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บทคัดย่อ
 การวจิยัเชงิบรรยายน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาเป้าหมายชวีติของนักเรยีนในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศไทย กลุม่ตัวอย่าง 
จ�านวน 222 คน เป็นนักเรียนท่ีศึกษาในโรงเรียนมัธยมในภาคใต้ และเข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการ ประจ�าปี 2559 ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การสุ่มตัวอย่างสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย  
2 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ 2) แบบวัดเป้าหมายชีวิต แบบวัดเป้าหมายชีวิตผ่านการตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน และหาความเที่ยงกับนักเรียนวัยรุ่นจ�านวน 30 คน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์  
แอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.84 และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชงิบรรยาย ผลวจิยั พบว่า นักเรยีนมค่ีาเฉลีย่คะแนนเป้าหมาย 
ชีวติ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั M(SD) = 95.12(14.34) เมือ่พจิารณาตามปัจจยัหลกัของแบบวดั 5 ด้าน พบว่า ความมุง่หวงั 
ในชีวิต เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความมีเป้าหมายสูงสุด = 33.69(5.60) รองลงมา คือ ด้านทัศนะต่อชีวิต = 20.85 
(4.00) ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย = 20.28(4.19) ด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง = 10.28(2.96) และ 
ด้านความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย = 10.02(2.79) ผลการวิจัยน้ี สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อส่งเสริม
เป้าหมายชีวิตของนักเรียน เพื่อช่วยให้ด�าเนินชีวิตอย่างผู้มีพลังและมีทิศทาง เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง มีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ค�าส�าคัญ: เป้าหมายชีวิต; นักเรียนไทย; วัยรุ่น; ภาคใต้
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Abstract
 This descriptive research aimed to describe the purpose in life among students in southern Thailand. 
The sample consisted of 222 Thai students who participated in activities at the academic booth of the 
Division of Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing, at the 2016 Prince of Songkla University open 
house. Accidental sampling was used to select the sample. The instruments consisted of two components:  
1) personal data, and 2) the Purpose in Life (PIL) questionnaire. The PIL questionnaire was approved 
by three experts, and was tested for reliability with 30 junior high school students using Cronbach’s 
alpha coefficient, which yielded the value of 0.84. Data were analyzed using descriptive statistics.The 
results revealed that most of adolescents had overall purpose in life about with mean and SD M(SD) = 
95.12(14.34) Considering each of five domains of the purpose in life questionnaire, the highest mean score 
level was found in life expectancy component = 33.69(5.60), followed by attitude to life = 20.85(4.00), 
living with meaningful = 20.28(4.19), self-determination = 10.28(2.96) and feeling that I am meaningless  
= 10.02(2.79). respectively The findings could be used as a basis for planning, promoting and maintaining 
their purpose in life. Furthermore, this findings could be help them to live with strength, self-direction, self-
esteem and responsibility for their life, and to be a quality citizen of the nation.
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ความเป็นมาของปัญหา 
 ประชากรไทยในช่วงอายวุยัรุน่ เป็นช่วงวยัทีม่จี�านวน 
หน่ึงในสบิ (ร้อยละ 9.20) ของประชากรท้ังประเทศ1 นอกจากน้ี 
วัยรุ ่นนับเป็นช่วงวัยท่ีส�าคัญ เน่ืองจากเป็นวัยที่มีภาวะ
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตสังคม สติปัญญา อารมณ์ และ 
จิตวิญญาณ อีกทั้งวัยรุ่น เป็นระยะเวลาแห่งการเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะในทุกด้านของชีวิต2 เป็นช่วงเปลี่ยนวัยชีวิตทาง
สังคม ค่านิยม อุดมคติ ความสนใจ เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ และแสวงหา
เอกลักษณ์ของตนเอง ค้นพบเอกลักษณ์ของตนเอง ค้นหา
ตัวตน และเริ่มมีเป้าหมายชีวิต และค้นพบความหมายและ
เป้าหมายชีวิต3 เกิดการพัฒนาการทางจิตวิญญาณ รวมทั้ง 
พฒันาไปสูว่ยัผู้ใหญ่ทีม่คีณุภาพ เป็นพลงัส�าคัญท่ีจะสร้างสรรค์ 
สังคม จึงนับได้ว่าวัยรุ่นเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญ
 อย่างไรก็ตามสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ข้อมูล
จากการส�ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ในครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ4 พบว่า วัยรุ่นมักใช้ 
อนิเทอร์เน็ตในการเล่นเกมส์/ดาวน์โหลดเกมส์ และการสนทนา 
ออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เฉพาะการสนทนาออนไลน์ท่ี 
เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เท่า จากร้อยละ 1.60 ในปี พ.ศ. 2551 
เป็นร้อยละ 13.80 ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งส่งผลให้หมดเวลา

ไปกับกิจกรรมเหล่านี้ และยังอาจน�าไปสู่การถูกล่อลวง หรือ
ชักชวนออกไปยังที่อโคจรหรือแหล่งอบายมุขต่างๆ ได้ง่าย 
นอกจากนี้ยังพบว่า มีวัยรุ่นอายุต�่ากว่า 20 ปี นิยมเที่ยว
ผับ/สถานเริงรมย์ (ร้อยละ 8.90)4 ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น การดื่มสุราและของมึนเมา การใช้สารเสพติด 
หรอืการมเีพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ส่งผลให้เกดิการต้ังครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร รวมถึงการติดโรคทางเพศสัมพันธ์สอดคล้อง 
กับการศึกษาเรื่องกระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิตของ
เยาวชนไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี พบว่า สาเหตุส�าคัญ 
ประการหน่ึงของการติดเชือ้เอชไอวใีนวยัรุน่ คอื ไร้ส่ิงยดึเหน่ียว 
ในการด�าเนินชีวิต ด�าเนินชีวิตแบบไม่มีเป้าหมาย การเผชิญ
กับปัญหาในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยก5,6 ประกอบกับ 
ปัญหาใหญ่ของวยัรุน่ไทยส่วนหน่ึง คอื ไม่สนใจอนาคตตัวเอง 
เพราะมีคนคอยก�าหนดเส้นทางชีวิต โดยวัยรุ ่นไม่รับรู ้ถึง 
ความต้องการของตัวเอง ส่งผลให้วัยรุ่นไม่มีเป้าหมายใน
การด�าเนินชีวิต เกิดความสับสนในบทบาทของตนเอง มักจะ 
เลียนแบบผู้อื่น ถูกชักจูงได้ง่าย มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น 
การใช้สารเสพติด เข้ากลุม่กับวยัรุน่เกเร หรอืก่ออาชญากรรม 

จากข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเสี่ยง
ต่อเรื่องต่างๆ ซึ่งการป้องกันปัญหาวัยรุ่นสามารถด�าเนินการ
ได้หลายวิธี เช่น การเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง การให้ความรัก
ความอบอุ่น การฝึกให้รู้จักระเบียบวินัย การฝึกทักษะชีวิต
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ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง การมีทักษะในการปฏิเสธ
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง การมีทักษะสังคมดีและมีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง7,8 และการสร้างเป้าหมายชีวิต9 
 การมีเป้าหมายชีวิต ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญใน
การด�าเนินชีวิตของวัยรุ่น10 การมีเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้ 
วยัรุน่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมคีณุภาพและมสุีขภาวะ เพราะท�าให้ 
มีแรงจูงใจ มีความต้องการที่จะประสบความส�าเร็จ และให้ 
แนวทางในการด�าเนินชวีติทีถู่กต้อง11,12 วยัรุน่ท่ีเข้าใจความหมาย 
ของการมชีวีติและรูจ้กัต้ังเป้าหมายชวีติ จะเป็นผู้ทีม่พีฤติกรรม 
สุขภาพดี มีสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณดี 
สามารถค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง มีความเชื่อมั่นและมี
ความต้องการที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมาย มีความต้ังใจ 
ยึดมั่นในความส�าเร็จ แม้ว่าวัยรุ่นเหล่าน้ันจะเติบโตมาจาก 
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความเส่ียง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 
เป้าหมายชวีติกับภาวะสขุภาพของวยัรุน่ พบว่า การมเีป้าหมาย 
ชีวิตช่วยป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การดื่ม 
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย 
และการควบคุมอาหาร13 การส่งเสริมให้วัยรุ่นรู้จักการต้ัง 
เป้าหมายชีวิต จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะการมีเป้าหมาย
ชีวติจะช่วยให้ชวีติด�าเนินไปอย่างมทิีศทาง และมคีวามหมาย 
จากการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการ
สร้างเป้าหมายชีวิตของเยาวชนไทยท่ีมีชีวิตอยู่กับเอชไอว ี
พบว่า หากวัยรุ ่นมีเป้าหมายชีวิตจะด�าเนินชีวิตอย่างมี 
ความสุข5,14 และสอดคล้องกับภาระงานตามพัฒนาการของ 
วยัรุน่ประการหน่ึงคอื วยัรุน่จะต้องสามารถเลอืก และเตรยีมตัว 
ที่จะเลือกอาชีพในอนาคตได้ด้วยตนเอง15 นอกจากน้ีวัยรุ่น 
ที่มีเป้าหมายชีวิตจะเป็นผู้ที่มีจิตอาสา และค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน16 และการมเีป้าหมายชวีติ 
จะช่วยส่งเสริมการเติบโต ความมีคุณธรรม และความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองของวัยรุ่นได้17

 ข้อมูลจากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่พบ 
การศกึษาทีส่ามารถใช้เป็นฐานข้อมลูเป้าหมายชวีติของวยัรุน่ 
ในพื้นที่ภาคใต้ ซ่ึงบริบทของภาคใต้น้ันมีความหลากหลาย
ทั้งทางด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาระดับเป้าหมายชีวิตของนักเรียนวัยรุ ่นในภาค
ใต้ ซึ่งข้อมูลจากการศึกษานี้จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ 
ส่งเสรมิเป้าหมายชวีติ และให้แนวทางในการพฒันาโปรแกรม  
หรือกลยุทธ์ในการสร้างเสริมเป้าหมายชีวิตของวัยรุ่น เพื่อ
ให้วัยรุ่นเกิดแรงจูงใจภายในที่จะมุ่งไปสู่ความส�าเร็จ ช่วยให้
เกิดการรู้จักเตรียมพร้อมและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ สามารถ

รับมือและวางแผนในการเผชิญปัญหาต่างๆ อย่างมีพลังและ 
มีทิศทาง เพื่อตนเอง คนรอบข้าง และเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาระดับเป้าหมายชีวิตของนักเรียนท่ีศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย
 การวจิยัน้ีใช้แนวคดิเป้าหมายชวีติ (Purpose in life) 
ของ Bronk Holmes and Talib.18 โดยเป้าหมาย 
ชีวิตเป็นการรับรู้ต่อส่ิงที่ท�าให้ด�ารงอยู่ และเป็นส่ิงท่ีท�าให้ 
บุคคลมีก�าลังใจ ด�ารงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมุ่งมั่นเมื่อต้อง 
เผชิญกับอุปสรรคหรือวิกฤตของชีวิต ซึ่งเกิดจากบุคคลมี 
ความเชื่อที่ว่าชีวิตของตนเองมคีวามส�าคัญ Purpose in life 
ตรงกับค�าในภาษาไทยว่าเป้าหมายชีวิตหรือความมุ่งหวัง 
ในชวีติ หรอืจดุมุง่หมายในชวีติ เป้าหมายชวีติ เป็นความต้ังใจ 
อย่างมั่นคงท่ีจะไปสู่จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือ ความ 
มุ่งหวังในชีวิต18 และเมื่อบุคคลค้นพบเป้าหมายชีวิต ท�าให้
เกิดความรูสึ้กถึงความมคีณุค่าในตนเอง รูส้กึพงึพอใจในชวีติ 
มีความหวัง มีความเข้มแข็ง และมีพลังในการด�าเนินชีวิต 
การมีเป้าหมายชีวิตเป็นบทบาทและหน้าท่ีที่ส�าคัญของ
บุคคลทุกคน แนวคิดความหมายและเป้าหมายชีวิต เชื่อว่า 
การค้นหาความหมายของชีวิต เป็นแรงจูงใจขั้นแรกในชีวิต
ของมนุษย์ทกุคน ผู้ทีส่ามารถค้นพบ และคงไว้ซ่ึงความหมาย 
หรือเป้าหมายชีวิตจะเป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดี17

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) เพื่อศึกษาเป้าหมายชีวิตของนักเรียนท่ีศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่ภาคใต้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ นักเรียนวัยรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา พื้นที่ภาคใต้ และเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ม.อ. 
วชิาการประจ�าปี 2559 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวัยรุ่น อายุระหว่าง 14-
18 ปี เข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการของ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�านวน 222 คน คัดเลือก 
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กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling method)  
และมคีวามยนิดีท่ีจะเข้าร่วมการวจัิย จ�านวนของกลุม่ตัวอย่าง 
ได้จากการค�านวณจากจ�านวนนักเรียนวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมงาน 
ม.อ. วิชาการของ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2558
 จริยธรรมในการวิจัย  
 งานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และ 
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามเอกสาร
เลขที่ NREC 2016_022 (ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559) ทีม
วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์
ให้แก่กลุ่มตัวอย่างทุกรายก่อนเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกน�าเสนอในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา พร้อม
ท�าหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่กลุ ่ม
ตัวอย่างมีอายุต�่ากว่า 18 ปี ได้ขออนุญาต และชี้แจงข้อมูล
ให้กลุ่มตัวอย่าง และผู้ปกครองหรือครูที่มาร่วมงานกับกลุ่ม
ตัวอย่างรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างได้อ่าน
ข้อมูล และลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการวิจัย เป ็นแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค�าถามแบบให้เลือก
ตอบและเติมค�า ประกอบด้วยข้อค�าถาม จ�านวน 19 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด ระดับ
ผลการเรียน ศาสนา รายรับ รายจ่าย แหล่งที่มาของรายได้ 
ความเพียงพอของรายรับ การมีเงินเหลือเก็บ การเดินทาง
ไปโรงเรียน โรคประจ�าตัว การรับประทานอาหาร การออก
ก�าลังกาย การใช้รถจักรยานยนต์ การสวมหมวกนิรภัย  
และการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
 ส่วนที่ 2 แบบวัดเป้าหมายชีวิต (หรือมาตรวัด
ความมุ่งหวังในชีวิต) (Purpose in life: PIL) พัฒนาโดย 
Crumbaugh and Maholick19 แปลและเรียบเรียงโดย 
Tuicomepee13 ใช้วัดการรับรู ้เป้าหมายชีวิตของบุคคล  
แบบวดัประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 20 ข้อ ซ่ึงมกีารทดลอง 
ใช้ในกลุ่มนักศึกษาไทยจ�านวน 1,320 คน พบว่าสามารถ 
วดัการรบัรูเ้ป้าหมายชวีติของนักศกึษาไทยได้อย่างมคีวามตรง 
และน่าเชื่อถือ13 และจากทดลองใช้ได้มีการตัดข้อค�าถามออก
จ�านวน 2 ข้อ เหลือเพียง 18 ข้อ เนื่องจากข้อค�าถามไม่เหมาะ 
กับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนไทย  

(เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับการท�างานและการเกษียณอายุ)  
แบบวัดเป็นลักษณะให้ผู้ตอบรายงานตนเองแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (rating scale) 7 ระดับ โดย 1 หมายถึง ไม่เหน็
ด้วยมากที่สุด 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วยมาก 3 หมายถึง ไม่เห็น
ด้วย 4 หมายถึง ไม่แน่ใจ 5 หมายถึง เห็นด้วย 6 หมายถึง  
เห็นด้วยมาก และ 7 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
 แบบวัดเป้าหมายชีวิต แบ่งเป็น 5 ปัจจัย จ�านวน 
18 ข้อ คือ ด้านความมุ่งหวังในชีวิต มีจ�านวน 6 ข้อ (ข้อที่ 
3, 4, 8, 13, 17, 20) ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย 
มีจ�านวน 4 ข้อ (ข้อที่ 1, 2, 5, 9) ด้านทัศนะคติต่อชีวิต  
มีจ�านวน 4 ข้อ (ข้อที่ 6, 11, 15, 16) ด้านความรู้สึกว่า
ตนไร้ความหมาย มีจ�านวน 2 ข้อ (ข้อที่ 10, 12) ด้านเลือก 
ก�าหนดชีวิตตนเอง 2 ข้อ (ข้อที่ 14, 18) แปลผลเป็น 
คะแนนรวม มีค่าคะแนนตั้งแต่ 18 ถึง 126 คะแนน หาก
ค่าคะแนน PIL สูง แสดงถึง การมีความมุ่งหวังในชีวิตหรือ
มีเป้าหมายชีวิตสูง หากค่าคะแนน PIL ต�่า แสดงว่ามีภาวะ
คับข้องใจ ไม่มีความมุ่งหวังในชีวิต หรือไม่มีเป้าหมายชีวิต 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
สัปดาห์ของการจัดประชุม ม.อ.วิชาการ ระหว่างวันที่ 17-
19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้เวลาในการตอบประมาณ 15-
20 นาที การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นไป
ตามความสมัครใจของนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม 
โครงการได้รับรู้ อ่านข้อมูล และลงนามในใบยินยอมด้วย
ตนเองโดยมีครูที่ดูแลเป็นผู้ร่วมลงนามแทนผู้ปกครองในการ
อนุญาตให้เข้าร่วมได้ จากนั้นผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทั้งหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน�าข้อมูล
มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยน�าข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป และเป้าหมายชีวิตของนักเรียนวัยรุ ่นวิเคราะห์ด้วย 
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัย
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 222 คน มีอายุเฉลี่ย 15.50 ปี 
(ช่วงอายรุะหว่าง 13-18 ปี) เป็นเพศหญงิร้อยละ 69.37 และ 
เพศชายร้อยละ 30.63 ส่วนใหญ่ก�าลงัศกึษาชัน้มธัยมศกึษา 
ตอนต้น ร้อยละ 43.24 รองลงมา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ร้อยละ 56.76 สังกัดอยู่ในโรงเรียนเอกชน ร้อยละ 51.80 
และโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 44.59 และ มีเพียงร้อยละ 3.60 
เท่านั้นที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 79.73 และอาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา 
ร้อยละ 84.23 ส่วนใหญ่มีพี่น้องจ�านวน 1-2 คน ร้อยละ 57.20 
ค่าใช้จ่ายรายวันที่นักเรียนได้รับต่อวัน คือ 51-100 บาท 
ร้อยละ 72.97 ส่วนใหญ่ได้รับเงินจากพ่อแม่ ร้อยละ 90.09 

ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา   ได้เกรดเฉลี่ย 3.51-
4.00 ร้อยละ 32.43 เคยย้ายโรงเรียน ร้อยละ 12.61 เคยมี
ความขัดแย้งกับเพื่อนจนเป็นปัญหา ร้อยละ 7.66 นักเรียนไม่
ดื่มนมและไม่ออกก�าลังกาย ร้อยละ 57.21 ปัจจัยเสี่ยงที่พบ
สูงสุด คือ การใช้รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 52.70 ซึ่งร้อยละ 
40.09 สวมหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง และร้อยละ 30.63  
ไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมา คือ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ 
ร้อยละ 37.39

ตาราง 1 จ�านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป (N = 222)

ลักษณะ จ�านวน (ร้อยละ)
อายุ (ปี) (M = 15.43 SD = 1.28, Range = 13-18)

14-13 67 (30.18)  
16-15 99 (44.60) 
18-17 56 (25.22)

เพศ
หญิง 154 (69.37)
ชาย 68 (30.63)

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น 96 (43.24)
มัธยมศึกษาตอนปลาย 126 (56.76)

ศาสนา
พุทธ 177 (79.73)
อิสลาม 42 (18.92)
คริสต์ 3 (1.35) 

จ�านวนพี่น้อง (คน)
2-1 127 (57.21)
3-4 82 (36.94)
มากกว่า 4 13 (5.85)

เกรดเฉลี่ยเทอมที่ผ่านมา
ต�่ากว่า 2.00 2 (0.90)
2.00-2.50 25 (11.26)
2.51-3.00 56 (25.23)
3.01-3.50 67 (30.18)
3.51-4.00 72 (32.43)
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 ส่วนที่ 2 เป้าหมายชีวิต
 การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง (N = 222) มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยของการมีเป้าหมายชีวิต เท่ากับ M(SD) = 
95.12(14.34) ซึ่งจากปัจจัยหลักของแบบวัดเป้าหมายชีวิต 
แบ่งเป็น 5 ด้าน พบว่า ความมุ่งหวังในชีวิตเป็นด้านท่ีมี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด = 33.69(5.60) โดยข้อที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่  
ข้อที่ 8 “ในการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จ ฉันได้ 
สร้างส�าเร็จแก่ชีวิต” = 6.00(1.20) รองลงมา คือ ด้านทัศนะ 
ต่อชีวิต = 20.85(4.00) พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
ข้อท่ี 16 “เก่ียวกับการฆ่าตัวตายฉันไม่เคยนึกถึงเลย”  
= 6.06(1.61) และข้อที่มีคะแนนต�่าสุดคือ ข้อ 15 “เกี่ยวกับ
ความตายฉันไม่ได้เตรียมตัว ไม่อยากนึกถึง” = 4.25(2.09) 
ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย = 20.28(4.19) พบว่า 

ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 9 “ชีวิตของฉันอยู่ท่ามกลาง 
สิง่ดีๆ ทีน่่าต่ืนเต้น” = 5.60(1.22) และข้อท่ีมคีะแนนต�า่สุด 
คือ ข้อที่ 5 “ทุกๆ วันจะเหมือนเดิมทุกอย่าง” = 4.73(1.75) 
ด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง = 10.28(2.96) พบว่า  
ข้อท่ีมีคะแนนสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 18 “ชีวิตของฉัน ฉันเป็น 
ผู้ก�าหนด” = 5.32(1.83) และข้อที่มีคะแนนต�่าสุดคือ ข้อ 14 
“ในเรื่องเสรีภาพของคนที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการ ฉันเชื่อว่า
มีเสรีภาพจ�ากัด” = 4.96(1.94) และด้านความรู้สึกว่าตน
ไร้ความหมาย = 10.02(2.79) พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด 
ได้แก่ ข้อที่ 12 “เมื่อมองดูโลกรอบตัวที่เก่ียวข้องกับฉัน 
โลกนี้สร้างความสับสนให้แก่ฉัน” = 5.03(1.74) และข้อที่
มีคะแนนต�่าสุดคือ ข้อ 10 “ถ้าวันนี้ฉันต้องตายไป ฉันรู้สึก
ว่าชีวิตฉันไร้คุณค่า” = 5.00(1.78) ตามล�าดับดังตาราง 2

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้เป้าหมายชีวิตรายด้าน (N = 222)

ปัจจัย PIL (5 ด้าน) ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ Mean (SD) Min-Max
1. ด้านความมุ่งหวังในชีวิต
ข้อ 3.  ชีวิตฉันไม่มีเป้าหมายใดๆ /มีเป้าหมายชัดเจน 1-7 5.72 (1.50) 1-7
ข้อ 4.  การด�ารงอยู่ของฉันไม่มีจุดมุ่งหมายและไร้ความหมาย/ 
       มีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย

1-7 5.99 (1.20) 1-7

ข้อ 8.  ในการด�าเนินชีวิตให้ประสบความส�าเร็จ ฉันไม่ได้สร้าง 
       ความก้าวหน้าใดๆ เลย/ได้สร้างส�าเร็จแก่ชีวิต

1-7 6.00 (1.20) 1-7

ข้อ 13. ฉันเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบ/มีความรับผิดชอบ 1-7 5.19 (1.43) 1-7
ข้อ 17. ฉันเห็นว่า ฉันสามารถค้นหาบางสิ่งที่เป็นเป้าหมายและ 
       ความหมายในชีวิตตลอดจนได้ทุ่มเทตนเองเพื่อสิ่งนั้น

1-7 5.14 (1.42) 1-7

ข้อ 20. ฉันพบว่าชีวิตของฉันไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะทุ่มเทตัวเอง 
       เพื่ออะไรเลย/มีเป้าหมายชัดเจนน่าพอใจ

1-7 5.64 (1.38) 1-7

คะแนนรวม (ด้าน 1) 6-42 33.69 (5.60) 14-42
2. ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย
ข้อ 1.  ฉันมักจะเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่าง/ร่าเริงกระตือรือร้น 1-7 5.13 (1.33) 1-7
ข้อ 2.  ส�าหรับฉัน ชีวิตดูเหมือนจะซ�้าซากจ�าเจ/ตื่นเต้นเสมอ 1-7 4.82 (1.43) 1-7
ข้อ 5.  ทุกๆ วันจะเหมือนเดิมทุกอย่าง/มีสิ่งใหม่ๆ เสมอ 1-7 4.73 (1.75) 1-7
ข้อ 9.  ชีวิตของฉันว่างเปล่า มีแต่ความสิ้นหวัง/อยู่ท่ามกลางสิ่งดีๆ  
       ที่น่าตื่นเต้น

1-7 5.60 (1.22) 1-7

คะแนนรวม (ด้าน 2) 4-28 20.28 (4.19) 6-28
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ตาราง 2 (ต่อ)

ปัจจัย PIL (5 ด้าน) ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ Mean (SD) Min-Max
3. ด้านทัศนะต่อชีวิต
ข้อ 6.  ถ้าเลือกได้ฉันไม่อยากเกิดมาอีกเลยทุกชาติ/เกิดใหม่ให้เหมือน 
       ในชาตินี้

1-7 5.08 (1.53) 1-7

ข้อ 11. เมื่อคิดถึงชีวิตฉันสงสัยบ่อยครั้งว่าท�าไมจึงมีชีวิตอยู่/มองเห็น 
       เหตุผลของการมีชีวิตอยู่เสมอ

1-7 5.45 (1.60) 1-7

ข้อ 15. เกี่ยวกับความตายฉันไม่ได้เตรียมตัว ไม่อยากนึกถึง/ฉันเตรียม 
       พร้อมเสมอและไม่กลัวความตาย

1-7 4.25 (2.09) 1-7

ข้อ 16. เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายฉันนึกถึงเสมอว่าเป็นการแก้ปัญหา/ 
       ไม่เคยนึกถึงเลย

1-7 6.06 (1.61) 1-7

คะแนนรวม (ด้าน 3) 4-28 20.85 (4.00) 7-28
4. ด้านความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย
ข้อ 10. ถ้าวันนี้ฉันต้องตายไป ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันไร้คุณค่า/มีคุณค่ามาก 1-7 5.00 (1.78) 1-7

ข้อ 12. เมื่อมองดูโลกรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับฉัน โลกนี้สร้างความสับสนให้ 
       แก่ฉันเสมอ/ดูลงตัว มีความหมายต่อฉันอย่างพอเหมาะ

1-7 5.03 (1.74) 1-7

คะแนนรวม (ด้าน 4) 2-14 10.02 (2.79) 2-14
5. ด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง
ข้อ 14. ในเรื่องเสรีภาพของคนที่จะเลือกสิ่งที่เขาต้องการ ฉันเชื่อว่ามี 
       เสรีภาพจ�ากัด/มีเสรีภาพเต็มที่

1-7 4.96 (1.94) 1-7

ข้อ 18. ชีวิตของฉันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของฉัน/ฉันเป็น 
       ผู้ก�าหนด

1-7 5.32 (1.83) 1-7

คะแนนรวม (ด้าน 5) 2-14 10.28 (2.96) 2-14
คะแนนรวม (5 ด้าน) M(SD) = 

95.12(14.34)
Median = 

96.5
Min-Max = 

51,126

 การอภิปรายผลการวิจัย
 คะแนนเฉลี่ยความมีเป้าหมายชีวิตตามแบบวัด 
เป้าหมายชีวิต (Purpose in life: PIL) พบว่า นักเรียน
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความมีเป้าหมายชีวิต เท่ากับ M(SD) = 
95.12(14.34) จากคะแนนทีเ่ป็นไปได้ต้ังแต่ 18-126 แปลผล 
ได้ว่ามีเป้าหมายชีวิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาท่ีอยู่ในระดับดี โดยมี
เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.01 (จากคะแนนเต็ม 4) ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาท่ีพบว่า เกรดเฉลี่ยมีผลต่อค่าคะแนนเฉลี่ย
เป้าหมายชีวิต20 และศึกษาในโรงเรียนเอกชน ประกอบกับ 
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงาน ม.อ. 
วชิาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือ 
สือ่ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการมโีอกาสในการพฒันาตนเองมากกว่า 
วยัรุน่ทัว่ไป และสอดคล้องกับการศกึษาเก่ียวกับเป้าหมายชวีติ 
ความหวัง และความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่

ตอนต้น และวัยผู้ใหญ่ ท่ีพบว่า การค้นหาเป้าหมายชีวิต
มีความสัมพันธ์กับการมีความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ ่น21 

ประกอบกับช่วงวัยรุ่นตอนกลาง คือ ช่วงอายุระหว่าง 14- 
17 ปี เป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาความคิดเชิงมโนธรรม ความ
มีเหตุผล มีความคิดตามความเป็นจริง มีเป้าหมายชีวิตทาง
ด้านการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงวัยรุ่นตอนต้น2  จึงท�าให้ผล
การศึกษาในครั้งน้ีพบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความมี
เป้าหมายชีวิตที่ค่อนข้างสูง
 เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่า ความ 
มุง่หวงัในชวีติเป็นด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ของคะแนนความมเีป้าหมาย 
สูงสุด = 33.69 (5.60) รองลงมา คือ ด้านทัศนะต่อชีวิต 
= 20.85(4.00) ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย  
20.28(4.19) ด้านการเลอืกก�าหนดชวีติตนเอง = 10.28(2.96) 
และด้านความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย = 10.02(2.79) 
ตามล�าดับโดยด้านความมุ่งหวังในชีวิต ด้านทัศนะต่อชีวิต 
และด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมายเป็นด้านที่ม ี
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีเป้าหมายสูงสุด 3 อันดับแรก 
ส่วนด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง และด้านความรู้สึก 
ว่าตนไร้ความหมาย มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ตามล�าดับ 
แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความมุ ่งหวังในชีวิต 
มทีศันคติทีดี่ในการด�าเนินชวีติและด�ารงชวีติอย่างมคีวามหมาย 
อาจเน่ืองมาจากนักเรียนกลุ ่มน้ีส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี 
มีสติปัญญาดีมีครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนที่ดีมีรายได ้
เพียงพอ โดยรายรบัส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่ และมสัีมพนัธภาพ 
ในครอบครวัดีซ่ึงการได้รบัการดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆ 
จากครอบครวัจะท�าให้นักเรยีนรูส้กึอบอุน่ ปลอดภยัรูส้กึได้รบั 
ความรัก และการดูแลเอาใจใส่ท�าให้นักเรียนมีความพร้อม 
ท่ีจะเรียนรู ้สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที ่
ส่งผลต่อเป้าหมายชวีติของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย22 

และงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างเป้าหมาย 
ชวีติในนักเรยีนวยัรุน่ไทย23-25 ซ่ึงพบว่า สมัพนัธภาพระหว่าง
นักเรียนกับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเป้าหมาย
ชีวิตของนักเรียน อีกทั้งนักเรียนยังมีเพื่อนสนิทและไม่มี
ความขัดแย้งกับเพื่อน มีเพียงร้อยละ 7.66 เท่าน้ันที่เคย 
เกิดความขดัแย้งกับเพือ่น ซ่ึงสอดคล้องกับการศกึษาเกีย่วกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4  
โรงเรียนพระราชหฤทัยคอนแวนซ์7 ซึ่งพบว่า สัมพันธภาพ 
ระหว่างเพื่อนเป็นหน่ึงในปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก 
กับเป้าหมายชีวิต และการศึกษา22 ที่พบว่า สัมพันธภาพ 
ระหว่างนักเรยีนกบัเพือ่น มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับเป้าหมาย 
ชวีติ นักเรยีนท่ีมสีมัพนัธภาพกับเพือ่นดี ก็จะมเีป้าหมายชวีติ 
ที่ดี ทั้งน้ีเพราะนักเรียนและเพื่อนจะมีการช่วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน มีความห่วงใย ไว้วางใจ รู้จักการให้ และการรับ 
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป้าหมายซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหา 
ต่างๆ จะมีเพื่อนคอยให้ค�าปรึกษาและให้ก�าลังใจท�าให้ 
นักเรียนเกิดความมั่นใจและมีพลังใจ
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีเป้าหมายชีวิตด้าน
ความมุ่งหวังในชีวิตรายข้อ พบว่าข้อที่ 8 ในการด�าเนินชีวิต
ให้ประสบความส�าเร็จ ฉันได้สร้างส�าเร็จแก่ชีวิต และข้อที่ 4 
การด�ารงอยู่ของฉันมีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย มีคะแนน
สูงสุดตามล�าดับ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรับผิดชอบ มีเป้าหมายชีวิตชัดเจน สามารถค้นหาสิ่งที่ 
เป็นเป้าหมายและความหมายในชีวิตได้ มีความพยายาม
เพื่อสร้างความส�าเร็จแก่ชีวิต ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับการมีชีวิต 
อยู่ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าชีวิตของตนเองด�ารงอยู่ 
อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความหมาย มองเห็นเหตุผลของ

การมีชีวิตอยู่ ไม่เคยคิดถึงการฆ่าตัวตาย แสดงให้เห็นถึง
การตระหนักถึงความมีคุณค่า และความส�าคัญของตนเอง 
และสอดคล้องกับการศึกษากระบวนการสร้างเป้าหมายชีวิต
ของเยาวชนไทยที่มีชีวิตอยู่กับเอชไอวี พบว่าสิ่งส�าคัญที่ช่วย 
ส่งเสริมการสร้างเป้าหมายชีวิต คือ การรับรู้ถึงความสามารถ 
ของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง5 และสอดคล้องกับการ 
ศกึษา22 ท่ีพบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมคีวามสัมพนัธ์ 
ทางบวกกับเป้าหมายชีวิตนักเรียน นักเรียนที่มีการรับรู ้ 
ความสามารถของตนเองมาก จะมีเป้าหมายชีวิตดี ทั้งน้ี
เพราะนักเรียนจะรับรู้และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิต 
ของตนเองได้ สามารถประเมินความสามารถของตนเองใน 
การท�าสิ่งต่างๆ และสามารถตัดสินใจกระท�าสิ่งนั้นให้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีต่นวางไว้ได้ นอกจากน้ีกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.51-4.00 ร้อยละ 32.43 และ
ในช่วง 3.01-3.50 ร้อยละ 30.18 แสดงให้เห็นว่านักเรียน
เหล่านี้ไม่มีปัญหาด้านการเรียน ซึ่งอาจจะมีผลให้นักศึกษามี
เป้าหมายชีวิตในอัตราที่สูงตามมา
 ด้านความรูสึ้กว่าตนไร้ความหมาย และด้านการเลอืก 
ก�าหนดชีวิตตนเองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน ความมีเป้าหมาย
อยู่ 2 ล�าดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กและเยาวชน
ไทยส่วนหน่ึงมักจะเติบโตมากับกรอบค่านิยมและสังคม 
ที่ผู้ใหญ่เป็นคนวางไว้ให้ ส่งผลให้ไม่ได้เลือกอนาคตด้วย
ตัวเอง เพราะคิดว่าจะมีผู้อื่นคิดแทนหรือก�าหนดไว้ให้แล้ว  
หรือบางครั้งเป้าหมายของตนเองอาจจะแตกต่างจากพ่อแม่ 
โดยท�าให้เด็กเหล่าน้ันไม่ได้มีการต้ังเป้าหมายชีวิตตามความ
ต้องการของตนเอง26,27 ในทางตรงกันข้ามเด็กบางกลุ่มกลับ
ขาดโอกาสทางสังคม แม้จะตั้งเป้าหมาย แต่ชีวิตก็ไม่เคยมี
โอกาสจะไปถึง เพราะมีความขาดแคลนในหลายด้าน ท�าให้
ต้องท้ิงอนาคตตัวเอง เอาชีวิตรอดไปวันๆ ครอบครัวและ
สังคมควรให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเป็นผู้ก�าหนดชีวิต
ของตนเอง มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ เพราะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่แสดงถึงความต้องการที่จะได้รับอิสระของวัยรุ่น เนื่องจาก
วัยรุ่นเป็นช่วงที่ต้องการมีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นวัยที่
มีความคิดอิสระ28 และเริ่มค้นหาตัวเอง วัยรุ่นมีความเชื่อว่า 
การเป็นอิสระจากผู้ที่มีอ�านาจเหนือตนเอง คือ เครื่องหมาย
ของความเป็นผู้ใหญ่29 นอกจากน้ีนักเรียนส่วนใหญ่ รับรู้ว่า 
โลกรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองนั้นลงตัว และมีความหมาย  
แต่ถ้าหากวันนึงต้องเสียชีวิต ก็ยังรับรู้ว่าตัวเองเป็นบุคคลที่มี 
คณุค่ามาก ซ่ึงการรบัรูถึ้งความมคุีณค่าในตัวเองน้ีเป็นสิง่ส�าคัญ 
ที่ส่งเสริมการสร้างเป้าหมายชีวิต อีกท้ังการที่นักเรียนมี 
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สิ่งยึดเหน่ียวจิตใจและมีส่ิงผูกพันจะท�าให้รับรู ้ถึงความมี
คุณค่าในตนเอง มคีวามสามารถในการปรบัตัวและการจัดการ 
อารมณ์ มีภาวะสุขภาพดีขึ้น โดยเฉพาะในวัยรุ่น พบว่า ผู้ที่
มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะมีผลการเรียนดีขึ้น และลดพฤติกรรม
เสี่ยงด้วย30

 นักเรียนวัยรุ ่นไทยในภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความมีเป้าหมายชีวิต เท่ากับ = 95.12(14.34) ซึ่งแปลว่า 
มีเป้าหมายชีวิตค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
รายด้าน พบว่า ด้านความมุ่งหวังในชีวิต ด้านทัศนะต่อชีวิต 
ด้านการด�ารงชีวิตอย่างมีความหมาย เป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความมีเป้าหมายชีวิตสูงเป็น 3 อันดับแรก ส่วน
ด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง และด้านความรู้สึกว่าตนไร้
ความหมาย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีเป้าหมายลดลงมา
ตามล�าดับ ทั้งนี้ควรส่งเสริมด้านการเลือกก�าหนดชีวิตตนเอง 
และด้านความรู้สึกว่าตนไร้ความหมายให้เพิ่มขึ้น 
 ผลการวิจัยน้ี สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
การวางแผนเพื่อส่งเสริมเป้าหมายชีวิตของนักเรียนวัยรุ ่น 
เพื่อช่วยให้ด�าเนินชีวิตอย่างผู้มีพลังและมีทิศทางเต็มไปด้วย 
ความรูสึ้กถึงคุณค่าภายในตนเอง มคีวามรบัผิดชอบต่อตนเอง 
 และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
 ข้อจ�ากัดของการศึกษา
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ท�าการศึกษาเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นของภาคใต้ ข้อมูลท่ีได้จึงไม่ครอบคลุมวัยรุ่นท้ัง
ประเทศ ดังน้ันหากน�าผลการวิจัยไปใช้ควรค�านึงถึงความ 
แตกต่างของบรบิททางสังคมและวถีิชวีติ รวมถึงการเปรยีบเทยีบ 
ผลการศึกษากับงานวิจัยในภูมิภาคอื่นๆ จึงควรมีการศึกษา
ในกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศต่อไป และนอกจากนี้การศึกษาใน
ครั้งนี้ได้มีการตัดข้อค�าถามออกจ�านวน 2 ข้อ เหลือเพียง  
18 ข้อ (เนื่องจากมีข้อค�าถามไม่เหมาะกับบริบทของกลุ่มเด็ก 
และเยาวชนไทย) ในการท�าการศึกษาในครั้งต่อไป ควร 
พจิารณาความเหมาะสมของข้อค�าถามให้สอดคล้องกับบรบิท 
และคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายก่อนน�าไปใช้ด้วย
 สรุป
 การวิจัยนี้ พบว่า นักเรียนวัยรุ่นไทยในภาคใต้ มีค่า
เฉลี่ยคะแนนความมีเป้าหมายชีวิตค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม 
ยังพบพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์  
การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย การใช้สาร
เสพติด และการมีเพศสัมพันธ์  ทั้งนี้จึงควรส่งเสริมเป้าหมาย
ชีวิตให้เพิ่มขึ้น และในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลในการศึกษาเป้าหมายของนักเรียน

วัยรุ่นเขตพื้นที่ภาคใต้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น หรือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่
ในระบบการศึกษา เพื่อให้สามารถอ้างอิงไปสู่กลุ่มประชากร 
วัยรุ่นได้ นอกจากน้ี ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความมีเป้าหมายของนักเรียนวัยรุ ่น เพื่อหาแนวทางใน 
การพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนวัยรุ่นมีเป้าหมายชีวิตต่อไป
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
 1. ควรมกีารพฒันาโปรแกรมเพือ่การส่งเสรมิเป้าหมาย 
ชีวิตในวัยรุ่น โดยอาจจะส่งเสริมในด้านการเลือกก�าหนดชีวิต
ตนเอง และด้านความรู้สึกว่าตนไร้ความหมาย เนื่องจากเป็น
ด้านที่ยังมีคะแนนไม่สูงมาก และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า
เหตุใดสองด้านนี้จึงมีคะแนนไม่สูงมาก และจะมีแนวทางใน
การส่งเสริมให้สูงขึ้นได้อย่างไร
 2. ควรท�าการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความ
เฉพาะมากขึน้ เช่น กลุม่ท่ีไม่อยูร่ะบบการศกึษาทีเ่ป็น formal 
educations กลุ่มที่อยู่ในสถานพินิจ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ หรือกลุ่มศาสนาอิสลาม เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจ
ส่งผลต่อคะแนนความมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันของเด็ก
วัยรุ่น โดยอาจจะศึกษาคะแนนความมีเป้าหมายชีวิตก่อน 
เพื่อพัฒนาโปรแกรมเพื่อการส่งเสริมเป้าหมายชีวิตในท่ีมี
ความเฉพาะเจาะจงกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่อไป
 3. ควรท�าการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกับปัจจยัทีม่ผีลต่อ 
เป้าหมายชีวิต เช่น พ่อแม่ ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท  
เพราะส่ิงเหล่าน้ีอาจจะส่งผลต่อการใช้ชวีติ และการต้ังเป้าหมาย 
ชีวิตของเด็กวัยรุ่น

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 ผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการท�าวิจัย และ 
การเขยีนบทความตีพมิพ์ โดยหวัหน้าทีมวจิยัเป็นผู้รบัผิดชอบ 
หลักในการเขียน และสมาชิกทีมวิจัยมีส่วนช่วยในการปรับ
แก้ไขให้ข้อเสนอแนะ

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 งานวจิยัชิน้น้ีไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน 
หรือองค์กรใด 
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 ขอขอบคุณหน่วยวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่
สมดุลลงตัวของคนไทยในภาคใต้ (The Research Unit in 
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