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This study attempts to synthesize body of knowledge of spiritual well-being in the
context of Thai society and analyze spiritual well-being development methods for Thais by
synthesizing from research reports of researchers, thesis and independent studies of
graduate students, and dissertations of doctoral students of higher education institutions
and research institutions, during 2000-2010 A.D. In this study, 35 research studies were
used as the sample. Qualitative data was analyzed and synthesized, using content analysis
technique and interpretative approaches. In addition, the body of knowledge status was
concluded based on epistemology of pragmatism. Results of research were revealed as
follows:
1) The definition has been defined in several and different ways according to
paradigm, methodology and social contexts, therefore universal definition for all
cannot be done.
2) The factors can be divided into 2 groups, i.e.,
a) Internal factor which involves biosocial factors, past experience,
personality, Buddhist practice and depression
b) External factor which involves socialization, social support, environment
and health status
3) The construction of measuring instruments and assessment can be done in
several ways and different methods for assessment should be applied.
4) The development methods can be divided into 2 levels
a) Individual level which is spiritual well-being development methods of
children, youths and adults
b) Social level which is spiritual well-being development methods of
schools and organizations
Furthermore, this research provides some suggestions which can be applied and
done for the next projects.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญของปัญหำ
สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงเข้าสู่วฒั นธรรมบริโภคนิยมและลัทธิปจั เจกบุคคลอย่างรวดเร็ว
ั หาใหม่ ๆ มากขึ้น
และดูเ หมือนว่า ยิง่ พยายามพัฒ นาตามแนวคิด เหล่ านี้ เ ท่ าไหร่ ก็ย ิ่ง เกิด ป ญ
เนื่องจากสังคมไทยมีการรับเอาส่วนบกพร่องเหล่านี้มาจนเป็นการซ้าเติมปญั หาด้านต่าง ๆ ให้หนัก
ขึน้ ทาให้ระบบคุณค่าทีด่ งี ามของคนไทยลดลง สะท้อนออกมาในรูปของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่
แย่ลงทุกขณะ ส่งผลกระทบเป็น วงกว้างในทุกมิตขิ องชีวติ และทุ กระดับไม่ว่าจะเป็นระดับ ปจั เจก
บุคคล สังคม สถาบัน และระดับชาติ โดยเฉพาะผลกระทบที่มตี ่อมิตทิ างจิตวิญญาณที่บุคคลแสดง
ออกมาในรูปของการเบียดเบียนตนเอง ได้แก่ การติดยาเสพติด การฆ่าตัวตาย ตลอดจนการแสดง
ออกมาในรูปของการเบียดเบียนผู้อ่นื การใช้ความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ และการเลือก
ปฏิบตั ติ ่อผู้อ่นื จนกลายเป็ นปญั หาสังคม วิกฤตทางจิตวิญ ญาณดังกล่า วเป็ นผลสะท้อนมาจาก
จิตวิญญาณอันไร้ทพ่ี ง่ึ พิง ทาให้เกิดความรูส้ กึ สิน้ หวังในชีวติ กระทั ่งต้องแสวงหาความสุขเฉพาะหน้า
ปญั หาดังกล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจแก่บุคคลในทุกระดับ สังคมจึงได้
หันมาให้ความสนใจความสุขแบบองค์รวม นั ่นคือการมีความสุขทีย่ ั ่งยืนจะต้องมีสุขภาวะที่ดคี รบทัง้
4 มิติ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสัง คม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
โดยมองเห็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็น มิตทิ ่สี าคัญที่บูรณาการความเป็นองค์รวมของกาย จิตใจ
และสังคมของบุคคลและชุมชนให้สอดประสานเข้าเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (วิพุธ พูลเจริญ . 2544:
34-38)
ในราวทศวรรษที่ผ่ า นมาได้ มีก ารตื่น ตัว ต่ อ เรื่อ งจิต วิญ ญาณของชีว ิต ทัง้ ในไทยและ
ต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลกได้ประชุมสมัชชาเมื่อปี ค.ศ.1998 และได้เสนอแนวคิดใหม่
เกี่ย วกับ สุขภาพที่ว่า สุข ภาพคือ สุข ภาวะที่ส มบูร ณ์ ท งั ้ ร่ า งกาย จิตใจ สัง คม และจิตวิญ ญาณ
(Health is complete physical mental social and spiritual well-being) สาหรับสังคมไทยได้มกี าร
ขยายกรอบการพิจ ารณาสุขภาพด้วยเช่น กัน ดัง ปรากฏในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตสิ ุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการพิจารณาสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงมิติทางจิตวิญญาณ แต่มกี าร
กาหนดคาศัพท์ท่ใี ช้แตกต่างออกไป โดยมีการให้ความหมาย “สุขภาพ” ว่า “ภาวะของมนุ ษ ย์ท่ี
สมบูรณ์ท งั ้ ทางกาย ทางจิตใจ ทางปญั ญา และทางสัง คม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ร วมอย่างสมดุล ”
คาจากัดความภายใต้กรอบแนวคิดใหม่น้ี ไ ด้ร บั การยอมรับ อย่า งกว้า งขวาง ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเดิมได้กาหนดนิยามของคาว่า “สร้างเสริมสุขภาพ” ใน
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัตกิ องทุนสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ไว้ครอบคลุมเพียง 3 มิตเิ ท่านัน้
คือ สุขภาวะทางกาย จิต และสังคม แต่ในแผนหลักของ สสส. พ.ศ. 2552-2554 นัน้ ได้กาหนด
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วิสยั ทัศน์ให้ “คนไทยมีสุขภาพดีครบใน 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม และปญั ญา” นอกจากนี้ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 10 (2550-2554) ก็ได้ให้ความสนใจในประเด็น
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยมองการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา
และให้ความสาคัญในการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ และการปลูกฝงั ศีลธรรมพื้นฐาน อันนาไปสู่
“สังคมแห่งศีลธรรมความดี” ทีม่ คี วามสมดุลระหว่าง “โลกวัตถุ ” กับ “จิตวิญญาณ” และมีความสันติ
สุข พร้อมไปกับการพัฒนาคนให้มปี ญั ญาหรือความรอบรู้ นาไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู”้ อันจะเป็น
ภูมคิ มุ้ กันให้คนมีความรอบรูเ้ ท่าทัน และพร้อมเผชิญต่อการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จากภายใน
และภายนอกได้
การขยายกรอบแนวคิดดัง กล่าว ท าให้เกิดกระแสความสนใจในเรื่องของสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญั ญาเป็นอย่างมาก วิพุธ พูลเจริญ (2544: 38) เห็นว่าสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณเป็นสุดยอดของสุขภาวะทัง้ มวล เพราะจิตวิญญาณเป็นสิง่ สาคัญที่จะช่วยยึดกุม
สุขภาวะในมิตอิ ่นื ๆ ให้ปรับตัวประสานกันอย่างครอบคลุม และครบถ้วนทัง้ ในระดับปจั เจกชน และใน
ระดับสังคมสาธารณะ หากขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็ นการยากที่สุขภาวะองค์รวมจะ
บังเกิดขึน้ ได้ ประเวศ วะสี (2551) ก็ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า สุขภาวะทางปญั ญาเกิดจากการ
เรียนทีท่ าให้รรู้ อบ รูเ้ ท่าทันสรรพสิง่ เรียนรูใ้ ห้ทาเป็น เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อ
บรรลุอสิ รภาพ การเรียนรูด้ งั กล่าวทาให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญั ญา รวมกันเป็น
สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ กล่าวคือ ปญั ญานัน้ ถือเป็นศูนย์กลาง ถ้าปราศจากปญั ญา สุขภาวะทางกาย
จิต สังคมก็เป็นไปไม่ได้
ด้วยตระหนักว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญั ญามีความสาคัญในฐานะที่
เป็นทางออกของปญั หา และหนทางแก้ทุกข์ท่คี นไทยส่วนใหญ่เผชิญอยู่ อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาทัง้ ในระดับ ป จั เจกบุ คคล ระดับ สัง คม และระดับ ประเทศ จึง มีห ลายหน่ ว ยงานที่
ดาเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญั ญาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ใน
รูปแบบของการวิจยั เพิม่ องค์ความรู้ และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือ
สุขภาวะทางปญั ญา เช่น สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีไ่ ด้รเิ ริม่ ให้การสนับสนุ นการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะทางปญั ญา โดยได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ มาแล้วระยะ
หนึ่ ง นอกจากนี้ ย งั มีมูลนิ ธิส ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์ (มสส.) ที่มีแ ผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และ
ั ญา (สุ ขแท้ด้วยปญ
ั ญา) โดยจัด
เครือข่ายพุท ธิกาที่ดาเนิ น โครงการสร้างเสริม สุขภาวะทางปญ
กิจกรรม และสนับสนุนทุนให้บุคคลทั ่วไปมีส่วนร่วมจัดโครงการ ซึง่ ได้ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
อันถือได้วา่ ทีผ่ ่านมามีผสู้ นใจประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ สังคมไทยจึงมีองค์ความรู้ดงั กล่าวอยู่
แล้วจานวนหนึ่ง ผูว้ จิ ยั พิจารณาเห็นควรทีจ่ ะสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ที่มอี ยู่ในสังคมไทย การศึกษาครัง้ นี้จงึ ถือเป็นการวิจยั งานวิจยั (meta research) โดยอาศัยกรอบ
ความเข้าใจเรื่องญาณวิทยา(epistemology) มาช่วยทาให้ได้องค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ทีค่ รอบคลุมในทุกมิติ การวิจยั ในครัง้ นี้มุ่งสังเคราะห์ความรูเ้ ชิงคุณภาพโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา
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(content analysis) เพื่อศึกษาสถานะองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ตลอดจนถึงการ
สังเคราะห์สาระสาคัญขององค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากการวิจยั ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การนิยามความหมาย
(รวมถึงความสอดคล้องและความแตกต่างระหว่างความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะ
ทางปญั ญา สุขภาวะทางจิตปญั ญา และจิตตปญั ญา) ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ ผูว้ จิ ยั หวังว่าผลสาเร็จของงานจะเป็นประโยชน์สาหรับบุคคลที่สนใจศึกษาและพัฒนา
สุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทยต่อไป

คำถำมกำรวิ จยั
ในการวิจยั เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคม
ไทยนี้ ผู้วจิ ยั มุ่งหาคาตอบเพื่อให้ทราบถึง สถานะองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน
บริบทของสัง คมไทย ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ดัง นัน้ ผู้วจิ ยั จึง
กาหนดคาถามหลักในการสังเคราะห์งานวิจยั (synthesis questions) ไว้ดงั นี้
1. คุณลักษณะของงานวิจยั เป็นอย่างไร เช่น เพศของผูว้ จิ ยั วุฒกิ ารศึกษา ทุนสนับสนุ นการ
วิจยั ปีทพ่ี มิ พ์ ประเภท ระดับการศึกษาทีท่ าการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และวิธี
วิทยาในการศึกษา เป็นต้น
2. องค์ความรูห้ รือข้อค้นพบเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นอย่างไร
2.1 มีการนิยามความหมายว่าอะไร
2.2 มีปจั จัยใดทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2.3 จะสร้างเครื่องมือและประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้อย่างไร
2.4 มีแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณอย่างไร

วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับคนไทย
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ขอบเขตของกำรวิ จยั
ขอบเขตด้ำนประชำกร
ในการสัง เคราะห์อ งค์ค วามรู้ด้า นสุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณนี้ ผู้ว ิจ ัย ใ ช้ว ิธีก าร
สังเคราะห์ความรูเ้ ชิงคุณภาพ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือรายงานการวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่
เป็นรายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ ของนักวิจยั
นักวิชาการ อาจารย์ นิสติ นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ งานวิจยั เชิงคุณ ภาพและปริมาณซึ่งมี
เนื้อหาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในช่วงปี พ.ศ. 2543 – 2553 จานวนไม่น้อยกว่า 70 เรื่อง
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ มีการกาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาในการคัดเลือกงานวิจยั มา
สังเคราะห์ โดยรายงานการวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ตอ้ งมีเนื้อหาสอดคล้องเชื่อมโยงกับสุขภาวะทาง
จิตวิญ ญาณ และมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการนิ ยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ปจั จัยที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ การสร้างเครื่องมือและประเมินสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อีกทัง้ งานวิจยั ดังกล่าวต้องทาการศึกษาในบริบทของ
สังคมไทย และศึกษาในกลุ่มประชากรไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ หมายถึง การรวบรวมผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ ปริญญา
นิพนธ์ และการศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ นิสติ
นักศึกษา ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2543 - 2553 ทีศ่ กึ ษาประเด็นด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือประเด็นที่มี
เนื้ อหาสอดคล้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพื่อนามาจาแนกส่วนย่อยของข้อมูลหรือเนื้อหา
และนาส่วนย่อยดังกล่าวมาจัดเป็นหมวดหมู่ และบูรณาการเพื่อหาข้อสรุปใหม่ทม่ี คี วามชัดเจนยิง่ ขึน้
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการตีความ (interpretative approaches) โดย
อาศัยกรอบความเข้าใจเรื่องญาณวิทยา (epistemology)
2. สุขภำวะทำงจิตวิ ญญำณ หมายถึง ความผาสุกอันเกิดจากการมีจติ ใจสูง หรือจิตสัมผัส
กับสิง่ ทีม่ คี ุณค่าสูงสุด ทาให้เกิดความหวัง ความเชื่อมั ่นศรัทธา มีเป้าหมายในชีวติ มีการปฏิบตั ใิ นสิง่
ที่ดีง าม ด้วยความมีเมตตา กรุ ณ า ไม่เห็น แก่ต ัว มีความเสียสละ และยิน ดีใ นการที่ไ ด้มองเห็น
ความสุขหรือความสาเร็จของบุคคลอื่น
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3. องค์ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำวะทำงจิตวิ ญญำณ หมายถึง ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจยั ที่
ศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปญั ญา จิตปญั ญา
ั ญาศึกษา ซึ่ง อาจจะเป็ น การศึกษาในเชิง วิเคราะห์-สัง เคราะห์ความหมาย ปจั จัยที่
และจิตตปญ
เกีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
และการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
4. สถำนะองค์ควำมรู้ หมำยถึง สภาพขององค์ความรูท้ เ่ี ป็นอยู่ และความเปลี่ยนแปลงไป
ขององค์ความรูใ้ นช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรวิ จยั
1. ได้ทราบสถานะองค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการกาหนดหัวข้อวิจยั ต่อไปในประเด็นทีย่ งั ขาดความสมบูรณ์
2. ได้ทราบความหมาย และการให้ความหมาย ตลอดจนคุณลักษณะและองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย อันจะเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ประเมินและตัวชีว้ ดั สุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับคนไทยต่อไป
3. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับคนไทย อันจะนาไปสู่การ
กาหนดแผนหรือออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับคนไทยต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการสังเคราะห์งานวิจยั และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. แนวคิดเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. แนวคิดญาณวิทยากับการวิจยั

1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิ จยั และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในอดีตปริมาณงานวิจยั ยังมีไม่มากนัก นักวิจยั มักบูรณาการองค์ความรูซ้ ง่ึ เป็นข้อค้นพบของ
งานวิจยั ต่าง ๆ โดยการอ่านรายงานการวิจยั แล้วจับประเด็น ที่เน้ น ผลสรุปของงานวิจ ั ยออกมา
บรรยาย ซึ่งในกรณีท่งี านวิจยั มีไม่มาก การใช้วธิ กี ารบรรยายสามารถกระทาได้ แต่ในกรณีท่งี าน
วิจยั มีจานวนมากหรืองานวิจยั เกีย่ วข้องกับตัวแปรจานวนมาก จาเป็นทีจ่ ะต้องทาการสังเคราะห์งาน
วิจยั ในส่วนนี้เป็นการทบทวนแนวคิดเกีย่ วกับการสังเคราะห์งานวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิ จยั
“การสังเคราะห์” (synthesis) เป็นการนาหน่วยย่อย ๆ หรือส่วนต่าง ๆ มาประกอบ
ให้เป็ น เนื้ อ เรื่อ งเดีย วกัน โดยไม่ เ คยมีก ารน าสิ่ง ต่ างๆ เหล่ านี้ ร วมเข้าด้วยกัน มา ก่ อน ซึ่ง การ
สังเคราะห์จาแนกได้เป็น 3 ประเภท (อุทุมพร จามรมาน. 2531ข: 1) ได้แก่
1. การสัง เคราะห์จ นได้ ผ ลผลิต โดยอาศัย หน่ ว ยย่ อ ย ๆ ของการสื่อ
ความหมายได้แก่ การพัฒนาการสื่อความหมาย การพูด การบอกภาษาท่าทาง ความรู้สกึ
ประสบการณ์ ให้ผู้อ่นื ได้ท ราบหรือเข้า ใจได้ การวัดการสัง เคราะห์ร ะดับนี้ ไ ด้จากการ
พิจารณางานเขียนทีส่ ามารถเรียบเรียงหรือเล่าประสบการณ์ส่วนตัว ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. การสังเคราะห์จนได้ผ ลผลิตจากการวางแผนงาน หรือจากข้อเสนอ
เพื่อให้นาไปปฏิบตั ิ ได้แก่ การพัฒนาแผนการทางาน หรือการพัฒนาแนวความคิดแต่ละคน
จนถึงขันน
้ าไปปฏิบตั ิ เช่น ผลการประชุมวางแผนแล้วนาไปใช้จนเกิดผลสาเร็จ
3. การสัง เคราะห์ส ิ่ง ที่เป็ น นามธรรมมากขึ้น ได้แ ก่ ความสามารถจัด
ความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เพื่อจาแนกหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ หรือการ
เชื่อมโยงแนวความคิดของผู้ทรงคุณวุฒเิ ข้าด้วยกันเพื่อจะอธิบายปญั หาหรือการเชื่อมโยง
ทฤษฎีจนได้ขอ้ ค้นพบใหม่ทางคณิตศาสตร์
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สาหรับ “การสังเคราะห์งานวิจยั ” (research synthesis) นัน้ หมายถึง เทคนิค
วิธกี ารวิจ ยั ตามระเบียบวิธกี ารทางวิท ยาศาสตร์ท่นี าผลการวิจยั จากหลาย ๆ งานวิจยั ที่ศกึ ษาใน
ั หาวิจ ยั เดียวกัน มาศึกษาหาข้อเท็จ จริง เพื่อตอบปญ
ั หาใดปญั หาหนึ่ง โดยวิเคราะห์ประเด็นปญ
ตีความข้อมูล ซึง่ อาจทาด้วยวิธกี ารเชิงปริมาณ หรือวิธกี ารเชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อสรุปทีไ่ ด้จาก
ข้อค้นพบของงานวิจยั เหล่านัน้ อย่างมีระบบ ทาให้ได้คาตอบของปญั หาวิจยั ทีต่ อ้ งการซึ่งมีลกั ษณะที่
กว้างขวางและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ตลอดจนนาไปสู่การสร้างทฤษฎีใหม่ๆ (Cooper. 1998: 4; Thorne; et al.
2004; นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2530; 2542: 33-34)
1.2 ประเภทของการสังเคราะห์งานวิ จยั
การสังเคราะห์งานวิจยั สามารถดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การสัง เคราะห์ง านวิจ ัย เชิง ปริม าณ (quantitative synthesis) อุ ทุ ม พร
จามรมาน (2527: 59; 2531ข: 3) ได้อธิบายถึงการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณว่า เป็นการ
สังเคราะห์สงิ่ ที่เป็นนามธรรมโดยใช้วธิ กี ารที่มรี ะบบความรู้ หลักการ และระเบียบวิธที างสถิติ มา
วิเคราะห์ผลการวิจยั หาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ สรุปอ้างอิง การ
สัง เคราะห์เชิง ปริมาณจึง เป็น การวิเ คราะห์ตวั เลขหรือค่าสถิติท่ปี รากฏในงานวิจยั ทัง้ หลาย การ
สังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (analysis of analysis) หรือการวิเคราะห์
เชิงผสมผสาน (integrative analysis) หรือการวิจยั งานวิจยั (research of research) นั ่นเอง ซึ่ง
เทคนิควิธหี นึ่งที่นิยมกันมากในปจั จุบนั คือ การวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) อันเป็นเทคนิค
การสังเคราะห์ท่ใี ช้กระบวนการทางสถิตเิ ข้ามาช่วยในการสังเคราะห์ การสังเคราะห์ด้วยวิธนี ้ีจะ
แก้ปญั หาการสังเคราะห์ หรือสรุปผลงานวิจยั ทีต่ อบปญั หาเดียวกันแต่ผลการวิจยั มีทงั ้ สอดคล้องและ
ขัดแย้งกัน ดังนัน้ จึงใช้วธิ กี ารทางสถิตทิ เ่ี ชื่อถือได้มาวิเคราะห์นั ่นเอง อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ทีน่ ามา
สังเคราะห์ตอ้ งเป็นงานวิจยั ทีม่ ขี อ้ มูลทางสถิตทิ เ่ี พียงพอต่อการสังเคราะห์จงึ จะสามารถดาเนินการได้
2. การสัง เคราะห์ง านวิจยั เชิง คุณ ภาพ หรือเชิง คุณ ลักษณะ หรือเชิง บรรยาย
(qualitative synthesis) เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วบรรยายสรุปออกมาเป็น
เรื่องราวที่เรียบเรียงอย่างต่อเนื่อง ผสมกลมกลืนกัน ตามเนื้อหาหรือประเด็นปญั หาการวิจยั เพื่อ
ชีใ้ ห้เห็นว่า การวิจยั ปญั หาทีน่ ามาสังเคราะห์นนั ้ มีการทาวิจยั อะไรในเรื่องนัน้ หรือประเด็นนัน้ แล้ว
บ้าง ทากับกลุ่มใดเป้าหมายใด ใช้วธิ กี ารวิจยั อย่างไร ได้ผลอย่างไร ผลการวิจยั เรื่องใดสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั หรือขัดแย้งกันบ้าง และหาข้อสรุปให้ได้วา่ มีปญั หาหรือประเด็นปญั หาใดที่ได้ขอ้ สรุปอัน
เป็นข้อยุตแิ น่นอนแล้ว และปญั หาหรือประเด็นปญั หาใดที่ยงั ไม่สามารถสรุปเป็นข้อยุตทิ ่แี น่ นอนได้
การสังเคราะห์งานวิจยั แบบนี้ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ เป็นผู้ดาเนินการและส่วนใหญ่พบ
ในรายงานการวิจยั บททีว่ า่ ด้วยเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (review of literature) การสังเคราะห์
เชิงคุณภาพถือว่าเป็นรูปแบบการสังเคราะห์งานวิจยั ในระยะเริม่ แรก และเป็นวิธกี ารของนักวิจยั ทาง
ประวัตศิ าสตร์ และมานุษยวิทยาซึง่ มักใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย สาหรับลักษณะการนา
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ผลการวิจยั มารวมกันในการสังเคราะห์งานวิจยั นัน้ มีหลายลักษณะ คือ 1) การนาบทคัดย่อหรือ
ข้อสรุปงานวิจยั แต่ละเรื่องมาจัดเรียงต่อเนื่องกัน โดยประเด็นทีน่ ามาสรุปเข้าด้วยกันมักจะครอบคลุม
ถึงตัวแปรทีท่ าการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั สมมุตฐิ านการวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั และผลที่ค้นพบ
ในการวิจยั 2) การสังเคราะห์งานวิจยั โดยเน้นการอ่านรายงานการวิจยั จนเกิดความเข้าใจในผล
การวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ เพื่อให้ได้ความรู้หรือข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์ว่า ใคร ทาอะไร ที่
ไหน ได้ผลว่าอย่างไร นอกจากนี้ อุมาพร จามรมาน ยังได้อธิบายว่าข้อมูลเชิงคุณลักษณะในการวิจยั
มี 2 ชนิ ด คือ ข้อมูลเชิง คุณ ลักษณะที่เป็ น การบรรยายสภาพการณ์ ลักษณะความรู้ส ึก ความรู้
ความสามารถของคน สัตว์ สิง่ ของ ปรากฏการณ์ ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะที่จดั
กระทาในรูปตัวเลข เช่น ความสามารถทีจ่ ดั กระทาในรูปคะแนนทดสอบ ความรู้ท่จี ดั กระทาในรูปค่า
ซึง่ ข้อมูลทัง้ สองนี้มวี ธิ วี เิ คราะห์ทแ่ี ตกต่างกัน (อุทุมพร จามรมาน. 2531ก: 1; 2531ข: 3-8) การ
สังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพยังสามารถดาเนิน การได้หลายวิธี เช่ น การสัง เคราะห์อภิมานเชิง
คุณภาพ (qualitative meta-synthesis) (Sandelowski; & Barroso. 2007) การวิจยั ชาติพนั ธุวรรณนาอภิมาน (meta-ethnography) (Noblit; & Hare. 1988) เป็นต้น
1.3 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิ จยั
การดาเนินการสังเคราะห์งานวิจยั นัน้ สามารถดาเนินการเป็นขันตอนดั
้
งนี้ (Cooper.
2010: 11-15)

1. การกาหนดปญั หาของการสังเคราะห์งานวิจยั
2. การค้นหาเอกสารงานวิจยั
3. การรวบรวมข้อมูลจากผลงานวิจยั
4. การประเมินคุณภาพของผลงานวิจยั
5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของงานวิจยั
6. การตีความเอกสาร
7. การนาเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจยั
นงลักษณ์ วิรชั ชัย (2542: 39) ยังอธิบายถึงขัน้ ตอนการสังเคราะห์งานวิจยั ไว้ว่า
ไม่วา่ จะเป็นการสังเคราะห์งานวิจยั แบบใด ก็ลว้ นมีขนตอนและวิ
ั้
ธกี ารดาเนินงานอันประกอบด้ วย
1) การกาหนดจุดมุ่ง หมายของการสังเคราะห์ 2) การกาหนดลักษณะ ประเภท และแหล่ง ของ
เอกสารที่ต้อ งการ 3) การสืบ ค้น คัดเลือ ก และจัดหาเอกสาร 4) การศึกษาเอกสารอย่างพินิ จ
พิเคราะห์ 5) การสังเคราะห์ผลการศึกษา และ 6) การเสนอรายงานการสังเคราะห์
ด้วยธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นนั ้ มีการกาหนดให้ต้องมีการสะสมข้อความรู้จาก
การวิจยั ในอดีตและมีการเชื่อมโยงความรูใ้ นอดีตกับความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้จากการวิจยั ข้อกาหนดดังกล่าว
ทาให้นักวิจยั ต้องสังเคราะห์งานวิจยั นั ่นเอง (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 39) สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้
มุ่งเน้นการหาคาตอบในเชิงคุณภาพ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเลือกการวิจยั อภิมานเชิงคุณภาพ (qualitative
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meta research) เป็นวิธวี ทิ ยาหลักของการวิจยั ซึ่งมุ่งเน้น การวิเคราะห์ชุดข้อมูลเชิงคุณภาพของ
งานวิจยั เชิงประจักษ์ซ้า (Weed. 2005) วิธกี ารนี้สามารถใช้ได้กบั การสังเคราะห์งานวิจยั ทัง้ งานวิจ ัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา การวิจยั อภิมานเชิงคุณภาพนัน้ เป็น
งานที่อาศัยการตีความในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนาเอางานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์แปลความ
เทียบกัน ซึ่งการแปลความนัน้ หมายถึงการอธิบายเชิงเปรียบเทียบหรือการอธิบายเชิง วิเคราะห์
(อดุลย์ วังศรีคูณ . 2543) ดัง นัน้ การวิเคราะห์และสัง เคราะห์ง านวิจยั จึงมีแนวคิดในการตีความ
(interpretivism) เป็ นแนวคิดหลัก ซึ่ง ชาย โพธิสติ า (2552: 91) อธิบายว่าแนวการตีความ
(interpretivism) นี้ ให้ความสาคัญแก่การตีความเพื่อทาความเข้าใจความหมายของพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษาว่ามนุษย์สร้างความหมายทีต่ นประสบให้ปรากฏการณ์ และตีความสิง่ ต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวันของตนอย่างไร การตีความถือว่าความหมายนัน้ ขึน้ อยู่กบั บริบท ซึ่งรวมถึงบริบทของ
สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมอื่นๆ ด้วย ดังนัน้ ในการวิจยั ผู้วจิ ยั จะต้องให้ความสาคัญแก่บริบท
ของการกระทาหรือของปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษาอย่างเพียงพอ จึงจะเข้าใจความหมายของสิง่ นัน้ อย่าง
สมบูรณ์
วิธกี ารตีความ (interpretative approaches) ถือว่าเป็นวิธกี ารหลักวิธหี นึ่งที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึง่ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ (Berge. 2007)
1.4 วิ ธีการตีความ (Interpretative Approaches)
วิธกี ารตีความนี้ นักวิจยั เน้นความสาคัญทีก่ ารกระทาทางสังคมและการกระทาของ
มนุ ษย์เป็ นเนื้ อหาสาระหรือบริบท กล่าวคือ การกระทาของมนุ ษย์นนั ้ ถูกมองว่าเป็ น รูปแบบการ
แสดงออกทางสัญลักษณ์ของความหมาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตจะถูกคัดเลือก
หรือถ่ายทอดในการเขียนบริบทเพื่อการวิเคราะห์ การจะตีความบริบทอย่างไรนัน้ ขึน้ อยู่กบั กรอบ
ทฤษฎีทน่ี กั วิจยั นามาใช้ ดังนัน้ นักวิจยั ตามแนวทางปรากฏการณ์วทิ ยา จะไม่เห็นด้วยกับการสรุป
ข้อมูลหรือการกาหนดกรอบข้อมูล โดยการเลือกหรือการทารหัส นักวิจยั แนวปรากฏการณ์วทิ ยา
พยายามทีจ่ ะไม่ไปอยูเ่ หนือหรือครอบคลุม หรือจับประเด็นสาคัญ ของเรื่องราวอย่างหนึ่ง ซึ่งวิธกี าร
ตีความนี้เป็นการหาความหมายเพื่อทาความเข้าใจการปฏิบตั จิ ากความหมายและการกระทาต่างๆ
(Berge. 2007)
การตีความนี้อาจทาได้ในหลายลักษณะ อันเป็นวิธหี รือหลักคิดตามกระบวนทัศน์ท่ี
ใช้ ได้แก่ การตีความตามพยัญชนะ (literal interpretation) การตีความตามสัญลักษณ์ (symbolical
interpretation) การตีความตามสานวนภาษาหรืออรรถะ (idiomatic interpretation) การตีความ
ตามเหตุผล (rational interpretation) และการตีความตามประเภทวรรณกรรม (literal-form
interpretation) (การตีความตามกระบวนทัศน์. 2553: ออนไลน์)
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สาหรับการสังเคราะห์งานวิจยั ในเชิงคุณภาพนัน้ นอกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
อาศัยการตีความแล้ว ยังมีเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาทีน่ ิยมนามาใช้กนั อย่างกว้างขวางอีกด้วย ซึ่ง
มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.5 เทคนิ คการวิ เคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis )
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิคหนึ่งทีน่ ิยมนามาใช้ในการทาการสังเคราะห์งานวิจยั
ในเชิงคุณภาพ ซึง่ การวิเคราะห์เนื้อหานี้เป็นวิธกี ารทีเ่ ก่าแก่ทถ่ี ูกนามาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
โดยเฉพาะสาขาวิชา มานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เป็นต้น เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาจึง
ได้มกี ารพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจั จุบนั อีกทัง้ ปจั จุบนั เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหายังได้รบั ความสนใจ
จากนักวิชาการมากยิง่ ขึน้ ด้วย (Baxter. 1991: 239; Krippendoff. 2004: 3-17)
1.5.1 ความหมายของการวิ เคราะห์เนื้ อหา
เบอร์เรลสัน (Berelson. 1952: 55) อธิบายความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหา
ว่าเป็นเทคนิคการวิจยั อย่างหนึ่งเพื่อการบรรยายเนื้อหาสาระของการแสดงความรู้สกึ ในการสื่อสาร
อย่างมีวตั ถุประสงค์ เป็ นระบบ และสามารถอธิบายในเชิงปริมาณได้ด้วย ต่อมา โฮลสติ (Holsti.
1969: 14) ได้ให้ความหมายทีก่ ว้างขึน้ ว่า การวิเคราะห์เนื้อหาคือ เทคนิคใด ๆ ที่ใช้สรุปผลในการชี้
บ่งลักษณะของข้อความอย่างมีวตั ถุประสงค์และมีหลักเกณฑ์ ภายใต้การให้นิยามของโฮลสติน้ี การ
วิเคราะห์เนื้อหาจึงไม่ใช่เพียงแค่การวิเคราะห์ถ้อยคาเท่านัน้ แต่ยงั อาจเป็นการวิเคราะห์สงิ่ อื่น ๆ ได้
ด้วย เช่น การแปลความหมายของพฤติกรรมทีไ่ ด้จากการสังเกตในวีดที ศั น์ทท่ี าการศึกษา การแปล
ความหมายจากภาพวาดของนักเรียน เป็นต้น (Stemler. 2001: 1) นอกจากนี้ นูเอนดอร์ฟ
(Neuendorf. 2002: 10) ให้ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า เป็น การวิเคราะห์ท่ลี ุ่มลึกโดยใช้
การสรุ ปความ ดัง นัน้ อาจสรุปได้ว่า การวิเคราะห์เนื้อหาเป็น เทคนิ คการวิจยั อย่างหนึ่ง ในการ
บรรยายสรุปเนื้อหาสาระอย่างมีวตั ถุประสงค์และกาหนดขันตอนอย่
้
างมีระบบ
1.5.2 ประเภทของการวิ เคราะห์เนื้ อหา
คริพเพนดอร์ฟ (Krippendorff. 2004: 45-47) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การวิเคราะห์
เนื้อหา ซึง่ มีหลายประเภทขึน้ อยูก่ บั ว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท ส่วนผู้วเิ คราะห์
จะเลือกการแบ่งประเภทแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่ามีวตั ถุประสงค์อะไรหรือนาไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
ในอดีตมีผู้เสนอแนวคิดในการแบ่งประเภทของการวิเคราะห์ไว้หลายท่าน
เช่น เยนิส (Janis. 1943; 1965) ได้จาแนกการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ 3 แบบ ได้แก่ แบบอิงการปฏิบตั ิ
ทั ่วไป แบบอิงภาษา และแบบอิงสัญลักษณ์ ส่วน เบอร์เรลสัน (Berelson. 1952) จาแนกไว้เป็น 17
แบบ ได้แก่ การบรรยายแนวโน้มของเนื้อหาทีส่ ่อื ความหมาย การเสาะแสวงหาพัฒนาการ การหา
ความแตกต่าง ความไม่ลงรอย การเปรียบเทียบกับสื่อหรือระดับทีส่ ่อื ความหมาย การเปรียบเทียบ
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กับวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกับแบบสอบถาม
ปลายเปิด การเปิดเผยเทคนิคการโฆษณา การวิเคราะห์ลกั ษณะที่ช่วยให้อ่านได้เข้าใจดีขน้ึ การ
วิเคราะห์ลกั ษณะหรือสไตล์ การระบุความตัง้ ใจของผู้เขียน การวิเคราะห์ระดับทางจิตใจของกลุ่ม
คน การปกป้องผลจากการโฆษณาในแง่กฎหมาย การสอดแนม การสะท้อนทัศนคติ ความสนใจ
และค่านิยมของกลุ่ม การวิเคราะห์เป้าประสงค์ของกลุ่ม การบรรยายพฤติกรรมที่แสดงออก ด้าน
สโตน และคนอื่นๆ (Stone; et al. 1966) ได้จาแนกไว้ 7 แบบตามสาขา คือ สาขาวิชาจิตเวช สาขา
วิชาจิตวิทยา สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ สาขาวิชามานุ ษยวิทยา สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิช า
ปรัชญาและสาขาวิชาวิจารณ์วรรณกรรม และสาขาวิชาภาษาศาสตร์ นอกจากนี้ โฮลสติ (Holsti.
1969) จาแนกไว้ 3 แบบ ได้แก่ การวิเคราะห์หาลักษณะของการสื่อความหมาย การวิเคราะห์เชิง
เหตุผล และการวิเคราะห์ผล และคริพเพนดอร์ฟ (Krippendorff. 2004: 47) ได้จาแนกไว้ 6 แบบ
ซึ่งแบ่งประเภทของการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย วิเคราะห์เนื้อหาระบบ วิเคราะห์เพื่อหา
มาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาดัชนีบางอย่าง วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากลุ่มคาแบบต่างๆ วิเคราะห์เนื้อหา
เพื่อหาความหมาย และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน
1.5.3 องค์ประกอบของการวิ เคราะห์เนื้ อหา
แม้วา่ การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ก็ตาม แต่
การวิเคราะห์เนื้ อหาจะต้องมีองค์ประกอบอื่น นอกเหนือจากผู้เชี่ยวชาญ คือ (อุทุมพร จามรมาน.
2531ก: 11-13)
เนื้อหาทีจ่ ะวิเคราะห์ เนื้อหาในที่น้ีไ ม่จาเป็ นต้องอยู่ในรูปเอกสาร สิง่ พิมพ์
เสมอไป แต่ อาจอยู่ใ นรูป แบบอื่น ก็ไ ด้ เช่ น รูปภาพ การ์ตูน ละคร เพลง การโฆษณา ฟิ ล์ม
ภาพยนตร์ บทคาพูด คากล่าว หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ การสนทนา
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหามีวตั ถุประสงค์ใหญ่ๆ
อยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสรุปข้อมูล 2) เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน 3) เพื่อหารูปแบบ
หรือความสัมพันธ์ภายนอก
หน่ ว ยในการวิเคราะห์ ในการวิเ คราะห์เนื้ อหา ผู้ว ิเคราะห์ต้องมีค วาม
กระจ่างในเรื่องหน่ วยที่วเิ คราะห์ว่าเป็นหน่ วยแบบใด โดยปรกติหน่ วยในการวิเคราะห์เนื้อหามี 3
ประการ คือ 1) หน่ วยจากการสุ่ม ซึ่งได้มาจากการสังเกต หรือการสัมผัส แต่ละหน่ วยนัน้ มี
ลักษณะทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยคถือเป็น 1 หน่วย 2) หน่วยจากการบันทึก ซึ่ง
เป็นการจัดกระทาข้อมูลจากการสุ่มมาย่อยเป็นกลุ่ม เป็นพวก 3) หน่ วยจากเนื้อหา ซึ่งเป็ นการ
รวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอีกทีหนึ่ง
การสุ่มตัวอย่างและประชากร ในการวิเคราะห์เอกสารนัน้ จะต้องเกีย่ วข้องกับ
ปริมาณของสิง่ ที่น ามาวิเคราะห์ม ากมาย ดัง นัน้ นักวิเคราะห์จึงต้องรู้จกั การสุ่มเอกสารออกมา
วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ความสามารถจาแนกสิง่ ที่เกี่ยวข้องที่จะทาการวิเคราะห์ออกจากสิง่ ที่ไ ม่
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เกีย่ วข้องและหลังจากได้ปริมาณสิง่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ออกมา แล้วทาการสุ่มเนื้อหาสาระสิง่ ทีจ่ ะวิเคราะห์
ออกมาเท่าทีเ่ วลาและงบประมาณอานวยให้
1.5.4 วิ ธีวิเคราะห์เนื้ อหา
วิธีวเิ คราะห์เนื้ อหามี 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ แรกท าการแปลภาษาเป็ น ข้อมูล
จากนัน้ ท าการแปลข้อมูลเป็น ตัวเลข ซึ่งแต่ละขัน้ มีรายละเอียดในการดาเนินการดังนี้ (อุทุ มพร
จามรมาน. 2531ก: 13) คือ
1. การแปลภาษาเป็นข้อมูล จะทาได้กต็ ่อเมื่อผูว้ เิ คราะห์จบั ประเด็นที่ซ่อน
อยูใ่ นเนื้อหาสาระได้อย่างชัดเจนเสียก่อน แล้วแยกเนื้อหาสาระออกเป็นส่วนย่อย ๆ การแยกเนื้อหา
สาระออกเป็นส่วนย่อยๆ มีหลายแบบ เช่น แยกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาหรือตัวแปร นอกจากนี้อาจ
แยกเป็นสาย (chain) เช่น เนื้อหาสาระทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ปจั จุบนั และอนาคต นามาจัดเรียงบนเส้น
เดียวกัน หรือเนื้อหาสาระที่รุ นแรงแตกต่างกันก็นามาจัดเรียงกันตามความรุ นแรงมากจนถึงน้อย
เป็นต้น หรืออาจแยกเป็ นวงกลมย่อย (loop) เนื้อหาสาระใดที่นามาจัดพวกเข้าด้วยกันเป็ นวง ๆ
รวมถึงอาจแยกตามมิติ (มิตเิ ดียวหรือมากกว่าหนึ่งมิติ) เช่น จัดกลุ่มตัวแปรตามบุคลิกของคน 5
แบบ ก็จะได้ 5 มิติ หรือจะจัดทาเป็นกิง่ ก้านของต้นไม้ (trees) ซึง่ ได้แก่ การจัดทาเป็นระเบียบแยก
ย่อยเป็นสายๆ เหมือนรากต้นไม้ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือญาติ เป็นต้น
2. การแปลข้อมูลออกเป็นตัวเลข จะทาหลังจากที่วเิ คราะห์เนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อยแล้ว การแปลข้อมูลจากส่วนย่อยเป็นตัวเลขสามารถทาได้ 2 แบบ คือ การแปลเป็นจานวน
(หรือความถี่) และการแปลเป็นค่าหรือคะแนน
1.5.5 ความเชื่อถือได้ของผลวิ เคราะห์
อุทุมพร จามรมาน (2531ก: 14) อธิบายว่า การสังเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหามักอิงกับผูว้ เิ คราะห์เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นว่า ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเดียวกันแต่
ต่างคนวิเคราะห์มกั ให้คาตอบแตกต่างกัน ทัง้ นี้ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ อาจมาจากหลายแหล่ง
เช่น ลักษณะและความสามารถของผูว้ เิ คราะห์ ความสมบูรณ์ของข้อมูล การสุ่มข้อมูลมาวิเคราะห์
วิธีการวิเคราะห์ และการจัดท ารายงาน ดัง นัน้ ความเชื่อถือได้ของผลวิเคราะห์จึง เป็ น เรื่องที่
นักวิเคราะห์ต้องคานึ ง ถึง ความเชื่อถือ ได้ ในที่น้ี จ าแนกออกเป็ น ความเที่ยง (reliability) และ
ความถูกต้องตรงประเด็น (validity) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Krippendorff. 2004: 211-338;
อุทุมพร จามรมาน. 2531ก: 14-15; ชาย โพธิสติ า. 2552: 136-139)
ก. ความเทีย่ งของผลการวิเคราะห์เนื้อหา (reliability) ความเทีย่ งของผลการ
วิเคราะห์เนื้อหามีความหมาย 3 อย่างคือ 1) ความคงที่ 2) ความเหมือนเดิม และ 3) ความ
แม่นยา ซึง่ ทัง้ 3 อย่างนี้มวี ธิ ตี รวจสอบต่างกัน ดังนี้
1) ความคงที ่ (stability) เป็นความเทีย่ งของผลการวิเคราะห์เนื้อหา
ซึ่งแสดงว่าผลการวิเคราะห์นนั ้ จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นั ่นคือ
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แม้ว่า จะท าการวิเ คราะห์ผ ลซ้ า ก็จ ะยัง ได้ ผ ลวิเ คราะห์เ ช่ น เดิม การ
วิเคราะห์ผลทีข่ าดความคงทีจ่ ะมีแหล่งความคลาดเคลื่อนมาจากผู้วเิ คราะห์
ที่มคี วามไม่แน่ นอนในการพิจารณา วิเคราะห์ และสรุปความหมาย การ
ตรวจสอบความคงที่ท าได้โ ดยการวิเ คราะห์ซ้ า แล้ว เปรียบเทีย บผล
วิเคราะห์ทงั ้ สองครัง้ ว่าแตกต่างกันหรือเหมือนกัน (test-retest)
2) ความเหมือนเดิม (reproducibility) เป็ นความเที่ยงของผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาซึ่งแสดงว่า แม้มีผู้วเิ คราะห์มากกว่า 1 คนขึน้ ไป ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเดียวกัน และดาเนินการภายใต้เงื่อนไขใดหรือในสถานที่ใด
ก็ต าม ผลการวิเคราะห์นัน้ จะเหมือ นกัน หรือ จะยัง คงเหมือนเดิม การ
วิเ คราะห์ผ ลที่ขาดความเหมือนเดิม นัน้ จะมีแหล่ง ความคลาดเคลื่อ นที่
เกิดขึ้น จากความไม่คงเส้น คงวาของผู้วเิ คราะห์แต่ละคน และความไม่
สอดคล้องของผลวิเคราะห์ของผูว้ เิ คราะห์หลายคน เช่น ผู้วเิ คราะห์ให้รหัส
แตกต่า งออกไปทัง้ ๆ ที่เป็ น เรื่องเดียวกัน หรือผู้วเิ คราะห์ส องคนแปล
เนื้อหาต่างกัน การตรวจสอบความเชื่อมั ่นแบบนี้ทาได้โดยการตรวจสอบ
ในทุกขันตอน
้
(test-test)
3) ความแม่นยา (accuracy) เป็นความเที่ยงของผลการวิเคราะห์
เนื้ อหาซึ่ง แสดงว่าผลการวิเคราะห์นัน้ มีความสอดคล้องกับ เกณฑ์ห รือ
ข้อเท็จจริงของข้อมูล เหล่านัน้ การวิเคราะห์ผลที่ขาดความแม่นยานี้จะมี
แหล่งความคลาดเคลื่อนมาจากความไม่คงเส้นคงวาของผู้วเิ คราะห์แต่ละ
คน ความไม่สอดคล้องของผลวิเคราะห์ของผู้วเิ คราะห์ด้วยกันเองและผล
วิเคราะห์แตกต่างจากมาตรฐาน หรือเกณฑ์ทย่ี อมรับกัน วิธตี รวจสอบความ
เชื่อมั ่นแบบนี้คอื การตรวจสอบเกีย่ วกับเกณฑ์หรือมาตรฐานทุก ๆ ขันตอน
้
(test-standard)
ข. ความถูกต้องตรงประเด็นของผลวิเคราะห์เนื้อหา (validity) ความถูกต้อง
ตรงประเด็นของผลวิเคราะห์เนื้อหามีความหมายว่า ผลวิเคราะห์สอดคล้องกับความเป็น
จริงมากน้อยเพียงใด ความถูกต้องตรงประเด็นของผลวิเคราะห์เนื้อหามี 5 ประเภท คือ
1) ความถูกต้องตรงตามการสุ่ม (sampling validity) เมื่อเอกสาร
สิง่ พิมพ์ เนื้อหาสาระทีจ่ ะนามาวิเคราะห์น้ีมปี ริมาณมาก จาเป็นต้องมีการ
สุ่ม การระบุประชากรของเนื้อหาจึงมีความจาเป็น ความถูกต้องตรงตาม
การสุ่มเป็น การบ่งบอกว่าข้อมูลที่ผู้วเิ คราะห์สุ่มมาใช้ในการวิเคราะห์นัน้
สามารถเป็ นตัวแทนประชากรของเนื้ อหาได้ ดัง นัน้ การอธิบายการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างไม่ลาเอีย งจึง เป็ น วิธีการหนึ่ ง ที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงแบบนี้

14
2) ความถูกต้องตรงตามความหมาย (semantic validity) หมาย
ความว่า เมื่อมีการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มเนื้อหา แล้วได้คาจากัดความ
ของคาตรงตามความหมายเดิมหรือไม่ วิธกี ารตรวจสอบความถูกต้องแบบ
นี้ทาได้โดยการให้ผเู้ ชีย่ วชาญอื่นมาช่วยตรวจสอบ
3) ความถูกต้องตรงตามโครงสร้าง(structural validity) คือการทีผ่ ล
การวิเคราะห์สามารถเป็นตัวแทนของเนื้อหาและมีความครอบคลุมขอบเขต
ครบคุณลักษณะทัง้ หมดของข้อมูลทีถ่ ูกนามาวิเคราะห์ รวมทัง้ การพิจารณา
ถึงความสอดคล้องระหว่างข้อมูลที่บุ คคลได้รู้กบั ความรู้นนั ้ ถูกสร้างขึน้ มา
ด้วยกระบวนการอย่างไร
4) ความถูกต้องตรงตามวิธกี าร (functional validity) ผลการ
วิเคราะห์ทใ่ี ช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายในการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดเดียวกัน น่ าจะ
ให้ผลวิเคราะห์ออกมาเหมือนกัน ความถูกต้องตรงตามวิธกี ารนี้ยงั ถูกนามา
ใช้เป็ น พื้น ฐานในการพิจารณาว่าวิธีการใดจะสามารถใช้ไ ด้ผ ลดีห รือไม่
อย่างไร
5) ความถูกต้องเชิงสหสัมพันธ์ (Correlative validity) เป็นวิธหี า
ความตรงเมื่อข้อมูลมีคุณลักษณะ 2 คุณลักษณะขึน้ ไป และถูกประเมินโดย
วิธกี ารตัง้ แต่ 2 วิธขี น้ึ ไป หากข้อมูลมีคุณลักษณะเดียวกัน เมื่อถูกประเมิน
ด้ว ยวิธีท่ีต่ า งกัน แล้ ว ผลวิเ คราะห์ อ อกมามีค วามสอดคล้ อ งหรื อ มีค่ า
สหสัม สัม พัน ธ์สูง แสดงว่า ผลการวิเ คราะห์นัน้ มีค วามถู ก ต้อ ง เรีย กว่า
convergent validity ในอีกทางหนึ่ ง หากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ นัน้ มี
คุณลักษณะต่างกัน เมื่อถูกประเมินด้วยวิธเี ดียวกันแล้วผลวิเคราะห์ออกมา
มีความสอดคล้องหรือมีค่าสหสัมพัน ธ์ต่ า แสดงว่าผลการวิเคราะห์นนั ้ มี
ความถูกต้องทีเ่ รียกว่า discriminant validity
6) ความถูกต้องตรงตามการทานาย (predictive validity) ผลการ
วิเคราะห์มคี วามถูกต้องตรงตามการทานายปรากฏการณ์หรือลักษณะที่ยงั
ไม่ได้ทาการศึกษา ซึ่งอาจเป็นการทานายสภาพที่แท้จริงในอดีตหรือใน
อนาคตก็ได้
1.6 รายงานการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์งานวิ จยั
เนื่องจากการสังเคราะห์งานวิจยั ครัง้ นี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อ
สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสัง คมไทย ลักษณะการนาเสนอ
รายงานการวิจยั ในส่วนนี้ จ ึง นาเสนอตัวอย่างรายงานการสัง เคราะห์ง านวิจยั เชิง คุณ ภาพ ซึ่ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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รายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ของ ศศิธร ศักดิ ์เทวินทร์ (2551) ได้ศกึ ษาสถานะ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุตธิ รรม: วิธวี ทิ ยาการสังเคราะห์
งานวิจยั อภิมานเชิงคุณภาพ ซึง่ เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง 2549 โดยใช้วธิ ี
วิทยาการวิจยั อภิมานเชิงคุณภาพ (qualitative meta research) และเป็นการวิจยั ปฐมภูมทิ ่ศี กึ ษา
จากงานวิจยั ส่วนบุคคล งานวิจยั จากองค์กร หน่วยงานต่างๆ และวิทยานิพนธ์จากสถาบัน การศึกษา
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนั น้ ใช้วธิ ีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดกระบวนทัศน์ ตีความ (interpretivist
paradigm) เป็ น กระบวนทัศน์ ห ลักในการวิเคราะห์และสัง เคราะห์ง านวิจยั เพื่อท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ในการศึกษาวิจยั ผลการสังเคราะห์ความรูจ้ ากงานวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ 27 เรื่อง มีดงั นี้
คือ ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในด้านวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธวี ทิ ยาการวิจยั และการออกแบบ
การวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยั และประเด็น ปญั หาเกี่ยวกับการนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใ ช้
นอกจากนี้ ในส่วนสุดท้าย ผูศ้ กึ ษายังได้เสนอบทสรุปทีผ่ ่านการศึกษาอย่างเป็นระบบไว้อกี ด้วย
ส่วน นฤมล มากหมื่นไวย์ (2550) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2548 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสารวจงานวิจยั
และวิเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณ โดยแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ อีกทัง้ สังเคราะห์เนื้อหางาน
วิจยั โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา พร้อมกับประมวลผลโดยใช้วธิ กี ารสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ ซึ่งผล
การสังเคราะห์มดี งั นี้คอื 1) ผลการสังเคราะห์เปรียบเทียบจานวนผลงานวิจยั เกี่ยวกับภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2548 รายสถาบัน เปรียบเทียบรายปี ลักษณะของ
งานวิจยั วัตถุประสงค์ของงานวิจยั 2) ผลการสังเคราะห์ด้านแหล่งข้อมูลของงานวิจยั วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่าง การตัง้ สมมติฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และ 3) ผลการสังเคราะห์โดยจาแนกแบบภาวะผูน้ า
และผลกระทบของงานวิจยั ต่อภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา การรับรู้และใช้ภาวะผู้ นาในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สุดท้ายผูว้ จิ ยั ได้มขี อ้ เสนอแนะไว้ดว้ ย
อีกทัง้ ยังมีรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ของ สุภาวดี ชัยดวงศรี (2550) ซึ่งได้
สัง เคราะห์ง านวิจ ัย เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ ค ลากรของสาขาการบริห ารการศึก ษา ใน
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2548 จานวน 46 เรื่อง โดยใช้แบบสารวจในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั บางส่วนพบว่า 1) งานวิจยั มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ/ปญั หาและอื่นๆ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นครู/อาจารย์ โดย
เครื่องมือทีใ่ ช้ส่วนใหญ่เป็นแบบสอบถาม และมีการใช้สถิตโิ ดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละมากที่สุด
2) การบริหารงานบุคลากรโดยรวมมีการปฏิบตั มิ าก 3) ด้านการวางแผนบุคลากร พบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการปฏิบตั มิ าก ครูมสี ่วนร่วมสูงสุด ปญั หาคือ ขาดการวางแผนบุคลากร 4) ด้านการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีการปฏิบตั ปิ านกลาง 5) ด้านการพัฒนา
บุคลากรมีการปฏิบตั มิ าก แต่มปี ญั หาคือขาดงบประมาณและไม่ได้นาความรู้ ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั
มาประยุกต์ใช้ 6) ด้านการธารงรักษาบุคลากรนัน้ มีการปฏิบตั มิ าก พบว่ามีการจัดบุคลากรเข้า
ปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถและทักษะ ให้มโี อกาสแสดงความสามารถอย่าง
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อิสระและเต็มความสามารถ และ 7) ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงานหน้าที ่ พบว่าโรงเรียนอานวย
ความสะดวกตามระเบียบมีการปลดออกสูงสุด
ขณะที่ ยุพาพรรณ จงพิพฒ
ั นสุข (2550) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั ด้านการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 - 2548 จานวน 32 เรื่อง โดยใช้
แบบสารวจในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์มี
ดังนี้ คือ 1) ผลการสังเคราะห์วตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2) ผลการสังเคราะห์ด้านสภาพและปญั หา
การบริหารงานวิชาการ 3) ผลการสังเคราะห์ดา้ นบทบาท พฤติกรรมและความเป็นผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหาร 4) ผลการสังเคราะห์ด้านการพัฒนาตนเอง ความต้องการพัฒนา และการมีส่วนร่วม
ของครู และ 5) ผลการสังเคราะห์ความพึงพอใจของผูป้ กครอง
นอกจากนี้ พรรณทิพา แก้วมาตย์ รุ้ง รังสี วิบูลชัย และเพชรมณี วิร ิยะสืบพงศ์
(2549) ยังได้สงั เคราะห์งานวิจยั ด้านการประเมินผลการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมี
กลุ่มตัวอย่างในการสังเคราะห์ผลงานวิจยั คือ การวิจยั และพัฒนาคู่มอื และโปรแกรมประมวลผลการ
ดาเนินงานของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ แบบมี
ส่วนร่วม แล้วพิจารณากาหนดนิยามปฏิบตั กิ ารของรายงานแต่ละเรื่อง ลักษณะงานวิจยั รายละเอียด
เกีย่ วกับส่วนนา วิธดี าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั และผลการประเมินผลคุณภาพงานวิจยั มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณภาพของรายงานวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั บางส่วนพบว่า งานวิจยั ทัง้ 2 เรื่อง มีคาถามวิจยั เชิงลึกและมุ่งแก้ปญั หาของหน่วยงาน มี
วัตถุประสงค์หลักเน้นการพัฒนาการดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่ วยงาน มีการใช้วธิ ี
วิทยาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานนัน้ ๆ และมีการใช้สถิตวิ เิ คราะห์แบบบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา นอกจากนี้ ยัง
ใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลาย ทาให้ได้ผลการวิจยั ที่ช่วยให้แก้ปญั หาต่างๆ
ได้ดี สาหรับข้อเสนอแนะของการวิจยั คือ เนื่องจากวิธีวทิ ยาการวิจยั ที่ใ ช้เป็ น การประยุกต์แบบ
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันในงานวิจยั ทัง้ สองเรื่อง และมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทีห่ ลากหลาย ใช้สถิตวิ เิ คราะห์แบบบรรยายและเชิงเนื้อหา ดังนัน้ หากมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติขนั ้ สูง จะช่ วยให้ม ีการตรวจคุณ ภาพของข้อมูล และรูปแบบการพัฒนาการดาเนิ น งาน
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงาน อีกทัง้ การสัง เคราะห์ร ายงานวิจยั ควรมีจานวนมากและ
หลากหลายอันจะสร้างประโยชน์เชิงนโยบายได้ดมี ากขึน้
นอกจากนี้ ปริวตั ร เขื่อนแก้ว (2548) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนและการประเมินผลในระดับการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าแบบอิสระ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีต่ พี มิ พ์ระหว่างปี พ.ศ. 25442548 จานวน 150 เรื่อง ใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั เป็นแบบ
สังเคราะห์งานวิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ วี เิ คราะห์เนื้อหาและวิธวี เิ คราะห์อภิมาน ผล
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การสัง เคราะห์ง านวิจ ยั ถูกน าเสนอออกมาพอสรุ ปได้คือ ผลการสังเคราะห์ด้านคุณลักษณะของ
งานวิจยั เช่น ประเภท ระดับการศึกษาของงานวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ผลการ
สังเคราะห์ดา้ นกระบวนทัศน์ทใ่ี ช้ในการวิจยั ผลการสังเคราะห์ด้านวิธกี ารจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ในส่วนท้ายด้วย
ขณะเดียวกัน สยาม กาวิละ (2548) ได้ส งั เคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่
ศึกษาเป็ น วิท ยานิ พ นธ์แ ละการค้น คว้า อิส ระที่เกี่ย วข้อ งกับการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2542 - 2548 จานวน 51 เรื่อง
เครื่องมือที่ใ ช้เป็ น แบบสัง เคราะห์ง านวิจยั ซึ่ง เป็ น แบบส ารวจด้วยการจดบัน ทึก โดยใช้วธิ ีก าร
สังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาด้วย
การพรรณนา ซึ่ง ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ได้แบ่งตามเนื้อหาในการวิจยั เช่น การติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา ปจั จัยที่สนับสนุ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยงั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั คือ ควรมีการพัฒนาครู
และผูบ้ ริหารให้รู้ ให้เข้าใจ และมีทกั ษะเกีย่ วกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็นเรื่องสาคัญทีส่ ุด และจะต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก อีกทัง้ ผู้ บริหารควรใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและครูต้องมีการพัฒนาตนเอง และผลงาน ต้องตระหนักในหน้าที่
และมีการดูแลติดตาม แลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ธีระพล เพ็งจันทร์ (2547) ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจยั : การมีส่วนร่วมของชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยทาการศึกษางานวิจยั ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2536 - 2544
จานวน 11 เรื่อง โดยใช้วธิ กี ารสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งผลการสังเคราะห์งานวิจยั มีดงั นี้
คือ 1) ผลการสังเคราะห์ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการริเริม่ โครงการในการจัดการการศึกษาขัน้
พื้น ฐาน 2) ผลการสัง เคราะห์ใ นประเด็น การมีส่วนร่ ว มในการวางแผนโครงการในการจัดการ
การศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน 3) ผลการสังเคราะห์ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินการโครงการใน
การจัด การการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน และ 4) ผลการสัง เคราะห์ใ นประเด็น การมีส่ ว นร่ วมในการ
ประเมินผลโครงการในการจัดการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
รวมถึง นัยนา ตันติวสิ ุทธิ ์ (2546) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาใน
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกาหนดขอบเขตของเนื้อหาในการสังเคราะห์
ไว้ 4 ด้าน คือ 1) สภาพการจัดการบริหารงานวิชาการ 2) สภาพปญั หาในการบริหารงานวิชาการ
3) แนวทางในการพัฒนาการบริห ารงานวิชาการ และ 4) พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงาน
วิชาการ งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์เป็นปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ
ของนิสติ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2530 2544 จานวน 50 เรื่อง ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และได้นาเสนอผลการสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 3
ตอนคือ 1) ข้อมูลคุณลักษณะของงานวิจยั ประกอบด้วย ชื่อผู้วจิ ยั ประเภทของงานวิจยั ระดับ
การศึกษาของผูว้ จิ ยั สถาบัน และปี พ.ศ. ที่ทาวิจยั ระดับของสถานศึกษา ที่ทาวิจยั ประชากรและ
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กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรทีศ่ กึ ษา สมมติฐานการวิจยั ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั วิธกี ารสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจยั 2) ผล
การสังเคราะห์ผลการวิจยั 4 ด้าน ตามขอบเขตเนื้อหาที่กาหนดไว้ และ 3) ผลการสังเคราะห์
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั
จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ของ นิวา อารีกจิ (2545) ซึง่ ได้ทาการสังเคราะห์
งานวิจยั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2542 จานวน 33 เรื่อง
โดยวิธวี เิ คราะห์เนื้อหา แล้วทาการสังเคราะห์ผลซึง่ ได้ผลการสังเคราะห์ดงั นี้คอื 1) ผลการสังเคราะห์
คุณลักษณะหรือข้อมูลพืน้ ฐานของปริญญานิพนธ์ เช่น จานวนและร้อยละของปริญญานิพนธ์จาแนก
ตามเพศของผู้วจิ ยั ปีพมิ พ์ ประเภท ระดับการศึกษาที่ทาการวิจยั จานวนตัวแปรที่ศกึ ษา ตัวแปร
อิส ระ ตัวแปรตาม พื้น ที่ท่ที าการศึกษา ประชากร/กลุ่ม ตัวอย่าง วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง การตัง้ สมมติฐาน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ค่าสถิตพิ น้ื ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน
2) ผลการสัง เคราะห์เนื้อหาสาระของผลของงานวิจยั เกี่ยวกับความสัมพัน ธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 4 ด้านตามที่กาหนดไว้ โดยเสนอผลการสังเคราะห์ของแต่ละด้านเป็น 3 ด้านย่อย คือ
ั หาการดาเนิน งาน 3) ผลการสัง เคราะห์
บทบาทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน และปญ
ข้อเสนอแนะของปริญญานิพนธ์ ทัง้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั แิ ละข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป
นอกจากนี้ นิ่ มอนงค์ งามประภาสม (2543) ยัง ทาการสัง เคราะห์วทิ ยานิ พนธ์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2536 - 2543 รวมจานวน
131 เรื่อง โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา ซึง่ ผลการสังเคราะห์มดี งั นี้ 1) ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ใน
ด้านการออกแบบงานวิจ ยั กลุ่ม ประชาชนที่ศกึ ษา วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ประเภทของงานวิจยั จุดมุ่งหมายของการวิจยั
แนวคิดทฤษฎีหลักในการศึกษา และ 2) องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากผลงานวิจยั

2. แนวคิ ดเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประชุ มสมัช ชาเมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีก ารขยายแนวคิด
เกี่ยวกับสุขภาพใหม่ โดยได้เพิ่ม มิติทางจิตวิญ ญาณเข้าไปในความหมายของสุขภาพ (Health)
ดังนัน้ ความหมายใหม่ของสุขภาพจึง เป็น “สุขภาวะที่สมบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ” (Health is complete physical mental social and spiritual well-being) ส่งผลให้การ
กาหนดความหมาย “สุข ภาพ” ในพระราชบัญ ญัติสุขภาพแห่ง ชาติ พ.ศ. 2550 ได้ขยายกรอบ
ความหมายไปด้วยเช่นกัน โดยให้ความหมายของสุขภาพว่าหมายถึง “ภาวะของมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้
ทางกาย ทางจิตใจ ทางปญั ญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” จะเห็นว่าการ
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เลือกใช้คานัน้ อาจแตกต่างกันไปบ้าง ทัง้ นี้เป็นผลจากการมีววิ าทะในการใช้คาว่า จิตวิญญาณ โดย
มีการโต้แย้งอย่างรุนแรงจากมูลนิธพิ ุทธธรรม และองค์กรชาวพุทธหลายองค์กร ในที่สุด พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เมื่อครัง้ เป็นพระธรรมปิฎก (วิชยั โชควิวฒ
ั น. 2552: 328; อ้างอิงจาก พระ
ธรรมปิฎก. 2545) ได้เสนอว่าให้เปลีย่ นคาว่า “ทางจิตวิญญาณ” เป็น “ทางปญั ญา” หรือถ้าไม่ใช้คา
ตรงอย่างนัน้ จะใช้คาอื่นทีห่ มายถึงปญั ญาก็ได้ ก็จะชัดเจนลงไปและครบถ้วนสมบูรณ์ สุดท้ายจึงได้
ข้อยุตใิ ห้ใช้คาว่า “ปญั ญา” แทนคาว่า “จิตวิญญาณ” และรัฐสภาก็เห็นพ้อง คาจากัดความใหม่น้ีจงึ
ได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนในเวลาต่อมา สาหรับในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกใช้คาว่า
“สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” เนื่ องจากเป็นคาที่มกี ารใช้มาก่อน และงานวิจยั ที่ท าการศึกษาในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีทผ่ี ่านมาส่วนใหญ่ยงั ใช้คานี้อยูน่ ั ่นเอง
2.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
เนื่องจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) เป็นมิตหิ นึ่งของคุณภาพ
ชีวติ (Ferrell; et al. 1998) จึงมีผพู้ ยายามทีจ่ ะให้นิยาม “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ทัง้ ตามแนวคิด
ตะวันตกและตะวัน ออกไว้เป็ น จานวนมาก ดังนัน้ ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณจึง มี
ความหลากหลาย ความแตกต่างของการนิยามความหมายเหล่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ
ได้แก่ การอบรมเลีย้ งดู ค่านิยม ปรัชญาในการดาเนินชีวติ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา (Potter;
& Perry. 1999) ดังนัน้ ในการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
นี้ จึงได้ดาเนินการแยกออกเป็น 2 แนวคิด นัน่ คือ ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณตาม
แนวคิดตะวันตก และความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวันออก ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
2.1.1 ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณตามแนวคิ ดตะวันตก
The National Interfaith Coalition on Aging (NICA) (1975: 1) ได้
นิยามความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ว่า หมายถึง ความรู้สกึ กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวใน
ความสัมพัน ธ์ของตนกับพระเจ้าหรือสิง่ ที่ตนยึดเหนี่ ยว รู้ส ึกถึงความเป็ น ตัวของตนเอง รู้สกึ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับสังคม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ หล่อเลีย้ งและให้ความเป็นตัวตนทัง้ หมดของบุคคล
สุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน้ เป็น สิ่ง ที่จ ะได้มาก็ต่อเมื่อบุคคลพบความ
สมดุลระหว่างคุณค่าชีวติ เป้าหมาย ความเชื่อ สัมพันธภาพระหว่างตนกับผู้อ่นื ซึ่งจะทาให้บุคคลมี
ความรัก ความศรัทธา ความหวัง มีการค้นหาความหมายชีวติ และผดุงรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่นื
(Potter; & Perry. 1997: 443)
พอลูทเซียน และเอลลิสนั (Paloutzian; & Eillison. 1982) กล่าวว่า
สุขภาวะทางจิต วิญ ญาณเป็ น ความรู้ส ึก ของบุ คคลว่าตนสามารถด าเนิ น ชีวติ ไปตามปกติโ ดยมี
เป้าหมายของชีวติ และประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ สุขภาวะทางจิตวิญญาณยังเป็นสิง่ หนึ่ง
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ที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณในตัวบุคคลอีกด้วย เอลลิสนั (Ellison. 1983) ยังเห็นว่า
ตามแนวคิดของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลจะประกอบด้วย 2 ทิศทาง ได้แก่ ทิศทางแนวสูง
อันเป็นความรูส้ กึ ผาสุกเมื่อเกีย่ วข้องกับความเชื่อ ศาสนา สิง่ เหนือธรรมชาติ และ ทิศทางแนวราบ
อันเป็นความรูส้ กึ ถึงเป้าหมายชีวติ มีความพึงพอใจในชีวติ ซึง่ ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา รู้ว่าตนจะทา
อะไร จะทาไปเพราะอะไร รูว้ า่ ตนเป็นใคร และควรจะอยูท่ ใ่ี ดจึงจะเหมาะสมกับตนเองทีส่ ุด
เบิร์กเกร็น-โธมัส (Berggren-Thomas. 1995) ให้ความหมายว่าสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณเป็นความรูส้ กึ พอดี เป็นความพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลอื่นๆ ตน
กับธรรมชาติ ตนกับพระเจ้า ซึ่งความพอใจเหล่านี้เชื่อมโยงกับความหวัง การให้อภัย และการให้
คุณค่า
แลนดิส (Landis. 1996) มีท ัศนะถึง สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณว่าเป็ น
ลักษณะของความเข้มแข็งในตัวบุคคลที่พร้อมจะเผชิญกับปญั หาที่เกิดขึน้ เป็นความพึงพอใจใน
ชีว ิต ที่ไ ด้ ม ีค วามเชื่อ มโยงสัม พัน ธ์ก ับ พระเจ้า หรือ สิ่ง เหนื อ ธรรมชาติ และมี ก ารรับ รู้ ถึง การมี
ความหมายชีวติ
ฮังเกลแมนน์ และคนอื่นๆ (Hungelmann; et al. 1996: 263) อธิบายว่า
สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นความรูส้ กึ อันผสานกลมกลืนระหว่างตนเองกับผูอ้ ่นื กับธรรมชาติ และ
กับสิ่งเหนื อธรรมชาติ ที่อยู่เหนื อกาลเวลาและสถานที่ และเป็น กระบวนการทางพลวัตในการ
เจริญเติบโตอันนามาซึง่ การตระหนักถึงความหมายและเป้าหมายในชีวติ
นอกจากนี้ ตามแนวคิดของสุขภาวะทีส่ มบูรณ์นนั ้ จะต้องเกิดจากดุลยภาพ
ขององค์ประกอบทัง้ 5 มิตขิ องสุขภาวะ ได้แก่ สุขภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ และ
สติปญั ญา ซึง่ ตามฐานคิดนี้ได้ให้นิยามของ “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ว่าหมายถึง ความสามารถ
ค้นพบ เรียบเรียงความคิด และปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์ของชีวติ และความเชื่อเกี่ยวกับชีวติ อัน
ประกอบด้วย ศีลธรรม (moral) ค่านิยม (value) และจริยธรรม (ethics) (ภิรมย์ กมลรัตนกุล; และ
วิโรจน์ เจียมจรัลรังษี. 2549: 293; อ้างอิงจาก Anspaugh; Dignan; & Anspaugh. 2000.)
จากการนิยามความหมายตามแนวคิดตะวันตกดังที่กล่าวมานี้ พอสรุปได้
ว่า สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หมายถึง ความรู้สกึ ว่าตนผสานกลมกลืนกับผู้อ่นื กับธรรมชาติ กับ
พระเจ้าหรือสิง่ เหนือธรรมชาติอย่างสมดุล นามาซึง่ ความตระหนักในความหมายและเป้าหมายชีวติ
รวมถึงมีความสามารถในการค้นพบและปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายชีวติ ส่งผลให้บุคคลมี
ความหวัง กาลังใจ และความพอใจในชีวติ
2.1.2 ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณตามแนวคิ ดตะวันออก
พระราชวรมุนี (ฉวีวรรณ ไพลวัลย์. 2540; อ้างอิงจาก พระราชวรมุนี .
2540: สัมภาษณ์ ) อธิบายความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณว่า คือ สภาวะจิตใจที่เป็ น
ความสุขแยกจากดินแดนของวัตถุ อยูเ่ หนือดินแดนของวัตถุ ไม่เกีย่ วข้องกับสภาพร่างกาย เป็นเรื่อง
ของจิตใจล้วน ๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง บุคคลนัน้ จะเป็นผู้ท่มี คี วามสุข สงบ
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ชีวติ มีเป้าหมาย มีอุดมคติ มีความหวัง มีแรงจูงใจในการดาเนินชีวติ หรือกล่าวได้วา่ บุคคลนัน้ มีจติ ใจ
ทีม่ สี รณะเป็นทีพ่ ง่ึ ทีร่ ะลึก
สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) ยังหมายถึง
สุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ เมื่อทาความดีหรือจิตสัมผัสกับสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอันสูงส่งหรือสิง่ สูงสุด เช่น การเสียสละ
การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึงพระรัตนตรัย หรือการเข้าถึงพระผูเ้ ป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทาง
จิตวิญญาณเป็นความสุขทีไ่ ม่ระคนอยู่กบั ความเห็นแก่ตวั แต่เป็นสุขภาวะที่เกิดขึน้ เมื่อมนุ ษย์ห ลุด
พ้นจากความมีตวั ตน (self transcending) จึงมีอสิ รภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิง่ เบาสบาย มี
ความปิตแิ ผ่ซ่านทั ่วไป มีความสุขอัน ประณีตและล้าลึก หรือความสุขอันเป็นทิพย์ สบายอย่างยิง่
สุขภาพดีอย่างยิง่ มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม (ประเวศ วะสี. 2543: 5)
แม่ ช ีศนั สนี ย์ เสถียรสุต (2544) อธิบายความหมายของสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณว่า เป็นสภาวะจิตใจที่มคี วามสุข มีความสงบเย็น และมีความแข็งแรงทางจิตวิญญาณ
ตลอดจนมีภมู คิ มุ้ กันทางจิตทีม่ กี ระแสความรับรูท้ ่ไี วต่อสิง่ ที่เข้ามากระทบ รู้ต่นื และเบิกบานกับ การ
ทาหน้าทีแ่ ละการใช้ชวี ติ ไม่ประมาทหรือขาดสติ เป็นพลังงานแห่งความเข้าใจการใช้ชวี ติ เป็นสิง่
ที่ส ามารถท าอะไรที่มปี ระโยชน์ ต่อตนเองและผู้อ่นื ได้อีกมากมาย และเป็ นส่วนหนึ่ งที่ก่อให้เกิด
สุขภาพทางกายและใจทีด่ อี ย่างถ่องแท้
ต่อมา พงค์เทพ สุธรี วุฒิ (2550: ออนไลน์ ) อธิบายว่า สุขภาวะทาง
จิตวิญญาณมีความหมายได้หลากหลายดังนี้
1. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นความจริงแท้แน่ นอน คือ การไม่มตี วั ตน
ทุกอย่างเป็นพลวัต เชื่อมโยงซึง่ กันและกัน เชื่อมโยงถึงกันเป็นส่วนของกันและกัน มองไป
ถึงเรื่องของการเข้าถึงสิง่ ดีงาม ความถูกต้อง การไม่มอี วิชชา การที่มวี ชิ าคือรู้เท่าทันของ
ความเป็ นมนุ ษย์ สรรพสิง่ ในโลก ความเป็นไป ความเป็น เช่นนัน้ เองของสรรพสิง่ การได้
สัมผัสกับพระเจ้า โดยพระเจ้าในทีน่ ้ีคอื ความถูกต้อง คือสิง่ ทีป่ ระเสริฐสุด
2. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาจิตให้
สูงขึน้ เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ คนทีพ่ ฒ
ั นาจิตวิญญาณสูงขึน้ จิตใจจะละเอียดบางยิง่ ขึน้ มี
ความสามารถในการรับสัมผัสสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวไวขึน้ ละเอียดประณีตขึน้
3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะทีม่ คี วามพร้อมที่จะเปิดตัวให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา
พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการเรียนรู้ท่จี ะเข้าสู่ในสภาวะปกติ เป็นการ
เข้าสู่มณฑลแห่งพลังจิตวิญญาณ
4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะทีม่ สี มั มาทิฐ ิ โดยจิตรูว้ า่ สิง่ นี้ไม่ควร
ทา สิง่ นี้สงั คมรับ สิง่ นี้สงั คมไม่รบั สิง่ นี้ดี สิง่ นี้ช ั ่ว บางท่านให้ความเห็นว่า ดี ชั ่ว ถูก ผิด
เป็นเรื่องของจิต ส่วนจิตวิญญาณไม่มคี าว่า ดี ชั ่ว มีแต่ เมตตา ไม่มตี นเอง เมื่อไม่มตี นเอง
แล้ว ทุกสิง่ เป็นสากล เป็นหนึ่ง และมีความเป็นองค์รวมทุกอย่ าง โดยสรุปคือเมื่อมีทฐิ ชิ อบ
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ความเห็นชอบจะนาไปสู่ประโยชน์และเกือ้ กูลอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ และมี “หิร”ิ มีความละอาย
มี “โอตตัปปะ” เกรงกลัวในสิง่ ทีท่ าผิด
5. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะที่จติ สงบ เป็นการสงบเพื่อตนเอง
และสงบเพื่อคนอื่น เป็น จิตที่ใ สสะอาด จิตมั ่นคงไม่หวั ่นไหว มีความสม่ าเสมอ ความเบา
ความโปร่ง ความสมถะ ความเรียบง่าย
6. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะทีม่ จี ติ วิญญาณของวิชาชีพ เป็นการ
เข้า ถึง ความงามของงานศิล ป์ ทุ ก สาขาไม่ ว่า จะเป็ น งานเขีย นวรรณกรรม จิต รกรรม
ประติมากรรม หรือแม้กระทั ่งดนตรี นอกจากนี้ สุขภาวะทางจิตวิญญาณยังเป็นเรื่องของการ
มีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณเป็น สภาวะที่อยู่ใ นกระบวนการจัดการชีวติ
เป็นภาวะทีเ่ รามีความแข็งแรงต่อการใช้ชวี ติ มากขึน้ โดยพึง่ พาตนเองได้ ความสุขของชีวติ
ทีม่ นั ควรแก่อตั ภาพ ปราศจากความหวาดกลัว การดารงชีวติ ของเราให้รอดอยู่บนพื้นฐาน
ของการเคารพ การใช้ชวี ติ ที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่นื การเคารพในทุกชีวติ อย่างเท่าเทียม การ
จัดการกับชีวติ ทีม่ อี ยูข่ า้ งหน้า เพื่อที่จะใช้ชวี ติ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึน้ เจริญขึน้
8. สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นสภาวะทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการทางปญั ญา เป็น
ภาวะทีเ่ รามีปญั ญาดับทุกข์ของเราได้ เข้าถึงธรรมะ รูแ้ จ้งในเรื่องนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็นต้องรู้
แจ้งในทุกเรื่อง มีปญั ญาทีร่ ถู้ ูกต้อง รูเ้ ท่าทัน และนามาจัดการทางใจและทางกายได้
9. ปรากฏการณ์การแสดงออกของสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั ่น จะมีแสดง
ออกมาดังนี้ คือ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความช่วยเหลือ
เกื้อกูล มีความประพฤติปฏิบตั ทิ ่ดี ี ความไม่เห็นแก่ตวั โดยสรุปคือ ปฏิบตั ติ นเพื่อดับทุกข์
และเพื่อช่วยเหลือสังคม
โดยสรุปแล้ว สุขภาวะทางจิตวิญญาณตามแนวคิดตะวันออกนัน้ เป็นสภาวะจิตใจที่
สุข สงบ สะอาด มีอสิ รภาพ ผ่อนคลาย รู้ต่นื และเบิกบาน เป็นความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงความ
ถูกต้อง ดีงาม ลดละการถือตัวตนของตนเอง นับว่าเป็น ความสุขอันประณีต และเป็น ส่วนหนึ่ง ที่
ก่อให้เกิดสุขภาพทางกายและใจทีด่ อี ย่างถ่องแท้
อย่างไรก็ตาม จากการทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้มกี ารกาหนดนิยามของสุขภาพใหม่
โดยเพิม่ มิตดิ า้ นจิตวิญญาณเข้าไป โดยประเทศไทยได้มกี ารแปล spiritual well-being ว่า “สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ” จนก่อให้เกิดการวิวาทะกันเป็นเวลานับปี จนในทีส่ ุดก็ได้ขอ้ ยุตใิ ห้ใช้คาว่า “ปญั ญา”
แทนคาว่า “จิตวิญญาณ” คาว่า “สุขภาวะทางปญั ญา” จึงได้รบั การยอมรับและถูกนาไปใช้เรื่อยมา
ตามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (2550: 1) ได้นิยามความหมาย
ของ “ปญั ญา” ว่าหมายถึง ความรู้ท ั ่วรู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผ ลแห่งความดี
ความชั ่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึง่ นาไปสู่ความมีจติ ใจอันดีงาม และเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่
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วิรยิ ะ สว่างโชติ (2550: ออนไลน์ ) ให้ความหมายของสุขภาวะทางปญั ญาว่าเป็น
ความสุขอันประเสริฐทีเ่ กิดจากมีจติ ใจสูง เข้าถึงความจริงทัง้ หมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเข้าถึงสิง่
สูงสุด ซึง่ หมายถึงพระนิพพาน หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือความดีสูงสุด สุดแล้วแต่ความเชื่อ ที่แตกต่าง
กันของแต่ละคน
ด้านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2551) ได้ให้ความหมายของสุขภาวะทาง
ปญั ญาว่าเป็นสุขภาวะทีเ่ กิดขึน้ เมื่อกระทาความดี หรือสัมผัสกับสิง่ ที่มคี ุณค่าอันสูงส่งหรือสิง่ สูงสุด
เช่ น การเสียสละ การมีเมตตากรุ ณ า การเข้าถึง พระรัตนตรัย หรือการเข้าถึง พระผู้เป็ นเจ้าหรือ
เป้าหมายสูงสุดตามความเชื่อของศาสนา เป็นต้น
ั ญา
สุขภาวะทางปญั ญา ยัง หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการดาเนินชีวติ ด้วยปญ
ปญั ญาในทีน่ ้ีนอกจากหมายถึงความรู้แล้ว ยังครอบคลุมถึงความคิดความเชื่อ และความเห็นที่ก่อ
ประโยชน์เกือ้ กูล ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็น 3 ด้านคือ คิดดี คิดเป็นและเห็นตรง (โครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางปญั ญา (สุขแท้ดว้ ยปญั ญา). 2551: ออนไลน์)
ส่วนประเวศ วะสี (2551: ออนไลน์) เห็นว่า สุขภาวะทางปญั ญาเกิดจากการเรียนที่
ทาให้รรู้ อบ รูเ้ ท่าทันสรรพสิง่ เรียนรู้ให้ทาเป็น เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อบรรลุ
อิสรภาพ การเรียนรูด้ งั กล่าวทาให้เกิดสุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปญั ญา รวมกันเป็นสุขภาวะที่
สมบูรณ์ กล่าวคือ ปญั ญานัน้ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง ถ้าปราศจากปญั ญา สุขภาวะทางกาย จิต และทาง
สังคมก็เป็นไปไม่ได้
นอกจากนี้ พงค์เทพ สุธรี วุฒิ (2552: ออนไลน์ ) ยังอธิบายว่า สุขภาวะทางปญั ญา
เป็นภาวะที่มนุ ษย์เรามีธาตุรู้ท่ถี ูกต้องพร้อมเสมอที่จะเอามาใช้ในการดารงชีวติ ทาให้เรารู้เท่าทัน
เข้าถึงสิง่ ทีด่ ี สิง่ ทีเ่ ป็นความจริง ความงาม ความถูกต้อง สุขภาวะทางปญั ญายังเป็นภาวะที่เรามอง
โลกในเชิงบวก รูจ้ กั เปลีย่ นทุกข์ให้เป็นสุขได้ สามารถมองเห็นความจริงในชีวติ โดยปราศจากความ
ยึดมั ่น จนนาไปสู่การเอือ้ อาทร สมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเมตตากรุณา นาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
อาจสรุปได้ว่า สุขภาวะทางปญั ญาเป็นสุขภาวะที่เกิดขึน้ จากการดาเนินชีวติ ด้วย
ปญั ญา รูท้ ั ่วรูเ้ ท่าทัน เข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็นความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ลดละความเห็นแก่ตวั ซึ่ง
นาไปสู่ความมีจติ ใจอันดีงามและเข้าถึงสิง่ สูงสุด
จะเห็น ได้ว่า การนิ ยามความหมายของสุ ขภาวะทางจิตวิญ ญาณตามแนวคิด
ตะวัน ตกและตะวัน ออกนัน้ มีแนวทางที่แตกต่างกัน นัน่ คือ สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณตามแนวคิด
ตะวันตกมุ่งไปทีส่ ภาวะทีเ่ ป็นสุขอันมาจากความรูส้ กึ ทีต่ นเองได้ผสานกลมกลืนกับผูอ้ ่นื กับธรรมชาติ
กับพระเจ้าหรือสิง่ เหนือธรรมชาติอย่างสมดุล นามาซึง่ ความตระหนักถึงคุณค่าของชีวติ และการ
อยูอ่ ย่างมีเป้าหมายชีวติ ตลอดจนสามารถปฏิบตั ติ นจนบรรลุถงึ เป้าหมายชีวติ ส่วนสุขภาวะทาง
จิตวิญ ญาณตามแนวคิดตะวัน ออกนัน้ มุ่ง ไปที่ส ภาวะที่จิตใจเป็ น สุข สงบ สะอาด ผ่ อนคลาย มี
อิสรภาพ รูต้ ่นื และเบิกบาน อันมาจากการดาเนินชีวติ ด้วยปญั ญา มีความรู้ท ั ่วรู้เท่าทัน เข้าถึงสิง่ ที่
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เป็นจริง ความถูกต้องดีงาม ละความเห็นแก่ตวั และการยึดมั ่นถือมั ่นในตัวตน กล่าวคือ แนวคิดอย่าง
ตะวันออกเน้นทีก่ ารพัฒนาภายในตนเองให้ปราศจากกิเลสนั ่นเอง
2.2 องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2549: 27-28) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้อย่างน่ าสนใจว่า เนื่องจากจิตวิญญาณเป็น สิง่ สูง สุด และไร้ขอบเขต
(Ultimate) การระบุองค์ประกอบใด ๆ ก็ลว้ นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทงั ้ สิน้ เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวคิดเรื่อง
องค์ประกอบย่อยไม่อาจทาให้สมบูรณ์ได้ แต่จะเป็นการเสนอส่วนประกอบทีส่ ะท้อนคุณลักษณะบาง
ประการทีเ่ ป็นประโยชน์ในการเข้าใจสภาวะทางจิตวิญญาณในฐานะจุดรวมเชิงจิตนาการได้
พอลูทเซียนและเอลลิสนั (Paloutzian; & Ellison. 1982) ได้แบ่งองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ 2 ด้าน คือ
1. สุขภาวะของการดารงอยู่ (the existential well-being) อัน กล่าวถึง
ความรูส้ กึ มีเป้าหมายและความหมายของชีวติ ความพึงพอใจในชีวติ
1.1 การรับรูเ้ ป้าหมายของชีวติ คือการที่บุคคลตระหนักถึงความหมาย
ของชีวติ และมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวติ รู้ว่าตนเองต้องการทาสิง่ ใด เพื่อ
อะไร อะไรคือสิง่ ที่เหมาะสมกับตนเองในปจั จุบนั การมีเป้าหมายของชีวติ เป็ น
ความสามารถในการคิดและแสวงหาคุณค่าในชีวติ ของแต่ละบุคคล ทาให้บุคคลรู้สกึ
ว่า มีค วามหวัง ซึ่ง ความหวัง จะสามารถช่ ว ยให้บุ ค คลค้ น หาความหมายและ
เป้าหมายในชีวติ ได้ บุคคลจะไม่รสู้ กึ แคว้งคว้างเลื่อนลอย สามารถยอมรับในความ
ไม่แน่ นอนของชีวติ ว่าเป็น เรื่องธรรมชาติ เป็น สัจธรรมของชีวติ มีกาลัง ใจในการ
ดารงชีวติ อยูแ่ ละมองว่าความหมายของชีวติ เป็นสิง่ จาเป็นทีช่ ่วยให้เกิดความสงบสุข
ในบัน้ ปลายของชีวติ (Ross. 1995; Burkhardt. 1989; Ellison. 1983; citing
McClyment; et al. 1982)
1.2 ความพึงพอใจในชีวติ ของตนเอง คือการทีบ่ ุคคลรู้สกึ มีความสุขกับ
สิง่ ที่ตนมีอยู่ พึงพอใจกับประสบการณ์ท่มี คี ่าในอดีตของตน ซึ่งช่วยให้บุคคลเห็น
คุณค่าในตนเองและคุณค่าของชีวติ พึงพอใจในสัมพันธภาพที่ดตี ่อบุคคลรอบกาย
มองวันเวลาเป็นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าสวยงามและมีความหมาย มองโลกในแง่ดแี ละพึงพอใจ
ชีวติ ในปจั จุบนั ของตน (Ellison. 1983)
2. สุขภาวะจากการมีความสัมพันธ์ยดึ มั ่นศรัทธาในศาสนา (the religious
well-being) อันกล่าวถึงความสัมพันธ์กบั พระเจ้าหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่ตนเองนับถือ
หรือยึดเหนี่ยว ส าหรับสัง คมไทยนัน้ ศาสนาพุท ธนับว่าเป็ นศาสนาที่เข้ามามี
อิทธิพลอย่างมาก พระธรรมปิฎก (2539) ได้อธิบายว่า ศาสนาเป็นส่วนประกอบ
และเป็นบ่อเกิดอันสาคัญของวัฒนธรรมและจริยธรรม ซึ่งอบรมหล่อหลอมชีวติ ของ
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บุคคลทีเ่ จริญเติบโตขึน้ มาในสังคม การกระทาของบุคคลที่แสดงออกหรือลักษณะ
สังคมที่เป็นอยู่ล้วนเป็นผลสืบเนื่ องที่ศาสนามีส่วนช่วยชักนาให้เป็นไปด้วยทัง้ สิ้น
และศาสนายังเป็นเครื่องกาหนดความเข้าใจของบุคคลต่อคุณค่า จุดมุ่งหมายของ
ชีวติ และการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ศาสนาพุทธช่วยให้คนเราเกิดสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณได้ใน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การมีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาและนามาปฏิบตั ิ ความเชื่อและ
ศรัทธาเป็นองค์ธรรมสาคัญที่ทาให้คนมีหลักที่จะปฏิบตั ติ าม หรือเป็นสิง่ นาทางใน
การดาเนินชีวติ ช่วยเหนี่ยวรัง้ ไม่ให้ยอมตามสิง่ ชักจูงในทางที่ผดิ ไม่ให้ทาความชั ่ว
การมีศรัทธาเป็น เหมือนมีร่องไหลประจาของกระแสความคิด เมื่อได้รบั รู้อารมณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่ ไม่เกินกาลังของศรัทธาทีม่ อี ยู่ กระแสความคิดก็จะวิง่ แล่นไป
ตามร่ องหรือแนวทางที่ศรัท ธาเตรียมไว้ ท าให้ไม่คดิ ไปในทางอื่น หรือทางที่ผ ิด
ศีลธรรม (พระธรรมปิฎก. 2538)
2.2 การมีศาสนาเป็นทีย่ ดึ เหนี่ยวทางจิตใจหรือเป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจ จะทาให้
เกิดความสงบคลายความทุกข์ มีความเข้าใจในธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวติ ที่มี
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มผี ู้ใดหลีกพ้น การเข้าใจชีวติ หรือโลกตามความเป็นจริง
ทาให้บุคคลมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีสติปญั ญา จิตไม่วนุ่ วาย ราลึกถึงความตายด้วยความไม่
ประมาท ให้มกี ารใช้ชวี ติ อย่างมีคุณค่า ประกอบแต่สงิ่ ดีงาม (พระธรรมปิฎก. 2539)
อย่า งไรก็ต าม แม้ ว่า สุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณจะสามารถแยกออกได้ เ ป็ น 2
องค์ประกอบ แต่ทงั ้ 2 องค์ประกอบนี้ต่างก็มคี วามสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน (Paloutzian; & Ellision.
1982)
ฮังเกลแมนน์ และคนอื่นๆ (Hunglemann; et al. 1996) ได้แบ่งองค์ประกอบของ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ 3 มิติ คือ
1. มิติข องความศรัท ธาและความเชื่อ เป็ น ความเชื่อ ด้า นจิต วิญ ญาณ
เป้าหมายในชีวติ สัมพันธภาพระหว่างความเชื่อด้านจิตวิญญาณ และแนวทางการ
ดาเนินชีวติ
2. มิติของชีวติ และความรับผิดชอบของตนเอง เป็ น ความเชื่อในอานาจ
สูงสุด การให้อภัยผูอ้ ่นื ยอมรับการเปลีย่ นแปลงหรือตัดสินใจในชีวติ
3. มิติ ข องความพึ ง พอใจในชี ว ิต เป็ น การตัง้ เป้ าหมาย ยอมรับ ใน
สถานการณ์ของชีวติ รักใคร่กนั และรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง
ในอีกด้านหนึ่ง กัลยา พลอยใหม่ (2545) ได้แบ่งองค์ประกอบของสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณตามแนวคิดตะวันออกของประเวศ วะสี และแม่ชศี นั สนีย์ เสถียรสุต ออกเป็น 3 ด้าน คือ
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1. ความสุขความสงบทีเ่ กิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั
และมีพรหมวิหาร 4
2. ความรูส้ กึ เบิกบานกับการทาหน้าทีแ่ ละการใช้ชวี ติ
3. การมีสติ สมาธิ และปญั ญา
ในส่วนของสุขภาวะทางปญั ญานัน้ อาจจาแนกเป็น 3 ด้าน (โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะทางปญั ญา (สุขแท้ดว้ ยปญั ญา). 2551: ออนไลน์) ได้แก่
1. คิดดี หมายถึง การมีความคิดความเชื่อและความเห็นที่ถูกต้องดีง าม
หรือมีเหตุผล เช่น เห็นว่าการทาความดีเป็นสิง่ ที่มปี ระโยชน์ทงั ้ แก่ตนเองและผู้อ่นื
เชื่อมั ่นว่าความสาเร็จจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัยความเพียรของตนเองเป็นสาคัญ
2. คิดเป็ น หมายถึง รู้จกั คิดหรือพิจารณา ท าให้เห็น ความจริง สามารถ
แก้ปญั หาหรือทากิจกรรมต่าง ๆ ให้สาเร็จได้ ได้แก่ คิดเป็นเหตุเป็นผล พิจารณา
โดยใช้เหตุผล มองเห็นแง่มุมต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรเป็นคุณค่า
แท้หรือคุณค่าเทียม และมองแง่ดี เห็นด้านบวก
3. เห็นตรง หมายถึง มีความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริง ทาให้วางใจได้
อย่างถูกต้อง ไม่ก่อหรือซ้าเติมให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ยอมรับความเป็นจริงว่ าทุกสิง่ มี
ขึน้ มีลง มองเห็นว่ามีความสุขอย่างอื่นที่ลกึ ซึ้งกว่าความสุขทางวัตถุ มองเห็นสิ่ง
ทัง้ หลายว่าแปรเปลีย่ นไปตามเหตุปจั จัย ไม่มคี วามเที่ยงแท้ย ั ่งยืน มองเห็นว่าไม่ม ี
อะไรเลยที่ส ามารถยึด มั ่นถือมั ่นให้เ ป็ น ไปตามใจเราได้เ ลยแม้อย่างเดียว และ
มองเห็นว่าความทุกข์นนั ้ มีรากเหง้ามาจากความยึดติดถือมั ่นในสิง่ ต่าง ๆ ว่าเป็ น
“ตัวกูของกู”
นอกจากนี้ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และคนอื่นๆ (2552: 58) ยังได้สรุปว่าองค์
ประกอบของสุขภาวะทางปญั ญาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. มีเป้าหมาย/ความหมายของชีวติ
2. มีคุณค่ามีความภาคภูมใิ จ พึงพอใจในชีวติ
3. มีศรัทธา มีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ
4. มีค วามเข้า ใจโลกและชีว ิต ตามความเป็ น จริง เห็น ความธรรมชาติ
ธรรมดาของทุกสิง่ มองเป็นองค์รวมเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิง่
ั หาอุป สรรคต่ าง ๆ ในภาวะ
5. มีความสามารถในการเผชิญ และแก้ป ญ
วิกฤตได้อย่างเหมาะสม

27
2.3 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
การมองปจั จัยกาหนดนัน้ อาจมีความแตกต่างหลากหลายตามกระบวนทัศน์ทใ่ี ช้มอง
ความพยายามในการหาปจั จัยกาหนดตามแนวคิดแบบนิยตั นิ ิยม (determinism) นัน้ มีเป้าหมายอยู่ท่ี
การควบคุมหรือกะเกณฑ์ปจั จัยกาหนดทีจ่ ะทาให้เกิดผลได้ตามเจตนาของผูค้ วบคุม ซึง่ ในความเป็น
จริง หากเราถือว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือการบรรลุภาวะสูงสุดในการดาเนินชีวติ นัน้ เป็นผล
ของการเรียนรู้ท่สี ะสมในชีวติ มนุ ษย์ หลักฐานเท่าที่มแี ทบจะไม่ ปรากฏเลยว่าการบาเพ็ญภาวนา
หรือการปฏิบตั ศิ าสนกิจจะสามารถคาดการณ์ หรือกะเกณฑ์ให้เกิดผลในการยกระดับสภาวะทาง
จิตวิญญาณได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด หากกล่าวในมุมมองเชิงศาสนธรรมแล้ว ปจั จัยสาคัญที่สุดใน
การพัฒนาจิตวิญญาณในแทบทุกศาสนาคือ การปฏิบตั ิ ซึง่ มักครอบคลุมทัง้ มิตทิ างศีลธรรมจรรยา ที่
ทาให้อยูร่ ่วมกันเป็นสังคมได้อย่างสงบสันติ (ศีล) มิตทิ างภาวนา (ทัง้ ในแง่ทเ่ี ป็นการภาวนาต่อพระผู้
เป็นเจ้า หรือการเจริญภาวนาแบบสมาธิสกิ ขา) และมิตทิ างปญั ญา คือ การเข้าใจสัจจธรรมแห่งชีวติ
อย่างลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการปฏิบตั ิก็ยงั มีความเป็ น ไปได้ท่ขี น้ึ กับเงื่อนไขอื่น
นอกเหนือจากปจั จัยส่วนบุคคล ซึ่ง อาจแยกออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การมีโ ครงสร้างพื้น ฐานที่
สนับสนุนการเรียนรูจ้ ติ วิญญาณ (spiritual infrastructure) ประกอบด้วย แหล่งความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา
ทีม่ กี ารปรับตัวอยูต่ ลอดเวลา โครงสร้างพื้นฐานในส่วนที่เป็นสถาบัน และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
การจัดการเรื่องกาลเทศะ และ 2) สภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูล (conductive environment) ประกอบ
ด้วย ความพอเพียงของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ อการยังชีพ การอยู่ร่วมกันของผู้คนหลากหลาย
วัยวุฒิ ความสมดุลของกฎเกณฑ์ร ะหว่างเพศหญิง ชาย ความเป็ น หนึ่ ง เดียวของชุ มชน โดย
ปราศจากอานาจครอบงาและความรุนแรง จังหวะต่าง ๆ ของชีวติ ทีไ่ ม่เร่งรัด เร่งรีบจนเกินไป และ
การมีมรดกทางวัฒนธรรมร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิ บตั ิแล้ว เป็น การยากที่จะบอกเป็ น
กฎเกณฑ์ตายตัวว่าปจั จัยใดบ้างที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้หรือการเติบโตทางจิตวิญญาณ ปจั จัย
เหล่านี้บอกเพียงแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ทโ่ี อกาสในการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ มากกว่าทีจ่ ะเป็นปจั จัย
กาหนดทีค่ าดการณ์หรือหวังผลได้อย่างเครื่องยนต์กลไก (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2549: 24-27)
พงค์เทพ สุธรี วุฒิ (2550: ออนไลน์ ) ได้เสนอว่า ปจั จัยที่มผี ลต่อสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ มี 5 ปจั จัย ได้แก่ 1) กฎอิทปั ปจั จยตา คือเชื่อว่าเป็นตามกฎอิทปั ปจั ยตา มีเหตุมปี จั จัย
ทีท่ าให้เกิดและมีผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ซึง่ บางท่านเชื่อในเรื่องกรรมเก่าทัง้ กรรมดี กรรมชั ่ว
หรือเป็นพลังงานในอดีตทีถ่ ่ายทอดมาถึงปจั จุบนั 2) ปญั ญา ระบบการเรียนรู้ ระบบการศึกษา คือ
เชื่อว่าเป็นเรื่องของปญั ญาเป็นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด
จากระบบการเรียนรูท้ ไ่ี ด้ ได้ทาให้คนเข้าถึงความจริงและเรื่องชีวติ ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบการศึกษา
ทัง้ ทางด้าน ศีลสิกขา จิตสิกขา ปญั ญาสิกขา 3) สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติท่ดี ี คือ เชื่อว่าสภาพทาง
ธรรมชาติม ีส่วนที่จ ะท าให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ 4) ระบบสัง คม ระบบวัฒนธรรม ระบบ
ศาสนา คือ เชื่อว่า สภาวะแวดล้อมทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงอานาจในทุกรูปแบบ โครงสร้างของ
สถาบันในสังคม เช่น ครอบครัวที่ดี รวมถึงวิถีชวี ติ วัฒนธรรม และระบบศาสนาที่เอื้อต่อการบรรลุ
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ธรรม เป็ น ปจั จัยส าคัญ ที่จ ะท าให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ และ 5) ปจั เจกบุคคล คือ เชื่อว่า
ปจั จัยเฉพาะในแต่ละคนเป็นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะทาให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ
ความสมบูรณ์ของร่างกาย ระดับสติปญั ญา ความเพียร ภูมหิ ลังของชีวติ และประสบการณ์ตรง เช่น
ประสบการณ์ทพ่ี บกับความทุกข์ และความเชื่อในภาวะทีเ่ หนือตัวเอง
2.4 การประเมินสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
เครื่องมือประเมินทางจิตวิญญาณนัน้ ถูกพัฒนาขึน้ มาในหลายรูปแบบอันเป็นผลจาก
การใช้กรอบแนวคิดในการประเมินที่แตกต่างกัน ตามที่นักวิชาการสาขาต่างๆ เลือกใช้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า การประเมินทางจิตวิญญาณอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การประเมิน
สุขภาวะทางจิตวิญญาณในเชิงคุณภาพ และการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณในเชิงปริมาณ
1. การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณเชิงคุณภาพ เครื่องมือประเภทนี้ส่วนใหญ่
จะนาไปใช้ในทางคลินิก โดยเครื่องมือประเมินทีน่ ิยมใช้ มี 5 วิธี ดังนี้
1.1 Interviewed guideline การสัมภาษณ์ บางครัง้ อาจใช้ร่วมกับการสังเกต
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องยิง่ ขึน้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้สร้างแนวคาถามที่มลี กั ษณะเป็น
คาถามปลายเปิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะจิตวิญญาณของผู้ป่วย
ซึง่ ได้รวบรวมมาพอสังเขปดังนี้
1.1.1. สโตล (Stoll. 1979) ได้พฒ
ั นาแนวคาถามเพื่อใช้ในการประเมิน
ภาวะจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ย อันประกอบด้วยข้อคาถามใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับรูข้ องบุคคลเกี่ยวกับพระเจ้า จานวน 4 ข้อ ด้านแหล่งความหวัง จานวน 5 ข้อ
ด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจและพิธีกรรม จานวน 4 ข้อ และด้านความเชื่อทาง
จิตวิญญาณกับภาวะสุขภาพจานวน 4 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 17 ข้อ
1.1.2. เบิรก์ ฮาร์ท (Burkhardt. 1989) ได้พฒ
ั นาแนวคาถามเพื่อใช้ในการ
ประเมิน ภาวะจิตวิญ ญาณ อันประกอบด้วยข้อคาถามใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความหมายและเป้าหมายชีวติ จานวน 9 ข้อ ด้านความเข้มแข็งภายใน จานวน
12 ข้อ และด้านการมีปฏิสมั พันธ์ ซึง่ แบ่งเป็นด้านย่อย 4 ด้าน คือ ด้านการมี
ปฎิสมั พันธ์กบั ตนเอง จานวน 6 ข้อ ด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น จานวน 9
ข้อ ด้านการมีปฏิสมั พัน ธ์กบั สิ่งศักดิ ์สิท ธิ ์และสิง่ เหนือธรรมชาติ จานวน 12 ข้อ
และด้านการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม จานวน 7 ข้อ รวมทัง้ สิ้น 34 ข้อ ดังนัน้
จึงรวมข้อคาถามใน 3 ด้านได้ทงั ้ หมด 55 ข้อ
1.1.3. คาร์สนั (Carson. 1998) ได้พฒ
ั นาแนวคาถามเพื่อใช้ในการ
ประเมินภาวะจิตวิญญาณ อันประกอบด้วยข้อคาถามใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแนวคิด
เกี่ย วกับพระเจ้า จานวน 4 ข้อ ด้านแหล่ ง ความเข็ม แข็ง และแหล่ง ความหวัง
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จานวน 4 ข้อ และด้านการปฏิบตั ศิ าสนกิจ จานวน 4 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด
12 ข้อ
1.1.4. โฮดจ์ (Hodge. 2001; Hodge. 2005) ได้พฒ
ั นาแนวคาถามเพื่อ
ใช้ในการประเมินภาวะจิตวิญญาณ อันประกอบด้วยข้อคาถาม 2 ชุดคาถาม โดย
ชุดที่ 1 เป็นแนวคาถามเริม่ ต้นสู่การเล่าเรื่องประเด็นจิตวิญญาณ ส่วนชุดที่ 2 เป็น
แนวคาถามการตีความทางมานุ ษ ยวิท ยา เมื่อผู้ถูก ประเมิน อธิบายภาวะทาง
จิต วิญ ญาณจากเรื่อ งราวที่บรรยายออกมา ค าถามทัง้ 2 ชุ ด ครอบคลุ มทัง้ 6
องค์ประกอบของวิญญาณและจิตใจตามแนวคิดของ นี (Nee. 1968) ซึ่งเป็นนัก
มานุษยวิทยาชาวจีนซึง่ มีแนวคิดว่าองค์ประกอบด้านวิญญาณ(soul) ประกอบด้วย
อารมณ์ (affect) ความปรารถนา (will) และการรูค้ ดิ (cognition) ส่วนองค์ประกอบ
ด้านจิตใจ (spirit) นัน้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมต่ออานาจเหนือธรรมชาติ
(communion) ความรู้สกึ ผิดชอบชั ่วดี (conscience) และการหยั ่งรู้ใ นตนเอง
(intuition)
1.2 Spiritual life maps เป็นเครื่องมือที่ประเมินจิตวิญญาณตลอดช่วงชีวติ
คน โดยให้ผถู้ ูกประเมินวาดรูปบนกระดาษด้วยการวาดรูปเส้นทางชีวติ ของตนเองตัง้ แต่เกิด
จนถึง ชีว ิตหลัง ความตาย รวมถึง วาดรูปเหตุก ารณ์ ต่า งๆ ที่พบระหว่า งทางชีวติ ลงบน
เส้นทางชีวติ นี้ดว้ ย ซึง่ อาจระบายสีให้สวยงามหรือใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ ได้ สิง่ ที่ผู้ถูกประเมิน
วาดนัน้ จะสะท้อนให้เห็น มุมมองชีวติ ของผู้ถูกประเมินว่าเขามาจากไหน ขณะนี้ อยู่ท่ไี หน
และกาลังจะไปไหน เครื่องมือประเมินนี้มีประโยชน์ สาหรับ ใช้ประเมินในกลุ่มผู้ท่มี คี วาม
ยากลาบากในการสื่อสาร (รอฮานิ เจะอาแซ และคนอื่นๆ. 2553 : 55)
1.3 Spiritual genograms เป็นเครื่องมือประเมินทีจ่ ะช่วยให้ทราบและเข้าใจ
แบบแผนการดาเนิ น ชีวติ และปฏิส มั พัน ธ์ของคนในครอบครัวที่ส่ง ผลต่อการพัฒนาหรือ
ขัดขวางการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ โดยการให้ผู้ถูกประเมินวาดรูปแผนผังครอบครัวใน 3
รุ่น ด้วยการใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือรูปทรง และสี ต่าง ๆ เพื่อแสดงความหมาย เช่น สี่เหลี่ยม
หมายถึงเพศชาย วงกลมหมายถึงเพศหญิง ใช้สแี สดงการนับถือศาสนา เป็นต้น และโยง
เส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยเส้นปะ แสดงถึงความสัมพันธ์ท่ไี ม่
แนบแน่น ส่วนเส้นทึบและหนาแสดงถึงความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้น เป็นต้น เครื่องมือประเมิน
นี้มนั ถูกน าไปประยุกต์ใช้ใ นการบาบัดบุคคลที่มีความขัดแย้ง ทางจิตวิญญาณหรือการให้
คาปรึกษาครอบครัว (รอฮานิ เจะอาแซ และคนอื่นๆ. 2553 : 56-57)
1.4 Spiritual Ecomaps เป็ น เครื่อ งมือ ประเมิน แหล่ ง เกื้อ หนุ น ทาง
จิตวิญญาณ ณ ปจั จุบนั ซึง่ เป็นการประเมินที่เน้นแหล่งเกื้อหนุ นทางจิตวิญญาณที่มาจาก
ครอบครัวเพียง 1 รุ่นเท่านัน้ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างระบบครอบครัวและระบบ
จิตวิญญาณ โดยให้ผถู้ ูกประเมินวาดวงกลมบริเวณกึ่งกลางกระดาษและวาดสัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงสมาชิกในครอบครัวหลักลงภายในวงกลมนัน้ แล้วลากเส้นแสดงความสัมพันธ์ของ
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คนในครอบครัว ส่วนบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวหลัก ให้วาด
ลงภายนอกวงกลม ส่วนรอบๆ วงกลมครอบครัว ให้วาดวงกลมซึ่ง แสดงถึง ระบบของ
จิต วิญ ญาณที่ม ีค วามเกี่ย วข้อ งกับ ครอบครัว แล้ว ลากเส้น แสดงความสัม พัน ธ์ การใช้
สัญลักษณ์ และเส้นแสดงความสัมพันธ์ ให้ใช้วธิ กี ารเดียวกับการวาดแผนผังครอบครัว
(รอฮานิ เจะอาแซและคนอื่นๆ. 2553 : 58)
1.5 Spiritual ecograms เป็น เครื่องมือประเมินที่พฒ
ั นามาจาก spiritual
ecomaps และ spiritual genograms โดยการผสมผสานทัง้ 2 วิธเี ข้าด้วยกัน นั ่นคือ ผู้ถูก
ประเมินจะต้องวาดทัง้ spiritual ecomaps และ spiritual genograms ลงในรูปเดียวกัน
พร้อมทัง้ ลากเส้นแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง spiritual ecomaps และ spiritual
genograms ดังนัน้ spiritual ecograms จึงแสดงให้เห็นถึงแหล่งเกือ้ หนุนทางจิตวิญญาณทัง้
ในอดีตจนถึงปจั จุบนั และยัง แสดงถึงอิทธิพลของปจั จัยต่าง ๆ ที่ม ีต่อจิตวิญญาณอีกด้วย
(รอฮานิ เจะอาแซ และคนอื่นๆ. 2553 : 59-60)
2. การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณเชิง ปริมาณ เครื่องมือประเภทนี้ มีการ
นาไปใช้ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเป็นดัชนีช้วี ดั คุณภาพชีวติ ปจั จุบนั มีการพัฒนา
เครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่หลากหลาย และเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
ผูส้ งู อายุ ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เป็นต้น (รอฮานิ เจะอาแซ และคนอื่นๆ. 2553 : 38) ผู้วจิ ยั ได้รวบรวม
เครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณเชิงปริมาณมาพอสังเขปดังนี้
2.1 The Spiritual Well-Being Scale (SWBS) เป็นแบบประเมินสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณซึ่งถูกพัฒนาขึน้ โดย พอลูทเซียน และเอลลิสนั (Paloutzian; & Ellison. 1982)
แบบประเมินนี้เป็นแบบรายงานตนเอง อันประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการมี
สุขภาวะจากการมีความสัม พัน ธ์ยดึ มั ่นศรัท ธาในศาสนา (The Religious Well-Being:
RWB) และด้านการมีสุขภาวะทีเ่ ป็นอยู่ (The Existenial Well-Being: EWB) จานวนด้านละ
10 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 20 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ มีการ
ตรวจสอบค่าความเชื่อมั ่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิอลั ฟาของครอนบาค พบว่า แบบประเมินนี้
มีค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.90 ซึง่ แบบประเมินนี้สามารถนาไปใช้กบั บุคคลที่
นับถือศาสนาทางตะวันออก เช่น ศาสนาพุทธ หรือศาสนาอิสลามได้ หากดัดแปลงหรือ
ปรับเปลีย่ นประโยคคาถามทีก่ ล่าวถึงพระเจ้าให้สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง (David; & Richard. 2000; Ellerhorst-Ryan. 1997; Paloutzian; & Ellison. 1982)
2.2 The JAREL Spiritual Well-being Scale หรือ The JAREL [JoAnnRuth-Eileen-Loretta] Spirituality Scale เป็นแบบประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณซึ่งถูก
พัฒนาขึน้ โดย ฮังเกลแมนน์ และคนอื่นๆ (Hunglemann; et al. 1996) แบบประเมินนี้เป็น
แบบรายงานตนเอง อันประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านความเชื่อ/ความศรัทธา ด้าน
ชีวติ /ความรับผิดชอบต่อตนเอง และด้านความพึง พอใจในชีวติ /ความเป็ น จริง ของชีว ิต
จานวนด้านละ 7 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 21 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6
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ระดับ อย่างไรก็ตาม ฮังเกลแมนน์ และคนอื่น ๆ เห็นว่า แบบประเมินนี้ ไม่เหมาะสมที่จะ
นาไปใช้ประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลันไม่วา่ จะเป็นการเจ็บปว่ ยทางร่างกายหรือจิตใจ
2.3 The Spirituality Index of Well Being (SIWB) เป็นแบบประเมินสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ โดย ดาเลเมน และเฟรย์ (Daaleman; & Frey. 2004: 499503) แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินตนเอง อันประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ด้านการ
รับรู้ความสามารถของตน (self-efficacy) และ ด้านการวางแบบแผนชีวติ (life scheme)
จานวนด้านละ 6 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 12 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั ่นด้านการประเมินความคงทีภ่ ายในของแบบสอบถาม
(internal consistency) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิอลั ฟาของครอนบาค พบว่า แบบประเมินนี้ ม ี
ค่าความเชื่อมั ่นด้านการรับรูค้ วามสามารถของตนเท่ากับ 0.86 ด้านการวางแบบแผนชีวติ
เท่ากับ 0.89 และมีค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91 นอกจากนี้ยงั มีการตรวจสอบ
ค่าความเชื่อมั ่นด้วยการทดสอบซ้า (test-retest) ระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์ พบว่า ค่า
intra-class correlation coefficient รวมทัง้ ฉบับเท่ ากับ 0.79 ส่วนด้านการรับรู้ความ
สามารถของตนเท่ากับ 0.77 ด้านการวางแบบแผนชีวติ เท่ากับ 0.86 แบบประเมินสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ (SIWB) ยังถูกตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity)
กับแบบประเมินอื่น ๆ ได้แ ก่ แบบประเมินสุขภาวะทั ่วไป (General Well-being Scale)
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (Zung Depression Scale) ซึง่ พบว่า แบบประเมินสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณนี้ (SIWB) มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงกับแบบประเมินสุขภาวะทั ่วไป (General
Well-being Scale) แต่ม ีความสัมพันธ์ท างลบในระดับปานกลางกับแบบประเมิน ภาวะ
ซึมเศร้า (Zung Depression Scale)
2.4 The Geriatric Spiritual Well Being Scale (GSWS) เป็นแบบประเมิน
สุขภาวะทางจิตวิญญาณซึ่งถูกพัฒนาขึน้ โดย ดันน์ (Dunn. 2008) แบบประเมินนี้เป็นแบบ
รายงานตนเอง ซึ่ง ใช้ใ นกลุ่ ม ผู้สูง อายุ (60 ปี ข้ึน ไป) แบบประเมิน นี้ ป ระกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ คือ ด้านเป้ าหมายและความหมายของชีว ิต (affirmative self-appraisal
subscale) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (connectedness subscale) ด้านการทาประโยชน์
ต่อผู้อ่นื (altruistic benevolence subscale) และด้านวิถีแห่งความศรัทธา (faith ways
subscale) จานวนด้านละ 4 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 16 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 6 ระดับ และมีก ารตรวจสอบค่ าความเชื่อ มั ่นโดยใช้ค่ าสัมประสิท ธิอ ัลฟา
ของครอนบาค พบว่า แบบประเมิน นี้ มีค่ าความเชื่อ มั ่นของแต่ละองค์ประกอบย่อ ยอยู่
ระหว่าง 0.36 ถึง 0.84 และค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.76
2.5 The Functional Assessment of Chronic illness Therapy-Spiritual
Well Being Scale (FACIT-Sp) เป็น การประเมิน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความ
เจ็บปว่ ยกับความศรัทธา/ความเชื่อทางจิตวิญญาณ ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ โดย ปีเตอร์แมน และ
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คนอื่นๆ (Peterman; et al. 2002) แบบประเมินนี้เป็นแบบรายงานตนเอง ซึ่งใช้ในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยมะเร็ง แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ด้านความหมาย/ความสงบ
จานวน 8 ข้อ และด้านความศรัทธา จานวน 4 ข้อ รวมข้อคาถามทัง้ หมด 12 ข้อ อย่างไรก็
ตาม เครื่องมือไม่ได้ระบุระดับการวัดและการแปลผลทีช่ ดั เจนไว้ แต่มกี ารตรวจสอบค่าความ
เชื่อมั ่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิอลั ฟาของครอนบาค พบว่า แบบประเมินนี้มคี ่าความเชื่อมั ่น
ด้านความหมาย/ความสงบ เท่ากับ 0.81 และด้านความศรัทธาเท่ากับ 0.86 และค่าความ
เชื่อมั ่นโดยรวมเท่ากับ 0.86-0.87
ในอีกด้านหนึ่ง พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (2550) เสนอว่า การประเมินสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณนัน้ ผูว้ ดั บางคนสามารถวัดโดยตัวเอง และสามารถวัดได้โดยผู้อ่นื แต่การวัดต้องดูองค์
รวมในระยะยาว ต้องดูในหลายๆ บริบท ดังต่อไปนี้
1. เจโต ปริยญาณ และวิญญาณัง อนิทสั สนัง อนันตัง สัพโตปภัง คือ การ
วัดจะท าได้โดยญาณที่ทาให้ส ามารถกาหนดหยั ่งรู้วาระจิตคนอื่น เป็นการใช้จติ สัมผัสจิต
ขณะเดียวกันบางท่านเชื่อว่า ผูท้ ม่ี สี ุขภาวะทางจิตวิญญาณจริงจะรูว้ า่ คืออะไร แต่บอกคนอื่น
ยาก การวัดจึง ไม่ ต้องไปเดาคนอื่น ไม่ต้องไปอ่านคนอื่น บอกคนอื่นไม่ไ ด้ ต้องรู้ด้วยตน
เท่านัน้
2. วัดจากสัมมาทิฎฐิ คือการวัดจะทาได้โดยการสังเกตสัมมาทิฎฐิ เช่น มี
จินตนาการ มีมโนภาพอย่างสัมมาทิฎฐิ การเคารพคุณค่าในตัวคนอื่น และคุณค่าในตัวเอง
การรู้จกั ปล่อยวาง ความตระหนักรู้ท่จี ะนาเราไปสู่ความไม่ประมาทในเหตุ รู้โลกรู้สงั คมที่
เป็น สมมติสจั จะ เพราะดีหรือชั ่ว สุจริตหรือทุ จริต กุศลหรืออกุศล นี่คอื สมมุตสิ จั จะอยู่ใ น
สังคม
ั ญาญาณแห่ง การรู้แ จ้ง ในตนเอง การวัดจะท าได้โ ดยการวัด
3. วัดปญ
ปญั ญา ตัวอย่างเช่น การวัดปญั ญาญาณ 6 คือ การรูร้ บั รู้ รูร้ บั เอา รู้นึก รู้คดิ รู้แสดงออก รู้
สัจธรรม และต้องเป็นปญั ญาทีช่ าญฉลาดแบบสะอาด ดี เป็นกุศล เป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า
ไม่ได้เห็นแก่ตวั แม้แต่เพื่อตัวเพื่อตน
4. วัดได้จากพฤติกรรม การวัดจะทาได้โดยการสังเกตพฤติกรรม ทัง้ ทีเ่ ป็น
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 พฤติกรรมทีใ่ ฝส่ นั ติ ใฝค่ วามดี ความถูกต้อง
4.2 พฤติกรรมแสดงออกมาในเชิง ของความเมตตา กรุณ า ของความ
อ่อนโยน การเสียสละ
4.3 ใช้หลักธรรมความจริงและปญั ญา มาแก้ปญั หาบนพืน้ ฐานของความ
เมตตา กรุณาต่อกัน
4.4 การปฏิบตั ธิ รรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ไม่ใช่เพื่อของกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง
4.5 ความรูส้ กึ และการปฏิบตั ทิ แ่ี สดงออกเกีย่ วกับธรรมชาติ
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4.6 ความสามารถควบคุมอารมณ์และการแสดงออก
4.7 จิตที่ไม่แสดงอาการโลภ โกรธ หลง นาไปสู่การกระทาที่ประกอบ
ด้วยกิรยิ าทีจ่ ติ ปราศจากกิเลส
5. วัดได้จากการดาเนินชีวติ การวัดจะทาได้โดยการสังเกตการใช้และการ
ดาเนินชีวติ อันได้แก่
5.1 สามารถค้นหาความหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือความจริงของชีวติ
เห็นชีวติ ได้ชดั เจนขึน้
5.2 การใช้ชวี ติ ให้คมุ้ ค่า การไม่ยดึ ติดกับวัตถุ
5.3 มีความหวังในชีวติ รูส้ กึ ว่าชีวติ มีค่า มีความคาดหวังในทางทีถ่ ูกต้อง
5.4 การตื่นตัว (aware) ทีจ่ ะอยูใ่ นกระบวนการการพัฒนาตนเอง
5.5 เป็นผูม้ ธี รรมชาติสมาธิ
6. วัดได้จากสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นการวัดสิง่ ที่อยู่นอก
ตัวบุคคล โดยให้วดั จากสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะเป็นตัว
ช่วยบอกสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลได้โดยอ้อม
การประเมินเชิงจิตวิญญาณนัน้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนามธรรม เรื่องทางจิตวิญญาณ
ยังเป็นเรื่องราวทางอัตวิสยั อย่างยิง่ กล่าวคือเป็ นสิง่ ทีร่ ไู้ ด้เฉพาะตัวเท่านัน้ ดังนัน้ การประเมินอย่าง
เป็นภาวะวิสยั ตามวิธวี ทิ ยาแบบเดิม ๆ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาจากฐานความรูว้ ทิ ยาศาสตร์กายภาพจึง
เป็นไปได้อย่างจากัด ลักษณะสาคัญของประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณ ซึง่ ไม่สามารถประเมินด้วยวิธี
วิทยาแบบวิทยาศาสตร์ได้นนั ้ มีอยู่ 5 ประการคือ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2549: 30-31)
1. ประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณเป็นเรื่องของปจั เจกบุคคลที่จะไปปฏิบตั ิ
และรับ รู้ ด้ า นในของชีว ิต ด้ ว ยตนเอง ซึ่ง บางครัง้ อาจสามารถสื่อ สารระหว่ า งผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณด้วยกันได้
2. บุค คลไม่ ส ามารถใช้ก ารคิด แบบตรึก ตรองเชิง เหตุ ผ ลในการเข้า ใจ
ประสบการณ์ เพราะการได้มาซึง่ ความรูจ้ ากประสบการณ์นนั ้ มีหลายระดับ
3. ภาษาพูดและภาษาเขียนไม่สามารถสื่อถึงประสบการณ์ได้โดยตรง จึง
จาเป็นต้องใช้การเปรียบเทียบในการอธิบาย
4. การเกิด ขึ้น ของประสบการณ์ ไ ม่ เป็ น แบบเส้น ตรงแบบที่ค าดหมาย
ผลลัพธ์ได้
5. ความเป็นจริงทางจิตวิญญาณมีทงั ้ การช่วงชิงและการคัดค้านระหว่าง
ศาสดาและปราชญ์ในหลายสาขา ดังนัน้ อาจต้องอาศัยเกณฑ์บางประการในการประเมิน
คุณค่าทางศาสนาอย่างเช่น การให้สภาวะการมีปญั ญาเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ เปรียบเสมือนเป็น
แสงส่องนาชีวติ การมีเหตุผลในเชิงปรัชญาหรือการส่งเสริมมิตทิ างคุณธรรมและจริยธรรมใน
สังคม เป็นต้น
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ดังนัน้ จึงมีประเด็นสาคัญในปรัชญาวิทยาศาสตร์กายภาพทีน่ ักวิจยั เชิงจิตวิญญาณ
ควรจะหลีกเลีย่ ง คือ 1) วิธคี ดิ ตรึกตรองด้วยเหตุและผลตามแนวเส้นตรง 2) การพิสจู น์ความเป็นจริง
ด้วยการวัดค่าเชิงประจักษ์ 3) ความเชื่อทีว่ า่ ทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติซ่งึ ตายตัว และมนุ ษย์
สามารถเข้าใจตลอดจนอธิบายกฎนัน้ ได้โดยสิ้นเชิง 4) การนาเอาความรู้ย่อยๆ มาอธิบายปรากฏ
การณ์ทเ่ี ป็นองค์รวมของเหตุปจั จัย
อย่า งไรก็ต าม โกมาตร จึง เสถียรทรัพย์ ยัง เสนอด้ว ยว่า เราอาจสามารถตัง้
ข้อสังเกตเพื่อการสร้างแนวทางการประเมินได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้
1. จิตวิญญาณไม่จาเป็น ที่จะต้องเป็นเรื่องทางศาสนา และไม่จาเป็นที่จะ
เป็นเรื่องของภพอื่น ชาติอ่นื แต่ศาสนาเปรียบเสมือนเส้นทางการเข้าถึงที่สาคัญซึ่งสามารถ
นาไปสู่เป้าหมายทางจิตวิญญาณได้ในภพชาติปจั จุบนั
2. สุขภาวะทางจิตวิญญาณปรากฏอยูใ่ นบริบททางวัฒนธรรม และมีความ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอย่างแยกไม่ออก ดังนัน้ การประเมินผลต่าง ๆ จะต้องประเมินใน
บริบทนัน้
3. การบรรลุ ค วามสมบู ร ณ์ ท างจิต วิญ ญาณ ไม่ เ ป็ น เหตุ แ ละผลแบบ
ตรงไปตรงมา สิง่ ทีไ่ ม่คาดฝนั อาจเกิดขึน้ ได้เสมอ และปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ สามารถตีความ
ได้หลายหลาก
4. ถึ ง แม้ ป รากฏการณ์ ท างจิ ต วิญ ญาณเป็ นเรื่ อ งป ัจ เจกภาพ แต่
ปรากฏการณ์กเ็ ป็นสิง่ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ร่วมกันในชุมชนของผูป้ ฏิบตั ิ ดังนัน้ ในการสรรหา
ชุมชนเพื่อการประเมินประสบการณ์ทางจิตวิญญาณจึงต้องมุ่งความสนใจไปยังชุมชนที่มี
การปฏิบตั เิ ป็นเบือ้ งต้น
2.5 แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณอาจทาได้ใน 3 ด้าน (พงค์เทพ สุธรี วุฒิ. 2550:
ออนไลน์) ได้แก่
1. การปฏิบตั ติ ามหลักธรรม โดยเฉพาะเรื่อง ไตรสิกขา ซึ่งการปฏิบตั ติ าม
หลักธรรมจะเป็นการพัฒนาให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะการฝึ กสมาธิ ทัง้ การ
ฝึ กธรรมชาติสมาธิ ฝึ กฌาน วิธสี มถภาวนา วิปสั สนาภาวนา เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นผู้รู้ส ติ
เป็นผูม้ สี ติ และเป็นผูใ้ ช้สติ
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องตัวเอง การพัฒนาให้เกิดสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องตัวเอง ทัง้ ปริยตั แิ ละการปฏิบตั โิ ดย 1) ต้อง
เรียนรู้จ ากประสบการณ์กายภาพ หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ภายใน โยนิ โสมนสิการ
2) บุพเพสันนิวาสานุสติ หมายความว่าต้องระลึกถึงกรรมเก่า เอากรรมเก่ามาวิเคราะห์ มา
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สังเคราะห์ นั ่นก็คอื การเอาประสบการณ์มาวิเคราะห์และหาประสบการณ์อยู่ตลอด 3) การมี
กิจกรรมทีท่ าร่วมกันในสังคม 4) กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ต้องมีความมุ่งมั ่นที่จะเรียนรู้ ต้องมีความเชื่อมั ่นในพลังอานาจของ
ตนเอง และต้องมีศรัทธาแท้จริงในสิง่ ทีเ่ รียนรู้
3. การให้ความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา โดยเชื่อว่า การให้ความรู้ความ
เข้าใจ และการศึกษาทัง้ ที่เป็น เจตสิกขา และ จิตสิกขา จะเป็นการพัฒนาให้เกิดสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ ซึง่ อาจจะอาศัยการอบรม ทีเ่ รียกว่า mental training เพื่อฝึกวิธคี ดิ วิธมี อง
หรือใช้เครื่องมือทางวัฒนธรรม เช่น สุนทรียสนทนา Dialogue เป็นต้น
2.6 รายงานการวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
ในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั จะน าเสนอผลงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ
โดยสังเขปดังนี้
รายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ของ พงค์เทพ สุธรี วุฒิ (2550) ได้ศกึ ษาถึงขอบเขต
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทไทย ซึง่ เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจยั เอกสาร การสอบถามนา
ร่องในกลุ่มตัวอย่าง 617 คน ควบคู่กบั การศึกษาเชิง คุณภาพโดยเทคนิค Ethnographic Delphi
Future Research ในกลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ 18 ท่าน และใช้การประชุมกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า
ขอบเขตของสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะถูกพรรณนาถึงองค์ประกอบที่มคี วามเกี่ยวพันกัน 5 ด้าน
คือ สภาวะของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ปรากฏการณ์ท่แี สดงออกมา ปจั จัยที่มผี ลต่อสุขภาวะ การ
พัฒนา และการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ กล่าวคือ สภาวะของสุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน้
พรรณนาถึง 6 องค์ประกอบคือ สภาวะที่จติ สงบ การหลุดพ้น สภาวะแห่ง ปญั หา จิตที่ยกระดับ
จริยธรรม และสภาวะทีม่ คี วามเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ส่วนปรากฏการณ์ทแ่ี สดงออกมี 7 ประการ คือ
การเข้าถึงธรรม สามารถปรับจิต เชื่อในบทบัญ ญัตศิ าสนา การปฏิบตั ธิ รรม มีพฤติกรรมเป็นกุศล
รังสรรค์ความวิจ ิตร และการเข้าใจความสุข ความทุ กข์ในชีวติ ปจั จัยที่กาหนดสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณมี 8 องค์ประกอบ คือ ปจั เจกของบุคคล ความรูเ้ รื่องจิตวิญญาณ ปญั ญา ประวัติ ภูมหิ ลัง
พฤติกรรม ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องเรื่องจิตวิญญาณ และสภาวะแวดล้อม ในส่วนของการพัฒนา
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มี 3 ประการคือ การเรียนรู้ การฝึ ก การปฏิบตั ิ ส่วนการประเมินสุขภาวะ
ั ญาญาณ วิถีชวี ติ สภาวะ
ทางจิตวิญญาณ สามารถวัดได้จาก 4 องค์ประกอบคือ สัม มาทิฐ ิ ปญ
แวดล้อมทางสัง คมวัฒนธรรม ผลการศึกษาพรรณนาให้เห็นเพียงองค์ประกอบของสุขภาวะทาง
จิตวิญ ญาณ ไม่ สรุ ปเป็ นนิ ยามที่ตายตัว และยัง ต้องการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละ
องค์ประกอบให้ถูกต้องมากขึน้
อีกทัง้ อุทุมพร มาลัยทอง (2549) ได้ศกึ ษาถึงการรับรู้การสร้างเสริมสุขภาวะทาง
จิตวิญ ญาณของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่ง เป็ น การวิจ ยั เชิงคุณ ภาพวิธีปรากฏการณ์ วทิ ยา โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยจานวน 10 ราย ที่ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง
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เก็บ ข้อ มูล โดยการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก ท าการวิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้ว ิธีก ารวิเ คราะห์ข องโคไลซี่
(colazzi) ระยะเวลาที่ใ ช้ใ นการศึกษาเริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2547 ถึง เดือนตุลาคม 2548
ผลการวิจยั พบว่า 1) หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยรับรูค้ วามหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณมี 4 ลักษณะคือ
ความรู้สกึ เป็ นสุขสงบปี ตอิ ิ่มเอมใจ มีความพอใจพอเพียงและพอดีใ นชีวติ ปจั จุบนั การได้เผื่อแผ่
เมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อ่นื และการมีจติ เข้มแข็งจากสิง่ ยึดเหนี่ยว 2) การสร้างเสริมสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณในตนเองตามการรับรูข้ องหัวหน้าหอผู้ปว่ ยมี 4 วิธี ได้แก่ การหล่อหลอมจากครอบครัว
การแสวงหาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การดาเนินชีวติ ตามหลักพุทธธรรม และการเลือกสิง่ ที่พอใจสร้าง
สุขในตน 3) การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบุคลากรตามการรับรู้ของหัวหน้าผู้ป่วยมี 6
วิธี ได้แก่ การเป็นแบบอย่างที่ดใี นการดูแลผู้ป่วยด้วยใจ การสอนโดยใช้หลักพุทธธรรม การสร้าง
คุณค่าและความภาคภูมใิ จ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านด้วยหลักคุณธรรม นาพุทธศาสนาวัฒนธรรมสู่
กิจกรรมในหน่ วยงานและการเป็ น กัลยามิตร ผลจากการศึกษาครัง้ นี้ เสนอแนะให้ผู้บริห าร ได้
พิจารณาถึงความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบุคลากร เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในผูใ้ ช้บริการต่อไป
รวมถึง สมจิตต์ ธีรทรัพย์กุล (2549) ได้ศกึ ษาปจั จัยคัดสรรที่มคี วามสัมพันธ์กบั
ความผาสุกทางจิตวิญ ญาณของหญิงวัยรุ่นท าแท้งผิดกฎหมาย โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ น
หญิงวัยรุ่นที่ทาแท้งผิดกฎหมายซึ่ง มีอายุ 11-19 ปี จานวน 120 คน และเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการจานวน 6 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย การทดสองค่าทีและสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการ
วิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง หญิงวัยรุ่นที่ทา
แท้งผิดกฎหมายซึง่ มีรายได้จากการประกอบอาชีพของตนเอง มีค่าเฉลีย่ ความผาสุกทางจิตวิญญาณ
โดยรวม และความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านความศรัทธายึดมั ่นทางศาสนา รวมทัง้ ในด้านสิง่ ที่
เป็นอยู่ สูงกว่าหญิงวัยรุ่นทีท่ าแท้งผิดกฎหมายซึง่ ไม่มรี ายได้จากการประกอบอาชีพของตนเองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 อีกทัง้ ยังพบว่า การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านความศรัทธายึดมั ่นทางศาสนา และความผาสุกทาง
จิตวิญญาณโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 การสนับสนุ นทางสังคมจากครอบครัว
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านสิง่ ทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และพบว่าภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทางจิตวิญญาณโดยรวม ความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณในด้านความศรัทธายึดมั ่นทางศาสนา และความผาสุกทางจิตวิญญาณในด้าน
สิง่ ทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
นอกจากนี้ ปิยะมาศ ยินดี (2548) ได้ศกึ ษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ
นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาบางส่วนพบว่า การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนสัม มาสิกขาสัน ติอโศก เน้ นการพัฒนาด้านคุณธรรมศีลธรรมผ่านการเรียนรู้
ร่วมกันของโรงเรียน วัดและชุมชน จากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันและกิจกรรม
ประเพณีวฒ
ั นธรรมประจาปีของชาวอโศก นักเรียนที่ผ่านการศึกษาตามรูปแบบของชาวอโศกจะ
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ได้รบั การฝึกหัดและพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรมและงานวิชาชีพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและเลี้ยง
ตัวเองได้ สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข ทัง้ ผูป้ กครองและนักเรียนรวมทัง้ บุคลากร
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของชาวอโศก นอกจากนี้ การนาวิถีพุทธเข้าสู่
โรงเรียนมัธยมวัดบึง ทองหลาง เป็น จุดเริ่มต้น ของการนาพุทธศาสนาเข้าสู่โ รงเรียนเพื่อสืบ สาน
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของไทย โดยเริม่ จากการให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของวิถีพุทธ วิถีธรรมที่มคี วามส าคัญเพราะมีส่วนช่ วยในการพัฒนา ป้องกัน ตลอดจนแก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ ในวิถชี วี ติ ของนักเรียนในปจั จุบนั ซึ่งอยู่ในกระแสโลกาภิวตั น์ ด้วยการบูรณาการพุทธธรรม
เข้าสู่การเรียนรูท้ ุกด้านของโรงเรียน แต่สงิ่ ทีย่ งั เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาก็คอื การต้องอาศัย
บุคลากรทีม่ คี วามเข้าใจในพุทธศาสนาและการศึกษาเป็นอย่างดี ซึง่ ในทางปฏิบตั โิ รงเรียนวิถพี ุทธยัง
ขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทีจ่ ะมาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชดิ
สุพศิ สงนวล (2548) ยังได้ศกึ ษาประสบการณ์ การเยียวยาด้านจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ไ ด้รบั รังสีร กั ษาที่มคี วามผาสุกทางจิตวิญ ญาณ ซึ่งเป็ นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์
วิทยาแบบเฮอร์เมนิวติก กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ขอ้ มูลคือ ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รบั รังสีรกั ษาที่มคี วาม
ผาสุกทางจิตวิญญาณ จานวน 10 รายซึ่งคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ่กี าหนด เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการบันทึกภาคสนาม ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.
2547 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการประยุกต์ใช้ขนั ้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปรากฏการณ์วทิ ยาแบบเฮอร์เมนิวติกของแวนมาเนน (Van Manen. 1990) ผลการวิจยั บางส่วน
พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูป้ ญั หาและสภาวะจิตวิญญาณเมื่อมีความเจ็บปว่ ยและต้องได้รบั รังสีรกั ษาใน 5
ลักษณะ คือ ท้อแท้ทุกข์ทรมานจากการรักษา ห่วงลูกและหลานไม่มผี ู้ดูแลและสั ่งสอน กลัวผลที่
เกิดขึ้นจากการรักษาด้วยรัง สี เครียดจากทางานไม่ได้ ขาดรายได้ และทุกข์ใจจากความไม่
แน่นอนของโรคและการรักษา นอกจากนี้ ผู้ให้ขอ้ มูลยังมีการรับรู้ความหมายความผาสุกทาง
จิตวิญญาณใน 3 ลักษณะคือ 1) การใช้หลักธรรมคาสอนและแนวปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนา โดยได้
ใช้แนวคิด วิธกี ารต่าง ๆ ใน 6 ลักษณะ ได้แก่ คิดว่าเป็นเรื่องของกรรม เข้าใจธรรมชาติของชีวติ
สวดมนต์อธิษฐานให้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์และพระคุ้มครอง ยึดมั ่นในบุญและกรรมดี นั ่งสมาธิท่อง พุท -โธ
และ อ่านหนังสือธรรมะ 2) มีการปรับจิตโดยตนเองและกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน โดยมีการปรับจิตใน 3
ลักษณะ ได้แก่ ใจต้องสูไ้ ม่ทอ้ แท้ คิดว่าใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ปรับจิตคิดทางบวก และ 3) การ
ใช้ทางเลือกในการเผชิญความเครียดเป็นครัง้ คราวใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ฟงั เพลงทีช่ อบเพื่อใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ และนัง่ ชื่น ชมธรรมชาติ ส าหรับ สิง่ ที่มีผลสนับสนุ น ต่อการเยียวยาด้าน
จิตวิญญาณ มี 3 ประการหลักคือ ประสบการณ์ท่มี มี าก่อนการเจ็บป่วย การสนับสนุ นจากบุคลากร
ทางสุขภาพ และการสนับสนุ นจากสังคมใกล้ตวั ส่วนสิง่ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาในระยะของ
การปรับตัวตามการรับรูข้ องผูป้ ว่ ยมี 5 ประการ ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย ปวดจากโรคและการรักษา
จนไม่สามารถทากิจกรรมใด ความรูส้ กึ ท้อแท้จากผลของการรักษา จิตใจไม่สงบพอ และรอบข้างมี
เสีย งรบกวนท าให้จ ิต ไม่ ส งบ ผลการศึก ษาครัง้ นี้ ท าให้เ กิด ความเข้าใจอย่า งลึก ซึ้ง เกี่ย วกับ
ประสบการณ์การเยียวยาด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รบั รังสีรกั ษาที่มคี วามผาสุกทาง
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จิตวิญญาณ และเป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยมะเร็งให้ผ่านพ้นความรู้สกึ ทุกข์ทรมานที่เกิดขึน้ จาก
โรคและการรักษาอย่างสอดคล้องกับความเชื่อ สังคม วัฒนธรรมและความต้องการของผูป้ ว่ ย
จากรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั ของ อรวรรณ ดวงมังกร (2547) ซึ่งได้ศกึ ษาถึง
ทรรศนะด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน ซึง่ เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะ
จิตวิญญาณ (spirituality) จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อศึกษา
คุณลักษณะของจิตวิญญาณ การวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที ่ 1 เป็นการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยคัดสรรเฉพาะคา หรือกลุ่มคาที่อธิบายถึงความหมาย คานิยามและ
คุณลักษณะของจิตวิญญาณ จากตารา รายงานการวิจยั ปริญญานิพนธ์ เอกสารบทความวิชาการ
และจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานข้อมูล Medline และ CINAHL ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1989-2002 (พ.ศ.
2533-2545) จานวน 51 เรื่อง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และจัด
หมวดหมู่จาแนกตามชนิดของข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า "จิตวิญญาณ" ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่
พลังชีวติ และภาวะเหนือตนเอง กล่าวคือ พลังชีวติ จะได้จากการที่บุคคลได้รบั กาลังใจ มีความหวัง
มีความเชื่อ มีความศรัทธา มีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ และความรูส้ กึ มีคุณค่า ทาให้บุคคลมีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะ
หาคาตอบให้กบั ชีวติ โดยการหาความหมายและเป้าหมายของชีวติ เห็น ความสัม พันธ์ใ นการ
ดารงชีวติ กับธรรมชาติ นาไปสู่ภาวะเหนือตนเอง เพื่อให้เกิดความผาสุก ความสมบูรณ์ในชีวติ และมี
ความกลมกลืนในการดารงชีวติ กับธรรมชาตินั ่นเอง ระยะที ่ 2 เป็นการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้ให้ขอ้ มูล
หลัก คือผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณที่มภี ูมลิ าเนาในจังหวัดขอนแก่น จานวน 7 ราย และ
กลุ่มผูป้ ว่ ยในทีม่ าใช้บริการในโรงพยาบาลขอนแก่น จานวน 6 ราย ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า
คุณลักษณะของจิตวิญญาณ ประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ ความหวัง การมีเกียรติ มีฐานะ ได้รบั การ
ยอมรับ มีความอบอุ่น ทาให้มกี าลังใจ เป็นการได้สมั ผัสจิตวิญญาณในระดับของคนทั ่วๆ ไป ส่วน
จิตวิญญาณในลักษณะที่เป็นสิง่ เหนือธรรมชาตินนั ้ ผู้ท่จี ะเข้าถึงได้ต้องมีความเพียรในการปฏิบตั ิ
โดยใช้ศาสนาเป็นสิง่ เชื่อมโยง และต้องมีพละ 5 คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปญั ญา สาหรับการ
ใช้คาเรียกที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของจิตวิญญาณในสังคมอีสาน ได้แก่ คาว่า "จิต" และคาว่า
"ขวัญ"
รวมถึง ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ (2545) ยังได้ศกึ ษาเรื่องความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ของผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ซึง่ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน
9 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธกี ารสัง เกตแบบมีส่วนร่วมร่วมกับการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี เิ คราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า ความผาสุกทางจิตวิญญาณตามการ
รับรูข้ องผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สามารถสรุปเป็น 3 ประเด็นดังนี้ คือ 1) ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
และผูป้ ว่ ยเอดส์ให้ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณว่า คือ การมีความสุข มีความสงบ มี
สติ มีความเมตตากรุณาและมีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง 2) การสร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ตดิ เชื้อ
เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 4 วิธี คือ การใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่พ่งึ ทางใจ
การยึดมั ่นในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา การปฏิบตั กิ จิ กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา และ
การประกอบพิธกี รรมตามความเชื่อ และ 3) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูต้ ดิ เชื้อ
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เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ ประกอบด้วย 3 ปจั จัย ปจั จัยแรกเป็นปจั จัยทางบวก ได้แก่ ความหวัง การ
ยอมรับสภาพตัวเองการเปิ ดเผยตัวเองว่าติดเชื้อ เป็ นต้น ปจั จัยต่อมาเป็น ปจั จัยทางลบ ได้แก่
สภาพจิตใจที่อ่อนแอ และปจั จัยสุดท้ายเป็ น ปจั จัยอื่น ๆ ได้แก่ รายได้ ประสบการณ์ ชวี ติ ในอดีต
บุคลิกภาพส่วนบุคคล การเลีย้ งดูในครอบครัว และสุขภาพร่างกาย ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ทาให้มคี วาม
เข้าใจเกีย่ วกับความผาสุกทางจิตวิญญาณตามการรับรู้และประสบการณ์ชวี ติ ของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
และผูป้ ว่ ยเอดส์ สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวางแผนการพยาบาล เพื่อสร้าง
เสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณที่มคี วามสอดคล้องกับความคิดความเชื่อทางสังคม และวัฒนธรรม
และความต้องการของผูต้ ดิ เชื่อเอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์

3. แนวคิ ดญาณวิ ทยากับการวิ จยั
ญาณวิทยา (epistemology) เป็นสาขาของปรัชญาซึง่ เป็นกระบวนการเกีย่ วกับการสอบถาม
ถึงแหล่งกาเนิดของความรู้ โครงสร้างของความรู้ วิธกี ารของความรู้ และความเทีย่ งตรงถูกต้องของ
ความรู้ ดังนัน้ ญาณวิทยาจึงเป็นเรื่องทฤษฎีของความรู้ (theory of knowledge) ซึง่ มุ่งประเด็นเรื่อง
ปญั หาของความรูว้ า่ “มนุษย์มคี วามรูไ้ ด้อย่างไร” “มนุษย์รไู้ ด้อย่างไรว่าอะไรเป็นความรูท้ แ่ี ท้จริง”
“เราแน่ใจได้อย่างไรว่าความรูต้ ่างๆ เป็นจริง ไม่ผดิ พลาด” เหล่านี้เป็นต้น (ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ : 2534)
แนวคิดญาณวิทยาเป็นแนวคิดทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับกระบวนการ วิธกี าร วัตถุประสงค์ ลักษณะ
เงื่อนไข ความมีเหตุผล และความคลาดเคลื่อนของความรู้ ผู้รู้บางท่านกล่าวว่าความจริงแล้ว
ญาณวิทยาเป็นการ “อภิปรายปญั หาเกีย่ วกับความรูใ้ นแง่ปรัชญา” โดยเอาวิธกี ารของปรัชญาคือวิธี
นิรนัย (deductive) วิธอี ุปนัย (inductive) วิธวี เิ คราะห์ (analytic) และวิธสี งั เคราะห์ (synthetic) มา
ั หาต่างๆ ดัง กล่าว เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ น จริง
ใช้ใ นการอภิปรายปญ
สามารถนาเอาความรู้นนั ้ มาพัฒนาวิถีชวี ติ ของตน และแก้ปญั หาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุ ษย์และ
สังคม ตลอดจนสร้างสติปญั ญา วิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ ตลอดเวลา (พิสฏิ ฐ์
โคตรสุโพธิ ์. 2543 : 14-15)
เครื่องมือแห่งศาสตร์ของความรู้ใหม่ : กระบวนทัศน์และวิ ธีวิทยา
มนุษย์มคี วามเชื่อประการหนึ่งคือ ความรูใ้ หม่ ๆ ที่เกิดขึน้ ย่อมมี “เครื่องมือ” (tool)
ซึง่ จะเป็นแนวทางของกระบวนการศึกษาค้นคว้า และทาการวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้นนั ้ ๆ
แต่แพทเทอร์สนั และวิลเลีย่ มส์ (Patterson; & Williams.1998) เห็นว่า ปญั หาหนึ่งที่เกิดขึน้ ในการ
วิจยั ก็คอื นักวิจยั มักเริม่ มองหาเครื่องมือของกระบวนการวิจยั ด้วยการคิด “วิธวี ทิ ยา” (methodology)
ซึง่ สิง่ นี้สะท้อนให้เห็นวิธคี ดิ ทีว่ า่ วิธวี ทิ ยา คือ แก่นของการวิจยั โดยที่นักวิจยั มักไม่ได้ให้ความสนใจ
กับ “กระบวนทัศน์” (paradigm) ทีว่ ธิ วี ทิ ยานัน้ ๆ สัมพันธ์อยู่
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คาว่า “กระบวนทัศน์” เป็นคาที่มาจากหนังสือที่ช่อื ว่า The Structure of Scientific
Revolution ของ โทมัส คูหน์ (Thomas Kuhn) ซึง่ หมายถึง วิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ วิธใี ห้คุณค่า ซึ่งตัง้ อยู่
บนฐานการมองโลกความเป็นจริงแบบหนึ่ง ในขณะที่ เสรี พงศ์พศิ (2547: 14) ให้ความหมายว่า
กระบวนทัศน์เป็นทัศนะแม่บท เพราะเป็นทัศนะพื้นฐานที่กาหนดวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ วิธใี ห้คุณค่าและ
วิถีชวี ติ ทัง้ หมดของผู้คน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนทัศน์ ก็คอื โลกทัศน์ห รือปรัช ญาในการให้
ความหมายต่อสิง่ ต่าง ๆ ที่กากับวิธกี ารทาความเข้าใจสิง่ ต่าง ๆ อีกชัน้ หนึ่ง ดังนัน้ ในการวิจยั
นักวิจยั จึงสร้างวิธวี จิ ยั ขึน้ มาบนฐานปรัชญา โลกทัศน์ และความเชื่อทีน่ กั วิจยั มีต่อการทาความเข้าใจ
และการตีความโลกและสรรพสิง่
ดังนัน้ ก่อนที่จะเริม่ กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง นักวิจยั จึง ต้อง
พิจารณาคาถามในเชิงกระบวนทัศน์ เป็นเบือ้ งต้น ซึง่ กิตติพฒ
ั น์ นนทปทั มะดุลย์ (2546) และกูบา
(Guba. 1990; อ้างอิงจาก ชาย โพธิสติ า. 2547) กล่าวว่า คาถามในเชิงกระบวนทัศน์นนั ้ มีองค์
ประกอบ 3 ประการ คือ
1) คาถามทางภววิทยา (ontological question) เป็นคาถามว่าด้วยเรื่อง
“ภววิทยา” (ontology) ซึง่ หมายถึง ธรรมชาติของสิง่ ทีเ่ รียกว่าความรูแ้ ละความจริง คาถาม
ทางภววิทยาจึงเป็นคาถามทีว่ า่ นักวิจยั “นิยาม” ว่าความรู/้ ความจริงคืออะไร และธรรมชาติ
ของความรู/้ ความจริงเป็นอย่างไร ความเชื่อหรือนิยามเหล่านี้จะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์
ของนักวิจยั กับความรู/้ ความจริงทีน่ กั วิจยั แสวงหา
2) คาถามทางญาณวิทยา (epistemology question) เป็นคาถามว่าด้วย
เรื่อง “ญาณวิทยา” (epistemology) ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แสวงหาความรู้ /
ความจริงกับสิง่ ทีถ่ ูกรู้ (the known) คาถามทางญาณวิทยาจึงเป็นคาถามทีว่ า่ เรารู้สงิ่ ที่เรารู้
ได้อย่างไร (How we know what we know?) ความสัมพันธ์ระหว่างเรา (นักวิจยั ) กับสิง่ ที่
เราแสวงหาเป็นไปในลักษณะใด กล่าวคือ “ตัวตน” ของนักวิจยั ปรากฏอยู่ในสิง่ ที่เรียกว่า
ความรู/้ ความจริง หรือว่านักวิจยั เป็นอิสระจากความรู้/ความจริงทีแ่ สวงหา
3) คาถามทางวิธวี ทิ ยา (methodological question) ซึง่ หมายถึง วิธกี าร
ในการได้มาซึง่ ความรู/้ ความจริง คาถามในทางวิธวี ทิ ยาจึงเป็นคาถามทีว่ า่ นักวิจยั ใช้วธิ กี าร
ใดในการเข้าถึงความรู้/ความจริง โดยนัยยะของประเด็นทางวิธวี ทิ ยาก็คอื วิธีการเข้าถึง
ความรู/้ ความจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า นักวิจยั นิยามว่าความรู้/ความจริงคืออะไร และธรรมชาติ
ของความรู/้ ความจริงเป็นอย่างไร รวมทัง้ นักวิจยั กาหนดความสัมพันธ์กบั ความรู้ /ความจริง
ทีต่ อ้ งการแสวงหา ในลักษณะใด กล่าวอีกทางหนึ่งก็คอื วิธวี ทิ ยาถูกกาหนดโดยภววิทยา
และญาณวิทยานั ่นเอง
สิง่ สาคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อแสวงหาความรูแ้ ละความจริงในเชิงญาณวิทยานัน้ ก็คอื
การทาความเข้าใจเรื่องกระบวนทัศน์ กล่าวคือ การทาความเข้าใจว่า ความรู้และความจริงถูกผลิต
ขึน้ มาบนฐานโลกทัศน์และปรัชญาชุดใดได้บา้ ง และปรัชญาแต่ละชุดได้สร้างวิธวี ทิ ยาใดขึน้ และผลิต
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ความรูแ้ ละความจริงในลักษณะใดออกมา กระบวนทัศน์ท่เี ป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ นนั ้ มี
อยูด่ ว้ ยกัน 6 ชุด ซึง่ นักวิจยั ล้วนจะมีวธิ กี ารแสวงหาความรูโ้ ดยอาศัยกระบวนทัศน์ชุดใดชุดหนึ่งใน 6
ชุดนี้ อันได้แก่ ปฏิฐ านนิยม (positivism) ปฏิฐานนิ ยมยุคหลัง (post-positivism) ทฤษฎีวพิ ากษ์
(critical theory) กระบวนทัศน์กาหนดสร้าง (constructivism) หลังสมัยใหม่นิยม (post-modernism)
และปฏิบตั นิ ิยม (pragmatism)
ปฏิ ฐานนิ ยม (Positivism)
กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิ ยมนี้ มรี ากฐานมาจากปรัชญาแบบประจักษ์นิยมเชิง
ตรรกะ (logical empiricism) ซึง่ นักปรัชญาในกลุ่มประจักษ์นิยมเชิงตรรกะได้ให้ความหมาย
ของความรูว้ า่ คือ ความเป็นจริงทีอ่ ยูบ่ นฐานประสบการณ์ทพ่ี บเห็นและสัมผัสได้ (empirical)
ดังนัน้ ในการเข้าถึงความรู้และความจริง [ซึ่งนักปรัชญากลุ่มนี้เรียกว่า ความจริงที่ไม่แปร
ผัน (truth) หรือ ความรู้ท่สี มบูรณ์แบบ (the perfect knowledge)] นัน้ จะต้องกระทาผ่าน
หลักฐานและเหตุการณ์ทส่ี ามารถพิสจู น์วา่ ถูกได้ (testable and verifiable) กล่าวคือ ความรู้
และความจริงภายใต้ปรัช ญาประจักษ์นิ ยมเชิงตรรกะจะต้องมาจากประสบการณ์ เพราะ
ประสบการณ์จากการพบเห็นและสัมผัสจะเป็นสิง่ ทีร่ ะบุ (identify) ว่าสิง่ ใดจริง และสิง่ ใดไม่
จริง อีกทัง้ ประสบการณ์จะเกิดขึน้ ได้กต็ อ้ งอาศัยข้อมูลจากการสังเกต (observation report)
ทีป่ ระกอบไปด้วยหลักฐานทีส่ ามารถรับรูด้ ว้ ยประสาทสัมผัส (sense data) หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (empirical data) (Diesing. 1991: 4) กระบวนการเข้าถึงความรูแ้ ละความจริงนัน้
จะถูกมองผ่าน “โลกวัตถุ” เพราะหากไม่ใช่วตั ถุแล้วก็คงจะไม่เกิดข้อมูลในลักษณะทีส่ ามารถ
รับรู้ด้วยประสาทสัม ผัส ได้ ดังนัน้ โลกวัตถุ จึงเป็น แหล่ง กาเนิ ดของประสบการณ์ใ นแบบ
ประจักษ์นิยม นอกจากนี้ นักปรัชญากลุ่มนี้ยงั เห็นว่า ผู้ศึกษากับสิ่ง ที่ศึกษาเป็น สองสิ่ง ที่
แยกกันอย่างเด็ดขาด ผูศ้ กึ ษาไม่ได้มอี ทิ ธิพลเหนือสิง่ ทีศ่ กึ ษา เพราะข้อมูลและประสบการณ์
เชิงประจักษ์ดงั กล่าวทาหน้าทีย่ นื ยันตัวเอง (facts speak for themselves) วิธคี ดิ เช่นนี้เองที่
ทาให้นกั คิดสานักนี้กล่าวว่า วิธกี ารเข้าถึงความรูแ้ ละความจริงของประจักษ์นิยมเชิงตรรกะ
เป็นวิธกี ารแบบวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry) ในความหมายทีว่ า่ สิง่ ทีถ่ ูกศึกษาเป็นอิสระ
จากผูศ้ กึ ษาอย่างสมบูรณ์
ตามกระบวนทัศน์แบบประจักษ์นิ ยมเชิงตรรกะนี้ นักวิจยั จะสร้างกฎเกณฑ์ท ั ่วไป
ด้วยการอุปนัย (induction) หรือการสรุปเป็ น ทฤษฎีจากข้อมูลเชิง ประจักษ์ เช่ น หาก
นักวิจยั เฝ้าสังเกตห่านทีว่ า่ ยน้าอยู่ในสระในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และพบว่าห่านทุกตัวมีสดี า
นักวิจยั จะสร้างข้อสรุปเป็นทฤษฏีเชิงประจักษ์วา่ ห่านเป็นสัตว์ทม่ี สี ดี า และหากหลังจากการ
สร้างกฎเกณฑ์น้ีขน้ึ แล้วมีการพบเห็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับห่าน แต่มสี อี ่ื น สิง่ มีชวี ติ
นัน้ จะไม่ถูกเรียกว่า ห่าน เพราะถ้าเป็นห่านจะต้องมีสดี า เป็นต้น
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โดยภาพรวมของกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมนี้จะเห็นว่า “ภววิทยา” ของปฏิฐาน
นิยมก็คอื การอธิบายว่า ความรูแ้ ละความจริงนัน้ ดารงอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง รอเวลาที่มนุ ษย์
จะไปค้น พบ รวมทัง้ ความรู้และความจริง ชุ ดนี้ ยงั มีลกั ษณะที่ตรวจสอบและชี้วดั ได้ด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนัน้ “ญาณวิท ยา” ของปฏิฐานนิ ยมจึง เป็น ไปในลักษณะที่ว่า ผู้
แสวงหาความรูแ้ ละสิง่ ทีเ่ ป็นความรูแ้ ยกขาดออกจากกัน ผูแ้ สวงหาความรูไ้ ม่มอี ทิ ธิพลเหนือ
ความรู้ เพราะความรูแ้ ละความจริงของปฏิฐานนิยมมีลกั ษณะ “วัตถุวสิ ยั ” (objective)
ปฏิ ฐานนิ ยมยุคหลัง (Post-positivism)
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมยุคหลังนี้เห็นว่า มนุษย์มขี อ้ จากัดในการเข้าถึงความ
จริง ซึ่ง คาร์ล พอปเปอร์ (Karl Popper) ชี้ให้เห็นถึง ข้อจากัดของการพิสูจน์ว่าถูก
(verification) กล่าวคือ ในขณะที่นักคิดประจักษ์นิยมเชิงตรรกะกระแสหลักเห็นว่ามนุ ษย์
สามารถเข้าถึง “ความจริงทีไ่ ม่แปรผัน” (truth) ได้นนั ้ พอปเปอร์กลับเห็นว่า ถึงแม้ความจริง
และความรูจ้ ะมีอยูแ่ ต่มนุษย์ไม่มที างเข้าถึง หรือพิสูจน์ความจริงเช่นที่ว่านัน้ ได้ สิง่ ที่มนุ ษย์
เห็นนัน้ เป็นเพียง “ส่วนหนึ่ง” ของความจริง ดังนัน้ สิง่ ทีม่ นุษย์สามารถทาได้กค็ อื “พิสจู น์วา่
(สิง่ ใด) ผิด (falsify)” เช่น เมื่อเราไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ ห่านทุกตัวมีสดี า แต่เราสามารถทา
ให้เห็นว่าสมมติฐานทีว่ า่ ห่านทุกตัวมีสดี านัน้ ผิดได้ ด้วยการแสดงให้เห็นว่ามีห่านบางตัวมีส ี
อื่น แต่หากยังไม่สามารถพิสจู น์ได้วา่ ห่านไม่ได้มสี ดี าทุกตัวแล้ว ก็ยงั คงถือว่าสมมติฐานที่ว่า
ห่านมีสดี ายังคงใช้ได้ จะเห็นได้วา่ วิธกี ารเข้าถึงความรู้ความจริงของพอปเปอร์นนั ้ เป็น
วิธกี ารแบบ “นิ รนัย” (deduction) นั ่นคือ เริม่ ต้นจากคาอธิบายชุ ดหนึ่ งซึ่งอาจเป็ นกรอบ
ความคิดหรือทฤษฎีแล้วจึง น าคาอธิบายนัน้ ๆ ไปพิสูจน์ กบั โลกที่เป็ น จริง และหากการ
พิสูจน์พบว่าโลกไม่เป็นไปตามคาอธิบายก็จะยกเลิกคาอธิบายนัน้ อย่างไรก็ตาม แม้พอป
เปอร์จ ะให้ความส าคัญกับการพิสูจน์ว่าผิด แต่ในกระบวนการพิสูจน์นัน้ ก็ยงั คงต้องอาศัย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และผูพ้ สิ จู น์กย็ งั คงแยกขาดจากสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ วิธคี ดิ ของพอปเปอร์จงึ ยังคง
อยูใ่ นบริบทของปรัชญาสานักประจักษ์นิยมเชิงตรรกะ (Diesing. 1991)
โดยภาพรวมของกระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมนี้จะเห็นว่า “ภววิทยา” เป็นไป
ในลักษณะทีว่ า่ โลกแห่งความเป็นจริงมีอยูแ่ น่นอน ทว่ามนุ ษย์ไม่อาจเข้าถึงความจริงสูงสุด
ได้ ความเป็ น จริง จึง ดารงอยู่เ ท่ าที่การตรวจสอบวัด ผลของมนุ ษ ย์จะดาเนิ น การให้ไ ด้
ใกล้เคียงกับภาวะความเป็ นจริงมากที่สุด (กิตติพฒ
ั น์ นนทปทั มะดุล. 2546: 29) ดังนัน้
“ญาณวิทยา” จึงเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นความรู้ และความจริงที่สมั พันธ์กบั มนุ ษย์ผู้ แสวงหาความจริง
ทัง้ นี้ เ ป็ น เพราะความรู้และความจริง นัน้ ๆ ถูกสร้างขึ้น มาภายใต้ขอบข่ายที่มนุ ษ ย์จ ะ
สามารถเข้าถึงได้ กล่าวคือ ความรูแ้ ละความจริงมีลกั ษณะวัตถุวสิ ยั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดของ
มนุษย์นั ่นเอง
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ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory)
ทฤษฎีวพิ ากษ์มลี กั ษณะสาคัญอยู่ 2 ประการคือ ประการแรก ปฏิเสธความคิดที่ว่า
ความรู้และความจริงแยกขาดจากระบบคุณค่า (set of values) และตัวตนของผู้แสวงหา
ความรูแ้ ละความจริงนัน้ นั ่นคือ การปฏิเสธวิธคี ดิ แบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออก
จากความรู้และความจริง ประการที่สอง เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริง
ไม่ใช่ตวั ความรูแ้ ละความจริงนัน้ ๆ แต่คอื การนาความรู้และความจริงที่ได้มา ไปใช้ในการ
แก้ปญั หาและสร้างการเปลีย่ นแปลง (กาญจนา แก้วเทพ. 2541; กิตติพฒ
ั น์ นนทปทั มะดุล.
2546) นอกจากนี้ ทฤษฎีวพิ ากษ์ยงั มีลกั ษณะของสานักคิด “ปฏิบตั นิ ิยม” (pragmatism) ที่
ให้ความหมายของ “ความรู้” ว่าเป็ น “กระบวนการ” แสวงหาความจริง วิธคี ิดของสานัก
ปฏิบตั นิ ิยมจึงเป็นวิธคี ดิ ทีต่ งั ้ คาถามต่อกระบวนการแสวงหาความรูแ้ ละความจริงของตัวเอง
ซึง่ นักคิดสานักนี้เชื่อว่า กระบวนการแสวงหาความรูไ้ ม่ได้มเี ป้าหมายในการแสวงหาคาตอบ
แบบเบ็ดเสร็จ หากแต่เป็นกระบวนการเรียนรูท้ น่ี าไปสู่การแก้ปญั หาในเชิงปฏิบตั ใิ ห้ดยี งิ่ ขึน้
และเพื่อนาไปสู่การแก้ปญั หาในสังคมทีก่ าลังเปลีย่ นแปลงและซับซ้อนยิง่ ขึน้ ดังนัน้ “ความรู”้
ภายใต้วธิ คี ดิ ปฏิบตั นิ ิยมจึง หมายถึง “การเรียนรู้เพื่อที่จะรู้” (Diesing. 1991: 75; citing
Shapere. 1984) กระบวนการตอบคาถามหรือแก้ปญั หาที่สาคัญของสานักคิดปฏิบตั นิ ิยม
เป็ น กระบวนการที่ตงั ้ อยู่บน “การไม่เห็น พ้องร่ วมกัน ” (disagreement) หรือที่เรียกว่า
“Dialectic Inquiry” (Diesing. 1991: 98) นอกจากนี้ นักคิดในสานักปฏิบตั นิ ิยมและทฤษฎี
วิพากษ์ยงั เห็นว่า กระบวนการเข้าถึง ความรู้นนั ้ ไม่สามารถแยกขาดจากตัวนักวิจยั และ
บริบททางสัง คม และเรียกวิธีคิดของประจักษ์นิ ยมที่แยกนักวิจยั ออกจากสิ่ง ที่ศึกษาว่า
“ทฤษฎีผเู้ ฝ้ามอง” (spectator Theory)
ภายใต้กระบวนทัศน์แบบทฤษฎีวพิ ากษ์น้ีเห็นว่า “ภววิทยา” เป็นความรู้และความ
จริงที่ไม่ได้ไร้เดียงสา (naïve) (กิตติพฒ
ั น์ นนทปทั มะดุล. 2546) แต่มลี กั ษณะ “อัตวิสยั ”
(subjective) นั ่นคือ ความรู้และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้แสวงหาเชื่อถือ
ดังนัน้ “ญาณวิทยา” ของทฤษฎีวพิ ากษ์จงึ เป็นญาณวิทยาที่ยนื อยู่บนความเชื่อที่ว่า ภาวะ
ของผูแ้ สวงหาความรูแ้ ละความจริงส่งผลต่อความรูแ้ ละความจริงนัน้ ๆ
กระบวนทัศน์การกาหนดสร้าง (Constructivism)
กระบวนทัศน์การกาหนดสร้างนี้มรี ากฐานทางปรัชญามาจาก “ศาสตร์การตีความ”
(Hermeneutics) อันเป็นสาขาหนึ่งของความรูท้ เ่ี กีย่ วเนื่องกับการตีความ “ตัวบท” (text) ซึง่
ในทางสังคมศาสตร์ ความหมายของตัวบทภายใต้ปรัชญาชุดนี้ไม่ได้จากัดอยู่เพียงตัวบทที่
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ หากยัง หมายรวมถึง “การกระทา (action) และการ
แสดงออก (expression) ของมนุษย์” อีกด้วย โดยในความหมายหลักนี้ ศาสตร์การตีความ
มุ่งเน้นที่จะท าความเข้าใจ “สิง่ ที่อยู่ด้านใน” (inwardness) ของมนุ ษ ย์ (Diesing. 1991;
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citing Gadamer. 1984) นักปรัชญาสานักนี้ยงั เชื่อว่า ไม่มคี วามรู้ใดเกิดขึน้ โดยปราศจาก
“ความรูท้ ม่ี มี าก่อน” (forknowledge) (Diesing. 1991) นั ่นคือ มนุษย์ก่อรูปการเกี่ยวกับสิง่ ที่
ไม่รบู้ นฐานของสิง่ ทีร่ ู้ จะเห็นได้วา่ ปรัชญาของศาสตร์การตีความไม่ได้แยกตัวบทหรือสิง่ ที่
ศึกษาออกจากผูศ้ กึ ษา และไม่ได้มุ่งหมายทีจ่ ะให้ผศู้ กึ ษากาหนดตัวเองในฐานะผูท้ ป่ี ราศจาก
ทัศนคติใด ๆ (neutral) สิง่ ที่ศาสตร์น้ีต้องการก็คอื “การเข้าไปร่วมอยู่” (involvement) ใน
ฐานะ “คนใน” ภายใต้บริบททางสัง คมและวัฒนธรรมของสิ่งที่กาลังศึกษา รวมทัง้ “ให้
ความหมายกับตัวผูศ้ กึ ษาอย่างมาก ในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ ่าน/ผูต้ คี วามหรือผูห้ าความหมายในตัว
บท (subject as reader of text) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2544: 47) ดังนัน้ ความรู้ท่ถี ูก
ผลิตขึน้ ภายใต้ปรัชญาการตีความของกระบวนทัศน์การกาหนดสร้างจึงเป็น “ความรูอ้ นั เนื่อง
มาแต่ตวั ตนของผู้ศกึ ษา” (self-knowledge) (Diesing. 1991) กล่าวคือ ตามกระบวนทัศน์
การกาหนดสร้างนัน้ ไม่เชื่อว่า ความรูแ้ ละความจริงมีอยู่และรอคอยผู้ค้นพบ แต่ความรู้และ
ความจริงเป็นสิง่ ที่ “ถูกสร้าง” (constructed) ขึน้ มาภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
ผูส้ ร้างความรู้ และตัวความรูแ้ ละความจริงนัน้ ๆ สังกัดอยู่ (Heylighen. 1997; ชาย โพธิสติ า.
2552) ความรูแ้ ละความจริงจึงมีลกั ษณะเป็น “อัตวิสยั ” (subjective)
โดยภาพรวมของกระบวนทัศน์แบบการกาหนดสร้างนี้ “ภววิทยา” ของกระบวน
ทัศน์มองสิง่ ทีเ่ รียกว่า ความรูแ้ ละความจริงในลักษณะ “สัมพัทธ์” (relative) กับบริบทและผู้
แสวงหาความรู้ท่เี ข้าไปอยู่ใ นบริบทนัน้ ๆ ส่วน “ญาณวิท ยา” ของกระบวนทัศน์น้ี กค็ ือ
ญาณวิทยาแบบ “สัมพัทธนิยม” (relativism) ทีม่ องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ รวมทัง้
บริบทของความรูแ้ ละผูแ้ สวงหาความรูใ้ นลักษณะอ้างอิงซึง่ กันและกัน
หลังสมัยใหม่นิยม (Post-modernism)
ธงชัย วินิจจะกูล (2544: 354) ได้อธิบายซึง่ สรุปได้ว่า “หลังสมัยใหม่” ไม่ใช้ทฤษฎี
หรือมโนทัศน์ (concept) ชุดใดชุดหนึ่ง แต่วธิ คี ดิ ในแบบหลังสมัยใหม่เป็นแนวทางความรับรู้
ความเข้าใจสังคมมนุษย์อย่างกว้างๆ แนวหนึ่งทีท่ า้ ทายสั ่นคลอนรากฐานทางภูมปิ ญั ญาของ
โลกสมัยใหม่ โดยทีต่ วั มันเองมิได้เสนอทฤษฎีหรืออุดมการณ์ขอ้ เสนอรูปธรรมใดเลย และ
สิง่ สาคัญทีว่ ธิ คี ดิ แบบหลังสมัยใหม่ทา้ ทายและตัง้ คาถามก็คอื “การอธิบาย/ตานานทีย่ งิ่ ใหญ่ ”
(grand narrative) ว่าด้วยเรื่อง “การเข้าถึงความรูแ้ ละความจริง” ของยุคสมัยใหม่
กระแสคิดส าคัญ ของยุค หลัง สมัย ใหม่ ก็คือการตัง้ คาถามต่ อ “ความชอบธรรม”
(legitimacy) ของความรู้แบบวิทยาศาสตร์ใ นยุคสมัยใหม่ ส่งผลไปสู่การอธิบายว่า “อภิ
ตานาน” หรือคาอธิบายอันยิง่ ใหญ่ชุดต่าง ๆ ของยุคสมัยใหม่กลายสภาพเป็นเพียงมายาคติ
(จันทนี เจริญศรี. 2544) หรือ “วาทกรรม” (discourse) ชุดหนึ่งเท่านัน้
มิเชล ฟูโกต์ ซึง่ เป็นนักคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดของยุคหลังสมัยใหม่ผู้หนึ่งกล่าว
ว่า วาทกรรมก็คอื ปฏิบตั กิ ารของภาษา (language in action) (Danaher; Schirato; &
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Webb. 2000) ที่ผ่านกระบวนการทาให้เป็นสถาบัน (institutionalization) และการผลิตซ้า
ทางสัง คม (social reproduction) เพื่อที่จะสถาปนาความคิดหรืออุดมการณ์บางชุ ดให้
กลายเป็น “ความจริง” (social construction of reality) และการสถาปนาความจริงดังกล่าว
ก็ได้เข้าไปเบียดขับความจริงชุดอื่น ๆ ให้ไปอยู่ในพื้นที่ชายขอบ (margin) ตัวอย่างเช่น คา
ว่า “Science” ซึ่งแต่เดิมหมายถึง “ความรู้” แต่ปจั จุบนั ถูกนิยามในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ เช่น ฟิสกิ ส์ เคมี คณิตศาสตร์ เท่านัน้ ส่งผลให้คาว่า “ไม่เป็นวิทยาศาสตร์” (not
scientific) กลับถูกให้ความหมายทีแ่ สดงถึงความไม่น่าเชื่อถือของสิง่ ทีถ่ ูกกล่าวถึง ซึง่ นัยยะ
ในทาง “การเมืองของความรู้” (politics of knowledge) ของปรากฏการณ์น้ีกค็ อื การสร้าง
อานาจนาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในการอธิบายว่า วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเท่านัน้ ที่เป็น
“ความรู้” คากล่าวนี้จงึ เป็นวาทกรรมเชิงสัญญะ (sign) ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในการ
สร้างความเป็นชายขอบให้กบั ความรูป้ ระเภทอื่น ๆ
สิง่ ทีว่ ธิ คี ดิ แบบหลังสมัยใหม่พยายามพูดถึงก็คอื สิง่ ที่รบั รู้ว่าเป็นความรู้และความ
จริงในโลกนี้นนั ้ คือสิง่ ทีถ่ ูกประกอบสร้างขึน้ มาด้วยอุดมการณ์ (ideology) และกระบวนการ
ชุดหนึ่งๆ ซึง่ นั ่นแสดงให้เห็นได้วา่ “หลังสมัยใหม่” ไม่ได้เชื่อในเรื่อง “ภววิทยา” นั ่นคือ ไม่มี
สิ่ง ที่เรียกว่า “ธรรมชาติ” ของความรู้และความจริง ความรู้แ ละความจริง ล้วนเป็ น สิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคม ที่ขน้ึ อยู่กบั เวลาและสถานที่ (knowledge is subjected to space
and time) และอุดมการณ์ (ideology) ทีแ่ ตกต่างหลากหลาย ดังนัน้ ภายใต้วธิ คี ดิ แบบหลัง
สมัย ใหม่ นิ ย มนี้ จึง “ไม่ ม ีก ระบวนทัศ น์ อีก ต่ อ ไป ไม่ มีค วามรู้ มีแ ต่ ค วามเป็ น จริง ที่
หลากหลาย” (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. 2546: 204) และสิง่ ทีว่ ธิ คี ดิ หลังสมัยใหม่กระทาเพื่อ
“ตอบโต้” ความรู้ใ นแบบอภิตานานแห่ง ยุคสมัยใหม่ก็คือการ “รื้อ” (deconstruct) สิ่ง ที่
เรียกว่า ความรูเ้ หล่านัน้ ออกมาเพื่อให้เห็นว่า สิง่ เหล่านัน้ “ประกอบสร้าง” (construct) ด้วย
อุดมการณ์ชุดใด
ปฏิ บตั ิ นิยม (Pragmatism)
กระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยมเป็นแนวคิดและวิธกี ารให้เหตุผล โดยมีการกาหนด
นิยาม และให้ความหมายของ “ปฏิบตั นิ ิยม” (pragmatism) ว่าเป็น แนวคิดทางปรัชญาที่มี
สาระสาคัญว่าด้วยเรื่อง “ความหมาย” และ “ความจริง” โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ
ประการแรก สิง่ ใดจะถือว่ามีความหมายหรือไม่ ให้ดูท่ผี ลทางการปฏิบตั ขิ องสิง่ นั ้น เรื่อง 2
เรื่อง ถ้ามีผลทางการปฏิบตั อิ ย่างเดียวกัน ก็ต้องถือว่า 2 เรื่องนัน้ มีความหมายหรือมีค่า
เท่ากัน โดยมิได้คานึงถึงรูปแบบและวิธกี ารของการปฏิบตั นิ นั ้ และประการที่สอง สิง่ ใด
หากนาไปปฏิบตั แิ ล้ว ได้ผลจริงตามทีค่ าดหมาย สิง่ นัน้ ก็ถือว่าจริง นั ่นก็คอื ว่ า สิง่ ที่จะถือว่า
เป็นจริงหรือไม่ ให้นาไปปฏิบตั กิ ่อน ถ้าปฏิบตั แิ ล้ว ได้ผลจริงตามที่คาดหมาย ก็ถือว่าจริง
ถ้าปฏิบตั แิ ล้ว ไม่ได้ผลจริงตามทีค่ าดหมาย ก็ถอื ว่าไม่จริง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2532: 80)
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ดังนัน้ ปฏิบตั นิ ิยม เป็นการพยายามตีความแต่ละความคิดโดยการโยงไปสู่ผลในทางปฏิบตั ิ
หากปฏิบตั แิ ล้วเกิดผลตามทีบ่ อก ก็ถอื ว่ามีความหมาย มีคุณค่า และเป็นจริง ในกรณี 2 สิง่
ถ้าความคิดหนึ่งเป็นจริงมากกว่าอีกความคิดหนึ่ง ก็แสดงว่า 2 อย่างมีความแตกต่างกัน
บางอย่างในทางปฏิบตั ิ ถ้าไม่พบความแตกต่างกันในการโยงไปสู่ผลในทางปฏิบตั ิ ความคิด
เหล่านัน้ ก็ถอื ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือมีค่าเท่ากัน
แนวคิดแบบปฏิบตั นิ ิยมเป็นปรัชญาการคิด (philosophical thinking) ทีก่ ่อตัวขึน้ มา
เมื่อมนุษย์ตอ้ งการทาความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ รวมถึงสิง่ แวดล้อมทีเ่ ขาอยู่ มนุษย์อาศัย
ปฏิบตั นิ ิยมในฐานะเป็น วิธกี าร (method) อัน ปฏิเสธการใช้แค่กระบวนการเชิงเหตุผ ล
(rationalism) ทีเ่ ป็นการติดยึดแบบเดิมๆ (dogmatic) ที่ใครมาแตะต้องอีกไม่ได้ ในฐานะ
เป็นวิธวี ทิ ยา (methodology) นี้จงึ ทาให้ปฏิบตั นิ ิยมเข้าใกล้ชดิ และเกี่ยวข้องกับชีวติ มากขึน้
นั ่นคือ ไม่ใช่เป็นการสร้างสูตรหรือทฤษฎี แต่เป็นศักยภาพความสามารถที่จะแก้ไขปญั หา
ต่าง ๆ โดยน าความคิดไปสู่การปฏิบตั ิไ ด้เป็น ผลส าเร็จโดยใช้ห ลักว่า “ความคิดนี้ ท าได้
ปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่” (Does it work?) ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ ความคิดนัน้ ก็เป็นจริง (It is true.)
ภายใต้กระบวนทัศน์ แบบปฏิบตั นิ ิ ยมนี้ มีท่ าทีต่อคาถามทางภววิท ยาเป็ น ไปใน
ลักษณะที่ว่า “ความจริงเกิดขึน้ สู่ความคิด “truth happens to an idea” (Stumpf. 1988,
417) และความคิดจะเป็นความจริงได้ ย่อมต้องเกีย่ วข้องกับประสบการณ์ในการดารงชีวติ
ของคนเรา ความสาเร็จทีเ่ ป็นจริงทาให้เกิดความจริงขึน้ ส่วนความไม่จริง (untrue) คือ สิง่ ที่
คิดแล้วทาไม่ได้หรือทาไม่สาเร็จด้วยประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ นั ่นเอง (วารีญา ภวภูตานนท์
ณ มหาสารคาม. 2547: 255) ดังนัน้ ญาณวิทยาของกระบวนทัศน์ น้ีจงึ มีท่าทีต่อความรู้ว่า
ความรูน้ นั ้ ไม่ได้เป็นสิง่ ทีก่ าหนดได้แน่นอนตายตัว ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ล่ วงหน้า แต่เป็นผล
จากการเลือ กและคัด สรรของบุ ค คลแต่ ล ะคน ที่จ ะเข้า ไปศึก ษาและก าหนดเรีย นรู้จ น
กลายเป็นประสบการณ์
เดวิดสัน และ ทอลิช (Davidson; & Tolich. 1999) กล่าวว่า กระบวนทัศน์ของการ
แสวงหาความรูน้ นั ้ อาจแบ่งโดยภาพรวมได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
1) กลุ่มปฏิฐานนิยม (positivism) ที่เชื่อว่าความรู้ และความจริงต้อง
สามารถตรวจสอบและชี้วดั ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (empirical
evidence) ทีม่ ลี กั ษณะวัตถุวสิ ยั (objectivity)
2) กลุ่มปฏิเสธปฏิฐานนิยม (anti-positivism) ทีเ่ ชื่อว่า ความรูแ้ ละความ
จริงนัน้ เกิดจากการตีความ (interpretation) อันเกี่ยวโยงกับอัตวิสยั
ของผูส้ ร้างความรู้ (subjectivity)
กระบวนทัศน์หลักสองกลุ่มนี้ ได้นาไปสู่การเกิดขึน้ ของลักษณะการวิจยั 2 ลักษณะ
หลัก คือการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative approach) ทีม่ รี ากฐานมาจากกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม
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และการวิจยั เชิงคุณ ภาพ (qualitative approach) ที่มรี ากฐานมาจากกระบวนทัศน์ปฏิเสธปฏิฐาน
นิยม
ภายใต้แนวคิดทางญาณวิทยาของกระบวนการวิจยั นัน้ วิธวี ทิ ยาของการวิจยั ไม่ใช่สงิ่ แรกที่
ผูว้ จิ ยั ควรจะพิจารณา เพราะการเลือกว่าจะใช้วธิ กี ารใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าผู้วจิ ยั ให้ความหมายกับสิง่ ที่
เรียกว่าความรู/้ ความจริงว่าอย่างไร และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวผูว้ จิ ยั กับความรู้/ความจริงที่
ต้องการแสวงหาในลักษณะใด นั ่นคือ หัวใจของการวิจยั นัน้ ไม่ใช่วธิ วี ทิ ยา เพราะวิธวี ทิ ยาเป็นสิ่ง
ปลายทางที่ใช้ในการตอบสนองต่อโลกทัศน์ของผู้วจิ ยั หากแต่แก่นแท้ของการวิจยั ก็คอื การตอบ
คาถามในเรื่อง “กระบวนทัศน์” ทัง้ คาถามทางภววิทยา ญาณวิทยา และวิธวี ทิ ยาของตัวผูว้ จิ ยั นั ่นเอง
สาหรับการสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ในบริบทสังคมไทยนี้ ถือ
ว่าความเข้าใจเกีย่ วกับญาณวิทยาเป็น สิง่ สาคัญ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ซึ่ง เป็ น ผลจากการแสวงหาความรู้ข องผู้วจิ ยั แต่ ละท่ าน ย่อมมีวธิ ีการแสวงหามาด้วยวิธีการที่
แตกต่างกันตามกระบวนทัศน์ทน่ี กั วิจยั แต่ละท่านเลือกใช้ หากการสังเคราะห์งานวิจยั ครัง้ นี้เป็นไป
โดยปราศจากการตระหนักถึงความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ทน่ี กั วิจยั ต่างๆ เลือกใช้ และขาดความ
เข้าใจทางญาณวิทยาแล้ว ก็ยอ่ มมีโอกาสที่ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจยั เหล่านี้จะเกิดความ
ผิดพลาดได้ การดาเนินการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยอาศัยความ
เข้าใจในกระบวนทัศน์ ต่างๆ ทางญาณวิทยานัน้ จะช่วยให้การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้
ต่าง ๆ เป็ นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง คาตอบในการวิจยั ซึ่ง ครอบคลุมนิยามความหมาย กรอบแนวคิด
ปจั จัยที่เ กี่ยวข้อง สถานะองค์ความรู้ และแนวคิด เกี่ย วกับ แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง ลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความเข้าใจและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบตั ติ ่อไป

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
เพื่อประโยชน์ในการสารวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้การสังเคราะห์งานวิจยั เชิง
คุณภาพเป็นหลัก โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการทาความเข้าใจเรื่องญาณวิทยาอันถือ
เป็นจุดยืนในการพิจารณาองค์ความรู้ และตรวจสอบสถานะองค์ความรูใ้ นด้านจิตใจ หรือจิตวิญญาณ
(spiritual knowledge) รวมทัง้ อาศัยวิธกี ารตีความ (interpretive approaches) มาทาการสังเคราะห์
งานวิจยั เชิงคุณภาพ สาหรับงานวิจยั เชิงปริมาณนัน้ ผูว้ จิ ยั สังเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาแล้วประมวลผลในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรม (literature review) จากนัน้ ทาการ
สรุปสถานะองค์ความรูท้ งหมดเกี
ั้
ย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยอาศัยแนวคิดญาณวิทยาในกลุ่ม
ปฏิบตั นิ ิยมเป็นฐาน เป็นการมุ่งเน้นการโยงไปสูผ่ ลในทางปฏิบตั ิ อันถือเป็นประโยชน์ อย่างแท้จริง
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บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
1.
2.
3.
4.
5.

การกาหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การนาเสนอผลการวิจยั

1. กำรกำหนดประชำกรและกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ในการสัง เคราะห์ อ งค์ค วามรู้เ กี่ย วกับ สุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณในบริบ ทของ
สัง คมไทยนี้ เป็ น การสัง เคราะห์ผ ลการวิจ ัยในเชิง คุณ ภาพ โดยใช้เ ทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis) และการตีความ (interpretive approaches) ดังนัน้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี
ขอบเขตครอบคลุมงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นรายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และ
การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับสมบูรณ์ของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ นิสติ
นักศึกษา ทัง้ งานวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณซึง่ มีเนื้อหาสอดคล้องกับการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ในทศวรรษที่ผ่านมา คือตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 - 2553 จานวนไม่น้อยกว่า
70 เรื่อง
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ม ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการสัง เคราะห์ค รัง้ นี้ คือ รายงานการวิจ ัยที่ปรากฏอยู่ บ น
ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากชื่อเรื่องด้วยคาสาคัญ (keyword) ดังนี้ คือ “สุขภาวะ
ั ญา” “จิต วิญ ญาณ” และ
ทางจิตวิญ ญาณ” “ความผาสุ กทางจิตวิญ ญาณ” “สุ ข ภาวะทางป ญ
“จิตปญั ญา” จากฐานข้อมูลออนไลน์ ในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ของหน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทงั ้ เล่ม เช่น ห้องสมุด
งานวิจยั ส านักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ง ชาติ (วช.) ส านักวิจ ัยสัง คมและสุข ภาพ (สวสส.)
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธสิ ดศรีสฤศดิ ์วงศ์ (มสส.) เป็นต้น รวมถึงรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทป่ี รากฏอยูใ่ นห้องสมุดของสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในการเลือก
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กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือกมาเฉพาะงาน
วิจยั ทีต่ รงตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ซึง่ พบว่ามีงานวิจยั ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหมาะสมที่จะนามา
ศึกษาครัง้ นี้จานวน 35 เรื่อง
เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดงั นี้
1. เป็ น รายงานการวิจยั ที่มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ เช่ น
สุขภาวะทางปญั ญา จิตปญั ญา เป็นต้น
2. เป็นรายงานการวิจยั ที่มขี อ้ ค้น พบเกี่ยวกับการนิยามความหมายสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ หรือปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ หรือการ
สร้างเครื่องมือและประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือแนวทางการพัฒนา
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
3. เป็นรายงานการวิจยั ทีท่ าการศึกษาในบริบทของสังคมไทย และศึกษาในกลุ่ม
ประชากรไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ เนื่องจากศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีม่ ลี กั ษณะ
เป็นอเทวนิยม ซึ่งมีความแตกต่างจากศาสนา คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ -ฮินดู
อันมีลกั ษณะเป็นเทวนิยม ทาให้ไม่สามารถนาแนวคิดตะวันตกอันมีฐานคิดจาก
ศาสนาคริสต์มาใช้ในสังคมไทยซึง่ เป็นสังคมพุทธได้
4. เป็นรายงานการวิจยั ทีม่ กี ารระบุระเบียบวิธวี จิ ยั

2. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบบันทึกที่จดั ทาขึน้ เพื่อใช้ลงรหัส ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 ฉบับ (ดัง ตัว อย่า งแบบบัน ทึก ข้อมูล และคู่มือ ลงรหัส ในภาคผนวก ก) โดยเริ่ม จาก
การศึกษาเอกสาร รายงานการวิจยั เกี่ยวกับการสังเคราะห์ง านวิจยั แล้วนามากาหนดหัวข้อแบบ
บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลัก 4 ด้าน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจยั ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วจิ ยั
ข้อมูลเกีย่ วกับวิธวี ทิ ยาการวิจยั และข้อมูลเกี่ยวกับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจยั จากนัน้ ผู้วจิ ยั สร้าง
แบบบันทึกข้อมูลตามหัวข้อทีก่ าหนดไว้และทาการทดลองใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจยั จานวน
10 เรื่อง เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วท าการ
ปรับปรุ งแก้ไข เมื่อได้แบบบันทึกข้อมูลฉบับปรับปรุงแก้ไ ขครัง้ ที่ 1 แล้ว นาเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พจิ ารณาความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
แล้ว ท าการปรับปรุ ง แก้ไ ขตามข้อเสนอแนะ น าเสนอต่ ออาจารย์ท่ปี รึก ษาปริญ ญานิ พนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมและความถูกต้อง เหมาะสม จากนัน้ นาแบบบันทึกข้อมูลดังกล่าวให้บุคคล
อื่นซึง่ มีการศึกษาไม่ต่าว่าปริญญาโทจานวน 4 คน และผู้วจิ ยั อีก 1 คน ทดลองบันทึกข้อมูลจานวน
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10 เรื่อง แล้วทาการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้อง (index of consistency) ก่อนนาไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง สาหรับรายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูลมีดงั นี้
แบบบันทึกข้อมูล
แบบบัน ทึกข้อมูลรายงานผลการวิจยั เป็น แบบฟอร์มบัน ทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายงานผลการวิจยั ประกอบด้วยตัวแปรต่าง ๆ ซึง่ แบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 เวลาในการทาวิจยั ได้แก่ ปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ
1.2 ลิขสิทธิ ์ของรายงานการวิจยั
1.3 แหล่งทุนทีไ่ ด้ให้การสนับสนุนในการทาวิจยั
1.4 ระดับของงานวิจยั
2. ข้อมูลเกีย่ วกับผูว้ จิ ยั ประกอบด้วย เพศ วุฒกิ ารศึกษาของผู้วจิ ยั และจานวน
ผูว้ จิ ยั
3. ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีวทิ ยาการวิจยั ประกอบด้ว ย ประเภทงานวิจยั การระบุ
ประเด็นปญั หาหรือคาถามการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานของ
การวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจยั และ
คุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
4. ข้อมูลเกีย่ วกับข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการวิจยั ประกอบด้วยผลการศึกษา
กำรบันทึกข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ออกแบบคู่มอื ลงรหัสข้อมูล ลงรหัสข้อมูลและบันทึกข้อมูล จากนัน้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่บนั ทึก แก้ไขข้อมูลที่บนั ทึกผิดพลาดให้ถูกต้อง สาหรับข้อมูลที่ห ายไป
(missing data) ผูว้ จิ ยั กาหนดวิธกี ารบันทึกข้อมูลดังนี้
1. รายงานวิจยั ทีไ่ ม่ระบุปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ ให้ใช้ปีพ.ศ. ทีเ่ ผยแพร่ผลงานวิจยั
2. รายงานวิจยั ที่ท าในนามหน่ วยงาน ไม่ระบุช่อื ผู้ทาวิจยั หรื อวุฒกิ ารศึกษาของ
ผูว้ จิ ยั ให้บนั ทึกข้อมูลเป็น “ไม่ระบุ”
3. จานวนผูว้ จิ ยั ทีเ่ กิน 9 คน ใช้รหัส 9
4. รายงานทีไ่ ม่ระบุลขิ สิทธิ ์ของผลงานถือเป็นลิขสิทธิ ์ของผูว้ จิ ยั
5. แหล่งทุนวิจยั ถ้าไม่มกี ารระบุ ให้บนั ทึกข้อมูลเป็น “ไม่ระบุ”
นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ดาเนินการบันทึกข้อมูลทัง้ หมดซ้า 2 ครัง้ (test-retest) โดยทิ้ง
ระยะห่างกัน 3 เดือน เพื่อตรวจสอบความคงที่ (stability) ของข้อมูลว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพได้กาหนดขัน้ ตอนในการเก็บข้อมูลเป็น 5 ขัน้ ตอน
หลักคือ
1. กาหนดจุ ดมุ่ งหมายของการสังเคราะห์ แล้ว ทบทวนและสารวจเอกสารงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
2. กาหนดลักษณะ ประเภท และแหล่งของเอกสารงานวิจยั ทีต่ อ้ งการสังเคราะห์
3. สืบค้น ตรวจสอบงานวิจยั เพื่อคัดเลือกงานวิจยั ทีจ่ ะนามาสังเคราะห์
4. ศึกษาเอกสารงานวิจ ยั โดยละเอียดเพื่อกาหนดกรอบเชื่อมโยงความสัมพัน ธ์ของ
งานวิจยั ในแต่ละชิน้
5. วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ทีค่ ดั เลือกทัง้ หมด

4. กำรจัดกระทำข้อมูลและกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในรายงานการสังเคราะห์งานวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั แบ่ง
การดาเนินงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ตอนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั และ
ตอนที่ 2 เป็นการสังเคราะห์งานวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการ
ตีความ (interpretive approaches) การวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละตอนนัน้ มีขนั ้ ตอนการดาเนิน การ
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจยั
เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นอันแสดงถึงคุณลักษณะของงานวิจยั โดยใช้
สถิตพิ รรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ จานวน และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจยั ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
2.1 อ่านและทาความเข้าใจรายงานการวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์
2.2 วางกรอบการจัดหมวดหมู่ง านวิจยั และจัดแยกเนื้ อหาสาระงานวิจยั ตาม
หมวดหมู่ทก่ี าหนด
2.3 วิเ คราะห์ร ายงานวิจ ัย แต่ ล ะกลุ่ มตามที่ว างกรอบไว้ โดยใช้เ ทคนิ ค การ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และทาการสังเคราะห์ผลการศึกษาด้วย
วิธกี ารตีความ (interpretative approaches) โดยอาศัยความเข้าใจเรื่อง
ญาณวิทยา (epistemology) เพื่อใช้พจิ ารณากระบวนทัศน์ (paradigm) ใน
การแสวงหาความรูข้ องผูว้ จิ ยั แต่ละท่าน
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5. กำรนำเสนอผลกำรวิ จยั
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ 2 ตอนทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วจิ ยั นาเสนอแยกเป็น
แต่ละบทดังนี้
บทที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะ และสถานะองค์ความรูข้ องงาน
วิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์
บทที่ 5 เสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ทัง้ หมด จาแนกตามคาถาม
การวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ ประกอบด้วย นิยามความหมาย ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การสร้างเครื่องมือและการประเมิน และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ
บทที่ 6 บทสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ หมด ซึง่ จะเสนอการสรุป
ผลและข้อเสนอแนะ โดยจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี้
อันประกอบไปด้วยการสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ในบริบทของสังคมไทย และการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณสาหรับคนไทย
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะและสถานะองค์ความรู้
การวิจ ัยเรื่องการสัง เคราะห์องค์ค วามรู้เ กี่ยวกับ สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณในบริบทของ
สังคมไทย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาและ/หรือมีเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณรวมทัง้ สิน้ จานวน 35 เรื่อง ซึง่ เป็นรายงานการวิจยั ของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และ
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่าง
ปีพ.ศ.2543 - 2553 โดยในบทนี้ผู้วจิ ยั จะนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
งานวิจยั และสถานะองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ ผลการวิจยั จะนาเสนอเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิ จยั ที่นามาสังเคราะห์ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลทั ่วไป
1.1.1 เพศของผูว้ จิ ยั
1.1.2 วุฒกิ ารศึกษาของผูว้ จิ ยั
1.1.3 จานวนผูว้ จิ ยั
1.1.4 ปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ
1.1.5 ระดับของงานวิจยั
1.1.6 ลิขสิทธิ ์
1.1.7 ทุนสนับสนุนการวิจยั
1.2 ข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนิ นการวิ จยั
1.2.1 ประเภทงานวิจยั
1.2.2 การระบุประเด็นปญั หาหรือคาถามการวิจยั
1.2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.2.4 สมมติฐานในการวิจยั
1.2.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2.6 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
1.2.7 เครื่องมือวิจยั และคุณภาพเครื่องมือวิจยั
1.2.8 วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์สถานะองค์ความรู้ เป็นการวิเคราะห์สถานะองค์ความรู้จาก
งานวิจยั โดยจาแนกเป็น หมวดหมู่ และแบ่งหัวข้อตามประเด็นคาถามการวิจยั ได้แก่ การนิ ยาม
ความหมาย ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างเครื่องมือและการประเมิน และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานวิ จยั ที่นามาสังเคราะห์
การนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั แบ่ง การนาเสนอออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นการ
เสนอข้อมูลทั ่วไป และส่วนที่ 2 เป็นการเสนอข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินการวิจยั
1.1 ข้อมูลทั ่วไป
การนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั แบ่ง การนาเสนอออกเป็น 2 ตาราง ประกอบด้วย
ตาราง 1 แสดงเพศของผูว้ จิ ยั วุฒกิ ารศึกษาของผูว้ จิ ยั จานวนผูว้ จิ ยั และปีทท่ี าวิจยั เสร็จ และตาราง
2 แสดงระดับของงานวิจยั ลิขสิทธิ ์ และทุนสนับสนุนการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดของแต่ละตารางดังนี้
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามเพศของผูว้ จิ ยั วุฒกิ ารศึกษาของผูว้ จิ ยั จานวน
ผูว้ จิ ยั และปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ
คุณลักษณะของงานวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

เพศของผูว้ จิ ยั

ชาย
หญิง
รวม

4
41
45*

8.89
91.11
100.00

วุฒกิ ารศึกษาของผูว้ จิ ยั

เอก
โท
ไม่ระบุ
รวม

9
31
5
45*

20.00
68.89
11.11
100.00

จานวนผูว้ จิ ยั

1
2
3
4
รวม

31
0
2
2
35

88.57
0.00
5.72
5.72
100.00

ปีทท่ี าวิจยั เสร็จ

2543
2544
2545
2546
2547
2548

1
1
5
2
4
4

2.86
2.86
14.29
5.71
11.43
11.43
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะของงานวิ จยั
2549
2550
2551
2552
2553
รวม

จานวน

ร้อยละ

6
6
0
5
1
35

17.14
17.14
0.00
14.29
2.86
100.00

หมายเหตุ : * งานวิจยั แต่ละเรื่องอาจมีผวู้ จิ ยั มากกว่า 1 คน ส่วนวุฒกิ ารศึกษาของผูว้ จิ ยั จะมีเท่า
จานวนผูว้ จิ ยั
จากตาราง 1 พบว่า งานวิจยั จานวน 35 เรื่องทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ มีผวู้ จิ ยั เป็ นเพศหญิง
มากที่สุดคือมีจานวน 41 คน (ร้อยละ 91.11) ส่วนผู้วจิ ยั ที่เป็นเพศชายมีจานวน 4 คน (ร้อยละ
8.89) อีกทัง้ พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ดงั กล่าว เป็นงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ส่วนใหญ่มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ในระดับปริญญาโท คือมีจานวน 31 คน (ร้อยละ 68.89) รองลงมาคือระดับปริญญาเอก จานวน
9 คน (ร้อยละ 20.00) และพบว่า มีผวู้ จิ ยั ทีไ่ ม่มกี ารระบุวฒ
ุ กิ ารศึกษา จานวน 5 คน (ร้อยละ11.11)
สาหรับจานวนผู้วจิ ยั พบว่า ส่วนใหญ่ผู้วจิ ยั จะดาเนินการวิจยั เพียงคนเดียวโดยไม่มผี ู้ร่วม
วิจยั คือมีจานวนถึง 31 เรื่อง (ร้อยละ 88.57) รองลงมาเป็นการวิจยั ที่มผี ู้วจิ ยั จานวน 3 และ 4 คน
โดยมีจานวนอย่างละ 2 เรื่อง (ร้อยละ 5.72) นอกจากนี้ยงั พบว่า ด้านปีท่ีทาวิจยั เสร็จนัน้ ในจานวน
งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ มีงานวิจยั ทีด่ าเนินการเสร็จในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 มาก
ที่สุด คือ จานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 17.14) รองลงมาเป็นงานวิจยั ที่ดาเนินการวิจยั เสร็จในปี พ.ศ.
2545 และ พ.ศ. 2552 คือ ปีละจานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 14.29) รองลงมาเป็นงานวิจยั ที่ดาเนินการ
วิจยั เสร็จในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2548 คือ จานวนปีละ 4 เรื่อง (ร้อยละ 11.43) รองลงมาเป็น
งานวิจยั ทีด่ าเนินการวิจยั เสร็จในปี พ.ศ. 2546 มีจานวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 5.71) ส่วนปี พ.ศ. 2551
ไม่มงี านวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั นามาสังเคราะห์
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ตาราง 2 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามระดับของงานวิจยั ลิขสิทธิ ์ และทุนสนับสนุน
การวิจยั
คุณลักษณะของงานวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

ระดับของงานวิจยั

งานวิจยั ของหน่วยงาน
วิทยานิพนธ์ ป.เอก
วิทยานิพนธ์ ป.โท
การศึกษาอิสระ (IS)
รวม

5
3
26
1
35

14.29
8.57
74.28
2.86
100.00

ลิขสิทธิ ์

หน่วยงาน
- มสส.
- สสส.

5
(3)
(2)

14.28
(8.57)
(5.71)

สถาบันการศึกษา
- ม.เชียงใหม่
- ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- ม.บูรพา
- ม.ขอนแก่น
- ม.มหิดล
- ม.สงขลานครินทร์
- จุฬาลงกรณ์ฯ
- ม.นเรศวร
- ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รวม

30
(6)
(5)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
35

85.72
(17.14)
(14.29)
(11.43)
(11.43)
(8.57)
(8.57)
(8.57)
(2.86)
(2.86)
100.00

ในประเทศ
ไม่ระบุ
รวม

11
24
35

31.43
68.57
100.00

ทุนสนับสนุนการวิจยั

จากตาราง 2 พบว่า งานวิจ ัย ที่น ามาสัง เคราะห์ ค รัง้ นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานวิจ ัย ระดับ
วิทยานิพนธ์ของนิสติ นักศึกษาปริญญาโท คือมีจานวน 26 เรื่อง (ร้อยละ 74.28) รองลงมาเป็น
งานวิจยั ของหน่ วยงาน จานวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 14.29) รองลงมาเป็นงานวิจยั ระดับวิทยานิพนธ์
ของนิสติ นักศึกษาปริญญาเอก จานวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 8.57) และน้อยที่สุดคือการศึกษาอิสระของ
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นิส ิต นักศึกษาปริญ ญาโท จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 2.86) ในด้านลิขสิท ธิ ์ของงานวิจยั ที่น ามา
สังเคราะห์ครัง้ นี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นของสถาบันการศึกษา คือมีจานวน 30 เรื่อง (ร้อย
ละ 85.72) ในจานวนนี้มงี านวิจยั ทีเ่ ป็นลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุดคือ 6 เรื่อง (ร้อย
ละ 17.14) รองลงมาเป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 5 เรื่อง
(ร้อยละ 14.29) ส่วนงานวิจยั ทีเ่ ป็นลิขสิทธิ ์ของหน่วยงานนัน้ ส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ ์ของมูลนิธสิ ดศรีสฤษดิ ์วงศ์ (มสส.) คือมีจานวน 3 เรื่อง (ร้อ ยละ 8.57) นอกจากนี้ ยงั พบว่า งานวิจยั ที่น ามา
สังเคราะห์ครัง้ นี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั คือมีจานวน 24 เรื่อง (ร้อยละ 68.57)
และมีงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั โดยมีแหล่งทุนภายในประเทศจานวน 11 เรื่อง (ร้อยละ
31.43)
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการวิ จยั
การนาเสนอข้อมูลในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ ประเภท
งานวิจยั การระบุประเด็นปญั หาหรือคาถามการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั สมมติฐานในการ
วิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจยั และคุณภาพเครื่องมือวิจยั และ
วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล ซึง่ มีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้
1.2.1 ประเภทงานวิจยั งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั ซึง่ เมื่อแบ่งประเภท
ออกตามวิธวี ทิ ยางานวิจยั แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังแสดงผลไว้ดงั นี้
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามประเภทงานวิจยั
ประเภทงานวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

งานวิจยั เชิงคุณภาพ

16

45.71

งานวิจยั เชิงปริมาณ

15

42.86

งานวิจยั แบบผสมผสาน

4

11.43

รวม

35

100

จากตาราง 3 พบว่างานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพมากที่สุด คือมี
จานวน 16 เรื่อง (ร้อยละ 45.71) รองลงมาเป็ น งานวิจยั เชิง ปริมาณ จานวน 15 เรื่อง (ร้อยละ
42.86) และเป็นงานวิจยั แบบผสมผสานซึ่งมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 11.43)
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1.2.2 การระบุประเด็นปญั หาหรือคาถามการวิจยั งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ มที งั ้ ที่
ั หาหรือคาถามการวิจยั ซึ่ง มี
ระบุประเด็น ปญั หาหรือคาถามการวิจยั
และไม่ระบุประเด็นปญ
รายละเอียดดังนี้
ั
ตาราง 4 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามการระบุประเด็นปญหาหรื
อคาถามการวิจยั
การระบุประเด็นปัญหาหรือคาถามการวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

ระบุ

22

62.86

ไม่ระบุ

13

37.14

รวม

35

100

จากตาราง 4 พบว่า งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็น งานวิจยั ที่ระบุประเด็น
ปญั หาหรือคาถามการวิจยั คือมีจานวน 22 เรื่อง (ร้อยละ 62.86) ส่วนงานวิจยั ที่ไม่ระบุประเด็น
ปญั หาหรือคาถามการวิจยั มีจานวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 37.14)
1.2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครังนี
้ ้ สามารถแบ่งแยกตาม
วัตถุประสงค์ ได้ดงั แสดงรายละเอียดในตาราง 5
ตาราง 5 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั

วัตถุประสงค์

คุณภาพ
จานวน

ปริมาณ

ผสมผสาน

รวม

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. เพื่อบรรยาย

13

61.90

8

27.59

3

42.86

24

42.11

2. เพื่ออธิบาย

8

38.10

8

27.59

1

14.29

17

29.82

3. เพื่อพยากรณ์

-

-

5

17.24

1

14.29

6

10.53

4. เพื่อควบคุมและพัฒนา

-

-

8

27.59

2

28.57

10

17.54

รวม

21*

29*

7*

หมายเหตุ : * งานวิจยั แต่ละเรื่องอาจมีวตั ถุประสงค์มากกว่า 1 วัตถุประสงค์

57*
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จากตาราง 5 พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ที่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อบรรยาย ความหมาย การรับรู้และการให้ความหมาย ขอบเขตของความหมาย ประสบการณ์
ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การศึกษาแนวทางพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญ ญาณ ยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ การทบทวนความรู้เกี่ยวกับประเภท
องค์ประกอบ ข้อบ่งชี้ ข้อจากัด และคุณภาพของเครื่องมือประเมินภาวะจิตวิญญาณ ซึ่งมีจานวน
24 เรื่อง (ร้อยละ 42.11) โดยแบ่งเป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพจานวน 13 เรื่อง งานวิจยั เชิงปริมาณ
จานวน 8 เรื่อง และงานวิจยั แบบผสมผสานจานวน 3 เรื่อง รองลงมาเป็นงานวิจยั ที่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่ออธิบาย และ เพื่อควบคุมและพัฒนา จานวน 17 และ 10 เรื่อง ตามลาดับ (ร้อยละ 29.82 และ
17.54 ตามลาดับ) ส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีพ่ บน้อยทีส่ ุดคือ เพื่อพยากรณ์ มีจานวน 6 เรื่อง
(ร้อยละ 10.53) โดยไม่พบงานวิจยั เชิงคุณภาพทีม่ วี ตั ถุประสงค์ดงั กล่าวเลย
1.2.4 สมมติฐานในการวิจยั งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้มที งั ้ งานวิจยั ทีต่ งสมมติ
ั้
ฐานใน
การวิจยั และไม่ตงั ้ สมมติฐานในการวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังในตาราง 6
ตาราง 6 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามสมมติฐานในการวิจยั
สมมติ ฐานในการวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

ระบุ

15

42.86

ไม่ระบุ

20

57.14

รวม

35

100

จากตาราง 6 พบว่า งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่ว นใหญ่ เป็ น งานวิจยั ที่ไม่ไ ด้ร ะบุ
สมมติฐานในการวิจยั คือมีจานวน 20 เรื่อง (ร้อยละ 57.14) ส่วนงานวิจยั ทีร่ ะบุสมมติฐานในการวิจยั
มีจานวน 15 เรื่อง (ร้อยละ 42.86)
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1.2.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครังนี
้ ้ เป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาใน
กลุม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลาย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 7 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูป้ ว่ ย

- ติดเชือ้ HIV และ/หรือผูป้ ว่ ยเอดส์
- โรคมะเร็ง
- ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- อัมพาตครึง่ ล่าง
เอกสารหรือสิง่ พิมพ์หรืองานวิจยั
วัสดุส่อื / บทสัมภาษณ์
โรงเรียน
นักเรียนอนุบาล
นักเรียนมัธยม / อาชีวะ / วัยรุ่น
นักศึกษาพยาบาล
ครู
พยาบาล
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุข
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเวช
ผูใ้ ห้บริการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณ
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประชาชนทั ่วไป
ผูส้ งู อายุหรือคนชรา
รวม

จานวน

ร้อยละ

12
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
4
3
1
4
3
1
1
2
1
2
1
1
3
2

29.27
9.76
9.76
2.44
2.44
2.44
2.44
9.76
7.32
2.44
9.76
7.32
2.44
2.44
4.88
2.44
4.88
2.44
2.44
7.32
4.88

41*

100

หมายเหตุ : * งานวิจยั บางเรื่องศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 กลุ่มตัวอย่าง
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จากตาราง 7 พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ศกึ ษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผูป้ ว่ ย คือมีจานวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 29.27) ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยด้วยการติดเชือ้ HIV และ/หรือ ผูป้ ว่ ย
เอดส์ โรคมะเร็ง ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และผูป้ ว่ ยอัมพาตท่อน
ล่าง (ร้อยละ 9.76, 9.76, 2.44, 2.44, 2.44, 2.44 ตามลาดับ) รองลงมาคือศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นเอกสารหรือสิง่ พิมพ์หรืองานวิจยั และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนอนุ บาล มีจานวนกลุ่มละ 4
เรื่อง (ร้อยละ 9.76) และรองลงมาคือศึกษาวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั ่วไป นักเรียน
มัธยม หรือ อาชีวะ หรือวัยรุ่ น และกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็ น วัสดุส่อื ต่างๆ หรือบัน ทึกบทสัมภาษณ์
จานวนกลุ่มละ 3 เรื่อง (ร้อยละ 7.32)
1.2.6 วิธกี ารสุ่มตัวอย่าง งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ เป็นงานวิจยั ที่ศกึ ษาในกลุ่ม
ตัวอย่างซึง่ มีวธิ กี ารสุ่มตัวอย่างทีห่ ลากหลาย อันมีรายละเอียดดังตาราง 8
ตาราง 8 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling)
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling)
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling)
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(multi-stage random sampling)
การเลือกตัวอย่างตามความสมัครใจ (volunteer sampling)
การเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling)
การเลือกตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling)
ไม่ระบุ
รวม

จานวน

ร้อยละ

22
3
2
2
1

62.86
8.57
5.71
5.71
2.86

1
1
1
2

2.86
2.86
2.86
5.71

35

100

จากตาราง 8 พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างโดยการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จานวน 22 เรื่อง (ร้อยละ 62.86) รองลงมาใช้ วิธกี าร
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จานวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 8.57) รองลงมาใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster
random sampling) และงานวิจยั ทีไ่ ม่ระบุวธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง วิธลี ะ 2 เรื่อง (ร้อยละ 5.71)
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1.2.7 เครือ่ งมือวิจ ยั และคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ เป็ น
งานวิจยั ทีม่ กี ารใช้เครื่องมือวิจยั และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั ที่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงไว้
ในตาราง 9 ตาราง 10 และ ตาราง 11 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาราง 9 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามเครือ่ งมือวิจยั
เครื่องมือวิ จยั

จานวน

ร้อยละ

สัมภาษณ์ / แบบสัมภาษณ์

20

29.85

แบบวัด / แบบประเมิน / แบบทดสอบ

14

20.90

แบบบันทึกข้อมูล

12

17.91

แบบสอบถาม

11

16.42

สังเกต / แบบสังเกต

9

13.43

แบบสารวจ

1

1.49

รวม

67*

100.00

หมายเหตุ : * งานวิจยั บางเรื่องใช้เครื่องมือในการวิจยั มากกว่า 1 เครื่องมือ
จากตาราง 9 พบว่า งานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ใช้การสัมภาษณ์และ/หรือ
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจยั คือมีจานวน 20 เรื่อง (ร้อยละ 29.85) รองลงมาคือใช้แบบ
วัดและ/หรือแบบประเมิน และ/หรือแบบทดสอบ จานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ 20.90) ใช้แบบบันทึก
ข้อมูล จานวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 17.91) ใช้แบบสอบถาม จานวน 11 เรื่อง (ร้อยละ 16.42) ใช้การ
สังเกตและ/หรือแบบสังเกต จานวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 13.43) และใช้แบบสารวจ จานวน 1 เรื่อง
(ร้อยละ 1.49) ตามลาดับ
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ตาราง 10 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามคุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิงคุณภาพ
งานวิ จยั เชิ ง งานวิ จยั เชิ ง
รวม
คุณภาพ ผสมผสาน
(n = 20)
(n = 16)
(n = 4)*
จานวน
จานวน
จานวน ร้อยละ
เชิ งคุณภาพ

การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
(trustworthiness)

13 (81.25)

1 (25.00)

14

70.00

หมายเหตุ : * งานวิจยั แบบผสมผสานมีรายงานการใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิง
คุณภาพ
ตาราง 11 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามคุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิงปริมาณ

คุณภาพเครื่องมือวิ จยั

งานวิ จยั เชิ ง งานวิ จยั เชิ ง
ปริมาณ ผสมผสาน
(n = 15)
(n = 4)*
จานวน

Validity

Content validity
15 (100.00)
Construct validity 1 (6.67)
Reliability Test-retest
1 (6.67)
Alpha
12 (80.00)
เชิ งปริมาณ
KR-20
5 (33.33)
ค่าดัชนีความสอดคล้อง RAI
1 (6.67)
ค่าอานาจจาแนก
4 (26.67)
ค่าความยาก (P)
3 (20.00)

จานวน
4 (100.00)

4 (100.00)

1 (25.00)

รวม
(n = 19)
จานว
ร้อยละ
น
19
1
1
16
5
1
5
3

100.00
5.26
5.26
84.21
26.32
5.26
26.32
18.00

หมายเหตุ : * งานวิจยั แบบผสมผสานมีรายงานการใช้และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั เชิง
ปริมาณ
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จากตาราง 10 และ 11 พบว่า จากงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ในส่วนของงานวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ม ี ก ารรายงานการตรวจสอบความน่ าเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล
(trustworthiness) คือมีจานวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 81.25) อย่างไรก็ตามพบว่า มีง านวิจยั แบบ
ผสมผสานเพียง 1 เรื่องเท่านัน้ (ร้อยละ 25.00) ทีม่ กี ารรายงานการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล สาหรับงานวิจยั เชิงปริมาณทัง้ หมดมีการหาค่าความเทีย่ งตรง (validity) ของเครื่องมือโดยการ
หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) จานวน 15 เรื่อง (ร้อยละ 100) และหาค่าความ
เทีย่ งตรงตามโครงสร้าง (construct validity) จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 6.67) และในส่วนของการหา
ค่าความเชื่อมั ่นนัน้ (reliability) มีงานวิจยั จานวนถึง 12 เรื่อง (ร้อยละ 80.00) ทีก่ ระทาโดยใช้วธิ หี า
ค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาครอนบาค (cronbach’s alpha) และพบว่ามีงานวิจยั ที่มกี ารหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง RAI (Rater Agreement Indexes) จานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 6.67) หาค่าอานาจจาแนก
จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 26.67) และหาค่าความยาก (P) จานวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 20.00) และพบว่า
ในส่วนของงานวิจยั แบบผสมผสานนัน้ มีการตรวจสอบคุณภาพเชิงปริมาณ โดยทัง้ หมดมีการหาค่า
ความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาจานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 100) และมีการหาค่าความเชื่อมั ่นโดยใช้วธิ หี าค่า
สัมประสิทธิ ์อัลฟาครอนบาค จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 100)
1.2.8 วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ มีวธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลที่หลากหลาย
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 12 จานวนและร้อยละของงานวิจยั จาแนกตามวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

Descriptive Statistic

20

28.99

Parametric Statistics
Simple Correlation
Multiple Regression
Path Analysis
T-Test

8
6
1
7

11.59
8.70
1.45
10.14

ตรวจสอบคุณภาพ
Item Analysis
Reliability
Factor Analysis

1
1
1

1.45
1.45
1.45
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ตาราง 12 (ต่อ)
วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล

จานวน

ร้อยละ

Nonparametric Statistics
Chi-square
Wilcoxon
Mann-Whitney

2
2
1

2.90
2.90
1.45

วิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
Content Analysis
Thematic Analysis
Domain Analysis
Colaizzi
ปรากฏการณ์นิยมของไฮเดกเกอร์
ปรากฏการณ์นิยมของแวนมาเนน
ไม่ระบุ

8
1
1
4
1
2
2

11.59
1.45
1.45
5.80
1.45
2.90
2.90

69*

100.00

รวม

หมายเหตุ : * งานวิจยั บางเรื่องใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลมากกว่า 1 วิธี
จากตาราง 12 พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่วเิ คราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณนา (descriptive Statistic) คือมีจานวน 20 เรื่อง (ร้อยละ 28.99) รองลงมาคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าสหสัม พัน ธ์อย่างง่าย (simple correlation) และใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้ อหา
(content analysis) วิธลี ะจานวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 11.59) รองลงมาคือ การใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติ t-test จานวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 10.14) และสถิตสิ มั ประสิทธิ ์การถดถอย (regression
analysis) จานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 8.70) ซึ่งล้วนใช้สถิตสิ มั ประสิทธิ ์การถดถอยพหุคูณ (multiple
regression analysis) ทัง้ สิน้ นอกจากนี้ยงั พบว่ามีงานวิจยั ทีใ่ ช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูลตามวิธขี องโคไลซี่
(colaizzi) จานวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 5.80) ซึง่ เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ หมด
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์สถานะองค์ความรู้
การวิเคราะห์สถานะองค์ความรูใ้ นตอนที่ 2 นี้ ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์สถานะองค์ความรู้จาก
งานวิจยั โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้ อหา และการตีความเนื้อหาจากงานวิจยั ที่น ามาศึกษา โดย
จาแนกเป็นหมวดหมู่ และแบ่งหัวข้อตามประเด็นคาถามการวิจยั ได้แก่ การนิยามความหมาย ปจั จัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างเครื่องมือและการประเมิน และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การนิ ยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
ตาราง 13 จานวนงานวิจยั เกีย่ วกับการนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณจาแนกตาม
ประเภทงานวิจยั
ผู้วิจยั และปี ที่ทาการวิ จยั

ประเภทงานวิ จยั

รวม

เชิงปริมาณ

นงเยาว์ (2546)*
ปทั มา (2548)
อารีย์ (2549)
พัชรี (2550)
Chanida (2004)

เสาวนีย์ (2546)
จาแรง (2549)
พรพรหม (2550)
นฤมล (2552)*
Wannapa (2007)

จิราพร (2547)
ขวัญฤทัย (2549)
หทัยรัตน์ (2550)
ระพี (2552)*

14

เชิงคุณภาพ

อรวรรณ (2545)
ปิยฉัตร (2545)
สุพศิ (2549)
Wanlapa (2004)

ระวีวรรณ (2545)
วะนิดา (2547)
นงเยาว์ (2552)
Sunisa (2007)

เสาวลักษณ์ (2545)
อุทุมพร (2549)
ปกรณ์ (2552)
Pongthep (2007)

12

รวม

26

หมายเหตุ : * เป็นงานวิจยั แบบผสมผสาน แต่ในส่วนนี้จาแนกตามวิธวี ทิ ยาทีน่ กั วิจยั ใช้เฉพาะ
ในส่วนของการนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
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1.1 การนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงปริมาณ
เมื่อพิจารณานิ ยามเชิง ปฏิบตั กิ าร (operational definition) ที่พบในงานวิจยั เชิงปริมาณ
พบว่า ข้อสรุปทีน่ กั วิจยั ประมวลจากการศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณมี 2 แนวทาง คือ แนวทาง
หนึ่ง สรุปสุขภาวะทางจิตวิญญาณว่าเป็นความสุขอันเกิดจากการมีสมั พันธภาพกับทุกสิง่ ที่อยู่รอบ
ตัวอย่างกลมกลืน และเข้าใจทัง้ กับบุคคลอื่น ธรรมชาติ และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จนหลุดพ้นจาก
อัตตา ดังพบในงานวิจยั ของ ขวัญฤทัย ธนารักษ์ (2549) ส่วนอีกแนวทางหนึ่ง สรุปสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณว่าเป็น ความสุขที่เกิดจากการดาเนิน ชีวติ อย่างมีเป้าหมาย และมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อและการปฏิบตั ติ ามหลักพุทธศาสนา ซึง่ ความหมายในแนวทางทีส่ องนี้พบในงานวิจยั เป็น
ส่วนใหญ่ ดังมีรายละเอียดของความหมายดังนี้
“สุขภาวะทางจิ ตวิ ญ ญาณ” หมายถึง สภาวะจิตที่มีความสุข มีความสงบเย็น เป็ น
ความสุข ความสงบทีเ่ กิดจากความดี ความไม่เห็นแก่ตวั และมีพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา
มุฑติ า อุเบกขา อันเป็นความรูส้ กึ และ/หรือการกระทาทีแ่ สดงออกถึงการให้ความรักความปรารถนา
ดี ตลอดจนมีความยินดีต่อผูอ้ ่นื โดยไม่คดิ อิจฉา มีจติ ทีป่ ราศจากอคติหรือมีความเห็นอกเห็นใจที่จะ
หยิบยืน่ สิง่ ทีด่ งี ามให้ผอู้ ่นื เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความลาบากหรือตกทุกข์ได้ยาก ผู้ท่ี
ประกอบด้วยจิตเหล่านี้ มักปรารถนาจะเห็นผูอ้ ่นื มีความสุขและประสบความสาเร็จในชีวติ มีความ
เมตตากรุณาต่อสัตว์ และสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด ช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน หรือสินจ้างรางวัล
ใด ๆ และมองข้ามเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยพฤติกรรมที่เป็นกลาง มีสติรู้ตวั และเบิกบานกับการทา
หน้าทีแ่ ละการใช้ชวี ติ ในทุกย่างก้าวทุกขณะ มีเป้าหมายและสามารถบรรลุเป้าหมายของชีวติ เห็น
คุณค่าในตนเองและยอมรับในตน มีอสิ ระ ให้อภัยตนเองและผู้อ่นื ตลอดจนดารงชีวติ อยู่อย่าง
ผาสุก มีปญั ญาเข้าใจธรรมชาติของชีวติ รับรูส้ ภาพตามความเป็นจริง เข้าใจถึงกฎของธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลง มีการรู้แจ้งเห็นจริง จิตมีคุณภาพอันเป็นความรู้สกึ และ/หรือการกระทาที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบและความเกี่ยวพันกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ความอดทน ความเข้ม แข็งทางกายและทางใจ ความหวัง การควบคุมดูแล การตัดสิน ใจและ
เผชิญกับสิง่ ทีท่ า้ ทาย ตลอดจนพร้อมเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงอย่างก่อให้เกิดคุณค่าและไม่รู้สกึ
หวั ่นวิตกใด ๆ อีกทัง้ มีความเกีย่ วข้องกับความเชื่อและการปฏิบตั ติ นตามหลักพุทธศาสนา คือ ศีล
สมาธิ ปญั ญา มีการเข้าถึงสิง่ สูงสุด เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน รวมทัง้ การมีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์เป็น
ทีน่ บั ถือหรือยึดเหนี่ยว หรืออาจเป็นความรูส้ กึ สุขทีเ่ นื่องมาจากความพึงพอใจในชีวติ ประกอบด้วย
ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สิง่ แวดล้อม และตนเอง จึงถือว่าเป็ นภาวะที่ดงี ามและเป็นภาวะที่
บุคคลได้รบั การปลดปล่อยจากความทุกข์ (นงเยาว์ กันทะมูล. 2546: 7; จิราพร เพิม่ เยาว์. 2547:
7; พรพรหม รุจไิ พโรจน์ . 2550: 8; Chanida Mattavangkul. 2004: 6-7; Wannapa Sittipran.
2007: 10-11)
อีกคาหนึ่งทีพ่ บว่ามีความหมายสอดคล้องใกล้เคียงกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือคาว่า
สุขภาวะทางปญั ญา ซึง่ จากงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้พบว่า มีการให้นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
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ของสุขภาวะทางปญั ญาไว้วา่ “สุขภาวะทางปัญญา” หมายถึง การทีเ่ ยาวชนมีความสุขจากการใช้
ชีวติ อย่างรูเ้ ท่าทัน และไม่ประมาท โดยประเมินจากพฤติกรรมการรูจ้ กั แสวงหาความรูแ้ ละใช้ความรู้
ไปในทางที่ถูก (ใฝ่รู้) คิด ลงมือทา และแก้ปญั หาอย่างมีสติ (คิดเป็น ทาเป็น แก้ปญั หาเป็น) และ
รูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ ไม่ยดึ ติดกับสิง่ ต่าง ๆ (มีอสิ รภาพ) (ระพี แสงสาคร; พิณนภา แสงสาคร; และ
เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์. 2552: 78)
นอกจากนี้ ยังมีการวิจยั ด้านการศึกษา ซึง่ มักจะใช้คาว่า จิตปญั ญา และ จิตตปญั ญาศึกษา
อันมีความหมายเชื่อมโยงกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ข้อสรุปทีน่ กั วิจยั ประมวลความหมายในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษานี้มคี วามสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันทัง้ หมดพอสรุปได้ว่า “จิ ตปัญญา”
หมายถึง การเรียนรูท้ ต่ี รงกับความต้องการของผูเ้ รียน โดยมุ่งเน้นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนมีความสุขและ
เกิดความงอกงามทางปญั ญา มีการปฏิบตั ิ การคิด และค้นพบความรู้ด้วยตนเองที่นาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ และเกิดความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (เสาวนีย์ จันทร์ท.ี 2546: 5; ปทั มา คุณเวทย์วริ ยิ ะ.
2548: 5; อารีย์ โลจนาภิวฒั น์. 2549: 4-5; จาแรง นกเอี้ยง. 2549: 5; พัชรี โคตรสมบัต.ิ 2550: 5;
หทัยรัตน์ ทรวดทรง. 2550: 5) และ “จิ ตตปัญญาศึกษา” (contemplative education) หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ประกอบด้วย การรับรู้อย่างลึกซึ้ง (deep sensing) การ
น้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) และการเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (meditation) ซึ่งการ
รับรูอ้ ย่างลึกซึง้ (deep sensing) หมายถึง การรับสิง่ เร้าที่ผ่านทางประสาทสัมผัสทัง้ ห้าเข้ามาด้วย
ความตัง้ ใจ เอาใจใส่ ส่วนการน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) หมายถึง การนาข้อมูลที่
ได้ร บั จากสิ่ง กระตุ้น มาคิดโดยแยบคาย (โยนิ โ สมนสิการ) ร่ วมกับความคิด มุมมอง ความรู้ส ึก
อารมณ์ ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน และสามารถตีความได้อย่างมีความหมาย สาหรับ
การเฝ้ามองเห็นตามที่เป็นจริง (meditation) หมายถึง การทาจิตให้สงบ มีสติและสมาธิ เกิดการ
หยั ่งรูด้ ว้ ยตนเอง (นฤมล อเนกวิทย์. 2552: 6-7)
วิธกี ารตีความ (interpretative approaches) ถือเป็นวิธกี ารหลักในการนิยามความหมาย
สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ ค้น พบเกี่ยวกับการนิ ยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณในส่วนนี้
ผูว้ จิ ยั อาศัยการตีความตามพยัญชนะ (literal interpretation) ร่วมกับการตีความตามสานวนภาษา
หรืออรรถะ (idiomatic interpretation) พบว่า ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้รวม
สาระส าคัญ ของสุขภาวะทางปญั ญาไว้แล้ว แต่ม ีขอ้ น่ าสัง เกตคือ ความหมายของสุขภาวะทาง
ปญั ญานัน้ จะเน้นถึงความสุขทีม่ าจากการใช้ชวี ติ ทีก่ ากับด้วยสติและปญั ญา ซึ่งนาไปสู่ความมีอสิ ระ
และเกิดความสุขทีแ่ ท้จริงในทีส่ ุด ทัง้ นี้มไิ ด้มกี ารอิงหรือพึ่งพิงอยู่กบั สิง่ ยึดเหนี่ยวใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตัวบุคคล ศาสนา หรือสิง่ เหนือธรรมชาติ นอกจากนี้ ในส่วนของจิตปญั ญาและจิตตปญั ญาศึกษานัน้
พบว่า เป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณในมิตขิ องการศึกษาเรียนรู้ นั ่นคือ ทัง้ จิตปญั ญาและจิตตปญั ญา
ศึกษาล้วนเป็นการเรียนรู้ท่ผี ู้เรียนใช้จติ วิญญาณในการแสวงหาความรู้อนั ก่อให้เกิดความงอกงาม
ทางปญั ญาพร้อมด้วยความสุขจากการเรียนรูน้ นั ้
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1.2 การนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ส าหรับ งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพที่น ามาสัง เคราะห์ ค รัง้ นี้ พ บว่า เหล่ า นั ก วิจ ัย ได้ข้อ สรุ ป
ความหมายสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณมาจากการวิเคราะห์ใ น 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก สรุ ป
ความหมายจากการวิเ คราะห์ก ารให้ค วามหมายตามการรับรู้และ/หรือ ประสบการณ์ ของผู้ใ ห้
ความหมาย ดังที่พบในงานวิจยั ของ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ (2552) ซึ่งศึกษาโดย
สังเคราะห์ขอ้ มูลจากวีดโี อและเอกสารการถอดเทปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ส าธารณสุขประเภทต่างๆ ทัง้ 4 ภาคของประเทศไทย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้
ปฏิบตั จิ นได้ขอ้ สรุปคานิยามของสุขภาวะทางจิตปญั ญา อุทุมพร มาลัยทอง (2549) ซึ่งศึกษาการ
รับรูค้ วามหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของพยาบาลหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย วัลภา คุณทรงเกียรติ
(Wanlapa Kunsongkeit. 2004) ซึ่งศึกษาความหมายของสุขภาพจิตวิญญาณตามการรับรู้ของคน
ไทย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นคนในจังหวัดเชียงใหม่ ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ (2545) ซึง่ ศึกษาการให้
ความหมายของความผาสุกทางจิตวิญญาณตามการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและ
ผูป้ ว่ ยเอดส์ เป็นต้น และอีกแนวทางหนึง่ เป็นการสรุปความหมายจากการวิเคราะห์เอกสารที่ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมร่ ว มกับ การวิเ คราะห์ ก ารให้ ค วามหมายตามการรับ รู้แ ละ /หรือ
ประสบการณ์ของผู้ใ ห้ความหมาย ดังที่พบในงานวิจยั ของ อรวรรณ ดวงมังกร (2545) ซึ่งแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาวิเคราะห์จากองค์ความรู้ ท่ไี ด้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมจากต ารา รายงานการวิจยั ปริญ ญานิ พนธ์ร ะดับ บัณ ฑิตศึก ษา เอกสาร
บทความวิชาการ และจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ฐานข้อมูล MedLine และ CINAHL ระยะที่ 2 เป็น
การศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ให้บริการการช่วยเหลือด้ าน
จิตวิญ ญาณ ได้แก่ พระ นักวัฒ นธรรม แพทย์ พยาบาล และกลุ่ ม ผู้ป่วยในที่ม าใช้บริการใน
โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างไรก็ตามพบว่า การวิเคราะห์ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ตามการรับรูแ้ ละ/หรือประสบการณ์ของผูใ้ ห้ความหมาย เป็นแนวทางที่ถูกนามาใช้ในงานวิจยั เป็น
ส่วนใหญ่
จากข้อค้นพบของงานวิจยั ดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะของ “จิตวิญญาณ”
แล้วพบว่า จิตวิญ ญาณประกอบด้วย 2 มิติ ได้แก่ สิ่งที่เหนือธรรมชาติ และธรรมชาติของ
มนุ ษย์ (1) สิง่ ที่อยู่เหนือธรรมชาติ เป็นภาวะเหนือตน ผู้ท่จี ะเข้าถึงได้ต้องมีความเชื่อ มีค วาม
ศรัทธา มีความเพียรในการปฏิบตั ิ โดยใช้ศาสนาเป็นสิง่ เชื่อมโยงและต้องมีพลัง 5 คือ ศรัทธา
วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปญั ญา จึงจะสามารถเข้าถึงและมีโอกาสได้สมั ผัสสิง่ ที่เหนือธรรมชาตินนั ้
(2) ธรรมชาติของมนุษย์ การมีพลังชีวติ ซึ่งจะได้จากการที่บุคคลได้รบั กาลังใจ มีความอบอุ่นใจ
การได้รบั การยอมรับและรู้ส ึกมีคุณ ค่า มีเกียรติ มีฐานะ มีความศรัทธา มีความหวัง มีส ิ่งยึด
เหนี่ ยวจิตใจ ท าให้บุคคลมีความมุ่ ง มั ่นที่จะหาคาตอบให้กบั ชีวติ โดยการหาความหมายและ
เป้าหมายของชีวติ เห็นความสัมพันธ์ในการดารงชีวติ กับธรรมชาติ เป็นการได้สมั ผัสจิตวิญญาณ
ในระดับของคนทั ่วๆ ไป (อรวรรณ ดวงมังกร. 2545: 70-71)
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ส่วนคาอธิบายคุณลักษณะของ “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ในแง่ปรัชญานัน้
ปกรณ์
สิง ห์ส ิร ิย า (2552) อธิบายไว้โ ดยอาศัย มุมมองการแบ่ง ระหว่าง “สมรรถนะ” กับ “ภาวะ” ซึ่ง
“สมรรถนะ” หมายถึง อานาจทีจ่ ะยังให้เกิดผลบางอย่าง ส่วน “ภาวะ” หมายถึง สภาพของสิง่
อันบรรยายได้ในเชิงคุณภาพ (เช่น สุข-ทุกข์) และกล่าวว่า “สุขภาวะ” คือ ผลจากการทางาน
ของสมรรถนะในปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม สุขภาวะทางจิตวิญญาณจึงแบ่งออกเป็น 2 มิตเิ ช่นกัน
คือ (1) สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณในฐานะที่เป็ น ผลจากสมรรถนะบางอย่างที่น อกเหนื อไปจาก
สมรรถนะทางจิตในด้านความคิดและความรู้ส ึก เรียกว่า “สมรรถนะทางจิตวิญ ญาณแบบเหนื อ
ธรรมชาติ” (supernatural) (2) สุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณในฐานะความตระหนัก ในความมี
ความหมายของสิง่ ต่างๆ เรียกว่า “สมรรถนะทางจิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะ” อย่างไรก็ตาม ผู้
ทีม่ สี ุขภาวะทางจิตวิญญาณในความหมายนี้ ไม่จาเป็นต้องรู้สกึ สุข สบายใจ หากต้องการจะกล่าว
ว่าบุคคลเหล่านี้มคี วามสุข ความสุขทีว่ า่ ก็จะต้องมีความหมายพิเศษ เช่น ไม่รสู้ กึ สุขโสมนัส แต่รสู้ กึ
ลึกๆ ถึงความมีคุณค่า เป็นต้น สมรรถนะในแบบนี้เกิดได้กบั บุคคลทั ่วไป โดยไม่จาเป็นต้องมีการ
ฝึกฝนพิเศษ แต่กม็ ใิ ช่สงิ่ ทีส่ ามารถทาให้เกิดอย่างจงใจได้ง่ายนัก
เมื่อพิจารณาเน้นไปทีจ่ ติ วิญญาณแบบอัตถิภาวะ จิตวิญญาณในความหมายนี้สามารถแยก
ได้เป็น (ก) สมรรถนะทีช่ ่วยให้ความหมายกลายเป็นความมีความหมาย และ (ข) ภาวะที่เกิดจาก
การเปลีย่ นจากความหมายสู่ความมีความหมาย กล่าวคือปกติเราอยู่ในภาวะที่เรารู้สกึ ถึงความคิด
หรือความหมายอยูเ่ สมอ ซึง่ นั ่นแปลว่าปกติเราอยูใ่ นภาวะทางจิตวิญญาณ และอาจกล่าวได้ว่าสิง่
นี้เป็น “ทุนเบื้องต้น” หรือคือ “ตัวตน” ของเรา (ในความหมายของความเป็นตัวเรา หรือ อัตถิ
ภาวะแห่งตัวเรา) นั ่นเอง แต่โดยพืน้ ฐานแล้ว ความเป็นตัวเป็นตนของเราจะมีได้กด็ ้วยความรู้สกึ
เพราะถ้าความคิดมี แต่เราไม่รสู้ กึ ความคิดนัน้ ก็มไิ ด้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเป็นตน หรือมิได้
อยู่ใ นโลกอัตถิภ าวะของเรา ปจั เจกภาพอันเป็นสิ่งที่บุคคลเป็ นอยู่อนั เป็น ขอบเขตที่กาหนดโดย
ความหมายทีร่ สู้ กึ นัน้ อาจขยายออกได้เมื่อบุคคลรูส้ กึ หรือพยายามรูส้ กึ “ความคิด” ที่เขามิได้รู้สกึ ใน
ขณะนี้ เมื่อสิง่ นี้เกิดขึน้ ก็กล่าวได้วา่ “โลก” ของบุคคลเปลีย่ นไป การรูส้ กึ ความหมายทีไ่ ม่เคยรูส้ กึ
นับเป็ น การท าให้สงิ่ ที่เป็ นอื่น กลายเป็น ตัวตนหรืออีกนัยหนึ่ ง เป็น การก้าวพ้น ตัวตนเดิม (selftranscendence) นั ่นเอง ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า “สุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ” คือภาวะที่เกิดจากการ
กลายเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นอื่นหรือการก้าวพ้นตัวตนได้อย่างต่อเนื่อง นั ่นคือ ยิง่ กลายเป็นสิง่ ที่เป็นอื่น ยิง่
ก้าวพ้นตัวตน บุคคลก็ยงิ่ เป็นตนเอง ยิง่ มีความดื่มด่าลึกซึง้ ยิง่ มีความตระหนักในความเป็นตัวเอง
แต่การจะก้าวพ้นตัวตนได้นนั ้ ต้องอาศัยสมรรถนะและภาวะอื่นๆ ทัง้ ด้านความคิด ด้านความรู้สกึ
ด้านสังคม หรือแม้กระทั ่งด้านร่างกาย (เช่น การสัมผัสกาย) และหากบุคคลสามารถก้าวพ้นตัวตน
และได้พบความมีความหมายใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีทศิ ทางทีเ่ หมาะสม ย่อมกล่าวได้วา่ บุคคลผู้
นัน้ มี “สุขภาวะทางจิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะ” นั ่นเอง (ปกรณ์ สิงห์สริ ยิ า. 2552)
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คุณลักษณะของสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ
จากความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ยังพบลักษณะอื่นๆ ทีส่ อดคล้องกัน
ซึง่ เป็นคุณลักษณะของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดังนี้
(1) ความรูส้ กึ เป็นสุขใจ สบายใจ มีความปิตแิ ละอิม่ เอมใจ มีความสงบไม่ฟ้ ุงซ่าน
ไม่วนุ่ วาย สับสน ไม่กระวนกระวายใจ ไม่คดิ มาก (ระวีวรรณ ถวายทรัพย์. 2545: 148; อุทุมพร
มาลัยทอง. 2549: 110; สุพศิ สงนวล. 2549: 102; Wanlapa Kunsongkeit. 2004: 146)
(2) มีความพอใจ พอเพียง และพอดีในชีวติ ปจั จุบนั ความพอใจในชีวติ เกิดจาก
ความพอใจในชีวติ ส่วนตัว ชีวติ ครอบครัว และชีวติ ทางสังคม อีกทัง้ การมีชวี ติ ที่มคี วามหมายซึ่ง
เกิดจากการมีคุณค่าในตนเอง และมีความภาคภูมใิ จในตนเอง เป็นที่รกั ได้รบั ความห่วงใย ได้รบั
กาลังใจ ได้รบั ความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง (วะนิดา น้อยมนตรี. 2547:
95; อุทุมพร มาลัยทอง. 2549: 110; สุพศิ สงนวล. 2549: 102; Wanlapa Kunsongkeit. 2004:
146)
(3) มีพลังชีวติ เป็นพลังภายในทีท่ าให้เกิดแรงขับทางบวกทีท่ าให้คนสามารถที่จะ
ดารงและดาเนินชีวติ ต่อไปได้ แม้เมื่ออยูใ่ นสภาวะใกล้ตายก็จะเป็นพลังช่วยให้สามารถไปอย่างถูก
ทิศทาง พลังนี้เป็นผลจากการมีความต้องการที่จะมีชวี ติ อยู่ และมีความสามารถในการจัดการกับ
ปญั หาในชีวติ ความต้องการทีจ่ ะมีชวี ติ อยูแ่ สดงให้เห็นได้จากการมีกาลังใจ มีความเข้มแข็งภายใน
ตนเอง มีความหวังและมีการวางแผนในอนาคต ส่วนความสามารถในการจัดการกับปญั หาในชีวติ
แสดงออกโดยการสามารถเผชิญปญั หา และปรับเปลี่ยนชีวติ และวิถีชวี ติ เพื่อแก้ปญั หาที่เกิดขึน้ ได้
(เสาวลักษณ์ มณีรกั ษ์ . 2545: 129; ปิยฉัตร สะอาดเอี่ยม. 2545: 90; สุพศิ สงนวล. 2549:
102; Wanlapa Kunsongkeit. 2004: 146; Sunisa Deachpichai. 2007: 110)
(4) การมีจติ เมตตา กรุณา เอือ้ อาทรต่อผู้อ่นื สร้างความสุขให้กบั ผู้อ่นื โดยการ
ตอบแทนผูม้ พี ระคุณ มองสิง่ ทีด่ เี กิดสุขต่อผูอ้ ่นื มีคุณธรรมนามาซึง่ ความดีงามและความมีคุณค่าใน
ตนเอง (ระวีวรรณ ถวายทรัพย์. 2545: 148; เสาวลักษณ์ มณีรกั ษ์ . 2545: 129; อุทุมพร
มาลัยทอง. 2549: 110; Sunisa Deachpichai. 2007: 110)
(5) มีสติ มีการรูแ้ จ้งเห็นจริง มีการรูจ้ กั ระงับและยับยังความคิ
้
ด มีความรูส้ กึ นึกคิด
ในการพิจารณาไตร่ตรองสิง่ ต่าง ๆ เข้าใจสิง่ ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง (ระวีวรรณ ถวายทรัพย์.
2545: 148; สุพศิ สงนวล. 2549: 102; Sunisa Deachpichai. 2007: 110)
(6) การมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวในชีวติ ซึง่ หมายถึงมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวที่มคี วามหมายเกี่ยวข้อง
กับศาสนา และพลังอานาจทีเ่ หนือธรรมชาติและบุคคล การมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวเป็นทีพ่ ง่ึ ทางใจนี้ ทาให้
มีจติ ใจเข้มแข็ง มีความสุข สงบ และปลอดภัยในชีวติ สิง่ ยึดเหนี่ยวประกอบด้วยการมีความยึดมั ่น
ในศาสนา การมีความเชื่อในพลังอานาจเหนือธรรมชาติ รวมถึงการมีสมั พันธภาพกับบุคคล การมี
ความยึดมั ่นในศาสนาแสดงออกด้วยการมีความศรัทธาต่อศาสนา การนาหลักทางศาสนามาเป็นสิง่
ชีน้ าชีวติ และมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนา การมีความเชื่อ ในพลังอานาจที่เหนือธรรมชาติอาจ
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ครอบคลุมถึงประเด็นของภูตผีและการรับรูข้ องจิตด้วย แสดงออกโดยการมีความเชื่อและบูชาต่อสิง่
เหนือธรรมชาติ ส่วนการมีสมั พันธภาพกับบุคคลนัน้ สะท้อนให้เห็นจากการมีความรู้สกึ ผูกพันกับ
ครอบครัว มีส ัม พัน ธภาพกับ เพื่อ น และมีค วามศรัท ธาต่ อ บุ ค คลที่เ คารพนับ ถื อ (ระวีว รรณ
ถวายทรัพย์. 2545: 148; เสาวลักษณ์ มณีรกั ษ์ . 2545: 129; ปิยฉัตร สะอาดเอี่ยม. 2545: 90-91;
วะนิดา น้อยมนตรี. 2547: 95; อุทุ มพร มาลัยทอง. 2549: 110; สุพศิ สงนวล. 2549: 102;
Wanlapa Kunsongkeit. 2004: 145-146)
องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสาคัญอยู่ 7 ประการได้แก่ 1) การตระหนัก
ในจริยธรรม 2) สภาวะที่จติ สงบ บริสุทธิ ์ มีความขันติ อดทน ข่มใจ มีความพอประมาณ เป็น
ภาวะแห่งจิตทีส่ งบเงียบอันประกอบด้วยสติสมั ปชัญญะ 3) สภาวะที่มคี วามเป็นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์
ซึง่ เป็นการบรรลุในเป้าหมายทีแ่ ท้จริงของชีวติ 4) จิตทีย่ กระดับ เป็นจิตทีม่ คี ุณภาพสูง เป็นจิตเดิม
ทีบ่ ริสุทธิ ์ 5) สภาวะแห่งปญั ญา ซึง่ หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้
มีสมั มาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ความดาริชอบ) เกี่ยวกับความธรรมดาโลก
(โลกียะ) ความเปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึงสิง่ เหนือโลก (โลกุตระ) โดยปราศจากมลทินใดๆ
6) การหลุดพ้น (วิมุตติ) ซึง่ เป็นความหลุดพ้นแห่งจิต หลุดพ้นจากกิเลสด้วยอานาจการฝึ กจิตหรือ
ด้วยกาลังสมาธิ (เจโตวิมุตติ) และเป็นความหลุดพ้นด้วยปญั ญา ซึ่งเป็นความหลุดพ้นที่บรรลุด้วย
การกาจัดอวิชชาได้ (ปญั ญาวิมุตติ) (Pongthep Sutheravut. 2007: 106) และ 7) มีทศิ ทาง ซึ่ง
ช่วยให้บุคคลสามารถกาหนดได้วา่ จะก้าวพ้นจากตัวตนไปในทางใด ในขณะเดียวกัน “ทิศทาง” ก็จะ
ช่วยให้บุคคลพิจารณาได้วา่ เมื่อใดเป็นเวลาทีค่ วรจะก้าวพ้นตัวตน (ปกรณ์ สิงห์สริ ยิ า. 2552: 44)
“สุขภาวะทางจิตปัญญา” เป็นอีกคาหนึ่งทีม่ กั พบคู่กบั “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ซึ่งจาก
งานวิจยั เชิง คุณ ภาพที่น ามาสัง เคราะห์ครัง้ นี้ พบว่า มีการให้ความหมายไว้ว่า “สุข ภาวะทาง
จิตปัญญา” หมายถึง สภาวะสงบสุขทีม่ คี วามประณีต เป็นความสุขที่แท้จริงที่หลุดพ้นจากการยึด
ติดกับวัตถุ แต่เป็ นภาวะที่เปี่ยมล้นด้วยความปิ ติ อิม่ เอิบ อิม่ เต็มจากภายใน มีความอ่อนโยน
เบิกบาน จิตใจสงบนิ่ ง ไม่ วุ่น วาย สับสน มีพลัง ในการมีช ีวติ อย่างมีคุณ ค่า มีความหมาย มี
เป้าหมายชีวติ ทีช่ ดั เจน พึงพอใจในชีวติ มีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ เข้าใจโลกและชีวติ ตามความจริงและมี
ความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปญั หาและอุปสรรคต่าง ๆ ในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม
(นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. 2552: 58)
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คุณสมบัติของสุขภาวะทางจิตปัญญา
“สุขภาวะทางจิตปญั ญา” มีคุณสมบัตสิ าคัญ 3 ประการคือ ความสุข สงบ อิสระ ซึ่ง
คุณลักษณะ (attributes) ของสุขภาวะทางจิตปญั ญา สามารถแบ่งกลุ่มตามคุณสมบัตทิ งั ้ 3 ประการ
ได้ดงั นี้
1) กลุ่มความสุข (happiness) ประกอบด้วย เมตตากรุณา อยากช่วยเหลือ (being
kind) จิตใจอ่อนโยน เข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น (being gentle) เป็นมิตร เป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย
(being friendly) รับผิดชอบ (being responsible) ยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย (being flexible) และ
เคารพในศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ (respect of other being)
2) กลุ่มความสงบ (peacefulness) ประกอบด้วย จัดการ ควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ
ของตนเองได้ (being able to control one’s feeling) เข้มแข็ง อดทน (being hardily) เสียสละ
(being devoted) มุ่งมั ่น ทุ่มเท (being committed) มองโลกในแง่ดี (being optimistic) และ
ยอมรับและให้อภัย (accept other being and being forgiving)
3) กลุ่มความอิสระ (independence) ประกอบด้วย มีพลังแห่งการเรียนรู้ (being
empowered) กล้าหาญ (being courageously) คิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ (being creative)
อ่อนน้อมถ่อมตน (being humble) ประสานความแตกต่าง (being compromised) และพอเพียง
(being sufficient) (นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. 2552: 61)
องค์ประกอบของสุขภาวะทางจิตปัญญา
องค์ ป ระกอบของสุ ข ภาวะทางจิ ต ป ัญ ญานั ้น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีเป้าหมาย/ความหมายของชีวติ 2) มีคุณค่า มีความภาคภูมใิ จ พึง พอใจ
ในชีวติ 3) มีศรัทธา มีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจ 4) มีความเข้าใจโลกและชีวติ ตามความเป็นจริง เห็น
ความธรรมชาติธรรมดาของทุ กสิง่ มองเป็ น องค์ร วมเห็น ความเชื่อมโยงของทุ กสิ่ง และ 5) มี
ความสามารถในการเผชิญและแก้ปญั หาอุปสรรคต่างๆ ในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม (นงเยาว์
มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. 2552: 58)
เมื่อวิเคราะห์ตีค วามนิ ยามความหมายจากการวิจยั ข้างต้น โดยอาศัย การตีความตาม
พยัญ ชนะ (literal interpretation) ร่วมกับการตีความตามสานวนภาษาหรืออรรถะ (idiomatic
interpretation) พบว่า ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ ภาวะเหนือ
ธรรมชาติ และภาวะธรรมชาติของมนุ ษย์ และเมื่อ วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตปญั ญา ในแง่ของความหมายนัน้ จะเห็นว่า มีสาระสาคัญทีใ่ กล้เคียง
กันมาก แต่มขี อ้ น่าสังเกตว่า ความหมายของสุขภาวะทางจิตปญั ญานัน้ จะรวมความเนื้อหาสาระแต่
เฉพาะในส่วนของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในมิตภิ าวะธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยไม่มกี ารรวมความ
ถึงสิง่ เหนือโลกหรือพลังอานาจทีเ่ หนือธรรมชาติซง่ึ เป็นมิตภิ าวะเหนือธรรมชาติเลย
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สาหรับในแง่ขององค์ประกอบนัน้ พบความสอดคล้องกันอย่างมากระหว่างองค์ ประกอบ
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตปญั ญา ใน 2 องค์ประกอบ คือ (1) สภาวะที่มี
ความเป็นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และการมีเป้าหมาย/
ความหมายของชีวติ ซึง่ เป็นองค์ประกอบในสุขภาวะทางจิตปญั ญา (2) สภาวะแห่งปญั ญา ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบในสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และการมีความเข้าใจโลก และชีวติ ตามความเป็นจริง ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบในสุขภาวะทางจิตปญั ญา ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ในสุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน้
ล้วนเป็นองค์ประกอบทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกับความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในมิตทิ ่เี หนือ
ธรรมชาติ เป็นสมรรถนะทางจิตวิญญาณแบบเหนือธรรมชาตินั ่นเอง ซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่สุขภาวะ
ทางจิตปญั ญาให้ความสาคัญเลย
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ตีความการนิ ยามความหมายจากการจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มบุคคลทั ่วไป เป็นกลุ่มที่มกี ารนิยามความหมายได้ครอบคลุมที่สุด และเมื่อพิจารณา
ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณตามการจาแนกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอันได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย
กลุ่มผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย และกลุ่มบุคคลทั ่วไป พบว่า มีการให้นิยามความหมายไปในแนวทางทีส่ อดคล้อง
กัน แต่ม ีข้อน่ าสัง เกตว่า ในนิ ยามความหมายที่กลุ่มผู้ ป่วยรับรู้และให้นิยามไว้นัน้ ไม่ไ ด้ร วม
ความหมายในแง่ของความตระหนักในการมีความหมายของชีวติ การหาความหมายและเป้าหมาย
ในชีวติ ที่แท้จ ริง หากแต่ มุ่ ง เน้ น ไปในด้านของการได้ร บั กาลัง ใจ ความรัก ความอบอุ่น จาก
ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเข้าใจสิง่ ต่างๆ ตามความเป็นจริง มีสติอยู่กบั ภาวะของ
โรค มีความสุขใจ อยูก่ บั โรคได้อย่างสมดุล และการมีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์และกรรมดีคอยคุ้มครอง อีกทัง้
ยังครอบคลุมถึงประเด็นของภูตผีและการรับรูข้ องจิตด้วย
ส่วนในกลุ่มผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยนัน้ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข
ซึ่ง พบว่ามีการนิ ยามความหมายที่ครอบคลุม ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่ม ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวซึ่ง
พบว่ามีการนิยามความหมายทีม่ คี วามเป็นรูปธรรมมากกว่าในด้านทีเ่ ป็นนามธรรม
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2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
ตาราง 14 จานวนงานวิจยั เกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณจาแนกตาม
ประเภทงานวิจยั
ผู้วิจยั และปี ที่ทาการวิ จยั

ประเภทงานวิ จยั

รวม

เชิงปริมาณ

อุไรวรรณ (2543)
ระพี (2552)*

ธนิญา (2545) สมจิตต์ (2549)
Wannapa(2007)

5

เชิงคุณภาพ

ระวีวรรณ (2545)
นงเยาว์ (2552)

สุพศิ (2549)
กุศล (2552)

5

Pongthep (2007)

รวม

10

หมายเหตุ : * เป็นงานวิจยั แบบผสมผสาน แต่ในส่วนนี้จาแนกตามวิธวี ทิ ยาทีน่ กั วิจยั ใช้เฉพาะ
ในส่วนของปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2.1 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงปริมาณ
ข้อค้นพบของงานวิจยั เชิงปริมาณจานวนหนึ่ง พบว่ามีปจั จัยบางประการที่มคี วามสัมพันธ์
และสามารถท านายสุ ขภาวะทางจิต วิญ ญาณได้ เช่ น ข้อค้น พบจากงานวิจ ัยของอุ ไ รวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์ (2543) ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เป็นขันในกลุ
้
่มผูส้ งู อายุ ธนิญา น้อยเปียง (2545) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณเป็นขัน้ ในกลุ่ม
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สมจิตต์ ธีรทรัพย์กุล (2549) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ในกลุ่มหญิงวันรุ่นที่ทาแท้งผิดกฎหมาย เป็น ต้น จากข้อค้นพบเหล่านี้
สามารถแบ่งปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ปจั จัยทางบวก
อันเป็นปจั จัยทีส่ ่งเสริม สนับสนุนก่อให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และปจั จัยทางลบอันเป็นปญั หา
และอุปสรรคต่อการเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ดังแสดงไว้ในตาราง 15
เมื่อ ท าการวิเคราะห์เนื้ อ หาของข้อค้น พบเชิง ปริมาณข้า งต้น พบว่า ปจั จัยทางบวกที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การสนับสนุ นทางสัง คมทัง้ จากเพื่อนและครอบครัว
การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม การกากับตนเอง การมองโลกในแง่ดี ภาวะ
สุขภาพ และรายได้ ส่วนปจั จัยทางลบ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และภาวะ
ซึมเศร้า นอกจากนี้ขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั ยังพบว่ามีปจั จัยซึง่ เป็นตัวทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
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จานวนหนึ่งได้แก่ การสนับสนุ นทางสังคม (รวมถึงสัมพันธภาพในครอบครัว ) ภาวะสุขภาพ การ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา การกากับตนเอง การมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย
อายุ รายได้ และเพศ
2.2 ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
จากข้อค้น พบของงานวิจ ยั เชิง คุณ ภาพจ านวนหนึ่ง พบว่า มีปจั จัยบางประการที่ม ีความ
สัมพันธ์ทงั ้ ในทางบวกและทางลบกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ดัง เช่น ข้อค้นพบจากงานวิจยั ของ
พงค์เทพ สุธรี วุฒิ (Pongthep Sutheravut. 2007) ซึง่ ศึกษาในกลุ่มประชาชน ระวีวรรณ ถวายทรัพย์
(2545) ซึง่ ศึกษาในกลุ่มผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยเอดส์ เป็นต้น ดังแสดงไว้ในตาราง 16
เมื่อทาการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อค้นพบเชิงคุณภาพพบว่ามีผลสอดคล้องกับงานวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยจากข้อค้นพบเชิงคุณภาพนี้พบว่า ปจั จัยทางบวกของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ได้แก่
ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนชุมชน ทุนทางปญั ญา/องค์ความรู้ การสนับสนุ นทางสังคมจากเพื่อน
ครอบครัว และบุคลากรทางสุขภาพ การขัดเกลาหล่อหลอมจากครอบครัว โรงเรียน สถาบันทาง
ศาสนาหรือวัด สัง คม ประสบการณ์ ชวี ติ ในอดีต ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ ความรู้
เรื่อ งจิตวิญ ญาณ สุ ขภาพร่ างกาย บุ คลิกภาพส่ วนบุคคล ความศรัท ธาในพระพุ ท ธ พระธรรม
พระสงฆ์ การคิดถึงสิง่ ทีด่ ี ความรูส้ กึ มีคุณค่าต่อตัวเอง การยอมรับสภาพตัวเอง ความรับผิดชอบใน
ภาระและหน้าที่ ความหวัง พฤติกรรม และกิจกรรมซึง่ เกีย่ วข้องกับจิตวิญญาณ สติปญั ญา ประวัติ
ความเป็นมาของมนุษย์ด้านพฤติกรรมทางศาสนาและศิลปะ ภูมหิ ลัง อายุ ระบบงาน ลักษณะงาน
รางวัล รายได้ สิง่ แวดล้อมหรือบรรยากาศในการทางาน ส่วนปจั จัยทางลบ ได้แก่ สภาพจิตใจที่
อ่อนแอ ความรูส้ กึ ท้อแท้ จิตใจไม่สงบและรอบข้างมีเสียงรบกวนทาให้จติ ไม่สงบ อาการอ่อนเพลีย
ปวดจากโรคและการรักษาจนไม่สามารถทากิจกรรมใด ปญั หา อุปสรรค ภาวะวิกฤตที่เกิดขึน้ ใน
ชีวติ และประสบการณ์ทไ่ี ด้เห็นความทุกข์ของผูอ้ ่นื
จากการวิเคราะห์เนื้อหาโดยรวมของข้อค้นพบทัง้ จากงานวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ จะ
พบว่า ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณเหล่านี้ สามารถสรุปเป็นกลุ่มปจั จัยใหญ่ๆ ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปญั ญาสังคม (social cognitive theory) ของแบนดูร่า (Bandura. 1989) ซึ่ง
สามารถน ามาใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุ ษ ย์อย่างเป็ น ระบบ โดยมองพฤติกรรมมนุ ษย์ (BBehavior) ในรูป กระบวนการปฏิส มั พัน ธ์ร ะหว่างปจั จัยส่ว นบุค คล (P-Person) กับ ปจั จัย
สภาพแวดล้อม (E-Environment) ที่มีผ ลต่อกัน และกัน อย่างต่อเนื่ อง จากทฤษฎีดงั กล่าว จึง
สามารถจัดกลุ่มปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้เป็น 2 กลุ่มปจั จัย คือปจั จัยภายใน
อัน เป็ น กลุ่ ม ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล และป จั จัย ภายนอก อัน เป็ น กลุ่ม ป จั จัย สภาพแวดล้อ ม ซึ่ง มี
รายละเอียดของแต่ละปจั จัยดังนี้
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ตาราง 15 ข้อค้นพบของงานวิจยั เชิงปริมาณเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ชื่อนักวิ จยั
อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์

ปี
พ.ศ.
2543

กลุ่มตัวอย่าง
ผูส้ งู อายุ

ธนิญา
น้อยเปียง

2545

ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
เต้านม

สมจิตต์
ธีรทรัพย์กลุ
Wannapa
Sittipran

2549

หญิงวัยรุน่ ทีท่ า
แท้งผิดกฎหมาย
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี

ระพี แสงสาคร;
และคนอื่นๆ

2552 เยาวชนครอบครัว
แตกแยก

2550

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวก
ความผาสุกทาง - สัมพันธภาพในครอบครัว
จิตวิญญาณ - ภาวะสุขภาพ
- การปฏิบตั ธิ รรม
ความผาสุกทาง - การสนับสนุนทางสังคม
จิตวิญญาณ
ตัวแปรตาม

ความผาสุกทาง - การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
จิตวิญญาณ
สุขภาวะทาง - รายได้
จิตวิญญาณ - แรงสนับสนุนทางสังคม

สุขภาวะทาง
ั
ปญญา

- การกากับตนเอง
- การมองโลกในแง่ดี
- การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
- พื้นฐานการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
- การสนับสนุนทางสังคม(จากครอบครัว+เพื่อน)

ทางลบ

- การรับรูค้ วาม
รุนแรงของ
การเจ็บป่วย
- ภาวะซึมเศร้า

ตัวทานาย
- สัมพันธภาพในครอบครัว
- ภาวะสุขภาพ
- การปฏิบตั ธิ รรม
- การสนับสนุนทางสังคม
- การรับรูค้ วามรุนแรงของ
การเจ็บปว่ ย
- อายุ*
- รายได้*
- แรงสนับสนุนทางสังคม*
- เพศ
- การกากับตนเอง
- พื้นฐานการปฏิบตั ทิ าง
พุทธศาสนา
- การมองโลกในแง่ดี

หมายเหตุ : งานวิจยั ของ ระพี แสงสาคร; พิณนภา แสงสาคร; เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์ (2552) มีระเบียบวิธวี จิ ยั แบบ Mixed Methodology สาหรับในส่วนของ
ั ยต่างๆ ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ
การศึกษาความสัมพันธ์ของปจจั
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ตาราง 16 ข้อค้นพบของงานวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ชื่อนักวิ จยั
ระวีวรรณ
ถวายทรัพย์

สุพศิ สงนวล

ปี
กลุ่มตัวอย่าง
พ.ศ.
2545 ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี

2549

Pongthep
2550
Sutheravut
นงเยาว์ มงคล - 2552
อิทธิเวช; และคน
อื่นๆ
กุศล สุนธรธาดา; 2552
และคนอื่นๆ

ประเด็นที่
ศึกษา
ความผาสุก
ทาง
จิตวิญญาณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ

ั ยทางบวก ประกอบด้วย ความหวัง การยอมรับสภาพตัวเอง การเปิดเผยตัวเองว่าติดเชือ้
1) ปจจั
การปลง ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าต่อตัวเอง ความรับผิดชอบในภาระและหน้าที่ การคิดถึงสิง่ ทีด่ ี
ั ยทางลบ ได้แก่ สภาพ
การตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม 2) ปจจั
จิตใจที่อ่อนแอ 3) ปจั จัยอื่นๆ ได้แก่ รายได้ ประสบการณ์ ชวี ติ ในอดีต บุคลิกภาพส่วนบุคคล
การเลี้ยงดูในครอบครัว และสุขภาพร่างกาย
ผูป้ ว่ ยมะเร็งที่ การเยียวยา 1) ประสบการณ์ทมี่ มี าก่อนการเจ็บปว่ ย ประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.1) มีความศรัทธา
ได้รบั รังสีรกั ษา
ด้าน
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 1.2) บุคลิกภาพทีเ่ ข้มแข็ง และ 1.3) เคยปฏิบตั มิ าก่อน
จิตวิญญาณ 2) การสนับสนุนจากบุคลากรทางสุขภาพ ซึง่ ได้แก่ 2.1) กิจกรรมคุณภาพชีวติ และ 2.2) การ
สนับสนุนกาลังใจจากแพทย์และพยาบาล
3) การสนับสนุนจากสังคมใกล้ตวั ซึง่ ได้แก่ 3.1) การสนับสนุนกาลังใจจากบุคคลในครอบครัว และ
3.2) การสนับสนุนกาลังใจจากเพื่อนผูป้ ว่ ยด้วยกัน
ส่วนสิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค ได้แก่ 1) อาการอ่อนเพลีย 2) ปวดจากโรคและการรักษาจนไม่สามารถ
ทากิจกรรมใด 3) ความรูส้ กึ ท้อแท้ 4) จิตใจไม่สงบพอ 5) รอบข้างมีเสียงรบกวนทาให้จติ ไม่สงบ
ั
ั
ประชาชน
สุขภาวะทาง - ปจเจกของบุ
คคล - ความรูเ้ รือ่ งจิตวิญญาณ - ปญญา
- ประวัติ - ภูมหิ ลัง - พฤติกรรม
จิตวิญญาณ - ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องเรือ่ งจิตวิญญาณ - สภาวะแวดล้อม
ั ยภายใน ได้แก่ ปญหา
ั
เอกสารการถอด
1) ปจจั
อุปสรรค ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประสบการณ์ทไี่ ด้เห็นความ
เทปกิจกรรมการ
ทุกข์ของผูอ้ ่นื 2) ปจั จัยภายนอก ได้แก่ การขัดเกลาหล่อหลอมจากครอบครัว โรงเรียน สังคม
ั
แลกเปลีย่ น
อายุ ระบบงาน ลักษณะงาน สิง่ แวดล้อมหรือบรรยากาศในการทางาน กัลยาณมิตร และรางวัล
จิตปญญา
ั
เรียนรูใ้ นเจ้าหน้า
1) ทุนมนุษย์ 2) ทุนสถาบัน 3) ทุนชุมชน 4) ทุนทางปญญาหรื
อองค์ความรู้
ทีส่ าธารณสุข
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ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย
1. ลักษณะชีวสังคม (biosocial factors) เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
เป็นต้น เป็นปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยเพศ มีความสัมพันธ์กบั
สุขภาวะทางจิตวิญญาณในแง่ทเ่ี พศหญิงมักมีความสามารถในการปรับตัวยอมรับกับสิง่ ที่เกิดขึน้ กับ
ตนเองได้ดกี ว่าเพศชาย เพศจึงเป็นปจั จัยหนึ่งทีส่ ามารถใช้ทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ อายุ
มีอทิ ธิพลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณและสามารถทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้เช่นกัน อันมี
สาเหตุมาจากอายุเป็นตัวแสดงถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ยี าวนาน อัน ทาให้เกิดการสั ่งสม
ประสบการณ์ในการแก้ปญั หาทีม่ ากกว่า การมีประสบการณ์ท่มี ากกว่าเปรียบเสมือนการได้ฝึกหัด
มากและช่ วยให้แก้โ จทย์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ อายุยงั มีความสัมพัน ธ์กบั ความสามารถในการ
จัดการตนเอง และการตัดสินใจ นอกจากนี้ ด้วยธรรมชาติของวัย ผูท้ ผ่ี ่านโลกมากย่อมเข้าใจชีวติ
ได้มากกว่า การผ่านประสบการณ์ชวี ติ มามากทาให้มกี ารยอมรับกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับชีวติ และ
ผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่าจะมีความสนใจในศาสนา และมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าผู้ท่มี อี ายุน้อย
กว่า สถานภาพสมรส นับเป็นปจั จัยหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เนื่องจากการที่
บุคคลมีส ถานภาพสมรสนัน้ จะท าให้บุคคลรู้ส ึกมีความมั ่นใจ มีกาลังใจ และมีคู่คิดที่คอยให้
คาปรึกษาซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลถึงความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้อง
เผชิญ กับเหตุการณ์วกิ ฤตของชีวติ คู่สมรสจะเป็ นบุคคลที่คอยให้กาลังใจ ให้ความรั กและช่ วย
ปฏิบตั ภิ ารกิจที่ให้ความหมายแก่ชวี ติ เช่น การทาบุญหรือประกอบพิธกี รรมทางศาสนา เป็นต้น
นอกจากนี้ รายได้ ก็เป็นอีกหนึ่งปจั จัยที่มคี วามสัมพัน ธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
กล่าวคือ การมีเงิน จานวนมากย่อมทาให้เกิดความรู้ส ึกมั ่นคง มีห ลักประกัน ของชี วติ มีโ อกาส
แสวงหาแหล่งประโยชน์ในการดูแลตนเองและสามารถนามาใช้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ ได้
และทาให้มโี อกาสในการทาบุญ บริจาคทาน รวมถึงการมีทุน ที่จะทาให้เงินนัน้ งอกเงยขึน้ ด้วย
การทีบ่ ุคคลมีรายได้จะทาให้ไม่ตอ้ งไปพึ่งพาผู้อ่นื ทาให้มคี วามเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยที่จะต่อสู้ต่อไป
แต่ถ้าบุคคลไม่มรี ายได้เป็นของตนเอง เงินทีม่ ใี ช้อยูอ่ าจจะหมดไป และต้องกลายเป็นภาระของผู้อ่นื
บุคคลจะเกิดความไม่สบายใจในทีส่ ุด
2. ประสบการณ์ ในอดีต (past experience) ได้แก่ ประวัตชิ วี ติ ในวัยเด็ก การ
พัฒนาการทางร่างกาย สถานะทางกายภาพ ความเจ็บปว่ ย ประสบการณ์ความเจ็บปวดทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเด็กคนอื่นๆ ประสบการณ์ชวี ติ ในอดีต ประสบการณ์ท่ไี ด้เห็นความทุกข์ของผู้อ่นื อุปสรรค
ปญั หา ภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ตลอดจนถึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณและความรู้
เรื่องจิตวิญญาณ ซึง่ ปจั จัยด้านประวัตคิ วามเป็นมาและภูมหิ ลังนี้มผี ลกระทบทัง้ ในทางบวก และทาง
ลบต่อสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ กล่าวคือ หากบุคคลมีประสบการณ์ ท่ตี ้องเผชิญ กับความทุ ก ข์
ยากลาบาก พบกับอุปสรรค ปญั หา ภาวะวิกฤตที่เกิดขึน้ ในชีวติ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ต้อง
ออกจากบ้านมาเผชิญชีวติ ด้วยตัวเอง บุคคลในครอบครัวเจ็บปว่ ย ตัวเองเจ็บปว่ ย หรือปญั หาชีวติ
อื่นๆ ประสบการณ์ชวี ติ ทัง้ หลายเหล่านี้จะเป็นสิง่ ที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชีวติ ในปจั จุบนั หาก
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บุคคลสามารถพลิกอุปสรรคภาวะวิกฤตนัน้ เป็นการสร้างโอกาสได้ โดยคนกลุ่มนี้จะมีคุณลักษณะ
ของความเข้มแข็ง อดทน อดกลัน้ ไม่ยอ่ ท้อต่อปญั หา มีความเชื่อมั ่นในตนเอง รวมทัง้ การมอง
โลกในแง่บวก สามารถอยูก่ บั ความทุกข์โดยมองว่า “มันไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดไป” และมีความหวัง
ว่า “แล้วมันจะผ่านไป” อย่างไรก็ตาม บุคคลกลุ่มนี้อาจเกิดความท้อแท้ได้ แต่กต็ ้องสามารถที่จะ
รักษาสมดุลของจิตใจไว้ในยามทีเ่ หนื่อยล้า ดังนัน้ จึงต้องอาศัยแหล่งสนับสนุนทางจิตใจ เช่น บุคคล
สาคัญทีเ่ คารพนับถือ บางคนอาจใช้ธรรมะเป็นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการ
ดาเนิน ชีวติ ต่อไป ส่วนประสบการณ์ท่ไี ด้เห็น ความทุ กข์ของผู้อ่นื นัน้ จะทาให้บุคคลเกิดความ
เมตตาสงสารขึน้ ภายในจิตใจ และสามารถซึมซับความทุกข์ของคนอื่นได้ คุณธรรมที่มภี ายใน คือ
ความรักที่ไม่ ม ีเงื่อนไข ความเห็น อกเห็น ใจ และการสร้างสรรค์นัน่ เองที่เป็ นแรงผลักท าให้ไ ม่
สามารถนิ่งเฉยอยูไ่ ด้ ดังนัน้ จึงกระทาสิง่ ทีด่ งี ามเพื่อผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแรงบันดาลใจที่มี
อยูใ่ นตัวเอง เมื่อผูอ้ ่นื ได้รบั สิง่ ทีด่ กี จ็ ะเกิดความยินดีทย่ี อ้ นกลับมาเติมพลังให้ตนเอง
3. บุคลิ กภาพ (personality) ถือเป็นทุนมนุษย์ทม่ี คี วามสาคัญปจั จัยหนึ่งซึง่ มีความ
สัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตวิญญาณอย่างยิง่ กล่าวคือ บุคลิกภาพมีส่ วนเกี่ยวข้องกับความสุขของ
บุคคล โดยหากเป็นบุคคลทีม่ นี ิสยั ร่าเริง มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้เวลานาน
ไม่เครียดกับอะไรนาน เข้ากับคนง่ายย่อมเป็นคนทีม่ ชี วี ติ เป็นสุข นอกจากนี้คุณลักษณะบางประการ
ของบุคคล ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะความเป็นผู้นา การกากับตนเอง การมองโลกในแง่ดี
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเหล่านี้ ล้วนเป็น บุคลิกภาพอันสัมพันธ์กบั สุขภาวะจิตวิญญาณ โดยมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการควบคุมตนเอง สามารถสร้างแรงจูงใจ มีพลังใจ มีการปรับตัวได้ดี
มีการคิดพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องอันนาไปสู่ความสุขที่แท้จริง นอกจากนี้ ความรู้สกึ มี
คุณค่าในตัวเอง ซึง่ เป็นการทีบ่ ุคคลมีความคิดว่าตนเองยังมีประโยชน์ มีบทบาทที่สาคัญที่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือ และเป็นที่พ่งึ ต่อคนในชุมชน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ ทาให้บุคคลเกิด
ความรู้สกึ ว่าตนเองยังเป็นบุ คคลที่มคี ุณค่า มีประโยชน์ ไม่ด้อยกว่าผู้อ่นื ด้วยความคิดความรู้สกึ
ดังกล่าว จึงเป็ นปจั จัยหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดกาลังใจ และความเข้มแข็ง ในการที่จะต่อสู้ช ีวติ เพื่อ
ช่วยเหลือสังคมและเป็นทีพ่ ง่ึ ให้แก่ผู้อ่นื อีกทัง้ การที่บุคคลมีจติ ใจเข้มแข็ง อดทน มีบุคลิกภาพที่มี
ความเข้มแข็งมาก่อนจะช่วยให้บุคคลนัน้ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ และยอมรับกับสิง่ ที่
เกิดขึน้ ได้ดี เพราะบุคลิกภาพทีเ่ ข้มแข็งจะทาให้บุคคลแสดงออกมาในลักษณะของความมุ่งมั ่นในการ
ทีจ่ ะทาสิง่ ต่างๆ ให้สาเร็จได้ เป็นลักษณะของความสามารถที่จะควบคุมสิง่ ที่เกิดขึ้น และเกิดเป็น
การจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างท้าทาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองได้
ง่ายขึน้ บุคลิกภาพทีเ่ ข้มแข็งจะช่วยให้บุคคลเยียวยาตนเองจนเกิดสมดุลด้านจิตวิญญาณได้ ทุน
มนุษย์เหล่านี้ลว้ นเป็นสิง่ ทีถ่ ูกหล่อหลอมจากครอบครัว (บ้าน) วัด โรงเรียน (บวร) ชุมชน สังคม
และสภาพแวดล้อม มาตัง้ แต่เด็กจนเป็นผูใ้ หญ่
4. การปฏิ บตั ิ ทางพุทธศาสนา (Buddhist practice) รวมถึงการมีศรัทธาใน
พุทธศาสนา และการมีประสบการณ์ทางศาสนาด้วย การปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนามีแนวทางในการ
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ปฏิบตั ิเบื้องต้น ใน 3 ด้าน คือ ทาน ศีล ภาวนา การปฏิบตั ิทางพุท ธศาสนามีความสัมพัน ธ์
ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทัง้ นี้เพราะการปฏิบตั ธิ รรมในพุทธศาสนาจะเป็นแนวทางการ
ปฏิบตั เิ พื่อให้บุคคลดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ ทาให้มคี วามสัมพันธ์ท่ดี กี บั ผู้อ่นื มีการฝึ กฝนจิตให้
สุขสงบ และอาจพัฒนาจนก่อให้เกิดเป็นปญั ญาที่เห็นชอบ รู้แจ้งได้ในที่สุด อีกทัง้ การศรัทธาใน
ศาสนาย่อมเป็นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ อันมีส่วนช่วยให้สามารถยอมรับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนได้ ดังนัน้ การ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาจึงเป็นปจั จัยหนึ่งทีส่ ามารถร่วมทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
5. ภาวะซึมเศร้า (depression) ความรูส้ กึ ท้อแท้ จิตใจไม่สงบ สภาพจิตใจอ่อนแอ
ล้วนเป็ นปจั จัยลบที่ม ีผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณทัง้ สิ้น นัน่ คือ หากบุคคลมีความรู้ส ึกท้อแท้
หมดกาลังใจ ซึมเศร้า และมีจติ ใจที่อ่อนแอจะมีผลทาให้ไม่มแี รงที่จะลุกขึน้ ต่อสู้ รู้สกึ หมดอาลัย
ตายอยากในชีวติ อีกทัง้ จิตใจที่อ่อนแอยังส่ง ผลกระทบต่อร่างกาย ทาให้แขนขาอ่อนแรง ไม่มี
เรีย่ วแรงทีจ่ ะทางาน นั ่นคือ จิตใจทีอ่ ่อนแอมีผลทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นปจั จัยที่
ส่งเสริมให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย นอกจากนี้ การทีบ่ ุคคลมีจติ ไม่สงบ ฟุ้งซ่าน จิตใจระส่าระส่าย
ไม่สามารถควบคุมจิตได้ เกิดความกังวลใจ เป็นผลให้ไม่เกิดสมาธิ ซึง่ นัน้ ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ
มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั ่นเอง
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
1. การถ่ายทอดทางสังคม (socialization) เป็นปจั จัยทางบวกที่มผี ลกระทบต่อ
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณเช่นกัน การถ่ายทอดทางสังคมถือเป็นทุนสถาบัน และทุนชุมชน
ซึง่ เป็นการขัดเกลาหล่อหลอมจากครอบครัว โรงเรียน สังคม รวมทัง้ การสั ่งสอน อบรมเลีย้ งดู การมี
แบบอย่างทีด่ ี ซึง่ จะทาให้เกิดการซึมซับ เมื่อได้ฟงั ได้เห็นแบบอย่าง ได้ลงมือปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป
เป็นการค่อยๆ โน้มน้าวให้เกิดการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยวิธกี ารที่
อ่อนโยน นุ่ มนวล อันจะก่อให้เกิดความรู้สกึ มีคุณค่าในตัวเอง และพร้อมที่จะให้คุณค่ากับผู้อ่นื
ทุนสถาบันนัน้ ได้แก่ 1) ครอบครัว โดยพ่อแม่จะเป็นตัวแบบของเยาวชน หล่อหลอมเยาวชน อบรม
บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมที่ดงี าม รวมทัง้ จิตส านึกรู้จกั รับผิดชอบชั ่วดี ให้รู้จกั ท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 2) โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย อันเป็นแหล่งสร้างความรูท้ างวิชาการ ควบคู่
กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในสังคม 3) สถาบันศาสนาหรือวัด เป็นที่ยดึ เหนี่ยว
จิตใจของคนในสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้ตงั ้ มั ่นอยูใ่ นคุณงามความดี มีคุณธรรม เสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข สถาบันศาสนาจึงมีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม
จริยธรรม เนื่องจากธรรมมะจะช่วยแก้ปญั หาของมนุษย์ได้โดยการเจริญจิตภาวนา ฝึ กอบรมจิตใจ
ให้เข้มแข็ง มั ่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้ หลาย 4) หน่วยงานหรือองค์กร เริม่ จากนโยบาย
ทีผ่ นู้ าให้การสนับสนุน และผู้นาทาตัวเป็นแบบอย่าง บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจกัน ดูแลซึ่งกัน
และกัน มีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่เหมาะสม ได้แก่ ความผูกพัน ต่อองค์กร เป็นต้น จะเป็นการส่งเสริม
หล่อหลอมให้เกิดการทางานอย่างมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อีกทัง้ การมี ทุนทางปญั ญาหรือองค์
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ความรูส้ งู ในองค์กร สามารถเป็นแหล่งสะสมภูมปิ ญั ญา และแหล่งเรียนรู้ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้
ภายในและภายนอก ส่วนทุนชุมชน เป็นทุนทางสังคมทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ที่ขยาย
จากครอบครัว โรงเรียน เป็นทีม่ าของภูมปิ ญั ญา วิธคี ดิ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชวี ติ ความเชื่อใน
สิง่ ศักดิ ์สิท ธิ ์ พิธีกรรม ศาสนา ประเพณีต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพัน ธ์ของสมาชิกชุมชนไว้
ด้วยกัน ซึง่ เป็นทุนทางวัฒนธรรมทีท่ าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม โดยทาให้สมาชิกในสังคมมี
โอกาสทากิจกรรมร่วมกัน ทุนทางสังคมในมิตติ ่างๆ ข้างต้น ล้วนมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนา
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทงั ้ สิน้
2. การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นอีกหนึ่งปจั จัยสาคัญที่มคี วาม
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ การสนับสนุ น ทางสัง คมอาจมาจากครอบครัว
ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ปู่ ยา ตา ยาย ญาติพน่ี ้อง และสามีหรือภรรยา เพื่อน บุคคลในชุมชน
และในกรณีทเ่ี ป็นผูป้ ว่ ยก็อาจรวมไปถึงบุคลากรทางสาธารณสุขอันประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล
อาสาสมัคร ทัง้ นี้การสนับสนุนทางสังคมอาจกระทาได้โดยการให้ความรัก ให้การดูแลเอาใจใส่ ให้
กาลัง ใจ ให้การปรึกษาและคาแนะน า ให้ขอ้ คิดในการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึง ให้การยอมรับ และ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ด้วย ทาให้บุคคลเกิดความรู้สกึ ที่ดี มีกาลังใจและมีพลังใจในการสู้ต่ อ เกิด
ความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเองเพิม่ มากขึน้ รับรูว้ า่ ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรู้สกึ ผูกพันใกล้ชดิ
ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว เรียนรูว้ า่ ตนต้องมีชวี ติ อยูต่ ่อไปอย่างมีเป้าหมายและพึงพอใจกับชีวติ ที่เป็นอยู่ของ
ตน นอกจากนี้ การมีสมั พันธภาพในครอบครัวที่ดนี ับเป็นแรงสนับสนุ นทางสังคมที่สาคัญประการ
หนึ่งด้วย ทัง้ นี้ การมีสมั พันธภาพทีด่ ใี นครอบครัว ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ มีความใกล้ชดิ อบอุ่น จะ
ทาให้บุคคลรับรูถ้ งึ ความรักทีไ่ ด้ และรู้สกึ ว่าชีวติ มีความหมาย มีความหวัง มีความพึงพอใจใน
ชีวติ ทาให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั ่นเอง
3. สิ ง่ แวดล้อม (environment) อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม บรรยากาศในการทางาน เช่น การทางานในทีม่ คี วามขัดแย้งน้อย มีความ
รักความสามัคคี มีการทางานเป็นทีม อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้ท่มี กี ารพัฒนาทางจิตวิญญาณใน
ระดับสูงขึน้ แม้บุคลากรหรือผูร้ ่วมงานไม่ลงรอยกันหลังจากพยายามสร้างความรักความสามัคคีแล้ว
พบว่ายากทีจ่ ะเยียวยา ก็จะปล่อยวาง สร้างความสงบภายใน และให้ความสาคัญกับแรงจูงใจใฝ่
สัม ฤทธิ ์มากกว่าแรงจูงใจใฝ่สมั พัน ธ์ และมองว่าเป็น แบบฝึ กหัดที่ยงิ่ ทาให้เกิดการพัฒ นาทาง
จิตวิญญาณสูง ขึน้ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มคี วามเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณที่ส าคัญ
ได้แก่ ระบบงาน ลักษณะงาน และรางวัล
ระบบงานนับเป็นปจั จัยทางบวกทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทัง้ นี้ การมี
ระบบงานทีด่ ี มีนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการทางานที่มปี ระสิทธิภาพ ผู้บริห ารมีความจริงจังและ
จริง ใจ บริห ารจัดการให้คุณภาพอยู่ท่รี ะบบงานมากกว่าตัวจึง จะทาให้องค์กรเข้มแข็งได้
ผูป้ ฏิบตั งิ านรู้สกึ ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ทาให้รู้สกึ ถึงคุณค่าของตนเอง และทุ่มเท
ให้กบั งาน
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ปจั จัย ด้า นลัก ษณะงาน เป็ น ป จั จัย ที่ส่ ง เสริม ให้เ กิด การพัฒ นาสุ ข ภาวะทาง
จิตวิญญาณอีกปจั จัยหนึ่ง กล่าวคือ ลักษณะการทางานซึ่งเป็นงานที่ยาก ท้าทาย งานที่
อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวติ งานที่ละเอียด ซับซ้อน และงานที่ต้องประสานความร่วมมือ
ั หา
ประสานความแตกต่าง ลักษณะงานที่ไ ด้กล่าวมา ท าให้ผู้ปฏิบตั ิง านต้องแก้ไ ขปญ
เฉพาะหน้ า ถึง แม้จ ะมีแนวทางปฏิบตั ไิ ว้กต็ าม แต่แนวปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่ใ ช่สูตรส าเร็จ
ตายตัว ท าให้ต้องปรับตัว ปรับวิธคี ิด ปรับวิธีการ เพื่อให้เหมาะสมที่สุดในแต่ละบริบท
ดังนัน้ การทางานที่ไม่ซ้าซากจาเจในแต่ละวัน จึงเป็นงานที่มชี วี ติ ที่ต้องใส่ใจ และสร้าง
คุณค่า เพื่อให้เกิดความหมายอย่างลึกซึง้ กับผูร้ บั บริการ
ปจั จัยทางบวกที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณอีกปจั จัยหนึ่งคือรางวัล ซึ่ง
รางวัลทีก่ ล่าวถึงนี้ เป็นรางวัลทีเ่ ป็นผลพลอยได้จากการทาสิง่ ที่มคี ุณค่า และได้ยอ้ นกลับ
มาเป็นแรงบันดาลใจอย่างไม่มที ่สี ้นิ สุด รางวัลดังกล่าวเป็นสิง่ ที่ประเมินค่าไม่ได้เนื่องจาก
บางครัง้ รางวัลไม่ ไ ด้อยู่ใ นรูปของสิ่ง ของ แต่เป็ น เพียงแค่ “รอยยิ้ม ” ก็ส ามารถสร้าง
ความรู้ส ึก ที่เป็ น มิต รแทนคาขอบคุณ แทนสิ่ง ที่มีค่าที่ใ ห้แ ก่กนั และกัน และก่อให้เกิด
ความสุขทีป่ ิติ อิม่ เอิบใจ หรือบางครัง้ ความรู้สกึ ได้รบั รางวัลนัน้ เป็นเพียงแค่สายตาที่มอง
มาด้วยความรูส้ กึ อยากขอบคุณที่ก่อให้เกิดความสุขล้นเหลือ เป็นความสุขที่ขา้ มพ้นจาก
ความสุขในทางโลก เป็นความสุขทีส่ งู ส่งทางจิตวิญญาณ เมื่อก้าวพ้นจากความสุขที่เป็น
วัตถุสงิ่ ของในทางโลก ผู้ท่มี พี ฒ
ั นาการทางจิตวิญญาณจะเติมเต็มตนเองด้วยความสุขที่
เงิน ไม่ ส ามารถซื้อได้ และไม่ส ามารถตีร าคาเป็ น เงิน ได้ อีก ทัง้ ยัง เป็ น พลัง ภายในที่
ทรงคุณค่าแก่ผทู้ ไ่ี ด้รบั
4. ภาวะสุขภาพ (health status) อาการอ่อนเพลีย ความตระหนักในการดูแล
สุขภาพตนเอง และการรับรูค้ วามรุนแรงของการเจ็บปว่ ยมีความสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เนื่องจากหากบุคคลมีความเจ็บปว่ ยก็จะส่งผลทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงวิถีชวี ติ บทบาทและการมี
สัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื บุคคลเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเป็นภาระของผู้อ่นื บางครัง้ ความเจ็บป่วยนัน้ ไม่ม ี
หนทางรักษาให้หายได้ก็จะทาให้เกิดความรู้สกึ ท้ อแท้ส้นิ หวัง และหากบุคคลมีอาการอ่อนเพลีย
เกิดขึน้ ก็จะทาให้บุคคลไม่มแี รงและไม่อยากทากิจกรรมใดๆ ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรม
ทางศาสนาได้ เช่น ไม่สามารถนั ่งสวดมนต์หรือทาสมาธิได้น านเช่น ปกติ ไม่สะดวกไปทาบุญ
เป็นต้น นอกจากนี้ การรับรูค้ วามรุนแรงของการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณเช่นกัน นั ่นคือ เมื่อระดับการรับรู้ความรุน แรงของการเจ็บป่วยมากขึน้ ก็จะยิง่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคคลมากขึน้ ทัง้ นี้หากบุคคลรับรู้ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วยย่อมก่อให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวติ และจะรู้ส ึกมีความไม่แน่ นอนในชีวติ
เป้าหมายในชีวติ ก็เปลีย่ นไป อย่างไรก็ตาม ความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองนัน้ นับว่า
เป็นปจั จัยทีเ่ ข้ามาส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณท่ามกลางภาวะสุขภาพที่ไม่ดี การที่
บุคคลยอมรับว่าตนเองมีปญั หาสุขภาพและมีกาลังใจที่จะมีชวี ติ อยู่ต่อไปข้างหน้า ทาให้หนั มาดูแล
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สุข ภาพตนเองอย่างเคร่ ง ครัด และสามารถปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของตนเองให้ถูก ต้องตาม
คาแนะนาที่ได้รบั การที่บุคคลหันมาเอาใจใส่กบั พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ทาให้เกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง และมีความอบอุ่นใจ มั ่นใจว่าตนเองจะไม่เจ็บปว่ ย อีกทัง้ จะมี
การดูแลสุขภาพใจให้ปกติสุข ดังนัน้ ผู้ท่มี ภี าวะสุขภาพดีและมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ตนเองจะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณมากกว่าผู้ท่มี ภี าวะสุขภาพไม่ดี และไร้ความตระหนักในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
จากข้อมู ลทัง้ หมดข้า งต้น ยัง สามารถสรุ ป ได้ อีก แนวทางหนึ่ ง ว่ามีปจั จัย ที่เ กี่ย วข้องกับ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณใน 2 มิติ คือ ปจั จัยทางบวก ได้แก่ ลักษณะชีวสังคม ประสบการณ์ในอดีต
บุคลิกภาพ การถ่ ายทอดทางสัง คม การปฏิบตั ิท างพุท ธศาสนา การสนับสนุ นทางสังคม และ
สิง่ แวดล้อม ส่วนปจั จัยทางลบ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า และภาวะสุขภาพ
3. การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
3.1 การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงปริมาณ
งานวิจยั เชิงปริมาณทีน่ ามาศึกษาในส่วนของการสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ พบว่ามีงานวิจยั ของ นิภสั สรณ์ บุญ ญาสันติ (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสร้าง
เครื่องมือวัดความต้องการมิตดิ า้ นจิตวิญญาณของผู้ป่วย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ของเครื่องมือวัดมิตดิ า้ นจิตวิญญาณจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และพบว่าเครื่องมื อที่ใช้วดั มิติ
จิตวิญ ญาณของผู้ป่วยประกอบด้วยข้อคาถามจ านวน 37 ข้อ แบ่ง เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
พิธกี รรม (ritual) หมายถึง การปฏิบตั ิกจิ กรรมทางศาสนา เช่น การบูช าสิง่ ที่เคารพนับถือ ตาม
ความเชื่อความศรัทธา การได้รบั การยอมรับในเรื่องการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาจากเจ้าหน้าที่ใน
ทีมสุขภาพ การได้พดู คุยกับพระ หรือบุคคลทีต่ นเคารพนับถือและการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับหลัก
คาสอนของศาสนา (2) ด้านพลังใจ (internal power) หมายถึง พลังใจในการดาเนินชีวติ เป็นพลัง
ทีเ่ กิดขึน้ จากจิตใจของบุคคลผูน้ นั ้ ทาให้มกี าลังใจในการต่อสู้กบั อุปสรรค ความเจ็บป่วย มีความ
เข้มแข็งอดทน ทาให้รสู้ กึ ว่ามีชวี ติ ทีม่ คี ุณค่า และสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวติ ทีค่ ดิ ไว้ได้ พลังใจ
นี้อาจเกิดจากการได้รบั กาลังใจ ความช่วยเหลือและสนับสนุ นจากบุคคลที่รกั นับถือ หรือศรัทธา
ทัง้ ทางด้านจิตใจ การดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (3) ด้านความศรัทธา (faith)
หมายถึง ความเชื่อในพลังอานาจเหนือธรรมชาติหรือเป็นสิง่ ทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ รู้สกึ ว่าเมื่อได้ปฏิบตั ิ
แล้วจะมีทพ่ี ง่ึ ทางใจ มีความหวังว่าผลของการรักษาจะดีขน้ึ หรือยอมรับเหตุการณ์ท่ไี ม่คาดคิดได้
อย่างสงบ (4) ด้านการยอมรับการรักษาพยาบาล (compliance) หมายถึง การยอมรับ และอดทน
ต่อวิธกี ารรักษาพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤตได้อย่างสงบ (นิภสั สรณ์ บุญญาสันติ. 2548)
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ตาราง 17 จานวนงานวิจยั เกีย่ วกับการสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จาแนกตามประเภทงานวิจยั
ผู้วิจยั และปี ที่ทาการวิ จยั

ประเภทงานวิ จยั
เชิงปริมาณ

นิภสั สรณ์ (2548) ระพี (2552)*

เชิงคุณภาพ

นงเยาว์ (2552)

รอฮานิ (2553)

รวม
2

Pongthep (2007)

รวม

3
5

หมายเหตุ: * เป็นงานวิจยั แบบผสมผสาน แต่ในส่วนนี้จาแนกตามวิธวี ทิ ยาทีน่ กั วิจยั ใช้เฉพาะ
ในส่วนของการสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
นอกจากนี้ ยังมีคณะนักวิจยั ที่ได้พยายามสร้างเครื่องมือวัดสุขภาวะทางปญั ญาขึน้ เพื่อใช้
ประกอบการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะองค์ร วมอัน ประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
ั ญา โดยได้สร้างแบบวัดสุขภาวะทางปญั ญาตาม
จิต สุขภาวะทางสัง คม และสุขภาวะทางปญ
แนวคิดทางศาสนาพุท ธซึ่ง ถูกกาหนดเป็น นิ ยามเชิง ปฏิบตั ิการ และสร้างข้อคาถามตามแนวคิด
ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาบริบทของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นเด็กและเยาวชนไทย ข้อคาถามสุขภาวะ
ทางปญั ญามีจานวน 10 ข้อ ในแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผูต้ อบทีม่ คี ะแนนรวมสูงแสดง
ว่าเป็น ผู้ท่มี สี ุขภาวะทางปญั ญาสูง และผู้ตอบที่มคี ะแนนรวมต่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี ีสุขภาวะทาง
ปญั ญาต่า (ระพี แสงสาคร; พิณนภา แสงสาคร; เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์. 2552)
3.2 การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
สาหรับงานวิจยั เชิง คุณภาพที่น ามาศึกษาในส่วนของการสร้างเครื่องมือและการประเมิน
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีข้อ ค้นพบของ รอฮานิ เจะอาแซ และคนอื่น ๆ (2553) ซึ่งท าการ
ทบทวนความรูเ้ รื่องเครื่องมือประเมินภาวะจิตวิญญาณ โดยใช้การทบทวนจากฐานข้อมูล Pubmed,
ScienceDirect, ProQuest, CINALH และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (ThaiLis) และคัดเลือกเอกสารที่
ตรงตามเกณฑ์ทก่ี าหนดจานวน 18 ฉบับ แล้วทาการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) พบว่า
เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของจิตวิญญาณทีป่ รากฏจากผลการพัฒนาเครื่องมือเหล่านัน้ มีความ
คล้ายคลึง กัน ในคุณ ลักษณะทั ่วไป ซึ่ง สามารถแบ่ง องค์ประกอบของจิตวิญ ญาณได้เป็น 4
องค์ประกอบ คือ (1) คุณค่า เป้าหมายและความหมายของชีวติ (value, meaning and purpose of
life) (2) ความศรัทธาในศาสนา และความรู้สกึ ต่ออานาจเหนือธรรมชาติ (faith and belief in
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supernatural) (3) การมีปฏิสมั พันธ์กบั ตนเอง สิง่ แวดล้อมและอานาจเหนือธรรมชาติ (4) ความ
ตระหนักรูแ้ ละคุณธรรมพืน้ ฐาน
โดยเครื่องมือประเมินจิตวิญญาณ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิง
ปริมาณและเครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิงคุณภาพ เครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิงปริมาณ
จาแนกตามลักษณะการใช้งานได้ 5 ชนิด คือ (1) เครื่องมือประเมินความเชื่อด้านจิตวิญญาณ
(spiritual belief) (2) เครื่องมือประเมินประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ (spiritual experience)
(3) เครื่องมือประเมินคุณลักษณะทางจิตวิญญาณ (spiritual characteristics) (4) เครื่องมือประเมิน
การเติบโตด้านจิตวิญญาณ (spiritual growth) และ (5) เครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
(spiritual well-being) ส่วนเครื่องมือประเมิน จิตวิญญาณเชิง คุณ ภาพมี 5 ชนิด คือ (1) แบบ
สัมภาษณ์ประวัตทิ างจิตวิญญาณ (2) spiritual life maps (3) spiritual genograms (4) spiritual
ecomaps และ (5) spiritual ecograms นอกจากนี้ ยังพบว่าเครื่องมือทีร่ วบรวมได้จากงานวิจยั ชิ้น
นี้ส่วนใหญ่เป็นแบบประเมินทีพ่ ฒ
ั นาในต่างประเทศ และเกี่ย วข้องกับสุขภาพ สาหรับการศึกษา
เรื่องจิตวิญญาณในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อหาความหมายหรือคานิยาม
ของจิตวิญญาณ และจากัดอยู่ในประชากรเฉพาะกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเรื่องจิตวิญ ญาณส่วน
ใหญ่ดดั แปลงจากเครื่องมืออื่นๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในต่างประเทศ โดยปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมกับ
ความเชื่อและบริบทของคนไทย ซึง่ ถือว่าไม่เหมาะสมในการนามาใช้กบั ประชากรทั ่วไป เนื่องจาก
พบว่า เครื่องมือทุกชนิดล้วนมีขอ้ บ่งชีแ้ ละข้อจากัดเฉพาะ และมีความจาเพาะกับศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง อีกทัง้ แบบประเมินทางจิตวิญญาณยังมีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ความเชื่อ ศาสนกิจ และ
บริบททางสังคมอย่างสูง โดยมีแนวคิดว่าหากปฏิบตั ศิ าสนกิจหรือมีความเชื่อ และศรัทธาในหลัก
ปฏิบตั ขิ องศาสนาโดยเฉพาะต่อพระเจ้าจะถือว่ามีภาวะทางจิตวิญญาณทีด่ ี (รอฮานิ เจะอาแซ; และ
คนอื่น ๆ. 2553)
แม้ในสังคมไทยจะมีความพยายามในการสร้างแบบประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยู่บ้าง
แต่ยงั มีจานวนน้อย และยังเป็นการประเมินทีอ่ าจจะยังขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วนไป ดังจะเห็นได้
จากข้อค้นพบของ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ (2552) ซึง่ ทาการสังเคราะห์ความรูท้ างด้าน
การพัฒนาจิตปญั ญา (วิญญาณ) จากเรื่องเล่าความสาเร็จของผู้ให้บริการและผู้รบั บริการในระบบ
สุขภาพ: พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปจั จัยที่เกี่ยวข้อง จากข้อค้นพบดังกล่าวคณะนักวิจยั ได้ให้
ทัศนะเกีย่ วกับแนวทางการวัดหรือประเมินผลว่า จิตปญั ญาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล เป็นพลังที่คอย
ขับเคลื่อนอยูภ่ ายใน แต่สามารถเห็นได้จากคุณลักษณะหรือการกระทาทีแ่ สดงออกมา แต่ปญั หาก็
ยังมีอยูว่ า่ จิตปญั ญาเป็นพลังทีค่ อยควบคุมการดาเนินชีวติ ให้อยูใ่ นสมดุล ดังนัน้ ในภาวะปกติคนเรา
จึงอาจจะไม่รบั รูถ้ งึ การมีอยูข่ องจิตปญั ญา หรือพลังทางจิตปญั ญาของตนเองอย่างแท้จริง ดังนัน้
การวัดหรือการทดสอบควรใช้หลายวิธรี ่วมกัน และทาในสถานการณ์ท่มี ขี อ้ จากัด เช่น ในภาวะ
กดดัน เร่งรีบ หรือมีปญั หารุมเร้าต่างๆ เช่น ทาแบบทดสอบภายในเวลาจากัด ให้เวลาต่อข้อน้อย
ทีส่ ุด ทาการทดสอบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หรือไม่ให้มกี ารเตรียมตัวก่อน มีการสร้างสถานการณ์ให้
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เกิดความวุ่น วาย ความไม่พร้อมก่อนสอบ หรือการสอบสัมภาษณ์ โ ดยใช้คาพูดที่บีบคัน้ หรือ
ท่าทางทีค่ ุกคาม (นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. 2552: 76-77)
ดังนัน้ นักวิจยั จึงได้เสนอว่า การวัดอาจทาได้ในหลายวิธดี งั นี้
1. การสังเกตพฤติกรรมการกระทาทีแ่ สดงออกมาถึงคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ทัง้ ภาวะปกติ
และเมื่อมีเหตุการณ์บบี คัน้ ต่างๆ ทัง้ กิรยิ าท่าทาง สีหน้าแววตา น้ าเสียง และเรื่องราวที่พูดคุยกับ
ทุกคน
2. การใช้สถานการณ์จาลอง หรือบทบาทสมมุติ โดยสร้างสถานการณ์ให้เหมือนจริง หรือ
ใกล้เคียงกับของจริงมากทีส่ ุด เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ทเ่ี สีย่ งต่อชีวติ การบริการที่
ต้องรองรับอารมณ์ผู้ป่วย การตัดสินใจเชิงจริยธรรมต่าง ๆ แล้วเทียบเปรียบกับสิง่ ที่ผู้ท่มี กี าร
พัฒนาทางจิตปญั ญาเคยทามาก่อนว่าเหมือนหรือใกล้เคียงกันเพียงใด
3. การให้ท ดลองงาน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์จริง เพื่อประเมินความชอบ
ความถนัดและได้เห็นถึงตัวตนทีแ่ ท้จริง ซึง่ อาจต้องใช้เวลาบ้าง หรือใช้สถานการณ์เป็นสิง่ เร้า
4. การสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์พูดถึงตนเองในประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมทัง้ 5
มิตขิ องจิตปญั ญา เช่น ให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์เล่าถึงเรื่องความสาเร็จ หรือความล้มเหลวในชีวติ สิง่ ที่
ทาให้มคี วามสุข หรือความทุกข์ทส่ี ุดในชีวติ แล้วรูส้ กึ อย่างไรบ้าง สามารถจัดการความรู้สกึ ต่าง ๆ
ได้อย่างไร คิดอย่างไรกับเรื่องทีเ่ กิดขึน้ คิดด้านบวกหรือด้านลบ และทาให้เค้าได้เรียนรูส้ งิ่ ใด
5. สร้างแบบประเมิน ส าหรับคัดกรองคนเข้ าสู่ร ะบบ และการเข้าสู่ตาแหน่ ง ต่างๆ จาก
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 18 ประการ การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน (นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช;
และคนอื่นๆ. 2552: 77)
นอกจากนี้ จากข้อค้นพบของ พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (Pongthep Sutheravut. 2007: 107)
พบว่า การประเมิน สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สามารถวัดได้จาก 4 องค์ประกอบ คือ 1) สัมมาทิฐ ิ
(personal right view and right though) โดยการสังเกตอย่างครอบคลุมเพื่อประเมินพฤติกรรมส่วน
บุคคล 2) ปญั ญาญาณ (human intellectual) 3) วิถีช ีวติ (personal life style) และ 4) สภาวะ
แวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural environment)
เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาในภาพรวมของการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะพบว่า การ
ประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณสามารถทาได้หลายวิธแี ละควรใช้หลายวิธรี ่วมกันในการประเมิน
ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความเกีย่ วข้องกับความเชื่อ ศาสนา ศาสนกิจ และบริบท
ทางสังคม จึง เป็น ข้อจากัดในการนาไปใช้กบั ประชากรทั ่วไป นั ่นคือ ไม่เป็ นการสมควรที่จะน า
เครื่องมือประเมินทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นบริบทหนึ่งมาใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นอีก
บริบทหนึ่งนั ่นเอง
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4. แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
ตาราง 18 จานวนงานวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณจาแนกตามประเภท
งานวิจยั
ประเภทงานวิ จยั

ผู้วิจยั และปี ที่ทาการวิ จยั

รวม

เชิงปริมาณ

เกษตะวัน (2544)* เนตรลาวัณย์ (2548)

2

เชิงคุณภาพ

ระวีวรรณ (2545) นงเยาว์ (2546)* ปิยะมาศ (2548)
อุทุมพร (2549)
นงเยาว์ (2552) ระพี (2552)*
Pongthep (2007)

7

รวม

9

หมายเหตุ : * เป็นงานวิจยั แบบผสมผสาน แต่ในส่วนนี้จาแนกตามวิธวี ทิ ยาทีน่ กั วิจยั ใช้เฉพาะ
ในส่วนของแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
4.1 แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงปริมาณ
จากข้อค้น พบของงานวิจ ัยเชิง ปริมาณเปิ ดเผยว่า บุคคลมีวธิ ีก ารปฏิบตั ิเพื่อสร้างเสริม
สุขภาวะทางจิตวิญญาณดังนี้คอื 1) ปฏิบตั ธิ รรม การปฏิบตั ธิ รรมนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
จิตวิญญาณของตนเอง หลุดพ้นจากความมีตวั ตน จิตใจมีความสุขสงบ ไม่ฟ้ ุงซ่าน มีความมั ่นคงทาง
อารมณ์หรือมีภมู คิ มุ้ กันทางจิตใจ สุขภาพแข็งแรงขึน้ มีความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ชีวติ มากขึน้ คิดถึงคนอื่น มี
ความมั ่นใจในการอยูร่ ่วมกันกับสังคมมากขึน้ (เกษตะวัน นากดี. 2544: 50) 2) การทากิจกรรมเพื่อ
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถเพิม่ สุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ (เนตรลาวัณย์ เกิดหอม.
2548: 64)
4.2 แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
สาหรับข้อค้นพบจากงานวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ได้มกี ารสังเคราะห์ขอ้ มูลอันเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้หลากหลายแนวทาง ดังปรากฏในงานวิจยั ของพงค์เทพ
สุธรี วุฒิ (Pongthep Sutheravut. 2007) ซึง่ เสนอว่ามีแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
อยู่ 3 ประการ นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และคนอื่น ๆ (2552) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณสาหรับเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับ ระพี แสงสาคร พิณนภา แสงสาคร และ
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เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์ (2552) ที่ไ ด้เสนอกลยุท ธ์เชิง พุท ธเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะองค์ร วม
ั ญา) ในเยาวชน
(ได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางปญ
ส่วน ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ (2545) นงเยาว์ กันทะมูล (2546) อุทุมพร มาลัยทอง (2549) นงเยาว์
มงคลอิทธิเวช และคนอื่นๆ (2552) เสนอแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระดับบุคคล
นอกจากนี้ อุทุมพร มาลัยทอง (2549) นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และคนอื่นๆ (2552) ยังได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระดับองค์กร ส่วน ปิยะมาศ ยินดีสุข (2548) ได้เสนอ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เมื่อทาการวิเคราะห์เนื้อหาทัง้ จากงานวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพพอสรุปได้ว่า แนวทาง
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับสังคม
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณระดับบุคคล
แนวทางการพัฒ นาสุข ภาวะทางจิตวิญ ญาณระดับบุ ค คล สามารถแบ่ ง เป็ น 2
แนวทาง ได้แก่
1) แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในเด็กและเยาวชน ทาได้โดยผ่าน
การอบรมเลี้ยงดู การถ่ายทอดทางสังคมทัง้ จากบุคคลในครอบครัว และจากบุคคลในสังคมที่มี
จิต วิญ ญาณสูง มองเห็น คุ ณ ค่า และยอมรับในตัว ตนของเด็ก การพัฒนาควรพัฒนาให้เด็ก มี
เป้าหมายชีวติ ที่ชดั เจน มีความมั ่นคงในจิตใจ มีท กั ษะการใช้ชวี ติ ใช้ชวี ติ อย่างสร้างสรรค์และมี
ความหมาย สอนให้เข้าใจชีวติ และโลกตามความเป็นจริง เห็นความเชื่อมโยงของทุกสิง่ พัฒนาให้
เด็กมีกระบวนการเรียนรูแ้ บบไตรสิกขา ปลูกฝงั จริยธรรม “การลดประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม” จัดบรรยากาศทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสม และมีแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ควรสอนสิง่ ต่างๆ ผ่าน
กิจกรรมทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่เด็ก
2) แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในผูใ้ หญ่ มีแนวทางในพัฒนาดังนี้
2.1 แสวงหาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวติ 2.2 มองว่าชีวติ อยู่ภายใต้
กฎของธรรมชาติ 2.3 ปรับตัวเพื่อการดาเนิน ชีวติ ที่มเี ป้าหมาย 2.4 ฝึ กควบคุมอารมณ์ และ
ความรูส้ กึ ของตนเอง 2.5 ดาเนินชีวติ ตามหลักพุทธธรรม ฝึกฝน และปฏิบตั ดิ ้านจิตวิญญาณ เช่น
ปฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขา เป็น ต้น 2.6 ท ากิจกรรมที่ส ร้างแรงบัน ดาลใจให้กบั ตนเอง 2.7 มี
กัลยาณมิตร 2.8 เข้าร่ วมอบรม ศึกษาดูง าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจเรียนรู้จากการท างานที่
เกีย่ วข้องกับความทุกข์ของผูค้ น
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แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณระดับสังคม
แนวทางการพัฒนาสุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณระดับ สัง คม สามารถแบ่ ง เป็ น 2
แนวทาง ได้แก่
1) แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในโรงเรียน สามารถกระทาได้ดงั นี้
1.1 จัดการศึกษาโดยการเรียนรูจ้ ากพืน้ ฐานชีวติ ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของชุ ม ชน 1.2 จัด การเรีย นรู้ผ่ า นการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ร่ ว มกัน ระหว่า งคนกับ คน และคนกับ
สิง่ แวดล้อม 1.3 จัดการเรียนรู้ผ่านการศึกษาตามแนวพุทธ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทัง้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เกิดความตระหนักและความเข้าใจถึงคุณ ค่าของความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงของ
สรรพสิง่
2) แนวทางการพัฒนาสุข ภาวะทางจิตวิญ ญาณในองค์กร ท าได้ดงั นี้ 2.1 มี
นโยบายในการช่วยส่งเสริมการพัฒนาจิตวิญญาณ 2.2 มีระบบการคัดเลือกคนเข้าองค์กรโดยการ
วัดใจ คือ ความรูส้ กึ รัก ชอบ มีใจอยากจะทา 2.3 ผูน้ าให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิต นาผลการ
พัฒนาจิตวิญญาณเป็ นเป้าหมาย ค่านิ ยมองค์กร เชื่อมโยงถึง ผลการให้ร างวัลหรือเลื่อนตาแหน่ ง
ต่างๆ 2.4 มีระบบชื่นชมคนทาดี 2.5 มีการรูจ้ กั ลูกน้องอย่างแท้จริง เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน
เปิดโอกาสให้ทาในสิง่ ทีถ่ นัด กาหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ถงึ ระดับจิตวิญญาณ 2.6 ผูน้ ารับรู้การ
สร้างคุณค่า และความภาคภูมใิ จในบุคลากร 2.7 ผูน้ าเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการทางานด้วยใจ และมี
role model สนับสนุนคนทีม่ สี ุขภาวะทางจิตวิญญาณให้เด่นเป็น ต้นแบบที่ดี 2.8 ผู้นามีการปฏิบตั ิ
ตนเป็นกัลยาณมิตรแก่บุคลากร 2.9 การสอนโดยใช้หลักพุทธธรรม และส่งเสริมการปฏิบตั งิ านด้วย
หลักคุณธรรม 2.10 ขยายขอบเขตงานให้มกี ารแลกเปลีย่ นหน้าทีบ่ า้ ง เพื่อจะได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจกัน
มากขึน้ เป็นการพัฒนามุมมองให้กว้างขึน้ 2.11 สร้างบรรยากาศของการทางานให้เป็นบรรยากาศ
ที่เอื้ออาทร เรียนรู้และแบ่ง ปนั 2.12 จัดสถานที่ทางานให้น่ าอยู่เหมือนบ้าน มีส ภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 2.13 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทากิจกรรมเพื่อสังคม 2.14 มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุก
คนได้เข้าอบรมทีช่ ่วยส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
จากการวิเคราะห์องค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากข้อค้นพบในงานวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงสถานะ
องค์ความรู้เกี่ย วกับสุข ภาวะทางจิตวิญ ญาณในบริบทของสัง คมไทย ทัง้ ในด้า นของการนิ ยาม
ความหมาย ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างเครื่องมือและการประเมิน และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั ยังได้ทาการสังเคราะห์องค์ความรู้ดงั กล่าวเพิม่ เติมโดยอาศัย
ความเข้าใจเรื่องญาณวิทยามาช่วยในการสังเคราะห์ ซึง่ รายละเอียดจะได้กล่าวในบทถัดไป
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บทที่ 5
ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิ จยั
การสัง เคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้ ผู้วจิ ยั ดาเนินการโดยอาศัย
ความเข้าใจเรื่องญาณวิทยาเป็นจุดยืนในการพิจารณาองค์ความรู้ และตรวจสอบองค์ความรูด้ งั กล่าว
ทัง้ นี้ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งการนาเสนอผลการสังเคราะห์ออกเป็น
4 ประเด็นตามคาถามการวิจยั นัน้ คือ ด้านการนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ปจั จัยที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
1. การสังเคราะห์การนิ ยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
นับเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิง่ ในการนิยามความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เนื่องด้วย
มิตจิ ติ วิญญาณนัน้ เป็นเรื่องนามธรรม ซึง่ ไม่อาจเข้าใจได้โดยง่าย อีกทัง้ มิตดิ งั กล่าวมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับบริบททางสังคมในทุกระดับทีแ่ ตกต่างกันอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อกระแส
ความตื่นตัวในมิตจิ ติ วิญญาณได้ก่อตัวขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเกิดความต้องการแสวงหาทางเลือก
ใหม่ อันจะเห็นได้จากการเพิม่ ขึน้ ของหนังสือ และเว็ปไซต์ท่เี ผยแพร่ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ใหม่
(new science) แนวอนุ รกั ษ์และแนวฟื้นฟูวฒ
ั นธรรม (neo-traditional) เช่น การแพทย์ทางเลือก
สุขภาพองค์รวม รวมถึงสมาธิภาวนารูปแบบต่าง ๆ อีกทัง้ เมื่อสานักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติ
(สปรส.) ได้ขบั เคลื่อนพระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ โดยแปลคาว่า spiritual well-being เป็น
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพิม่ เข้าไปในนิยามคาว่าสุขภาพ และก่อให้เกิดการวิวาทะขึน้ อย่างกว้าง
ขวาง จนในทีส่ ุดได้เปลีย่ นมาเป็นคาว่าสุขภาวะทางปญั ญาแทน จากความเคลื่อนไหวทางสังคมทัง้
ในประเทศและต่างประเทศดังกล่าว จึงมีนักวิจยั ให้ความสนใจที่จะพยายามให้นิยามความหมาย
ซึง่ จากการรวบรวมงานวิจยั ในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2553 พบว่า งานวิจยั ทีม่ ขี อ้ ค้นพบเกี่ยวกับการ
นิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และคาทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีจานวน
26 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีท่ าการศึกษาในปี พ.ศ. 2550 โดยงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์น้ีมที งั ้
งานวิจยั เชิงปริมาณซึง่ เป็นการวิจยั ที่มกี ระบวนทัศน์ในกลุ่มปฎิฐานนิยม (positivism) และงานวิจยั
เชิงคุณภาพซึง่ เป็นการวิจยั ทีม่ กี ระบวนทัศน์ในกลุ่มปฎิเสธปฎิฐานนิยม (anti-positivism) แบ่งออก
เป็นงานวิจยั เชิงปริมาณจานวน 14 เรื่อง และงานวิจยั เชิงคุณภาพจานวน 12 เรื่อง
การนิยามความหมาย “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ที่ได้จากงานวิจยั เชิงปริมาณ ซึ่งดาเนิน
การตามกระบวนทัศน์กลุ่มปฏิฐานนิยมนี้ นักวิจยั นิยามความหมายมาจากการศึกษาทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แล้วจึงสรุปเป็นนิยามเชิง ปฏิบตั กิ ารสาหรับการศึกษา
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ในกลุ่ม เป้ าหมายที่ส นใจ จึง ถือ ว่า เป็ น การสร้า งนิ ย ามเชิง ปฏิบตั ิก ารด้ว ยวิธีก ารแบบนิ ร นัย
(deduction) ซึ่งเริม่ ต้นจาก “สิง่ ทั ่วไป” ไปสู่ “สิง่ ที่จาเพาะเจาะจง” นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของ
นักวิจยั กับสิง่ ที่เป็นความรู้ยงั มีลกั ษณะแยกขาดออกจากกัน และนักวิจยั ไม่มอี ทิ ธิพลเหนือความรู้
ลักษณะดังกล่าว คือ ความเป็น “วัตถุวสิ ยั ” (objective) อันเป็นลักษณะทางญาณวิทยาของกระบวน
ทัศน์แบบปฏิฐานนิยม นั ่นเอง
สาหรับนิยามความหมาย “สุขภาวะทางปญั ญา” นัน้ มีความหมายรวมอยูใ่ นสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ แต่จะมีการตีความตามบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับความหมายของสติ และปญั ญา ตามแนวคิด
ทางพุทธศาสนาด้วย จากนัน้ จึงได้นิยามความหมายทีส่ ามารถนาไปใช้ได้ในมิตทิ เ่ี ฉพาะเจาะจงกว่า
ในขณะทีค่ าว่า “จิตตปญั ญา” นัน้ เป็นคาทีถ่ ูกกาหนดสร้างขึน้ มาในสังคมไทย และมีนักวิจยั
ให้ความสนใจศึกษาต่อเนื่อง สาหรับงานวิจยั ทีท่ าการศึกษาประเด็นดังกล่าวซึง่ รวบรวมมาศึกษาใน
ครัง้ นี้เป็นงานวิจยั เชิงปริมาณ ซึง่ ได้มกี ารกาหนดนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารขึน้ เพื่อทาการศึกษาที่เฉพาะ
เจาะจงตามกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม มีการตีความและนิยามความหมายในบริบทของการ
เรียนรู้ การศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การนิยามความหมายนัน้ เป็น
ไปในทิศทางเดียวกันกับคาอื่นๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น ต่างกันเพียงบริบทที่นามาใช้ตคี วามกาหนด
ความหมายเท่านัน้ จะเห็นได้ว่าล้วนเชื่อมโยงกับนิยามความหมายของ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ทัง้ สิน้
ส่วนการนิ ยามความหมาย “สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ” ที่ได้จากงานวิจยั เชิง คุณ ภาพซึ่ง
ดาเนินการตามกระบวนทัศน์กลุ่มปฎิเสธปฎิฐานนิยมนี้ นักวิจยั มีวธิ กี ารให้นิยามไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์จากประสบการณ์ของผูใ้ ห้ความหมายโดยตรงอย่างเดียว หรือเป็นการวิเคราะห์ผสมผสาน
ร่วมกันระหว่างการให้ความหมายตามความรับรูแ้ ละการวิเคราะห์เอกสาร ล้วนเป็นการใช้กระบวน
ทัศน์ของนักวิจยั ทีม่ ลี กั ษณะผสมผสาน และมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผู้ศกึ ษาวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา และบริบทต่างๆ ซึง่ เป็นลักษณะวิพากษ์ (criticize) จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั แล้วตีความ (interpret)
ตามกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มผูป้ ว่ ย กลุ่มผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในครอบครัว กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข และ
กลุ่มบุคคลทั ่วไป ท าให้นิ ยามความหมายที่ปรากฏ มีความแตกต่างกัน ไปอยู่บ้าง ตามบริบทที่
แตกต่างกัน เช่ น ภูม ิลาเนา ครอบครัว การศึกษา เศรษฐานะ ความเชื่อมั ่นศรัทธา ฯลฯ แต่
สาระสาคัญในบางมิตกิ ม็ คี วามสอดคล้องกัน และมีทศิ ทางไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ยงั มีคาว่า “สุขภาวะทางจิตปญั ญา” ซึ่งนักวิจยั ดังกล่าวใช้วธิ กี ารถอดเทปจาก
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องกลุ่มตัวอย่าง ดังนัน้ การตีความข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะมีความสัมพัน ธ์กบั
บริบ ทนัน้ ๆ นัก วิจ ัยจึง ต้องท าความเข้าใจและเข้าไปอยู่ใ นบริบ ทนัน้ ๆ ด้วย ท าให้นิ ย าม
ความหมายที่ได้นนั ้ แม้มคี วามใกล้เคียงกับคาว่า “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” แต่คุณสมบัติและ
องค์ประกอบจะมีมติ ธิ รรมชาติของมนุษย์มากกว่า
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ในขณะที่คาว่า “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” ถูกนาไปใช้ในนิยามของ “สุขภาพ” ตาม พรบ.
สุขภาพแห่งชาติ เป็นการนิยามความหมายจากคาที่มาจากภาษาต่างประเทศ คือ Spiritual Wellbeing ซึง่ ไม่สามารถทีจ่ ะให้ความหมายเทียบเคียงได้อย่างตรงตัวในการนาคาดังกล่าวมาใช้ในบริบท
ของสังคมไทย จนทาให้เกิดทฤษฎีวพิ ากษ์ และการตีความใหม่ จนในทีส่ ุดก็พจิ ารณาเลือกใช้คาว่า
“สุขภาวะทางปญั ญา” แทน ซึง่ มีความเหมาะสม และเข้ากับมิตทิ างด้านสุขภาพได้ตรงประเด็นกว่า
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณทีไ่ ด้คดั เลือกมาทาการสังเคราะห์นนั ้
ได้มคี วามพยายามทีจ่ ะให้นิยามความหมายตามกระบวนทัศน์และวิธวี ทิ ยาที่แตกต่างกันออกไปของ
ผู้วจิ ยั แต่ละท่าน ท าให้ได้นิ ยามความหมายที่มี ความหลากหลาย แม้แต่คาที่จะนิ ยามก็ได้มกี าร
กาหนดสร้างและตีความในมิติ บริบท เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เช่น สุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณหรือความผาสุกทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตปญั ญา สุขภาวะทางปญั ญา และ
จิตตปญั ญา เป็นต้น
ดัง นัน้ ผู้วจิ ยั เห็น ว่าการจะกาหนดนิ ยามของสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ไม่ส ามารถที่จะ
กาหนดให้เป็นนิยามกลาง ๆ ทีม่ คี วามเป็นสากล แน่ นอนตายตัว และชี้ชดั ลงไปได้ จาเป็นที่ผู้วจิ ยั
จะต้องเข้าไปศึกษาความหมายทีส่ มั พันธ์อยูก่ บั บริบททีแ่ ตกต่างกันก่อน เนื่องจากการให้ความหมาย
ของสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณมีความเชื่อมโยงกับบริบททางสัง คม โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริบทที่
เกีย่ วเนื่องกับปรากฏการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย แล้วใช้กระบวนทัศน์ทางญาณวิทยาในการวิพากษ์
และตีความ เพื่อทีจ่ ะได้นิยามความหมายเฉพาะ สามารถนาไปเลือกใช้ให้ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง หรือ
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ นิยามเหล่านี้จะส่งผลไปถึงความสัมพันธ์ของนักวิจยั กับความรู้ท่ตี ้องการแสวงหา
และใช้กระบวนทัศน์ทางวิธวี ทิ ยา เช่น ปฏิบตั นิ ิยม เพื่อให้ได้สมั ฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
2. การสังเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
การศึกษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน้ นับว่ามีความสาคัญประการหนึ่ง
ในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ทัง้ นี้เพราะหากได้ทราบถึงปจั จัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณแล้ว ก็จะทาให้ทราบถึงปจั จัยบางประการที่สามารถ
ทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และจะทาให้การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณกระทาได้อย่างมี
ทิศทางทีช่ ดั เจนแน่นอนยิง่ ขึน้ ด้วย
แม้ว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมมากและค่อนข้างเข้าใจ
ยากสาหรับบุคคลทั ่วไป แต่กพ็ บว่ามีนกั วิจยั จานวนไม่น้อยทีพ่ ยายามศึกษาทาความเข้าใจจนได้ขอ้
ค้นพบจานวนหนึ่งซึง่ พบว่ามีปจั จัยใดบ้างทีเ่ กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ตลอดจน
มีปจั จัยใดบ้างทีส่ ามารถทานายสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้ งานวิจยั ดังกล่าวมีทงั ้ งานวิจยั ในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จากการวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบของงานวิจยั ที่แสดงถึงปจั จัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
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กับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีขอ้ ค้นพบจานวน 10 เรื่อง โดยเป็นข้อค้นพบจากงานวิจยั เชิงปริมาณ
และงานวิจยั เชิงคุณภาพจานวนอย่างละ 5 เรื่อง
ข้อค้นพบเกีย่ วกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณทีไ่ ด้จากงานวิจยั เชิงปริมาณ
นัน้ เป็นการใช้กระบวนทัศน์แบบปฏิฐ านนิยม ซึ่งเป็นวิธกี ารแบบวิทยาศาสตร์ โดยผู้ศกึ ษาและ
กลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ผู้วจิ ยั จะ
เป็นผูก้ าหนดตัวแปร สร้างเครื่องมือเพื่อเป็นตัวชีว้ ดั และนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ แล้ว
ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ซึง่ วิธกี ารแบบนี้มนี ยั แห่งกระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมด้วย
จนทาให้สามารถได้ขอ้ ค้นพบว่า มีปจั จัยที่มคี วามสัม พันธ์กนั และสามารถทานายสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณได้
ส่วนข้อค้น พบจากงานวิจยั เชิง คุณภาพ ซึ่ง ดาเนิน การภายใต้กระบวนทัศน์ กลุ่มปฏิเสธ
ปฏิฐ านนิ ย มนัน้ เป็ น การใช้กระบวนทัศน์ แบบทฤษฎีวพิ ากษ์ โดยผู้วจิ ยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วม มี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การสัมภาษณ์ การตัง้ คาถาม
ั หา การเห็น พ้องหรือไม่เห็นพ้องร่วมกัน ซึ่ง วิธีการแบบนี้ม ีนัยแห่งกระบวนทัศน์ แบบ
การแก้ปญ
ปฏิบตั นิ ิยมด้วย โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษามาวิเคราะห์บนพื้นฐานของบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มตัวอย่างนัน้ ๆ และตีความตามตัวบทนัน้ ๆ
โดยภาพรวมของการศึกษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้ มีการเสนอข้อ
ค้นพบทีไ่ ด้มาจากวิธวี ทิ ยาซึง่ ดาเนินการภายใต้กระบวนทัศน์ทแ่ี ตกต่างกัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิฐาน
นิยม และกลุม่ ปฏิเสธปฏิฐานนิยม แต่มขี อ้ น่าสังเกตว่า ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจยั ดังกล่าว
มีผลสอดคล้องกัน แม้วา่ จะมีคาถามในเชิงญาณวิทยา และวิธวี ทิ ยาทีต่ ่างกันไป นั ่นสะท้อนให้เห็น
ว่าความรูห้ รือความจริงทางภววิทยานัน้ เป็นสิง่ ทีก่ าหนดไว้ตามนิยามหรือความจริงของนักวิจยั และ
มีลกั ษณะสัมพันธ์กบั มนุษย์ แม้วา่ ความรูท้ ป่ี รากฏออกมาจะไม่เหมือนกันโดยประการทัง้ ปวง แต่ก็
มีความเกีย่ วข้องและเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตามผูว้ จิ ยั มองเห็นว่า สิง่ ทีส่ าคัญในการศึกษาคือ เมื่อ
ได้ทราบความหมายและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ต้องนาไปสู่แนวทางการพัฒนาและปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลจริง
ตามกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยม
3. การสังเคราะห์การสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
ประเด็นเรื่องการสร้างเครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับสังคมไทยนี้ นับว่า
เป็นประเด็นทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ เนื่องจากการให้ความหมาย และคุณลักษณะของจิตวิญญาณมีความ
เป็นนามธรรม และซับซ้อน แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท การสร้างเครื่องมือประเมินจึงขึน้ อยู่กบั
ขอบเขตและบริบทที่ผู้วจิ ยั แต่ละท่านสนใจศึกษา ในการสังเคราะห์องค์ความรู้ครัง้ นี้ มขี อ้ ค้นพบที่
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น่าสนใจนามาสังเคราะห์จานวน 5 เรื่อง โดยเป็นงานวิจยั เชิงปริมาณจานวน 2 เรื่อง และงานวิจยั
เชิงคุณภาพจานวน 3 เรื่อง
จากผลการศึกษาดังกล่าวแล้ว ผูว้ จิ ยั เห็นว่า งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณนัน้ ยังมีขอ้ จากัดอยู่มาก เนื่องจากเป็นแบบประเมินที่พฒ
ั นามาจากแนวคิดของ
ต่างประเทศ ซึง่ นิยาม ความหมายและบริบทต่างจากสังคมไทย และทีน่ ามาใช้กนั ในประเทศไทย ก็
มีความจาเพาะในกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ งานวิจยั ที่นาเสนอนัน้ มีการใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินจิตวิญญาณ 2 ลักษณะ คือ เชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ
เครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิงปริมาณ ผู้ศกึ ษาวิจยั สร้างเครื่องมือวัดจากการวิ เคราะห์
องค์ประกอบ และหาค่าความเที่ยงตรง ความเชื่อมั ่น อานาจการจาแนกโดยวิธกี ารทางสถิติ การ
ดาเนินการดังกล่าวตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม ซึ่งบทบาทของนักวิจยั เป็น
เพียงผูส้ งั เกตการณ์ทต่ี อ้ งไม่ตดิ ต่ออย่างใกล้ชดิ กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ขอ้ มูลที่ได้มคี วามเป็นวัตถุ
วิสยั (objective) แม้วา่ ในการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ - สังคมศาสตร์ นักวิจยั จะทาเช่นนัน้ ไม่ได้
แต่วธิ ี และกระบวนการดาเนินงานก็จะถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบที่นักวิจยั ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ประชากรตัวอย่างในการวิจยั ให้น้อยทีส่ ุด เพื่อหลีกเลีย่ งการเกิดอคติหรือมีอตั วิสยั (subjective) ใน
ข้อมูล ดังนัน้ แบบสอบถามทีใ่ ช้คนสัมภาษณ์ภายในเวลาสัน้ ๆ หรือการให้กลุ่มตัวอย่างกรอกคาตอบ
เอง จึงเป็นวิธที ไ่ี ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด อย่างไรก็ตาม การประเมินภาวะที่เป็นนามธรรม การใช้
เครื่องมือทาการตรวจสอบวัดผลและประเมินผล นับว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่ าที่มนุ ษย์จะ
สามารถดาเนินการได้
ส่วนเครื่องมือประเมิน จิตวิญ ญาณเชิง คุณ ภาพ ผู้ศึกษาวิจยั ได้ใ ช้แบบสัมภาษณ์ และ
เครื่องมืออื่น ๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั จะต้องเข้าไปเรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดและประเมิน ซึ่ง
วิธีก ารนี้ ตงั ้ อยู่บนพื้น ฐานของกระบวนทัศน์ ก ารก าหนดสร้า ง (constructivism) ซึ่ง อยู่ใ นกลุ่ ม
กระบวนทัศน์แบบปฏิเสธปฏิฐานนิยม ที่ใ ห้ความสาคัญ แก่วธิ กี ารที่ท าให้นักวิจยั และผู้ถูกศึกษามี
ความสัมพันธ์ท่ดี ตี ่อกัน เนื่องจากความสัมพันธ์เป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเชื่อว่าความ
สัมพันธ์ทด่ี จี าเป็นสาหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ดี การสร้างเครื่องมือประเมินเชิงคุณภาพนี้ ผู้ศกึ ษา
(นักวิจยั ) จะต้องให้ความหมายกับผู้ถูกศึกษา (กลุ่มตัวอย่าง) ภายใต้บริบทนัน้ ๆ เช่น เป็นกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยไม่มที างรักษา กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นต้น แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตีความตามบริบท
ของผูถ้ ูกศึกษา ซึง่ ข้อมูลทีป่ ระเมินได้น้ี เป็นสิง่ ทีส่ มั พันธ์และเกีย่ วเนื่องกับผูศ้ กึ ษาวิจยั เป็นอย่างมาก
จึงมีลกั ษณะเป็นอัตวิสยั และมีความเป็นสัมพัทธนิยม (relativism) แม้วา่ ผูศ้ กึ ษาจะพยายามใช้ความ
เป็นกลางในการวิเคราะห์และประเมินไปตามข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั ก็ตาม
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ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณในสังคมไทยปจั จุบนั ยังมีขอ้ จากัดอยูม่ าก
ทัง้ ในเรื่องของเครื่องมือส าหรับใช้ใ นการวัดและประเมิน ผลในสิ่ง ที่เป็ น นามธรรม และบริบทที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะทาการศึกษาซึง่ ล้วนมีลกั ษณะจาเพาะเจาะจงลงไป การใช้วธิ วี ทิ ยา
ควรเป็นไปในลักษณะของการผสมผสาน (mixed method) เพราะการเข้าถึงข้อมูลแบบวัตถุวสิ ยั
และอัตวิส ยั เพียงด้านเดียว ต่างก็ยงั มีขอ้ จากัดในตัวเอง อย่างไรก็ตาม คาถามทางวิธีวทิ ยาที่ว่า
นักวิจยั ควรใช้วธิ กี ารใดในการทีจ่ ะได้มาซึง่ ความรูห้ รือความจริง ก็ขน้ึ อยูก่ ับว่าได้นิยามความหมาย
ไว้อย่างไร และกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ศกึ ษา กับสิง่ ที่ต้องการศึกษาไว้ในลักษณะใด นั ่น
คือ ต้องพิจารณาถึงคาถามในเชิงกระบวนทัศน์ คือ คาถามทางภววิทยา และคาถามทางญาณวิทยา
มาก่อนเสมอ
3. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
เป็น ที่ทราบกันดีว่า สังคมไทยภายใต้การขับเคลื่อนด้วยกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม
และวัตถุนิยมทีผ่ คู้ นต่างพึงพอใจ และแสวงหาวัตถุเป็นด้านหลัก ได้นามาซึง่ ปญั หาต่างๆ มากมาย
ในทุกระดับ ก่อให้เกิดทุกขภาวะของสังคม ทาให้ผคู้ นในสังคมและสังคมโดยรวมอ่อนแอ ประสบ
ปญั หาและความทุกข์มากมาย ในระยะทีผ่ ่านมาจึงมีหน่วยงานทีเ่ ห็นความสาคัญในการสร้างเสริม
ให้คนไทยมีสุขภาวะทีส่ มบูรณ์อนั รวมไปถึงการมีสุขภาวะทีส่ มบูรณ์ในมิตจิ ติ วิญญาณด้วย จึงได้มี
การสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ จี ุดประสงค์ในการพัฒนา ส่งเสริม
สุขภาวะทางจิตวิญญาณทัง้ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพ เช่น บุคลากรในระบบสุขภาพ ครู
อาจารย์ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการดาเนินงานของ สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์ เครือข่ายพุทธิกาที่ดาเนินการภายใต้ช่อื โครงการสุ ขแท้ด้วยปญั ญา ศูนย์
จิตปญั ญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ส่วนในแง่ของการสร้างองค์ความรู้นนั ้ ก็ได้มนี ักวิจยั
เสนอข้อค้นพบทีส่ าคัญอันเป็นแนวทาง วิธกี ารในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ ข้อค้น พบดัง กล่าวนี้ เป็ น ผลจากการวิจยั ทัง้ ในเชิง ปริ มาณและคุณ ภาพ ซึ่ง การ
สังเคราะห์องค์ความรูใ้ นครัง้ นี้ได้นาข้อค้นพบทีไ่ ด้จากงานวิจยั ในเชิงปริมาณจานวน 3 เรื่อง และ
งานวิจยั ในเชิงคุณภาพจานวน 6 เรื่อง รวม 9 เรื่องมาทาการสังเคราะห์
จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วจิ ยั เห็นว่า งานวิจยั ที่นาเสนอแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ ทัง้ งานวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพ ต่างอยูบ่ นพืน้ ฐานของกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั ิ
นิยม โดยพยายามทีจ่ ะตีความความคิดแล้วเชื่อมโยงไปสู่ผลของการปฏิบตั ิ
การนาเสนอแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณตามกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั ิ
นิยมนี้ จะไม่ยดึ ติดอยู่กบั ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง สามารถปรับเปลี่ยน และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดผลจริงตามบริบทที่แตกต่างกันไป แนวทางที่นาเสนอนัน้ จะมีโอกาสเป็นจริงได้หรือไม่ ต้อง
พิจารณาบนหลักการทีว่ า่ 1) สามารถนาไปสู่การลงมือปฏิบตั กิ าร 2) มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
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และ 3) ผลของการปฏิบตั ิมคี ุณประโยชน์ ซึ่งทัง้ งานวิจยั เชิง ปริมาณ และเชิงคุณ ภาพที่นามา
สังเคราะห์นัน้ ได้พยายามน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีทย่ี งั ผลในเชิงปฏิบตั ไิ ด้ในระดับต่าง ๆ ตามกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษา ไม่ว่าจะเป็นระดับ
บุคคล และระดับองค์กร อีกทัง้ ยัง มีการแยกย่อยในแนวทางที่แตกต่างไปในรายละเอียดเพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่ม ต่างๆ เช่น กลุ่ม ผู้ป่วย กลุ่ม บุคลากร กลุ่ม เด็กและเยาวชน เป็ น ต้น หาก
แนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่นาเสนอมาอยู่บนหลักการทัง้ 3 ดังกล่าว ก็ย่อม
นาไปสู่การปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมในแต่ละบริบทอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในทีส่ ุด
ผูว้ จิ ยั มองเห็นว่า แนวทางอันหลากหลายจากงานวิจยั ที่นาเสนอมานัน้ ต้องนาไปสู่การวิจยั
เชิงทดลอง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร หรือการวิจยั ในรูปแบบที่เหมาะสมอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้ได้ผล
เกิดขึน้ จริงตามข้อเสนอนัน้ ๆ และสอดคล้องกับกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยมทีว่ า่ แนวคิด ทฤษฎี
หรือวิธกี ารใดสามารถนาไปใช้เป็น หลักปฏิบตั ไิ ด้หรือนาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ไ ด้ ก็ จะสรุปว่า
แนวคิด ทฤษฎี หรือวิธกี ารนัน้ เป็นเครื่องมือให้บรรลุความจริงได้ แต่ถ้าไม่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิ
ได้ หรือใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็ถอื ว่ามิใช่เป็นวิธกี ารทีด่ ี
นอกจากนี้ จากการศึกษาและตรวจสอบแล้ว พบว่าสถานะของงานวิจยั ทีเ่ ป็นการศึกษาเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยตรงในสังคมไทยนัน้ ยังมีจานวนน้อย จึงควรมีการ
ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา (research and development) ให้มากยิง่ ขึน้
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บทที่ 6
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
การสัง เคราะห์องค์ความรู้ท่เี กี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณในบริบทของสัง คมไทย มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อที่จะสัง เคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณสาหรับคนไทย โดยได้ทาการสังเคราะห์
งานวิจยั รวม 35 เรื่อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 – 2553 เพื่อตอบคาถามการวิจยั เรื่องคุณ ลักษณะของ
งานวิจยั และองค์ความรูห้ รือข้อค้นพบในแง่ของการนิยามความหมาย ปจั จัยที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
เครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
สาหรับคนไทย
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาโดยใช้วธิ วี ทิ ยาเชิงคุณ ภาพ ซึ่งผู้วจิ ยั ทาการศึกษาจาก
รายงานการวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็นรายงานการวิจยั ของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ และ
วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนิสติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และกาหนดแนวทางการวิเคราะห์และสัง เคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิ ค การวิเ คราะห์เนื้ อ หา (content analysis) และถือ เอาความเข้า ใจเกี่ย วกับ ญาณวิท ยา
(epistemology) เป็นสิง่ สาคัญและยึดเป็นจุดยืนในการพิจารณาองค์ความรูแ้ ละตรวจสอบสถานะองค์
ความรูใ้ นด้านจิตวิญญาณ (spiritual knowledge) อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ยังอาศัยวิธกี ารตีความ (interpretative
approaches) มาทาการสังเคราะห์องค์ความรู้ แล้วทาการสรุปสถานะองค์ความรู้ทงั ้ หมดเกี่ยวกับ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยอาศัยแนวคิดญาณวิทยาในกลุ่มปฏิบตั นิ ิยม (pragmatism) เป็นฐาน
ซึ่ง ญาณวิทยาภายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิบตั ินิยมนี้ เห็น ว่าความรู้นัน่ ไม่ไ ด้เป็น สิง่ ที่กาหนดได้
แน่นอนตายตัว ไม่ได้ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า แต่เป็นผลจากการเลือกและคัดสรรของบุคคลแต่ละคนที่
จะเข้าไปศึกษาและกาหนดเรียนรูจ้ นกลายเป็นประสบการณ์ ปฏิบตั นิ ิยมนัน้ เป็นการพยายามตีความ
แต่ ล ะความคิด โดยการโยงไปสู่ผ ลในทางปฏิบตั ิ หากปฏิบ ัติแล้ว เกิดผลตามที่บ อก ก็ถือ ว่า มี
ความหมาย มีคุณค่า และเป็น จริง ดัง นัน้ การเลือกใช้กระบวนทัศน์ปฏิบตั นิ ิยมเป็นฐาน ก็คอื การ
มุ่งเน้นการโยงไปสู่ผลในทางปฏิบตั ิ อันถือเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนั ่นเอง
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บทสรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้
ผลทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
คุณลักษณะและสถานะองค์ความรู้ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นบทที่ 4 และ 2) การสังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจยั ซึ่ง ปรากฏอยู่ใ นบทที่ 5 อย่างไรก็ตาม สาหรับในบทนี้จะเป็น การสรุปผลการวิจยั ให้ไ ด้
ภาพรวมทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยได้จดั แบ่งการนาเสนอออกเป็น 2 ตอน
ได้แก่
ตอนที่ 1 เป็น การสรุ ป ผลการสัง เคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 ว่าด้วยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ในบริบทของสังคมไทย โดยได้แบ่งหัวข้อทีน่ าเสนอไว้ 2 ข้อ คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะ
ของงานวิจ ัย และ 2) การสัง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ สุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณ ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ความหมาย ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง และการสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ตอนที่ 2 เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจ ยั ข้อที่ 2 ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณสาหรับคนไทย

ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ
1. การวิ เคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของงานวิ จยั
1.1 ข้ อมูล ทั ่วไป เป็ น ข้อมูล เกี่ยวกับคุณ ลักษณะของงานวิจยั ที่น ามาสัง เคราะห์
ประกอบไปด้วย
1.1.1 เพศของผูท้ ำวิจยั พบว่าส่วนใหญ่นกั วิจยั ทีส่ นใจศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.11 ส่วนเพศชาย พบมีเพียงร้อยละ 8.89
1.1.2 วุฒกิ ำรศึกษำของผู้วจิ ยั พบว่า นักวิจยั ส่วนใหญ่จะมีวุฒกิ ารศึกษาในระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 68.89 รองลงมาคือระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 20.00
1.1.3 จำนวนผู้วจิ ยั พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่จะดาเนิ นการวิจยั โดยผู้วจิ ยั เพียง 1
คนโดยไม่มผี ู้ร่วมวิจยั คิดเป็นร้อยละ 88.57 รองลงมาเป็นการวิจยั ที่มผี ู้วจิ ยั จานวน 3 และ 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.72
1.1.4 ปีทที ่ ำวิจยั เสร็จ ในช่วงปีพ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ. 2553 หรือช่วง 10 ปีทผ่ี ่าน
มา พบว่า มีผสู้ นใจศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทยมากที่สุดในช่วงปี
พ.ศ. 2549 - 2550 แต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 17.14 รองลงเป็นการศึกษาในปีพ .ศ. 2545 และ พ.ศ.
2552 แต่ละปี คิดเป็นร้อยละ 14.29
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1.1.5 ระดับของงำนวิจยั งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ซึง่
เป็นวิทยานิพนธ์ของนิสติ และนักศึกษาปริญญาโท คือมีมากถึงร้อยละ 74.28
1.1.6 ลิขสิท ธิ์ ลิขสิท ธิ ์ของงานวิจยั ที่น ามาสัง เคราะห์ส่วนใหญ่ เป็ น ลิขสิท ธิ ์ของ
สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.72 โดยเป็นลิขสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด คือ
ร้อยละ 17.14
1.1.7 ทุนสนับสนุนกำรวิจยั พบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่ไม่มกี ารระบุทุนสนับสนุ นการ
วิจยั ร้อยละ 68.57 ส่วนงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั ภายในประเทศ มีรอ้ ยละ 31.43
1.2 ข้อมูล เกี่ยวกับการดาเนิ นการวิ จยั เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการวิจยั ของ
งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ ประกอบไปด้วย
1.2.1 ประเภทงำนวิจยั พบว่ามีงานวิจยั เชิง คุณภาพมากที่สุด คือมีจานวนร้อยละ
45.71 รองลงมาเป็น งานวิจ ยั เชิง ปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 42.86 และงานวิจยั แบบผสมคือใช้ท งั ้
วิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพและปริมาณ คิดเป็นร้อยละ 11.43
1.2.2 กำรระบุประเด็นปญั หำหรือคำถำมกำรวิจยั พบว่างานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์
ครัง้ นี้ส่วนใหญ่มกี ารระบุประเด็นปญั หาหรือคาถามการวิจยั คิดเป็นร้อยละ 62.86
1.2.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อบรรยาย
คิดเป็นร้อยละ 42.11 ซึง่ เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ร้อยละ 61.90 งานวิจยั เชิงปริมาณ ร้อยละ 27.59
และงานวิจยั แบบผสมผสาน ร้อยละ 42.86
1.2.4 สมมติฐำนในกำรวิจยั ส่วนใหญ่งานวิจยั ที่น ามาสัง เคราะห์จะไม่มีการระบุ
สมมติฐานในการวิจยั คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนงานวิจยั ทีร่ ะบุสมมติฐานในการวิจยั มีรอ้ ยละ 42.86
1.2.5 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในงานวิจยั ที่นามาสังเคราะห์นนั ้ มีการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยมากทีส่ ุด คือมีรอ้ ยละ 29.27 ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยจากการติดเชือ้ HIV และ/หรือ
ผู้ป่วยเอดส์ โรคมะเร็ง ผู้ป่วยเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วย
อัมพาตท่อนล่าง
1.2.6 วิธกี ำรสุ่มตัวอย่ำง พบว่า งานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ใช้วธิ กี าร
สุ่มตัวอย่างโดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลง
มาคือใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) คิดเป็นร้อยละ 8.57
1.2.7 เครือ่ งมือวิจยั และคุณภำพเครือ่ งมือวิจยั งานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้การสัมภาษณ์
และ/หรือแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจยั คิดเป็นร้อยละ 29.85 รองลงมาเป็นการใช้แบบวัด
และ/หรือแบบประเมิน และ/หรือแบบทดสอบ ร้อยละ 20.90 ในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือของงานวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ส่วนใหญ่มกี ารรายงานการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือได้
ของข้อมูล (trustworthiness) ร้อยละ 81.25 สาหรับงานวิจยั เชิงปริมาณทัง้ หมดมีการหาค่าความ
เที่ยงตรง (validity) ของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ร้อยละ
100 และในส่วนของการหาค่าความเชื่อมั ่นนัน้ (reliability) มีงานวิจยั ร้อยละ 80.00 ทีก่ ระทาโดยใช้
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วิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาครอนบาค (cronbach’s alpha) ในส่วนของงานวิจยั แบบผสมผสานนัน้ มี
การตรวจสอบคุณภาพโดยทัง้ หมดมีการหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ร้อยละ 100 และมีการหา
ค่าความเชื่อมั ่นโดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาครอนบาค ร้อยละ 100 เช่นกัน
1.2.8 วิธวี เิ ครำะห์ขอ้ มูล งานวิจยั ทีน่ ามาศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตพิ รรณนา (descriptive statistic) คิดเป็นร้อยละ 28.99 รองลงมาคือการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
หาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation) และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
แต่ละวิธคี ดิ เป็นร้อยละ 11.59
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของงานวิจยั ในประเทศไทยทีน่ ามาสังเคราะห์ โดย
พบว่าผูท้ ส่ี นใจศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั ่น ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาโท ซึง่ เป็นการศึกษาเพื่อทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทจึงเป็นการดาเนินการศึกษา
แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่มผี รู้ ่วมวิจยั ช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณมาก
ทีส่ ุดคือ ช่วงปีพ.ศ. 2549 - 2550 โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุแหล่งทุนสนับสนุ น การวิจยั ซึ่ง
อาจจะอนุมานได้วา่ งานวิจยั เหล่านี้ไม่ได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั และเนื่องจากงานวิจยั ส่วนใหญ่
เป็นวิทยานิพนธ์ ลิขสิทธิ ์จึงเป็นของสถาบันการศึกษา นอกจากนี้จะเห็นว่ามีการใช้วธิ วี ทิ ยาทัง้ ใน
เชิงคุณภาพและปริมาณในการศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และมีการระบุประเด็นปญั หาหรือ
คาถามการวิจ ยั ไว้ด้วยเป็ น ส่วนใหญ่ และพบว่า งานวิจยั ส่ว นใหญ่ มีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ บรรยาย
อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณไม่มกี ารระบุสมมติฐานใน
การวิจยั ทัง้ นี้อาจเป็น เพราะงานวิจ ยั เกือบครึ่ง เป็น งานวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ และอีกส่วนหนึ่ ง เป็ น
งานวิจยั แบบผสมผสานซึง่ อาจจะไม่มกี ารตัง้ สมมติฐานไว้ก่อนการศึกษานัน้ เอง
กลุ่มประชากรที่ไ ด้รบั ความสนใจศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ม
ผู้ป่วย และเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังหรือไม่มที างรักษา และส่วนใหญ่จะได้รบั การสุ่มตัวอย่างมา
แบบเจาะจง (purposive sampling) ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั นัน้ นิยมใช้การสัมภาษณ์และ/
หรือแบบสัมภาษณ์ เครื่องมือวิจยั จะได้รบั การตรวจสอบคุณภาพในด้านความเที่ยงตรง (validity)
ด้วยวิธกี ารหาความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (content validity) และมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เชื่อมั ่น (reliability) ด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิอลั ฟาครอนบาค (cronbach’s alpha) เป็นส่วน
ใหญ่ สาหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ส่วนใหญ่กม็ กี ารรายงานการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือได้ของ
ข้อมูล (trustworthiness) ไว้ดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิตพิ รรณนา (descriptive statistic) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
ตามปกติต้องนาเสนอเป็น ส่วนแรกอยู่แล้ว ส่วนวิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่มกั ใช้เพิ่มเติมนัน้
พบว่ามีการใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย
(simple correlation)
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2. การสังเคราะห์องค์ความรูส้ ขุ ภาวะทางจิตวิญญาณ
ในส่วนนี้เป็นการสรุปผลการวิจยั ด้านการสังเคราะห์องค์ความรูส้ ุขภาวะทางจิตวิญญาณ
โดยสรุปผลการวิจยั เป็นประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ 1) การนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
2) ปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และ 3) การสร้างเครื่องมือและการประเมิน
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
2.1 การนิ ยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
จากจ านวนงานวิจ ยั ทัง้ สิ้น 26 เรื่องที่น ามาสัง เคราะห์ ใ นส่ว นนี้ พบว่า มีการนิ ยาม
ความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เป็น 2 มิติ คือ 1) ภาวะเหนือธรรมชาติ เป็นสุขภาวะอันเกิด
จากอานาจของการฝึกสมาธิ ผูท้ จ่ี ะเข้าถึงได้ตอ้ งมีความเชื่อ มีความศรัทธา มีความเพียรในการ
ปฏิบตั ิ โดยใช้ศาสนาเป็นสิง่ เชื่อมโยง และ 2) ภาวะธรรมชาติของมนุษย์ เป็นสุขภาวะอันเกิดจาก
ความตระหนักในความมีความหมายของสิง่ ต่าง ๆ ทาให้บุคคลมุ่งมั ่นที่จะค้นหาความหมายและ
เป้าหมายของชีวติ อีกทัง้ มองเห็นความสัมพันธ์ในการดาเนินชีวติ กับธรรมชาติ เป็นการได้สมั ผัส
จิตวิญญาณในระดับของคนทั ่ว ๆ ไป
นอกจากนี้ ยงั พบการใช้คาอื่น ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ได้แก่ “สุขภาวะทางจิตปญั ญา” “สุขภาวะทางปญั ญา” “จิตตปญั ญา”
ผู้วจิ ยั น าวิธีการตีความ (interpretative approaches) อัน เป็ น วิธีการหลักในการนิ ยาม
ความหมาย มาทาการวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบเกี่ยวกับการนิยามความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั อาศัยการตีความตามพยัญชนะ (literal interpretation) ร่วมกับการตีความตามสานวน
ภาษาหรืออรรถะ (idiomatic interpretation) พบว่า ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้
รวมสาระสาคัญของสุขภาวะทางปญั ญาไว้แล้ว แต่มขี อ้ น่ าสังเกตคือ ความหมายของสุขภาวะทาง
ปญั ญานัน้ จะเน้นถึงความสุขทีม่ าจากการใช้ชวี ติ ทีก่ ากับด้วยสติและปญั ญา ซึ่งนาไปสู่ความมีอสิ ระ
และเกิดความสุขทีแ่ ท้จริงในทีส่ ุด ทัง้ นี้มไิ ด้มกี ารอิงหรือพึง่ พิงอยูก่ บั สิง่ ยึดเหนี่ยวใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตัวบุคคล ศาสนา หรือสิง่ เหนือธรรมชาติ
และเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายระหว่างสุขภาวะทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทาง
จิตปญั ญา จะเห็นว่า มีสาระสาคัญทีใ่ กล้เคียงกันมาก แต่มขี อ้ น่ าสังเกตว่า ความหมายของสุขภาวะ
ทางจิตปญั ญานัน้ จะรวมความเนื้อหาสาระแต่เฉพาะในส่วนของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในมิตภิ าวะ
ธรรมชาติของมนุษย์ โดยไม่มกี ารรวมความถึงสิง่ เหนือโลกหรือพลังอานาจทีเ่ หนือธรรมชาติซ่งึ เป็น
มิตภิ าวะเหนือธรรมชาติเลย
อีกทัง้ เมื่อวิเคราะห์ตคี วามการนิยามความหมายซึง่ จาแนกตามกลุ่มตัวอย่างอันได้แก่ กลุ่ม
ผู้ป่วย กลุ่ม ผู้ดูแลผู้ป่วย และกลุ่ม บุคคลทั ่วไป พบว่า มีการนิ ยามความหมายไปในแนวทางที่
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สอดคล้องกัน แต่มคี วามครอบคลุมเนื้อหาความหมายที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มบุคคลทั ่วไป ถือ
เป็นกลุ่มทีม่ กี ารนิยามความหมายได้ครอบคลุมครบถ้วนที่สุด ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลมี
ความหลากหลายทัง้ ในด้านภูมลิ าเนา เพศ วัย การศึกษา และอาชีพ เป็นต้น
ั ญาและจิตตปญั ญาศึกษานัน้ เป็น สุขภาวะทาง
นอกจากนี้ยงั พบว่า ในส่วนของจิตตปญ
จิตวิญญาณในมิตขิ องการศึกษาเรียนรู้ ซึง่ ล้วนเป็นการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนใช้จติ วิญญาณในการแสวงหา
ความรูอ้ นั ก่อให้เกิดความงอกงามทางปญั ญาพร้อมด้วยความสุขจากการเรียนรูน้ นั ้
การนิยามความหมายดังกล่าว มีทงั ้ การนิ ยามความหมายตามกระบวนทัศน์ กลุ่มปฏิฐาน
นิยม (positivism) และกลุ่มปฏิเสธปฎิฐานนิยม (anti- positivism)
สาหรับการนิยามความหมายตามกระบวนทัศน์กลุ่มปฏิฐานนิยมนี้ เป็นการสร้างนิยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารด้วยการนิรนัย (deduction) และมีความเป็น “วัตถุวสิ ยั ” (objective) โดยผูแ้ สวงหาความรู้
และสิง่ ทีเ่ ป็นความรูแ้ ยกขาดออกจากกัน
ในขณะที่การนิ ยามความหมายตามกระบวนทัศน์ กลุ่มปฏิเสธปฏิฐ านนิ ยม เป็ น การใช้
กระบวนทัศน์ของนักวิจยั ที่มลี กั ษณะผสมผสาน และมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างผู้ศกึ ษาวิ จยั กลุ่ม
ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา และบริบทต่างๆ ซึง่ เป็นลักษณะวิพากษ์ (criticize) จากข้อมูลที่ได้รบั แล้วตีความ
(interpret) ตามกลุ่มตัวอย่างต่างๆ อีกทัง้ ยังมีความเป็น สัมพันธนิยม (relativism) ทาให้นิ ยาม
ความหมายทีป่ รากฏ มีความแตกต่างกันไปบ้างตามบริบททีแ่ ตกต่างกัน แต่สาระสาคัญในบางมิตกิ ม็ ี
ความสอดคล้องกัน และมีทศิ ทางไปในแนวทางเดียวกัน
โดยภาพรวมจะเห็นว่า นักวิจยั ต่าง ๆ ได้พยายามที่จะนิยามความหมายตามกระบวนทัศน์
และวิธีวทิ ยาที่แตกต่างกัน ออกไปในแต่ละท่าน ท าให้ไ ด้นิยามความหมายที่มคี วามหลากหลาย
แม้แต่คาทีจ่ ะนิยามนัน้ ก็ได้มกี ารกาหนดสร้างและตีความในมิติ บริบท เงื่อนไข และสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันไป
ดัง นัน้ การจะกาหนดนิ ยามความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ จึง ไม่สามารถที่จะ
กาหนดให้เป็นนิยามกลางๆ ทีม่ คี วามเป็นสากล แน่นอนตายตัว และชีช้ ดั ลงไปได้ จาเป็นที่นักวิจยั
จะต้อ งเข้า ไปศึก ษาความหมายที่ส ัม พัน ธ์อ ยู่ก ับ บริบ ทที่แ ตกต่ า งกัน ก่ อ น เนื่ อ งจากการให้
ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม แล้วใช้กระบวนทัศน์
ทางญาณวิทยาในการวิพากษ์และตีความ เพื่อที่จะได้ความหมายเฉพาะ สามารถนาไปเลือกใช้ให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและใช้กระบวนทัศน์ทางวิธวี ทิ ยา เช่น ปฏิบตั นิ ิยม เพื่อให้ได้สมั ฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการ
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2.2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
จากจานวนงานวิจยั ทัง้ สิน้ 10 เรื่อง ทีน่ ามาสังเคราะห์ในส่วนนี้ พบว่า ปจั จัยที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาวะทางจิตวิญญาณสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะชีวสังคม ประสบการณ์ในอดีต บุคลิกภาพ การ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา และ ภาวะซึมเศร้า
ปั จ จัย ภายนอก ประกอบด้ว ย การถ่ า ยทอดทางสัง คม การสนับ สนุ น ทางสัง คม
สิง่ แวดล้อม และ ภาวะสุขภาพ
การแบ่งปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็น 2 กลุ่มในข้างต้น เป็นการแบ่ง
ั ญาสัง คม (social cognitive theory) ของแบนดูร่ า
โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ท างปญ
(Bandura. 1989) ซึง่ มองพฤติกรรมมนุ ษย์ในรูปกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
กับปจั จัยสภาพแวดล้อม ทีม่ ผี ลต่อกันและกันอย่างต่อเนื่อง จากทฤษฎีดงั กล่าว จึงสามารถจัดกลุ่ม
ปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณได้เป็น 2 กลุ่ม ปจั จัย คือปจั จัยภายใน อันเป็น กลุ่ม
ปจั จัยส่วนบุคคล และปจั จัยภายนอก อันเป็นกลุ่มปจั จัยสภาพแวดล้อม นั ่นเอง
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มีคาถามในเชิงญาณวิทยา
และวิธีวทิ ยาที่ต่างกัน ไปตามกระบวนทัศน์ร ากฐานที่แตกต่างกันคือ กลุ่มปฏิฐ านนิยม และ กลุ่ม
ปฏิเสธปฏิฐานนิยม แต่กลับพบว่าได้ผลสอดคล้องกัน แม้วา่ ความรูท้ ป่ี รากฏออกมาจะไม่เหมือนกัน
โดยประการทัง้ ปวง แต่กม็ คี วามเกีย่ วข้องและเชื่อมโยงกัน อันสะท้อนให้เห็นว่าความรูท้ างภววิทยา
นัน้ เป็ น สิ่ง ที่ก าหนดไว้ต ามนิ ย ามหรือ ความจริง ของผู้ว ิจ ัย และมีล ัก ษณะสัม พัน ธ์ก ับ มนุ ษ ย์
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่สาคัญกว่าคือ เมื่อได้ทราบความหมายและปจั จัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ต้องนาไปสู่
แนวทางการพัฒนาและปฏิบตั ใิ ห้ได้ผลจริงตามกระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยม
2.3 การสร้างเครือ่ งมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณ
จากจานวนงานวิจยั ทัง้ สิ้น 5 เรื่อง ที่น ามาสัง เคราะห์ใ นส่วนนี้ พบว่า เครื่องมือประเมิน
จิตวิญ ญาณ มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิง ปริมาณ และเชิงคุณ ภาพ
เครื่องมือส่วนใหญ่ดดั แปลงจากเครื่องมืออื่นๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในต่างประเทศ โดยปรับปรุงข้อคาถาม
ให้เหมาะสมกับความเชื่อและบริบทของคนไทย สาหรับเครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และหาค่าความเทีย่ งตรง ความเชื่อมั ่น และอานาจการ
จาแนกโดยวิธกี ารทางสถิติ อันอยูบ่ นพืน้ ฐานของกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม มีลกั ษณะเป็นวัตถุ
วิสยั ส่วนเครื่องมือประเมินจิตวิญญาณเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ และเครื่องมืออื่นๆ ที่
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ผู้วจิ ยั จะต้องเข้าไปเรียนรู้ และมีส่วนร่ วมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดและประเมิน ซึ่ง วิธีการนี้ อยู่บน
พืน้ ฐานของกระบวนทัศน์การกาหนดสร้าง (constructivism) มีลกั ษณะเป็นอัตวิสยั และมีความเป็น
สัมพัทธนิยม (relativism) แม้วา่ ผูศ้ กึ ษาจะพยายามใช้ความเป็นกลางในการวิเคราะห์และประเมินไป
ตามข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั ก็ตาม
เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะพบว่า การประเมิน
สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณสามารถท าได้หลายวิธแี ละควรใช้ห ลายวิธีร่วมกัน ในการประเมิน ทัง้ นี้
เนื่องจากสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นคุณลักษณะภายใน ซึ่งบางครัง้ ตัว
บุคคลมิไ ด้ร บั รู้การมีอยู่ นอกจากนี้ สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณยัง มีความเกี่ยวข้องกับ ความเชื่อ
ศาสนา ศาสนกิจ และบริบททางสังคม ซึง่ ล้วนมีลกั ษณะจาเพาะเจาะจง จึงเป็นข้อจากัดในการนา
แบบประเมินไปใช้กบั ประชากรทั ่วไป อีกทัง้ ยังมีขอ้ จากัดในเรื่องของเครื่องมือสาหรับใช้ในการวัด
และประเมินผลในสิง่ ที่เป็นนามธรรม การใช้วธิ วี ทิ ยาจึงควรเป็นไปในลักษณะของการผสมผสาน
(mixed method) เพราะการเข้าถึง ข้อมูลแบบวัตถุวสิ ยั และอัตวิส ยั เพียงด้านเดียว ต่างก็ยงั มี
ข้อจากัดในตัวเอง นอกจากนี้ จานวนของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการสร้างเครื่องมือประเมินก็ยงั มี
อยูเ่ ป็นจานวนน้อยมาก ดังนัน้ จึงควรมีการวิจยั เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณเพื่อใช้กบั กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มากยิง่ ขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ใน
การประเมินการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณและโครงการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณต่อไป

ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิ ตวิ ญญาณ
ในส่วนนี้ จะเป็นการสรุปผลการวิจยั ด้านการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณสาหรับคนไทย ซึง่ จากจานวนงานวิจยั ทัง้ สิน้ 9 เรื่อง ทีน่ ามาวิเคราะห์ในส่วนนี้ พบว่า
มีแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณซึ่งสามารถแบ่งแนวทางออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
บุคคล และระดับสังคม
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณระดับบุคคล
1) แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงจิตวิญ ญำณในเด็กและเยำวชน ทาได้โ ดยผ่านการ
อบรมเลี้ยงดู การถ่ า ยทอดทางสัง คมทัง้ จากบุค คลในครอบครัว และจากบุค คลในสัง คมที่มี
จิต วิญ ญาณสูง มองเห็น คุ ณ ค่า และยอมรับในตัว ตนของเด็ก การพัฒนาควรพัฒนาให้เด็ก มี
เป้าหมายชีวติ ทีช่ ดั เจน มีทกั ษะการใช้ชวี ติ เข้าใจชีวติ และโลกตามความเป็นจริง พัฒนาให้เด็กมี
กระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขา ปลูกฝงั จริยธรรม จัดบรรยากาศที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และมี
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แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ควรสอนสิง่ ต่างๆ ผ่านกิจกรรมทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงการเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ใี ห้แก่เด็ก
2) แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในผูใ้ หญ่ มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 2.1 แสวงหา
และเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวติ 2.2 มองว่าชีวติ อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ
2.3 ปรับตัวเพื่อการดาเนินชีวติ ที่มเี ป้าหมาย 2.4 ฝึ กควบคุมอารมณ์ และความรู้สกึ ของตนเอง
2.5 ดาเนิ น ชีวติ ตามหลักพุ ท ธธรรม ฝึ กฝน และปฏิบตั ิด้า นจิตวิญ ญาณ เช่ น ปฏิบตั ิตามหลัก
ไตรสิกขา เป็นต้น 2.6 ทากิจกรรมทีส่ ร้างแรงบันดาลใจให้กบั ตนเอง 2.7 มีกลั ยาณมิตร 2.8 เข้า
ร่วมอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ อาจเรียนรู้จากการทางานที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ของ
ผูค้ น
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิ ญญาณระดับสังคม
1) แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในโรงเรียน สามารถกระทาได้ดงั นี้ 1.1 จัด
การศึกษาโดยการเรียนรู้จากพื้นฐานชีวติ ของชุ มชน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 1.2 จัดการเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับสิง่ แวดล้อม
1.3 จัดการเรียนรูผ้ ่านการศึกษาตามแนวพุทธ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทัง้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เกิดความตระหนักและความเข้าใจถึงคุณค่าของความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิง่
2) แนวทำงกำรพัฒนำสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในองค์กร ทาได้ดงั นี้ 2.1 มีนโยบายในการ
ช่ วยส่ง เสริม การพัฒ นาจิต วิญ ญาณ 2.2 มีร ะบบการคัด เลือกคนเข้า องค์ก รโดยการวัด ใจ คือ
ความรู้สกึ รัก ชอบ มีใจอยากจะทา 2.3 ผู้นาให้ความสาคัญกับการพัฒนาจิต นาผลการพัฒนา
จิตวิญญาณเป็นเป้าหมาย ค่านิยมองค์กร เชื่อมโยงถึงผลการให้รางวัลหรือเลื่อนตาแหน่ งต่าง ๆ
2.4 มีระบบชื่นชมคนทาดี 2.5 มีการรู้จกั ลูกน้องอย่างแท้จริง เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน เปิ ด
โอกาสให้ทาในสิง่ ที่ถนัด กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาให้ถึงระดับจิตวิญญาณ 2.6 ผู้นารับรู้การ
สร้างคุณค่า และความภาคภูมใิ จในบุคลากร 2.7 ผูน้ าเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการทางานด้วยใจ และมี
role model สนับสนุนคนทีม่ สี ุขภาวะทางจิตวิญญาณให้เด่นเป็นต้นแบบที่ดี 2.8 ผู้นามีการปฏิบตั ิ
ตนเป็นกัลยาณมิตรแก่บุคลากร 2.9 การสอนโดยใช้หลักพุทธธรรม และส่งเสริมการปฏิบตั งิ านด้วย
หลักคุณธรรม 2.10 ขยายขอบเขตงานให้มกี ารแลกเปลีย่ นหน้าทีบ่ า้ ง เพื่อจะได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจกัน
มากขึน้ เป็นการพัฒนามุมมองให้กว้างขึน้ 2.11 สร้างบรรยากาศของการทางานให้เป็นบรรยากาศ
ที่เอื้ออาทร เรียนรู้และแบ่งปนั 2.12 จัดสถานที่ทางานให้น่าอยู่เหมือนบ้าน มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงาม 2.13 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทากิจกรรมเพื่อสังคม 2.14 มีนโยบายสนับสนุ น ส่งเสริมให้
ทุกคนได้เข้าอบรมทีช่ ่วยส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
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งานวิจยั ที่นาเสนอแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ต่างอยู่บนพื้นฐานของ
กระบวนทัศน์ แบบปฏิบตั ินิยม การนาเสนอแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณตาม
กระบวนทัศน์แบบปฏิบตั นิ ิยมนี้ ไม่ได้ยดึ ติดอยู่กบั ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง แต่สามารถปรับเปลี่ยน
และนาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลจริงตามบริบทที่แตกต่างกันไป แนวทางอันหลากหลายจาก
งานวิจยั ที่นาเสนอมานัน้ ต้องนาไปสู่การวิจยั เชิงทดลอง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร หรือการวิจยั ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้ได้ผลเกิดขึ้นจริง ตามข้อเสนอนัน้ ๆ ซึ่ง ปจั จุบนั พบว่า
สถานะของงานวิจ ยั ที่เป็ น การศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญ ญาณโดยตรงใน
สังคมไทยนัน้ ยังมีจานวนน้อย จึงควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาให้มากยิง่ ขึน้

ข้อจากัดของการศึกษา
เนื่ องจากการศึกษาครัง้ นี้ ม ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นัน่ คือเลือกข้อมูลที่เป็ น
รายงานการวิจ ยั วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของนักวิจยั นิส ิต นักศึกษา ที่มเี อกสารฉบับ
สมบูร ณ์ ดัง นัน้ จึง ไม่ครอบคลุมบทความวิชาการซึ่ง ไม่อาจหารายงานวิจยั ต้น ฉบับได้ รวมถึง
งานวิจยั ทีไ่ ม่ได้รบั การตีพมิ พ์เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และงานวิจยั ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ThaiLis และบนฐานข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ส านักวิจ ยั สัง คมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบัน วิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส านักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์ (มสส.) สิง่ เหล่านี้อาจจะทาให้มอี คติทเ่ี กิด
จากการรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจยั (reporting biases หรือ publication biases) ได้บ้าง
เนื่องจากโดยปกติแล้วงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลการศึกษาให้ผลดีหรือให้ผลทีม่ นี ัยสาคัญทางสถิติ
จะมีโ อกาสได้ร บั การตีพมิ พ์เผยแพร่ มากกว่างานวิจยั ที่ไ ม่พบความแตกต่าง นอกจากนี้ การที่
กาหนดขอบเขตการวิจ ยั และแหล่ง สืบค้น เฉพาะ ท าให้ไม่มีการสืบค้น จากแหล่ง ข้อมูลอื่นอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจทาให้ผลทีไ่ ด้มคี วามคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผลจากการสังเคราะห์ครัง้ นี้ทาให้ทราบว่าสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีหลายสถานะ ไม่ว่าจะ
เป็นในแง่ของความหมาย ปจั จัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือและการประเมิน และแนวทางการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนาไปใช้ได้ดงั นี้
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1. ผู้ดู แ ลผู้ ป่ ว ยควรตระหนั ก ถึ ง ความแตกต่ า งในการรับ รู้ ค วามหมายสุ ข ภาวะทาง
จิตวิญญาณของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย และมี
การสื่อสารทีเ่ หมาะสม
2. บุคคลที่ส นใจด้านการประเมิน สุขภาวะทางจิตวิญ ญาณ ควรมีการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยอาศัยผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางต่อไป
3. ครู อาจารย์ ควรนาผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนให้นักเรียน นักศึกษา มีการ
เรียนรูพ้ ร้อมกับพัฒนาจิตวิญญาณ
4. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ และองค์กรธุรกิจต่างๆ ควรนาแนวทางการพัฒนาสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณไปส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ
บุคลากรทางสาธารณสุข พนักงานในองค์กรธุรกิจ อย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
การเสนอแนะการทาวิจยั ในครัง้ ต่อไป เป็นการชีแ้ นวทางในประเด็นทีน่ ่าสนใจ และยังขาดไป
ในการศึกษาเกีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ อันจะนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถ
ตอบคาถามที่สาคัญและจาเป็น และเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบท
ของสังคมไทยต่อไป
1. ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาความหมายทีส่ มั พันธ์อยูก่ บั บริบทนัน้ ก่อนทีจ่ ะกาหนดนิยามความหมาย
เพื่อให้ได้ความหมายทีม่ คี วามเฉพาะเหมาะกับกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา
2. การศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในกลุ่มตัวอย่างทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ นิสติ
นักศึกษานัน้ ผูว้ จิ ยั ควรใช้คาว่า สุขภาวะทางปญั ญา จะเหมาะสมกว่า
3. การศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นครู อาจารย์ และนิสติ นักศึกษา
ยังมีอยูน่ ้อยมาก รวมทัง้ ยังไม่มกี ารศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรในกลุ่มองค์กรธุรกิจใด ๆ
จึงควรมีการศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวให้มากขึน้
4. การออกแบบการวิจ ยั ยัง เป็ นการศึกษาสาเหตุในมิติเดียว ส่วนการศึกษาสหสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรหลายกลุ่มไปพร้อมๆ กันยังมีอยู่น้อยมาก ดังนัน้ อาจจะศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้ได้
คาตอบทีค่ รบถ้วนไปพร้อมกันในหลายตัวแปร หลายมิติ
5. นักวิจยั ควรสังเคราะห์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยวิธกี ารวิเคราะห์
อภิมาน (meta-analysis) เพื่อทราบค่าขนาดอิทธิพลตัวแปรอิสระทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
6. การสร้า งเครื่อ งมือ และการประเมิน สุ ข ภาวะทางจิต วิญ ญาณ ควรใช้ว ิธีว ิท ยาแบบ
ผสมผสาน เพื่อลดข้อจากัดอันเกิดจากการเลือกวิธวี ทิ ยาเชิงคุณภาพหรือปริมาณเพียงอย่างเดียว
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7. นักวิจยั ควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรือรูปแบบกิจกรรมในการส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณในคนไทยกลุ่มต่างๆ โดยอาจใช้ผลจากการสังเคราะห์ครัง้ นี้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือหรือรูปแบบกิจกรรม
8. ในสัง คมไทยยัง มีง านวิจ ยั ที่ศึกษาในแง่ของการพัฒนาและการประเมิน สุขภาวะทาง
จิตวิญญาณอยูน่ ้อยมาก จึงควรมีการศึกษาวิจยั ในด้านเหล่านี้ให้มากขึน้ เช่น แนวทางการพัฒนา
และสร้างเครื่องมือและการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในช่ว งวัยต่าง ๆ
เป็นต้น
9. งานวิจยั สุขภาวะทางจิตวิญญาณทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั เชิงสารวจ ดังนัน้
จึงควรมีการวิจยั เชิงทดลอง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร และการวิจยั เพื่อพัฒนาให้มากยิง่ ขึน้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

110

บรรณานุกรม
กัลยา พลอยใหม่. (2545). ความผาสุกทางจิตวิญญาณของเด็กวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์ พบ.ม.
(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ายเอกสาร.
กาญจนา แก้วเทพ. (2541). การศึกษาสือ่ มวลชนด้วยทฤษฎีวพิ ากษ์: แนวคิดและตัวอย่างงานวิจยั .
กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
การตีความตามกระบวนทัศน์. (2553?). บทความวารสารบัณฑิตศาสน์. สืบค้นเมื่อ 3 เมษายน
2553, จาก http://www.phdmbu.com/web/articles.php?article_i
กิตติพฒ
ั น์ นนทปทั มะดุล. (2546). การวิจยั เชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม: แนวคิดและวิธวี จิ ยั .
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2549). รายงานฉบับร่าง “กรอบการทาความเข้าใจเรือ่ งจิตวิญญาณ;
แนวคิดและปรัชญาเพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ”. สืบค้นเมื่อ 25
มกราคม 2553, จาก www.shi.or.th
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปญั ญา (สุขแท้ดว้ ยปญั ญา). (2551). วิถสี ่สู ุขภาวะทางปญั ญา.
สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2552, จาก http://gotoknow.org/blog/prpr/183154
จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร. (2546). Michael Foucault กับ Postmodernism. วารสารสหวิทยาการ,
1(2): 191-206.
จันทนี เจริญศรี. (2544). โพสต์โมเดิรน์ กับสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: วิภาษา.
ฉวีวรรณ ไพรวัลย์. (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล การปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา
พฤติกรรมการดูแลทางการพยาบาลกับความผาสุกด้านจิตวิญญาณ ของผู้ปว่ ยเอดส์
โรงพยาบาลบาราศนราดูร. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2534). ญาณวิทยา: ทฤษฎีความรู้ = Epistemology or theory of knowledge.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ชาย โพธิสติ า. (2552). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจยั เชิงคุณภาพ. พิมพ์ครังที
้ ่ 4. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ .
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. (2544). รัฐศาสตร์แนววิพากษ์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

111
ธงชัย วินิจจะกูล. (2544). การศึกษาประวัตศิ าสตร์แบบ postmodern. ใน ลืมโคตรเหง้า ก็เผา
แผ่นดิน. กาญจนี ละอองศรี; และธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. หน้า 351-390. กรุงเทพฯ:
มติชน.
ธีระพล เพ็งจันทร์. (2547). การสังเคราะห์งานวิจยั : การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการ
จัดการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. (พืน้ ฐานการศึกษา). บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2530). การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์อภิมานตามวิธี
ของ Hedges. (เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมเรื่องเทคนิคการสังเคราะห์
งานวิจยั จัดโดยฝา่ ยวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยและฝา่ ยวิจยั ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.
นงลักษณ์ วิรชั ชัย. (2542). การวิเคราะห์อภิมาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. (2552). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ่ งการสังเคราะห์ความรู้
ทางด้านการพัฒนาจิตปญั ญา (วิญญาณ) จากเรือ่ งเล่าความสาเร็จของผูใ้ ห้บริการและ
ผูร้ บั บริการในระบบสุขภาพ: พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง. มูลนิธ ิ
สดศรี-สฤษดิ ์วงศ์.
นัยนา ตันติวสิ ุทธิ ์. (2546). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมผูน้ าในการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา. สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นิ่มอนงค์ งามประภาสม. (2543). รายงานการวิจยั การสังเคราะห์วทิ ยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2536-2543. เชียงใหม่:
ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิวา อารีกจิ . (2545). การสังเคราะห์งานวิจยั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน.
สารนิพนธ์ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
นฤมล มากหมื่นไวย์. (2550). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2548. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. ถ่ายเอกสาร.
ประเวศ วะสี. (2543). สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์. พิมพ์ครัง้ ที่ 4. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.

112
ประเวศ วะสี. (2551, 14 มิถุนายน). สุขภาวะทางปญั ญา. มติชน. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์
2552, จาก http://library.uru.ac.th/webdb/mages/prawase.com-article-149.pdf
ปริวตั ร เขือ่ นแก้ว. (2548). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการเรียนการสอนและการประเมินผลใน
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (วิจยั และสถิตกิ ารศึกษา). เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
ปิยะมาศ ยินดีสุข. (2548). การศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถี
พุทธ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พัฒนศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). (2549, 19 ตุลาคม).
สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2552, จาก http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139
พงค์เทพ สุธรี วุฒ.ิ (2550). ขอบเขตของสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทไทย. สืบค้นเมื่อ 14
มกราคม 2553, จาก http://gotoknow.org/blog/researchmanagement/6002
พงค์เทพ สุธรี วุฒ.ิ (2552). สุขภาวะทางปญั ญาของคนใต้. สืบค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2553, จาก
http://www.southhsri.psu.ac.th/?paper/86
พรรณทิพา แก้วมาตย์; รุง้ รังสี วิบลู ชัย; และเพชรมณี วิรยิ ะสืบพงศ์. (2549). รายงานวิจยั เรือ่ งการ
สังเคราะห์งานวิจยั ด้านการประเมินผลการดาเนินงานด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา. วิทยาลัย
พยาบาลราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์.
พระธรรมปิฎก. (2538). พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
พระธรรมปิฎก. (2539). พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์. กรุงเทพฯ: มูลนิธพิ ุทธธรรม.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครัง้ ที่ 6.
กรุงเทพฯ: มูลนิธพิ ุทธรรม.
พระราชบัญญัตกิ องทุนสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544. (2544, 27 ตุลาคม). สืบค้นเมื่อ 2
พฤศจิกายน 2552, จาก http://law.nhso.go.th
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. (2550, 16 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 124.
ตอนที่ 16ก. หน้า 1.
พิสฏิ ฐ์ โคตรสุโพธิ ์. (2543). ทฤษฎีความรู้ = Theory of knowledge. เชียงใหม่: ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ภิรมย์ กมลรัตนกุล; และวิโรจน์ เจียมจรัลรังษี. (2549, พฤษภาคม). แนวคิดใหม่เกีย่ วกับ
“สุขภาวะ” และ “การสร้างเสริมสุขภาพ”. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 50(5): 291-300.

113
เมธี ปิลนั ธนานนท์. (2523). ปรัชญาการศึกษาสาหรับครู. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
แม่ชศี นั สนีย์ เสถียรสุต. (2544). การมีสติในทุกขณะคือ... หมอชาวบ้าน. 22(261): 14-16.
ยุพาพรรณ จงพิพฒั นสุข. (2550). การสังเคราะห์งานวิจยั ด้านการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544-2548. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การ
บริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. ถ่าย
เอกสาร.
รอฮานิ เจะอาแซ; และคนอื่นๆ. (2553). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ่ งการทบทวนความรูเ้ รือ่ ง
เครือ่ งมือประเมินภาวะจิตวิญญาณ : A review of spiritual assessment tools. มูลนิธ ิ
สดศรี-สฤษดิ ์วงศ์ และสานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ระวีวรรณ ถวายทรัพย์. (2545). ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์). เชียงใหม่:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย: ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. (2547). ปรัชญาขันแนะน
้
า: กระแสคิดทีท่ รงอิทธิพลต่อโลก.
กรุงเทพฯ: ชีวาภิวฒั น์. (หนังสือชุดนักคิดสะท้านโลกันต์ 1)
วิชยั โชควิวฒั น. (2552, กรกฎาคม-กันยายน). การศึกษาว่าด้วยมิตทิ งั ้ 4 ของสุขภาพ. วารสาร
วิจยั ระบบสาธารณสุข. 3(3): 323-335.
วิพุธ พูลเจริญ. (2544). สุขภาพ: อุดมการณ์และยุทธศาสตร์ทางสังคม. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ:
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.
วิรยิ ะ สว่างโชติ. (2550). คุณภาพชีวติ และการส่งเสริมสุขภาพ: (การพยายาม)หาจุดเชือ่ มบนความ
ต่าง. สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2552, จาก http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=410
สมจิตต์ ธีรทรัพย์กุล. (2549). ปจั จัยคัดสรรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
หญิงวัยรุ่นทีท่ าแท้งผิดกฎหมาย. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว). ชลบุร:ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
สยาม กาวิละ. (2548). การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา). เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.

114
สุภาวดี ชัยดวงศรี. (2550). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารงานบุคลากรของสาขาการ
บริหารการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548. วิทยานิพนธ์ ค.ม.
(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา.
ถ่ายเอกสาร.
สุพศิ สงนวล. (2548). ประสบการณ์การเยียวยาด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยมะเร็งทีได้
่ รบั รังสี
รักษาทีม่ คี วามผาสุกทางจิตวิญญาณ. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.
สุนิสา เดชพิสยั . (2549). ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยเรื้อรังในการเยียวยาด้วยวิธกี ารทางด้าน
จิตวิญญาณ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (พยาบาลศาสตร์นานาชาติ). สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.
เสรี พงศ์พศิ . (2547). ร้อยคาทีค่ วรรู.้ กรุงเทพฯ: พลังปญั ญา.
ศศิธร ศักดิ ์เทวินทร์. (2551). สถานะองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิเด็กเมือ่ เข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม: วิธวี ทิ ยาการสังเคราะห์งานวิจยั อภิมานเชิงคุณภาพ. วิทยานิพนธ์
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ถ่ายเอกสาร.
อดุลย์ วังศรีคณ
ู . (2543). การสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนทีท่ าให้
ชุมชนเข้มแข็ง: การวิจยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณาอภิมาน. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (พัฒนศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
อุทยั ดุลยเกษม. (2545). การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณเหมือนและต่างกันอย่างไร.
ในสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั และการพัฒนา. สุเทพ บุญซ้อน.
หน้า 55-61. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏเพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์.
อรวรรณ ดวงมังกร. (2545). ทรรศนะด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน. วิทยานิพนธ์ พย.ม.
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช). ขอนแก่น: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ถ่ายเอกสาร.
อุทุมพร จามรมาน. (2527). การสังเคราะห์งานวิจยั : เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทุมพร จามรมาน. (2531ก). การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณลักษณะ. กรุงเทพฯ: ฟนั นี่พบั ลิชชิง่ .
อุทุมพร จามรมาน. (2531ข). การสังเคราะห์งานวิจยั : เชิงปริมาณเน้นวิธวี เิ คราะห์เมตต้า.
พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: ฟนั นี่พบั ลิชชิง่ .

115
อุทุมพร มาลัยทอง. (2549). การรับรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). พิษณุโลก: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ถ่ายเอกสาร.
Bandura, A. (1989). “Social cognitive theory.” In R. VAsta (ed.), Annuls of Child
Development. Six theories of Child development. Greenwich, Connecticut: JAI
Press. 6:1-60.
Baxter, Keslie A. (1991). Content Analysis. In Studying Interpersonal Interaction. pp. 239251. New York: The Guilford Press.
Berelson, R. (1952). Content Analysis in Communications Research. Glencoe, Ill.:
The Free Press.
Berg, Bruce L. (2007). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. 6th ed.
Boston: Allyn & Bacon.
Berggren-Thomas, P. (1995). Spiritual in aging: spiritual need or spiritual journey. Journal
of Gerontological Nursing. 21(3): 5-10.
Burkhardt, M. (1989). Spirituality: An analysis of the concept. Holistic Nursing Practice,
3(3): 69-77.
Carson, V.B. (1998). Spirituality. In Foundations of nursing practice: A nursing process
approach. Leahy, J.M; & Kizilay, P.E. pp. 1074-1093. Philadelphia: W.B.
Saunders.
Cooper, Harris M. (1998). Synthesizing research: A guide for literature reviews. 3rd ed.
Thousand Oaks. CA: Sage.
Cooper, Harris M. (2010). Synthesis and Meta-Analysis: A step-by-step Approach. 4th ed.
CA: Sage.
Daaleman, T.P.; & Frey, B.B. (2004). The spiritual index of well being: A new instrument
of health related quality of life research. Annals of Family Medicine. 2(5): 499-503.
Danaher, G.; Schirato, T.; & Webb, J. (2000). Understanding Foucault. Delhi: Motilal
Banarsidass.
David, L.K.; & Richard, H.S. (2000). Spiritual well-being: A review of research literature.
Retrieved September 8, 2005, from http://www.oncolink.upenn.edu/QOL/QOL7.hlm.

116
Davidson, C.; & Tolich, M. (1999). Social Science Research in New Zealand Many Paths to
Understanding. Auckland: Longman.
Diesing, P. (1991). How Does Social Science Work?. Reflections on Practice. Pittsburgh:
University of Pittsburgh Press.
Dunn, K.S. (2008). Development and psychometric testing of a new geriatric spiritual well
being scale. International of Older People Nursing. 3: 161-169.
Ellerhorst-Ryan, J.M. (1997). Instrument to measure aspect of spirituality. In Instrument
for clinical health care research. Frank-Stromborg, M.; & Olson, S.J. pp. 202-211.
California: Appleton & Lange.
Ellison, C.W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of
Psychology and Theology. 11.
Ferrell, B. R.; et al. (1998). Quality of life in breast cancer Part II: Psychological and
spiritual well-being. Cancer Nursing. 21(1): 1-8.
Holsti, Ole R. (1969). Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading,
MA: Addison-Wesley.
Heylighen, F. (1997). Epistemological Constructivism. In Principia Cybernetica Web.
Retrieved April 3, 2010, from http://pespmc1.vub.ac.be/construc.html
Hodge, D.R. (2001). Spiritual assessment: A review of major qualitative methods and
a new framework for assessing spirituality. Social Work. 46(3): 203-214.
Hodge, D.R. (2005). Spiritual assessment in marital and family therapy: A methodological
framework for selecting from among six qualitative assessment tools. Journal of
Marital and Family Therapy. 31(4): 341-356.
Hungelmann, J.; et al. (1996). Focus on spiritual well-being harmonious
interconnectedness of mind-body-spirit. Use of the JAREL spiritual well-being
scale. Geratric Nursing. 17(6): 262-266.
Krippendorff, Klaus. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd ed.
Thousand Oaks, Calif: Sage.
Kuhn, Thomas S. (1996). The Structure of scientific revolutions. 3rd ed. Chicago:
University of Chicago Press.

117
Landis, B.J. (1996). Uncertainly, spiritual well-being and psychosocial adjustment to
chronic illness. Issue in Mental Health Nursing. 17: 217-231.
Nee, W. (1968). The spiritual man. New York: Christian Fellowship Publisher.
Neuendorf, Kimberly A. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, CA:
Sage.
Noblit, G.W.; & Hare, R.D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies.
Newbury Park, CA: Sage.
Paloutzian, R.F.; & Ellison, C.W. (1982). Loneliness, spiritual well-being and quality of life.
In Loneliness: a sourcebook of current theory, research, and therapy. Peplan, L.A.;
& Perlman D. pp. 224-237. New York: Wiley Interscience.
Patterson, Michael E.; & Williams, Daniel R. (1998). Paradigms and Problems: The
Practice of Social Science in Natural Resource Management. Society and Natural
Resources. 11: 279-295.
Peterman, A. H.; et al. (2002). Measuring spiritual well being in people with cancer:
The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Spiritual Well Being Scale
(FACIT-Sp). Annals of Behavioral Medicine. 24(1): 49-58.
Potter, P.A.; & Perry, A.G. (1997). Fundamental of nursing concept, process, and Practice.
4th ed. Mosby.
Potter, P.A., & Perry, A.G. (1999). Basic Nursing: A critical thinking approach and none
terminally ill hospitalized adults and well adults. 4th ed. Philadelphia: Mosby.
Ross. L.A. (1995). The spiritual dimension: It’s important to patient’s health well-being and
quality of life and implications for nursing practice. International Journal Nursing
Study. 32(5): 457-468.
Sandelowski, M.; & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research.
New York: Springer.
Stemler, Steve. (2001). An Overview of content analysis. Practical Assessment, Research
& Evaluation. 7(17). Retrived February 13, 2010, from http://PAREonline.net/
getvn.asp ?v=7&n=17
Stoll, R.I. (1979). Guidelines for spiritual assessment. American Journal of Nursing.
September: 1574-1577.

118
Stumpf, Samuel Enoch. (1988). Socrates to Sartre: a history of philosophy. 4th ed. New
York: McGraw-Hill
The National Interfaith Coalition on Aging. (1975). Spiritual Well-Being: A Definition Athens.
Ga: NICA.
Thorne, S.; et al. (2004). Qualitative meta synthesis: Reflections on methodological
orientation and ideological agenda. Qualitative Health Research. 14: 1342-1365.
Weed, Mike. (2005). Interpretive qualitative synthesis in the sport & exercise sciences:
The meta-interpretation approach. Journal of Sport Science. 5(June 2006):
127-139.

119

บรรณานุกรมรายงานการวิ จยั ที่นามาสังเคราะห์
เกษตะวัน นากดี. (2544). ผลการปฏิบตั ธิ รรมต่อการเปลีย่ นแปลงด้านจิตวิญญาณของผูต้ ดิ เชื้อ
และผูป้ ว่ ยเอดส์ จังหวัดสุรนิ ทร์. การศึกษาอิสระ พย.ม. (การพยาบาลชุมชน).
ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
กุศล สุนทรธาดา; ภาณี วงษ์เอก; และ กมลชนก ขาสุวรรณ. (2552). รายงานฉบับสมบูรณ์
การสังเคราะห์ความรูท้ างด้านการพัฒนาจิตปญั ญา (วิญญาณ) จากเรือ่ งเล่าความสาเร็จ
ของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการในระบบสุขภาพ : ทุนทางสังคมของระบบสุขภาพทีเ่ อื้อต่อ
หรือสามารถนาไปใช้ขบั เคลือ่ นงานพัฒนาจิตปญั ญา. สถาบันวิจยั ประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์.
ขวัญฤทัย ธนารักษ์. (2549). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความเชือ่ ในพิธกี รรมเรียกขวัญของ
ล้านนา และความต้องการด้านจิตวิญญาณ ทีม่ ตี ่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ. วิทยานิพนธ์
วท.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่าย
เอกสาร.
จิราพร เพิม่ เยาว์. (2547). ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผูด้ แู ลผูท้ เี ่ ป็นโรคจิตเภท.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
จาแรง นกเอีย้ ง. (2549). ผลการจัดประสบการณ์แบบจิตปญั ญาทีม่ ตี ่อความสามารถในการคิด
แก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ คศ.ม. (หลักสูตรและการสอน). นครสวรรค์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์. ถ่ายเอกสาร.
ธนิญา น้อยเปียง. (2545). การรับรูค้ วามรุนแรงของการเจ็บปว่ ย การสนับสนุนทางสังคมและ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ายเอกสาร.
นงเยาว์ กันทะมูล. (2546). ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส้ งู อายุโรคมะเร็งปอด. วิทยานิพนธ์
พย.ม. (การพยาบาลผูส้ งู อายุ). เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ถ่ายเอกสาร.
นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช; และคนอื่นๆ. (2552). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ่ งการสังเคราะห์ความรู้
ทางด้านการพัฒนาจิตปญั ญา (วิญญาณ) จากเรือ่ งเล่าความสาเร็จของผูใ้ ห้บริการและ
ผูร้ บั บริการในระบบสุขภาพ : พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง.
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์.

120
นฤมล อเนกวิทย์. (2552). การพัฒนาหลักสูตรจิตตปญั ญาศึกษาสาหรับนักศึกษาพยาบาล.
วิทยานิพนธ์ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
นิภสั สรณ์ บุญญาสันติ. (2548). การสร้างเครือ่ งมือเพือ่ วัดความต้องการมิตดิ า้ นจิตวิญญาณของ
ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดระหว่างรับการรักษาพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ถ่ายเอกสาร.
เนตรลาวัณย์ เกิดหอม. (2548). ผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวต่อความรูส้ กึ
มีคุณค่าในตนเองและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว). ชลบุร ี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา. ถ่ายเอกสาร.
ปกรณ์ สิงห์สุรยิ า. (2552). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ่ งการสังเคราะห์ความรูท้ างด้านการพัฒนา
จิตปญั ญา (วิญญาณ) จากเรือ่ งเล่าความสาเร็จของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการในระบบ
สุขภาพ : กรอบแนวคิดเรือ่ งสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ. ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์.
ปทั มา คุณเวทย์วริ ยิ ะ. (2548). ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมการเรียนรู้
แบบจิตปญั ญาโดยใช้สอื ่ ไม่มโี ครงสร้าง. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
ั
ปิยะฉัตร สะอาดเอีย่ ม. (2545). ประสบการณ์ของผูด้ แู ลในครอบครัวในการดูแลบุคคลทีม่ ปี ญหา
ทางจิตเวชด้านจิตวิญญาณ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
ปิยะมาศ ยินดีสุข. (2548). การศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถี
พุทธ. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (พัฒนศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
พรพรหม รุจไิ พโรจน์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกทางจิตวิญญาณ การสนับสนุน
ทางสังคม และการรับรูค้ วามรุนแรงของการเจ็บปว่ ยกับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตในผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ถ่ายเอกสาร.
พัชรี โคตรสมบัต.ิ (2550). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบจิตปญั ญาทีม่ ตี ่อทักษะการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

121
ระพี แสงสาคร; พิณนภา แสงสาคร; และ เสาวลักษณ์ ลือวัฒนานนท์. (2552). กลยุทธ์เชิงพุทธ
ในการเสริมสร้างจิตลักษณะของเยาวชนครอบครัวแตกแยกสู่สุขภาวะองค์รวม.
สานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
ระวีวรรณ ถวายทรัพย์. (2545). ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวี/เอดส์.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์). เชียงใหม่ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร.
รอฮานิ เจะอาแซ; และคนอื่นๆ. (2553). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรือ่ งการทบทวนความรูเ้ รือ่ ง
เครือ่ งมือประเมินภาวะจิตวิญญาณ : A review of spiritual assessment tools. มูลนิธ ิ
สดศรี-สฤษดิ ์วงศ์ และสานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
วะนิดา น้อยมนตรี. (2547). จิตวิญญาณและความต้องการด้านจิตวิญญาณตามประสบการณ์ของ
ผูต้ ดิ เชื้อเอชไอวีในระยะไม่ปรากฎอาการ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (พยาบาลศาสตร์).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ถ่ายเอกสาร.
สมจิตต์ ธีรทรัพย์กุล. (2549). ปจั จัยคัดสรรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
หญิงวัยรุ่นทีท่ าแท้งผิดกฎหมาย. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว). ชลบุรี :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
สุพศิ สงนวล. (2548). ประสบการณ์การเยียวยาด้านจิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยมะเร็งทีได้
่ รบั รังสี
รักษาทีม่ คี วามผาสุกทางจิตวิญญาณ. ปริญญานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่).
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.
สุนิสา เดชพิสยั . (2549). ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยเรื้อรังในการเยียวยาด้วยวิธกี ารทางด้าน
จิตวิญญาณ. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (พยาบาลศาสตร์นานาชาติ). สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.
เสาวลักษณ์ มณีรกั ษ์. (2545). ประสบการณ์ของพยาบาลในการตอบสนองความต้องการด้าน
จิตวิญญาณของผูป้ ว่ ยวิกฤต. วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่). สงขลา :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ถ่ายเอกสาร.
เสาวนีย์ จันทร์ท.ี (2546). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ ากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญั ญาทีม่ ตี ่อ
การรับรูก้ ารอนุรกั ษ์สงิ ่ แวดล้อมของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
หทัยรัตน์ ทรวดทรง. (2550). การศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญั ญา. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.

122
อรวรรณ ดวงมังกร. (2545). ทรรศนะด้านจิตวิญญาณในสังคมอีสาน. วิทยานิพนธ์ พย.ม.
(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ถ่ายเอกสาร.
อารีย์ โลจนาภิวฒั น์. (2549). การประเมินผลหลักสูตรแบบจิตปญั ญาของโรงเรียนอนุบาลฟ้าใส.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
อุทุมพร มาลัยทอง. (2549). การรับรูก้ ารสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย.
วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล). พิษณุโลก : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร. ถ่ายเอกสาร.
อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์. (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว ภาวะสุขภาพ
การปฏิบตั ธิ รรมกับความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส้ งู อายุ. วิทยานิพนธ์ พย.ม.
(การพยาบาลผูส้ งู อายุ). ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. ถ่ายเอกสาร.
Chanida Mattavangkul. (2004). Relationship between Personal Factor, Spiritual Well-Being,
and Sexual Risk Behaviors of Vocational Students in Bangkok. The degree of
master of science (Public Health). Faculty of graduate studies Mahidol University.
Pongthep Sutheravut. (2007). Domains of Spiritual Health in Thai Context. The degree of
doctor of philosophy in Social and Administrative Pharmacy. Graduate school
Khon Kaen University.
Wanlapa Kunsongkeit. (2004). Spiritual Health of Thai People. The degree of doctor of
philosophy in Nursing. Graduate school Chiang Mai University.
Wannapa Sittipran. (2007). Predicting Factors of Spiritual Well-Being in Persons Living
with HIV Infection. The degree of master of Nursing (Family Nurse Practitioner).
Faculty of Graduate studies Mahidol University.

123

ภาคผนวก

124

ภาคผนวก ก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
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เลขที่.................

แบบบันทึกข้อมูลรายงานผลการวิ จยั
ผู้บนั ทึกข้อมูล ชื่อ............................................................สกุล.....................................................
วันเดือนปี ที่บนั ทึก : วันที่ ....................เดือน.........................................ปี พ.ศ. ..........................
1. รหัสงานวิจยั 
2. ชื่อผูท้ าวิจยั /หัวหน้าโครงการ ..........................................................................................
2.1 เพศ  1.ชาย  2.หญิง
2.2 วุฒกิ ารศึกษา
 1. ปริญญาโท
 2. ปริญญาเอก  3. ไม่ระบุ
2.3 จานวนผูท้ าวิจยั 
3. ปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ 
4. รายละเอียดเกีย่ วกับงานวิจยั
4.1 ลิขสิทธิ ์เป็นของ  1. สถาบันการศึกษา ระบุ..............................................
 2. หน่วยงาน ระบุ.............................
 3. อื่นๆ ระบุ...................................................
4.2 ระดับของงานวิจยั
 1) สารนิพนธ์ / การศึกษาอิสระ (IS)
 2) วิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 3) วิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 4) งานวิจยั ของหน่วยงาน
4.3 ทุนสนับสนุนการวิจยั  1) ในประเทศ  2) ต่างประเทศ  3) ไม่ระบุ
4.4 ประเภทงานวิจยั
 1) Qualitative research  2) Quantitative research  3) Mixed Method
5. การระบุประเด็นปญั หาหรือคาถามในการวิจยั
 1) ระบุ  2) ไม่ระบุ
6. วัตถุประสงค์วจิ ยั
 1) Describe
 2) Explain
 3) Examine  4) Evaluate
 5) Study
 6) Compare  7) Analyze  8) Develop
 9) Correlation Analyze
 10) Synthesize
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7. การตัง้ สมมติฐาน
 1) มี  2) ไม่พบว่ามีการตัง้ สมมติฐาน
8. หน่วยวิเคราะห์ 1) เอกสาร/สิง่ พิมพ์/งานวิจยั 2) วัสดุส่อื ต่างๆ/ บันทึกบทสัมภาษณ์
 3) ครอบครัว
 4) โรงเรียน
 5) นร.อนุบาล
 6) นักเรียนประถม/ เด็ก 7) นักเรียนมัธยม/ วัยรุ่น  8) นิสติ / นักศึกษา
 9) ผูใ้ หญ่
10) ผูส้ งู อายุ / คนชรา  11) ผูป้ ว่ ย
 12) อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................
9. ทาการศึกษาจาก
 9.1 ประชากร
 9.2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน (ระบุ)....................................... ไม่ระบุจานวน
9.3 สุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ ี
 1) Purposive sam.  2) Quota sam.
 3) Convenience sam.  4) Accidental sam.  5) Volunteer sam.
 6) Simple random sam.
 7) Cluster random sam.
 8) Stratified random sam.
 9) Systematic random sam.
 10) Multistage random sam.
 11) ไม่ระบุ
 12) อื่นๆ (ระบุ)......................................
10. เครื่องมือวิจยั
10.1 ประเภทเครื่องมือ
 1) แบบสอบถาม  2) แบบวัด/ ประเมิน/ ทดสอบ  3) แบบบันทึกข้อมูล
 4) สังเกต / แบบสังเกต  5) สัมภาษณ์ / แบบสัมภาษณ์  6) แบบสารวจ
 7) ไม่ระบุ
10.2 คุณภาพเครื่องมือ
10.2.1 วิธหี า validity
 1) Content validity
 2) Construct validity
 3) Predictive validity
 4) Concurrent validity
 5) Face validity
 6) ไม่ระบุ
10.2.2 วิธหี า reliability
 1) Test-retest
 2) Alpha
 3) Parallel forms
 4) Split-half
 5) KR20,KR21  6) ไม่ระบุ
10.2.3 ค่าอานาจจาแนกรายข้อ 1) ระบุ
 2) ไม่ระบุ
10.2.4 ค่าความยาก (P)
1) ระบุ
 2) ไม่ระบุ
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10.2.5 ค่าดัชนีความสอดคล้อง RAI 1) ระบุ
 2) ไม่ระบุ
10.2.6 Trustworthiness (for quantitative research)
 1) รายงาน
 2) ไม่รายงาน
10.3 วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
 1) Content analysis
 2) Document analysis
 3) Descriptive statistics
 4) Chi-square
 5) Simple correlation
 6) Regression analysis
 7) T-Test
 8) ANOVA
 9) ANCOVA
 10) ไม่ระบุ
 11) อื่นๆ ระบุ................................................................................................
11. ข้อค้นพบจากการวิจยั
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คู่มือลงรหัส
ข้อ
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2

4.3
4.4
5.
6.

7.
8.

ตัวแปร

รหัส
เลขที่
ระบุเลขทีฉ่ บับของแบบบันทึกข้อมูล
รหัสงานวิจยั
ระบุเลขทีร่ หัสงานวิจยั
ผูท้ าวิจยั /หน.โครงการ ระบุช่อื -สกุล
0 = ไม่ระบุ
เพศ
1 = ชาย, 2 = หญิง
วุฒกิ ารศึกษา
1 = ป.โท 2 = ป.เอก 3 = ไม่ระบุ
จานวนผูท้ าวิจยั
ระบุจานวนผูท้ าวิจยั
ปีทท่ี าการวิจยั เสร็จ
ระบุปี พ.ศ. เป็นตัวเลข
รายละเอียดเกีย่ วกับงานวิจยั
ลิขสิทธิ ์เป็นของ
1= สถาบันการศึกษา 2= หน่วยงาน 3= อื่นๆระบุ
ระดับของงานวิจยั
1 = สารนิพนธ์/IS
2 = วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
3 = วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
4 = งานวิจยั ของหน่วยงาน
ทุนสนับสนุนการวิจยั
1 = ทุนในประเทศ 2 = ทุนต่างประเทศ 3 = ไม่ระบุ
ประเภทงานวิจยั
1 = Qualitative re. 2 = Quantitative re. 3 = Mixed Method
การระบุประเด็นปญั หา 1 = ระบุ
2 = ไม่ระบุ
วัตถุประสงค์วจิ ยั
1 = Describe
2 = Explain
3 = Examine
4 = Evaluate
5 = Study
6 = Compare
7 = Analyze
8 = Develop 9 = Correlation Analyze
10 = Synthesize
การตัง้ สมมติฐาน
1 = มีการตัง้ สมมติฐาน
2 = ไม่พบว่ามีการตัง้ สมมติฐาน
หน่วยวิเคราะห์
1 = เอกสาร/สิง่ พิมพ์/งานวิจยั
2 = วัสดุส่อื ต่างๆ/ บันทึกการสัมภาษณ์
3 = ครอบครัว
4 = โรงเรียน
5 = นร.อนุบาล
6 = นักเรียนประถม / เด็ก 7 = นักเรียนมัธยม / อาชีวะ / วัยรุ่น
8 = นิสติ / นักศึกษา
9 = ผูใ้ หญ่ 10 = ผูส้ งู อายุ / คนชรา
11 = ผูป้ ว่ ย
12 = อื่นๆ ระบุหน่วยวิเคราะห์
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ข้อ
9.
9.1
9.2
9.3

ตัวแปร
ทาการศึกษาจาก
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างโดยวิธี

10.
เครื่องมือวิจยั
10.1 ประเภทเครื่องมือ

10.2 คุณภาพเครื่องมือ
10.2.1 วิธหี า validity

10.2.2 วิธหี า reliability

รหัส
0 = ประชากร
ระบุจานวนกลุ่มตัวอย่าง
0 = ไม่ระบุจานวน
1 = Purposive sampling
2 = Quota sampling
3 = Convenience sampling 4 = Accidental sampling
5 = Volunteer sampling
6 = Simple random sampling
7 = Cluster random sampling 8 = Stratified random
sampling
9 = Systematic random sampling
10 = Multistage random sampling
11 = ไม่ระบุ
12 = อื่นๆ ระบุประเภทการสุ่มตัวอย่าง
1 = แบบสอบถาม 2 = แบบวัด / ประเมิน / ทดสอบ
3 = แบบบันทึกข้อมูล 4 = สังเกต / แบบสังเกต
5 = สัมภาษณ์ / แบบสัมภาษณ์ 6 = แบบสารวจ
7 = ไม่ระบุประเภทเครื่องมือ
1 = Content validity
2 = Construct validity
3 = Predictive validity
4 = Concurrent validity
5 = Face validity
6 = ไม่ระบุ
1 = Test-retest 2 = Alpha
3 = Parallel forms
4 = Split-half
5 = KP20, KR21 6 = ไม่ระบุ
1 = ระบุ
2 = ไม่ระบุ
1 = ระบุ
2 = ไม่ระบุ

10.2.3 ค่าอานาจจาแนก
10.2.4 ค่าความยาก (P)
10.2.5 ค่าดัชนีความสอดคล้อง
1 = ระบุ
2 = ไม่ระบุ
RAI
10.2.6 Trustworthiness
1 = รายงาน
2 = ไม่รายงาน
10.3 วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
1 = Content analysis
2 = Document analysis
3 = Descriptive statistics 4 = Chi-square
5 = Simple correlation
6 = Regression analysis
7 = T-Test
8 = ANOVA
9 = ANCOVA 10 = ไม่ระบุ 11 = อื่นๆ ระบุวธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูล
11.
ข้อค้นพบจากการวิจยั ระบุโดยสรุปความโดยย่อ..............................................................
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ภาคผนวก ข
ตารางแสดงคุณลักษณะของข้อมูลงานวิ จยั ที่ นามาสังเคราะห์

131

ชื่อ

ปี ที่ทา
การวิ จยั
เสร็จ
พ.ศ.

อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์
เกษตะวัน นากดี
ธนิญา น้อยเปียง
ระวีวรรณ
ถวายทรัพย์
อรวรรณ
ดวงมังกร
เสาวลักษณ์
มณีรกั ษ์
ปิยะฉัตร
สะอาดเอีย่ ม
นงเยาว์ กันทะมูล
เสาวนีย์ จันทร์ที
ชนิดา มัททวางกูร

2543
2544
2545
2545
2545
2545
2545
2546
2546
2547

จานวนผูว้ ิ จยั

ตารางแสดงคุณลักษณะของข้อมูลงานวิ จยั ที่นามาสังเคราะห์
เพศ

ช.

ลิ ขสิ ทธิ์

วุฒิการศึกษา

ญ.

โท

1





1
1
1









1





1





1





1
1
1









ไม่
เอก
ระบุ

สถาบัน
การศึกษา

หน่ วยงาน

การ
ศึกษา
อิ สระ

ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.มหิดล

วิ ทยา
นิ พนธ์
โท


ม.บูรพา
ม.ขอนแก่น
ม.เชียงใหม่

ทุนสนับสนุน
การวิ จยั

ระดับของงานวิ จยั



วิ ทยา
นิ พนธ์
เอก

งานวิ จยั
สถาบัน

ในประเทศ

ไม่
ระบุ
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ชื่อ

ปี ที่ทา
การวิ จยั
เสร็จ
พ.ศ.

วัลภา
คุณทรงเกียรติ
วะนิดา น้อยมนตรี
จิราพร เพิม่ เยาว์
ปิยะมาศ ยินดีสขุ
ั
ปทมา
คุณเวทย์วริ ยิ ะ
เนตรลาวัณย์
เกิดหอม
นิภสั สรณ์
บุญญาสันติ
ขวัญฤทัย
ธนารักษ์
อารีย์
โลจนาภิวฒ
ั น์

จานวนผูว้ ิ จยั

132

เพศ

ช.

ญ.

ลิ ขสิ ทธิ์

วุฒิการศึกษา

โท

ไม่
เอก
ระบุ

สถาบัน
การศึกษา



ม.เชียงใหม่

ทุนสนับสนุน
การวิ จยั

ระดับของงานวิ จยั

หน่ วยงาน

การ
ศึกษา
อิ สระ

วิ ทยา
นิ พนธ์
โท

วิ ทยา
นิ พนธ์
เอก

งานวิ จยั
สถาบัน

ในประเทศ

ไม่
ระบุ

2547

1



2547
2547
2548

1
1
1









จุฬาลงกรณ์ ฯ
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์ ฯ









2548

1





ม.ศรีนครินทรวิโรฒ





2548

1





ม.บูรพา





2548

1





ม.บูรพา



2549

1





ม.เชียงใหม่





2549

1





ม.ศรีนครินทรวิโรฒ











132

ชื่อ

ปี ที่ทา
การวิ จยั
เสร็จ
พ.ศ.

จาแรง นกเอี้ยง
สุพศิ สงนวล
อุทุมพร
มาลัยทอง
สมจิตต์
ธีรทรัพย์กลุ
วรรรณภา
สิทธิปาน
พงค์เทพ สุธรี วุฒ ิ
สุนิสา เดชพิชยั
พรพรหม
รุจไิ พโรจน์
พัชรี โคตรสมบัติ

จานวนผูว้ ิ จยั

133

เพศ

ช.

ลิ ขสิ ทธิ์

วุฒิการศึกษา

ญ.

โท

ไม่
เอก
ระบุ

สถาบัน
การศึกษา

ทุนสนับสนุน
การวิ จยั

ระดับของงานวิ จยั

หน่ วยงาน

การ
ศึกษา
อิ สระ

วิ ทยา
นิ พนธ์
โท

วิ ทยา
นิ พนธ์
เอก

งานวิ จยั
สถาบัน

ในประเทศ

ไม่
ระบุ

2549
2549

1
1







มรภ.นครสวรรค์
ม.สงขลานครินทร์







2549

1





ม.นเรศวร





2549

1





ม.บูรพา





2550

1





ม.มหิดล





2550
2550

1
1

2550
2550





ม.ขอนแก่น
ม.สงขลานครินทร์

1





ม.มหิดล





1





ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
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ชื่อ

ปี ที่ทา
การวิ จยั
เสร็จ
พ.ศ.

หทัยรัตน์
ทรวดทรง
ปกรณ์ สิงห์สรุ ยิ า
ระพี แสงสาคร
กุศล สุนทรธาดา
นงเยาว์
มงคลอิทธิเวช
นฤมล อเนกวิทย์
รอฮานิ เจะอาแซ
รวม

จานวนผูว้ ิ จยั

134

เพศ

ช.

ญ.

โท





2550

1

2552
2552
2552

1
3
3

2552

4

4

2552
2553

1
4
45


4
41


1
1

4

ลิ ขสิ ทธิ์

วุฒิการศึกษา
ไม่
เอก
ระบุ

สถาบัน
การศึกษา

2


3
9

วิ ทยา
นิ พนธ์
โท

วิ ทยา
นิ พนธ์
เอก

งานวิ จยั
สถาบัน

ในประเทศ



1









4

มสส.





ม.ขอนแก่น
5

30


สสส.
5

1

26

ไม่
ระบุ


มสส.
สสส.
มสส.

3

1
31

หน่ วยงาน

การ
ศึกษา
อิ สระ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


2
2

ทุนสนับสนุน
การวิ จยั

ระดับของงานวิ จยั

3



5


11

24

หมายเหตุ : มสส. = มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิ ์วงศ์, สสส. = สานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, มรภ. = มหาวิทยาลัยราชภัฎ, ม. = มหาวิทยาลัย

134

อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์
เกษตะวัน นากดี
ธนิญา น้อยเปียง
ระวีวรรณ
ถวายทรัพย์

เสาวลักษณ์
มณีรกั ษ์
ปิยะฉัตร
สะอาดเอีย่ ม
นงเยาว์ กันทะมูล
เสาวนีย์ จันทร์ที
ชนิดา มัททวางกูร
ชื่อ












สมมติ ฐาน
เอกสารสิ่ งพิ มพ์
วัสดุสื่อ/ สัมภาษณ์
โรงเรียน
นร.อนุบาล
นร.มัธยม /
อาชีวะ/ วัยรุ่น
นศ.พยาบาล
ครู
พยาบาล
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้าน
สาธารณสุข
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิ ตเวช
ผูช้ ่วยเหลือด้าน
จิ ตวิ ญญาณ
ผูเ้ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาชน
ผูส้ ูงอายุ/ชรา
ผูป้ ่ วย

Synthesize

Study

Evaluate

Explain

Develop

Describe

Correlation

Compare

Analyze

135

วัตถุประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง











อรวรรณ ดวงมังกร 











ลักษณะของ
การเจ็บป่ วย


 HIV+AIDS
 มะเร็งเต้านม




HIV+AIDS


อัมพาต
ท่อนล่าง

 
มะเร็งปอด
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วัลภา
คุณทรงเกียรติ
วะนิดา น้อยมนตรี
จิราพร เพิม่ เยาว์
ปิยะมาศ ยินดีสขุ
ั
ปทมา
คุณเวทย์วริ ยิ ะ
เนตรลาวัณย์
เกิดหอม
นิภสั สรณ์
บุญญาสันติ
ขวัญฤทัย
ธนารักษ์
อารีย์
โลจนาภิวฒ
ั น์
จาแรง นกเอี้ยง
ชื่อ














สมมติ ฐาน
เอกสารสิ่ งพิ มพ์
วัสดุสื่อ/ สัมภาษณ์
โรงเรียน
นร.อนุบาล
นร.มัธยม /
อาชีวะ/ วัยรุ่น
นศ.พยาบาล
ครู
พยาบาล
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้าน
สาธารณสุข
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิ ตเวช
ผูช้ ่วยเหลือด้าน
จิ ตวิ ญญาณ
ผูเ้ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาชน
ผูส้ ูงอายุ/ชรา
ผูป้ ่ วย

Synthesize

Study

Evaluate

Explain

Develop

Describe

Correlation

Compare

Analyze

136

วัตถุประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง


















ลักษณะของ
การเจ็บป่ วย


HIV







หลอดเลือด
สมอง
หัวใจ และ

หลอดเลือด







136

สุพศิ สงนวล
อุทุมพร มาลัยทอง
สมจิตต์
ธีรทรัพย์กลุ
วรรรณภา
สิทธิปาน
พงค์เทพ สุธรี วุฒ ิ
สุนิสา เดชพิชยั
พรพรหม
รุจไิ พโรจน์
พัชรี โคตรสมบัติ
หทัยรัตน์
ทรวดทรง
ปกรณ์ สิงห์สรุ ยิ า


ชื่อ










สมมติ ฐาน
เอกสารสิ่ งพิ มพ์
วัสดุสื่อ/ สัมภาษณ์
โรงเรียน
นร.อนุบาล
นร.มัธยม /
อาชีวะ/ วัยรุ่น
นศ.พยาบาล
ครู
พยาบาล
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้าน
สาธารณสุข
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิ ตเวช
ผูช้ ่วยเหลือด้าน
จิ ตวิ ญญาณ
ผูเ้ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาชน
ผูส้ ูงอายุ/ชรา
ผูป้ ่ วย

Synthesize

Study

Evaluate

Explain

Develop

Describe

Correlation

Compare

Analyze

137

วัตถุประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง




 





















ลักษณะของ
การเจ็บป่ วย





มะเร็ง


HIV

 ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง

 มะเร็งเต้านม
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ระพี แสงสาคร
กุศล สุนทรธาดา
นงเยาว์
มงคลอิทธิเวช
นฤมล อเนกวิทย์
รอฮานิ เจะอาแซ
รวม
3

ชื่อ



2
8
3
2



4





9





21
3

สมมติ ฐาน
เอกสารสิ่ งพิ มพ์
วัสดุสื่อ/ สัมภาษณ์
โรงเรียน
นร.อนุบาล
นร.มัธยม /
อาชีวะ/ วัยรุ่น
นศ.พยาบาล
ครู
พยาบาล
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้าน
สาธารณสุข
ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยจิ ตเวช
ผูช้ ่วยเหลือด้าน
จิ ตวิ ญญาณ
ผูเ้ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประชาชน
ผูส้ ูงอายุ/ชรา
ผูป้ ่ วย

Synthesize

Study

Evaluate

Explain

Develop

Describe

Correlation

Compare

Analyze

138

วัตถุประสงค์
กลุ่มตัวอย่าง




 







15 4 3 1 4
3
1 1 2
1
2
1
1

ลักษณะของ
การเจ็บป่ วย







3 2 12
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อุไรวรรณ
ชัยชนะวิโรจน์
เกษตะวัน นากดี
ธนิญา น้อยเปียง
ระวีวรรณ
ถวายทรัพย์
อรวรรณ
ดวงมังกร
เสาวลักษณ์
มณีรกั ษ์
ปิยะฉัตร
สะอาดเอีย่ ม
382

13
120


9

  


64




10




10

 







 
 









งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
Reliability

Trustworthiness

งานวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ

ค่าดัชนี ความสอดคล้อง RAI

ค่าอานาจจาแนก

ค่าความยาก (P)

KR 20

Alpha

Validity

Test - retest

ประเภทเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

Construct Validity

สังเกต/แบบสังเกต

แบบบันทึกข้อมูล

Content Validity



สัมภาษณ์ /แบบสัมภาษณ์



แบบวัด/ประเมิ น/ทดสอบ

วิ ธีการสุ่ม

แบบสารวจ

แบบสอบถาม

ไม่ระบุ

Multistage random

Stratified random

Cluster random

Simple random

Volunteer

Accidental

Convenience

purposive

ชื่อ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

139

เครื่องมือวิ จยั
คุณภาพเครื่องมือ






139

นงเยาว์
กันทะมูล
เสาวนีย์ จันทร์ที
ชนิดา
มัททวางกูร
วัลภา
คุณทรงเกียรติ
วะนิดา
น้อยมนตรี
จิราพร เพิม่ เยาว์
ปิยะมาศ ยินดีสขุ
90

15

385





Content Validity










Reliability





Trustworthiness

งานวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ

ค่าดัชนี ความสอดคล้อง RAI

ค่าอานาจจาแนก



ค่าความยาก (P)



KR 20

Alpha

Validity

Test - retest

ประเภทเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

Construct Validity

สัมภาษณ์ /แบบสัมภาษณ์

 

สังเกต/แบบสังเกต

แบบบันทึกข้อมูล

แบบวัด/ประเมิ น/ทดสอบ

วิ ธีการสุ่ม

แบบสารวจ

แบบสอบถาม

ไม่ระบุ

Multistage random

Stratified random

Cluster random

Simple random

Volunteer

Accidental

Convenience

purposive

ชื่อ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

140

เครื่องมือวิ จยั
คุณภาพเครื่องมือ

งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ



19





10





15
2
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ั
ปทมา
คุณเวทย์วริ ยิ ะ
เนตรลาวัณย์
เกิดหอม
นิภสั สรณ์
บุญญาสันติ
ขวัญฤทัย
ธนารักษ์
อารีย์
โลจนาภิวฒ
ั น์
จาแรง นกเอี้ยง
300
15

20



200




  








159





20





Alpha

คุณภาพเครื่องมือ
งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
Reliability





Trustworthiness

งานวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ

ค่าดัชนี ความสอดคล้อง RAI

ค่าอานาจจาแนก



ค่าความยาก (P)



Test - retest

Validity

KR 20



Construct Validity

ประเภทเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

Content Validity

สัมภาษณ์ /แบบสัมภาษณ์

สังเกต/แบบสังเกต

แบบบันทึกข้อมูล

แบบวัด/ประเมิ น/ทดสอบ

วิ ธีการสุ่ม

แบบสารวจ

แบบสอบถาม

ไม่ระบุ

Multistage random

Stratified random

Cluster random

Simple random

Volunteer

Accidental

Convenience

purposive

ชื่อ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง

141

เครื่องมือวิ จยั





141

10

 



10

 



120


117

635


10


100


15





























Reliability

Trustworthiness

งานวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ

ค่าดัชนี ความสอดคล้อง RAI

ค่าอานาจจาแนก

ค่าความยาก (P)

KR 20

Alpha

Validity

Test - retest

Construct Validity

ประเภทเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

Content Validity

แบบบันทึกข้อมูล

แบบวัด/ประเมิ น/ทดสอบ

วิ ธีการสุ่ม

แบบสารวจ

แบบสอบถาม

ไม่ระบุ

Multistage random

Stratified random

Cluster random

Simple random

Volunteer

Accidental

Convenience

สัมภาษณ์ /แบบสัมภาษณ์

สุพศิ สงนวล
อุทุมพร
มาลัยทอง
สมจิตต์
ธีรทรัพย์กลุ
วรรรณภา
สิทธิปาน
พงค์เทพ
สุธรี วุฒ ิ
สุนิสา เดชพิชยั
พรพรหม
รุจไิ พโรจน์
พัชรี โคตรสมบัติ
สังเกต/แบบสังเกต

purposive

ชื่อ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือวิ จยั
คุณภาพเครื่องมือ

งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
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หทัยรัตน์
ทรวดทรง
ปกรณ์
สิงห์สรุ ยิ า
ระพี แสงสาคร
กุศล
สุนทรธาดา
นงเยาว์
มงคลอิทธิเวช
นฤมล
อเนกวิทย์
รอฮานิ
เจะอาแซ
รวม
18
22
1
1

257

1

15

3

16

2
2

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

1





2




11
1





14 12



ไม่ระบุ 



9



 

   

20
19
1
1













16
5
3

คุณภาพเครื่องมือ
งานวิ จยั เชิ งปริ มาณ
Reliability



5
1

Trustworthiness

งานวิ จยั เชิ ง
คุณภาพ

ค่าดัชนี ความสอดคล้อง RAI

ค่าอานาจจาแนก

ค่าความยาก (P)

KR 20

Alpha

Validity

Test - retest

Construct Validity

ประเภทเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล

Content Validity

สัมภาษณ์ /แบบสัมภาษณ์

สังเกต/แบบสังเกต

แบบบันทึกข้อมูล

แบบวัด/ประเมิ น/ทดสอบ

วิ ธีการสุ่ม

แบบสารวจ

แบบสอบถาม

ไม่ระบุ

Multistage random

Stratified random

Cluster random

Simple random

Volunteer

Accidental

Convenience

purposive

ชื่อ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
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เครื่องมือวิ จยั










14

143

อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์
เกษตะวัน นากดี
ธนิญา
น้อยเปียง
ระวีวรรณ ถวายทรัพย์
อรวรรณ ดวงมังกร
เสาวลักษณ์ มณีรกั ษ์
ปิยะฉัตร สะอาดเอีย่ ม
นงเยาว์ กันทะมูล
เสาวนีย์ จันทร์ที
ชนิดา
มัททวางกูร
วัลภา
คุณทรงเกียรติ
วะนิดา น้อยมนตรี
จิราพร เพิม่ เยาว์
ปิยะมาศ ยินดีสขุ
ั
ปทมา
คุณเวทย์วริ ยิ ะ























ไม่ระบุ

ปรากฎการณ์ นิยม
ของ Van Manen

ปรากฎการณ์ นิยม
ของไฮเดกเกอร์

Colaizzi

Item analysis

Domain analysis

Thematic analysis

Content analysis

Mann-Whitney

Wilcoxon

T-Test

Chi-square

Path analysis

Factor analysis

Simple correlation

Reliability

Descriptive

ผสม

ปริ มาณ

ประเภทงานวิ จยั

Multiple Regression

วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพ

ชื่อ

ปัญหา / คาถามการวิ จยั
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เนตรลาวัณย์ เกิดหอม
นิภสั สรณ์ บุญญาสันติ
ขวัญฤทัย ธนารักษ์
อารีย์
โลจนาภิวฒ
ั น์
จาแรง
นกเอี้ยง
สุพศิ
สงนวล
อุทุมพร
มาลัยทอง
สมจิตต์
ธีรทรัพย์กลุ
วรรรณภา สิทธิปาน
พงค์เทพ สุธรี วุฒ ิ
สุนิสา
เดชพิชยั
พรพรหม รุจไิ พโรจน์
พัชรี
โคตรสมบัติ
หทัยรัตน์ ทรวดทรง
ปกรณ์ สิงห์สรุ ยิ า


















 




ไม่ระบุ

ปรากฎการณ์ นิยม
ของ Van Manen

ปรากฎการณ์ นิยม
ของ ไฮเดกเกอร์

Colaizzi

Item analysis

Domain analysis







 

















 










Thematic analysis

Content analysis

Mann-Whitney

Wilcoxon

T-Test

Chi-square

Path analysis

Reliability

Descriptive

ผสม

ปริ มาณ

ประเภทงานวิ จยั

Simple correlation
Multiple
Regression
Factor analysis

วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพ

ชื่อ

ปัญหา / คาถามการวิ จยั
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ชื่อ



22

16
15






4
20
1

ประเภทงานวิ จยั

8
6
1
1
2
7
  

2 1 8




1
1
1
4
1
2

ไม่ระบุ

ปรากฎการณ์ นิยม
ของ Van Manen

ปรากฎการณ์ นิยม
ของไฮเดกเกอร์

Colaizzi

Item analysis

Domain analysis

Thematic analysis

Content analysis

Mann-Whitney

Wilcoxon

T-Test

Chi-square

Path analysis

Factor analysis

Multiple Regression

Simple correlation

Reliability

Descriptive

ปริ มาณ

คุณภาพ

ผสม

ระพี
แสงสาคร
กุศล
สุนทรธาดา
นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
นฤมล อเนกวิทย์
รอฮานิ เจะอาแซ
รวม
ปัญหา / คาถามการวิ จยั
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วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูล

 



2
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