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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.ระดับจิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาล ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจ�ำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ การสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จ�ำนวน
ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบัค 0.96 ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาและแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า 1.องค์ประกอบจิตวิญญาณในการท�ำงาน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ชีวิตด้านใน  
การรับรู้ว่างานที่ปฏิบัติมีความหมายชัดเจน   ส�ำนึกร่วมความเป็นชุมชน และการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีพลังเหนือกว่าของ
บุคลากรทางการแพทย์ อยู่ในระดับสูง ถึงสูงมาก 2. บทบาทของผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ วัฒนธรรมองค์การ การออกแบบงาน
ที่เหมาะสม มีผลต่อ จิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณในการท�ำงานให้
กับบุคลากร หน่วยงานควรให้ความส�ำคัญปัจจัยในองค์การที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานอย่างจริงจัง
ค�ำส� ำคัญ:  จิตวิญญาณในการท�ำงาน  ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมองค์การ

Abstract

This research aims to study: 1. individual spirit at work of healthcare personnel the Crowns
Prince hospitals, Thailand; and 2. factors affecting individual spirit at work of healthcare personnel the
Crowns Prince hospitals, Thailand. The sample of this research consisted of 300 personnel including
doctors, dentists, pharmacists and nurses who worked at 21 Crowns Prince hospitals in Thailand, selected by multi-stage sampling. A questionnaire that has Cronbach’s alpha value of 0.96 was used to collect
the data. Data were analyzed with descriptive statistics and a structured equation model.
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The research findings indicated that the four factors of spirit at work including Inner life, meaning and purpose in work, sense and connection of community and spiritual connection had in influence
on individual spirit at work of healthcare personnel in the Crowns Prince Hospitals, at a high to very high
level. Furthermore, the analysis of the structural equation model (SEM) showed that spiritual leadership,
organizational culture and appropriate job design significantly affected the individual spirit at work of
the respondents. These research findings led to a recommendation that in promoting spirit at work of
individual, it is necessary for an organization to give more importance on these spirits at work factors.
Keywords: Spirit at Work, Spiritual Leadership and Organizational Culture

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

ในช่วงศตวรรษที่19 พนักงานในธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการรวมตัวกันเรียกร้อง
และยื่นข้อเสนอการท�ำงาน ผ่านสื่อวารสาร และสิ่งพิมพ์ใน
สมัยนั้นว่าการท�ำงานในองค์การที่เคร่งครัดตามกฎระเบียบ
เพื่อมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ พนักงานเกิดความรู้สึก
ไม่มั่นคงในการท�ำงาน ไม่มีความสุข ขาดการเติมเต็มความ
สมบูรณ์แห่งชีวิตสื่อต่างๆได้เสนอข่าวการเรียกร้องของ
พนั ก งานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า และเป้ า หมายในการท� ำ งานใน
ฐานะที่พวกเขาเป็นมนุษย์และมีศักดิ์ศรี และสนับสนุนให้
องค์การต่างๆ มีการส่งเสริมจิตวิญญาณในที่ท�ำงานให้กับ
พนักงาน จนท�ำให้เกิดพื้นฐานแนวคิดของจิตวิญญาณใน
การท�ำงานขึ้น (Pfeffer, 2003)
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการท�ำงาน
ของพนักงานได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และมีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อแสวงหาหนทางในการส่งเสริมพนักงาน
ให้มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีหัวใจที่อิ่มเอม หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ
ให้งอกงาม คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานแนวคิด
ว่า การท�ำงานที่เห็นความส�ำคัญของความเป็นมนุษย์จะ
สามารถสร้างความส�ำเร็จทั้งต่อตัวพนักงานและต่อองค์การ
ได้ จึงนับว่าในปีคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคเปลี่ยนผ่าน
แนวคิ ด ที่ ส� ำ คั ญ ของจิ ต วิ ญ ญาณในการท� ำ งาน (Garcia-Zamor, 2003)
ปัจจุบันประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ยุคความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในองค์การในรูป
แบบต่าง ๆ ในระบบสุขภาพเทคโนโลยีมีบทบาทสูงบุคลากร
ทางการแพทย์ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาประกอบกับภาระ
งานและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีสูงมากขึ้นการมี

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวลดน้อยลง การค้นหาปัจจัย
ในองค์ ก ารที่ ส ่ ง ผลต่ อ การเสริ ม สร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณในการ
ท� ำ งานเพื่ อ เน้ น คุ ณ ค่ า และยกย่ อ งความเป็ น มนุ ษ ย์ ข อง
บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง (สถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2553)
การศึกษาครั้งนี้เกิดจากความส�ำคัญของแนวคิด
จิตวิญญาณในการท�ำงาน และเพื่อการค้นหาปัจจัยที่มีผล
ต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ในประเทศไทยเบื้องต้นพบว่ายังมีการศึกษาวิจัยเรื่องจิต
วิญญาณในการท�ำงานน้อย (ธันพัทธิ์สอน ธรรมโชติเมธิน,
2560) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่ผ่านมาและทฤษฎีต่าง ๆ ได้
มีการน�ำเสนอถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณ ได้แก่ บทบาท
ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ (Bennis & Thomas, 2002) วัฒนธรรม
องค์การ (Giacalone & Jurkiewicz, 2003) และการ
ออกแบบงานที่เหมาะสม (Heine, Proulx & Vohs, 2006)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งมีทั้งหมด 21
แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ทุรกันดารเพื่อให้การบริการ
แก่ประชาชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลและได้เห็นความส�ำคัญ
ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย์ เ พื่ อ ให้ มี ค วาม
สามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล ให้ได้รับบริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
วิชาชีพนอกจากนั้นยังมีการริเริ่ม การเรียนรู้ทักษะด้านจิต
วิญญาณเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รับรู้ว่างานบริการ
ดูแลผู้ป่วยเป็นงานที่มีความหมายและมีคุณค่า มีประโยชน์
ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จิ ต วิ ญ ญาณในการ
ท�ำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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1. ชีวิตด้านใน (inner life; INF ) เป็นการรับรู้และ
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษา เพื่อให้สามารถน�ำไป
ประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการเสริ ม สร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณในการท� ำ งาน ให้ความส�ำคัญว่าพนักงานมีชีวิตทั้งภายในและภายนอก ให้
ความเอาใจใส่ ต่อจิตใจและคุณค่าของคนท�ำงาน พนักงาน
ส�ำหรับองค์การอื่นที่สนใจ
เกิดการรับรู้ว่างานที่ท�ำมีคุณค่าและมีความหมาย รับรู้ถึง
เป้ า หมายการมี ชี วิ ต ว่ า มี ชี วิ ต อยู ่ เ พื่ อ อะไร (Ashmos &
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับจิตวิญญาณในการท�ำงานของ Duchon, 2000)
2. งานที่มีความหมายชัดเจน (meaning and
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณในการ purpose in work; MIW ) คือการที่พนักงาน รับรู้ และ
ท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จ ตระหนั ก ถึ งคุ ณค่ าและความส� ำ คั ญ ของงานที่ รับผิ ดชอบ
พนักงานมีโอกาสได้ท�ำหรือมีส่วนร่วมในงานที่มีคุณค่าและ
พระยุพราช
มีความหมายต่อชีวิต (Ashmos & Duchon, 2000)
3. ส�ำนึกร่วมความเป็นชุมชน (sense of conนิยามศัพท์
nection & community; SOC ) พนักงานเกิดความรู้สึก
จิตวิญญาณ
เป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นนามธรรมสูง   ค�ำว่า เชื่อมโยงกับชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ กับชุมชน คนอื่น ๆ ใน
จิตวิญญาณ เป็นการรับรู้ถึงความหมายในทางที่ดี เป็นการ องค์การ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรู้สึก
รับรู้ถึงการท�ำความดี เช่น จิตวิญญาณของความเป็นแพทย์   เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความผูกพันกันในชุมชนของที่
จิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน มีความแตกต่างกัน ยากที่ ท�ำงาน (Ashmos & Duchon, 2000)
การมี พ ลั ง ดึ ง ดู ด หรื อ ประสบการณ์ เ ฉพาะ (a
จะให้ค�ำนิยามและความหมายในระดับกว้าง เพราะต่าง
วัฒนธรรม ต่างบริบท แต่จิตวิญญาณจะมีความหมายร่วมที่ mystical experience) คือการมีสภาวะที่รับรู้ถึงพลังแห่ง
มีความสอดคล้องต้องกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของค�ำว่าจิต ชีวิต มีความอิ่มเอมใจ การข้ามพ้นความคับแคบในตนเอง มี
วิญญาณในระดับกว้างได้ คือ การตระหนักรู้ การเข้าใจ จิตใจกว้างใหญ่ และมีประสบการณ์ที่เป็นสุข คินเจอร์ส และ
ตนเอง และการเปลี่ยนแปลงตนเองได้ (Block, 1993; สคริบเน็ก (Kinjrski & Skrynek, 2006) กล่าวว่าการรับรู้
ประสบการ์ณเฉพาะ หรือเหตุการ์ณที่ท�ำให้พนักงานเกิด
Hawley, 1993; Neal, 1998)
พลังใจ เห็นคุณค่าของตนเอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตนเองจนท�ำให้เกิดพนักงานเห็นความหมายของการด�ำรง
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตอยู่ การมีพลังดึงดูดหรือประสบการ์ณเฉพาะ (a mystiจิตวิญญาณในการท�ำงาน
จิตวิญญาณในการท�ำงาน( spirit at work )เป็น cal experience) คือ การมีสภาวะที่รับรู้ถึงพลังแห่งชีวิต มี
แนวความคิดใหม่ของการจัดการองค์การมีเป้าหมายเพื่อมุ่ง ความอิ่มเอมใจ การข้ามพ้นความคับแคบในตนเอง มีจิตใจ
เน้นประสิทธิภาพและเป้าหมายองค์การ ควบคู่กับการหล่อ กว้างใหญ่ และมีประสบการ์ณที่เป็นสุข
เลี้ยงจิตวิญญาณในการท�ำงานของพนักงานให้เป็นผู้ที่มี ปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน
จาคคาโลนิ และ เจอร์ควิวิช (Giacalone & Jurkความสมบู ร ณ์ มี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ เป็ น ความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณของพนักงานกับ โครงสร้าง iewicz, 2003) ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า ง และ
วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์การผู้ที่เริ่มต้นศึกษาจิต กระบวนการท�ำงานในองค์การที่ส่งผลถึงจิตวิญญาณในการ
วิญญาณในการท�ำงานอย่างจริงจัง โดยก�ำหนดค�ำนิยามของ ท� ำ งาน พบว่ า ผู ้ น� ำ องค์ ก าร วั ฒ นธรรมองค์ ก าร การ
จิตวิญญาณในการท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและวัด ออกแบบการท�ำงาน มีผลในการส่งเสริมพนักงาน ให้เกิด
ได้ คือ แอสเมิส และ เดอชอน (Ashmos & Duchon, 2000) การเปลี่ ย นผ่ า นไปสู ่ สิ่ ง ที่ เ หนื อ กว่ า การท� ำ งานตามปกติ
ทั้งสองท่าน ได้เสนอองค์ประกอบของจิตวิญญาณในการ สอดคล้องกับ บานีแฮมดาม  ฮาริม และโมฮิ (Banyhamdam,   Harrim & Mohi, Outop, 2012) ที่กล่าวว่าการ
ท�ำงานออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
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พัฒนาจิตวิญญาณในการท�ำงานควรด�ำเนินการในปัจจัย
ส�ำคัญขององค์การ   ประกอบไปด้วย ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ
วัฒนธรรมองค์การ  การออกแบบงานที่เหมาะสม
จากแนวคิดของนักวิชาการ และผลการศึกษา
วิจัยที่เป็นข้อยืนยันดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก�ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ
จิตวิญญาณในการท�ำงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุม
ปัจจัยด้าน ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ (spiritual leadership:
SPL) วัฒนธรรมองค์การ (organizational culture : OCU)
และการออกแบบงานที่เหมาะสม (Job design : JOD) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ เป็นผู้น�ำที่มีบทบาทในการ
หล่ อ เลี้ ย งจิ ต วิ ญ ญาณของพนั ก งานในการท� ำ งานจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้คือ ผู้น�ำที่ใช้ปัญญา (spiritual leadership) ผู้น�ำที่แท้ (authentic leadership) ผู้น�ำเชิงจริยธรรม
(ethical leadership) (Marques, 2006) ผู้น�ำที่มีลักษณะ
ดังกล่าวจะเป็นผู้แนะแนว   ชี้แนะว่าสิ่งใดที่พนักงานควร
จะท�ำ  สิ่งใดไม่ควรท�ำ  โดยถ่ายทอดผ่านโครงสร้าง การ
จัดการ และ กระบวนการท�ำงานเช่น การก�ำหนด ปรัชญา  
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธะกิจ และวัฒนธรรมองค์การ (Bennis
& Thomas, 2002)
จาคคาโลนิ และ เจอร์ควิวิช (Giacalone & Jurkiewicz, 2003) ได้เสนอโมเดลวัฒนธรรมองค์การที่สามารถ
กระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด จิ ต วิ ญ ญาณในการ
ท�ำงาน ด้วยการสร้างค่านิยมให้พนักงาน เกิดความรู้สึกรักผู้
อื่นอย่างแผ่ไพศาลโดยไม่มีเงื่อนไข เห็นประโยชน์ของผู้อื่น
เป็นที่ตั้ง เกิดความรู้สึกห่วงใยต้องการดูแลซึ่งกันและกัน  
เห็นคุณค่าทั้งของตนเองและคุณค่าของผู้อื่นอย่างแท้จริง  
รอบบิน และ โคลเทอร์ (Robbin & Coulter, 2005) พบว่า
ปัจจัยที่ส่งส่งผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน คือการสอด
แทรกพื้นฐานด้านจิตวิญญาณในองค์การ เช่น   เป้าหมาย  
การพัฒนาความรู้และทักษะของจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง  
วัฒนธรรมการท�ำงานที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีอิสระ
ในการแสดงออก
การออกแบบงานที่เหมาะสม ไฮน์ พรูลซ์ และวูร์
(Heine, Proulx & Vohs, 2006) ทดลองออกแบบการ
ท�ำงานที่ มี ค วามเหมาะสมต่อความต้องการพนัก งานพบ
ว่าการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น งานมีความยืดหยุ่น
การสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและทั่วถึง ส่งผลให้พนักงาน

สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง รับรู้ได้ถึงความหมายที่
ชัดเจนของงาน  รับรู้ว่าตนเองมีความหมาย และมีความสุข
ในการท�ำงาน
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ จากการทบทวน
วรรณกรรม
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน ใน
ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ได้น�ำเสนอมาแล้ว เมื่อน�ำความ
สัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดมารวมกันสามารถแสดงได้ดัง
ภาพ 1

สมมติฐานในการวิจัย

สมมติ ฐ านที่ 1 จิ ต วิ ญ ญาณในการท� ำ งานของ
บุคลากรทางการแพทย์ ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้น�ำเชิงจิต
วิญญาณ วัฒนธรรมองค์การ การออกแบบงานที่เหมาะสม
สมมติฐานที่ 2 การออกแบบงานที่เหมาะสม ขึ้น
อยู่กับ บทบาทของผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ   วัฒนธรรมองค์การ
สมมติ ฐ านที่ 3 วั ฒ นธรรมองค์ ก าร ขึ้ น อยู ่ กั บ
บทบาทของผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้แบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้ า ง ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งควรมี ข นาดที่
เหมาะสมคื อ มี จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า 20 เท่ า ของตั ว แปร
ประจักษ์ (Hair   Ringle & Sarstedt, 2011) ผู้วิจัยจึง
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 300 ตัวอย่างโดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
2. การพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการ
ทดสอบเครื่องมือ การวัดองค์ประกอบจิตวิญญาณในการ
ท�ำงานปรับปรุงและพัฒนาจากตามแนวคิดของ แอสเมิส
และ เดอชอน (Ashmos & Duchon, 2000) และแนวคิด
ของ คินเจอร์สกี้และสคริบเน็ค (Kinjerski & Skrypnek,
2006) รวม 4 องค์ประกอบคือ ชีวิตด้านใน งานที่มีความ
หมายชัดเจน ส�ำนึกร่วมความเป็นชุมชน และการเชื่อมโยง
กับสิ่งที่มีพลังเหนือกว่า ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณใน
การท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์   ได้แก่ บทบาทของ
ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ วัฒนธรรมองค์การ   และการออกแบบ
งานที่เหมาะสม  ได้จากการทบทวนวรรณกรรม หลังจาก

43

ปี ที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2562

44

ภาพ 1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน
› ผู้น�ำมีบทบาทในการก�ำหนดวิสัยทัศน์

บทบาทผู้น�ำเชิง
จิตวิญญาณ (SPL)

(SPLV)
› ผู้น�ำมีค่านิยมทางจิตวิญญาณ    
(SPLC)
› ผู้น�ำสนับสนุนให้พนักงานมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็น (SPLO)

›

ผู้น�ำสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

›

›

› วัฒนธรรมองค์การที่มีจิตวิญญาณเป็น

วัฒนธรรมองค์การ
(OCU)

›

พื้นฐาน (OCUS)
› วัฒนธรรมองค์การที่มีความสามารถใน
การปรับตัว (OCUD)
วั
ฒ
นธรรมองค์
การที่มีส่วนร่วม  
›
(OCUV)
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์การ
(OCUL)

›
›

›

การออกแบบ
งานที่เหมาะสม
(JOD)

››
จิตวิญญาณ
ในการท�ำงาน (SAW)

› การออกแบบงานที่มีความยืดหยุ่น

(JODF)
› การออกแบบงานที่มีความท้าทาย
หลากหลาย (JODC)
› การออกแบบงานที่มีการสื่อสารทั่วทั้ง
องค์การ (JODD)

› การรับรู้ชีวิตด้านในของตนเอง (INF)
› การรับรู้ว่างานที่ปฏิบัติมีความหมาย
ชัดเจน (MIW)

› ส�ำนึกร่วมความเป็นชุมชน (SOC)
› การเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีพลังที่เหนือกว่า
(SPC)

ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เหนือกว่า(SPL) และ ส�ำนึกร่วมความเป็นชุมชน (SOC)
เท่ากับ 4.42 และ 4.05 ตามล�ำดับ
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (goodness
of fit indices) ผ่านเกณฑ์ความสอดคล้องของข้อมูลกับ
โมเดล มีค่า X2 /df = 2.53; RMSEA = 0.066; GFI = 0.93;
NFI = 0.98; CFI = 0.99; PGFI = 0.56; PNFI = 0.67
(Hooper, Coughlan & Mullen, 2008)
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ (SPL) มีอิทธิพล
โดยรวมต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน (SAW) ของบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมากที่สุด  
โดยมีอิทธิพลทางตรง 0.23 มีน�้ำหนักอิทธิพลทางอ้อม ผ่าน
วัฒนธรรมองค์การ (OCU) และการออกแบบงานที่เหมาะ
สม (JCD) 0.21 รวมน�้ำหนักอิทธิพลทั้งหมด 0.44 ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์การ (OCU) มี
อิทธิพลโดยรวมต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน (SAW) โดยมี
น�้ำหนักอิทธิพลทางตรง 0.10 มีน�้ำหนักอิทธิพล ทางอ้อม
ผ่านการออกแบบงานที่เหมาะสม (JOD) 0.12 รวมน�้ำหนัก
อิทธิพลทั้งหมด 0.22 ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะอิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ จิ ต
วิญญาณในการท�ำงาน พบว่า การออกแบบงานที่เหมาะสม
(JOD) มีอิทธิพลเฉพาะทางตรงต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน
(SAW) ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสูงโดยมีน�้ำหนักอิทธิพล 0.30 ที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05  รองลงมาคือผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ (SPL) มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานโดยมีน�้ำหนักอิทธิพล 0.23
ผลการวิจัย
1. การรับรู้จิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากร ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และ วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประกอบ ทางตรงต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานโดยมีน�้ำหนักอิทธิพล
ด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) การรับรู้ชีวิตด้านใน (INF) 2) การ 0.10 ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
รับรู้ว่างานที่ปฏิบัติมีความหมายชัดเจน (MIW) 3) ส�ำนึก
ร่วมความเป็นชุมชน (SOC) 4) การเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีพลัง สรุป และอภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการ
เหนื อ กว่ า (SPC) พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ถึ ง สู ง มาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่าการรับรู้ชีวิตด้านใน ท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จ
(INF) และการรั บ รู ้ ว ่ า งานที่ ป ฏิ บั ติ มี ค วามหมายชั ด เจน พระยุพราชครั้งนี้พบว่าสภาพปัจจุบันของ องค์ประกอบ
(MIW) อยู่ในระดับที่สูงมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ ของจิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์
4.52 ตามล�ำดับ รองลงมาคือ การเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีพลัง ในโรงพยาบาลบาลสมเด็จพระยุพราชพบว่ามีระดับจิต

นั้ น ได้ น� ำ แนวคิ ด ของแต่ ล ะปั จ จั ย มาแปลงเป็ น นิ ย ามเชิ ง
ปฏิบัติการ เพื่อน�ำมาสร้างเป็นมาตรวัดและข้อค�ำถามใน
แบบสอบถาม
3. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ
การวัดความถูกต้องของเนื้อหา ผลการพิจารณาจากผู้ทรง
คุณวุฒิพบว่า ทุกข้อค�ำถามมีค่า IOC เกิน 0.50 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาหลังจากนั้นน�ำ
แบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
จริงจ�ำนวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ โดย
การตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (internal consistency) โดยวิธีการ ครอนบาค พบว่ามาตรวัดทุกตัวมีค่า
Cronbach’s alpha มากกว่า 0.70 ขึ้นไป และแบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.96 แสดงว่า
มาตรวัดของตัวแปรในการวิจัยมีความน่าเชื่อถือได้หลังจาก
นั้นจึงน�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้จนครบถ้วนจ�ำนวน 300 คน
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และแบบสมการโครงสร้างดัชนีความ
เหมาะสม (fit indices) ใช้เกณฑ์ดังนี้ X2/df ยอมรับที่ 2.05.0; RMSEA ยอมรับที่น้อยกว่า 0.08; GFI ยอมรับที่ 0.90
ขึ้นไป NFI ยอมรับที่ 0.95 ขึ้นไป CFI ยอมรับที่ 0.95 ขึ้นไป
PGFI และ PNFI ยอมรับที่ไม่น้อยกว่า 0.50 (Hooper,
Coughlan & Mullen, 2008)
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ตาราง 1 ขนาดอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรจิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทาง การแพทย์
ตัวแปรผล

วัฒนธรรมองค์การ
R2 = 0.41

ตัวแปรสาเหตุ
DE
ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ
0.64*
วัฒนธรรมองค์การ
การออกแบบงานที่เหมาะ
สม

IE
-

TE
0.64*
-

-

-

การออกแบบงานที่เหมาะ
สม
R2 = 0.33
DE
IE
TE
0.23* 0.26* 0.49*
0.40*
0.40*
-

-

-

จิตวิญญาณในการท�ำงาน
R2 = 0.28
DE
0.23*
0.10*

IE
0.21*
0.12*

TE
0.44*
0.22*

0.30*

-

0.30*

หมายเหตุ:  * P<0.05, DE = อิทธิพลทางตรง, IE = อิทธิพลทางอ้อม, TE = อิทธิพลรวม

Chi-square = 165.05 , df  = 72 , P- value = 0.00000,RMSEA = 0.066
ภาพ 3 แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณ วัฒนธรรมองค์การ การออกแบบงานที่เหมาะสมและจิตวิญญาณ
ในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
วิญญาณในการท�ำงานสูงถึงสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของชีพ มัวร์ และ แคสเซอร์ (sheep, 2006; Moor &
Casoer, 2006) ที่ พ บว่ า จิ ต วิ ญ ญาณในการท� ำงานของ
พนักงานจะเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ
โครงสร้ า งองค์ ก าร สิ่ ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ การ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโรง

พยาบาล พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีระดับจิตวิญญาณ
ในการท�ำงานสูง เนื่องจากการรับรู้ชีวิตด้านในกับความ
สัมพันธ์ภายในองค์การ
ส� ำ หรั บ การวิ เ คราะห์ แ บบจ� ำ ลองสมการ
โครงสร้างของปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
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สามารถสรุปผลได้ว่า  บทบาทของผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณของผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีอิทธิพล โดย
รวมสูงที่สุด อย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนั้นบทบาทของผู้น�ำ
เชิงจิตวิญาณ ยังมีอิทธิพลเชิงบวกทางตรงต่อ วัฒนธรรม
องค์การ และมีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การออกแบบงานที่เหมาะสมอย่างมีนัยส�ำคัญ เช่นเดียวกัน
จึงอภิปรายได้ว่าบทบาทของผู้น�ำเชิงจิตวิญญาณมีความ
ส�ำคัญอย่างสูงส�ำหรับองค์การที่มีความต้องการเพิ่มพูนหล่อ
เลี้ยงจิตวิญญาณในการท�ำงานให้กับพนักงาน โดยผู้น�ำเชิง
จิตวิญญาณจะเป็นผู้น�ำในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การบริ ห ารจั ด การองค์ ก าร โดยก� ำ หนดแนวคิ ด ด้ า นจิ ต
วิญญาณผ่าน การน�ำองค์การ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ
และการออกแบบการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับชีวิตและจิต
วิญญาณของพนักงาน ผลการค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิด
ของ (Capra, 1996; Giacalone & Dafna, 2000)
บทบาทที่ส�ำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้น�ำ
เชิงจิตวิญญาณของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช คือบทบาทในการก�ำหนดวิสัยทัศน์   การมีค่านิยม
ทางจิตวิญญาณ การสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น และการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการท�ำงาน สามารถอภิปรายได้ว่าบทบาทของผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่น�ำค่านิยมพื้นฐานทาง
จิตวิญญาณ เช่นคุณธรรม ความซื่อสัตย์   การท�ำงานที่มี
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม   มาเป็นแนวคิดในการท�ำงาน
สามารถสร้ า งพลั ง สร้ า งศรั ท ธาให้ กั บ บุ ค ลากรทางการ
แพทย์ปฏิบัติตาม ประกอบกับความเอาใจใส่อย่างแท้จริงใน
ความต้องการของบุคลากร   สามารถชี้แนะให้บุคลากร
ทางการแพทย์ รับรู้ว่างานที่ปฏิบัติมีความหมายต่อตนเอง
ต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวมอย่างไร จึงมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อ
จิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผล
การค้นพบสอดคล้องกับการวิจัยของ (Javanmard, 2012;
Ahiauzu, & Asawo, 2012)
ในระดับรองลงมา วัฒนธรรมองค์การ มีอิทธิพล
โดยรวม ต่อจิตวิญญาณในการท�ำงานของบุคลากรทางการ
แพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างมีนัยส�ำคัญ
และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน การออกแบบงานที่เหมาะสมอ
ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ข้ อ ค้ น พบนี้ สามารถอภิ ป รายได้ ว ่ า
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการส่ ง เสริ ม จิ ต

วิญญาณในการท�ำงานชองบุคลากรทางการแพทย์ในโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรม
องค์การที่มีจิตวิญญาณเป็นพื้นฐาน   ความสามารถในการ
ปรับตัว การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ในองค์การมีความผูกพัน
ในการท�ำงานมากยิ่งขึ้นมีความสมดุลระหว่างการท�ำงานกับ
ชีวิตมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความรักในเพื่อนมนุษย์
มีค่านิยมการท�ำงานเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเรียนรู้การ
ด�ำรงชีวิตให้สงบสุขและมีคุณค่า องค์ประกอบเหล่านี้จะ
ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงานที่ส่ง
เสริมและหล่อเลี้ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ มีจิตวิญญาณ
ในการท� ำ งานที่ ดี ซึ่ ง ข้ อ ค้ น พบนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิดของ Raelin (2004); Mousa, & Alas (2016) และ
Marques Dhiman & King (2005)
การออกแบบงานที่ เ หมาะสมของโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช มีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุด ต่อจิตวิญญาณ
ในการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช อย่างมีนัยส�ำคัญ  สามารถอภิปรายผลได้
ว่า การออกแบบงานที่เหมาะสม   ให้มีความยืดหยุ่น การ
ท�ำงานมีความท้าทาย และมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงบุคลากร
ทางการแพทย์มีอิสระและ สามารถแสดงศักยภาพจากการ
ท�ำงานที่มีความหลากหลาย มีการสื่อสารทั่วถึงทั้งองค์การมี
โอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีโอกาสใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก เกิดการรับรู้คุณค่าตนเองและรู้ว่า
งานที่ปฏิบัติมีความหมายมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ได้
มีโอกาสท�ำงานจนเห็นผลส�ำเร็จของงานและเกิดความภาค
ภู มิ ใจ การออกแบบงานลั ก ษณะนี้ เ ป็ น ปั จ จั ย ส� ำคั ญ ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลการสร้ า งจิ ต วิ ญ ญาณในการท� ำ งานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานมากขึ้น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Konz & Ryan (1999) Locke & Latham
(2004), Rousseau (2004)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย   หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล สถาน
บริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถน�ำผลการ
วิจัยไปส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติควบคู่กับระบบการบริการ
ที่มีอยู่ได้   ผู้ที่มีบทบาทสูงสุดที่จะมีส่วนผลักดันคือบทบาท
ของผู้น�ำซึ่งจะสามารถถ่ายทอดแนวคิดจิตวิญญาณในการ
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จัดการองค์การได้ โดยหน่วยงานระดับสูงหรือภาครัฐควร
ก�ำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มีกระบวนการส่งเสริมผู้น�ำให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ  และมีช่องทางการสื่อสารรณรงค์ให้
เกิดความร่วมมือร่วมใจ   สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
เชื่อมโยงแนวความคิดนี้กับหน่วยงานอื่นที่มีเป้าหมายการ
ท�ำงานที่คล้ายคลึงกัน
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำเอาไปปฏิบัติงาน
ส�ำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาสถาน
พยาบาล หรือ   โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สถาน
พยาบาลต่าง ๆ
3. จากข้อค้นพบการวิจัย พบว่ามีปัจจัยที่มีผลต่อ
จิตวิญญาณในการท�ำงานทั้งสามประการดังกล่าวมาโดยมี
รายละเอี ย ดที่ ส ามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ต ามบริ บ ทของ
องค์การเพื่อเป็นข้อก�ำหนด หรือเป็นคู่มือปฏิบัติในการสร้าง
เสริ ม จิ ต วิ ญ ญาณหรื อ สามารถก� ำ หนดเป็ น หลั ก สู ต รการ
อบรมระยะสั้นส�ำหรับองค์การต่างๆได้
4. ในปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์การต่างๆ โรง
พยาบาล มีกิจกรรมการส่งเสริมจิตวิญญาณในการท�ำงาน
เกิดขึ้น แม้การด�ำเนินการจะยังไม่ครบถ้วนเต็มรูปแบบตาม
ข้อค้นพบจากการวิจัย แต่พบว่ามีหลายแห่งที่สามารถสร้าง

เสริมจิตวิญญาณในการท�ำงานให้กับพนักงานได้ในระดับสูง
ภาครัฐจึงสมควรส่งเสริม การแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้
ปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการ
ขยายผล น� ำ กรณี ตั ว อย่ า งความส� ำ เร็ จ มาเผยแพร่ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ เฉพาะในโรงพยาบาลสมเด็ จ
พระยุพราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสารณสุข
ควรมีการวิจัยเพื่อวัดระดับจิตวิญญาณในการท�ำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอื่นที่มีความแตกต่าง
กันออกไปส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน
ที่ น� ำ มาศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น ปั จ จั ย เฉพาะ องค์
ประกอบ โครงสร้างการท�ำงาน เท่านั้น  ควรมีการศึกษาเพิ่ม
เติมว่า ยังมีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่มีความส�ำคัญ ตามระบบ
นิ เวศวิ ท ยามนุ ษ ย์ ซึ่ ง จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต
วิญญาณในการท�ำงานของพนักงาน   อาทิเช่น พื้นฐานการ
เลี้ยงดูของครอบครัว สังคม ความเชื่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ศาสนา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีความท้าทายในการศึกษา
ต่อยอด ว่าหากระดับจิตวิญญาณในการท�ำงานของพนักงาน
อยู่ในระดับสูง จะส่งผลต่อผลลัพธ์การท�ำงานอย่างไร
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