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โครงการจัดการความรูและเครือขายการวจิัยสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในราวหนึ่งทศวรรษเศษที่ผานมา ความตื่นตัวตอมิติทางจิตวิญญาณของชีวิตไดกลายเปน
ปรากฏการณสากลที่พบเห็นไดในสังคมตาง ๆ ทั่วโลก การแพรหลายของหนังสือและการเกิดขึ้นของเวป
ไซดทั้งในแนววิทยาศาสตรใหม (New Science) และแนวฟนฟูวัฒนธรรม (neo-traditional) ไมวาจะเปน
โยคะ ช่ีกง การแพทยทางเลือก สุขภาพองครวม หรือสมาธิภาวนารูปแบบตาง ๆ หรือการเกิดขึ้นของ
สถาบันวิชาการที่มุงศึกษาคนควาเร่ืองเก่ียวกับจิตวิญญาณและภูมิปญญาทางศาสนธรรม เชน Mind – Life 
Institute, Naropa University. Institute of Noetic Science รวมทั้งการเกิดขึ้นของวิทยาการสาขาใหม ๆ 
เชน Transpersonal psychology, Deep ecology หรือการวิจัยเกี่ยวกับผลของสมาธิภาวนาที่มีตอ
สุขภาพ ลวนสะทอนถึงความพยายามเขาถึงอีกดานหนึ่งของชีวิตที่โลกทัศนแบบวัตถุนิยมไดละเลยมากวา 
1 ศตวรรษ 
 ในสังคมไทยนั้น การตื่นตัวในเรื่องจิตวิญญาณไดกอตัวกันมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะใน
กระบวนการราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ซึ่งขยายกรอบการพิจารณาสุขภาพใหครอบคลุมไปถึงมิติทางจิต
วิญญาณหรือมิติทางปญญา นอกจากนั้นสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพยังไดมีการริเร่ิมการสนับสนุน
การพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยไดมีการดําเนินการโครงการตาง ๆ มาแลวระยะหนึ่ง อยางไรก็
ตาม การทํางานในดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณนั้น ยังประสบกับปญหาสําคัญ คือ การขาดการจัดการ
ความรูใหเปนระบบและการทําใหองคความรูที่มีอยูทั้งในระดับสากลและในประเทศอยูในลักษณะที่เหมาะ
แกการใชขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูในสังคม นอกจากการประมวลองคความรูที่มีอยูแลว ยังมีความ
จําเปนที่จะตองสรางและพัฒนาเครือขายการวิจัยที่มีความตอเนื่องทั้งเพ่ือสงเสริมการวิจัยสรางความรู
ใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการใชงานและเพื่อสรางชุมชนนักวิชาการที่สนใจศึกษาคนควาในเรื่องสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณอยางตอเนื่อง 

ในดานการทบทวนและประมวลองคความรูนั้น นอกจากจะตองสรางฐานขอมูลความรูที่เปน
หมวดหมูเหมาะแกการใชงานแลว การขับเคลื่อนและสรางเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณยังจําเปนตองสราง
กรอบทางทฤษฎีที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการทํางานได และเนื่องจากสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณเปนแนวความคิดใหมที่สามารถตีความไปไดหลายลักษณะ การประมวลความรูเพ่ือ
วางกรอบการทํางานเบื้องตนจึงเปนสิ่งจําเปนโดยจะตองสรางความชัดเจนในประเด็นขอโตแยงที่ยังไม
สามารถหาขอตกลงกันได เชน การนิยามความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  การหาองคประกอบ
และปจจัยกําหนดตาง ๆ  ตลอดจนความเปนไปไดของการมีตัวชี้วัดที่จะใชัในการประเมินสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ เปนตน  

ในการที่จะผลิต แสวงหา และพัฒนาความรูเก่ียวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณจําเปนตองมีกลไก
การบริหารจัดการความรูและการสรางชุมชนทางวิชาการที่เขมแข็งที่ทําหนาที่ติดตามวิเคราะห ตั้งประเด็น 
และทําการคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู เพ่ือใหสามารถชี้แนะหรือนําเสนอทางออกแกการพัฒนา
สุขภาพที่เช่ือมโยงไปสูมิติทางจิตวิญญาณได  โดยกลไกการบริหารจัดการความรูจะตองมีการจัดกิจกรรม
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ทางวิชาการอยางตอเนื่องและเช่ือมโยงเปนเครือขายกับบุคคล องคกร และสถาบันเพื่อระดมศักยภาพที่มี
อยูทั้งในและตางประเทศเพื่อการสรางองคความรูควบคูไปกับการบมเพาะนักคิด/นักวิจัย/นักวิชาการที่มี
ศักยภาพรุนใหม ๆ ในลักษณะสหวิทยาการที่มีความรูความสามารถเพื่อการพัฒนาความรูดานสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรวบรวม ประมวล วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูทั้งในระดบัสากลและ
ภายในประเทศเพื่อสรางฐานขอมูลและความรูใหเปนระบบและเหมาะแกการใชประโยชนใน
การขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาวะทางจติวิญญาณ 

2. เพ่ือพัฒนากรอบวิธีคดิที่ทําใหเกิดจดุมุงและแนวทางที่ชัดเจนในการสรางเสริมสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ เชน การอธบิายความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  องคประกอบ ปจจัย
กําหนดตาง ๆ  และตัวชี้วัดการประเมินสขุภาวะทางจติวิญญาณ 

3. เพ่ือพัฒนาเครือขายนักวิชาการและนักวิจัยใหสามารถผลิต พัฒนา และใชประโยชนจาก
แนวคิด ทฤษฎีและองคความรูดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณ รวมทั้งสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางกันและกอตัวเปนชุมชนทางวิชาการที่เขมแข็ง 

 
แนวคิดในการดําเนินงาน 

1. การจัดการความรูเก่ียวของกับกระบวนการผลิต การแสวงหา การประยุกตและการนําความรู
ไปสูการปฏิบัติ โดยจําเปนตองคัดกรองความรูที่เหมาะแกการใชงาน (working knowledge) 
ซึ่งไมจําเปนตองเปนความรูเทคนิคเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิธีคิดที่ถูกตองเหมาะสม โดย
ถือวา ความรูที่ใชงานได (effective knowledge) มีพลวัตและสัมพันธกับบริบทของการ
ปฏิบัติการ ไมวาจะเปนเง่ือนไขแวดลอมภายนอก หรือรูปแบบองคกร  การประมวลองค
ความรูจึงเปนกระบวนการที่ตองสัมพันธเช่ือมโยงกับปฏิบัติการ และไมใชภารกิจเบ็ดเสร็จใน
ตัวเองที่จบลงดวยการสงเอกสารรายงาน แตตองเปนกระบวนการตอเนื่องที่สัมพันธกับ
เครือขายปฏิบัติการที่ดําเนินไปในระยะยาว 

2. การประมวลองคความรูจะตองเปนกระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนกับองคกรปฏิบัติการที่
ตองการใชประโยชนจากชุดความรูที่พัฒนาข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองเช่ือมโยงกับเครือขาย
นักวิชาการจากสหสาขาเพื่อใหการพัฒนาตอยอดองคความรูจากกระบวนการวิจัยเกดิขึน้ไดใน
ระยะตอไป การจัดกลไก ประชุม แลกเปล่ียนกันใหสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาเปน Thematic 
Research จึงมีความสําคัญ 

3. ประเด็นสําคัญที่จะตองทบทวนคือ นิยามและแนวคิดเรื่องปจจัยกําหนดมีขอจํากัดอยางไร
หรือไมในการใชมองการขับเคลื่อนแผนสุขภาพทางจิตวิญญาณ เพราะนิยามกําหนดแบบ
ตายตัวและปจจัยที่เปนความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธ (Cause and effect) เปน
เสนตรง (linear)  ในกระบวนทัศนแบบนิวตันนั้น ไดรับการทาทายจากความรูทาง
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วิทยาศาสตรควอนตัมฟสิกสที่ปฏิเสธช้ีชัดลงไปวา ปจจัยกําหนดตาง ๆ นั้นจะกอใหเกิดผล
โดยตรงในเชิงกลไกที่เราสามารถคาดการณได คําถามการวิจัยจึงอยูที่เราจะมีวิธีมองแผนงาน
การขับเคลื่อนสุขภาวะทางจิตวิญญาณอยางไร เพ่ือที่จะไดเห็นนิยามเพื่อการปฏิบัติการ 
(operational definition) องคประกอบปจจัยที่ชวยใหการทํางานมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ได 

4. ตัวชี้วัดเปนปญหาที่เรามักจะพบในการบริหารแผนงานตาง ๆ  โดยเฉพาะแผนงานทางจิต
วิญญาณ ซึ่งมีความพยายามที่จะหาตัวชี้วัดที่ประเมินผลสําเร็จหรือผลลัพธของการดําเนินการ 
แนวคิดเรื่องตัวชี้วัดจําเปนตองมีการทบทวนใหเกิดความชัดเจนวา ในเง่ือนไขอยางไรบางที่
เราสามารถกําหนดตัวชี้วัดขึ้นได ในเชิงทฤษฎีของการประเมินผลนั้น ตัวชี้วัดเปนเพียง 
parameter หรือ proxies สําหรับการอนุมานผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งเราไมสามารถวัดไดโดยตรง
เปนอยางไร นั่นยอมหมายความวาตัวชี้วัดตาง ๆ ลวนจะตองมีทฤษฎีมาเปนตัวชี้นํากํากับ
ทั้งส้ิน ในกรณีของสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้ จําเปนตองสรางกรอบแนวคิดที่เก่ียวกับสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนเปนที่ยอมรับระดับหนึ่ง เพ่ือใหการประเมินผลเปนไปได 

5. การจัดการความรูและเครือขายนักวิจัยเนนการสรางชุมชนวิชาการที่เขมแข็งโดยมีกิจกรรม
ทางปญญาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับบุคคล องคกร และสถาบัน
เพ่ือระดมศักยภาพที่มีอยูในรูปของ collaborative research ที่นักวิจัยทํางานรวมกัน เรียนรู
รวมกัน มีความผูกพันตอกัน โดยมีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เนนคานิยมหลักและเนน
ความเปนชุมชนแหงการเรียนรู 

 
ขอบเขตเนื้อหาการดําเนินงาน 

1. การประมวลองคความรูสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะดําเนินการโดยครอบคลุมงานศึกษาวิจัย 
หนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ ทั้งที่เปนเอกสาร ส่ิงพิมพ และเอกสารอีเลคทรอนิค โดย
จะทําการทบทวนงานชิ้นสําคัญ ๆ ในกลุมงานอยางนอย 5 กลุม ตอไปนี้ 

• ดานวิทยาศาสตรและการแพทย 
• ดานปรัชญาและศาสนา 
• ดานสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา 
• ดานจิตวิทยา 
• ดานวรรณกรรมและศิลปะ 

2. โจทยการวิจัยที่โครงการประมวลองคความรูนี้มุงแสวงหาคําตอบ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
2.1) องคความรูดานการจัดการแผนงานและการประเมินผล 

จะดาํเนินการใหครอบคลุมมิติทางจติวิญญาณสาํคัญ  ๆ โดยในเบื้องตนไดกําหนดหัวขอยอยที่จะ
ทบทวนครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

- การใหความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การใหความหมายสุขภาวะทางจิตวิญญาณมี
ความจําเปนและเปนไปไดหรือไม ในเงื่อนไขหรือบริบทใด หากมีความจําเปน การนิยาม การ
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อธิบายหรือการใหความหมายลักษณะใดบางที่เปนไปได และเปนประโยชนกับการทํางานดาน
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

- ปจจัยกําหนดของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เราสามารถระบุปจจัยกําหนดสุขภาวะทางจิต
วิญญาณไดหรือไม หากระบุได มีอะไรบาง และหากไมสามารถระบุได การทํางานเพ่ือสราง
เสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะทําไดอยางไร 

- องคประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ องคประกอบของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
สามารถแจกแจงไดอยางไรบาง การจําแนกแจกแจงองคประกอบแบบตาง ๆ มีประโยชน
อยางไร 

- ความสัมพันธและผลของสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่มีตอสุขภาพโดยรวมของมนุษย 
ความสัมพันธระหวางสุขภาวะทางจิตวิญญาณกับสุขภาวะมิติอ่ืน ๆ เชน สุขภาวะทางกาย ทาง
ใจ และทางสังคมเปนอยางไร มีหลักฐานที่แสดงถึงมิติสุขภาวะเหลานี้วาสงผลตอกันหรือไม 
อยางไร 

- การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  การประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณควรเปนอยางไร 
ตัวชี้วัดของสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีไดหรือไม ในเง่ือนไขใด หากมีได ตัวชี้วัดนั้น ๆ มี
ความจําเพาะ ความไว ความเที่ยง และความนาเช่ือถือไดในระดับใด 

การประมวล วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูที่เก่ียวของใหสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดจะ
ทําใหการทํางานสรางเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีความชัดเจน จึงเปนภารกิจแรก ๆ ของการจัดการ
ความรูที่ตองดําเนินการเพื่อเปนรากฐานในการขับเคลื่อนงานดานนี้ในอนาคต 

2.2) องคความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณดานตาง ๆ  
การประมวลองคความรูจะมุงหาขอสรุปสําคัญ ๆ ที่เปนประโยชนในการทํางานเกี่ยวกับสุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณในแงมุมตาง ๆ ในเบื้องตนนี้ ไดกําหนดประเด็นที่จะทําการทบทวนครอบคลุมเนื้อหาหลัก 
5 ดานไดแก  ดานวิทยาศาสตรกับการแพทย ดานปรัชญาและศาสนา  ดานสังคมและมานุษยวิทยา ดาน
จิตวิทยา และดานศิลปและวรรณกรรม 
แนวทางในการดําเนินการ  การดําเนินงานจะแบงออกเปน 6 ขั้นตอนสําคัญคือ  

1. การรวบรวมขอมูลเอกสาร หนังสือ และผลงานที่เก่ียวของโดยอาศัยการสืบคนในหองสมุดสําคัญ ๆ 
6 แหง คือ สถาบันวิทยบริการ หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หองสมุดธรรมศาสตร หองสมุด
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร หอสมุดแหงชาติ หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหองสมุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยจะประมวลใหไดเอกสารสําคัญอยางนอย 1,000 รายการ 

2. การสืบคนแหลงขอมูลทางอิเล็กทรอนิคจะเนนการสํารวจอยางกวางขวางในฐานขอมูลที่เขาถึงได 
จากอินเตอรเน็ต โดยใหความสําคัญไปยังแหลงขอมูลที่มีความนาเช่ือถือโดยเฉพาะอยางย่ิง
แหลงขอมูลที่เปนสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีความนาเช่ือถือทางวิชาการ  

3. วิเคราะหเพ่ือใหสามารถตอบคําถามการวิจัยดังที่ไดกลาวแลวขางตน โดยใหสามารถพัฒนาเปนชุด
ความรูที่ใชประโยชนได และเปนแนวทางในการจัดการแผนงานดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณได
อยางชัดเจน 
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4. ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน จะมีการประชุมวิชาการในเครือขายนักวิชาการที่เก่ียวของเกิดขึ้น
สม่ําเสมอทุกเดือน ทั้งเพ่ือการนําเสนอขอคนพบ และอภิปรายถกเถียงในหมูผูสนใจ และเพ่ือสราง
ความสัมพันธและแสวงหาความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน 

5. รวบรวมและเรียบเรียง จัดพิมพรายงาน 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน  รวม 24 เดือน (2 ป) โดยแบงเปน 3 ระยะ คือ 
 ระยะแรก  6  เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 – เดือนมีนาคม 2549 
 ระยะที่สอง 12 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2549 – เดือนมีนาคม 2550 
 ระยะที่สาม 6  เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน 2550 – เดือนกันยายน 2551 
งบประมาณ  ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ ตามรายงวด 

งวดแรก ระยะเวลา6 เดือน (ตค.48-มีค.49) รวมทั้งส้ิน    1,099,950 
งวดสองระยะเวลา12 เดือน(เมย.49-มีค.50) รวมทั้งส้ิน        939,800 
งวดสามระยะเวลา6 เดือน(เมย.-กย.50)   รวมทั้งส้ิน        563,400 

           รวมทั้งสิ้น   2,603,150 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดฐานขอมูลของฐานวิจัยเอกสารที่เก่ียวของและรายการบรรณานุกรมประมาณ 1,000 รายการ 
2. ไดกรอบแนวคิดที่ใชในการทํางานขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณไดใน 5 ประเด็น คือ 

• การนิยามและการใหความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
• ปจจัยกําหนดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
• องคประกอบสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
• ความสัมพันธและผลของสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่มีตอสุขภาพโดยรวม  
• การประเมินและการกําหนดตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

3. ไดฐานขอมูลและชุดความรูที่สามารถใชประโยชนในการขับเคลื่อนสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน 5 
ดานไดแก  ดานวิทยาศาสตรกับการแพทย ดานปรัชญาและศาสนา  ดานสังคมและมานุษยวิทยา 
ดานจิตวิทยา และดานศิลปะและวรรณกรรม 

4. เกิดชุมชนวิชาการและเครือขายนักวิจัยดานสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เขมแข็ง 


