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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้น้ีม ีวตัถปุระสงค์ทีส่ำาคัญ คือ (1) เพือ่ศกึษาการนิยามชวิีตในมโนทศันข์องหนุม่สาว 

สมัยใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (2) เพื่อเปรียบเทียบในเชิงเนื้อหาการนิยามชีวิตของ
นสิติทีม่คีวามแตกตา่งในด้านเพศสถานะ กลุม่ผู้ใหข้อ้มลูเปน็นสิติมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ทีล่งทะเบยีน
ในรายวชิาศึกษาท่ัวไป เกบ็ขอ้มลูด้วยการสมัภาษณแ์บบหยัง่ลึก วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะห์สามเสา้ 
โดยทำาการตรวจสอบสามเสา้ในลกัษณะต่างๆ คือ (1) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (2) การตรวจสอบ 
สามเส้าด้านผู้วิจัย และ (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี

ผลการศึกษาพบว่า การนิยามชีวิตในมโนทัศน์ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ เกี่ยวข้องกับสาระใหญ่ๆ 
คือ เรื่องความสามารถ ครอบครัวและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำางานเพื่อ
ความสำาเร็จของตนเองและการเป็นที่พึ่งของคนรอบข้าง นอกจากนี้นิสิตเพศชายและหญิงให้ความหมาย
ของนยิามชวีติทีเ่ปน็ไปในทศิทางเดียวกนัได้แก่ อาชีพและการทำางาน คณุคา่ในชวิีต ความสขุ สัมพนัธภาพ
กับเพือ่น คติประจำาใจ การกระทำาของคนอืน่ทีท่ำาใหต้นเองมคีวามสขุ ความผดิหวงัของตนเอง เปา้หมาย
ในชวีติ สิง่ทีอ่ยากแกไ้ข แตก่อ็าจจะมรีายละเอยีดในบางประเดน็ทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ การใหล้ำาดบัความ
สำาคัญ ส่วนความรัก ความสำาเร็จที่เคยได้รับ และสิ่งที่ต้องการให้คนอื่นพูดถึงตนเอง เพศชายและเพศ
หญิงจะให้นิยามที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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Abstract
This study has two main objectives including (1) to purposively study about the 

meaning of life in the perspective of university students in Mahasarakham University, and 
also (2) to perform informative comparison about the meaning of life in different gender of 
University students. Researcher decided to use Mahasarakham University’s students who 
registered general education courses as the informants. The information was aggregated 
through the process of indepth interview and analyzed by using triangulation analysis. The 
process of analysis was measured by using three different types of measurement including 
data triangulation, investigator triangulation, and theory triangulation. 

The result of this study shows that informants define the meaning of life in different  
terms including self-ability, family and relationship, work and achievement. Specifically, 
Both male and female define the meaning of life in the same result of definition in terms of 
work and careers, values of life, happiness, relationship, self-morality, other people’s treat,  
self-disappointment, aims in life, and also things that want to change. Furthermore these 
terms might be different on its own priority, for love and self-achievement as well as what 
the other mention both male and female provide totally different definition.

Keywords: Meaning of life, modern conceptions of youth, positive psychology

บทนำา
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 

ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก หรือการ
เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ในสังคมไทยก็เช่น
เดียวกัน สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
ได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการรับวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตกเข้ามามีบทบาทในการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวันมากขึ้น ทำาให้วัยรุ่นไทยมีความกล้า
แสดงออกมากขึน้ ทัง้ทางด้านการแตง่กาย การคบ
เพื่อนต่างเพศ ซึ่งมีอิสระมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่
เป็นสิ่งที่เลวร้ายไปทั้งหมด สังคมสมัยใหม่ยังให้
บทเรียนต่างๆ ที่สำาคัญสำาหรับการใช้ชีวิตของวัย
รุน่ภายใต้บรบิทการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไปเปน็
สังคมแบบสากล

วัยรุ่น (12-25 ปี) ในอดีตช่วงอายุของ 
วัยรุ่นจะอยู่ประมาณ 12-18 ปี แต่ในปัจจุบันเด็ก
จะต้องอยู่ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลามากขึ้น 
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ จึง
ขยายชว่งอายอุอกไปแบ่งออกเปน็ 3 วยัยอ่ยๆ คอื  
วัยแรกรุ่น (12-15 ปี) พฤติกรรมจะมีลักษณะ 
โน้มเอียงไปในวัยเด็กมากกว่า วัยรุ่นตอนกลาง 
(16-17 ปี) พฤติกรรมจะมีลักษณะกึ่งเป็นผู้ใหญ่ 
และ วัยรุ่นตอนปลาย (18-25 ปี) พฤติกรรม
จะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ ในช่วงวัยรุ่นเด็กจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย เช่น 
คุณลักษณะทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา 
สังคม เรามักจะมีเจตคติที่ผิดๆ ว่าวัยนี้เป็นวัยที่
เต็มไปด้วยปัญหา ซึ่งไม่จำาเป็นเสมอไป วัยรุ่นมี
ลักษณะทางอารมณ์ที่เป็นสุข สบายใจ เป็นสุข
ใจกับการได้เล่น เที่ยว เรียน กิน นอน ทำางาน 
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ร่วมกันกับเพื่อนมากกว่าวัยอื่นๆ สนใจบุคคลท่ี
มีตัวตนอย่างแท้จริงมากกว่าการนึกฝัน หรือจาก
บุคคลที่ไกลจากตัวเอง เช่น บุคคลจากหนังสือ 
จากตัวอย่างในอุดมคติ การคบเพ่ือนในวัยรุ่นมี
ทั้งคุณประโยชน์และโทษได้ เพื่อนอาจจะช่วยให้
วัยรุ่นประคับประคองสภาพจิตใจในยามที่เขามี
ความทุกข์ และทำาให้เขารู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ
ซึ่งกันและกัน แต่ในขณะเดียวกันเพ่ือนก็อาจจะ
ชักนำาให้วัยรุ่นไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ ซึ่งจะ 
พบว่าอาชญากรจะเป็นวัยรุ่นค่อนข้างมาก เพราะ
ถูกชักจูงโดยเพื่อนได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ เน่ืองจาก
จติใจทีล่ะเอยีดออ่นและยังออ่นด้อยประสบการณ์
ในการใชช้วีติ ผู้ปกครองหรอืครอูาจจะตอ้งแนะนำา
และคอยสอดส่องการคบเพื่อน การรวมกลุ่ม เพื่อ
ที่จะได้ให้ความช่วยเหลือ แนะนำา หรือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ (รังสรรค์ 
โฉมยา, 2556: 9-28) หากมองในแง่ดีจะพบวา่วยั
รุ่นเต็มไปดว้ยพลงั ความคิด ความฝนั จนิตนาการ
ที่สวยงาม ทำาให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในสังคม การ
ทำาความเข้าใจการคิด วิธีการคิด มโนทัศน์ของ
การมองสิ่งต่างๆ ในชีวิตของวัยรุ่น จะทำาให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งนำาไปสู่แนวทางในการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนการแก้ปัญหาร่วมกันได้เป็น
อย่างดี

การมองโลกในแง่ดี คือการคาดการณ์ไว้
สำาหรบัอนาคตวา่ เหตุการณจ์ะคลีค่ลายออกมาใน
ทางดี เป็นคำาตรงกันข้ามกับการมองโลกในแง่ร้าย 
ซึ่งเป็นการคาดการณ์อนาคตว่าจะออกมาในทาง
ไมดี่ พวกเราคนธรรมดามกัจะไดย้นิคำาสอนเสมอวา่  
การคิดในทางดีเอาไว้ก่อนดีกว่าคิดในทางร้าย ไม่
ว่านักศึกษาจะกำาลังเตรียมสอบ นักกีฬากำาลังจะ
ลงแข่งขัน คนไข้กำาลังจะเข้ารับการรักษาจากโรค 
ฯลฯ คำาสอนเหล่าน้ีเป็นจริงหรือไม่ ผลการวิจัย
ของนักจิตวิทยาเชิงบวกพบว่าจริง  การคาดการณ์ 
อนาคตในแง่ดีมีอิทธิพลต่อการเลือกวิธีการ 

ตอบสนองของคนตอ่สถานการณ์ทีล่ำาบากยากเขญ็
หรือความท้าทายใดๆ และมีอิทธิพลต่อการเผชิญ
หน้ากับสถานการณ์ นอกจากนั้นมีอิทธิพลต่อ
ความสำาเร็จในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
ดว้ย เซลกิแมน (Seligman, 1998) ไดท้ำาการศกึษา
วจิยักบัผูใ้หข้อ้มลูขนาดใหญใ่นบรษิทัประกนัภยัชือ่  
Metropolitan Life Insurance เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ว่า การมองโลกในแง่ดี แรงจูงใจใน
การมาทำางาน และความอุตสาหะบากบั่นเป็น
กญุแจสำาคญัสำาหรบัความสำาเร็จในงานขายประกนั 
อย่างไรบ้าง เซลิกแมนจำาแนกพนักงานเป็น 
กลุ่มที่มองโลกในแง่ดีและไม่ดี โดยให้พนักงาน
ขายประกันตอบแบบสอบถามวัดการมองโลก  
Attribution Style Questionnaire (ASQ) ซึ่งวัด
การมองโลกในแง่ดี พบว่า พนักงานที่มองโลกใน
แงด่มีผีลการขายประกนัสงูกวา่พนกังานทีม่องโลก
ในแง่ร้าย ยิ่งพวกที่ได้คะแนนสูงใน 10% แรกของ
แบบทดสอบจะขายได้มากกวา่พวกทีไ่ดค้ะแนนต่ำา 
10% ท้ายของแบบทดสอบถึง 88%

จิตวิทยาเชิงบวก เป็นสาขาใหม่ของทาง
ศาสตร์การศึกษาทางจิตวิทยา  ซึ่งนำาเสนอข้ึนใน
ปี ค.ศ. 2000 โดยมาร์ติน เซลิกแมน กับมีฮาย  
ชิคเซนต์มีฮายยี  โดยมีความเชื่อ พ้ืนฐานว่า
จิตวิทยาการทำางานของมนุษย์ในเชิงบวกจะเกิด
ขึ้นเมื่อบรรลุความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และการ
แทรกแซงที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าสำาหรับบุคคล, ครอบครัว และชุมชน 
เป็นการมองจิตวิทยาในภาพบวกแทนการมอง
จิตวิทยาในภาพลบ ที่มองว่ามนุษย์เต็มไปด้วย
ปัญหาหลากหลายประการโดยหลงลืมการมอง
ภาพบวกของมนษุยใ์นเชงิสร้างสรรค ์(Carver and 
Scheier, 2002)

การเข้ามาของจิตวิทยาเชิงบวกจึงทำาให้
องคค์วามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมมนษุยม์รีายละเอยีด
สมบูรณ์มากขึ้น เซลิกแมนยอมรับหลักการเรียนรู้
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จากผลกรรมในอดีตของสกินเนอร์ จะเห็นได้จาก
การอธิบายว่า การมองโลกในแง่ดีหรือไม่ดีของ
บุคคลน้ันเกิดจากการระบุความสำาเร็จหรือล้ม
เหลวของเขาในอดีต การรับรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เหตุการณ์ของบุคคลเป็นสิ่งสำาคัญ บุคคลรับรู้
ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุท่ีถาวร 
หรือไม่ ถ้าเป็นเหตุถาวร ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างเฉพาะ
เจาะจง เขาก็มักจะคาดหวังว่า ในอนาคตก็คงจะ
เป็นเช่นเดิมอีก แต่ถ้าเขาระบุว่าสาเหตุนั้นเป็น
เหตุชั่วคราว และเป็นเหตุทั่วไปกว้างๆ เขาก็อาจ
จะยืดหยุ่นการมองโลกของเขาไปเป็นด้านตรงกัน
ข้ามได ้(Seligman, 1991) จะเหน็ได้วา่ เซลกิแมน 
ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการระบุสาเหตุพฤติกรรม  
(Attribution) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ให้ความสำาคัญกับ
การคิดมาอธิบายเรื่องการมองโลก ซึ่งสกินเนอร์
เองไม่ได้ให้ความสำาคัญ

อย่างไรก็ตามในแง่ของการส่งเสริมนั้น 
เราสามารถส่งเสริมให้บุคคลมองโลกในแง่ดีได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนตั้งแต่เมื่อ
ครั้งเขายังเป็นเด็ก ฉะนั้นพ่อแม่ และครูจึงมีความ
สำาคัญในการสร้างคนให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี  
ซึ่ งมักจะต้องทำาด้วยวิ ธีการจัดการผลกรรม  
ตามแบบของสกินเนอร์ดังที่เราได้กล่าวมาแล้ว 
ด้วยการคอยจับถูกเมื่อบุคคลเป้าหมายแสดง 
ความเห็น ความคิด หรือทัศนคติต่อเหตุการณ์
ในด้านดี อย่างที่เรียกว่า มองเห็นโอกาสดีใน
วิกฤติการณ์ร้าย แล้วให้ผลกรรมที่ดีกับการแสดง
ความเห็น ความคิด หรือทัศนคติของเขา ผู้ใหญ่ 
จึงต้องเป็นจุดเริ่มต้นมองหาสิ่งดีๆ ในตัวเด็กเสีย
ก่อน การทำาความเข้าใจมุมมอง วิธีคิด และการ
มองโลกของวัยรุ่นสมัยใหม่จะช่วยทำาให้เราเข้าใจ
วัยรุ่นยุคใหม่มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
เรียน การใช้ชีวิต การทำางาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

การศึกษาการนิยามชีวิตในมโนทัศน์
ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของ
การอยู่ร่วมกันของบุคคล การทำาความเข้าใจ
โลกทัศน์และวิธีการคิดของหนุ่มสาวสมัยใหม่ซึ่ง 
จะช่วยให้ผู้ใหญ่เข้าใจวัยรุ่นยุคปัจจุบันมากข้ึน  
ดว้ยการศกึษาภายใตแ้นวคดิแบบจติวิทยาเชงิบวก 
ซึง่ในประเดน็นียั้งขาดงานวจิยัทีท่ำาการศึกษาอยา่ง
จริงจัง ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าข้อค้นพบจากการวิจัย
จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการมองวัยรุ่นอย่าง
สร้างสรรค์มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนิยามชีวิตในมโนทัศน์

ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2. เพ่ือเปรียบเทียบในเชิงเนื้อหาการ
นิยามชีวิตของนิสิตที่มีความแตกต่างในด้านเพศ
สถานะ

วิธีดำาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การนิยามชีวิต ประกอบด้วยการให้
นิยามความหมายต่อเรื่องต่างๆ ดังนี้ อาชีพและ
การทำางาน ความรัก คุณค่าในชีวิต ความสุข 
สัมพันธภาพกับเพื่อน คติประจำาใจ ความสำาเร็จ
ที่เคยได้รับ การกระทำาของคนอ่ืนที่ทำาให้ตนเอง
มีความสุข ความผิดหวังของตนเอง เป้าหมายใน
ชีวิต สิ่งที่อยากแก้ไข สิ่งที่ต้องการให้คนอื่นพูดถึง 
ตนเอง

การศกึษาในครัง้นี ้กำาหนดขอบเขตอาณา
บริเวณสำาหรับการศึกษาไว้เป็นนิสิตปริญญาตรี 
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ของมหาวทิยาลยัมหาสารคามซึง่ถอืวา่เปน็ตวัแทน
ของคนวัยหนุ่มสาวในยุคสมัยใหม่ เนื่องจาก
ตอ้งการผู้ใหข้อ้มลูทีม่ลีกัษณะสมัพันธก์บัประเด็น
การศกึษา จึงเลอืกตวัอย่างเปน็นสิติระดับปรญิญา
ตรีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหลัก

เน่ืองจากการวิจัยในครั้งนี้ อาศัยการ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จึง
ไม่ได้เคร่งครัดในการกำาหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลแต่ 
มุ่งเน้นถึงคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล ว่าจะมี
ข้อมูลให้กับการศึกษาวิจัยในระดับหยั่งลึกมาก
น้อยเพียงใด เพื่อสนับสนุนแนวคิดและค้นหาข้อ
สรุปการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย ได้กำาหนด
ลักษณะกว้างๆ ไว้หลายประการ (ชาย โพธิสิตา,  
2549: 129-132) ดังนี้คือ ตัวอย่างหรือผู้ให้
ข้อมูลที่แสดงคุณลักษณะที่แตกต่างจากผู้ให้
ข้อมูลปกติค่อนข้างมาก ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล 
ที่มีลักษณะเหมือนกัน ในหลายๆ พื้นที่ เพื่อมอง
หาตัวอย่างที่มีลักษณะบางประการสำาคัญร่วมกัน 
เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา เพ่ือ
ทำาการศึกษาประชากรในกลุ่มที่มีลักษณะแบบนี้
อย่างลงลึก ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลที่น่าจะแสดง
ลักษณะสำาคัญของประชากรทั้งหมด ลักษณะ
สำาคญัในทีน้ี่หมายถงึ คุณสมบตัอิยา่งใดอยา่งหนึง่
หรือหลายอย่างที่ประชากรในกลุ่มนั้นๆ มีเหมือน
กัน เช่น ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเหมือนกัน เป็น
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเพราะสามารถ
เป็นตัวแทนของประชากรที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน
ได้ดี

ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะต่างๆ 
ทุกชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
จำานวน 100 ราย

เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็น แบบการสมัภาษณ์แบบ
ไมเ่ปน็ทางการ (Informal Interview) โดยใชก้ารนัด
หมายและการพบปะสว่นตัวในบรรยากาศทีไ่มเ่ปน็

ทางการ ในบางรายผู้วิจัยใช้การนัดหมายไว้ก่อน
โดยคร่าวๆ มีการขอบันทึกรายละเอียดจากการ
สมัภาษณก์อ่นการสมัภาษณ ์สว่นใหญจ่ะเปน็การ
บันทึกภายหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา โดยอาศัยหลกัการตรวจสอบความถกูต้อง 
ด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์สามเส้า โดยทำาการ
ตรวจสอบสามเส้าในลักษณะต่างๆ คือ การตรวจ
สอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบ 
ขอ้มลูทีไ่ดม้าจากแหลง่ตา่งๆ นัน้มคีวามเหมอืนกนั 
หรือไม่ เช่น จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์และ
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งถ้าทุกแหล่ง 
ข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่า
ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง การตรวจสอบ 
สามเสา้ดา้นผูวิ้จยั จะเนน้การตรวจสอบจากผูวิ้จยั 
หรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่า ได้ค้นพบที่เหมือน
กันหรือแตกต่างกันอย่างไร  ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือ 
ผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบท่ีได้มามีความ
เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความ 
ถกูตอ้ง และการตรวจสอบสามเสา้ทางดา้นแนวคดิ
ทฤษฎี จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎี
ที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัหรอืไม ่ถา้ผูว้จัิยพบวา่ไมว่า่จะนำาทฤษฎใีด
มาใช้ ก็ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่า ข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้องสมบูรณ์ ในการศึกษานี้
ใชก้ารมองจากทฤษฎทีางดา้นจติวทิยาและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาเป็นหลัก

ผลการวิจัย
1. การนิยามชีวิต ในมโนทัศน์ของหนุ่ม

สาวสมัยใหม่พบว่าเกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่อง (1) 
อาชีพและการทำางานผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองว่า  
ตอ้งการทำาธรุกจิสว่นตวัเพราะไดใ้ชค้วามสามารถ
ของตนเองมากกว่าการรับราชการ (2) ความ
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รักผู้ ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความหมายในเชิง
สัมพันธภาพ และการให้ความช่วยเหลือและดูแล
กัน (3) คุณค่าในชีวิตผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความ
หมายว่า คุณค่าชีวิตอยู่ที่การมีสัมพันธภาพที่ดี
กับคนอื่น การมีคนที่รักอยู่รอบๆ ข้าง การทำาให้
คนรอบข้างมีความสุข (4) ความสุข ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มองว่า ความสุขเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับ
สัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง การมีความรักและ
ความปรารถนาดีต่อกันและกัน (5) สัมพันธภาพ
กับเพือ่น ผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญม่องวา่ สมัพนัธภาพ
ระหว่างเพื่อนจะดีนั้น ต้องมีประสบการณ์การ
มีความสุขและเรื่องร้ายๆ มาด้วยกัน (6) คติ
ประจำาใจผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กำาหนดคติประจำาใจ
ของตนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาชนะปัญหาและ  
(7) ความสำาเร็จที่เคยได้รับ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มองความสำาเร็จที่สำาคัญในชีวิต เป็นเรื่องความ
สำาเร็จทางด้านกีฬา โดยภูมิใจกับความสำาเร็จที่ได้
รับในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ (8) การกระ
ทำาของคนอื่นที่ทำาให้ตนเองมีความสุขผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มองว่าการกระทำาของคนอื่นที่ทำาให้
ตนเองมีความสุข ได้แก่ การแสดงความเอื้ออาทร 
ไม่เห็นแก่ตัว ความเปน็กนัเอง ใหค้วามเหน็ใจ การ
ได้รับการสนับสนุนจากคนอื่น (9) ความผิดหวัง
ของตนเองผูใ้หข้อ้มูลสว่นใหญม่องวา่ ความผดิหวัง 
หรอืความผดิพลาดทีผ่า่นเขา้มาในชวีติของตนเอง
เป็นเรื่อง ความสามารถและการไม่สามารถทำา
ตามสิ่งที่คนคาดหวังได้ (10) เป้าหมายในชีวิต 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กำาหนดเป้าหมายในชีวิต เป็น
เรื่องของอาชีพ (11) สิ่งที่อยากแก้ไขผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ มองจุดบกพร่องที่ตัวเองอยากจะแก้ไข
เป็นเรื่องของการเรียน และ (12) สิ่งที่ต้องการให้
คนอืน่พดูถงึตนเองผูใ้หข้อ้มลูสว่นใหญต่อ้งการให้
คนอื่นพูดถึงตนเอง ในเรื่อง บุคลิกภาพ อยากให้
พูดถึงในสิ่งที่ตรงกับอุปนิสัยที่แท้จริงของตนเอง 
พูดถึงลักษณะทางกายภาพในทางช่ืนชม ร่าเริง 
แจม่ใส หรอืการพดูถงึสิง่ทีไ่มด่เีกีย่วกบัพฤตกิรรม

ของตนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาแก้ไข 
ตัวเอง ความผิดพลาดของตัวเอง

2. เมื่อเปรียบเทียบในเชิงเนื้อหาการ
นิยามชีวิตของนิสิตที่มีความแตกต่างในด้านเพศ
สถานะ เพศชายและหญิงจะให้ความสำาคัญและ
การพจิารณาถงึคณุคา่ของอาชพี ทรรศนะ คา่นยิม  
มุมมองต่างๆ ที่มีต่ออาชีพที่ตนเองต้องการ ใน
อาชีพทางด้านการทำาธุรกิจส่วนตัวเหมือนกัน 
ประเด็นที่แตกต่างคือเพศชายจะให้ความสำาคัญ
ในอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไอที วิทยาศาสตร์ 
เพศหญิงจะให้ความสำาคัญในอาชีพทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในด้านความรักเพศชาย
มองว่า ความรักคือการได้เห็นคนอื่นมีความสุข 
มีความภาคภูมิใจ การได้เห็นคนที่เรารักประสบ
กับความสำาเร็จ ส่วนเพศหญิงมองว่าเป็นเรื่องของ
การตอบแทนซึง่กนัและกนั ไมว่่าจะเปน็เรือ่งความ
สุขหรือความทุกข์ ความห่วงใยซึ่งกันและกัน การ
ให้ความช่วยเหลือและดูแลกัน การให้กำาลังใจ 
ต่อกัน และให้ความสำาคัญต่อความรักในลักษณะ
ของความรู้สึกในเชิงอุดมคติมากกว่าชาย ในด้าน
คุณค่าในชีวิตเพศชายและหญิงมองเหมือนกันว่า 
คือ การได้เห็นคนอื่นมีความสุข มีความภาคภูมิใจ 
การได้เห็นคนที่เรารักประสบกับความสำาเร็จ  
เพศชาย ให้ความสำาคัญในเรื่องของการได้
ตอบแทนผู้มีพระคุณ ส่วนเพศหญิงเป็นเรื่อง
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน การมีคนที่รัก
อยู่รอบๆ ข้าง ในด้านความสุขเพศชายและหญิง
มองว่า ความสุข คือ ความมีอิสระได้ทำาอะไร
ตามความต้องการของตนเอง เพศชายให้ความ
สำาคัญในเรื่องความสามารถในการปรับตัวที่จะ
อยู่ในสังคมได้ ส่วนเพศหญิงเป็นเรื่องการได้ทำาให้ 
พ่อแม่ภาคภูมิใจ การมีโอกาสได้ดูแลตอบแทน
บุญคุณของบุพการี ในด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน 
เพศชายและหญิงมองว่าเพื่อนต้องรู้ข้อมูลซึ่งกัน
และกันมากพอสมควร เพศชายให้ความสำาคัญ
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ในเรื่องการมีความชอบและความสนใจในสิ่งที่
คล้ายๆ กัน ส่วนเพศหญิงเป็นเรื่องการให้คำา
ปรึกษาทีด่ ีใหก้ำาลงัใจ ในด้านคติประจำาใจตัวอย่าง
เพศชายและหญิงให้ความสำาคัญกับคติประจำาใจ 
ในเรื่องของการมองโลก ความหวังและอนาคต 
เพศชายให้ความสำาคัญในเรื่องการมีเป้าหมายใน
ชีวิตและการทำาตามความฝัน ส่วนเพศหญิงเป็น
เรือ่งการเอาชนะปญัหาและอปุสรรค ในด้านความ
สำาเร็จที่เคยได้รับเพศชายให้ความสำาคัญในเรื่อง
กีฬา การแข่งขันด้านการเรียน ส่วนเพศหญิงให้
ความสำาคัญในเรื่องการเรียน การแข่งขันเกี่ยวกับ
การแสดง ในด้านการกระทำาของคนอื่นที่ทำาให้
ตนเองมีความสุขเพศชายและหญิงมองตรงกันว่า 
คือ การแสดงความเอื้ออาทร เพศชาย ให้ความ
สำาคญัในเรือ่งการเปน็ทีพ่ึง่ของคนอืน่ สว่นเพศหญงิ 
เป็นเรือ่งการไดร้บัการสนับสนนุจากคนอ่ืน ในด้าน
ความผดิหวงัของตนเองตวัอยา่งเพศชายและหญงิ
มองตรงกันว่าเป็นเรื่อง ความสามารถ เพศชาย  
ให้ความสำาคัญในเรื่องกายภาพและบุคลิกภาพ 
ส่วนเพศหญิงเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับบุพการี 
คาดหวงั ในด้านเปา้หมายในชีวติเพศชายและหญงิ
มองตรงกนัวา่เกีย่วขอ้งกบัอาชีพ เพศชายใหค้วาม
สำาคัญกับอาชีพที่ได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำา 
สว่นเพศหญงิเปน็เร่ืองของอาชีพทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บริการ ในด้านสิ่งที่อยากแก้ไขเพศชายและหญิง
มองตรงกันวา่ คอื ด้านการเรยีน เพศชาย ใหค้วาม
สำาคญัในเร่ืองพฤตกิรรมทางลบ สว่นเพศหญงิเปน็
เรื่องการได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และในด้าน 
สิ่งที่ต้องการให้คนอื่นพูดถึงตนเองเพศชาย ให้
ความสำาคญัในเรือ่ง ความสามารถในการเปน็ผูน้ำา 
ส่วนเพศหญิงเป็นเรื่องสัมพันธภาพ

อภิปรายผล
1. การนิยามชีวิตในมโนทัศน์ของหนุ่ม

สาวสมัยใหม่พบว่าเกี่ยวข้องกับสาระใหญ่ๆ คือ 

เรื่องความสามารถ ครอบครัวและสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน
เพื่อความสำาเร็จของตนเองและการเป็นที่พึ่งของ
คนรอบข้าง ซึ่งอธิบายได้ว่าเจตคติต่อตัวเองของ
บุคคลนั้น มาจากหน้าที่ของเจตคติ ซึ่งเจตคติจะ
ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้ในเชิงประเมินค่าของ
บุคคลต่อสิ่งต่างๆ ในลักษณะ ดี ไม่ดี มีประโยชน์ 
ไม่มีประโยชน์ มีคุณค่า ไม่มีคุณค่า ช่วยกำาหนด
ทรรศนะ วิธีการมองต่อสิ่งต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ 
เช่น มองโลกในแง่ดี ไม่ดี ช่วยประเมิน ความรู้สึก
ของตนเอง และยังช่วยในการกำาหนดสมมุติฐาน
อย่างมีหลักการเพื่อดูแนวโน้มในอนาคตของตน  
(รังสรรค์ โฉมยา, 2553: 329-330) การที่
ตัวอย่างนิยามสิ่งต่างๆ ในลักษณะของความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ นั้น อธิบายได้ว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติของบุคคลได้แก่ บิดา 
มารดา เพือ่น คนใกลช้ดิ บคุคลทีเ่ปน็แมแ่บบตา่งๆ 
ในสังคมที่บุคคลถือเป็นตัวแบบสำาหรับตนเอง 
ระเบียบแบบแผน บรรทัดฐาน และวัฒนธรรม
ของสังคม การศึกษาเล่าเรียน การถ่ายทอดทาง
สังคม ตลอดจนสภาพแวดล้อม และสถานการณ์
ต่างๆ ในสังคม (รังสรรค์ โฉมยา, 2553: 329) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮานส์ฟอร์ดและแฮตตี 
(Hansford and Hattie,1982: 123 - 142) ได้
ทำาการศกึษาวิจยัเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างตัวตน
กบัความสำาเรจ็ โดยอาศยัการวดัผลงานของบคุคล 
เพื่อตรวจสอบตัวชี้ วัดต่างๆ ทางด้านผลการ
ปฏิบัติงานและผลการเรียน อาศัยข้อสรุปจากการ
วิจัยจำานวน 128 งานวิจัย โดยการพิจารณาจาก 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษามาจากผู้
ให้ข้อมูลจำานวน 202,823 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ 1,136 ค่า ที่บ่งบอกความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนการวัดตัวตนและผลงาน ความ
สัมพันธ์โดยเฉลี่ยนี้มีการปรับเปลี่ยนตามตัวแปร
หลายตัวแปร
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2. นิสิตเพศชายและหญิงให้ความหมาย
ของนิยามชีวิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แก่ 
อาชีพและการทำางาน คุณค่าในชีวิต ความสุข 
สัมพันธภาพกับเพื่อน คติประจำาใจ การกระทำา
ของคนอื่นที่ทำาให้ตนเองมีความสุข ความผิดหวัง
ของตนเอง เป้าหมายในชีวิต สิ่งที่อยากแก้ไข  
แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดในบางที่แตกต่างกันไป 
เช่น การให้ลำาดับความสำาคัญ ส่วนความรัก ความ
สำาเรจ็ทีเ่คยไดรั้บ และสิง่ทีต่อ้งการใหค้นอืน่พูดถงึ
ตนเอง เพศชายและเพศหญงิจะให้นิยามทีค่่อนขา้ง
จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน การท่ีผลวิจัยพบผล
ว่าเพศชายและหญิงให้ความหมายของนิยามชีวิต
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากกลุ่มคนใน 
วนันีผ้า่นการถา่ยทอดทางสงัคม จากสถาบันต่างๆ  
ทางสังคม ที่มีความคล้ายคลึงกัน อยู่ในยุคสมัย
เดียวกัน ช่วงวัยเดียวกัน ส่วนรายละเอียดที่ 
แตกต่างกันนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วน
บุคคลของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ประเด็นหลักๆ 
ที่เพศชายและหญิงให้ความหมายของนิยามชีวิต
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้แก่ อาชีพและการ
ทำางานน้ันแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกอธิบายว่า
เนื่องจากสิ่งที่บุคคลมองในแง่ของการทำางานและ
การพัฒนาตัวเอง ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 
ที่สำาคัญ 5 ประการ คือ ความมั่นใจในตนเอง
และการรับรู้ความสามารถในตนเองของบุคคล 
ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความรู้สึกพึงพอใจ
ในชีวิต และความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคล 
(Luthans, 2003: 178-95) แต่อย่างไรก็ตาม
ทรรศนะและมุมมองบางอย่างอาจจะมีความ
แตกต่างในรายละเอียดในบุคคลที่มีเพศสถานะที่
แตกต่างกัน ราเชล (Rachel, 2009: 448-474) 
อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างเพศอาจจะมีใน
เรื่องที่เกี่ยวกับค่านิยม ความชอบ ความพึงพอใจ
ของบุคคล ซึ่งทำาให้ผลวิจัยพบความแตกต่างใน
เนื้อหาของการนิยามชีวิตระหว่างผู้ให้ข้อมูลที่มี
เพศสถานะที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย

ของรูดอล์ฟ (Rudolph, 2002: 448-474) ซึ่ง
ได้ทำาการศึกษาเก่ียวกับความแตกต่างทางเพศใน
การตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเครียดภายใน
บุคคล ในช่วงวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรยีบเทยีบระดบัความเครยีดและการตอบสนอง
ต่อความเครียดของวัยรุ่นที่มีเพศที่แตกต่างกัน 
และเพื่อนำาเสนอรูปแบบท่ีเช่ือมโยงความแตกต่าง
ระหวา่งเพศในเรือ่งความเครียดและการตอบสนอง
ทางอารมณ์ต่อความเครียดในบุคคล การศึกษานี้
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเยาวชนอายุ 8-18 
ปี จำานวน 478 คน ในคลินิกผู้ป่วยนอกสำาหรับ
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม เก็บข้อมูล 
โดยการวัดด้วยแบบรายงานความเครียดและการ
ตอบสนองทางอารมณ์ที่มีต่อความเครียด ผลการ
วิจัยสนับสนุนข้อค้นพบในเร่ืองระดับความเครียด
และการตอบสนองต่อความเครียดของบุคคลที่มี
เพศสถานะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คอสตา และ
คณะ (Costa, Terracciano & McCrae, 2001: 
322-331) ไดท้ำาการศกึษาเกีย่วกบัความแตกตา่ง 
ทางบุคลิกภาพระหว่างชายและหญิง เพื่อช้ีให้
เห็นว่าชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างทางเพศมีความ
สัมพันธ์กับความความแตกต่างทางบุคลิกภาพ
ชองผู้ให้ข้อมูล โดยการศึกษามาจากผู้ให้ข้อมูล
หลากหลายวัฒนธรรม 26 วัฒนธรรม ด้วยวิธี
การสำารวจจากผู้ให้ข้อมูลจำานวน 23,031 คน  
ผลการวิ จั ยพบว่ าความแตกต่ า งทางด้ าน
บุคลิกภาพสอดคล้องกับแบบแผนของเพศ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้หญิงรายงานว่าตนเองมี 
ความรู้ สึกมีอาการทางประสาทสู งกว่า มี
ความเป็นมิตร มากกว่า และความอบอุ่น และ
ทรรศนะท่ีเปิดกว้างทางความรู้สึก มากกว่า 
เพศชาย ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่มีกล้าแสดงออก 
และความคิดที่ เปิดกว้าง มากกว่าเพศหญิง 
นอกจากนี้ โนเลน ซูซานและโจแอน (Nolen,  
Susan and Joan 1994: 424-443) ได้ทำาการ 
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยรุ่นที่มี
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ความแตกต่างระหว่างเพศ ผลการศึกษาพบว่า 
หลังจากอายุ 15 ปี เพศหญิงจะพบว่ามีแนว
โน้มที่จะหดหู่มากกว่าประมาณสองเท่าในชาย  
ผลการวิจัยอธิบายความแตกต่างระหว่างเพศ 
ในภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นตามแบบจำาลอง  
พบว่าสาเหตุของภาวะซึมเศร้ามีความแตก
ต่างกันสำาหรับเด็กผู้หญิงและเด็กชายและ
พบมากข้ึนในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายใน
ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เด็กผู้หญิงมักมีแนวโน้ม 
ท่ีจะมปีจัจยัเสีย่งตอ่การเปน็โรคซมึเศรา้ แมก้ระทัง่
กอ่นวยัรุน่มากกวา่เพศชาย และปจัจยัเสีย่งเหลา่นี ้
นำาไปสู่โรคซึมเศร้าท่ีมีความชุกเพ่ิมข้ึนในช่วงวัย
รุ่นตอนต้น การที่ผู้วิจัยอ้างอิงงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความเครียดและโรคซึมเศร้าเป็นคนละประเด็น
เนือ่งจาก ความเครยีด เปน็ความไมป่กตทิางจติใจ
ในระยะสั้น เกิดขึ้นได้กับทุกคน ส่วนโรคซึมเศร้า 
เป็นความไม่ปกติทางจิตใจในระยะยาว ต้องได้รับ
การรักษา (Cohen, 2017)

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนิยามชีวิตใน

เรื่องอาชีพและการทำางานพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ต้องการทำาธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการรับ
ราชการ ซึ่งควรส่งเสริมความรู้และทักษะที่สำาคัญ
ของการประกอบธรุกจิเหลา่น้ัน เช่น ความสามารถ
ในการเปน็ผูป้ระกอบการ ซึง่เปน็คณุลกัษณะสำาคญั 
ของบุคคลในศตวรรษที่ 21

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนิยามชีวิตใน
เรื่องคุณค่าในชีวิตพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
นิยามว่าเป็นเรื่องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น 
การมีคนที่รักอยู่รอบๆ ข้าง การทำาให้คนรอบข้าง
มีความสุข สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ให้ความ
สำาคญัคณุคา่ในชวีติวา่เป็นเรือ่งของตนเองเป็นหลกั 
การสง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมจะช่วยใหค้นรุน่ใหม่
รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตได้มากขึ้น

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนิยามชีวิต
ในเรื่องคติประจำาใจพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
กำาหนดคติประจำาใจของตนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การ
เอาชนะปัญหาและอุปสรรค การส่งเสริมให้บุคคล
มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็น
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลที่ดีในอนาคต

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการนิยามชีวิตใน
เรื่องความสำาเร็จที่เคยได้รับพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่มองความสำาเร็จที่สำาคัญในชีวิต เป็นเรื่อง
ความสำาเร็จทางด้านกีฬา การส่งเสริมการกีฬา 
ในเยาวชนคนรุ่นใหม่จะช่วยให้บุคคลเกิดความ
ภาคภมูใิจและเกดิการพฒันาตนเองโดยการเรยีนรู ้
จากวิถีของกีฬาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

เนื่องจากการศึกษาการนิยามชีวิตใน
มโนทัศน์ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด
จติวิทยาเชงิบวกเปน็กรณศีกึษานสิติมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ดังนั้นการเป็นตัวแทนของกลุ่มคน
อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป ควรจะ
มีการศึกษาในผู้ให้ข้อมูลอื่นๆ เช่น เด็กวัยรุ่นใน
ชว่งมธัยมปลาย หรอืในกลุม่คนทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นระบบ
การศึกษา เพื่อจะได้พิจารณาความเหมือน ความ
แตกต่าง ในการนิยามชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ 
เหล่านี้ 

การศึกษาการนิยามชีวิตในมโนทัศน์
ของหนุ่มสาวสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวก: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาเพือ่ทำาความเขา้ใจมโนทศัน์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองของหนุ่มสาวสมัยใหม่
ในเบื้องต้น ยังไม่ได้ศึกษาความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กบัตวัแปรอืน่ๆ หรอืการศกึษาถงึปจัจัยเชงิสาเหตุ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารศกึษาในแงม่มุเหลา่น้ี 
ในอนาคตก็จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ในเรื่องนี้ 
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
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2558 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลใน
การวิจัยทุกคน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัย
นี้สำาเร็จได้ด้วยดี
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