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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส�ำรวจ และรูปแบบการใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ
เสริมสร้างสุขภาพของเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น รูปแบบการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสานวิธี
ทั้งวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร
ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นกลุม่ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนตามกลุม่ ตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 100 คน
โดยการสุ่มตัวอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าเชื่อมั่นเท่ากับ .88 ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ�ำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุม่ เพือ่ หาข้อเสนอแนะกับกลุม่ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนต่างๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 20 คน
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า กล่มุ ตัวอย่างโดยภาพรวมมีการใช้หลักสัปปุรสิ ธรรม 7 ในการเสริมสร้างสุขภาพ
ส�ำหรับเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะปัจจุบันเริ่มมีการให้ความรู้เรื่อง
ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพประชาชนให้มรี า่ งกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา และสังคม
ที่เข้มแข็งขึ้นด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนผลการสัมมนากลุ่มตัวอย่างพบว่า รูปแบบในการ
เสริมสร้างสุขภาพนั้นคนในชุมชนส่วนใหญ่จะยึดหลักความเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตา) และหลักความ
*
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เป็นผูร้ จู้ กั บุคคล (ปุคคลปโรปรัญญุตา) เป็นส�ำคัญในการช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังต้องอาศัย
รูปแบบส่วนตนที่คนในชุมชนต้องจัดการตนเอง (อัตตัญญุตา) รวมถึงการเป็นผู้รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพทางจิตของตนเอง (กาลัญญุตา) เพือ่ พัฒนาตนเองให้มสี ขุ ภาพกายและ
จิตให้พร้อมต่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่สังคมสืบไป
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างสุขภาพ; สัปปุริสธรรม 7; เด็กแว้น

Abstract
The objective of this research was to study and explore the use of Sappurisadhamma
7 principles for strengthening health of Vanz boys in Khon Kaen Province. This research
model used mixed-method research, both quantitative method and the qualitative
method, consisted of 2 steps: Step 1 was the quantitative research method. The sample group
used in this step was a group of vanz boys living in various communities of Khon Kaen
Province, totaling samples of 100 people by using a systematic random sampling. The
questionnaire, there was a confidence value (r) = .88 and was returned 100 questionnaires,
equivalent to 100.00 percent. Step 2 was the qualitative research method, using interview
and focus group to find suggestions from 20 people living in Khon Kaen Province with
ready-made computer programs and analyzing qualitative data with content analysis.
The research results were found that: The overall sample group used
Sappurisadhamma 7 principles for strengthening health of vanz boys in Khon Kaen Province
is moderate. It may be because that at present the knowledge of the benefits of exercise
has been started to enhance people's health to have a stronger body, mind, intelligence
and society through Buddhist principles. The results of the sample seminar were found
that the most people in the community are based on the principle of being known to
the community (Parisanyuta) and the principle of knowing people (Pukklapro-pranyuta)
in the health promotion model which is important for helping each other. It also was
relied on the personal style that people in the community have to manage themselves
(Attanyuta), including being a well-informed person in promoting one's mental health
(Kalanyuta) to develop oneself to have physical and mental health to be ready for the
creation of good things for society.
Keywords: Strengthening health; Sappurisadhamma 7; Vanz boys

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

1. บทน�ำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มพี ระบรม
ราโชวาทเกีย่ วกับสุขภาพของประชาชนในคราวพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ อาคารใหม่สวนอัมพรไว้ว่า “การรักษาความ
สมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและ
สังคมทีม่ นั่ คง เพราะร่างกายทีแ่ ข็งแรงจะอ�ำนวยผล
ให้สขุ ภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมือ่ มีสขุ ภาพสมบูรณ์
ดี พ ร้ อ มทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจแล้ ว ย่ อ มมี ก� ำ ลั ง
ท�ำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของ
บ้านเมืองได้เต็มที่” พระบรมราโชวาทนี้แสดงถึง
ความห่ ว งใยสุ ข ภาพของประชาชนในฐานะ
พสกนิ ก รของพระองค์ อ ย่ า งยิ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น
สุขภาวะที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและ
สังคมของบ้านเมืองมาโดยล�ำดับ ภายใต้สุขภาพ
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
ทั้งนี้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (25612580) ที่ 4.4 ครอบคลุมถึงยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม อันมีเป้า
หมายในการพั ฒ นาที่ มุ ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ดึ ง เอาพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า งๆ ทั้ ง ภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมกันขับเคลื่อน
ทั้งนี้เพราะกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนส�ำคัญในการ
ลดทอนความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ม้ ว ่ า ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง
กระแสโลกาภิ วั ต น์ จ ะเรี ย กร้ อ งให้ ส นใจในสิ ท ธิ
มนุษยชนก็ตาม (สุริชัย หวันแก้ว, 2546)
เนือ่ งจากจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดทีม่ ี
ขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดศูนย์ปฏิบัติ
การของกลุ ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตอนกลาง มีประชากร ณ ปีพ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น
1,790,055 คน นั บ เป็ น 576,964 ครั ว เรื อ น
นับเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง
141,404 คน ท�ำให้มปี ระชากรมากขึน้ จึงท�ำให้เกิด
ปัญหาสังคม ซึ่งเชื่อว่ามีผลพวงจากกลุ่มเด็กแว้น
โดยเฉพาะปัญหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มคนที่
สร้างความเดือดร้อนร�ำคาญแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่
บริเวณริมถนนสายหลักๆ ที่มักจะมีกลุ่มเด็กแว้น
จับกลุ่มกันแข่งรถจักรยานยนต์ในเวลาวิกาลและ
กลุม่ เด็กแว้นเหล่านัน้ ต่างก็อยูก่ นั ในสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ต็มไปด้วยความเสีย่ งทัง้ ปัญหาทางสังคม ปัญหา
อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด สร้างความ
หนักใจให้หน่วยงานทางปกครองและพัฒนาชุมชน
ในการพั ฒ นาเชิ ง คุ ณ ภาพชี วิต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ไม่เท่าเทียมกันเชิงอ�ำนาจระหว่างรัฐกับประชาชน
ผูด้ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้
มากขึ้น (พัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์, 2552)
จากสภาพปัญหาความรุนแรงของปัญหา
และสาเหตุต่างๆ รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวมา
ข้างต้น ทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และปัจจุบัน
ยังปรากฏอยู่ และคาดว่าในอนาคตจะยิ่งมีปัญหา
มากยิ่งขึ้น จึงถือว่าเป็นปัญหาที่ควรท�ำวิจัยอย่าง
เร่ ง ด่ ว น และงานวิ จั ย ด้ า นนี้ ยั ง มี จ� ำ นวนน้ อ ย
เมื่ อเที ยบกับงานวิ จัย ด้ านอื่ น คณะผู ้วิจัยจึ งได้
ประชุมปรึกษากัน มีมติที่จะท�ำวิจัยเรื่องนี้ โดยน�ำ
หลักสัปปุริสธรรมมาแก้ปัญหาและสาเหตุต่างๆ
ทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหาเด็กแว้น เพือ่ จะได้นำ� ผลการวิจยั
มาแก้ปญ
ั หากลุม่ เด็กแว้นในการเสริมสร้างสุขภาพ
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ของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาและส� ำ รวจการใช้ ห ลั ก
สัปปุริสธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของกลุ่ม
เด็กแว้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ รู ป แบบตามหลั ก
สัปปุริสธรรมในการเสริมสร้างสุขภาพของกลุ่ม
เด็กแว้น

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี
(Mix Methods Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการทดลอง
(Experiment Research) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษา
การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพด้ ว ยหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม
ส�ำหรับกลุม่ เด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น เพือ่ ศึกษา
และส� ำ รวจการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพด้ ว ยหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมส� ำ หรั บ กลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ในจั ง หวั ด
ขอนแก่น เพื่อวิเคราะห์การเสริมสร้างสุขภาพด้วย
หลักสัปปุริสธรรมส�ำหรับกลุ่มเด็กแว้นในจังหวัด
ขอนแก่น รวมทั้งเพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปุริสธรรมส�ำหรับ
กลุ่มเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น โดยมีขั้นตอน
และวิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ตอบวั ต ถุ ป ระสงค์
ให้ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1. การวิจยั เชิงปริมาณ ประชากรทีใ่ ช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ กลุม่ เด็กแว้น จ�ำนวน 134 คน
ก�ำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่
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(Taro Yamane) และเลือกการสุ่มอย่างมีระบบ
(Systematic Random Sampling) ได้จ�ำนวน
100 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพด้ ว ยหลั ก
สั ป ปุ ริ ส ธรรมส� ำ หรั บ กลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ในจั ง หวั ด
ขอนแก่น จ�ำนวน 100 ชุด การตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 1) นําแบบ
สอบถามทีส่ รา งขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ พิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ความเหมาะสมของการใชภาษาและ
ข อ เสนอแนะอื่ น ๆ 2) ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถาม
ตามขอ เสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญโครงการวิจยั และ
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวสงใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นนักวิชาการด้าน
การวิจยั จาํ นวน 2 คน นักวิชาการทางด้านศาสนา
จํานวน 2 คน นักวิชาการทางด้านพัฒนาชุมชน
จํ า นวน 1 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรง
เชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยใหพิจารณา
ขอความที่ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ในครั้งแรกเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ก่อนน�ำไปเก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) หาค่า
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความต้ อ งการในการเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพด้วยหลักสัปปุรสิ ธรรมส�ำหรับกลุม่ เด็กแว้น
ในจังหวัดขอนแก่น จําแนกเป็นรายข้อ รายด้าน
และรวมทุกด้าน 2) จัดลําดับในการเสริมสร้าง
สุขภาพด้วยหลักสัปปุรสิ ธรรมส�ำหรับกลุม่ เด็กแว้น
ในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
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ทีม่ คี า่ สูงสุด เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการเสริมสร้าง
สุขภาพ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) โดยใช้ค�ำถามเปิด (Open
ended Questionnaire) เพื่อให้ชุมชนตามกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบข้อมูลเชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ก�ำหนดไว้ แล้วน�ำข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาวิ เ คราะห์ เชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis)
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยมี
ขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร
ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ
สัมภาษณ์ 2) ก�ำหนดขอบข่ายของข้อมูลทีต่ อ้ งการ
ให้ครอบคลุมกรอบการศึกษาค้นคว้า 3) น�ำแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วน�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่ อ พิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งและให้ ค� ำ แนะน� ำ
เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4) น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผู ้ เชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น เพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึง
ความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขทางด้าน
ภาษาตามค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ เชี่ ย วชาญ และ 5)
น�ำแบบสัมภาษณ์ทผี่ า่ นการตรวจสอบความถูกต้อง
และแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมูลกับ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการวิจัยต่อไปวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic
induction) เป็นการน�ำข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน
ของเรื่องนั้น
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การวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพด้วย
หลักสัปปุรสิ ธรรม 7 ส�ำหรับกลุม่ เด็กแว้นในจังหวัด
ขอนแก่นครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
ด้ า นธั ม มั ญ ญุ ต า ความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก เหตุ
ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักเหตุในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 93 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักเหตุ
ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต จ�ำนวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 71.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผูร้ จู้ กั เหตุในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา จ�ำนวน
92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ท่านเคยใช้หลักความ
เป็นผู้รู้จักเหตุ ในการส่งเสริมสุขภาพกทางสังคม
จ�ำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94.00
ด้ า นอั ต ถั ญ ญุ ต า ความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ผล
ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักผลในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักผล
ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต จ�ำนวน 85 คน
คิดเป็น ร้อยละ 85.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผูร้ จู้ กั ผล ในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา จ�ำนวน
92 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 ท่านเคยใช้หลักความ
เป็นผู้รู้จักผล ในการส่งเสริมสุขภาพทางสังคม
จ�ำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 74.00
ด้านอัตตัญญุตา ความเป็นผูร้ จู้ กั ตน ได้แก่
ท่านเคยใช้ความเป็นผู้รู้จักตน ในการส่งเสริมสุข
ภาพทางกาย จ�ำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00
ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักตนในการส่งเสริม
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สุขภาพทางจิต จ�ำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
57.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักตน ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา จ�ำนวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00 ท่านเคยใช้หลักการคบคนดีเป็นมิตร
ในการส่งเสริมสุขภาพทางสังคม จ�ำนวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.0
ด้านมัตตัญญุตา ความเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ
ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผูร้ ปู้ ระมาณ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จัก
ประมาณ ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต จ�ำนวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ท่านเคยใช้ความเป็น
ผู้รู้จักประมาณ ในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา
จ�ำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ท่านเคยใช้
ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางสังคม จ�ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00
ด้านกาลลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล
ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักกาล ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผูร้ จู้ กั กาล
ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต จ�ำนวน 58 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.00 ท่านเคยใช้ความเป็นผู้รู้จัก
กาลในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา จ�ำนวน
78 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 ท่านเคยใช้สมชีวิตา
หลักความเป็นอยูเ่ หมาะสม ในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางสังคม จ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00
ด้านปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผูร้ จู้ กั ชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จัก
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ชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิตจ�ำนวน 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.00 ท่านเคยใช้ความเป็นผู้รู้จัก
ชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา จ�ำนวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ท่านเคยใช้สมชีวิตา
หลักความเป็นอยูเ่ หมาะสม ในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางสังคม จ�ำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00
ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก
บุคคล ได้แก่ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผูร้ จู้ กั บุคคล
ในการส่งเสริมสุขภาพทางกาย จ�ำนวน 93 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.00 ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผู้รู้จักกาล ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต จ�ำนวน
56 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ท่านเคยใช้ความเป็น
ผู ้ รู ้ จั ก กาล ในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทางปั ญ ญา
จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ท่านเคยใช้
สมชี วิ ต าหลั ก ความเป็ น อยู ่ เ หมาะสม ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางสังคม จ�ำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.00
ส่วนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นการใช้
รูปแบบสัปปุริสธรรม 7 ในการเสริมสร้างสุขภาพ
ส�ำหรับเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวม
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 317, S.D.
= 1.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน (2.51-3.50) โดยเป็นรายด้านได้
ดังนี้
การเสริมสร้างสุขภาพทางกายอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 3.16, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณา
รายข้อล�ำดับสูงที่สุด คือ ท่านท�ำกิจกรรมเพื่อ
ยืดเส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา ( =3.96,
S.D. = 1.14) รองลงมาเป็นท่านสามารถท�ำงาน
ที่ต้องใช้ก�ำลังมากหรือออกก�ำลังกายอย่างหนัก
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โดยไม่เหนื่อยง่าย 1.03 ( =3.450, S.D. = 1.03)
ส่วนข้อที่ต�่ำที่สุด คือ ท่านคิดว่าการท�ำงานด้วย
ความอดทน จะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง ( = 2.62,
S.D. = 1.64)
การเสริมสร้างสุขภาพทางจิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.32, S.D. = 1.25) เมื่อพิจารณา
รายข้อล�ำดับสูงทีส่ ดุ คือ ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผูร้ จู้ กั ตน ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต ( = 3.32,
S.D. = 1.25) รองลงมาเป็นท่านเคยใช้หลักความ
เป็นผู้รู้จักกาล ในการส่งเสริมสุขภาพทางจิต ( =
3.26, S.D. = 0.87) ส่วนข้อที่ต�่ำที่สุด คือ ท่านเคย
ใช้หลักความเป็นผู้รู้บุคคล ในการส่งเสริมสุขภาพ
ทางจิต ( = 2.55, S.D. = 1.04)
การเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญาอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.68, S.D. = 1.07) เมื่อพิจารณา
รายข้อล�ำดับสูงทีส่ ดุ คือ ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผู้รู้จักชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา
( =3.68, S.D. = 0.63) รองลงมาเป็นท่านเคยใช้
หลักความเป็นผูร้ จู้ กั เหตุ ในการส่งเสริมสุขภาพทาง
ปัญญา ( = 3.66, S.D. = 0.91) ส่วนข้อที่ต�่ำที่สุด
คื อ ท่ า นเคยใช้ ห ลั ก ความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ประมาณ
ในการส่งเสริมสุขภาพทางปัญญา ( = 2.98, S.D.
= 1.00)
การเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพทางสั ง คมอยู ่ ใ น
ระดับมาก ( = 3.73, S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณา
รายข้อล�ำดับสูงทีส่ ดุ คือ ท่านเคยใช้หลักความเป็น
ผู้รู้จักผล ในการส่งเสริมสุขภาพทางสังคม ( =
3.73, S.D. = 1.06) รองลงมาเป็นท่านเคยใช้หลัก
ความเป็นผู้รู้จักกาล ในการส่งเสริมสุขภาพทาง
สังคม ( = 3.63, S.D. = 1.06) ส่วนข้อที่ต�่ำที่สุด
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คือ ท่านเคยใช้หลักความเป็นผู้รู้จักบุคคล ในการ
ส่งเสริมสุขภาพทางสังคม ( = 3.06, S.D. = 0.70)
ส่วนกลุ่มตัวอย่างการพัฒนารูปแบบที่มี
คุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในเสริมสร้าง
สุขภาพของเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น สรุปได้ดงั นี้
ด้านหลักการและเหตุผลจ�ำนวน 94 คน ร้อยละ
94.00 วัตถุประสงค์ จ�ำนวน 92 คน ร้อยละ 92.00
คุณสมบัติของผู้ใช้รูปแบบ จ�ำนวน 87 คน ร้อยละ
87.00 หลักความเป็นผู้รู้จักเหตุ หลักความเป็น
ผูร้ จู้ กั ผล จ�ำนวน 96 คน ร้อยละ 96.00 หลักความ
เป็นผูร้ จู้ กั ตน หลักความเป็นผูร้ จู้ กั ประมาณ จ�ำนวน
93 คน ร้อยละ 93.00 หลักความเป็นผู้รู้จักกาล
จ�ำนวน 95 คน ร้อยละ 95.00 หลักความเป็นผูร้ จู้ กั
ชุมชน หลักความเป็นผู้รู้จักบุคคล จ�ำนวน 91 คน
ร้อยละ 91.00 การจัดกิจกรรม จ�ำนวน 80 คน ร้อย
ละ 80.00 มีการแบ่งกลุ่ม จ�ำนวน 79 คน ร้อยละ
79.00 มีการจัดสัมมนา จ�ำนวน 73 คน ร้อยละ
73.00 มีการบรรยาย จ�ำนวน 85 คน ร้อยละ 85.00
มีการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย จ�ำนวน 90 คน ร้อยละ
90.00 มีการประเมินผล จ�ำนวน 89 คน ร้อยละ
89.00 แสดงให้เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบที่มีคุณลักษณะตาม
หลักหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 ในเสริมสร้างสุขภาพของ
เด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่ ว นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ า นการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ
การใช้รปู แบบทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตามหลักหลักสัปปุรสิ
ธรรม 7 ในเสริมสร้างสุขภาพของเด็กแว้นในจังหวัด
ขอนแก่ น จากลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ์ ค นในชุ ม ชน
เกี่ยวกับคู่มือการใช้รูปแบบหลักสัปปุริสธรรม 7
ในการเสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพว่ า ควรมี อ ะไร กลุ ่ ม
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ตัวอย่างคนในชุมชนได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
“...การจัดท�ำคูม่ อื ควรเป็นข้อทีเ่ ข้าใจและ
ปฏิบัติได้จริง แต่สิ่งที่อยากให้มี คือวิธีการที่จะ
ท�ำให้วยั รุน่ รูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรดี อะไรไม่ดี สิง่ ไหน
ควรท�ำ สิง่ ไหนไม่ควรท�ำ เป็นคนมีเหตุผล รูจ้ กั เวลา
เล่น เวลาเรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิต
สาธารณะ เข้าวัดฟังธรรมเพือ่ พัฒนาจิตใจ เมือ่ เป็น
ผู้ใหญ่จะได้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า...”
สรุ ป ได้ ว ่ า จากการให้ ข ้ อ มู ล ของคนใน
ชุ ม ชน ชุ ม ชนต้ อ งการให้ มี เ นื้ อ หาสาระในคู ่ มื อ
การใช้รปู แบบหลักสัปปุรสิ ธรรม 7 ในการเสริมสร้าง
สุ ข ภาพ ดั ง นี้ 1) วิธีก ารปฏิบัติคนให้เ ป็นคนดี
มีคุณธรรม 2) การสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นโดยใช้
ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจ 3) วิธีการแบ่งเวลาให้เกิด
ประโยชน์ 4) วิธีการท�ำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม 5) วิธีการพัฒนาตนให้มีอนาคตที่ดี
ทั้ง 5 วิธีนี้เป็นเสนอแนะของคนในชุมชนในการ
สร้างคู่มือการใช้รูปแบบสัปปุริสธรรม 7 ในการ
เสริมสร้างสุขภาพ

5. อภิปรายผลการวิจัย

1. จากสภาพการณ์ของระดับพฤติกรรม
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7
ส�ำหรับกลุ่มเด็กแว้น ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7
ส�ำหรับกลุ่มเด็กแว้น ในจังหวัดขอนแก่น มีการ
เสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าการปฏิบัติ
ตนตามหลักสัปปุริสธรรม 7 นั้นสามารถประยุกต์
ใช้และบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เกิดความยั่งยืนและส่งผลให้บุคคล
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หรือชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและใจ
สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ใน
ครอบครัวและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นฤมล ราชบุรี (2557) ทีพ่ บว่า เราสามารถน�ำหลัก
สั ป ปุ ริ ส ธรรม 7 มาประยุ ก ต์ ใช้ แ ละบู ร ณาการ
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ความยั่งยืนและส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งกายและใจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข
และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้สงั คม และประเทศ
ชาติได้
2. ด้านการใช้รูปแบบสัปปุริสธรรม 7
ในการเสริมสร้างสุขภาพส�ำหรับเด็กแว้นในจังหวัด
ขอนแก่น ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน คือ 1) การเสริมสร้าง
สุขภาพทางกาย 2) การเสริมสร้างสุขภาพทางจิต
3) การเสริมสร้างสุขภาพทางปัญญา 4) การเสริมสร้าง
สุขภาพทางสังคม อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 317,
S.D. = 1.16) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดั บ ปานกลางทุ ก ด้ า น ดั ง นั้ น การเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ตามกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ 4 ด้าน ถึงแม้จะอยูใ่ นระดับปานกลางแต่สามารถ
แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อาจเป็น
เพราะปัจจุบันมีการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของ
การออกก�ำลังอย่างทัว่ ถึง และเพือ่ เป็นการส่งเสริม
การเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนได้มีร่างกาย
จิตใจ สติปญ
ั ญา และสังคมให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กั บ งานเขี ย นของชาญณรงค์ ฟู โ คกสู ง (2560)
ที่ ก ล่ า วถึ ง ประโยชน์ ข องการออกก� ำ ลั ง กายว่ า
สามารถส่งผลด้านร่างกาย การออกก�ำลังกาย
จะท�ำให้อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมีการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ ส่งผลด้าน
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จิตใจ การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะผล
ท� ำ ให้ เ ป็ น คนที่ มี บุ ค ลิ ก ที่ มั่ น คงสามารถปรั บ ตั ว
เข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ดี มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ สี ามารถ
ปรับตัวเมือ่ ได้รบั ความเครียดได้ดี มีความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ที่ในระดับดี การออกก�ำลังกายช่วย
ท�ำให้อารมณ์ดี เนื่องจากกิจกรรมทางร่างกาย
จะช่วยกระตุ้นสารเคมีในสมอง ซึ่งช่วยให้รู้สึก
มีความสุขมากขึน้ และผ่อนคลายมากขึน้ ด้วย ส่งผล
ด้านสติปัญญา นอกจากการออกก�ำลังกายมีผล
ต่อด้านจิตใจแล้ว ผูท้ อี่ อกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ
จะมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา มีความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
เรี ย นรู ้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
เหตุการณ์ตา่ งๆ ได้ดี และส่งผลด้านสังคม การออก
ก�ำลังกายจะช่วยเพิ่มความมีวุฒิภาวะทางสังคม
มีความฉลาดทางสังคม เนือ่ งจากการออกก�ำลังกาย
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
จนน�ำไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี
3. ด้านรูปแบบการพัฒนาสัปปุริสธรรม
7 ในการเสริมสร้างสุขภาพนั้น จากการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างพบว่า สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 เป็นรูปแบบส่วนรวมที่คนในชุมชน
ยึดเป็นหลัก คือ ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และความ
เป็นผู้รู้จักบุคคลเป็นสิ่งส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน
จะได้ ช ่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ส่ ว นที่ 2
เป็นรูปแบบส่วนตนทีค่ นในชุมชนต้องจัดการตนเอง
คือ การเป็นผู้รู้จักกาลเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางจิตของตนเอง ซึ่งจะท�ำให้บุคคลรู้จักแบ่งเวลา
ให้เป็นประโยชน์เพือ่ พัฒนาตนให้มสี ขุ ภาพกายและ
จิตพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมสืบไป
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สอดคล้องกับเทศนาเรื่องสัปปุริสธรรม 7 ของท่าน
ว.วชิรเมธี (2560) ว่า พุทธศาสนามีค�ำอยู่หลายค�ำ
ที่มีความหมายสอดคล้องกับค�ำว่า “สมดุล” เช่น
มตฺตญฺญตุ า การรูจ้ กั ความพอดีจงึ ส�ำคัญมากในทาง
พระพุทธศาสนาและในชีวติ ของเราทุกคน ตามตัว
อักษรค�ำนี้แปลว่า “ภาวะที่สิ่งต่างๆ มีความลงตัว
อย่างเหมาะสมหรืออย่างพอดี” ร่างกายของเราคือ
ตัวอย่างของความสมดุลที่เห็นชัดที่สุด กล่าวคือ
หากมี ร ะบบบางอย่ า งในร่ า งกายผิ ด ปกติ ห รื อ
เสียสมดุลจะส่งผลต่อระบบอื่นๆ ทั้งหมดทันที
เช่น หากเราเป็นหวัดระบบการหายใจของเรา
จะเป็ น ปั ญ หาทั น ที หากระบบการหายใจ
เป็นปัญหาระบบอารมณ์ของเราจะมีปัญหาทันที
หากอารมณ์มีปัญหาจะส่งผลต่อการกินอยู่การ
ท�ำงานการพักผ่อนการปฏิสมั พันธ์ การมีความสุข
ความทุกข์ของเราทันที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระจํารัส ฐิตธมฺโม (สวาส โพธิกลาง) (2554)
เรื่องการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ
บริหารจัดการชุมชน พบว่า การน�ำหลักธรรมนี้
มาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว จะท�ำให้เกิดความ
ยั่ ง ยื น และส่ ง ผลให้ ป ระชากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ทั้งสุขภาพกายและใจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้สงั คมและ
ประเทศชาติได้
4. ด้านการจัดท�ำคู่มือการใช้รูปแบบที่มี
คุณลักษณะตามหลักหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ
เสริมสร้างสุขภาพของเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น
จากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์คนในชุมชนเกีย่ วกับคูม่ อื
การใช้รูปแบบหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการเสริม
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สร้างสุขภาพว่าควรมีอะไร กลุ่มตัวอย่างคนใน
ชุมชนได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
“...การจัดท�ำคูม่ อื ควรเป็นข้อทีเ่ ข้าใจและ
ปฏิบัติได้จริง แต่สิ่งที่อยากให้มี คือวิธีการที่จะ
ท�ำให้วยั รุน่ รูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรดี อะไรไม่ดี สิง่ ไหน
ควรท�ำ สิง่ ไหนไม่ควรท�ำ เป็นคนมีเหตุผล รูจ้ กั เวลา
เล่น เวลาเรียน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีจิต
สาธารณะ เข้าวัดฟังธรรมเพือ่ พัฒนาจิตใจ เมือ่ เป็น
ผู้ใหญ่จะได้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า...”
สอดคล้องกับข้อค้นพบของกัลยาณมิตร
จากการศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 7 พบว่า หลัก
สัปปุริสธรรม 7 สามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติได้ง่าย
ดังนี้คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ
รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรม
ที่ ท� ำ ให้ บุ ค คลเป็ น คนดี โดยไม่ ขึ้ น อยู ่ กั บ เพศ
ชาติก�ำเนิด ฐานันดร ภาพความเป็นอยู่หรือความ
มีการศึกษาสูง บุคคลใดน้อมน�ำไปฝึกฝนจนช�ำนาญ
แล้ ว บุ ค คลนั้ น ก็ ส ามารถที่ จ ะเป็ น คนดี ที่ โ ลก
ต้องการ และมีสขุ ภาพกายจิตทีด่ สี ามารถเป็นแบบ
อย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ ชาวโลกได้ และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของพระมหาสมควร สีสงคราม (2550)
เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรม
และพละธรรมกับการปฏิบัติงานของผู้น�ำสถาน
ศึกษา พบว่า เราสามารถน�ำหลักธรรมไปปฏิบัติ
ได้ง่ายคือ ท�ำตนให้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จัก
ประมาณ รูจ้ กั กาล รูจ้ กั ชุมชน รูจ้ กั บุคคล เมือ่ ท�ำได้
ก็เป็นกุศลธรรมที่ท�ำให้บุคคลเป็นคนดี โดยไม่ขึ้น
อยู่กับเพศ ชาติก�ำเนิด ฐานันดร ภาพความเป็นอยู่
หรือความมีการศึกษาสูง บุคคลใดน้อมน�ำไปฝึกฝน
จนช�ำนาญแล้ว บุคคลนั้นก็สามารถที่จะเป็นคนดี
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ที่ โ ลกต้ อ งการ และมี สุ ข ภาพกายและจิ ต ที่ ดี
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวโลกได้

6. ข้อเสนอแนะ
ดังนี้

จากผลการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ

1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีปญ
ั หาเรือ่ งความเป็นผูร้ จู้ กั เหตุความเป็นผูร้ จู้ กั ผล
ถ้าทุกคนเป็นรู้จักเหตุแลผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
ปัญหาต่างๆ ก็จะน้อยลง จะได้เกิดปัญญาในการ
ใช้ชวี ติ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ช่วยเหลือและแนะน�ำ
วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ เด็ ก แว้ น ในจั ง หวั ด
ขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. กลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ความเป็ น ผู ้ รู ้ จั ก ตน
ความเป็นผู้รู้จักประมาณ มีปัญหาเกี่ยวกับด�ำรง
ชีวิตของแต่ละคน มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
บางคนมีฐานะดีแต่ใช้จ่ายไม่เป็นและไม่สามารถ
ท� ำ ตามความต้ อ งการทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจได้
ควรให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความรู้ ช่วยเหลือ
และแนะน�ำวิธกี ารรูจ้ กั รักษาทรัพย์สนิ เงินทองทีห่ า
มาได้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชน
ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น รู ้ จั ก การออมเพื่ อ อนาคต
ตามรูปแบบต่างๆ ของสถาบันการเงินของชุมชน
หรือของรัฐ/เอกชน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ประชาชน
ในชุมชนเป็นวัยรุ่นทุกวันนี้มักไม่ค่อยเห็นคุณค่า
ของเวลา มักใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์ ไม่รู้จักแบ่ง
เวลาให้เกิดประโยชน์ จิตใจหวัน่ ไหวง่าย ผูป้ กครอง
ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกันหาทาง
แก้ ไข โดยจั ด กิ จ กรรมทางศาสนาที่ เ หมาะสม
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ส�ำหรับวัยรุน่ ควรมีวธิ แี นะน�ำอะไรควรท�ำเวลาไหน
อะไรควรท�ำก่อน อะไรควรท�ำทีหลัง เพื่อพัฒนา
จิตให้เข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า ประชาชน
ในชุมชนที่เป็นวัยรุ่นมีความเป็นผู้รู้จักชุมชนและ
ความเป็นผู้รู้จักบุคคลของวัยรุ่นทุกวันนี้น้อยมาก
อาจเป็ น เพราะความต้ อ งการที่ จ ะมี พื้ น ที่ เ ป็ น
ของตน ขอเพียงคนในครอบครัวหรือชุมชนช่วยกัน
พร�่ำสอนธรรมเนียมของคนไทยคือ การเคารพ
ผู้ใหญ่ รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รักษากิริยามารยาท
ให้เหมาะสมในแต่ละโอกาส ก็สามารถพัฒนาเด็ก
เหล่านั้นได้
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7
ส�ำหรับเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
น�ำหลักสัปปุริสธรรม 7 เพื่อแก้ปัญหาชีวิตส�ำหรับ
ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
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2.3 ควรศึกษาเกีย่ วกับการประยุกต์
ใช้หลักการเสริมสร้างสุขภาพด้วยหลักสัปปุรสิ ธรรม
7 ส�ำหรับเด็กแว้นในจังหวัดขอนแก่น

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

เมือ่ บุคคลท�ำตนให้รจู้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล รูจ้ กั ตน
รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล
ได้แล้ว ก็นับเป็นกุศลธรรมที่สามารถท�ำให้บุคคล
เป็นคนดีโดยไม่ขนึ้ อยูก่ บั เพศ ชาติกำ� เนิด ฐานันดร
สภาพความเป็นอยูห่ รือความมีการศึกษาสูง บุคคลใด
น้อมน�ำไปฝึกฝนจนช�ำนาญแล้ว บุคคลนัน้ ก็สามารถ
ที่จะเป็นคนดีที่โลกต้องการ มีสุขภาพกายและจิต
ทีด่ เี ป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ชาวโลกได้อย่างแน่นอน
การน�ำหลักสัปปุรสิ ธรรมมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของกลุ ่ ม เด็ ก แว้ น ซึ่ ง เป็ น
เยาวชนของชาติกลุ่มหนึ่งให้เกิดความยั่งยืน ส่งผล
ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกายและ
ใจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้สังคมและประเทศชาติได้
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ตัวอย่างกระบวนการที่มีกลุ่มเด็กแว้นใช้หลักกาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสมในการ
ท�ำหน้าที่การงานในการดูแลสุขภาพจะต้องมีกระบวนการวางแผนตามหลัก PDCA

ภาพที่ 2 กระบวนการวางแผนตามหลัก PDCA
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