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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน สร้างให้เกิดผลกระทบต่อองค์การและบุคคลอย่างมหาศาล การพัฒนา
ให้บุคคลทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน�ำพาองค์การให้อยู่รอดนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันองค์การต่างๆ
เริ่มสนใจวิธีการพัฒนาคนจากข้างในสู่ข้างนอก (Inside-out) คือ การพัฒนาสติและการพัฒนาคนในระดับลึกถึงจิตวิญญาณ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) น�ำเสนอเรื่องการพัฒนาสติ (Mindfulness) ในเชิงงานวิจัยและการปฏิบัติ และ 2) จิตวิญญาณ
องค์กร (Workplace Spirituality) ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากในประเทศไทย 3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสติและจิตวิญญาณ
องค์กร และ 4) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสติและจิตวิญญาณองค์กร ทั้งนี้ ผู้วิจัยค้นพบว่างานศึกษาวิจัยทางด้านสติและ
จิตวิญญาณองค์กรนั้นยังมีช่องว่างให้พัฒนา เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้เข้มแข็งในบริบทของการจัดการ โดยการใช้วิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัยกึ่งทดลอง/ทดลอง การศึกษาตัวแปรท�ำนายผลของจิตวิญญาณองค์กรซึ่งยังมีน้อย รวมทั้งข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติใน
การพัฒนาสติ เช่น ใช้วิธีการเจริญสติสั้นๆ ก่อนการประชุมการหยุดอย่างมีสติ ส่วนการส่งเสริมจิตวิญญาณองค์กรควรเริ่มต้น
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายขององค์การที่ค�ำนึงถึงความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในระดับจิตใจ จิตวิญญาณ การสร้างวัฒนธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับค่านิยมทาง
จิตวิญญาณและการเป็นตัวแบบของผู้น�ำในทางปฏิบัติ ความสอดคล้องร้อยเรียงกันทุกระดับส่วนขององค์การนี้จะช่วยให้การ
สร้างจิตวิญญาณองค์กรนั้นยั่งยืนต่อไป
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Abstract
The rapid change of society impacts organizations and individuals tremendously. Developing people to
cope with the change and being able to drive the organizations’ success is very important, especially developing
people from the inside-out approach focusing on mindfulness and spirituality. The aims of this article are to
discuss 1) mindfulness in terms of academic and practice, 2) workplace spirituality which is a very new topic in
Thailand, 3) the relationship between mindfulness and workplace spirituality, and 4) the suggestions for developing
mindfulness and workplace spirituality in organizations. The researcher found that there is a gap to strengthen these
two conceptsin the management field by employing the qualitative research method and quasi-experimental
design, and studying the antecedents of workplace spirituality. For the practical implementation, mindfulness
techniques, for example, “guided landing” and “mindful break” can be applied to improved mindfulness at
work. To promote workplace spirituality, the organizations should set the goals focusing on virtue, moral, ethics
and stakeholders’ needs at the spiritual level. In addition, cultivating culture and enforcing human resource
management practices should be aligned with the spiritual values. Last but not least, the leaders should act as
the spiritual role model. The alignment of all important parts of the organization with spiritual values will ensure
the sustainability of workplace spirituality.
Key words : mindfulness, workplace spirituality, meditation, human resource management, human resource
development
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บทน�ำ
ในขณะที่โลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีซึ่งช่วยพัฒนาให้ชีวิตมนุษย์มีความเป็นอยู่อย่าง
สะดวก สบายมากกว่าในอดีต แต่ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงแค่ช่วยการพัฒนาทางด้านวัตถุให้มี
ความเจริญก้าวหน้า หากแต่มิได้ช่วยในการพัฒนาทางด้าน
จิตใจที่เสื่อมโทรมลงในสังคมปัจจุบัน คนในยุคนี้มีความ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ด้วย
สภาพจิตใจที่ขาดความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความ
ดีงามต่างๆ นี้ ท�ำให้สร้างให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคม
(Petchsawang & Duchon, 2012) ทัง้ ปัญหาความเสือ่ มโทรม
ของสภาพแวดล้อม ปัญหาทางด้านครอบครัวแตกแยก ปัญหา
ความขัดแย้งของคนภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือ
แม้กระทั่งปัญหาผู้ก่อการร้าย และสงคราม
ดังนั้น ก่อนที่สถานการณ์ความขัดแย้ง ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมจะถึงจุดวิกฤติที่เกินจะแก้ไขได้ การแก้ไขปัญหานี้
ต้องแก้จากข้างในไปข้างนอก (Inside-out) กล่าวคือ แก้จาก
ข้างในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างให้เกิดปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ มนุษย์ต้องได้รับการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
ในระดับองค์การ หลายองค์การมีความพยายามในการ
ช่วยแก้ปญั หานี้ โดยเริม่ ต้นจากการสร้างให้พนักงานมีความสุข
มีความพึงพอใจ มีความผูกพันต่อองค์กร เพือ่ สร้างผลกระทบ
ที่ดีต่อองค์การและสังคมต่อไป แต่การแก้ปัญหาของหลาย
องค์การนั้ นยั ง เป็ นการแก้ป ัญหาแบบข้า งนอกไปข้ า งใน
(Outside-in) โดยมุ่งที่การพัฒนาปัจจัยภายในองค์การ และ
การจัดการปัจจัยภายนอกขององค์การ แต่การมุ่งเน้นที่การ
จัดการปัจจัยภายนอกตัวบุคคลเป็นความพยายามที่ไม่อาจ
รับประกันความส�ำเร็จตามผลทีค่ าดหวังไว้ได้ เพราะความรูส้ กึ
ของพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของตัวของเขา ไม่ใช่จาก
ปัจจัยภายนอกตัวตนหรือสิ่งแวดล้อมขององค์การ การรับรู้
การมองโลกของมนุษย์เรานั้น ถึงแม้ว่าจะเผชิญสถานการณ์
เดียวกัน แต่มนุษย์เรามองเห็นและรู้สึกไม่เหมือนกัน ดังนั้น
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ถึงแม้องค์การต่างๆ จะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานให้ดีเพียงใด แต่หากพนักงานเลือกที่จะมองในมุมที่
แตกต่างก็อาจท�ำให้เขาไม่ได้รับรู้ที่สิ่งองค์การจัดสรรทั้งหมด
และไม่สามารถท�ำให้เขามีความพึงพอใจและความผูกพัน
ต่อองค์การได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทอี่ งค์การต้องการ ดังนัน้
การส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงาน รักในงานทีท่ ำ�
และสร้างสรรค์ผลงานต่อองค์การ และสังคมนั้น จึงควร
พั ฒ นายกระดั บ จิ ต ใจเริ่ ม จากการพั ฒ นาจิ ต ใจภายใน
(Inside-out) ของตัวพนักงานเองก่อน
วิธีการที่จะยกระดับจิตใจเพื่อเปลี่ยนแปลงในระดับ
จิตเบื้องลึกนั้นได้มีการศึกษาในวงการวิทยาศาสตร์เป็น
เวลานานกว่ า ศตวรรษการยกระดั บ จิ ต ใจโดยการฝึ ก สติ
(Mindfulness) นั้นมีหลากหลายวิธีทั้งวิธีทางด้านตะวันตก
เช่น วิธีการฝึกสติลดความเครียด (the Mindfulness-Based
Stress ReductionProgram: MBSR) (Kabat Zinn, 1990) และ
การรักษาโดยสติ (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)
โดยงานของ Segal และคณะ (2002) ซึ่งวิธีการต่างๆ นี้นั้น
ได้รบั การยอมรับว่ามีพนื้ ฐานมาจากวิธกี ารพัฒนาสติยกระดับ
จิตใจหรือเรียกว่า การวิปัสสนากรรมฐาน (Mindfulness
Meditation) ของศาสนาพุทธที่คิดค้นมามากกว่า 2,500 ปี
(Vich, 2015; Sauer, et al., 2013; Schmidt, 2011) วิปสั สนา
หมายถึง การมองดูสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง (Hart, 2010)
ดังนั้น การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงยังผลให้มนุษย์
มองเห็นตนเอง ผู้อื่น และสังคมตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
ซึง่ จะลดความขัดแย้ง และเพิม่ ความรัก ความเมตตาต่อผูอ้ นื่
และสังคม ซึ่งหากน�ำการฝึกสตินี้มาประยุกต์ใช้ในองค์การ
จะสร้างให้คนในองค์การเกิดความรักความเมตตากันและกัน
รวมทัง้ ท�ำให้เกิดจิตวิญญาณองค์กร (Workplace Spirituality)
กล่าวคือ คนในองค์การจะท�ำงานด้วยความรู้สึกว่างานนั้น
มีค่ามีความหมายต่อตนเอง (Meaningful Work) ท�ำงาน
ด้วยความมีสติและท�ำให้เกิดปัญญา (Wisdom) ในการท�ำงาน
ซึง่ จะยังผลให้เกิดความผูกพันต่องาน (Work Engagement)
(Petchsawang & McLean, 2017) เกิดผลการท�ำงาน

(Work Performance) ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป
(Petchsawang & Duchon, 2012)
บทความวิชาการเรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ต้องการ
ให้ผู้อ่านในวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่
สนใจเรื่องสติ ได้ตระหนักรู้และเข้าใจว่า การพัฒนาสตินั้น
ยังประโยชน์มิใช่แค่เพียงตัวบุคคล แต่จากหลากหลายงาน
วิจัยที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้ ประมวลได้ว่าการพัฒนาสตินั้น
ยังประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจและมีการน�ำไปใช้จริงในทาง
ปฏิ บั ติ ใ นหลายองค์ ก าร 2) เพื่ อ น� ำ เสนอแนวคิ ด ใหม่
“จิตวิญญาณองค์กร” (Workplace Spirituality) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่เพิ่งปรากฏในบทความวิชาการภาษาไทยไม่นาน
แต่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางในต่ า งประเทศทั้ ง
ภาควิชาการและธุรกิจมาเป็นเวลาไม่ต�่ำกว่า 30 ปี 3) เพื่อ
เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสติกบั จิตวิญญาณองค์กร
และ 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสติและสร้าง
จิตวิญญาณองค์กรซึ่งจะยังประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ
อย่างยั่งยืน และสร้างความดีงามให้แก่สังคมโดยรวม
1. สติในองค์การ (Mindfulness in Organizations)
แนวคิดเรื่องสติในองค์การนี้ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง และทวีความสนใจในวงการวิชาการและธุรกิจใน
ปัจจุบัน เนื่องมาจากปัจจัยผลักดันหลายประการ เช่น ในยุค
ของการเปลีย่ นแปลงทางสภาวะสังคม เศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว
ท�ำให้คนต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตอบสนองต่อ
ความเป็ น พลวั ต คนมี ค วามเครี ย ดมากขึ้ น ต้ อ งการหา
ความสงบทางจิตใจ การพัฒนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ย่นย่อโลกช่วยในการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สามารถ
สร้างให้เกิดผลเสียได้หากผูใ้ ช้ไม่ใช้อย่างมีสติ เช่น การส�ำรวจ
โดย the Wall Street Journal พบว่าพนักงานใช้ เฟสบุ๊ค
21 ครั้งต่อวัน และเช็กอีเมล 74 ครั้งต่อวัน (Meister, 2015)
ซึง่ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้รบกวนการท�ำงานและท�ำให้พนักงานไม่มสี ติ
และสมาธิในการท�ำงานได้ นอกจากนั้นแล้วปัญหาเรื่องขาด
ศีลธรรม การประพฤติปฏิบตั สิ งิ่ ทีไ่ ร้จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ

อันดีงามโดยขาดสติยับยั้ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันกระแส
ของแนวคิดเรื่องสติ (Vich, 2015)
ตัวอย่างหนึง่ ของการตืน่ ตัว ตระหนักในประโยชน์ของ
การฝึกสติเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจน
คือ การใช้วธิ กี ารฝึกสตินเี้ ป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำ (Leadership Development) (Rothaizer, 2019)
เนื่องจากผู้บริหารเป็นต�ำแหน่งที่ต้องเผชิญกับความเครียด
ความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายนอก การฝึกสติ
ให้อยู่กับปัจจุบันมองกลับเข้ามาภายในตนเอง จึงเป็นสิ่งที่
ฝึกฝนศักยภาพของผู้น�ำให้สามารถควบคุมตนเองได้ (Babu,
2014)
มีนักวิชาการหลายกลุ่มได้ให้ความหมายของสติไว้
แตกต่างกันคือ สติหมายถึง “สภาวะความตื่นตัว มองเห็น
ภาพความคิดและความรูส้ กึ ได้อย่างชัดเจนสมบรูณ”์ (Heaton,
Schmidt-Wilk, & Travis, 2004, 64) โดยสตินั้นมีหลายระดับ
มนุษย์เราสามารถเพิ่มระดับของสติให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
จากการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน (Heatonet al., 2004) การ
มีสตินั้นหมายถึงการตระหนักรู้และสนใจอยู่กับปัจจุบันใน
แต่ละช่วงขณะจิต (Baer, Smith, & Allen, 2004; Brown &
Ryan 2003; Kabat-Zinn 1990; Lauet al. 2006; Melbourne
Mindfulness Academic Interest Group 2006; Walach et
al. 2006) การมีสตินนั้ ตรงข้ามกับ การกังวล การระลึกถึงอดีต
ไม่อยู่กับปัจจุบัน การเพ้อฝัน (Fantasies) (Baeret al. 2004;
Brown & Ryan 2003; Kabat-Zinn 1990) หรือการท�ำอะไร
โดยอัตโนมัติ (Automatic Pilot) (MelbourneMindfulness
Academic Interest Group 2006) สภาพการมีสติคือ จิต
เปิดรับอย่างเต็มทีโ่ ดยไม่ตดั สินหรือวิเคราะห์สงิ่ นัน้ ๆ (Hyland,
Lee, & Mills, 2015) กล่าวโดยสรุปแล้ว สติคือ สภาวะของ
จิตภายในที่ตระหนักถึงความคิดและพฤติกรรมของตนใน
แต่ละช่วงขณะอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินหรือวิเคราะห์
แบบวัดสตินั้นมีหลากหลายแบบวัด โดยแบบวัดที่เป็น
ที่ยอมรับและใช้อย่างกว้างขวางคือ แบบวัดการตระหนักรู้
มีสติ (Mindfulness Attention Awareness Scale: MAAS)
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(Brown & Ryan, 2003; Sauer et.al., 2013) ซึ่งเป็นแบบ
วัดที่เน้นการวัดความขาดสติ (Mindlessness) โดยแนวคิด
พื้นฐานคือความขาดสตินั้นเป็นส่วนตรงกันข้ามกับการมีสติ
ตัวอย่างค�ำถาม เช่น ฉันท�ำของหกตกแตกเพราะไม่ระมัดระวัง
หรือคิดถึงสิ่งอื่น เป็นต้น อีกแบบวัดหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ
แบบสอบถามความมี ส ติ ด ้ ว ยห้ า ปั จ จั ย (Five Factors
Mindfulness Questionnaire: FFMQ) (Baer et al., 2008)
ซึง่ ห้าปัจจัยนีป้ ระกอบด้วย 1) การไม่โต้ตอบกับประสบการณ์
ภายใน (Non-reactivity to Inner Experience) 2) การ
สั ง เกตถึ ง ประสาทสั ม ผั ส การรั บ รู ้ ความคิ ด ความรู ้ สึ ก
3) การแสดงออกด้วยความรู้ตัว มีสมาธิ 4) การอธิบาย
ด้วยค�ำ (Describing/Labeling with Words) 5) การไม่ตดั สิน
ประสบการณ์ (Non-judging of Experience)
นอกจากสองแบบวัดนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุด
แล้ว (Sauer et.al., 2013) ยังมีแบบวัดสติแบบอืน่ ๆ ทีม่ พี นื้ ฐาน
จากหลักวิปัสสนากรรมฐาน และบางแบบวัดมาจากแนวคิด
ตะวันตกโดยที่ ไม่ไ ด้มีพื้นฐานเกี่ย วข้อ งหลักของปรั ชญา
ทางพุทธ แบบวัดต่างๆ นี้สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมใน
บทความแบบวัดสติ (Assessment of Mindfulness: Review
on State of the Art) โดย Sauer และคณะ (2013)
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า ถึงแม้วิธีการพัฒนา
สตินั้นมีทั้งวิธีทางด้านตะวันตกและตะวันออก แต่ได้รับการ
ยอมรับว่าวิธีการพัฒนาสตินั้นมีรากฐานจากศาสนาพุทธ
(The Mindfulness Initiative, 2016) ดังนั้น ก่อนอื่นควร
ท�ำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าศาสนาพุทธมิใช่เป็นเพียงแค่
ศาสนาหากแต่เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิต (Hart, 2010) อย่าง
เป็นศิลปะและใช้วธิ กี ารขัดเกลา หรือพัฒนาสติโดยกรรมฐาน
(Meditation) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงแก่ตนเอง
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสมัครสมานสามัคคี และ
ความสันติสขุ ของสังคมโดยรวม และด้วยศาสนาพุทธเน้นทาง
ด้านปรัชญา ผูน้ บั ถือศาสนาอืน่ จึงสามารถน�ำหลักการพัฒนา
สติหรือกรรมฐานนี้ไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตได้โดยไม่ได้ขัด
กับหลักศาสนาของตน
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วิธกี ารพัฒนาสติโดยกรรมฐานในแนวของศาสนาพุทธ
นั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทคือ สมถะกรรมฐาน
(Tranquility Meditation) และวิปสั สนากรรมฐาน (Mindfulness
Meditation) สมถะกรรมฐานนั้นรู้จักในแง่ของการฝึกเพื่อให้
เกิดสมาธิ เพื่อความผ่อนคลาย ลดความเครียด ส่วนการฝึก
วิปัสสนากรรมฐานนั้นเน้นการเห็นความจริงตามธรรมชาติ
เป็นการพัฒนาสติเพื่อให้เกิดปัญญาซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาได้ (Payutto, 2002) วิปัสสนากรรมฐาน
จึงเหมาะสมในการพัฒนาสติเพื่อฝึกปฏิบัติในบริบทองค์การ
ในการพัฒนาให้พนักงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหา เกิด
สติปัญญาและส่งเสริมให้การท�ำงานดีขึ้น ดังนั้น วิปัสสนา
กรรมฐานจึงถูกน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสติใน
องค์การอย่างกว้างขวาง
ส่วนส�ำคัญของการฝึกวิปสั สนากรรมฐานคือการฝึกสติ
(Mindfulness) การฝึ ก สติ นั้นกระท� ำ ได้ ด ้ วยการระลึก รู้
(Aware) สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความคิด ความรู้สึก
โดยรับรูต้ ามความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ทุกขณะจิตโดยไม่ปรุงแต่ง
รับรู้ความเป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง (Pra Rajaprommajarn,
2004) เมื่อฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน ไม่ปรุงแต่ง ไม่ใช่อดีตที่
เกิดขึ้นแล้ว หรืออนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนั้น จะท�ำให้เรา
มองโลกตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั้นคือท�ำให้เกิด
ปัญญา และปัญญานี้ช่วยให้เราแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ สร้าง
วิถีทางในการด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ด้วย
ผลประโยชน์หลักของการฝึกวิปัสสนากรรมฐานคือ ปัญญานั้น
จะยังประโยชน์ให้ผู้ฝึกประพฤติปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในชีวิต
ได้ดียิ่งขึ้นทั้งหน้าที่ต่อครอบครัว การงาน และสังคม
การฝึกปฏิบัติกรรมฐาน (Meditation) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้จิตใจมีสติ อยู่กับกิจกรรมปัจจุบันปล่อยวางความคิด
ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่เป็นประโยชน์ มีความเป็นสมาธิในสิง่ ทีก่ ระท�ำนัน้
จะช่วยท�ำให้จิตใจมีพลัง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
(Payutto, 2002) นักวิจยั ได้ศกึ ษาผลประโยชน์ของการปฏิบตั ิ
กรรมฐานในทางพุทธนั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจตัวเอง
(Self-understanding) มี ค วามเป็ นอยู ่ ที่ ส มดุ ล กั บผู้อื่น

วิปัสสนากรรมฐานจึงเหมาะสมในการพัฒนาสติเพื่อฝึ กปฏิบตั ิในบริ บทองค์การในการพัฒนาให้ พนักงานมีท
การแก้ ไขปั ญหา เกิดสติปัญญาและส่งเสริ มให้ การทางานดีขึ ้น ดังนั ้นวิปัสสนากรรมฐานจึงถูกนามาปรับประ
การพัฒนาสติในองค์การอย่างกว้ างขวาง
ส่วนสาคัญของการฝึ กวิปัสสนากรรมฐานคือการฝึ กสติ (mindfulness) การฝึ กสตินั ้นกระทาได้ ด้วย
(aware) สิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นกับร่ างกาย ความคิด ความรู้ สกึ โดยรับรู้ ตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นทุกขณะจิตโด
(Harmony) และเพิม่ ความสามารถในการแก้
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ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Thesis Database) พบ 163
วิทยานิพนธ์ (สืบค้นวันที่ 24 มีนาคม 2562) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
วิปัสสนากรรมฐาน หรือการฝึกสติ หรือการท�ำสมาธิโดย
ส่วนมากเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของการฝึกวิปสั สนากรรมฐาน
ในบริบทสถาบันการศึกษา เช่น มีผลอย่างไรต่อครู ต่อนักเรียน
ทางด้านการแพทย์ผลประโยชน์ของการฝึกวิปสั สนากรรมฐาน
ต่อผู้ป่วยในโรคต่างๆ รวมทั้งผู้สูงวัยโดยในที่นี้จะคัดเลือก
และน�ำเสนอเฉพาะผลการศึกษาวิจัยของวิปัสสนากรรมฐาน
ในบริบทของพฤติกรรมการท�ำงานและองค์การ

องค์การภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น บริษัทเอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จ�ำกัด มหาชน บริษัท เอ็มเค เรสโตรรองต์ จ�ำกัด
เป็นต้น ผู้บริหารองค์การชั้นน�ำพวกนี้จัดการอบรมหลักสูตร
พัฒนาสติให้พนักงานด้วยความเชื่อที่ว่า พนักงานจะได้รับ
ผลประโยชน์ต่อตัวเอง (Petchsawang & Morris, 2006)
ซึ่งจะแผ่ประโยชน์นั้นต่อสังคมอีกต่อหนึ่ง ถึงแม้จะมีการ
ส่งพนักงานไปฝึกสติโดยวิปัสสนากรรมฐานอย่างแพร่หลาย
แต่น้อยองค์การนักที่จะพิสูจน์ผลในเชิงวิจัยว่า เมื่อพนักงาน
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ได้ฝึกสติแล้วนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อการท�ำงานของ
พนักงานผูน้ นั้ และส่งผลกระทบอย่างไรต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การโดยรวม
2. จิตวิญญาณองค์กร (Workplace Spirituality)
จิตวิญญาณองค์กร (Workplace Spirituality) นั้นเป็น
พฤติกรรมในการท�ำงานที่ได้รับความสนใจทั้งในเชิงวิชาการ
และเชิงปฏิบัติในองค์การซีกโลกตะวันตกเป็นอย่างมาก
ในช่วงไม่เกิน 30 ปีที่ผ่านมา (Burack, 1999; Laabs, 1995;
Cavanagh, 1999) เหตุทพ่ี ฤติกรรมนีเ้ พิง่ จะได้รบั ความสนใจ
อย่างกว้างขวางในโลกตะวันตก เนื่องจากพฤติกรรมตัวนี้
ก�ำเนิดพร้อมกับแนวโน้มทีค่ นเริม่ ให้ความส�ำคัญกับจริยธรรม
ศีลธรรม และความดีงามว่าเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาโลกที่วุ่นวายในปัจจุบันนี้ได้ นอกจากนั้นในเชิงภาค
ธุรกิจยอมรับว่าจิตวิญญาณองค์กรนั้นไม่ได้เป็นแค่เพียง
แฟชั่นที่ผ่านมาแล้วผ่านไป (a passing fashion) หากแต่
เป็นหนทางปฏิบัติของธุรกิจรุ่นใหม่ (Driscoll, Mclsaac, &
Wiebe, 2019) รวมทั้งจิตวิญญาณองค์กรนั้นไม่จ�ำเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับทางศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็นเรื่องของระบบ
ความเชื่อ โครงสร้างและสถาบัน (Structureand Institution)
แต่จิตวิญญาณองค์กรเป็นเรื่องของประสบการณ์ระดับบุคคล
เป็นความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ อย่างเป็นองค์รวมโดยไม่ต้อง
รู้สึกเชื่อมโยงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง (Petchsawang &
Duchon, 2009) การที่จิตวิญญาณองค์กรไม่ได้หมายถึง
ศาสนาจึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การนี้
ในองค์การปัจจุบันที่มีความหลากหลาย (Diversity)
จิตวิญญาณองค์กรมีแนวคิดเบื้องหลังว่า คนไม่ได้ใช้
หัวสมองในการท�ำงานอย่างเดียว แต่หัวใจ หรือจิตวิญญาณ
นั้นเป็นส่วนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำงานด้วย ดังนั้น การ
ดูแลพนักงานจึงไม่ใช่ดูแลเพียงแค่ตัว แต่ควรดูแลคนทั้งมวล
(whole) ไม่ใช่แค่รา่ งกาย และจิตใจ หากแต่จติ วิญญาณด้วย
มีผู้ให้ความหมายของจิตวิญญาณองค์กรไว้หลายท่าน เช่น
การมองจิตวิญญาณองค์กรในแง่ของระดับบุคคล องค์การ
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และการผสมผสานระหว่างระดับบุคคลและองค์การ
ความหมายของจิตวิญญาณองค์กรในระดับบุคคล
Kinjerski และ Skrypnek (2004) กล่าวว่า จิตวิญญาณ
องค์กรคือ การมีประสบการณ์ที่มีพลัง มีความสุข มีความ
ตระหนักรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมของตนเองกับงาน
มีความหมายของงาน (Meaningful Work) และเชื่อมโยง
กับผู้อื่น กับสิ่งที่นอกเหนือและสูงกว่าตนเอง ซึ่งคล้ายคลึง
กับนักวิจัยอีกกลุ่มที่ให้ความหมายของจิตวิญญาณองค์กร
เชื่อมโยงกับการหาความหมายของงาน การรู้จักตนเอง
(Self-knowledge) และการรู้สึกถึงประสบการณ์ความสุขที่
เหนือวัตถุนิยม (Transcendence) (Dehler & Welsh, 2003)
ส่วน Neck และ Milliman (1994) ให้ความหมายของ
จิตวิญญาณองค์กรว่าคือ การแสดงออกถึงความปรารถนา
ในการหาความหมายของชีวิต และประสบการณ์ที่เหนือกว่า
การใช้ชีวิตด้วยความแท้จริงจากภายในเพื่อสร้างทัศนคติ
และความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อในความเชื่อมโยงกับผู้อื่น
และปรารถนาที่จะมองข้ามผลประโยชน์ของตนเองและ
ท�ำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม หากพิจารณาความหมาย
ของจิตวิญญาณองค์กรในแง่ของความเชื่อมโยงระหว่างจิต
วิญญาณองค์กรและสตินั้น Petchsawang และ Duchon
(2009) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณองค์กรคือ การมี
ความเมตตาต่อผู้อื่น (Compassion) การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีสติ (Mindfulness) เพื่องานที่มีค่ามีความหมาย
(Meaningful Work) และงานที่ให้ความสุขที่เหนือวัตถุนิยม
(Transcendence)
ในระดับองค์การ Cacioppe (2000) มองจิตวิญญาณ
องค์กรว่าเป็นหน้าที่ขององค์การในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ให้ความส�ำคัญกับความเป็นมนุษย์ (Humanistic Work
Environment) ที่ดูแลบุคคลทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ
ส่วน Giacalone และ Jurkiewicz (2003) กล่าวว่า องค์การ
ที่ใช้หลักการของจิตวิญญาณองค์กรนั้น จะมีกรอบค่านิยม
องค์การที่สะท้อนวัฒนธรรมในการส่งเสริมความสุขที่เหนือ
วัตถุนิยม (Transcendence) ของพนักงานในการท�ำงาน

อ�ำนวยความสะดวกให้พนักงานมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับ
บุคคลอื่นๆ ซึ่งจะท�ำให้เกิดความรู้สึกเติมเต็มและมีความสุข
ในการท�ำงาน Karakas และ Sarigollu (2017) แปลความหมาย
ของจิ ต วิ ญ ญาณองค์ ก รจากผลวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า
ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ 1) การสะท้อนจิตวิญญาณ
องค์กร (Organizationalspiritual Reflexivity) พนักงาน
ทุกคนมีความรูส้ กึ ร่วมกันในการหาความหมายและความรูส้ กึ
เชือ่ มโยงกันและกัน เปรียบเทียบเหมือนบ้านไว้พกั ใจ (a silent
cottage for retreat) 2) การเชื่อมโยงจิตวิญญาณองค์กร
(Organizational Spiritual Connectivity) บรรยากาศของ
องค์การที่มีคุณภาพของความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง เปรียบเทียบเหมือนครอบครัว
รังไหม (a family cocoon) 3) ความรับผิดชอบจิตวิญญาณ
องค์กร (Organizational Spiritual Responsibility) องค์การ
ที่มีความรับผิดชอบร่วมกันถึงผลกระทบของการกระท�ำของ
องค์การต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของพนักงาน ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
ความหมายของจิ ต วิ ญ ญาณองค์ ก รที่ ผ สมผสาน
ระดับบุคคลและองค์การนั้น หมายถึงความต้องการทางด้าน
เติมเต็มจิตวิญญาณในชีวิตส่วนตัว (Inner Life) งานที่มีค่า
มีความหมาย (Meaningful Work) และชุมชน (Community)
หมายถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผู้คนในที่ท�ำงานที่มีความเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน (Ashmos & Duchon, 2000) Milliman,
Czaplewski และ Ferguson (2003) สร้างความหมายของ
จิตวิญญาณองค์กรโดยใช้พื้นฐานงานของ Ashmos และ
Duchon (2000) แต่เปลี่ยนองค์ประกอบชีวิตส่วนตัว เป็น
ความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมขององค์การและชีวิตส่วนตัว
เป็นการให้ความส�ำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ
ตัวบุคคลและองค์การไปพร้อมๆ กัน
จะเห็นได้ว่า ความหมายของจิตวิญญาณองค์กรนั้น
สามารถจ�ำแนกได้หลายระดับ ซึง่ มีความมุง่ เน้นทีแ่ ตกต่างกัน
ทั้งระดับบุคคล องค์การ และความผสมผสานระดับบุคคล
และองค์การ อย่างไรก็ตาม จุดเน้นส�ำ คัญที่ความหมาย

ทั้งสามระดับมีร่วมกันคือ การให้ความส�ำคัญกับมนุษย์จาก
ภายใน ในระดับจิตวิญญาณ ความรู้สึกเชื่อมโยงกันของ
มนุษย์ในการมีเมตตาต่อกันและร่วมกันสร้างความดีงาม
ให้กับตนเอง องค์การ และสังคม
แนวความคิ ด ของจิ ต วิ ญ ญาณองค์ ก รนั้ น มี ห ลาย
รูปแบบ ในทางตะวันตกจิตวิญญาณองค์กรถูกกล่าวถึงในแง่
ของ ปัญญา (Wisdom) ความรู้ (Knowledge) ความเชื่อใจ
(Trust) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Organizational Learning)
คุณธรรม (Ethics) ละครจิตบ�ำบัด (Psychodrama) ยา
ธรรมชาติ (Natural Medicine) ปรัชญา (Philosophy) และ
จิตวิทยาผ่านตัวตน (Transpersonal Psychology) ทางแนวคิด
เกี่ยวกับจิตวิญญาณองค์กรในด้านตะวันออกนั้นถูกกล่าวถึง
ในรูปแบบของ โยคะ (Yoga) พุทธศาสนา (Buddhism)
ลัทธิเต๋า (Taoism) ลัทธิเซน (Zen) กรรมฐาน (Meditation)
จิ ต วิ ท ยาวิ ดิก (Vedic Psychology) (Burack, 1999;
Cacioppe, 1997, 1999 and, 2000; Cavanagh, 1999;
BierlyIII, Kessler, & Christensen, 2000; Kriger & Hanson,
1999; Krishnakumar & Neck, 2002; Tischler, Biberman,
& McKeage, 2002)
องค์การที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศหลายองค์การ
ได้รับแนวความคิดของการปลูกฝังจิตวิญญาณองค์กรมาใช้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
บริษัท เอทีแอนด์ที (AT&T) จัดโปรแกรมพัฒนา
ผู้บริหารระดับกลางเพื่อช่วยให้เขามีความเข้าใจในตัวเอง
มากขึ้นรับฟังลูกน้องได้ดียิ่งขึ้น (Cavanagh, 1999) ซึ่งการ
พัฒนาความเข้าใจในตัวเอง (Self-Knowledge) และความ
สามารถในการฟังนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาจิตวิญญาณ
(Spiritual Quests)
บริษัทฮิวเลท แพคการด์ (Hewlett-Packard) สร้าง
จิตวิญญาณองค์กรจากปรัชญาของบริษัทที่เน้นการสร้าง
ค่านิยมของความเชือ่ ถือไว้ใจ และเคารพซึง่ กันและกัน ซึง่ เชือ่ ว่า
เป็นการสร้างให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ และร่วมความรูส้ กึ ของ
การมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน (Sense of Purpose) (Burack, 1999)
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บริษทั ทอมส์ ออฟ เมน (Tom’s of Maine) สร้างค่านิยม
หลักและความเชื่อในทางการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณ
เน้นการท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงามและส่งเสริมให้มคี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยแท้จริงแล้วบริษทั นีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นบริษทั ทีเ่ ลือกใน
การท�ำสิ่งที่ดีและผลก�ำไรจะตามมาในภายหลัง (“do ‘good
things’ and let the profits follow”) (Burack, 1999)
บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ (Ford Motor Company)
พยายามสร้างให้ผู้จัดการใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของตนเอง
ลดความเห็นแก่ตัวโดยการส่งเสริมให้ท�ำการกุศลโดยการ
ช่วยงานในครัวของสถาบันที่ช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัย การ
ช่วยสร้างบ้านให้สถาบันที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (Burack, 1999)
ธนาคารโลก (the World Bank) ส่งเสริมให้เกิด
จิตวิญญาณองค์กรโดยจัดเวทีให้พนักงานได้ประชุมอภิปราย
ถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมส่วนตัว จิตวิญญาณ และประเด็น
ทางธุรกิจ ซึ่งการเปิดโอกาสเช่นนี้เกิดผลที่สังเกตได้ว่าท�ำให้
พนักงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วมใน
ค่านิยมในการท�ำงานเดียวกัน (Laabs, 1995)
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ ว ปั จ จุ บั น นี้ มี ก ารน� ำ แนวคิ ด
จิตวิญญาณองค์กรมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การหลายรูปแบบ
เช่น การสร้างค่านิยมด้านจิตวิญญาณในการสื่อสารระดับ
องค์การ การเคารพในความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์กร (stakeholders) หรือแม้กระทั่งการสร้างห้อง
กรรมฐานไว้ในองค์การ (Driscoll, Mclsaac, & Wiebe, 2019)
2.1 การวัดจิตวิญญาณองค์กร
แบบวัดจิตวิญญาณองค์กรนั้นมีความแตกต่างตาม
มุมมองของความหมายจิตวิญญาณองค์กรซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ระดับคือ ระดับองค์การ ระดับบุคคล และผสมผสานระดับ
องค์การ และระดับบุคคลดังทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ทัง้ นี้ การทบทวน
แบบวัดดังต่อไปนี้จะเรียงล�ำดับจากจากปีที่เก่าที่สุดในการ
สร้างจนถึงปีปัจจุบัน
นักวิจัยที่สร้างแบบวัดจิตวิญญาณองค์กรในระดับ
องค์การที่เป็นต้นแบบและได้ความนิยมในการน�ำไปใช้อย่าง
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กว้างขวางที่สุด คือ Ahmos และ Duchon (2000) สร้าง
แบบวัดจิตวิญญาณในการท�ำงาน (Spirit at Work Scale)
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ ความหมายและเป้าหมาย
ของงาน (Meaningful Work) ความรูส้ กึ เป็นชุมชน (Sense of
Community) รูส้ กึ เชือ่ มโยงกับบุคคลอืน่ และความสอดคล้อง
กับองค์การ (Alignment with Organization) คือการที่
บุคคลรู้สึกถึงความสอดคล้องระหว่างค่านิยมของตนเองและ
องค์การใช้คำ� ถามทัง้ หมด 23 ข้อ และ ลิเคิรท์ 7 ระดับ (Seven
Point Likert Scale)
Kolodinsky Giacalone และ Jurkiewicz (2004)
ได้พัฒนาแบบวัดชื่อว่า ค่านิยมจิตวิญญาณองค์กร (the
Organizational Spiritual Values Scale: OSVS) ซึ่งวัดการ
รับรู้ของบุคคลว่าองค์การได้แสดงถึงค่านิยมทางจิตวิญญาณ
ขององค์การในระดับใด โดยประกอบด้วย 3 ปัจจัยคือ การ
ตระหนักรูช้ วี ติ (Awareness of Life) ความหมายและเป้าหมาย
(Meaning and Purpose) และความเมตตา (Compassion)
มีทงั้ หมด 20 ข้อ โดยใช้การให้คะแนนแบบ ลิเคิรท์ (A Likerttype Scale) 5 ระดับ ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น ในองค์การ
เราส่งเสริมให้พนักงานค้นหาเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น
Pawar (2009) ได้ปรับปรุงแบบวัดจิตวิญญาณองค์กร
ของ Ashmos และ Duchon (2000) โดยวัดความหมายและ
เป้าหมายของงาน (Meaningful Work) ความรู้สึกเป็นชุมชน
(Sense of Community) และเพิ่มการวัดเป้าหมายทางบวก
ขององค์การ (Positive Organizational Purpose) เป็น
องค์ประกอบที่สาม ตัวอย่างข้อค�ำถาม เช่น องค์การฉัน
ให้ ค วามสนใจกั บ พนั ก งานแบบวั ด โดยใช้ ลิ เ คิ ร ์ ท (A
Likert-type Scale) 5 ระดับ
Petchsawang และ Duchon (2009) สร้างแบบวัด
จิ ต วิ ญ ญาณองค์ ก รในระดั บ บุ ค คล โดยใช้ ก ารทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ (Petchsawng
& Morris, 2006) พบว่าจิตวิญญาณองค์กรสามารถวัดได้จาก
5 องค์ประกอบคือ 1) ความเชือ่ มโยงกันและกัน (Connection)
2) ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ (Compassion) 3) สติ (Mindfulness)

4) งานทีม่ คี วามหมาย (Meaningful Work) และ 5) ความสุข
ที่เหนือวัตถุนิยม (Transcendence) มีทั้งหมด 37 ข้อ แต่
หลังจากทดสอบคุณสมบัตกิ ารวัดเชิงจิตวิทยา (Psychometric
Properties) ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ความเที่ยงตรง
(Validity) เชิงเหมือนและเชิงจ�ำแนก (Convergent and
Discriminate Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) คัดเกลาแบบวัด
แล้วเหลือทัง้ หมด 4 องค์ประกอบ 22 ข้อ โดยตัด องค์ประกอบ
ความเชือ่ มโยงกัน (Connection) ออกไป แบบวัดนีถ้ กู ตรวจสอบ
(Validate) และน�ำไปใช้ในหลายงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริบทเอเชีย ตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ Shrestha (2016)
Sony และ Mekolt (2017, 2019) Shaad Habeeb (2019)
Petchsawang & Duchon (2012) และ Petchsawang &
McLean (2017)
Kinjerski (2013) ได้สร้างแบบวัดจิตวิญญาณในงาน
(The Spirit at Work Scale: SAWS) โดยใช้ถอดข้อค�ำถาม
จากประสบการณ์จติ วิญญาณในการท�ำงานของผูถ้ กู สัมภาษณ์
(Kinjerski & Skrypnek, 2004) ตรวจสอบข้อค�ำถามโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ รวมทัง้ มีการทดสอบความเทีย่ งตรง ความเชือ่ มัน่
ในหลายกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติทั้ง การวิเคราะห์ปัจจัย
(Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) คัดเลือกเหลือ
ทั้งหมด 18 ข้อ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ผูกมั่น
กับงาน (Engaging Work) ความรู้สึกของการเป็นชุมชน
(Sense of Community) ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Connection) และประสบการณ์ที่ลี้ลับ (Mystical
Experience) นอกจากนี้ ผู้วิจัยมีการทดสอบความเที่ยงตรง
ตามโครงสร้างโดยหาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในงาน
กับแบบวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ ทัศนคติเรื่องงาน
และบุคลิกภาพ
ในวงการวิชาการประเทศไทยเท่าทีส่ บื ค้นถึงปีปจั จุบนั
(2562) ปรากฏงานของรัตติกรณ์ จงวิศาล (Chongvisal,
2017) ที่ ส ร้ างแบบวัดจิต วิญญาณในสถานที่ท�ำ งานโดย

อ้างอิงงานของ Robbins (2005) โดยเน้นจิตวิญญาณองค์กร
ระดับองค์การ กล่าวคือ คุณลักษณะของจิตวิญญาณใน
สถานที่ท�ำงานมี 5 ประการ 1) จิตส�ำนึกของเป้าหมายที่
เข้มแข็ง (strong sense of purpose) คือ การที่องค์การสร้าง
วัฒนธรรมจากเป้าหมายที่มีความหมาย 2) ให้ความส�ำคัญ
ที่จะพัฒนาบุคคล (Focus on Individual Development)
3) ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ (Trust and Respect)
มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างเปิดเผย เคารพและให้เกียรติ
กันและกัน ซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การด�ำเนินงาน
อย่างมีมนุษยธรรม (Humanistic Work Practice) มอบหมาย
อ�ำนาจในการตัดสินใจให้กับพนักงาน และ 5) การอดทน
ต่อการแสดงออกของพนักงาน (Toleration of Employee
Expression) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง
ออกมา แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและมีสนุกสนานใน
การท�ำงาน
นอกจากนี้ ยั ง มี แ บบวั ด จิ ต วิ ญ ญาณองค์ ก รนี้ ที่ มี
ข้อค�ำถามเกี่ยวข้องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เช่น กล่าวถึง
พระเจ้า (God) ตัวอย่างเช่น แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Well-Being Scale: SWBS) (Paloutzian,
1982) ประกอบด้วย 20 ข้อค�ำถามที่แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ
ศาสนา ความผาสุกสัมพันธ์ต่อพระเจ้าและความเป็นอยู่
(Existential) ความรูส้ กึ ถึงเป้าหมายของชีวติ และความพึงพอใจ
ต่อชีวิต แบบประเมินจิตวิญญาณ (Spiritual Assessment
Inventory: SAI) (Hall & Edwards, 1996) ประกอบด้วย 2 มิติ
คือ การพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้า และการตระหนักถึง
พระเจ้า หรือแบบวัดจิตวิญญาณที่ใช้กับผู้ป่วย ในบริบทของ
วงการแพทย์ เช่น ดัชนีจิตวิญญาณความผาสุก (Spirituality
Index of Well-Being: SIWB) (Daaleman, Frey, Wallace, &
Studenski, 2002) วัดส่วนของความรู้สึกเชื่อในความสามารถ
ตนเอง (A Self-efficacy Domain) และแผนการชีวติ (A Life
Scheme Domain) และแบบประเมินจิตวิญญาณ (Spirituality
Assessment Scale : SAS) (Howden, 1992) วัดความหมาย
และเป้าหมายของชีวิต ทรัพยากรภายใน (Inner Resources)
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ความรู้สึกเชื่อมโยง และความรู้สึกถึงสิ่งที่เหนือกว่า เป็นต้น
2.2 งานวิจัยเรื่องจิตวิญญาณองค์กร
จิตวิญญาณองค์กรนั้นมีความเชื่อมโยงกับทฤษฏีทาง
ด้านการจัดการ (Management Theories) และมีความเป็น
สหศาสตร์ (Multiple Disciplinary) (Vasconcelos, 2018) จาก
การสืบค้นในฐานข้อมูล Scopus (24 มีนาคม 2562) ย้อนกลับ
ไปในปีที่เริ่มต้นพบว่าในต่างประเทศมีผู้ศึกษาเรื่องนี้ไม่เกิน
30 ปี และในประเทศไทยเพิ่งจะมีผู้สนใจศึกษาไม่เกิน 10 ปี
ในต่างประเทศนั้นงานวิจัยโดยส่วนมากศึกษาจิตวิญญาณ
องค์กรเป็นตัวแปรท�ำนายผลกระทบต่อตัวแปรส�ำคัญหลาย
ตัวแปรในองค์การ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ทัศนคติในการท�ำงานและส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนักงานและองค์การ ดังที่แสดงในตารางที่ 1
นอกจากการศึกษาจิตวิญญาณองค์กรเป็นตัวแปร
ท�ำนายผลแล้ว ยังมีงานศึกษาวิจัยที่ใช้จิตวิญญาณองค์กร
เป็ น ตั ว แปรคั่ น กลาง (Mediator) และตั ว แปรก� ำ กั บ
(Moderator) เช่น งานศึกษาของ Petchsawang และ
McLean (2017) พบว่าจิตวิญญาณองค์กรเป็นตัวแปรคัน่ กลาง
ระหว่างความสัมพันธ์ของวิปสั สนากรรมฐานและความผูกพัน
ต่องาน งานศึกษาของ Iqbal และ Ahmad และ Ahmad
(2018) พบว่าจิตวิญญาณองค์กรเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่าง
การรับรู้ลักษณะงานและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และ
ลักษณะของงานส่งผลต่อจิตวิญญาณองค์กร ส่วนงานศึกษา
ของ Zou และ Dahling (2017) พบว่าความสัมพันธ์ทางลบ
ระหว่างการแสดงออกภายนอก (Surface Acting) และความ
ผาสุกส่วนบุคคลมีการก�ำกับ (Moderated) โดยจิตวิญญาณ
องค์กร ส่วนงานศึกษาของ Altaf และ Awan (2011) พบว่า
จิตวิญญาณองค์กรก�ำกับความสัมพันธ์ระหว่างภาระงาน และ
ความพึงพอใจในงาน
ในประเทศไทยนั้นการวิจัยเรื่องจิตวิญญาณองค์กร
ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น มีงานศึกษาจิตวิญญาณองค์กรเป็น
ตัวแปรท�ำนาย เช่น ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual
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well-being) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ สู ง กั บ
จิตวิญญาณในการท�ำงานของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย (Wattayakorn,
Chongchareon, & Chukumnerd, 2016) ซึ่งเป็นงานวิจัย
จิตวิญญาณในบริบททางการแพทย์ งานวิจัยที่จัดกระท�ำใน
องค์การ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า
จิตวิญญาณในสถานทีท่ ำ� งานมีอทิ ธิพลทางตรงสูงทีส่ ดุ ต่อการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรษัทภิบาล ความยึดมัน่ ผูกพัน
ในงาน การน�ำการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้น�ำ และมีผล
ทางอ้อมต่อความผาสุขทางจิต (Chongvisal, 2017) นอกจากนัน้
มีการศึกษาถึงตัวแปรเหตุทมี่ ผี ลต่อจิตวิญญาณในการท�ำงาน
คือ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความยุติธรรมใน
องค์การ และทุนทางจิตวิทยา รวมทั้งพบว่าจิตวิญญาณใน
การท�ำงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
(Saiprom, Yoelao, & Chongvisal, 2016) และความผูกพัน
ของพนักงาน (Employee Engagement) (Leelasitorn,
2010)
กล่าวโดยสรุปแล้ว งานวิจยั ในเรือ่ งจิตวิญญาณองค์กรนัน้
ยังเป็นงานวิจยั เชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่ งานวิจยั เชิงคุณภาพ
หรือการออกแบบงานวิจยั เชิงทดลองยังมีนอ้ ย (Vasconcelos,
2018) รวมทัง้ งานวิจยั เชิงประจักษ์ถงึ ตัวแปรสาเหตุทำ� นายผล
ของจิตวิญญาณองค์กรยังเป็นส่วนที่น่าสนใจให้ผู้วิจัยได้
ค้นคว้าเพิ่มเติมในอนาคต
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับจิตวิญญาณองค์กร
ดังที่กล่าวในข้างต้นเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ค่อยมีผู้วิจัย
ศึกษาในเชิงประจักษ์ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณองค์กร
อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยหลายชิ้นเสนอแนะในหลักการ
ว่าการฝึกกรรมฐาน (Meditation) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สร้างให้เกิดจิตวิญญาณองค์กร (Eisler & Montuori, 2003)
รวมทัง้ มีผลการศึกษาซึง่ ท�ำการวิจยั กับคนไข้วา่ การฝึกกรรมฐาน
นั้นสามารถเพิ่มระดับของจิตวิญญาณ (Spirituality) ให้สูงขึ้น
(Shapiro, Schwartz & Bonner, 1998; Garland, et al.,

2007) ล่าสุดงานวิจัยของ Petchsawang และ Duchon
(2012) ศึกษาความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณองค์กร วิปัสสนา
กรรมฐาน (พัฒนาสติ) และผลการปฏิบตั งิ าน โดยท�ำการวิจยั
กึ่งทดลองกับพนักงานในบริษัทเอส แอนท์พี ซินดิเคท จ�ำกัด
มหาชน จ�ำนวน 35 คน ที่เข้าหลักสูตรการฝึกอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานจ�ำนวน 8 วัน พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่เข้ารับ
การวิปัสสนากรรมฐาน กับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกันทัง้ ระดับจิตวิญญาณองค์กร
และผลการปฏิบัติงาน แต่พบว่าผู้ที่มีประวัติการฝึกปฏิบัติ
วิปสั สนากรรมฐานอย่างเป็นประจ�ำนัน้ มีผลระดับจิตวิญญาณ
องค์กร และผลปฏิบัติงานดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างมี
นัยส�ำคัญ รวมทัง้ ผลของการสัมภาษณ์ผมู้ ปี ระสบการณ์ในการ
ฝึกสติพบว่า สติมสี ว่ นช่วยในการเพิม่ ความอดทน การควบคุม
อารมณ์ การให้อภัย ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง งานวิจัยนี้

แสดงให้เห็นถึงผลเชิงประจักษ์ว่าการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
อย่ า งสม�่ ำ เสมอสามารถส่ ง ผลทางบวกต่ อ จิ ต วิ ญ ญาณ
องค์กรได้
ต่อมาในปี 2017 Petchsawang และ McLean (2017)
ได้ขยายผลการศึกษาในปี 2012 ข้างต้น ในการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างสติและจิตวิญญาณองค์กรใน 8 องค์การ
พบว่า การฝึกพัฒนาสตินั้นมีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ
องค์กรในทางบวก ผลการศึกษาดังกล่าวนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่า การพัฒนาสติหรือการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่มีผลให้พนักงานมีความเมตตาต่อผู้อื่น รู้สึก
ถึงความมีค่ามีความหมาย และเป้าหมายของการท�ำงาน
รวมทั้งมีประสบการณ์ความสุขที่เหนือวัตถุนิยมในขณะที่
ท�ำงาน ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของจิตวิญญาณ
องค์กร (Petchsawang & Duchon, 2009)
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ตารางที่ 1:
วแปรตาม)
ของจิตวิญของจิ
ญาณองค์
ร
ตารางที
่ 1:ตัวตัแปรผล(ตั
วแปรผล(ตั
วแปรตาม)
ตวิญกญาณองค์
กร
ประเภทตัวแปรตาม
ความรู้สึก
ทัศนคติ ในการทางาน

รายละเอียดของตัวแปร
ความเครี ยด (stress)
ความตังใจในการลาออก
้
(intention to quit)
ความตังใจในการอยู
้
่ตอ่
(intention to stay)
ความพึงพอใจในการทางาน
(job satisfaction)
ความภาคภูมิใจต่อองค์การ
(organization-based self-esteem)
การมีสว่ นร่ วมในงาน
(job involvement)
ความผูกพันต่อองค์การ
(organizational commitment)
ความผูกพันของพนักงาน
(employee commitment)
ความผูกพันต่องาน
(work engagement)
ความผาสุกของพนักงาน
(employee well-being)

อ้ างอิง
Daniel, 2015
Gatling, Kim & Milliman, 2016; Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003
Aboobaker, Edward, &Zakkariya, 2019; Milliman, Gatling,& Kim, 2018
Belwalkar, Vohra, & Pandey, 2018; Zhang, 2018; Gupta, Kumar,& Singh,
2014; Altaf & Awan 2011; Pawar 2009; Lee et al., 2003
Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003
Milliman, Czaplewski, & Ferguson 2003; Pawar, 2009
Gatling, Kim & Milliman, 2016; Kazemipour, Amin, & Pourseidi, 2012; Pawar,
2009; Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003
Jena & Pradhan, 2018
Milliman, Gatling, & Kim, 2018; Petchsawang & McLean, 2017; Roof, 2015
Aboobaker, Edward, &Zakkariya, 2019; Pawar, 2016
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ประเภทตัวแปรตาม
พฤติ กรรมในการทางาน

รายละเอียดของตัวแปร
พฤติกรรมทางานอย่างสร้ างสรรค์
(innovative work behavior)
พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
(knowledge sharing behavior)
พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่อองค์การ
(organizational deviant behaviors)
พฤติกรรมไร้ จริ ยธรรม
(unethical pro-organizational
behavior)
พฤติกรรมเป็ นสมาชิกองค์การ
(organizational citizenship
behavior)
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
(employee performance)
ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ
(organization performance)
ผลิตภาพ และผลการปฏิบตั ิงาน
(productivity and performance)
ความยัง่ ยืนทางสภาพแวดล้ อม
(environmental sustainability)

อ้ างอิง
Afsar & Rehman, 2015
Rahman et al., 2015
Chawla, 2014
Zhang, 2018

Belwalkar, Vohra, & Pandey, 2018; Garg,2018; Kazemipour, Amin, &
Pourseidi, 2012
Duchon& Plowman, 2005; Osman-Gani, Hashim, & Ismail, 2013;
Petchsawang & Duchon, 2012
Garg, 2018; Albuquerque et al., 2014
Benefiel, Fry, &Geigle, 2014
Iqbal, Ahmad, & Ahmad, 2018
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นอกจากผลงานวิ จั ย จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการพัฒนาสติและจิตวิญญาณองค์กรในเชิงประจักษ์
แล้ว ในทางปฏิบตั หิ ลายองค์การทัว่ โลก ตัวอย่างเช่น ไอบีเอ็ม
(IBM) ยาฮู (Yahoo) เอทีแอนด์ที (AT&T) อาร์มานิ เอ็กซ์เชน
(Armani Exchange) นาซ่า (NASA) กองทัพทหารของ
ประเทศอเมริกา (US Army National Guard) ธนาคารโลก
(World Bank) อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (American Express)
บริษัทแอปเปิล (Apple) บริษัทกูเกิล (Google) บริษัท
ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ใช้กิจกรรมการพัฒนาสติ เช่น
วิปัสสนากรรมฐาน หรือการฝึกโยคะ ในการสร้างให้เกิด
จิตวิญญาณองค์กร หรือแม้กระทั่งมีการสร้างห้องปฏิบัติ
กรรมฐานในส�ำนักงานใหญ่ในบริษทั ส�ำนักพิมพ์ปรินท์ทายฮอล
(Prentice-Hall) (Thakur & Singh, 2016) ความสัมพันธ์
ระหว่างสติกับจิตวิญญาณรวมทั้งผลลัพธ์ และวิธีการสร้าง
ให้เกิดจิตวิญญาณองค์กรในระดับบุคคล และระดับองค์การ
(ขยายความต่อในหัวข้อถัดไป) ปรากฏในรูปที่ 1
ในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสติ
กับจิตวิญญาณองค์กร ซึ่งสตินั้นเป็นตัวแปรเหตุ (ตัวแปรต้น)
ส่งผลให้เกิดจิตวิญญาณองค์กร (ตัวแปรตาม) และเมื่อเกิด
จิตวิญญาณองค์กรแล้วจะยังผลให้เกิดผลลัพธ์ในองค์การ
ต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน ผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น (น�ำมาจากตารางที่ 1: ตัวแปรผล/ตัวแปร
ตามของจิตวิญญาณองค์กร) โดยการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ
องค์กรนั้นสามารถสร้างได้ในสองระดับ คือ จิตวิญญาณ
องค์กรระดับบุคคลและระดับองค์การ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ
การพัฒนาสติและจิตวิญญาณองค์กรต่อไป
4. การพัฒนาสติและสร้างจิตวิญญาณองค์กร
การสร้างจิตวิญญาณองค์กรนัน้ สามารถท�ำได้ 2 ระดับ
กล่าวคือระดับองค์การ และระดับบุคคล (Pawar, 2008)
ในรูปที่ 1 องค์การสามารถตั้งเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
(Spirituality) ค่านิยมของความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม
เห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
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การสร้างจิตวิญญาณองค์การนั้นผลกระทบไม่ใช่เพียงแค่
พนักงานและองค์การ แต่หมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
คือการดูแลใส่ใจพนักงาน ลูกค้า หุ้นส่วน อย่างเป็นองค์รวม
ทัง้ หัวใจ จิตใจ และจิตวิญญาณ (Karakas & Sarigollu, 2017)
นอกจากการตั้งเป้าหมายทางจิตวิญญาณแล้ว ต้อง
สามารถถ่ายโอนเป้าหมายนั้นออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจ เป็นเป้าหมายท�ำงานส่วนบุคคล สร้างวัฒนธรรม
แห่งความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมของ
ความเป็นชุมชนรู้สึกเชื่อมโยงกัน และมีความเมตตาต่อกัน
(Kinjerski & Skrypnek, 2004) รวมทั้งมีการเสริมแรงด้วย
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนในการสรรหา
คัดเลือกพนักงานที่มีค่านิยมที่สอดคล้อง ระบบธ�ำรงรักษา
พัฒนาและจูงใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
ผู้น�ำเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างให้เกิดจิตวิญญาณ
องค์กรโดยผูน้ ำ� ทีม่ คี ณุ ธรรมเป็นตัวแบบของความดีงาม สร้าง
ให้พนักงานเกิดความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจในการสร้างสรรค์
แสดงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องหวาดกลัวผลลัพธ์ทางลบ
ต่ออาชีพต�ำแหน่งของตน (Pratt & Ashforth, 2003) การ
ท�ำให้พนักงานรู้สึกถึงสอดคล้องระหว่างตัวตนและเป้าหมาย
ขององค์ ก ารนั้ น จะสร้ า งให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ถึ ง ความสุ ข ที่
เหนือวัตถุนยิ ม (Transcendence) ในการท�ำงาน นอกจากนัน้
แล้วบทบาทของผู้น�ำที่ส�ำคัญคือการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การใน
ทุกส่วนนั้นสนับสนุนการสร้างค่านิยมทางจิตวิญญาณ

นอกจากนันแล้
้ ว บทบาทของผู้นาที่สาคัญคือการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่าง วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ
องค์การในทุกส่วนนันสนั
้ บสนุนการสร้ างค่านิยมทางจิตวิญญาณ
ระดับบุคคล

ระดับองค์การ

ความต้ องการระดับจิตวิญญาณ

ค่านิยม วัฒนธรรมจิตวิญญาณ

การพัฒนาจิตวิญญาณ

ผู้นาและวัฒนธรรมความดีงาม

เผื่อแผ่ เมตตา

ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลลัพธ์ในองค์การ

สติ

ใส่ใจพนักงาน

-

- จิตอยูก่ บั ปัจจุบนั
- จิตที่เปิ ดรับ
- ไม่ตดั สิน ไม่วิเคราะห์

จิตวิญญาณ
องค์กร
- งานมีคา่ มีความหมาย

ความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่องานและองค์การ
ความผาสุก

- ความเมตตา

ความเป็ นสมาชิกขององค์การ

- ความรู้สกึ เชื่อมโยง

ความตังใจในการอยู
้
ต่ อ่

- ความสุขเหนือวัตถุ
นิยนิมยม

ความคิดสร้ างสรรค์
พฤติกรรมจริ ยธรรม
ผลผลิต
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและ
องค์การ

รู ปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างสติกบั จิตวิญญาณองค์กร

รูปที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับจิตวิญญาณองค์กร
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ส่วนการสร้างจิตวิญญาณในระดับบุคคลนั้น การเปิด
โอกาสและอนุญาตให้แต่ละบุคคลได้มโี อกาสในการแสดงออก
จากจิตวิญญาณได้อย่างเสรี เข้าใจในความต้องการระดับลึก
ถึงจิตวิญญาณของพนักงาน (Ashar & Lane-Maher, 2004;
Duchon & Plowman, 2005) เป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งผลของการ
ตั้งมั่นในการถ่ายโอนจิตวิญญาณผ่านค่านิยมต่างๆ รวมทั้ง
การตระหนักและตอบสนองความต้องการในระดับจิตวิญญาณ
ที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละบุคคลนั้น ยังผลให้พนักงาน
มีทัศนคติที่ดี น�ำไปสู่การท�ำงานด้วยความสุขใจ และผลผลิต
ที่จะตามมา
นอกจากนี้ การพัฒนาจิตวิญญาณองค์กรระดับบุคคล
ควรใช้วิธีการแบบองค์รวมกล่าวคือ พัฒนาพนักงานทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ไม่เพียงแค่ออกแบบงาน
เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความผูกพันต่องาน หรือความ
พึ ง พอใจต่ อ งานหากแต่ อ อกแบบงานให้ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการให้งานมีค่ามีความหมายต่อพนักงานด้วย
(Van Der Walt, 2018) นอกจากนี้ ควรค�ำนึงถึงว่าพนักงาน
มีความต้องการทางด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันไป ในการ
ออกแบบงานให้สอดรับกับความต้องการทีแ่ ตกต่าง ตระหนัก
ว่ามิใช่รูปแบบเดียวสามารถตอบสนองความต้องการได้
ทุกคน ตัวอย่างเช่น บริษัทกูเกิล (Google) นั้นมีทีมที่
ศึ ก ษาวิ จั ย ลั ก ษณะทางด้ า นจิ ต ใจของพนั ก งานแต่ ล ะคน
(Psychological Profile) (AppsLova, 2012) เพื่อความ
เข้าใจถึงความต้องการของพนักงานแต่ละคนอย่างแท้จริงและ
สามารถออกแบบงานมอบหมายงานให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของเขา ความสอดคล้องระหว่างความต้องการและศักยภาพ
ของพนักงานและงานทีม่ อบหมายนัน้ จะท�ำให้สร้างความมัน่ ใจ
ว่าพนักงานจะได้ใช้ศักยภาพอย่างแท้จริงในสิ่งที่เขามีความ
สามารถ ชอบและพอใจ จะยังผลให้งานมีประสิทธิผลและ
ประสิ ท ธิ ภ าพตามมา ผลปฏิ บั ติ ง านจึ ง เป็ น ผลลั พ ธ์ ข อง
จิตวิญญาณองค์กรเชิงประจักษ์ทงั้ ในผลการวิจยั (Houghton,
Neck, & Krishnakumar, 2016; Petchsawang & Duchon,
2012; Duchon & Plowman, 2005) และทางปฏิบัติ
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การให้ความสนใจความต้องการในระดับจิตวิญญาณ
ของพนักงานนั้น สามารถท�ำได้ผ่านการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา ให้ความชืน่ ชมยอมรับในสิง่ ทีพ่ นักงานทุม่ เท
ให้ความยืดหยุ่น และอิสระในการคิด และสร้างสรรค์การ
ท�ำงานจัดสรรความสมดุลระหว่างเวลางานและชีวิตส่วนตัว
(Work-life Balance) ซึ่งจะสร้างให้เขารู้สึกว่างานมีค่ามี
ความหมาย (Pratt & Ashforth, 2003)
ในการพัฒนาจิตวิญญาณองค์กร สิง่ หนึง่ ทีค่ วรพึงระวัง
คือ การตีความจิตวิญญาณ (Spirituality) ไปในทางศาสนา
หรือความเชื่อ ซึ่งอาจจะสร้างความแตกแยกและผลกระทบ
ทางลบมากกว่าผลดี เช่น หากพนักงานไม่ได้มีความเชื่อ
หรือนับถือศาสนานั้น การเชิญพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนาอาจสร้างความอึดอัดใจ และร�ำคาญได้
รวมทั้งสร้างความแปลกแยกไม่เข้าพวก หรือแม้กระทั่งสร้าง
บรรยากาศของการตัดสินคนบนพื้นฐานของความเชื่อและ
ศาสนา (Karakas & Sarigollu, 2017) ตัวอย่าง การใช้การ
พัฒนาสติมาช่วยในการสร้างจิตวิญญาณองค์กร โดยไม่ใช้
เรื่องความเชื่อและศาสนามาเกี่ยวข้องคือ การสร้างหลักสูตร
พัฒนาสติ โดยใช้ชื่อว่า “การค้นหาภายในตนเอง” (the
Search Inside Yourself) ของบริษัทกูเกิล (Baer, 2014)
ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานจากวิปัสสนากรรมฐาน การ
พัฒนาสติของศาสนาพุทธ แต่ไม่ได้มกี ารใช้คำ� ในศาสนาพุทธ
ในการอธิบายขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติเลย ทั้งนี้ เพราะ
เป็นการใช้วิธีการพัฒนาสติในบริบทของความหลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้แนวทางของ
จิตวิทยาองค์การ (Organizational Psychology) ในแง่ของ
การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)
หลักสูตรประกอบด้วยสามส่วนคือ การฝึกสติ การสร้างให้
เกิดความรู้ตนเอง (Self-knowledge) และการสร้างให้เป็น
นิสยั นอกจากหลักสูตรการพัฒนาสติรปู แบบนีจ้ ะใช้ในบริษทั
กูเกิลแล้ว ยังมีการเผยแพร่หลักสูตรนี้โดยตีพิมพ์เป็นหนังสือ
ซึ่งกลายเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่ง และได้รับการแปล
24 ภาษา (Meng, 2012)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การพัฒนาสติเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างจิตวิญญาณองค์กร การน�ำสติไปใช้ในองค์การนั้น
มีหลายวิธกี ารทัง้ วิธกี ารทีเ่ ป็นทางการ เช่น วิธกี ารทีพ่ ฒั นาสติทางตะวันออก เช่น การวิปสั สนากรรมฐาน และวิธกี ารทางตะวันตก
ที่กล่าวถึงแล้ว เช่น MBSR (Kabat-Zinn, 1982) และ MBCT (Segal et al., 2002) ส่วนวิธีการที่ไม่เป็นทางการนั้นมีหลายวิธี เช่น
การใช้วิธีสะท้อนด้วยความเงียบ (Silent Reflection) ใช้เวลาเงียบๆ ชั่วครู่ในการสะท้อนค�ำถามกับตนเอง การวิปัสสนากรรมฐาน
แบบสั้นๆ โดยมีผู้อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำโดยใช้เวลาประมาณ 2-10 นาที เรียกว่า “Guided Landing” ซึ่งผู้น�ำกรรมฐาน
จะบอกให้ผปู้ ฏิบตั มิ สี ติอยูก่ บั ลมหายใจ สิง่ แวดล้อม หรือพิจารณาความรูส้ กึ สัมผัสในช่วงขณะจิต เป็นต้น (Adriansen & Krohn,
2014) การหยุดแบบมีสติ (Mindful Break) (ค�ำอธิบายในตาราง) การฟังอย่างมีสติ (Mindful Listening) เป็นลักษณะการฟัง
อย่างตั้งใจ (Active Listening) สามารถใช้ในที่ประชุม เมื่อเปิดประเด็นอภิปราย ให้มุ่งเน้นความสนใจที่การฟัง และปิด
สิ่งรบกวนใดๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เทคนิคต่างๆ เหล่านี้เหมาะสมในการใช้ก่อนที่มีการประชุม หรืออบรม
สัมมนา รวมทั้งเทคนิคการฝึกสติในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การออกก�ำลังกายอย่างมีสติ (Mindful Exercises) เช่น การเดินแบบ
เบาๆ ตั้งใจสังเกตที่การเดินของตนเอง หรือการเล่นโยคะ (Millar, 2019) เป็นต้น วิธีการเหล่านี้สามารถปรับประยุกต์ในการ
พัฒนาสติได้ในองค์การทั้งสิ้น
การหยุดแบบมีสติ (Mindful Break) (Hougaard, Carter, & Coutts, 2015)
ใช้เวลา 45 วินาที โดยการหยุดในสิ่งที่กระท�ำและสนใจที่การหายใจของตนเอง สามารถใช้ได้ในการหยุดระหว่าง
ชั่วโมงการท�ำงานเพื่อสร้างสติ โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. หยุดกิจกรรมทุกอย่างแล้วหลับตาหรือเปิดตา
2. สนใจที่การหายใจสังเกตการณ์ลมหายใจของตนเอง โดยเมื่อหายใจเข้าสังเกตการณ์ลมหายใจและการผ่านเข้าไป
			ของลมหายใจอย่างช้าๆ แต่ละขณะจิต เมื่อหายใจออกท�ำเช่นเดียวกันโดยผ่อนคลายหัวไหล่ คอ และแขน
			ไปด้วย
3. เมื่อครบ 45 วินาที โดยประมาณ กลับไปท�ำกิจกรรมที่ตนเองท�ำค้างอยู่ จะรู้สึกถึงความสดชื่น ผ่อนคลาย มีสมาธิ
			และจิตใจมีกระจ่างใสขึ้น
การน�ำวิธีการพัฒนาสติมาใช้ในองค์การให้ประสบความส�ำเร็จนั้น สถาบันพัฒนาสติ The Mindfulness Initiative
(2016) ได้เสนอแนะว่า ในการเริม่ ต้นโปรแกรม ต้องท�ำความเข้าใจกับวัฒนธรรมองค์การ สิง่ ทีส่ นับสนุนและสิง่ ทีม่ โี อกาสขัดขวาง
โปรแกรมการพัฒนาสติก่อนแล้วจึงน�ำความรู้ความเข้าใจนั้นมาปรับประยุกต์ในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาสติที่สอดคล้อง
กับวิถกี ารปฏิบตั ติ วั ของคนในองค์การ ควรตัง้ เป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องการใช้วธิ กี ารพัฒนาสติในส่วนใดระดับไหน ในระดับ
การท�ำงานของแต่ละบุคคล หรือสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาสติในองค์กร ควรเขียนแผนการให้ชัดเจนถึงผู้ที่ต้องติดต่อ หรือ
อนุมัติ เริ่มต้นโปรแกรมแบบที่ไม่ต้องลงทุนมาก โดยการทดลองท�ำก่อน (Pilot) ในขอบข่ายเล็กๆ เช่น การใช้การพัฒนาสติ
สั้นๆ 2-5 นาทีก่อนที่จะมีการประชุม เป็นต้น การเรียนรู้จากการทดลองท�ำในวงเล็กๆ จะท�ำให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงก่อน
จะด�ำเนินการในระดับกว้าง
การสร้างแผนงานในการสื่อสารโปรแกรมพัฒนาสติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและให้การสนับสนุนนั้นเป็นส่วนส�ำคัญ
โดยควรเน้นที่ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ตรงกับความต้องการของเขา แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรประชาสัมพันธ์ประโยชน์
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ของการพัฒนาสติเกินจริง (Over Claim) เนื่องจากการ
พัฒนาสตินั้นต้องใช้การพยายามต่อเนื่อง และยาวนาน
จึงจะเห็นผลได้ชดั เจน ไม่ใช่ในระยะเวลาสัน้ ๆ ทัง้ นี้ ควรเพิม่
ผูส้ นับสนุนเพือ่ การลดแรงต้านการเปลีย่ นแปลงโดยการสือ่ สาร
แก้ไขความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการพัฒนาสติ และการเพิ่ม
แรงผลักโดยการเขียนกรณีศึกษาองค์การที่ใช้ในการพัฒนาสติ
แล้วเป็นประโยชน์และประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ทั่วองค์การ
ข้อเสนอแนะนี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การที่สนใจเรื่องการ
พัฒนาสติควรพิจารณามาปรับใช้ในองค์กรก่อนที่จะเริ่มร่าง
โครงการ เพื่อสร้างจิตวิญญาณองค์กร และยังประโยชน์อื่น
ในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างสมบรูณ์ยิ่งขึ้น
5. บทสรุป
สติในองค์การและจิตวิญญาณองค์กรนัน้ เป็นเรือ่ งใหม่
ทีเ่ พิง่ ได้รบั ความสนใจในวงการวิชาการและได้รบั การประยุกต์ใช้
ในองค์การอย่างจริงจัง เนื่องด้วยเห็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทั้งผลการวิจัยและผลเชิงประจักษ์ใน
องค์การต่างๆ สติและจิตวิญญาณองค์กรมีความเชือ่ มโยงกัน
ตั้งแต่ในส่วนของความหมายและงานวิจัยเชิงประจักษ์ได้
พิสูจน์แล้วว่าการเจริญสตินั้นส่งผลให้เกิดจิตวิญญาณองค์กร
และจิตวิญญาณองค์กรนั้นสร้างให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกต่อ
องค์การทัง้ เรือ่ งความพึงพอใจ ความผูกพันต่องานต่อองค์การ
ความเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ความผาสุก จริยธรรม ผลการ
ปฏิบัติงาน ถึงแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ที่พึงปรารถนาในองค์กรยุคปัจจุบันนี้
การสร้างจิตวิญญาณองค์กรให้เกิดขึ้นนั้นต้องเริ่มต้น
จากการตั้ ง ค่ า นิ ย มขององค์ ก รโดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความดี ง าม
คุณ ธรรม จริ ยธรรม เห็น แก่ผลประโยชน์ของผู้มีส ่ วนได้
ส่วนเสียในระดับจิตใจและจิตวิญญาณ รวมทัง้ วิธใี นการดูแลคน
ที่ค�ำนึงถึงต้องความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความต้องการทางจิตวิญญาณ
พัฒนาให้เขาได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ
ส่งเสริมให้ทำ� งานทีต่ รงกับศักยภาพ ทัง้ นี้ ผูน้ ำ� มีบทบาทส�ำคัญ
136 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในการสนับสนุน และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์
ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับค่านิยม
ทางจิตวิญญาณ
การพัฒนาสตินนั้ ช่วยในการพัฒนาจิตวิญญาณองค์กร
องค์การที่สนใจสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ที่น�ำเสนอ
ในบทความนี้เพื่อฝึกสติในที่ท�ำงานได้ เช่น การพิจารณา
อยู่กับลมหายใจโดยใช้เวลาสั้นๆ ก่อนเริ่มการประชุม ใช้การ
ฟังอย่างมีสติ หรือการตั้งสติอยู่กับปัจจุบันในการท�ำงาน
เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม มีข้อพึงระวังในการประยุกต์ใช้เรื่องสติ
ในการสร้างจิตวิญญาณองค์กรนั้นคือ การไม่น�ำเรื่องศาสนา
เข้ามาเกีย่ วข้อง ควรมีการสือ่ สารให้เข้าใจว่าเรือ่ งของจิตวิญญาณ
องค์กร หรือการเจริญสตินั้นไม่ใช่เรื่องของความเชื่อของ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หากแต่เป็นวิธีการพัฒนามนุษย์แบบ
ข้างในสู่ข้างนอก จากระดับจิตวิญญาณมาสู่พฤติกรรมที่
พึงปรารถนา ซึง่ ทุกศาสนาสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเท่าเทียมกัน
ในการประยุกต์ใช้เรื่องสติในการสร้างจิตวิญญาณ
องค์การนั้นยังต้องการผลงานวิจัยที่จะช่วยสร้างตัวแบบ
อย่างชัดเจนโดยใช้วิธีการ เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ
การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองยังมีน้อย รวมทั้ง
ตัวแปรเหตุทที่ ำ� นายจิตวิญญาณองค์กรยังควรได้รบั การศึกษา
มากกว่านี้ เพื่อเผยแพร่ผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและ
ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในบริบทของ
สังคมไทยต่อไป
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