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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระดับปฏิบัติการ (technical collaborative approach) น้ี มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย ผู้ให้ข้อมูลเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีท่ี 3 จำานวน 40 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการเขียนบันทึก
2) กลุ่มครู จำานวน 3 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก และ 3) กลุ่มผู้ปกครอง
จำานวน 24 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
และข้อมูลการพัฒนารูปแบบการใช้แนวคิดเป้าหมายในชีวิตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของวัยรุ่นไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการของ Strauss, Corbin 
 ผลการศึกษา สามารถสรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบฯ ได้ 4 ข้ันตอน โดยใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 26 สัปดาห์ 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทำาความเข้าใจสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพ
และความไว้วางใจ (2) การศึกษาปรากฏการณ์การรับรู้ความหมายของแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” และ (3) การศึกษาประสบการณ์การนำา 3 แนวคิด ไป
ปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างความเข้าใจ 3 แนวคิด ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การ
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สร้างความเข้าใจแนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” (2) การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) การเช่ือมโยง
แนวคิด “เป้าหมายในชีวิต” “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ “การดูแลสุขภาพองค์รวม” ข้ันตอนท่ี 3 การนำา
แนวคิดสำาคัญท่ีรู้สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาชีวิต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การกำาหนดเส้นทางชีวิตของ
ตนเอง (2) การส่งเสริมการปฏิบัติจริงและการให้คำาม่ันสัญญา และ (3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ และข้ันตอนท่ี 4
การประเมินผลการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ (1) สามารถนำาแนวคิดที่เรียนรู้ไปปรับ
ใช้ในการดำาเนินชีวิตและพัฒนาชีวิต (2) มีความสามัคคีและการช่วยเหลือเผ่ือแผ่ และ (3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
และแรงบันดาลใจ  
 
คำาสำาคัญ: เป้าหมายในชีวิต; ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง; สุขภาพแบบองค์รวม; วัยรุ่นไทย

ความเป็นมาของปัญหา
 วัยรุ่น เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโตท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญา1

เป็นช่วงชีวิตท่ีมีสุขภาวะดี เร่ิมมีแผนท่ีชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิต เพ่ือการก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
สู่การมีอนาคตที่ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า กระแสโลกาภิวัตน์นำาพาวัตถุนิยมเข้าสู่วิถีชีวิต
ประชาชน ประกอบกับระบบคุณค่าท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทรของคนในสังคมปรับเปล่ียนไปจากเดิม2

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและภาวะสุขภาพของวัยรุ่น ประกอบกับสถานการณ์ 50 ปีท่ีผ่านมา พบว่า การสร้างเสริม
สุขภาพของวัยรุ่นยังน้อยกว่าการสร้างเสริมสุขภาพแก่วัยเด็ก1 ท่ีนำามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเส่ือม และก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่น เช่น การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ การ
ฆ่าตัวตาย ภาวะโภชนาการเกิน การต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่ีนำาไปสู่การบาดเจ็บ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และติดเช้ือเอชไอวี3 การดำาเนินชีวิตอย่างไร้คุณค่าและไร้เป้าหมาย การไม่ตระหนักถึงคุณค่า
ของตนเอง และการขาดต้นทุนทางสังคม และนำาไปสู่การสูญเสียเป้าหมายในชีวิต4

 การมีเป้าหมายในชีวิต เกิดจากบุคคลมีความเช่ือท่ีว่า ชีวิตของตนเองมีความสำาคัญหรือมีความหมาย และ
เม่ือบุคคลค้นพบความหมายและเป้าหมายในชีวิต ทำาให้เกิดความรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง รู้สึกพึงพอใจในชีวิต
มีความหวัง มีความเข้มแข็ง และมีพลังในการดำาเนินชีวิต5 บุคคลท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 
จะมีความกระตือรือร้นในการค้นหาตนเอง และค้นหาความหมายท่ีเหมาะสมกับชีวิตของตน ตลอดจนมีการกระทำา
ด้วยความทุ่มเท เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต6 และการดำาเนินชีวิตบนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักการ
ดำาเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง เป็นวิธีการท่ีเน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง ความถูกต้อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ดังนั้น การส่งเสริมให้วัยรุ่นตระหนักถึงความ
มีคุณค่าของตนเอง การมีเป้าหมายในชีวิต การสร้างความรับผิดชอบในการดูแลตนเองให้มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ และ
การดำาเนินชีวิตแบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่ง
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือการมีชีวิตท่ีสมดุลและผาสุก มีความสำาคัญเป็นอันมาก ท่ีช่วย
ให้วัยรุ่นเข้าใจเหตุผลของการมีชีวิต7 ทำาให้เป็นผู้ท่ีมีสุขภาวะดี มีชีวิตท่ีเป็นสุข และเกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง และนำามา
ซึ่งการบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาวะ8

 การส่งเสริมการมีสุขภาวะองค์รวมแก่วัยรุ่นให้มีความสมบูรณ์ ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม
เป็นส่ิงท่ีสำาคัญท่ีจะเป็นรากฐานชีวิตให้กับวัยรุ่นดำาเนินชีวิตในหนทางท่ีถูกต้อง ดีงาม และเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ3

โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นมีสุขภาวะที่ดี จะต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว โรงเรียน
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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 health-
promotion. 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


