละ 75) ดืม่ น้�ำ อัดลม โดยดืม่ ระหว่าง 1 - 7 ครัง้ /สัปดาห์
และ 32 ราย (ร้อยละ 80) เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ โดยเล่นระหว่าง 1 - 7 ชัว่ โมง/วัน นอกจากนี้ พบว่า ไม่มผี ใู้ ห้
ข้อมูลรายใดที่เคยมีความขัดแย้งกับเพื่อนจนเป็นปัญหา แต่ 1 ราย (ร้อยละ 2.5) รายงานว่า มีเพื่อนทำ�ร้าย
แต่ไม่มีปัญหารุนแรง
ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย
ผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สามารถสรุปได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การทำ�ความเข้าใจสถานการณ์
ขั้นการทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพ
และความไว้วางใจ (2) การศึกษาปรากฏการณ์การรับรูค้ วามหมายของแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” และ (3) การศึกษาประสบการณ์การนำ�แนวคิด
“เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ
โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม 2 - 3 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์
1. สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจกับทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง
		 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างสัมพันธภาพกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ นักเรียน ครู และผูป้ กครอง ซึง่ เป็นการทำ�ความรูจ้ กั
ประสานสัมพันธ์เพือ่ ทำ�ให้เกิดความเข้าใจ ความไว้วางใจ เกิดความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล ซึง่ เป็นขัน้ ตอนสำ�คัญทีส่ ดุ
ขั้นตอนหนึ่ง โดยดำ�เนินการ ดังนี้
			 1.1 การทำ�ความรู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ ได้แก่ ทำ�ความรูจ้ กั อย่างเป็นกันเอง แสดงความห่วงใยและให้ความสำ�คัญแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล ใช้ภาษาที่
แสดงถึงความเป็นกันเอง รับฟังข้อเสนอแบบประชาธิปไตย เช่น การนำ�ขนมไปฝากเกือบทุกครัง้ เพราะผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บางรายไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน การนำ�ของที่ระลึกเล็กๆ น้อยๆ ที่มีคุณค่าทางจิตใจและ
สร้างแรงบันดาลใจ และการไปส่งที่บ้านเมื่อจัดกิจกรรมในวันหยุด
			 1.2 การเล่าความสำ�คัญของโครงการ เพือ่ สร้างความภาคภูมใิ จและการพิทกั ษ์สทิ ธิผ์ ใู้ ห้ขอ้ มูล
เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบถึงผลดีทต่ี นเองได้รบั โดยตรงจากการร่วมโครงการ และทราบผลทีจ่ ะเกิดขึน้ กับวัยรุน่ กลุม่ อืน่
เมือ่ นำ�ผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างเป้าหมายชีวติ ในอนาคต ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงรายหนึง่ กล่าวในระหว่างการ
สนทนากลุม่ ว่า “หนูรสู้ กึ ดีใจทีค่ รูเลือกมาทำ�กิจกรรมกับหนูและเพือ่ น หนูเคยได้ยนิ เป้าหมายในชีวติ แต่ไม่คอ่ ยแน่ใจ
ว่าเป็นอย่างไร” พร้อมทั้งการเก็บรวบข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
2. รับรูค้ วามหมายของแนวคิด“เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” ยังไม่ชัดเจน
		 การศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 40 ราย เคยได้ยินแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” และ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลรายใดเคยได้ยนิ แนวคิด “สุขภาพองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”
อย่างชัดเจน โดยสามารถสรุป ได้ดังนี้
			 2.1 การรับรูแ้ นวคิดเป้าหมายในชีวติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนออกมาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับ “การ
ประกอบอาชีพในอนาคต” และ “สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต” สำ�หรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เป้าหมาย
ในชีวติ ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ (1) การมีบคุ คลต้นแบบในการดำ�เนินชีวติ ทีร่ สู้ กึ ประทับใจ ภาคภูมใิ จ และช่วยจุดประกายความฝัน
ดังทีก่ ล่าวว่า “การมีแบบอย่างหรือไอดอล เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยจุดประกายความฝัน” ซึง่ บุคคลทีเ่ ป็นแบบอย่างมาจากทัง้
บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชดิ เพือ่ นบ้าน หรือบุคคลอืน่ ทีป่ ระกอบอาชีพทีใ่ ฝ่ฝนั หรือประสบความสำ�ร็จในชีวติ
และ (2) การถูกกระตุ้นด้วยคำ�ถามจากครอบครัวที่ว่า “โตขึ้นจะเป็นอะไร”
			 2.2 การรับรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนหนึง่ กล่าวเชือ่ มโยงกับการออม การ
ประหยัด และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง โดยปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูแ้ นวคิดนี้ ได้แก่ (1)
การรับรู้ผ่านการสอนและการทำ�กิจกรรมในโรงเรียน และ (2) การนำ�เสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และ
อินเตอร์เน็ต
2.3 การรับรู้การดูแลสุขภาพองค์รวม ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ กล่าวถึงการดูแลสุขภาพกาย เช่น
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การออกกำ�ลังกาย การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และรับประทานอาหาร 5 หมู่ เป็นต้น โดยปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการรับรู้แนวคิดนี้ คือ การสอนและการทำ�กิจกรรมในโรงเรียน
3. นำ�แนวคิดเป้าหมายในชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการดูแลสุขภาพองค์รวม
ปรับใช้ในชีวิตยังไม่ครอบคลุม
		 การศึกษา พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำ�นวน 28 ราย ได้น�ำ แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ เช่น การนำ�ไปใช้ในการวางแผนการเรียน การวางแผนในการประกอบอาชีพ
ความประหยัดและอดออมเงิน แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลรายใดกล่าวถึงความเชือ่ มโยงของแนวคิดทัง้ 3 แนวคิดนี้ ทัง้ นี้
ส่วนหนึง่ อาจจะเป็นเพราะยังไม่เคยได้ยนิ แนวคิดสุขภาพองค์รวมและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อย่างไรก็ตาม
เมือ่ สอบถามถึงการรับรูเ้ กีย่ วกับความสำ�คัญของสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถบอกถึงความสำ�คัญ
ของสุขภาพได้ เช่น “ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรง ก็ไม่สามารถเรียนหนังสือได้” และ “ถ้าป่วย ก็ไม่สามารถทำ�งานได้”
ซึง่ เมือ่ สิน้ สุดขัน้ ตอน พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีการรับรู้ และมีประสบการณ์การนำ�แนวคิดสำ�คัญทัง้ 3 แนวคิด ไปใช้ในการ
ดำ�เนินชีวิตยังไม่ชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
“สุขภาพแบบองค์รวม”
การสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญ และชีใ้ ห้เห็นถึงความเชือ่ มโยงของ 3 แนวคิด ทีม่ ี
ผลต่อการดำ�เนินชีวติ โดยขัน้ ตอนนี้ ดำ�เนินการ 3 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่ (1) การสร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมาย
ในชีวิต” (2) การเรียนรู้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ (3) การเชื่อมโยงแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต”
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินกิจกรรม 2-3 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์
1. สร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต”
		 ด้วยเป้าหมายในชีวิต มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวิต ช่วยให้ดำ�เนินชีวิตอย่างมีทิศทาง ช่วยสร้าง
แรงจูงใจและกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคล ดังนัน้ แนวคิดเป้าหมายในชีวติ จึงเป็นแนวคิดแรกทีถ่ กู เลือกในการดำ�เนิน
กิจกรรม โดยผูว้ จิ ยั สร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” ผ่านการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ร่วมกับผสมผสาน
เทคนิคการสะท้อนคิดตลอดกระบวนการจัดกิจกรรม ได้แก่ (1) who am I เพือ่ สนับสนุนให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง (2) my idol เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมีแรงบันดาลใจในการดำ�เนินชีวติ เรียนรูว้ ธิ กี ารดำ�เนินชีวติ
ของบุคคลต้นแบบ และนำ�มาปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตของตนเอง และ (3) my purpose in life is…เพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลฝึกทำ�ความเข้าใจความหมาย และความสำ�คัญของเป้าหมายในชีวิต โดยสามารถสรุปผลการดำ�เนิน
กิจกรรมได้ ดังนี้
			 1.1 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้คุณค่าของตนเอง เช่น รับรู้ว่า ตนเองเป็นผู้ที่มีความขยัน ตั้งใจเรียนและ
เรียนหนังสือเก่ง มีจติ ใจดีโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผูอ้ น่ื มีอารมณ์ดี และมีความยุตธิ รรม ดังตัวอย่างทีว่ า่ “หนูตง้ั ใจเรียน
หนูเรียนเก่ง หนูทำ�ให้ย่าภูมิใจ” และ “ผมชอบช่วยเหลือคนอื่น”
			 1.2 ผู้ให้ข้อมูลมีแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิต ได้แก่ (1) บุคคลต้นแบบ เป็นแบบอย่างใน
ด้านความกตัญญู ความอดทน ความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรรค์ และความมีน้ำ�ใจช่วยเหลือผู้อื่น
(2) บุคคลต้นแบบ ทำ�ให้ได้เรียนรู้ว่า “ฐานะที่ยากจน” ไม่สามารถขัดขวางเส้นทางของความสำ�เร็จ และ (3)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นต้นแบบของความเสียสละและให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ สำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินชีวิต ดังที่กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างในการดำ�เนินชีวิตในทุกๆ ด้าน”
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			 1.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูถ้ งึ ความสำ�คัญของเป้าหมายชีวติ ได้แก่ (1) เป้าหมายในชีวติ คือ อนาคตที่
เรากำ�หนดได้ ดังตัวอย่างทีว่ า่ “เป้าหมายในชีวติ เป็นเรือ่ งทีเ่ รากำ�หนดชีวติ ของเราเองว่า เราจะทำ�อะไรในอนาคต
และมีเป้าหมายจะทำ�อะไรในวันข้างหน้า เรียนสายไหนเพือ่ ประสบความสำ�เร็จในชีวติ ผมเป็นลูกชายคนโต จะต้อง
สืบกิจการต่อจากพ่อ เพือ่ ให้พอ่ ไม่ตอ้ งทำ�งานเหนือ่ ย พ่อเหนือ่ ยมามากแล้ว” (2) เป้าหมายในชีวติ เป็นความสำ�เร็จ
ทีอ่ ยูป่ ลายทางของความพยายาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายกล่าวว่า ผูท้ ม่ี เี ป้าหมายในชีวติ จะเป็นผูท้ ม่ี อี นาคตทีด่ แี ละ
ประสบความสำ�เร็จ เพราะการมีเป้าหมายเปรียบเสมือนการมีแรงเสริมและแรงจูงใจ ให้มองไปทีจ่ ดุ หมายปลายทาง
ของชีวติ ได้มโี อกาสวางแผนการดำ�เนินชีวติ และเกิดความมุง่ มัน่ ในการทำ�จุดหมายปลายทางชีวติ ทีว่ างไว้ให้เป็นจริง
(3) เป้าหมายในชีวติ คือ การฟันฝ่าเพือ่ ไปถึงจุดมุง่ หมายของชีวติ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงรายหนึง่ เขียนในสมุดบันทึกไว้วา่
“ฉันเคยได้ยินคำ�ว่า เป้าหมายในชีวิต ฉันคิดว่าคำ�ว่าเป้าหมายในชีวิต คือ จุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปยืนอยู่ตรง
นัน้ ให้ได้ ไม่วา่ จะมีความลำ�บากยากเย็นหรือมีอปุ สรรคมากมายเพียงใดก็ตอ้ งไปให้ถงึ ...เหมือนกับคำ�ว่า เป้าหมาย
มีไว้พงุ่ ชน” (4) เป้าหมายในชีวติ คือ กระบวนการแสวงหาหนทางอย่างเป็นขัน้ ตอน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายรายหนึง่
เปรียบเทียบการไปถึงเป้าหมายในชีวติ กับความพยายามหาคำ�ตอบโจทย์คณิตศาสตร์ ทีจ่ ะต้องลองผิดลองถูกหลายครัง้
จึงจะได้ค�ำ ตอบทีถ่ กู ต้อง ดังทีก่ ล่าวว่า “เป้าหมายในชีวติ ก็เหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ทต่ี อ้ งหาทางคิด และลองผิดลองถูก
อยู่หลายครั้งกว่าจะได้คำ�ตอบ และเช่นกัน ถ้าเรามีเป้าหมาย เราก็ต้องคิด และลองทำ�มันจนกว่าจะไปถึงฝัน...
และเราอาจจะต้องลองหลายวิธ”ี และ (5) เป้าหมายในชีวติ เกีย่ วข้องกับการงานในอนาคตและการมีชวี ติ ทีด่ ี ผูใ้ ห้
ข้อมูลส่วนใหญ่อธิบายเป้าหมายในชีวิตเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพที่คาดหวังในอนาคต โดยอธิบายถึงอาชีพ
ทีต่ นเองใฝ่ฝนั พร้อมอธิบายเหตุผลทีม่ คี วามสนใจต่ออาชีพนัน้ ๆ เช่น ต้องการสร้างความภาคภูมใิ จและความสุข
ให้กับตนเองและบุคคลที่รัก ซึ่งแสดงออกถึงการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายในชีวิต
2. เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 ผู้ให้ข้อมูลได้เรียนรู้และศึกษาชีวิตของบุคคลต้นแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้ให้ข้อมูลดำ�เนินการ ดังนี้ (1) ร่วมอภิปรายความหมาย
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยกตัวอย่างกิจกรรมทีแ่ สดงออกถึงการใช้ชวี ติ แบบพอเพียงของวัยรุน่ และ
(3) เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
		 สำ�หรับผลทีเ่ กิดขึน้ โดยรวมจากการเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ ดังนี้ ผูใ้ ห้
ข้อมูลเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล และความมีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง
ทีน่ �ำ มาซึง่ ความสุขในชีวติ และเป้าหมายในชีวติ และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
กิจกรรมสำ�คัญเพราะสนับสนุนให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้เรียนรูว้ า่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำ�คัญต่อชีวติ และ
สุขภาพทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย เช่น การรับประทานอาหารปลอดสารพิษ ด้านจิตสังคม เช่น การมีน้ำ�ใจ ความ
เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และด้านจิตวิญญาณ เช่น การมีความกตัญญูรคู้ ณ
ุ การมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เป็นต้น
ดังตัวอย่างการเขียนสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ว้วา่ “ในหลวงทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงถึงแม้พระองค์
เป็นพระมหากษัตริย์ แต่พระองค์กลับใช้ของทุกอย่าง อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า” “รูส้ กึ รักและเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ”
และ “ควรปลูกผักปลอดสารพิษเพือ่ รับประทานเอง ควรเลือกใช้น�ำ้ มันในการปรุงอาหารอย่างระมัดระวัง ควรงดดืม่
น้�ำ อัดลม ควรลดการรับประทานเนือ้ สัตว์ และควรรับประทานผักให้มากขึน้ ” ผลของการร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ช่วยให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจความสำ�คัญ และความสัมพันธ์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพองค์รวมมากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังไม่สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพองค์รวม และเป้าหมาย
ในชีวิตได้อย่างชัดเจนที่สามารถนำ�สู่การปฏิบัติได้
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การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตฯ

3. การเชือ่ มโยงแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ “การดูแลสุขภาพ
องค์รวม”
		 การส่งเสริมให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจความสัมพันธ์และความสำ�คัญของเป้าหมายในชีวติ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสุขภาพองค์รวม เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสำ�คัญ เพราะหากผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่เข้าใจและไม่ตระหนักถึงความ
สัมพันธ์ของทัง้ 3 แนวคิด จะส่งผลต่อความมุง่ มัน่ และความตัง้ ในการนำ�แนวคิดสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงเพือ่ การมีชวี ติ ทีส่ มดุล
ขัน้ ตอนนีจ้ งึ ดำ�เนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการกลุม่ 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) miracle of me เพือ่
ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทบทวนความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป้าหมายในชีวติ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อเป้าหมายในชีวติ ซึง่ สัมพันธ์กบั การดูแล
สุขภาพองค์รวม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (2) my life is important than money เพื่อให้ผู้ให้
ข้อมูลตระหนักถึงคุณค่าของชีวติ และตระหนักถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องดูแลรักษาชีวติ ให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี โดยสามารถ
สรุปผลการดำ�เนินกิจกรรมได้ ดังนี้
			 3.1 ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง โดยการศึกษาในครัง้ นี้
สามารถสรุปความภาคภูมใิ จในตนเอง และคุณค่าในชีวติ ของตนเองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ 5 ประการ ดังนี้ 1) สามารถ
พึง่ ตนเองได้และสามารถเอาชนะอุปสรรคด้วยความขยัน 2) เป็นความหวังและเป็นทีพ่ ง่ึ ของพ่อแม่ 3) เป็นลูกศิษย์
ที่ดีของครู 4) เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาชาติในอนาคต และ 5) เป็นที่พึ่งของเพื่อน
			 3.2 รับรูเ้ ป้าหมายของชีวติ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลสรุปว่า เป้าหมายทีส่ �ำ คัญในชีวติ คือ การสำ�เร็จการศึกษา
เพราะการศึกษามีความสำ�คัญต่อการมีอาชีพที่ดี การมีชีวิตที่ดี และการเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้
			 3.3 เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายซึง่ เชือ่ มโยงกับสุขภาพองค์รวมและการดำ�เนินชีวติ ด้วยปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีทกั ษะในการใช้ชวี ติ เรียนรูแ้ ละศึกษาประวัตผิ บู้ รรลุเป้าหมาย คบเพือ่ นทีด่ ี มีความ
ขยัน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียน วางแผนอนาคต และมีเป้าหมายในชีวิต
			 3.4 อธิบายปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคของเป้าหมายในชีวติ ซึง่ เกีย่ วข้องกับปัญหาสุขภาวะทางจิตสังคม
สติปญ
ั ญา และจิตวิญญาณ และการใช้ชวี ติ อย่างขาดเหตุผล เช่น ติดเกมส์ ตามเพือ่ น มีแฟนในวัยเรียน ไม่ตง้ั ใจเรียน
และเลือกเรียนในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง ดังที่สะท้อนไว้ว่า “ถ้าท้องจะเรียนต่อไม่ได้ อายเพื่อน”
			 3.5 คิดหาวิธกี ารป้องกันอุปสรรคของเป้าหมายในชีวติ ด้วยสติปญ
ั ญาและความพอเพียง เช่น หางาน
อดิเรกทำ� มีความคิดเห็นของตัวเอง คบเพือ่ นทีด่ ี ปรับความเข้าใจกับผูป้ กครอง ไม่ตดิ แฟน ไม่มเี พศสัมพันธ์ และปรับตัว
ในเรื่องการเรียน
		 เมือ่ สิน้ สุดการดำ�เนินการในขัน้ ตอนที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถอธิบายความสำ�คัญและเชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ของแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กับ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ตระหนักรูว้ า่ “แม้มเี ป้าหมายในชีวติ แต่หากไม่ด�ำ เนินชีวติ บนความพอประมาณ มีเหตุมผี ล และมีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง
โดยเฉพาะการไม่เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง จะทำ�ให้เป้าหมายที่วางไว้ไม่ประสบความสำ�เร็จ” และที่สำ�คัญ
“ชีวติ มีคา่ มากกว่าเงินทอง” เพราะเงินไม่สามารถซือ้ ชีวติ ได้ ชีวติ ประเมินค่าไม่ได้ และชีวติ ไม่สามารถสร้างทดแทนได้
ดังนัน้ จึงควรใช้ชวี ติ ด้วยความพอประมาณ มีเหตุมผี ล เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันในตนเอง และวิธกี ารสำ�คัญทีจ่ ะดูแลชีวติ
ให้มีความปลอดภัย มีชีวิตที่ดี คือ การดูแลสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การนำ�แนวคิดสำ�คัญที่รู้สู่การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาชีวิต
ผู้วิจัยนำ�ผู้ให้ข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนของการนำ�แนวคิดที่ได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น
8 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม 2 - 3 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์ และทุก 2 สัปดาห์ ผู้ให้ข้อมูลจะร่วม
แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ สะท้อนคิดผลการปฏิบตั ิ วิเคราะห์ปจั จัยส่งเสริม ปัจจัยอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และปรับแผนกิจกรรม
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ซึง่ แผนปฏิบตั ไิ ด้ถกู ปรับทัง้ สิน้ 4 ครัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการปฎิบตั จิ ริงของผูใ้ ห้ขอ้ มูล จนได้
กิจกรรมทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการส่งเสริมเป้าหมายในชีวติ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยดำ�เนินการ 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ (1) การกำ�หนดเส้นทางชีวิตของตนเอง
(2) การส่งเสริมการปฏิบัติจริงและการให้คำ�มั่นสัญญา และ (3) การสะท้อนผลการเรียนรู้
1. กำ�หนดเส้นทางชีวิตของตนเอง
		 ขัน้ ตอนการกำ�หนดเส้นทางชีวติ ของตนเอง เป็นขัน้ ตอนสำ�คัญในการลงมือปฏิบตั ิ โดยผูว้ จิ ยั สนับสนุน
ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลฝึกออกแบบเป้าหมายในชีวติ ของตนเอง ทีผ่ สมผสานระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดูแล
สุขภาพองค์รวม ผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ (1) my dreams come true เพื่อสนับสนุนให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย
ฝึกออกแบบเส้นทางชีวติ และกำ�หนดกิจกรรมทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายในชีวติ และ (2) together… we can เพือ่ สนับสนุน
ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทุกคน ช่วยระดมสมองและออกแบบกิจกรรมทีจ่ ะนำ�ไปสูเ่ ป้าหมายในชีวติ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการดูแลสุขภาพองค์รวมร่วมกัน โดยสามารถสรุปผลการดำ�เนินกิจกรรมได้ ดังนี้
			 1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลวางแผนเส้นทางชีวติ ของตนเองและระบุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับเป้าหมายในชีวติ โดย
พบว่า ปัจจัยจูงใจสำ�คัญและมีผลต่อเป้าหมายในชีวติ คือ การมีสง่ิ ยึดเหนีย่ วจิตใจ ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือพ่อแม่
และผูม้ พี ระคุณ การช่วยเหลือบุคคลอืน่ สังคม และประเทศชาติ ความต้องการสร้างความภาคภูมใิ จและความสุข
ให้กบั ตนเองและบุคคลทีร่ กั และความต้องการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพทีด่ ี มีเกียรติและมัน่ คง ซึง่ สิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ
เหล่านี้ สะท้อนได้ถงึ การมีสขุ ภาวะจิตวิญญาณทีด่ ี และจะเป็นแรงผลักดันสำ�คัญในการก้าวไปถึงเป้าหมายในชีวติ
ดำ�เนินชีวติ ด้วยความไม่ประมาท มีเหตุมผี ลในการดำ�เนินชีวติ ลดโอกาสเสีย่ งของปัญหาสุขภาพ รวมถึงมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตนเอง
			 1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกแบบกิจกรรมทีม่ คี วามชัดเจน และนำ�สูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ โดยครอบคลุมลักษณะ
กิจกรรมความถี่ของการปฏิบัติกิจกรรม ระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรม และรูปแบบของการบันทึกการปฏิบัติ
กิจกรรม โดยเบื้องต้นกิจกรรมที่ระบุ มีทั้งสิ้น 28 กิจกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การดูแลสุขภาพองค์รวม เช่น เล่นอินเตอร์เน็ตไม่เกิน 2 ชม/วัน และไม่เสพยาเสพติด
2. ส่งเสริมการปฏิบัติจริงและให้คำ�มั่นสัญญา
		 การส่งเสริมการปฏิบตั จิ ริงและให้ค�ำ มัน่ สัญญา มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงตามแผน
ทีว่ างไว้อย่างมีวนิ ยั พร้อมมีก�ำ ลังใจ เพือ่ นำ�ไปสูเ่ ป้าหมายในชีวติ ร่วมกับการสร้างเสริมความเป็นคนดี ผ่าน 3 กิจกรรม
ได้แก่ (1) my promises เพื่อปลูกจิตสำ�นึกและฝึกวินัยในการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายในชีวิต (2)
inspiration by senior friends เพื่อเสริมสร้างกำ�ลังใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้ให้ข้อมูลจากบุคคลต้นแบบ และ
(3) being a good person เพื่อปลูกจิตสำ�นึกของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และสร้างพลเมืองดีของสังคม
เพราะเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเป้าหมายชีวติ และการดำ�เนินชีวติ โดยสามารถสรุปผลการดำ�เนินกิจกรรมได้ ดังนี้
			 2.1 ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้คำ�มั่นสัญญาต่อกัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ และลงบันทึกใน
แบบฟอร์มทีอ่ อกแบบร่วมกัน นอกจากนี้ ในสัปดาห์ท่ี 5 - 8 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ออกแบบบันทึกกิจกรรมของตนเองขึน้ ใหม่
โดยเพิม่ เติมรายละเอียดกิจกรรมทีต่ นเองปฏิบตั แิ ละผลทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ิ และสะท้อนให้เห็นว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความเข้าใจ และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติกิจกรรมจริง
			 2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้สมั ผัสกับผูท้ ป่ี ระสบความสำ�เร็จในชีวติ และเคยผ่านประสบการณ์เช่นเดียวกับ
ที่ผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เชิญบุคคลต้นแบบซึ่งเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำ�นวน 4 คน มา
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ เมือ่ ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วงชีวติ ทีม่ จี ดุ พลิกผันหรือ
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตฯ

มีเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องตัดสินใจ ผลการจัดกิจกรรม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ดังนี้ (1) ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
แนวทางในการเลือกเส้นทางชีวติ (2) รูส้ กึ กระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อม เพือ่ การสอบแข่งขันและไม่กลัว
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ต้น (3) ได้รบั แนวทางในการเลือกสถาบันการศึกษา (4) ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงินทีม่ าจากหยาดเหงือ่
ของพ่อแม่ และ (5) ได้รบั แนวทางการเลือกคบเพือ่ น นอกจากนี้ นักศึกษาพยาบาลซึง่ เป็นบุคคลต้นแบบทัง้ 4 คน
ยังรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง และรู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีแก่น้องด้วย
			 2.3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแสดงความกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ โดยในสัปดาห์ท่ี 6 ซึง่ ตรงกับวันประชุมผูป้ กครอง
ของโรงเรียน ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรม “สร้างเสริมคนดี” ซึง่ เน้นการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีระหว่างกัน
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูป้ กครอง และการให้ค�ำ มัน่ สัญญาของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลกราบเท้าผูป้ กครอง ให้ค�ำ สัญญา
ว่าจะเป็นคนดี และผูป้ กครองให้พรแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล ดังผูป้ กครองรายหนึง่ ซึง่ เป็นพีช่ ายทีม่ าร่วมกิจกรรมแทนพ่อแม่
กล่าวว่า “ที่น้องทำ�อยู่ทุกวันนี้ ที่ช่วยพ่อซ่อมรถ และตั้งใจเรียนนั้นดีอยู่แล้ว ขอให้ได้เข้าเรียนช่างยนต์ตามที่ฝัน
ให้ได้”
3. สะท้อนผลการเรียนรู้
		 เมือ่ สิน้ สุดสัปดาห์ท่ี 8 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถออกแบบกิจกรรมทีเ่ ชือ่ มโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการดูแลสุขภาพองค์รวม เพื่อนำ�สู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และตลอดกระบวนการได้นำ�แนวคิดการสะท้อน
ผลการเรียนรูม้ าใช้อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการลงมือปฏิบตั ิ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวคำ�มัน่ สัญญาต่อกันก่อนเริม่
ปฏิบตั กิ จิ กรรม และบันทึกการปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังเสนอแนะให้เพิม่ คุณลักษณะและ
กิจกรรม เพือ่ ไปให้ถงึ เป้าหมายในชีวติ ซึง่ เป็นการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดูแลสุขภาพองค์รวม
และเกีย่ วข้องกับมิตจิ ติ สังคมและจิตวิญญาณทีจ่ ะนำ�พาสูก่ ารมีชวี ติ ทีด่ ี โดยกิจกรรมเมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการทัง้ หมด
ประกอบด้วย 32 กิจกรรม และสามารถสรุปกิจกรรมเพือ่ เป้าหมายในชีวติ ตามมิตสิ ขุ ภาพทีส่ ะท้อนถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 3 ด้าน ดังนี้ (1) สุขภาพกาย (การดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง การไม่ท�ำ ร้ายร่างกาย) เช่น
การตั้งใจดูแลสุขภาพ การสวมหมวกกันน็อค การไม่มีเพศสัมพันธ์ (2) สุขภาพจิตสังคม (การมีสภาพจิตใจดี
การอยูด่ ว้ ยกันอย่างสามัคคี การปฏิบตั ติ นให้คนอืน่ ชืน่ ชม) เช่น การประพฤติตนดี การมีครอบครัวดี การช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน การไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผอู้ น่ื ความรักเพือ่ น การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื การทำ�จิตใจให้
แจ่มใส การมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูอ้ น่ื และ (3) สุขภาพจิตวิญญาณ
(การมีความรู้ การมีปญ
ั ญา การมีสติ การคิดดี การกระทำ�สิง่ ทีด่ ี การมีไหวพริบ การมีเป้าหมายในชีวติ ของตนเอง)
เช่น ความตัง้ ใจเรียน การเรียนรูจ้ ากสิง่ รอบข้าง การมีสติ การสวดมนต์ การทำ�สมาธิ การฟังธรรมะ การฟังเพลง
การมีคณ
ุ ค่าในชีวติ การหาสิง่ ทีม่ คี า่ ในชีวติ ให้เจอ การมีเป้าหมายในชีวติ การมีสง่ิ ยึดเหนีย่ วจิตใจ การมีความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ การมีจิตสำ�นึกดี การรู้บุญคุณ การรู้ถูกรู้ผิด และการอ่อนน้อมถ่อมตน
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู้
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามแผนและการปรับแผน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้ในการ
นำ�รูปแบบ “การใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ของวัยรุน่ ไทย” ไปทดลองใช้ จำ�นวน 2 ครัง้ ระยะเวลาทัง้ สิน้ 2 สัปดาห์ ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม 2 - 3 ชัว่ โมง
/ครัง้ /สัปดาห์ โดยผูว้ จิ ยั ประเมินผลการเรียนรูผ้ า่ นการพัฒนาสือ่ ภาพยนต์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แบ่งกลุม่
ด้วยตนเอง ออกเป็น 4 กลุม่ เพือ่ จัดทำ�สือ่ ภาพยนต์ทต่ี อบโจทย์การดูแลสุขภาพองค์รวม เป้าหมายในชีวติ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ ดังนี้
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1. นำ�แนวคิดที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตและพัฒนาชีวิต
		 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจและสามารถนำ�แนวคิดทีเ่ รียนรูร้ ว่ มกัน ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวติ และพัฒนาชีวติ
ของตนเอง โดยสามารถพัฒนาสือ่ ภาพยนต์ทส่ี ะท้อนการดูแลสุขภาพองค์รวม เป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ กลุม่ ที่ 1 นำ�เสนอ “ตามรอยพ่อด้วยพอเพียง....เพือ่ เป้าหมายในชีวติ ” กลุม่ ที่ 2 นำ�เสนอ “ความฝัน
และเส้นทางสูฝ่ นั ” กลุม่ ที่ 3 นำ�เสนอ “สุขภาพ...นำ�มาซึง่ ความสำ�เร็จ” และ กลุม่ ที่ 4 นำ�เสนอ “ฝันให้ไกล และ
ไม่ไกลเกินเอือ้ ม” เมือ่ แต่ละกลุม่ นำ�เสนอแล้วตัวแทนผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า สือ่ มีความน่าสนใจ ให้แนวทางในการดำ�เนินชีวติ
และสามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวติ ได้จริง และประธานกรรมการตัดสิน คือ ครูประจำ�ชัน้ ยังได้กล่าวเสริมว่า “สือ่ ทีน่ �ำ เสนอ
สามารถถ่ายทอดได้วา่ สิง่ ทีค่ วรปฏิบตั แิ ละไม่ควรปฏิบตั คิ อื อะไรบ้าง ครูอยากจะฝากไว้ให้นกั เรียนนำ�ไปปฏิบตั ิ เพราะ
จะส่งผลดีกับชีวิตของนักเรียน”
		 นอกจากนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำ�นวน 20 ราย สะท้อนว่า การร่วมกิจกรรมช่วยให้ตนเองวางเป้าหมายในชีวติ
ชัดเจนมากขึน้ ช่วยหล่อหลอมและปลูกฝังความกตัญญู เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ท�ำ งาน ดูแลน้อง และตัง้ ใจเรียน
เพือ่ ให้พอ่ แม่ ซึง่ เป็นบุคคลอันเป็นทีร่ กั มีความสุข ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 15 ราย มีเป้าหมายในชีวติ ในการศึกษาต่อ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
14 ราย กล่าวว่า ตนเองได้วางแผนในอนาคตเพือ่ วันข้างหน้า ซึง่ ทำ�ให้มคี วามมุง่ มัน่ ใฝ่เรียนรู้ ขยันเรียน และอดทน
ต่ออุปสรรคทีจ่ ะเกิดขึน้ และผูใ้ ห้ขอ้ มูล จำ�นวน 7 ราย กล่าวว่า ตนเองมีแนวทางในการไปสูเ่ ป้าหมายของชีวติ ทีเ่ ป็นจริง
และได้ความรู้เพื่อใช้ในชีวิตอนาคตและได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ผมได้รู้จักเป้าหมายในชีวิต
ของตัวเอง และมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนมากขึน้ ” และ “กิจกรรมทีค่ รู (ผูว้ จิ ยั ) ให้ตก๊ิ เครือ่ งหมายว่า กิจกรรมใดทำ�ได้
หรือทำ�ไม่ได้ ทำ�ให้หนูได้คดิ ถึงเป้าหมายในชีวติ ได้ฝกึ วางแผน และฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีว่ างแผนไว้ หนูคดิ ว่า
เป็นการฝึกตัวเรา จะทำ�ให้เราเป็นคนทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จในอนาคต” “อาจารย์ชว่ ยให้เป้าหมายในชีวติ ของหนู
ชัดเจน” และผูใ้ ห้ขอ้ มูลยังกล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของความอดทน ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารมีเป้าหมายในชีวติ ทีเ่ ป็นจริงด้วย ดังทีก่ ล่าวว่า “หนูจะตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจทำ�งานเพือ่ ให้เป้าหมายเป็นจริง
ไม่ย่อท้อ”
2. มีความสามัคคีและการช่วยเหลือเผื่อแผ่
		 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าได้รับการส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเผื่อแผ่ ความมีน้ำ�ใจ การแบ่งปัน
การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การมีจติ สาธารณะ และการเรียนรู้
ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ซึง่ สะท้อนถึงการดูแลสุขภาพด้านจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทีน่ �ำ มาซึง่ การมีชวี ติ ร่วมกับผูอ้ น่ื
อย่างมีความสุข ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความสามัคคี เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข” ซึง่ แสดงออกถึงการเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม และสะท้อนถึงการมีชวี ติ บนหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. มีความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจ
		 ระหว่างทำ�กิจกรรม และเสร็จสิน้ กิจกรรม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะท้อนถึง การรับรูถ้ งึ ความมีคณ
ุ ค่าในชีวติ ของตนเอง
เช่น จากการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ inspiration by senior friends ผู้ให้ข้อมูลบางรายกล่าวว่า ตนเอง
ต้องการมาเป็นบุคคลต้นแบบในอนาคตให้แก่รนุ่ น้อง ดังทีก่ ล่าวว่า “วันหนึง่ หนูอาจจะมีโอกาสได้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั น้องๆ บ้าง” และผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความต้องการให้พๆ่ี มาให้แนวทางอีก ดังทีก่ ล่าวว่า “อยากให้เพิม่ กิจกรรมให้พๆ่ี
นักศึกษามาบอกแนวทางการศึกษาต่อเพิ่มอีก เพราะอยากมีความรู้และได้แนวทางมากขึ้น”
		 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ การศึกษาครัง้ นี้ ช่วยสนับสนุนให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำ�คัญของทัง้ 3 แนวคิด คือ “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การดูแลสุขภาพองค์รวม”
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

การพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตฯ

พร้อมทัง้ สามารถนำ�แนวคิดทัง้ 3 แนวคิด สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง โดยการวางแผนการปฏิบตั อิ ย่างมีวนิ ยั ได้อย่างต่อเนือ่ ง
และการสะท้อนผลการเรียนรูอ้ ย่างชัดเจน ซึง่ สะท้อนในรูปแบบของสือ่ ภาพยนต์ และทีส่ �ำ คัญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั การ
ปลูกฝังความเป็นคนดี และคนเก่ง ซึง่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันในตนเองและมีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินชีวติ ร่วมด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สามารถสรุปได้ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ การสร้างความ
เข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “สุขภาพแบบองค์รวม” การนำ�แนวคิด
สำ�คัญทีร่ สู้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริงเพือ่ พัฒนาชีวติ และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึง่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามลำ�ดับ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทำ�ความเข้าใจสถานการณ์ กิจกรรมที่สำ�คัญในขั้นตอนนี้ คือ การสร้างสัมพันธภาพ
และสร้างความไว้วางใจเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารทำ�ความเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ ซึง่ เป็นขัน้ ตอนสำ�คัญของการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้บูรณาการกิจกรรมที่สำ�คัญ ได้แก่ การทำ�ความรู้จักอย่างเป็นกันเอง
การแสดงออกถึงความห่วงใยและให้ความสำ�คัญแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูล การรับฟังข้อเสนอ การสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย
การให้เกียรติ เพือ่ นำ�มาซึง่ ความภาคภูมใิ จ ความไว้วางใจ กล้าให้ขอ้ เสนอแนะ และกล้าแสดงออกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวได้เสนอแนะไว้ในการศึกษาในบริบทของการพยาบาลทีว่ า่ การฟังเสียงของวัยรุน่ ทีส่ ะท้อนออกมา
เป็นหนทางสำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารให้ค�ำ แนะนำ� และการชีแ้ นะทางเลือกในเรือ่ งทีส่ �ำ คัญในชีวติ 12 ซึง่ การสร้างสัมพันธ
ภาพดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และกล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความเข้าใจ แนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“สุขภาพแบบองค์รวม” ด้วยผลการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลยังมีความเข้าใจและนำ�แนวคิด “เป้าหมายในชีวิต”
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “สุขภาพแบบองค์รวม” ไปปรับใช้ไม่ชดั เจน ซึง่ ส่งผลให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลยังไม่ให้
ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพองค์รวม เพราะยังไม่มีความเข้าใจถึงความสำ�คัญของสุขภาพที่มีผลต่อเป้าหมาย
ในชีวติ ของตนเอง ดังนัน้ กิจกรรมสำ�คัญเพือ่ ทำ�ความเข้าใจแนวคิด 3 แนวคิด คือ การเริม่ ต้นด้วยการสร้างความ
เข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวติ ” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเชือ่ มโยง 2 แนวคิดดังกล่าว กับการดูแล
“สุขภาพแบบองค์รวม” โดยการจัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง ฝึกคิดทบทวน
เป้าหมายในชีวติ และตระหนักถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องดูแลรักษาชีวติ ให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี ทัง้ นี้ เพราะ “ชีวติ ของฉัน
มีค่ามากกว่าเงินทอง” รวมถึง การศึกษาหนทางที่จะนำ�มาซึ่งเป้าหมายในชีวิตโดยใช้บุคคลต้นแบบ ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากบุคคลใกล้ชดิ และสมาชิกในครอบครัว ทัง้ นีก้ ารศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การ
กระตุน้ จากครอบครัว และการมีตน้ แบบของสมาชิกในครอบครัว มีผลต่อการรับรูเ้ ป้าหมายในชีวติ โดยการสนับสนุนจาก
ครอบครัว ช่วยให้สมาชิกรับรูถ้ งึ โอกาสและความคาดหวังทีน่ �ำ มาซึง่ ความคาดหวังในการเรียนหรือการประกอบอาชีพ13-14
เมือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเข้าใจตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีสง่ิ ยึดเหนีย่ วจิตใจ จะนำ�ไปสูก่ ารสร้างแรงจูงใจและ
กำ�หนดพฤติกรรมของตนเอง และช่วยให้ด�ำ เนินชีวติ อย่างมีทศิ ทาง15 มีความตัง้ ใจในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม13-14, 16-18 โดยพฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล
และมีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่า การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การมีสง่ิ ยึดเหนีย่ วจิตใจ การมี
ตัวอย่างทีด่ ใี นชีวติ การมีเป้าหมายในชีวติ การดูแลสุขภาพบนพืน้ ฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้วัยรุ่นมีชีวิตที่ดีและมีต้นทุนชีวิต17
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ขัน้ ตอนที่ 3 การนำ�แนวคิดสำ�คัญทีร่ สู้ กู่ ารปฏิบตั จิ ริงเพือ่ พัฒนาชีวติ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ฝกึ ออกแบบเส้นทางชีวติ
และกำ�หนดกิจกรรมที่จะไปถึงเป้าหมายในชีวิตของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม
เพราะเพือ่ นและการทำ�กิจกรรมกลุม่ มีความสำ�คัญกับวัยรุน่ 1 พร้อมระบุความถีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั กิ จิ กรรม ระยะเวลา
ของการปฏิบัติกิจกรรม และรูปแบบของการบันทึก เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลมีกิจกรรมและตั้งเป้าหมายในชีวิตที่มีความ
เฉพาะเจาะจง แสดงระยะเวลาที่จะทำ�งานให้สำ�เร็จ รวมถึง ให้ข้อมูลป้อนกลับและให้รางวัล เพื่อส่งเสริมการรับรู้
ถึงคุณค่า และเจตนารมณ์ของตนเอง นำ�มาซึง่ การลงมือปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน และส่งผลต่อเป้าหมายในชีวติ 19 ซึง่ ผลของ
การมีเป้าหมายในชีวิต สนับสนุนให้ผู้ให้ข้อมูลคิดและวางแผนเส้นทางเดินของชีวิต มีแรงจูงใจที่จะไปสู่จุดหมาย
และไปถึงอนาคตทีใ่ ฝ่ฝนั ค้นหาวิธกี ารทีจ่ ะไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้ และมีความพยายามทีป่ ฏิบตั ใิ นสิง่ ทีต่ นเองเชือ่ มัน่ ว่า
จะเป็นหนทางที่นำ�ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้20
ปัจจัยจูงใจสำ�คัญและมีผลต่อเป้าหมายในชีวติ คือ การมีสง่ิ ยึดเหนีย่ วจิตใจ ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือพ่อแม่
และผูม้ พี ระคุณ การช่วยเหลือบุคคลอืน่ สังคม และประเทศชาติ ซึง่ สิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจเหล่านี้ แสดงออกถึง การมี
ความกตัญญู กตเวที และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และหากบุคคลมีความรักตนเอง
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ทำ�ให้บุคคลรับรู้ถึงความหมายและคุณค่าในชีวิตของตน และจะซาบซึ้งกับคุณงาม
ความดี การเสียสละต่อบุคคลอืน่ การมีจติ อาสา และจะมีทศั นคติทเ่ี ข้มแข็งและสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ21
ซึง่ อาจจะสะท้อนถึงการมีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง ซึง่ เป็นแนวคิดสำ�คัญในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีส่ ะท้อนได้ถงึ
การมีสขุ ภาวะจิตวิญญาณทีด่ ี และเป็นแรงผลักดันสำ�คัญในการก้าวไปถึงเป้าหมายในชีวติ ดำ�เนินชีวติ ด้วยความไม่
ประมาทมีเหตุมผี ลในการดำ�เนินชีวติ 22 ลดโอกาสเสีย่ งของปัญหาสุขภาพ รวมถึง มีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง และหากวัยรุน่
ซึ่งเป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายในชีวิตและภูมิคุ้มกันในตนเอง ย่อมนำ�มาซึ่งการมีชีวิตที่ดี
มีคณ
ุ ภาพชีวติ และนำ�พาสังคมให้เจริญรุง่ เรืองและสงบสุข16-17 ทัง้ นี้ เพราะผูท้ ม่ี คี วามมุง่ หวังในชีวติ สูง จะมีความมุง่ หวัง
และกระตือรือร้น เพือ่ ทำ�ให้เป้าหมายในชีวติ หรือกิจกรรมในชีวติ ประสบผลสำ�เร็จ มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั ตนเองและ
บุคคลอืน่ ตระหนักถึงคุณค่าในชีวติ ของตนเอง และมีความเข้มแข็งในตนเองในการเผชิญอุปสรรคต่างๆ ทีน่ �ำ มาซึง่
ความพึงพอใจในชีวิต21
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้ ผลการศึกษา พบว่า เมือ่ วิเคราะห์กจิ กรรมทีว่ างแผน การลงมือปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมตามแผน และการสะท้อนผลการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ภาพยนต์ มีความครอบคลุมสุขภาวะองค์รวม และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายในชีวิต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ประกอบด้วยหลายประการ ได้แก่
การมีความเข้าใจและสามารถนำ�แนวคิดที่เรียนรู้ร่วมกัน ไปปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตและพัฒนาชีวิตของตนเอง
การส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือเผือ่ แผ่ ความมีน�ำ้ ใจ การแบ่งปัน การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ความมี
เหตุผล ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา การมีจติ สาธารณะ และการเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ดังนัน้ อาจกล่าว
ได้วา่ ตลอดกระบวนการนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้พฒ
ั นาตนเองอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ
เพื่อเป้าหมายในชีวิต และการพัฒนาที่สำ�คัญ คือ การพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีวินัย รักษาคำ�มั่นสัญญาของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ23
ข้อจำ�กัดของการวิจัย
ข้อจำ�กัดด้านการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ใกล้
จะสำ�เร็จการศึกษา ส่งผลทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดด้านการจัดกิจกรรมทีจ่ ะต้องเร่งรีบก่อนนักเรียนสำ�เร็จการศึกษา ขณะเดียวกัน
การจัดกิจกรรมในกลุม่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อาจจะล่าช้าเกินไปในการส่งเสริมการสร้างเป้าหมายในชีวติ
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ว.พยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559
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ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรเลือกนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 เพราะนักเรียนวัยนี้ เริม่ คิดถึงเป้าหมายในชีวติ
ด้วยแล้ว
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
1. ด้านการปฏิบัติ
1.1 ผู้บริหาร ควรสนับสนุนและเผยแพร่รูปแบบของการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุน่ ไทยแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง และสนับสนุนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
เช่น ครูประจำ�ชัน้ และครูแนะแนว บูรณาการรูปแบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยอาจจะเลือก
บางกิจกรรมหรือนำ�รูปแบบทัง้ หมดไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ และส่งเสริมกิจกรรม
สร้างคนดี กิจกรรมจิตอาสา
		 1.2 ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ควรตระหนักถึงความสำ�คัญของทัง้ 3 แนวคิด และนำ�รูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมาย
ในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้กับกลุ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อย่างต่อเนื่อง อันจะนำ�ไปสู่การส่งเสริมการมีเป้าหมายในชีวิตและการดูแล
สุขภาพองค์รวม
		 1.3 พยาบาลประจำ�โรงเรียน สามารถบูรณาการรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่นักเรียนควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย ซึ่งพยาบาลได้ปฏิบัติเป็นงานประจำ�อยู่แล้ว
2. ด้านการศึกษาและการวิจัย
		 2.1 ควรศึกษาวิจยั เชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมเป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อการดูแลสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่น
		 2.2 ควรพัฒนาตัวชีว้ ดั หรือเครือ่ งมือประเมินสุขภาพองค์รวม เป้าหมายในชีวติ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวัยรุ่น
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Application of purpose in life and self-sufficient economic
philosophy in enhancing the holistic health promotion of Thai
adolescents
Karnsunaphat Balthip*

Usanee Petchruschatachart** Siriwan Piriyakoontorn***
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Abstract
This participation action research (PAR) with a technical collaborative approach aimed to
develop the model of application of purpose in life and self-sufficient economic philosophy in
enhancing the holistic health promotion of Thai adolescents. The participants were selected by
purposive sampling method and divided into three groups. The first group was 40 Thai junior high
school students. The data were collected using focus group discussions, in-depth interviews, and
journal writing. The second group comprised of 3 teachers. The data were collected using in-depth
interviews and focus group discussions. The third group was composed of 24 parents and guardians.
The data were collected using focus group discussions. General information data were analyzed
using frequency, percentage and mean. The data for model development were analyzed using
the Strauss and Corbin method.
The results showed that the model consisted of 4 steps and the duration of the program
took 26 weeks. Firstly, understanding the situation consisted of 3 activities; (1) developing rapport
and trust, (2) understanding the perception of three concepts; purpose in life, self-sufficient
economic philosophy, and holistic health promotion concept from the participants’ perspective,
and (3) understanding the experience of utilizing the three concepts of the participants. Secondly,
enhancing understanding of the three concepts which consisted of 3 activities; (1) enhancing
understanding of the purpose in life, (2) learning the concept of self-sufficient economic philosophy
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and (3) linking purpose in life and self-sufficient economic philosophy concept to holistic healthpromotion. Thirdly, applying the three concepts in practice to improve life consisted of 3 activities;
(1) designing activities to guide way of living, (2) promoting practice with commitment, and
(3) reflection. Lastly, evaluation, in which three consequences were identified in relation to the whole
process; (1) being able to apply the three concepts to improve life, (2) improving sense of sharing
and altruism, and (3) enhancing feelings of pride and inspiration.
Keywords: holistic health; purpose in life; self-sufficient economic philosophy; Thai adolescent

