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บทคดัย่อ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงเก่ียวกบัมิติความหมายในชีวติของวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพมหานครโดยศึกษาผา่นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ของการศึกษา โดยผลการศึกษาท่ีไดพ้บวา่ มิติความหมายในชีวติของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพมหานครนั้นมีในส่วน
มิติท่ีเป็นเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวติสองรูปแบบ คือ 1.สร้างความหมายในชีวติโดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้ง
ใจในชีวติตนเอง 2.สร้างความหมายในชีวิตโดนมองจากความสุขท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวติตนเอง และในส่วนมิติท่ี
เป็นผลของการสร้างความหมายหา้รูปแบบ คือ 1.การแสวงหาความเรียบง่ายใหชี้วติ 2.การใหค้วามส าคญักบัครอบครัว 
3.การให้ความส าคญักบัเงินทอง 4.ความตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น 5.การเติมเต็มทกัษะและประสบการณ์ในชีวิต โดยใน
หน่ึงคนนั้น จะมีมิติในดา้นท่ีเป็นเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวิตไดเ้พียงหน่ึงมิติในช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น แต่ในส่วนของ
ผลของการสร้างความหมายในชีวิตนั้น ในคนหน่ึงคนสามารถมีไดม้ากกวา่หน่ึงมิติในช่วงเวลาหน่ึง โดยประโยชน์ท่ีได้
จากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้เก่ียวกับความหมายในชีวิต ในบริบทของวยัผูใ้หญ่ตอนต้นใน
กรุงเทพมหานครในสภาพสงัคมปัจจุบนัได ้

ABSTRACT 
 The objective in this study is deeply understand about meaning in life dimensions of young adulthood in 
Bangkok. .  In this study use qualitative method for obtain the appropriate information on the purpose of this study.  The  
result of this study is the dimensions of meaning in life of young adulthood in Bangkok had the dimensions as to create a 
meaningful life in two patterns is 1.create meaning in life by self-assessment to Problems or frustration in their life 2 .create 
meaning in life by self-assessment to happiness or satisfaction in their life.  The dimensions are the result of the 
creation of meaning in life had five patterns is 1.The pursuit of simple life 2.focus on the family 3.focus on money 
4.focus To help others people 5.focus To improve the skills and experience of life. The dimensions as create meaning in 
life can had only one pattern for one person In current times But the result of creating meaning in life can had more than one 
patterns for one person In current times. The benefits from this study is Additional knowledge about the meaning in life of 
young adulthood in Bangkok In the context of current social conditions. 
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บทน า 
 วยัผูใ้หญ่ตอนต้นเป็นช่วงท่ีพัฒนาการเขา้สู่วุฒิภาวะค่อนคา้งสมบูรณ์ทั้ งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ท าให้ผูใ้หญ่ตอนตน้เป็นวยัท่ีเร่ิมการใชชี้วิตของตวัเองทั้ งในดา้นการประกอบอาชีพ การเลือกคู่ครอง การเร่ิม
สร้างรากฐานในการใชชี้วิตอย่างมีคุณค่าในสังคมและปรับปรุงตนเองให้เขา้กบัสังคมท่ีตนอยู่ตามความเหมาะสมรวมถึง
ความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ (สุชา, 2540) เน่ืองจากวา่ในช่วงวยัน้ีการตดัสินใจต่างๆอนัเกิดจากทั้งปัจจยัทั้ง
ภายในตัวเองและปัจจัยภายนอกจากส่ิงแวดล้อมซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคัญท่ีจะน าไปสู่การสร้างความหมายในชีวิตอัน
เปรียบเสมือนแบบทดสอบท่ีจะช่วยสร้างตน้ทุนทางบวกในการท่ีจะพฒันาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวฒิุภาวะ(สุวฒัน์, 2547)  นอกจากน้ี
ความหมายในชีวติยงัมีผลต่อการสร้างอตัลกัษณ์ แนวคิด ทศันคติ ท าใหเ้ป็นกรอบหรือแนวทางในการด าเนินชีวติของบุคคล
เพื่อให้เขาไดใ้ชชี้วิตในแบบท่ีเป็นแนวทางของตนเอง เป็นผลมาจากการประเมินความสามารถของตนเอง ตน้ทุนชีวิตของ
ตนเอง รวมทั้งการประเมินวา่ส่ิงท่ีเป็นความหมายในชีวิตของตนเองอนัเป็นส่ิงท่ีสามารถยอมรับไดข้องสังคม และสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจในการใชชี้วิตของตนเองได ้ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ภายใตบ้ริบท
ของสังคมไทยโดยศึกษาในกรุงเทพมหานครและเป็นการสะทอ้นถึงมิติความหมายในชีวิตตามแนวคิด ค่านิยม ความเช่ือใน
แบบของคนไทย โดยเฉพาะสังคมกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีถูกหล่อหลอมโดยวฒันธรรม
หลากหลายทั้ งจากฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกอนัส่งผลต่อผูค้นท่ีมีตน้ทุนทางชีวิตและตน้ทุนทางความคิดท่ีแตกต่างกัน 
ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่มิติของความหมายในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพมหานครมีมิติเป็นเช่นไร โดยศึกษา
ผา่นการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือท่ีจะทราบถึงกระบวนการสร้างความหมายในชีวติในมิติต่างๆ โดยอาศยัองค์
ความรู้เก่ียวกับโครงสร้างและมิติของความหมายในชีวิต ของ Reker และ wong (1998), Baumeister (1991), Maddi และ 
Khoshaba (1998) และ Edwin (2002) เป็นพ้ืนฐานหลกัของขอ้ค าถามและแนวทางในการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีประโยชน์จากขอ้
คน้พบในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปขยายองคค์วามรู้ในเร่ืองความหมายในชีวติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษามิติความหมายในชีวติของผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความหมายในชีวิต คือ กรอบแนวทางหรือกรอบมุมมองท่ีคนคนหน่ึงก าหนดให้ตนเองเพ่ือท่ีจะใชใ้นการด าเนิน
ชีวติ โดยเกิดจากการพยายามตอบสนองความตอ้งการท่ีมีความส าคญัต่อการใชชี้วิตตามท่ีบุคคลนั้นตั้งเป้าไว ้ 
 ผูใ้หญ่ตอนตน้ คือ ผูใ้หญ่สัญชาติไทย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์
และส่ือสารไดช้ดัเจนโดยอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯไม่นอ้ยกวา่ 1 ปีและมีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 24-39 ปี  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 Reker and wong  (1988) ไดก้ล่าววา่ ความหมายในชีวติของบุคคลนั้น จะประกอบข้ึนจากมิติต่างๆท่ีพฒันาร่วมกนั 
ประกอบไปดว้ย 4 มิติ คือหน่ึงมิติเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูล (sources) กล่าวคือในบุคคลจะมีการรับรู้ขอ้มูลในชีวิตประจ าวนัท่ี
แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลคนนั้นอาศยัอยู่ ซ่ึงจะท าให้บุคคลคนนั้นเกิดการสร้างความหมายในชีวิตท่ีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีตนเองรับรู้ มิติท่ีสองคือมิติท่ีเก่ียวกับกระบวนการคิด แบ่งได้ออกเป็นมิติการรู้คิด (cognitive) 
แรงจูงใจ(motivation) และอารมณ์ (affective) โดยมิติท่ีเก่ียวกบักระบวนการคิดของบุคคลนั้นจะส่งผลไดเ้กิดความชอบและ
ไม่ชอบในส่ิงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละคนซ่ึงความรู้สึกชอบและไม่ชอบดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีส่งผลให้เกิดการสร้างความหมาย
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ในชีวิตตามท่ีบุคคลนั้นตอ้งการ มิติท่ีสามคือมิติทางดา้นความหลากหลายของความหมายในชีวติ (breadth) โดยมิติดงักล่าวน้ี
กล่าวถึง การท่ีในชีวติประจ าวนัของบุคคลคนหน่ึงนั้น สามารถไดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายและกวา้งขวางโดยเฉพาะในสังคม
ท่ีเปิดกวา้งในเร่ืองขอ้มูลและข่าวสารซ่ึงความกวา้งของขอ้มูลท่ีบุคคลคนหน่ึงไดรั้บในชีวิตประจ าวนันั้นจะส่งผลให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้วา่อะไรคือส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบัตนเอง และส่งผลต่อเน่ืองถึงการสร้างความหมายในชีวติท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง มิติท่ีส่ีคือความเขา้ใจ/ความลึกของขอ้มูลความหมายในชีวิต (depth) โดยความเขา้/ความลึกของขอ้มูลท่ี
ไดรั้บในชีวิตประจ าวนันั้นเกิดจากการท่ีอยู่กบัส่ิงนั้นเป็นเวลานานและต่อเน่ืองท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัส่ิง
นั้นและสามารถท าให้บุคคลนั้นเกิดการประยกุตห์รือพฒันาขอ้มูลหรือความรู้ดงักล่าวเพ่ือให้เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตน และ
เป็นส่ิงท่ีตนสามารถท าไดอ้ยา่งเช่ียวชาญและเป็นหน่ึงในกระบวนการสร้างความหมายในชีวติของคนคนนั้น 
 Baumeister (1991) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงท่ีส่งผลครอบคลุมถึงการสร้างความหมายในชีวิตของคนหน่ึงคนเกิดจากการซึม
ซบัวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีคนคนนั้นอาศยัอยู ่ซ่ึงในการท่ีคนหน่ึงคนสามารถท่ีจะสร้างความหมายในชีวติไดน้ั้นกรอบ
วิธีคิดท่ีสังคมสร้างข้ึนย่อมส่งผลต่อการสร้างความหมายในชีวิตของคนคนนั้ นอย่างมาก โดยโครงสร้างในการสร้าง
ความหมายในชีวิตของบุคคลนั้ นประกอบไปด้วย 1.วตัถุประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 2.ความมีคุณค่า                        
3.ความสามารถท่ีจะท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงของแต่ละบุคคล 4.มูลค่าทางจิตใจ 
 Maddi and Khoshaba (1998) ได้กล่าวว่า การท่ีคนหน่ึงคนเลือกท่ีจะตัดสินใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้ นเกิดมาจาก
ประสบการณ์ท่ีสะสมทุกวนัตั้งแต่เกิด และการตดัสินใจนั้นตอ้งเป็นผลดีต่อความหมายในชีวิตของบุคคลคนนั้นดว้ย ซ่ึง
กระบวนการตดัสินใจไดถู้กก าหนดโดยกรอบแนวคิดจากวฒันธรรม สังคม ครอบครัว และศาสนา ซ่ึงวิธีคิดของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหก้ารตดัสินใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในชีวติตนเอง 
 Edwin (2002) ไดน้ าแนวคิด แรงขบัพ้ืนฐานของ Maslow (1954) มาต่อยอดในการสร้างแนวคิดความตอ้งการข้ึน
พ้ืนฐานท่ีส่งผลไปถึงการกระท าโดยเป็นการกระท าท่ีมีคุณค่า (values) ซ่ึงการกระท าท่ีมีคุณค่านั้นเป็นส่วนประกอบหน่ึง
ของความหมายในชีวิต โดยโครงสร้างกลไกท่ีส่งผลให้เกิดการกระท าท่ีมีคุณค่านั้นเร่ิมตน้จากความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน
(need) ทั้ งห้าขั้นตามทฤษฎีของ Maslow (1954) ซ่ึงความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคน
นั้นจะส่งผลต่อการมองการกระท าคุณค่า (values) ท่ีแตกต่างกนั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้่า ความหมายในชีวิตของมนุษยน์ั้นมีกระบวนการสร้างและมี
องค์ประกอบในกระบวนการสร้างเป็นอย่างไรบ้าง ท าให้ผู ้วิจัยเกิดค าถามว่าว ัยผู ้ใหญ่ตอนต้นท่ีใช้ชีวิตอยู่ใน
กรุงเทพมหานครใชก้ระบวนการสร้างและองคป์ระกอบในกระบวนการสร้างความหมายในชีวิต สร้างความหมายในชีวิต
ออกมาไดเ้ป็นมิติท่ีแตกต่างกนัเช่นไรบา้ง 
   
วธีิการวจิยั 
 แผนการเกบ็ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อน าขอ้มูลมาสังเคราะห์และท าความเขา้ใจในกระบวนการ
ของความหมายในชีวติและจ าแนกมิติความหมายในชีวิตออกเป็นรูปแบบมิติต่างๆ โดยในการวจิยัเชิงคุณภาพมีการออกแบบ
การวจิยัท่ีผา่นการใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัท่ีหลากหลายและนกัวจิยัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการวจิยั (ชาย โพธิ
สิตา, 2550 ) โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวจิยัในคร้ังน้ีท าให้เกิดความรู้วา่ความหมายในชีวติของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้กรุงเทพฯ ท่ีเกิด
จากสภาพสงัคมในปัจจุบนันั้นมีมิติเป็นอยา่งไร 
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 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (Young Adulthood)โดยอายขุองผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว้
ในคร้ังน้ีคือ 20-39 ปี (Erikson, 1998) เน่ืองจากเป็นระยะท่ีเร่ิมปักหลกัเร่ืองหน้าท่ีการงานซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้งานอาชีพอย่าง
แทจ้ริงและมีครอบครัว รับภาระความรับผิดชอบต่างๆ และผูว้ิจยัตอ้งการผูใ้หข้อ้มูลท่ีผา่นการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุและผล 
มีความสามารถดา้นการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ โดยเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการศึกษา  แต่
จะตอ้งไม่มองหาหรือเลือกเอาเฉพาะบุคคล สถานท่ี ปรากฏการณ์หรือกระบวนการท่ีสอดคลอ้งลงรอยกบัแนวคิดทฤษฎี 
หรือส่ิงท่ีผูว้จิยัมีอยูใ่นใจเท่านั้นแต่จะตอ้งเลือกตวัอยา่งใหไ้ดทุ้กรูปแบบ (ชาย, 2559)   
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ใชว้ิธีการเลือกแบบไม่มีโครงสร้างท่ีเคร่งครัด มีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่ก าหนดจ านวนท่ี
แน่นอนแต่จะท าการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจนขอ้มูลอ่ิมตวั ซ่ึงจุดมุ่งหมายหลกัของการเลือกตวัอยา่งแบบน้ีเพ่ือท่ีจะ
ไดต้วัอย่างท่ีเหมาะท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไดส้ าหรับแนวคิด จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกมี
ลกัษณะเป็น “Information-rich case” คือมีขอ้มูลให้ศึกษาในระดบัลึกไดม้าก และสามารถสะทอ้นความเป็นจริงไดดี้ท่ีสุด ซ่ึง
จะมีความหมายต่อวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพ่ือให้ไดผู้ใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษามากท่ีสุด โดยมีกระบวนการในการเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (ชาย, 2550) ดงัน้ี  
 1.  เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนต้นท่ีใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ และอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี โดยมีอายุ
ระหวา่ง 20-39 ปี 
 2.  มีความยนิดีในการเขา้ร่วมการวจิยั 
 3.  สามารถใหข้อ้มูลท่ีเช่ือมัน่ไดว้า่เป็นความจริงแก่ผูว้จิยั 
 4.  สามารถเขา้ใจและส่ือสารภาษาไทยไดดี้ 

การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และมีแนวทางในการค าถามและน าเดินการสนทนาส าหรับสัมภาษณ์ใน
เร่ือง มิติความหมายในชีวิต โดยรูปแบบค าถามผ่านการพิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงแนวทางในการสัมภาษณ์ มี
ดงัต่อไปน้ี 
 1)  การสร้างความคุน้เคย และสัมพนัธภาพ โดยผูส้ัมภาษณ์แนะน าตวัเอง วตัถุประสงคข์องการวิจยั และพูดคุย
ถามประเด็นทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้หข้อ้มูล เช่น ขอ้มูลส่วนตวั เก่ียวกบัการใชชี้วติ เป็นตน้ 
 2)  ต่อมาเป็นประเด็นหลกัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบความหมายในชีวิต ซ่ึงโครงสร้างแนวค าถามน ามาจากแนวคิดท่ีได้
จากการทบทวนวรรณกรรมโดยแนวขอ้ค าถามมี  4 ขอ้ กล่าวคือ 
 ขอ้ท่ี 1 ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนสามารถท าไดแ้ละตอ้งการท่ีจะท าในชีวิตทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม โดยมี
ตวัอยา่งขอ้ค าถามคือ “ก าลงัท างานอะไรอยู”่ “เพราะอะไรถึงเลือกเดินทางน้ี” 
 ขอ้ท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าแลว้คาดหวงัวา่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีในอนาคตทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม 
โดยมีตวัอยา่งขอ้ค าถามคือ “ตอนน้ีก าลงัท าอะไรเพ่ืออนาคตและคาดหวงัผลตอบแทนแบบไหนจากส่ิงท่ีก าลงัท าอยู”่ 
 ขอ้ท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีตนเองท าแลว้รู้สึกเติมเต็มในจิตใจทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม โดยมีตวัอยา่งขอ้
ค าถามคือ “คิดวา่ส่ิงท่ีก าลงัท าอยูแ่ละส่ิงท่ีวางแผนจะท าในอนาคตนั้นท าแลว้สบายใจไหม” 
 ขอ้ท่ี 4 ประเด็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีท าแลว้รู้สึกวา่มีคุณค่าในการกระท า ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม โดยมีตวัอยา่ง
ขอ้ค าถามคือ “ลองอธิบายถึงคุณค่าของส่ิงท่ีก าลงัท าอยูแ่ละวางแผนจะท าในอนาคตสามขอ้แรกท่ีไดถ้ามไป” 
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 โดยในการถามขอ้ค าถามนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งถามค าถามท่ีตายตวัเสมอไป แต่จะเป็นการถามในเชิงพูดคุยสนทนาท่ีมี
ความยืดหยุน่ตามสถานการณ์แต่ยงัคงอาศยัองคค์วามรู้และโครงสร้างเก่ียวกบัความหมายในชีวิตทั้ง 4 ประเด็นขา้งตน้ เป็น
แกนหลกัในการด าเนินการพดูคุยสนทนาและถามค าถามเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 สุดท้าย เป็นการปิดการสัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์ถามผูใ้ห้ขอ้มูลถึงส่ิงท่ีอยากบอกเพ่ิมเติม (หากมี)และกล่าว
ขอบคุณผูใ้หข้อ้มูล 
 จากนั้นผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ท่ีสมบูรณ์แลว้มาถอดเทปเป็นเน้ือความเพ่ือไปวิเคราะห์ขอ้ความและ
สั ง เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น มิ ติ ค ว า ม ห ม า ย ใ น ชี วิ ต
 สถานทีใ่นท าการทดลอง 
    การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งรวมของการ
เคล่ือนยา้ยผูค้น และกระแสวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ดงันั้น ใน ดา้นวฒันธรรมความเป็นอยูข่องกรุงเทพฯ จึงมีลกัษณะของ
วฒันธรรม เมืองท่ีเปิดรับการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมโลกอยา่งเตม็รูปแบบ  มีลกัษณะปัจเจกนิยม หรือสภาพพ้ืนท่ีต่างใจ
ตามความตอ้งการ มีวิถีชีวิตท่ีรีบเร่ง วฒันธรรมเสมือนจริง โลกของอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลสูง เกิดเครือข่ายทางความคิด 
ความเช่ือ การแลกเปล่ียน ความรู้หรือการรวมกลุ่มท่ีไม่ เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีหรือถ่ินท่ีอยู่ ทุนทางวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครมีทั้งทุนทางวฒันธรรมดั้งเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ภูมิปัญญาไทย ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และสถานท่ีส าคญัท่ี
มีช่ือเสียงระดบัโลก มีทุนทางวฒันธรรมสมยัใหม่ซ่ึงเปิดพ้ืนท่ีส าหรับแนวคิดสร้างสรรค ์ใหม่ๆ ตามกระแสโลก อาทิ ศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ โรงละครเวที หอศิลปะ ศูนยว์ฒันธรรม ห้องแสดงภาพ ตลอดจนถนนสายต่างๆท่ีแสดงถึงอตั
ลกัษณ์ของพ้ืนท่ี  
 
ผลการวจิยั 
 การสรุปขอ้มูลในงานวิจยัช้ินน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดย ขั้นตอนแรกคือ
หลงัจากท าการเก็บขอ้มูลไดจ้ านวนหน่ึงโดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลไดจ้ านวน 15 คน ผูว้ิจยัจึงเร่ิมท าการมองหาเร่ืองหรือ
ประเด็นส าคญัเก่ียวกับความหมายในชีวิตท่ีปรากฏข้ึนมาจากขอ้มูล (noting patterns and themes) ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีบอกให้
ทราบวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัมิติความหมายในชีวติท่ีเก็บมานั้นบอกให้เรารู้อะไรบา้ง ซ่ึงเร่ืองหรือประเด็นเช่นน้ีเป็นผลมาจากการ
ท่ีขอ้มูลหลายๆช้ินคลา้ยกนั ขั้นตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัมิติความหมายในชีวิตท่ีคลา้ยกนั หรือท่ีเขา้กนัได ้
เขา้มารวมอยูภ่ายใตม้โนทศัน์หรือแนวความคิดเดียวกนั (subsuming particulars into the general) โดยมโนทศัน์หรือแนวคิด
นั้นเป็นความคิดรวบยอดท่ีสรุปสาระส าคญัของประเด็นเก่ียวกบัมิติความหมายในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และท าการ
เช่ือมโยงสาระส าคญัของประเด็นกบัขอ้มูลท่ีผ่านการสัมภาษณ์อยา่งมีเหตุผล(building logical chain of evidences) ขั้นตอนท่ี 
3 เป็นการเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยนัว่า ขอ้มูลรูปแบบมิติความหมายในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพนั้นอ่ิมตวั 
หรือก็คือถึงแมว้า่ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลเพ่ิมเท่าไหร่ จ านวนรูปแบบมิติความหมายในชีวิตก็ไม่สามารถมีความหลากหลายหรือ
แปลกใหม่ไปจากเดิมไดอี้ก ซ่ึงในตอนทา้ยของการศึกษานั้น ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 30 คน    
 การมองหาแบบแผน เร่ือง หรือประเดน็ส าคญัทีป่รากฏขึน้มาจากข้อมูล (noting patterns and themes) 
 ประเด็นส าคญัท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัความหมายในชีวิตนั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกขอ้ความท่ีเนน้ให้เห็นความคิด 
ทศันคติ และความรู้สึก เก่ียวกบัความหมายในชีวิตท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ขอ้มูลมา โดยในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกมาบางส่วน
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัขอ้จ ากดัดา้นความยาวของ บทความ 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 อายุ 25 ปี เพศชาย ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ภูมิล าเนา นนทบุรี 
สถานะมคู่ีครองแล้วแต่ยงัไม่ได้แต่งงาน 
 ก่อนการเร่ิมการสนทนาเก่ียวกบัความหมายในชีวตินั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลมีมุมมองเก่ียวกบัการใชชี้วิตในกรุงเทพวา่ เป็น
ชีวติท่ีเหน่ือยยาก เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคท่ีไม่รู้จกัพอของ มนุษย ์และ มีอารมณ์เบ่ือหน่ายในการท างานร่วมกบัคนอ่ืน 
ในสถานท่ีท างาน โดยแนวคิดในมิติท่ีเป็นเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวิตของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้น เป็นมิติในดา้นสร้างความหมาย
ในชีวติโดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวติตนเอง ดงัน้ี 

“การท างานวงจรเดือนชนเดือนมท้ัีงลกูน้องและหัวหน้าท่ีเราท าอะไรกับมนัไม่ได้แต่เราต้อง ท างานร่วมกับ
มนั วงจรหนูวนอยู่ยงังีทุ้กเดือน ต่อให้คุณโตขึน้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงานกเ็ข้าอี รอปเดิม คุณไม่ใช่เจ้าของ
บริษัทคุณไม่ใช่เจ้าของโรงบาลคุณกต้็องมท้ัีงหัวหน้าแล้วกม็ท้ัีง ลูกน้ อง แถมลูกน้องก็ใช่ ว่าจะ
บังคับได้เพราะคุณไม่ใช่เจ้าของ ถ้าคุณท างานคุณก็จะเข้ามาใน ลูปนี ้ลูปท่ีทุกคนไม่อยากเจอ แต่ทุกคน
เลือกหลังจบเรียน มันเป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้การ ท่ีจะหลดุจากลูปนีไ้ด้ มันกต้็องมีอิสรภาพ และถ้าหลุด
ได้กจ็ะมอิีสรภาพ” 

ซ่ึงเป็นท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลสร้างมิติความหมายในชีวติในแนวทาง การแสวงหาความเรียบง่ายใหชี้วติดงัน้ี 
“ผมค้นพบค านึง คือค าว่าพอ ถ้าเราเข้าใจมันจะมีพลังมหาศาล พอทุกอย่างพอท้ังเงินพอท้ังงาน มันท าให้เรา
มอิีศระภาพ” 

“เม่ือถึงเวลาหน่ึงผมอาจจะเปิดร้านเลก็ๆเลก็จริงๆอ่ะ ลกูน้องไม่เกินสิบคนท าไรสักอย่างนึง  ท่ี แ บ บ ว่ า
ห้องนอนหรือบ้านอยู่ข้างๆ อาบน า้แล้วไปท างานเลยเวลาเลิกงานถ้าทุกคนกลบัหมดล่ะ อยากเคลยีงานต่อก็
เคลยี เดินได้ใกล้ๆ หรือติดกัน หรือคนละช้ัน” 

“ชีวิตเรา 60 เปอร์เซนต์คือการท างาน มนัจะดีแต่ไหนถ้าน่ีคือท่ีท างานและบ้าน มนัจะฟรีมาก” 
 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 อายุ 25 ปี เพศชาย ปัจจุบันเป็นวศิวกรเคร่ืองจกัรทางการเกษตร ภูมลิ าเนา สุโขทยั สถานะโสด 

 บรรยากาศการสนทนาเกิดข้ึนในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย โดยผูใ้ห้ขอ้มูลไดส้นทนากบัผูว้ิจัยเก่ียวกับสภาพการ
ท างานของผูใ้ห้ขอ้มูลก่อนโดยแนวคิดในมิติท่ีเป็นเหตุให้สร้างความหมายในชีวิตของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นเป็นมิติในดา้นสร้าง
ความหมายในชีวติโดยมองจากความสุขท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวติตนเอง ซ่ึงความสุขของผูใ้หข้อ้มูลคือการพอใจกบัการ
ใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายกบัการท างานในปัจจุบนัของตนเอง แต่ก็ยงัคงวางแผนการใชชี้วิตในอนาคตโดยยงัคงแนวคิดการใชชี้วติท่ี
เรียบง่ายอยู ่ดงัน้ี 

“คือตอนนีค่้อนข้างโอเค กับบริษัทท่ีท างานอยู่นะ แล้วกถ้็ามีโอกาสไต่ต าแหน่งขึน้ไปได้กด็ี แต่ถ้าถามว่า
จะท างานแบบนีไ้ปท้ังชีวิตไหมกค็งไม่อ่ะ พอถึงจุดๆนึงเราเห็นช่องทางท่ีเราสามารถถบีตัว ออกมาแล้วมี
เส้นทางท่ีดีกว่ากค็งไปทางน้ันแต่ท้ังนีท้ั้งน้ันกค็งต้องเกบ็เกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน วางแผนไว้ 10 ปี แล้ว
ดูอีกที ถ้ามนัมอีนาคตในสายงานท่ีจะเติบโตกจ็ะอยู่ต่อ แต่ถ้าไม่มแีล้วมช่ีองทางท่ีดีกว่ากจ็ะไปทางน้ัน” 

 “ช่องทางท่ีดีกว่าท่ีคิดไว้มันมีหลายทางมาก อย่างเช่นทุกๆคนคงคิดไว้แหละแบบว่า เก็บเงินก้อนหน่ึงไว้
ลงทุน บางคนเล่นหุ้น ซ้ือกองทุน ท าธุรกิจ น่ีคิดไว้เหมือนกันว่าจะซ้ือกองทุนหรือซ้ือคอนโดปล่อยให้เช่า 
หรืออีกอย่างก็อาจจะท าเกี่ยวกับเกษตรกรรม ถึงเวลาหน่ึงแบบมีเงินพออาจจะซ้ือท่ีดิน คือ เราเร่ิมม ี
knowhow เพราะเราเร่ิมสัมผัสกับมนัจากการท างาน”  

ซ่ึงแนวคิดความหมายในชีวติของผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการแสวงหาความเรียบง่ายใหชี้วติดงัน้ี 

“ต้องการใช้ชีวิตแบบอิสรภาพ ไร้ซ่ึงพันธะ อยู่อย่างสงบ ไม่มีพันธะมาเกี่ยวพัน บางคนรวยมากแต่หนีสิ้น
เพียบเลยมันกไ็ม่มีความสุข ของผมคือไม่จ าเป็นต้องมีเงินเยอะหรือรถหรูอยู่บ้านใหญ่ขอแค่แบบเราไม่มี
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หนี ้เรามคีรอบครัว เรามเีงินพออยู่พอกิน เพียงพออ่ะเพียงพอตอบโจทย์ทุกอย่าง  แต่มีบ้านหน่ึงหลังมีรถ
หน่ึงคัน ใช้ชีวิตสะดวก ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครคอยมาฆ่าเรา หรือกังวลใช้หนี ้work life balance แบ่งเวลา
ให้พอดี ไม่ใช่ท างานหนักจนไม่มเีวลาใช้ชีวิตหรือใช้ชีวิตอย่างเดียวจนไม่มเีวลาท างาน” 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 อายุ 29 ปี เพศหญิง ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท ภูมลิ าเนา ลพบุรี สถานะโสด 
 ในการเร่ิมสนทนาเก่ียวกบัการท างานผูใ้ห้ขอ้มูลพดูถึงแนวคิดท่ีอยากเป็นขา้ราชการ ท าใหผู้ว้จิยัถามค าถามในเชิง
ความรู้สึกซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีจะท าให้เกิดความหมายในชีวิตวา่ ถา้ท างานราชการแลว้จะสามารถรู้สึกดีกบัมนั และอยูก่บัมนั
ไดต้ลอดรึเปล่า ผูใ้หข้อ้มูลจึงไดใ้หค้  าตอบท่ีวา่ 

“เอาจริงป่ะ ทุกอาชีพไม่มใีครท่ีรู้สึกแบบน้ันได้ตลอดยกเว้นว่าเราจะเป็นนายของตัวเองหรือเราได้ท าในส่ิง
ท่ีเรารักจริงๆแต่ท าไมถึงยอมเลือกการเป็นข้าราชการมากกว่าจะไปใช้ชีวิตพนักงานบริษัทเหมือนเดิม 
เพราะการเป็นข้าราชการมันมั่นคงและตอนนีพ้ี่รู้สึกต้องการความมั่นคง แค่น้ันแหละ พี่ยังไม่ได้ต้องการ
เงิน และถ้าพี่ต้องการความมัน่คงแล้วอย่างอ่ืนท่ีเป็นปัญหากต้็องแก้ให้ได้ เพราะเราต้องการความมัน่คง” 

 โดยแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างความหมายในชีวติของผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นมิติในดา้นสร้างความหมายในชีวติโดยมองจาก
ปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวติตนเอง ซ่ึงส่งผลถึงผลของการสร้างความหมายในชีวติในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ของตนเอง
วา่ตอ้งการให้ความหมายและความส าคญักบัครอบครัว โดยผูใ้ห้ขอ้มูลยงัไดใ้ห้แนวคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมิติความหมายใน
ชีวติ ท่ีอาจเปล่ียนแปลงหลงัจากพน้วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ไปดว้ย ดงัน้ี 

“ถ้าเป็นไปได้อยากได้ข้าราชการ เพราะว่าเร่ืองสวัสดิการรักษาพยาบาล เหมือนพ่อพี่ท่ีป่วยเป็นมะเร็งแล้ว
รู้สึกว่าตรงเนี ้ยมันช่วยเราเยอะ แล้วท่ีความมั่นคงเพราะความมั่นคงท าให้พ่อพี่สบายใจ เค้าจะจากไป
เม่ือไหร่เค้าจะสบายใจตอนนีพ้ี่ให้ความส าคัญกับตรงนี้ แต่ในอนาคตถ้าพ่ีเป็นข้าราชการแล้วได้ความ
มั่นคงพ่อพ่ีสบายใจ แล้วสุดท้ายเปลี่ยนแปลงพ่อพ่ีอาจจะไม่อยู่   ณ  จุดหน่ึงพี่อาจจะต้องการเงิน กไ็ด้ พี่ก็
อาจจะไปใฝ่หาเงินอีกกไ็ด้ อาจจะลาออกไปท าธุรกิจส่วนตัวเพ่ือให้ ได้เงินเยอะๆอย่างนีก้ไ็ด้ ยงัไม่รู้” 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่  4 อายุ 39 ปี เพศชาย ประกอบอาชีพนักงานอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ  ภูมิล าเนา 
กรุงเทพมหานคร สถานะสมรส มลูีกชายสองคน 

 ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูใ้หข้อ้มูลไดเ้ล่าขอ้มูลอยา่งอิสระ โดยให้ผูใ้ห้ขอ้มูลอธิบายเก่ียวกบัความหมาย
ในชีวติของตนเอง  
 ในการเร่ิมต้นนั้ นผูใ้ห้ข้อมูลได้แนะน าตัวเอง และได้เร่ิมเล่าความหมายในชีวิตของตนเองซ่ึง เป็นเร่ืองของ
ครอบครัวอย่างชดัเจน ทั้งเร่ืองราว การเสียสละความสุขเล็กน้อยส่วนตวัเพ่ือให้ครอบครัวมีความสุข รวมถึงวิธีครองเรือน
อย่างมีความสุข โดยเป็นมิติในดา้นสร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากความสุขท่ีมีอยู่หรือความพอใจในชีวิตตนเอง ซ่ึง
ส่งผลถึงผลของการสร้างความหมายในชีวติท่ีเก่ียวกบั การใหค้วามหมายและความส าคญักบัครอบครัว ดงัน้ี 

“ครอบครัวเรา คนข้างเราตัวเรา บางคร้ังบางอย่างความสุขส่วนตัวเราก็อาจจะต้องเสียสละออกก็ได้ 
เพราะว่าพอมีครอบครัวแล้ว รู้สึกถึงความสุขส่วนตัวอยากได้นู่นได้น่ี ช้ันซ้ือช้ันซ้ือน่ีไม่ได้ล่ะ มันมีคนมา
ใช้เงินกับเราไหนลูกจะเรียน ไหนลูกจะเข้าโรงเรียน พอเรียนกขึ็น้ช้ันสูงๆความรู้เพ่ิมขึน้ การใช้จ่ายกต้็อง
มากขึน้ ครอบครัวมันไม่ใช่เร่ืองง่ายๆนะมนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนนะคู่ชีวิตคนหน่ึง จริงอยู่อยู่ด้วยกันแต่
ถามว่าเค้าจะอยู่กับเราได้ทนทานไหม มนัต้องอยู่ท่ีว่าเรากับเค้ามคีวาม เข้าใจซ่ึงกันและกันรึเปล่า ค าว่า
ครอบครัวมันกห็มายความว่าความเข้าอกเข้าใจซ่ึงกันและกันเห็นใจซ่ึงกันและกัน สามีไปท างานเหน่ือยมา
ภรรยาอยู่บ้านกเ็ตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ต้อนรับสามี ภรรยาไปท างานสามีกับมาก่อนกช่็วยกันได้ อย่าง
ครอบครัวผมผมยอมรับว่าผมช่วยภรรยาท างานบ้าน อย่างภรรยาพี่ไปท างานล้างจานกะกลางคืนพี่กลบับ้าน
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ก่อนกล้็างจานมัง่ กวาดบ้านมัง่ ซักผ้ามัง่ ท าทุกอย่างเหมือนผู้ หญิงแทนเขาแต่เค้ากลับมาเค้ามีเวลาก็
ท ากับข้าวให้หุงข้าวให้แลกกัน เราท างานท้ังคู่เราก็ต้องช่วยกัน อย่างวันอาทิตหยุดท้ังคู่ก็ช่วยกัน มันเป็น
การแบ่งเบาภาระซ่ึง กันและกัน เราก้อยู่ด้วยกันได้”  
“ความสุขคุณไม่สามารถท่ีจะใช้เงินซ้ือมาได้ ไอ้ท่ีใช้เงินซ้ือมามันคือความสุขช่ัวครู่ช่ัวยามช่ัวเคีย้วหมาก
แหลกแค่น้ันเอง แต่ความสุขจริงๆในชีวิต ต่ืนเช้ามาเห็นหน้าลูกกินข้าวกินปลาไปท างานเยน็กลับมาเห็น
หน้าครอบครัว มนัหายเหน่ือยไม่ใช่ไม่มีเวลาให้กันและกัน มัวแต่แข่งกันหาเงินไม่มีเวลาให้กันและกันมัน
กไ็ม่มคีวามสุข เพราะฉะน้ันมนัต้องมีความพอดีมคีวามปานกลางเค้าใจกันทุกฝ่าย ลูกกต้็องเข้าใจพ่อแม่ แม่
กต้็องเข้าใจลกูว่าลกุต้องการอะไร” 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 อายุ 25 ปี เพศหญิง ปัจจุบันท าธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ ภูมลิ าเนา กรุงเทพมหานคร สถานะโสด 
การสนทนาเร่ิมตน้ในบรรยากาศการสนทนากลุ่มท่ามกลางการนัง่ด่ืมสังสรรค ์ระหวา่งกลุ่มเพ่ือนในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 
โดยพ้ืนฐานผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นเรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจท่ีมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง เป็นผูท่ี้มีพ้ืนฐานทางดา้น
ฐานะการเงินค่อนขา้งดี ซ่ึงในปัจจุบนัผูใ้หข้อ้มูลเพ่ิงจบปริญญาโทดา้นบริหารธุรกิจดว้ยเหตุผลท่ีวา่พ่ออยากให้เรียน แต่ใน
ปัจจุบนันั้นผูใ้ห้ขอ้มูลก าลงัจริงจงักบัการซ้ือตึกแถวมือสองเพ่ือปล่อยให้เช่า ท าให้ผูว้จิยัเร่ิมถามเก่ียวกบัความหมายในชีวิต
และการวางแผนชีวิตในอนาคตซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ค  าตอบในมิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตเก่ียวกบัการให้
ความส าคญักบัเงินทองและการเติมเตม็ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ใหชี้วติวา่ 

“ในอนาคตกอ็ยากจะแบบซ้ือตึกเยอะๆ ท าตึกเยอะๆแล้วกเ็กบ็ตังค่าเช่า สบายออก เวลาว่างเอาไปท าอย่างอ่ืน 
เอาไปเปิดร้านขนม เปิดร้านอะไรกไ็ด้ท่ีอยากท า ไปเท่ียวไรเงีย้” 

ผูว้ิจยัจึงไดถ้ามค าถามเก่ียวกบัท่ีมาท่ีไปของแนวคิดจึงไดค้  าตอบในมิติในดา้นสร้างความหมายในชีวติโดยมองจากความสุข
ท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวติตนเอง วา่ 
 “เงินมันท าให้เรามีเวลา มีเงินด้วยมีเวลาด้วย เราจะเอาเงินกับเวลาไปท าอะไรก็ได้ ใช้หาความสุขให้
 ตัวเอง” 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 อายุ 39 ปี เพศชาย ปัจจุบันเป็นพ่อค้าขายไอศครีม ภูมลิ าเนา อุบลราชธานี สถานะหย่า มีลูกชาย
หนึ่งคน 

 การสนทนาเร่ิมข้ึนบริเวณรถเข็นขายไอศกรีมของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยในการเร่ิมตน้สนทนานั้นไดพู้ดคุยเก่ียวกบัการ
ใชชี้วติทัว่ไปจากนั้นผูใ้ห้ขอ้มูลไดเ้ร่ิมเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความรู้สึกในการเลือกท่ีจะมาขายไอศกรีมในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น
ขอ้มูล มิติในด้านสร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวิตตนเอง รวมถึงให้ขอ้มูลไดใ้ห้
ค  าตอบในมิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตเก่ียวกับการให้ความส าคญักับเงินทองว่าผ่านการเล่าเร่ืองความ
ตอ้งการในเร่ืองเงินทองท่ีมากข้ึนเน่ืองจากการใชชี้วติตอ้งอาศยัเงิน วา่ 

 “อยู่ บ้านใช้ตังเยอะเหมือนกัน  ต้องซ้ือกินทุกอย่างทุกวันนีก้ับข้าวกับอะไรซ้ือกันทุกอย่างทุกวันนี ้ไม่
เหมือนเดิมเพราะว่ามันหายาก ปลากห็ายากไม่หาง่ายเหมือนสมัยแต่เก่า ใช้เคร่ืองจักรทุกอย่าง ทุกวันนีไ้ม่
ว่าท าอะไรใช้เคร่ืองจักรทุกอย่าง” 

 “ถ้าเรามีก าลังกสู้็ไปเร่ือยๆยังงีแ้หละ ถึงเวลากลับกก็ลับบ้าน พอหาเงินได้ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ อยู่บ้านมันก็
ไม่มรีายได้”  

 “อยู่บ้านท าไร่ท านา ท าพอได้กินไม่ได้ขายพออยู่ได้กพื็น้ท่ีไม่เยอะเท่าไหร่ พืน้ท่ีน้อย 7-8 ไร่กพ็อกินพอใช้
ในครอบครัวเฉยๆ ไม่ถึงกับขนาดมตีังขายได้เป็นแสนเป็นหม่ืนยงังี ้ขายได้พอได้ ใ ช้  4 -5 พั น  8  พั น งี้
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หม่ืนนึงยงังี ้ขายได้ไม่เยอะเพราะว่าท าไม่เยอะ 7-8 ไร่เอง กร็าคากไ็ม่ดีข้าวทุกวนันี ้ราคากต็ก อยู่กรุงเทพก็
เช่าบ้านเค้า เช่าเดือนละพันห้าแต่ว่ามนักไ็ด้หาเงินดีกว่าท าให้พออยู่ ได้” 

 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่7 อายุ 26 ปี เพศชาย ปัจจุบันเป็นวศิวกรบริษัทเอกชนและด ารงต าแหน่งบอร์ดบริหารบริษัทขนส่ง
และบริษัทโซล่าเซล ภูมลิ าเนา กรุงเทพมหานคร สถานะโสด 

 การสนทนาในคร้ังน้ีเร่ิมตน้ในร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลได้เร่ิมเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัการ
โหมท างานอย่างหนักในช่วงชีวิตท่ีผ่านมา ก่อนท่ีจะพบว่ามนัเป็นส่ิงท่ีเป็นปัญหาส าหรับการใชชี้วิตจึงไดเ้กิดมิติในดา้น
สร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวิตตนเองในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบนัผูใ้ห้ขอ้มูลได้
แกปั้ญหามิติในดา้นปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวติตนเองไดส้ าเร็จ ท าให้ในปัจจุบนัผูใ้ห้ขอ้มูลสร้างความหมายในชีวิต
โดนมองจากความสุขท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวิตตนเอง  ซ่ึงท าให้เห็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตเก่ียวกบัการให้
ความส าคญักบัความตอ้งการเติมเตม็ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ใหชี้วติ วา่ 

“ก่อนหน้านีเ้ม่ือปีท่ีแล้วคิดว่ามแีรงอยู่จะท างาน จะหาเงินเดี๋ยวค่อยไปเท่ียวกไ็ด้เม่ือมตีัง พอ ท างานผ่านไป
ได้ปีคร่ึงคิดว่ามันไม่ใช่แล้ว มันเหน่ือย ร่างกายไม่ไหวบ่ันทอนสุขภาพย่ิงยวดตอนนีเ้ลยคิดว่า ถ้ามีโอกาส
ไปเท่ียวกจ็ะไปเลย “ 

“คิดว่าชีวิตตอนนี้คือการไปเท่ียว ออกไปเสพสุขกับส่ิงท่ียังไม่ได้ท า ตังไม่มีก็ใช้เท่าท่ีมันมีเน่ียแหละ 
ออกไปเท่ียว ไปใช้ชีวิต ไปท าไรกไ็ด้ท่ีอยากท า” 

ผูใ้หข้อ้มูลยงัไดพ้ดูถึงผลของการสร้างความหมายในชีวติเก่ียวกบัการใหค้วามส าคญักบัการใชชี้วติท่ีเรียบง่ายวา่ 
 “ถ้าชีวิตมันเป็นไปอย่างท่ีคิด กอ็ยู่ไปเร่ือยๆ ตกเยน็มีเพ่ือนมาน่ังคุยกัน มาเจอกันบ้าง นัดกินข้าวกับเพ่ือน
บ้าง  อยู่กับครอบครัวบ้าง เพ่ือนกไ็ม่ต้องเยอะสังสรรค์บ้างถ้าไม่ติดอะไร ถ้าไม่ติดภาระลกูเต้าอะไร หรือถ้า
ติดกพ็ากันมาเจอให้หมด”  

 ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 อายุ 25 ปี เพศชาย เคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับด่านน าเข้าสินค้า ปัจจุบันเตรียมตวัศึกษาปริญญา
โท ภูมลิ าเนา กรุงเทพมหานคร สถานะมคู่ีครองแล้วแต่ยงัไม่ได้แต่งงาน 

 การสนทนาเร่ิมตน้ในบรรยากาศการขบัรถท่ีผ่อนคลายโดยในการเร่ิมสนทนานั้นผูใ้ห้ขอ้มูลไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั
เหตุผลในการเลือกท่ีจะตดัสินใจลาออกจากงานเพ่ือเรียนต่อโดยเน้ือหาในการสนทนานั้นมีมิติการสร้างความหมายในชีวิต
โดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้งใจในชีวติตนเอง ซ่ึงความขบัขอ้งใจในตนเองนั้นเกิดจากการไม่มีความสุขในการท างาน
รวมทั้งไม่มีความสุขในการท่ีไม่ไดต้อบสนองความหมายในชีวติท่ีตนเองตอ้งการนัน่คือการไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคมโดย
เน้ือหามีดงัน้ี  

 “ผมไม่เอาละผมดูทรงละผมท างานผมก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้า ซ่ึงหัวหน้าท างานเหมือนผมเลยส่ิงท่ีต่างคือ
ท างานหนักกว่าแล้วกเ็งินเดือนเยอะกว่าวนัหยดุกไ็ม่ได้หยดุ โอเคเยอะกว่าแต่ใครจะอยากท าละท างานหนัก
ขนาดนี ้เห็นละแบบว่าน่ีแหละทางออกลาออกมาเรียนก่อนเลยไม่อยู่ละเดี๋ยวได้เล่ือนยศ ตอนนีเ้ป็นรอง
หัวหน้าซ่ึงก่อนหน้านีย้ศเด้งเร็วมาก ดูทรงอยู่อยู่ต่อได้เป็นหัวหน้าแน่ เลยไม่เอาละ โตขึน้หนักขึน้แถมโดน
ด่าเยอะขึน้อีก กรรมการบริษัทจัดหนักเลยเวลามปัีญหา” 

 “ท่ีหนีออกจากตรงน้ันเพราะว่างานมนัเบียดเยยีนสังคม” 

 โดยมิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตนั้น เป็นมิติในดา้น ความตอ้งการในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
โดยผูใ้หข้อ้มูลไดพ้ดูถึงความตอ้งการท่ีจะเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั เพื่อท่ีตอ้งท าท าวจิยัเพื่อสงัคม 

 “ท าวิจัยกเ็พ่ือให้มีประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือว่าส่ิงท่ีเราท ามันช่วยใครได้บ้าง  อาชีพท่ีท าวิจัยและช่วยคนได้
คืออาจารย์” 
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 ผู้ให้ข้อมูลคนที ่9 อายุ 30 ปี เพศชาย ปัจจุบันเป็นพระภิกษุสงฆ์ ภูมลิ าเนา กรุงเทพมหานคร  
 ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีเร่ิมตน้ในบรรยากาศสบายในบริเวณ ภายในบ่ายวนัหน่ึง ซ่ึงในการสมัภาษณ์คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ใหผู้ใ้ห้ขอ้มูลไดเ้ล่าขอ้มูลอยา่งอิสระ โดยใหผู้ใ้ห้ขอ้มูลอธิบายเก่ียวกบัมิติการสร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากความสุข
ท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวิตตนเองซ่ึงเกิดจากการท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไดมี้ความสุขกบับทบาทในชีวิตตนเอง ซ่ึงมิติท่ีเป็นผลของ
การสร้างความหมายในชีวตินั้นคือ ความตอ้งการในการช่วยเหลือผูอ่ื้น 

 “เกิดมาเพ่ือท่ีจะท าคุณงามความดี เกิดมาเพ่ือท่ีจะท าเพ่ือคนอ่ืน ท าเพ่ือตัวเราด้วยและท าเพ่ือคนอ่ืนด้วย ท า
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้กับตัวเอง ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืนด้วย เพราะเราเป็นสัตว์ สังคม มนุษย์เรา
เป็นสัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้ เพราะฉะน้ันเวลาเราเกิดมาแล้วเราต้องท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวเราด้วย
และต่อสังคมด้วย จึงเป็นการใช้ชีวิตท่ีคุ้มค่ากับการท่ีได้เกิดมา พอเราอยู่ไปเร่ือยๆแล้ว ได้เรียนธรรมมะไป
เร่ือยๆ กจ็ะเข้าใจว่าความหมายในชีวิตคืออะไร” 

 “เป้าหมายในชีวิตคือการก ารงค์พระพุทธศาสนาเพ่ือท่ีจะให้อยู่ ได้นานและการเผยแพร่ธรรมมะ ยึด
แนวทางของพระพุทธเจ้าให้ด าเนินไปข้างหน้า เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุข เพ่ืออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก น่ีคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนักบวช”    

 จัดกลุ่มเร่ืองที่คล้ายกันไว้ภายใต้มโนทัศน์เดียวกัน (subsuming particulars into the general) และการเช่ือมโยง
หลกัฐานอย่างมเีหตุผล(building logical chain of evidences) 
 มิติความหมายในชีวิตจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ มีทั้งมิติท่ีเป็นเหตุให้สร้างความหมายในชีวิตและมิติท่ีเป็นผล
ของการสร้างความหมาย  
 มิติท่ีเป็นเหตุให้สร้างความหมายในชีวิตนั้น มีสอง มิติคือ 1.)สร้างความหมายในชีวิตโดยมองจาก ปัญหาหรือ
ความขบัขอ้งใจในชีวติตนเอง โดยจากตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 1,3,6 และ 8  2.)สร้างความหมายในชีวิตโดนมอง
จากความสุขท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวติตนเอง โดยจากตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลคือ 2,4,5,7 และ 9 
 มิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวตินั้น มีหา้มิติคือ 

 1  คือ การแสวงหาความเรียบง่ายให้กบัชีวิต โดยตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูล
ท่ี 2 และ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 7 โดยหลกัฐานท่ีเป็นจุดร่วมชดัเจนคือ ความตอ้งการในการใชชี้วิตท่ีสงบเรียบง่าย พอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได ้ 
 2  คือ การให้ความส าคญักบัครอบครัว โดยตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีคือ ผูใ้หข้อ้มูลท่ี 3  และผูใ้หข้อ้มูล
ท่ี 4 โดยหลกัฐานท่ีเป็นจุดร่วมชดัเจนคือ ความตอ้งการใชชี้วิตไปพร้อมๆกบัความสุขของคนในครอบครัว และตอ้งการเห็น
คนในครอบครัวมีคุณภาพชีวติท่ีดี 

 3  คือ การตอ้งการเงินทอง โดยตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยู่ในกลุ่มน้ีคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 5 และ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 6 โดย
หลกัฐานท่ีเป็นจุดร่วมกนัชดัเจนคือ การใหค้วามส าคญักบัเงินทองเป็นหลกั และมีแนวคิดวา่เงินเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนิน
ชีวติ และคิดเงินทองสามารถใหค้วามหมายในการใชชี้วติได ้ 
 4  คือ ความตอ้งการในการช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีคือ ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 8 และ ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ี 9  โดยหลกัฐานท่ีเป็นจุดร่วมกนัชดัเจนคือ ความตอ้งการใชชี้วิตของตนควบคู่ไปกบัการช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ให้ดีข้ึน
ในแนวทางท่ีตนเองสามารถท าไดเ้พื่อเป็นแนวทางในการด าเนินความหมายในชีวติ 
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 5  คือ ความตอ้งการเติมเตม็ ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ให้ชีวติ โดยตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีคือ ผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ี 5 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 5 และผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 7  โดยหลกัฐานท่ีเป็นจุดร่วมกนัชดัเจนคือ การมองว่าการเพ่ิม ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ใหชี้วติ จะเป็นหนทางท่ีจะท าใหส้ามารถใหชี้วติไดอ้ยา่งมีความหมาย 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 มิติความหมายในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ในกรุงเทพมหานครดงัตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 9 ท่านนั้นจะเห็นไดว้่า 
มิติท่ีเป็นเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวติมีสองรูปแบบคือ 1.สร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากปัญหาหรือความขบัขอ้งใจ
ในชีวติตนเอง 2.สร้างความหมายในชีวติโดนมองจากความสุขท่ีมีอยูห่รือความพอใจในชีวิตตนเอง และมิติท่ีเป็นผลของการ
สร้างความหมายในชีวิตห้ารูปแบบคือ 1.การแสวงหาความเรียบง่ายให้ชีวิต 2.การให้ความส าคญักับครอบครัว 3.การให้
ความส าคญักบัเงินทอง 4.ความตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น 5.การเติมเต็มทกัษะและประสบการณ์ในชีวิต โดยในบุคคลหน่ึงนั้น
สามารถท่ีจะใชมิ้ติท่ีเป็นเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวติไดเ้พียงหน่ึงรูปแบบในการสร้างความหมายในชีวติในช่วงระยะเวลา
หน่ึงแต่มิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวติสามารถมีไดม้ากกวา่หน่ึงรูปแบบในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงตวัอยา่งท่ีสามารถ
เห็นไดช้ดัคือผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี 7 ซ่ึงช่วงระยะเวลาก่อนปัจจุบนัไดมี้เหตุในการสร้างความหมายในชีวิตโดยมองจากปัญหาหรือ
ความขบัขอ้งใจในชีวิตตนเองซ่ึงมิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตในช่วงเวลานั้นคือนั้น เงินทอง และ ความ
ตอ้งการเติมเต็ม ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ให้ชีวิต แต่ในช่วงเวลาปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนเหตุในการสร้างความหมายในชีวิต
โดยมองจากความสุขท่ีมีอยู่หรือความพอใจในชีวิตตนเอง ซ่ึงมิติท่ีเป็นผลของการสร้างความหมายในชีวิตในช่วงเวลา
ปัจจุบนัคือ ความตอ้งการเติมเต็ม ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ให้ชีวิต และการใช้ชีวิตเรียบง่าย และอีกหน่ึงตวัอย่างคือ
ตวัอยา่งท่ี 3 ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลไดพ้ดูเป็นนยัยะวา่ สามารถเปล่ียนแปลงมิติความหมายในชีวติไดเ้สมอถา้หากเหตุการณ์ในอนาคต
มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ในช่วงการใชชี้วติของวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นั้นมิติความหมายในชีวิตสามารถเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลา  
 จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าในบุคคลหน่ึงนั้นสามารถมีมิติท่ีเป็นเหตุให้สร้างความหมายในชีวิตไดเ้พียง
หน่ึงรูปแบบจากสองรูปแบบในช่วงเวลาหน่ึง แต่ในส่วนมิติท่ีเป็นผลในการสร้างรูปแบบความหมายในชีวตินั้นสามารถมีได้
มากกวา่หน่ึงรูปแบบจากหา้รูปแบบในช่วงเวลาหน่ึง โดยมิติความหมายในชีวติทั้งเหตุใหส้ร้างความหมายในชีวิตและผลใน
การสร้างรูปแบบความหมายในชีวิตสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยในการเปล่ียนแปลงมิติความหมายในชีวิตของวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้นั้นจะเกิดจากการเรียนรู้และปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีพบเจอในปัจจุบนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเชิงลึกเก่ียวกับมิติความหมายในชีวิตของวยัผูใ้หญ่ตอนต้นใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีองคค์วามรู้ทางดา้นจิตวทิยาเก่ียวกบักระบวนการสร้างและองคป์ระกอบของความหมายในชีวิตเป็น
แนวทางในการด าเนินการศึกษา ซ่ึงส่ิงท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดงานวิจยัในอนาคตคือ การเก็บขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วงวยัรุ่น วยักลางคน หรือวยัสูงอาย ุซ่ึงจะเป็นการขยายความรู้เก่ียวกบัมิติความหมายในชีวิตของวยัต่างๆ ในส่วนของ
พ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาในผูค้นท่ีใชชี้วิตในสังคมกรุงเทพมหานคร ท าให้มิติความหมาย
ในชีวิตคร้ังน้ีเป็น ความหมายในชีวิตท่ีสร้างข้ึนจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมของ
กรุงเทพมหานคร ท าให้ผูว้ิจยัมองวา่ การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถท าในสถานท่ีท่ีส่ิงแวดลอ้ม การใชชี้วิต วฒันธรรม ความ
เช่ือท่ีมีความแตกต่างจากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถท าให้เห็นมิติความหมายในชีวิตโดยมีพ้ืนฐานของกระบวนการคิดท่ี
แตกต่างจากการศึกษาคร้ังน้ี และในส่วนองค์ความรู้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ใชอ้งค์ความรู้ทางด้าน
จิตวิทยาเป็นองค์ความรู้หลกั ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การศึกษาเก่ียวกับความหมายในชีวิต มีทั้ งการศึกษาในเชิง ปรัชญา 
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ศาสนา วิทยาศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ ท าให้ผูว้ิจยัคิดวา่สามารถเพ่ิมเติมองคค์วามรู้เก่ียวกบัความหมายในชีวิตโดยใชฐ้าน
วธีิคิดในศาสตร์ขา้งตน้ท่ีกล่าวมา   
 
เอกสารอ้างองิ 
ชาย โพธิสิตา. ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้งแอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน);  

2550.  
สุชา จนัทร์เอม จิตวิทยาวยัรุ่น. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช; 2540. 
สุวฒัน์ วฒันวงศ.์  การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง. สารานุกรมศึกษาศาสตร์:ฉบบัเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ 

เจา้อยูห่วัในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์. 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ; 2542.    

Baumeister, R. F. Meanings in Life. New York: The Guilford Press; 1991. 
Edwin A. Locke.  Setting Goals for Life and Happiness. Handbook of Positive Psychology (p. 299-312). OXFORD  

UNIVERSITY PRESS; 2002. 
Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, The Life Cycle Completed: Extended Version (W. W. Norton, 1998), 112-113 
Maddi, S. R., & Khoshaba, D. M.  HardiSurvey III: Test development and internet instruction manual. Newport  

Beach, CA: Hardiness Institute; 1998. 
Maslow, A. Motivation and Personality. New York, Harper and Row; 1954. 
Reker, G. T., & Wong, P. T. P. Aging as an individual process: Toward a theory of personal meaning. In J. E. Birren  

& V. L. Bengston (Eds.), Emergent theories of aging (pp. 214–246). New York: Springer; 1988. 
   

                                                         
 

- 1221 -




