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Abstract:
Seeking of one life’s purpose and meaning is one part of a 
person’s character in finding spiritual well being. It guides a way 
through life and those who find their life’s purpose can have an 
inner peace, joy in life, inner strength, higher self esteem which 
can provide important support for successfulness. In studying 
Florence Nightingale’s life as a nursing leader, an Interpretive 
Biographical Method was used to analyze and interpret 17 life 
documents regarding Nightingale’s life. This corpus on which 
the analysis is based on, has been historically validated and 
passed the review of nursing expertise. Florence Nightingale 
founded her life’s purpose and meaning   in faith and 
interconnectedness with God. In her view, life’s purpose and 
meaning was service to God. When she was 17 years old she 
received “The Call from God” and at age 24  she had self 
awareness in life’s purpose and meaning that nursing would be 
her service to God in her life . Faith and interconnectedness 
with God would be the central principle of spiritual philosophy 
for her. “The Calling” Nightingale received from God occupied 
a major facet of the character’s life (Major Epiphany). 
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บทคดัยอ่: 
 การแสวงหาจนคน้พบความหมายและเปา้หมายของชวีติเปน็ลกัษณะ
หนึง่ของบคุคลทีม่คีวามผาสกุทางจติวญิญาณ ทำใหบ้คุคลนัน้มทีศิทางในการ
ดำเนนิชวีติทีแ่นน่อนและการที่ไดด้ำเนนิตามเปา้หมายของชวีติจะทำใหบ้คุคล
นัน้มสีนัตสิขุ ความชืน่ชมยนิดีในชวีติ มพีลงัจากภายในทีแ่ขง็แกรง่ ภาคภมูใิจ
และเหน็คณุคา่ของตนเอง สง่ผลใหป้ระสบผลสำเรจ็ในชวีติ จากการศกึษาชวีติ
ผูน้ำทางการพยาบาลฟลอเรนซ ์ ไนตงิเกล โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารตคีวามหมาย
ชวีประวตั ิ วเิคราะหแ์ละตคีวามหมายจากหลกัฐานทีผ่า่นการตรวจสอบโดย  
ผูเ้ชีย่วชาญทางประวตัศิาสตรแ์ละผูเ้ชีย่วชาญทางการพยาบาล จำนวน 17 
ชิน้ พบวา่ผูน้ำทางการพยาบาลฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล เปน็ผูท้ีแ่สวงหาจนคน้พบ
ความหมายและเป้าหมายของชีวิต ผ่านทางการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
อำนาจเหนอืธรรมชาต ิ สำหรบัทา่นกค็อืพระเจา้ทีท่า่นเชือ่ถอืศรทัธา ทา่นมมีมุ
มองวา่ชวีติถกูสรา้งและออกแบบมาจากพระเจา้ และพระองคม์วีตัถปุระสงค์
เฉพาะในแตล่ะชวีติ ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล กลา่ววา่ ทา่นไดร้บัการตรสัเรยีกจาก
พระเจา้เมือ่อาย ุ17 ป ีใหเ้ปน็ผูร้บัใชพ้ระเจา้ เหตกุารณน์ี ้ทำใหท้า่นพจิารณา
ความเปน็ไปของชวีติตนอยา่งถีถ่ว้นและพยายามแสวงหาพนัธกจิ จนกระทัง่
อาย ุ 24 ป ี ทา่นจงึเริม่มัน่ใจวา่ภารกจิทีพ่ระเจา้เรยีกใชท้า่น คอืการชว่ยเหลอื
เพือ่นมนษุยท์ีเ่จบ็ปว่ย ตอ่จากนี้ ไปทกุอยา่งในชวีติลว้นสมัพนัธก์บัเปา้หมายนี้
ทั้งสิ้น เสียงตรัสเรียกของพระเจ้าสะท้อนออกมาจากทุกมุมของชีวิตท่าน   
แรงดลใจจากพระเจ้าคือแหล่งพลังและมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของผู้นำ
ทางการพยาบาล เช่น ฟลอเรนซ ์ ไนติงเกล ท่านมอบถวายชีวิตให้กับงาน
สงเคราะหบ์รกิารทกุรปูแบบ ยอมทนทกุขเ์พือ่ผูอ้ืน่เชน่เดยีวกบัทีพ่ระเจา้ยอม
ทนทกุขบ์นกางเขน มพีลงัใจทีเ่ขม้แขง็ รงัสรรคส์ิง่ดนีานาประการตอ่สงัคมโลก 
เปน็อนสุรณแ์หง่ความซือ่สตัยต์อ่เสยีงตรสัเรยีกใหร้บัใช ้ตราบเทา่ทกุวนันี ้
  
คำสำคัญ: ความผาสุกทางจิตวิญญาณ เป้าหมายและความหมายของชีวิต 
ฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล 
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