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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความหมายและพฤติกรรมการแสดงออกที่สะท้อน
ถึงจิตวิญญาณในการทํางานในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทนายความ รวมถึงความสอดคล้องระหว่างจิต
วิญญาณในการทํางานและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Approach) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) จาก
กลุ่มทนายความจํานวน 8 คนที่ได้มีการว่าความในคดีแพ่งและคดีอาญา ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความให้ความหมายและมีพฤติกรรมการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางานแตกต่าง
กันในมิติแต่ละด้าน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าจิตวิญญาณในการทํางานมีความสอดคล้องกับการ
แสดงออกทางจริยธรรม (Ethics) โดยมิติด้านชีวิตจิตใจ และงานที่มีคุณค่า มีส่วนทําให้ทนายความ
แสดงออกถึงจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม การไม่เอาเปรียบคนอื่น รวมทั้งการมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ในขณะที่มิติด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน( Sense of 
Community) และมิติด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล 
(Alignment between organization and individual values) เป็นมิติสนับสนุนทําให้การเกิด
จริยธรรมในการทํางานเป็นไปอย่างสมบรูณ์มากขึ้น โดยทําให้เกิดบรรยากาศของการช่วยเหลอืกันและ
การทํางานภายใต้กฎเกณฑ์ที่องค์กรได้กําหนด 
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 ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the definition of workplace 
spirituality which reflected to spirituality of lawyer including consistency to 
professional ethics. A qualitative approach research was performed by in-depth 
interviewing with a group of eight lawyers who have been practicing in civil and 
criminal cases.  

The result revealed that professional lawyers had different definition of 
and methods to express workplace spirituality. In addition, the findings also showed 
that the workplace spirituality concurs with the ethics. The dimension of the inner 
life and the meaningful work contributed lawyers of behaving with integrity, justice, 
and responsibility without taking advantage of others. Meanwhile a sense of 
community responsibility and correspondence between organizational and individual 
values helped to support and complement professional ethics. Helping other people 
and working under the rules that the organization has defined. 
 
Keywords: Workplace spirituality, Ethics, lawyer, Behavior, Morality 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “จิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ”
สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล 
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ที่ทุ่มเทและให้ความใส่ใจสละเวลาในการแบ่งปัน
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้คําแนะนํา ปรึกษา เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่แรกเริ่มและหมั่นคอยตรวจสอบ
แก้ไขงานวิจัยในครั้งนี้ให้เป็นอย่างดีจนกระทั่งงานวิจัยเล่มนี้เสร็จสิ้นได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่ได้สละเวลาในการ
ให้คําแนะนํา และนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลา
อันมีค่ามาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณเพื่อน
ร่วมงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือ แนะนํา เสมอมาเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาและ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ 

และท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นแรงผลักดัน คอยให้โอกาส ให้การ
ดูแล สนับสนุน เป็นกําลังใจสําคัญเสมอในยามที่ต้องฝุาฟันอุปสรรคตลอดระยะเวลาของการศึกษาใน
ที่แห่งนี ้ตลอดจนเพื่อนทุกๆท่านที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตสําหรับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง และเพื่อน 
HRM 13 สําหรับมิตรภาพและความเข้าใจตลอดการเรียน 2 ปี และขอขอบคุณ คณาจารย์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สําหรับการให้โอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทําให้
ได้รับความรู้ที่หลากหลาย ความทรงจําที่ดี ตลอดจนประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้ชีวิตเติบโตข้ึน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจจะนํา
แนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางาน และจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ทีต่้องการต่อยอดการศึกษาครั้งนี้ให้
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับข้อติเตียน หรือคําช้ีแนะต่างๆไว้ทุก
ประการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบันที่สภาพสังคมได้มีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผลของการพัฒนาทําให้การดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมจําเป็นต้องมีกฎระเบียบเข้ามาควบคุมเป็นแนวทางในการรักษาความยุติธรรมในสังคม 
(ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ, 2541) กฎหมาย ถือเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ใน
สังคมที่มีลักษณะในเชิงบังคับ ซึ่งรัฐได้มีการยอมรับและนําไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อก่อให้เกิดความ
ยุติธรรม ด้วยเหตุนี้เองผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย อันได้แก่ ทนายความ 
อัยการ ตลอดจนผู้พิพากษา ตุลาการ จึงเป็นกลุ่มบุคคลสําคัญที่ต้องมีหน้าที่ในการธํารงรักษาไว้ซึ่ง
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และใช้
หลักเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์  (วิชา มหาคุณ และคณะ,2556)  รวมทั้งต้องไม่ใช้วิชาชีพของตน
เป็นเครื่องมือในการทําร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการ
กระทบกระทั่งกันระหว่างบคุคลจําเป็นต้องหาวิธีการในการยุติปัญหาที่เกิดข้ึนให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว   
 โดยเฉพาะ “ทนายความ” ถือเป็นกลุ่มคนที่สําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ทนายความเป็นผู้
ที่คอยช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการเยียวยา หรือ ได้รับการชดใช้ทดแทน ตลอดจนผู้ที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม (สัญญา ธรรมศักดิ์) ทั้งจากการกระทําระหว่างประชาชนด้วยกันเอง หรือทั้งจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน และเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพราะ
ต้องมีการรับฟัง แสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งดําเนินกระบวนการทางกฎหมายให้อีกประการหนึ่ง โดย
ต้องมีจริยธรรมเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งในการทํางานที่ทนายความควรจะต้องมีการยึดถือไว้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ณ พระตําหนักจิตรลดา โดยมี
ใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า “... ในฐานะทนายความผู้เป็นนักกฎหมายสาขาหนึ่ง ไม่พึงนิ่งเฉยต่อการ
แสดงความคิดเห็นและการเผยแพร่ความรู้ในทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้กฎหมายที่แท้จริง หากสิ่งใดที่ดําเนินอยู่ในสังคมทุกวันนี้เป็นไปโดยไม่
ถูกต้องด้วยความยุติธรรมแล้ว นักกฎหมายที่ดีไม่พึงนิ่งเฉยเสีย ควรแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตโต้แยง้ 

 



2 
 

ด้วยเหตุผล เพื่อความถูกต้องและเพื่อความเป็นธรรมของบ้านเมือง หากนักกฎหมายสามารถกระทํา
ได้เช่นน้ีแล้ว ย่อมเป็นกําลังส่วนหนึ่งที่ทําให้บ้านเมืองเจริญไปได้...” 

จึงสรุปได้ว่าวิชาชีพทนายความนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกลไกของสังคมและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างใกล้ชิด และมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่วนร่วมในสังคมให้เกิดความสงบยุติธรรม
สามารถธํารงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ศรัทธา และความเช่ือมั่น และเกียรติยศ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ (จิตติ ติงศภัทย์, 2552)  โดยการประกอบอาชีพทนายความจําเป็นต้องมี
จริยธรรมที่สูงกว่าผู้ประกอบอาชีพโดยทั่วไป ผ่านการฝึกอบรมทั้งในด้านความรู้ และข้อประพฤติ
ปฏิบัติ และมีการควบคุมการประกอบอาชีพโดยกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ(เกษม สรศักดิ์เกษม, 2541) 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการผ่านพ้นปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น วิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสภาพสังคม ทําให้ทนายความต้องมี
การแข่งขันทั้งในด้านความอยู่รอดควบคู่ไปกับการรกัษาจรยิธรรมและมรรยาทในการทํางานใหถู้กต้อง 
บทบาทของทนายความในสังคมยุคปัจจุบันจึงมีความสําคัญในการช่วยลดความขัดแย้งของสังคม  
แม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอาจน้อยกว่าการนําความขัดแย้งดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการในช้ันพิจารณา
ของศาลก็ตาม 
 ดังนั้นในการประกอบวิชาชีพของทนายความจริยธรรมในการทํางานถือเป็นเรื่องที่ควร
ปฏิบัติ และการที่จะเกิดสิ่งเหล่าน้ีได้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตสํานึก ความคิดที่ดี ตลอดจนจิตวิญญาณ
ในการทํางาน(Workplace Spirituality) เป็นองค์ประกอบสําคัญ  และจากการศึกษางานวิจัยทั้งจาก
ในและต่างประเทศพบว่าแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีการกล่าวถึงมิติในด้านจิต
วิญญาณในการทํางานไว้อย่างน่าสนใจว่าได้กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสําเร็จประการหนึ่งที่องค์กรควรตระหนักถึงความสําคัญและควรเช่ือมโยงควบคู่กับ
จริยธรรมในการทํางาน โดยในหลายบริบทได้มีการกลา่วถึงความหมายของจติวิญญาณในการทาํงานที่
แตกต่างกันไป ทั้งในมุมมองว่าจิตวิญญาณในการทํางาน คือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ได้มีการนํามา
ประยุกต์ใช้ในวงการรักษาคนไข้ โดยบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ที่กล่าว
ว่านอกจากด้านร่างกายและจิตใจ ยังรวมถึงสิ่งที่มีค่าสูงส่ง ทําให้เกิดพลังศรัทธา เมตตา ความดี และ
ร่วมยินดีในความสุขของผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในด้านศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ก้าวพ้น
นอกเหนือจากตนเอง ซึ่งจากคํานิยามที่ได้กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณในการทํางานจะช่วยให้
การทํางานของคนในองค์กรให้ความสําคัญกับคุณค่าของงานที่ทําและคุณค่าต่อตนเอง โดยผ่านการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งพบว่าผลของการที่พนักงานมีจิตวิญญาณในการทํางานจะช่วยให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นไปตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพ 
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงมิติด้านจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทนายความที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการทํางาน เพื่อลดการเกิดการละเมิดในด้าน
จริยธรรม และเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเกิดจิตวิญญาณในการทํางานที่สร้างความน่าเช่ือถือ 
ความยุติธรรมให้กับอาชีพทนายความ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
1. เพื่อค้นหาความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) 

ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

2. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการแสดงออกที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางานของผู้
ประกอบวิชาชีพทนายความ 

3. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการ กับจริยธรรม
ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 
 การศึกษาน้ีได้เลือกศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เนื่องจากทนายความถือ
เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือให้คําปรึกษากับประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม และยังเป็น
คนสําคัญที่มีส่วนช่วยลดข้อขัดแย้งของคนในสังคมได้โดยการใช้ความรู้ในวิชาชีพที่มี ด้วยลักษณะงาน
ของทนายความจะต้องอาศัยทั้งความรู้และการปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องมีทัศนคติ หรือต้องมีการส่งเสริมให้เกิดมิติด้านจิต
วิญญาณในการทํางานเพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทํางานที่ดี 
 โดยศึกษาถึงความหมายและการแสดงออกในมิติด้านจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) และจริยธรรมในการทาํงานของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความในสํานักงาน
ทนายความจํานวน 4 แห่ง ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ ทนายความในระดับปฏิบัติการและ
ระดับบริหารที่มีอายุการทํางานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และน้อยกว่า 10 ปี โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์รายบุคคล พร้อมทั้งทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยมีระยะเวลาใน
การดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2559 
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1.4 คําถามการวิจัย 
 

 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีการให้ความหมายในเรื่องจิตวิญญาณในการทํางาน
(Workplace Spirituality) และจริยธรรมทนายความอย่างไร  
 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความได้มีการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความหมายของจิต
วิญญาณในการทํางานอย่างไร 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ความหมายและลักษณะพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน
หรือไม่อย่างไร และกระบวนการในการสร้างจิตวิญญาณในการทํางานส่งผลให้เ กิดการแสดง
พฤติกรรมในด้านจริยธรรมทนายความอย่างไร 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

 
 1. การศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณในการทํางานในองค์กรในประเทศไทยยังมีจํานวนน้อย 
โดยข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย คาดว่าจะกับนําสิ่งที่ได้ซึ่งเป็นประโยชน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรใน
การทําความเข้าใจและทําให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace 
Spirituality) และการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงจริยธรรมในวิชาชีพทนายความ โดยช้ีให้เห็นถึงว่า
จิตวิญญาณในการทํางานมีส่วนช่วยให้เกิดการเกิดจริยธรรมในการทํางานได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

2. นําข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยที่ได้ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณในการทาํงาน และส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในกลุ่มทนายความ เช่น การ
จัดกิจกรรม การสร้างบรรยากาศในการทํางานเพื่อทําให้เกิดผล การสร้างค่านิยมองค์กร หรือการ
จัดทําระบบการวัดผลในการทํางาน หรือ การปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและ
สามารถสร้างวัฒนธรรมและแนวคิดในการทํางานให้เป็นทนายความที่ดี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาเรื่อง “จิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ” ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาค้นคว้าและทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็นแนวทางและ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางาน 

 
2.1.1 ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน 

ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้ช่วงชีวิต
ของคนในวัยแรงงานต้องเผชิญกับการแข่งขันในที่ทํางาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร การทํางานภายใต้แรงกดดันที่ส่งผลให้คนทํางานเกิดความเครียด
อย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคมให้กบัชีวิต ดังนั้นการดําเนินงานโดยส่วน
ใหญ่ขององค์กรที่มุ่งเน้นไปทีป่ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลของผลงานเพื่อใหไ้ด้ผลผลติ และกําไรตาม
เปูาหมายที่ต้องการ โดยจะต้องมีการควบคุมในด้านจิตวิญญาณประกอบกันไปด้วย (Cash & Gray, 
2000) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการทํางานภายในองค์กรนอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถที่
เกี่ยวข้องกับเนื้องานแล้ว บุคลากรยังต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้งผลักดันชีวิต
และจิตวิญญาณในการทํางานของตนให้เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการทํางาน ซึ่งจากการศึกษาได้มี
นักวิชาการหลายท่านที่พยายามให้ความหมาย หรือ คํานิยามของจิตวิญญาณในการทํางานเพื่อนํามา
เช่ือมโยงให้เห็นอย่างชัดเจน 

  หากกล่าวถึงคําว่า “จิตวิญญาณ” หรือ “Spirituality” พบว่ามีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละตินคําว่า “Spiritus” มีความหมายว่า ลมหายใจแห่งชีวิต (Jay A. Conger, 1994) ซึ่งใน
ปัจจุบันประเด็นเรือ่งจติวิญญาณเปน็เรือ่งที่ผู้คนในสงัคมกาํลังใหค้วามสนใจศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
(Burack, 1999) โดยเฉพาะในสังคมตะวันตก แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจผิดถึงความหมายของจิตวิญญาณ
เป็นไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่ และยังยึดติดอยู่กับความหมายเฉพาะประเด็นในด้านศาสนา ความเช่ือ 
วัฒนธรรม และ จริยธรรม (Cacioppe, 1999)  โดยนักวิจัยหลายท่านได้มีการศึกษาและให้มุมมอง
ความหมายของจิตวิญญาณแตกต่างกันออกไปในระหว่างสังคมตะวันออกและสังคมตะวันตกซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องในด้านเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและการทํางาน (Cash & Gray, 2000)   
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  ในสังคมตะวันออก โดยเฉพาะการศึกษาผ่านบริบทของสังคมไทย ได้มีการขยาย
การศึกษาไปในกลุ่มงานแพทย์ เริ่มต้นโดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขได้มีการนําเอาหลักเรื่อง 
“จิตวิญญาณ” ไปใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทยในการจัดทํา พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 
โดยใช้คําว่า “สุขภาพทางจิตวิญญาณ” เพื่อเป็นการสื่อสารให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพหรือสุขภาวะ 
นอกเหนือจากมิติทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกันในมิติด้านความดีงาม 
ความถูกต้อง และ การเข้าถึงคุณค่าอันสูงส่งอีกประการด้วย (สํานักปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ , 
2546) ในขณะที่การศึกษาในแง่มุมมองของสาขาจิตวิทยา พบว่าจิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของบุคคล 5 ประการ ซึ่งเป็นบุคลิกภาพของคนที่หากได้รับการพัฒนาที่สําคัญ ก็จะส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานได้ และยังเป็นตัวกลางระหว่างความสัมพันธ์ของการบริหารความเครียดและความ
พึงพอใจในงาน ประสบการณ์ในชีวิต และ ความกดดัน (Gatling, 2015) โดยมีการนําเอาจิตวิญญาณ
ไปใช้ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากมุมมองในด้านอื่น 

  นอกจากนี้ คําว่า “จิตวิญญาณ” มักถูกนําไปใช้ควบคู่กับเรื่องของศาสนา ซึ่งจะ
แสดงออกมาในรูปชุดความเช่ือ ถ้าพิจารณาจากแนวทางพระอภิธรรม คําว่า “จิต” กับ คําว่า 
“วิญญาณ”เป็นคําไวพจน์ของกันและกัน (ระวี ภาวิไล , 2546) มีความหมายว่า มิติสูงส่งของจิตใจ 
หรือการมีจิตใจสูง ความดี บุญกุศล คุณค่า หรือจิตที่เจริญแล้ว จิตที่เห็นแก่ตัวน้อย หลุดพ้น และ
เข้าถึงสิ่งสูงสุด และสําหรับความหมายในทางพระพทุธศาสนา คือการมีอยู่ของตัวตน ซึ่งเกิดมาจากคํา
ว่า “จิต” หรือ “จิตใจ” หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด รวมกับคําว่า “วิญญาณ” หมายถึง สภาพการรับรู้  
เช่น การรับรู้ทางตา เรียกว่า จักขุวิญญาณ (ประเวศ วะสี, 2533) 

  ในขณะที่สังคมตะวันตกมีแนวคิดที่แตกต่างไปโดยเช่ือว่าจิตวิญญาณในการ
ทํางานไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถึงแมว่้ามนุษย์จะฝงัใจว่ามีความเกี่ยวพันกันก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่แสดง
ถึงการดํารงชีวิตอยู่ในโลกที่เหนือไปจากนั้น เป็นข้ันตอนในการก้าวไปสู่การตระหนักถึงเรื่องของชีวิต 
(Ashmos and Duchon, 2000) รวมทั้งเป็นเรื่องของสภาวะจิตที่ก้าวพ้นไปแล้วโดยมีสํานึกหลอม
รวมให้นึกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตนของตนเอง เพื่อเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้น และกระบวนการ
ดังกล่าวจะนําไปสู่ความปิติพึงพอใจ รวมทั้งเป็นเรื่องของคุณค่าในตัวบุคคล หรือความหมายของชีวิต
ในองค์รวม (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2545) จึงจะเห็นได้ว่าจิตวิญญาณเปน็เรือ่งของความพยายามของ
แต่ละบุคคลในการแสดงถึงคุณค่าและศักยภาพของตนในที่ทํางานอย่างเต็มที่ (Neal, 1997) และจิต
วิญญาณยังรวมถึงการบูรณาการความต้องการทางจิตวิญญาณส่วนบุคคลและคุณค่าของตนเอง
ผสมผสานไปกับสภาพแวดล้อมการทํางานในชีวิตประจําวันผ่านการคิดและการกระทําที่สะท้อนและ
หล่อเลี้ยง ความต้องการและ การตระหนักรู้ในคุณค่า ซึ่งถือว่าเป็น "การแสดงออกทางจติวิญญาณ” ที่
องค์การควรให้ความสําคัญ (Durand et al., 2011) 
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ตารางที ่2.1 
 
ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 
Ashmos And Duchon 

(2000) 
หมายถึง การตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าภายในจิตใจของพนักงานที่มี
การหล่อเลี้ยงและได้รับการหล่อหลอมผ่านการทํางานที่มีคุณค่าซึ่ง
อยูใ่นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เกิดการเกื้อหนุนระหว่างกัน 

Giacalone and 
Jurkiewicz  

(2003) 

หมายถึง กรอบความหมายของค่านิยมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ใน
วัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือ
ความเข้าใจให้กับพนักงานผ่านกระบวนการทํางาน ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอันเป็นหนทางที่จะนําไปสู่การ
เติมเต็มความรู้สึกแห่งความสําเร็จและความสุขในการทํางาน 

Kinjerski  and 
Skrypnek (2004)  

หมายถึง สภาวะที่แตกต่างกันโดยที่บุคคลสามารถสัมผัสได้และมี
กระบวนการรับรู้ความรู้สึก ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ จิต
วิญญาณอันลึกลับ 

Marques 
 (2006) 

หมายถึง ประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างกระบวนการ
ทํางาน ซึ่งเริ่มต้นจากความน่าเช่ือถือ การสัมพันธ์พึ่งพาระหว่างกัน 
และการเป็นมิตรระหว่างบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกที่ลึกซึ้งจาก
ข้างในจิตใจที่มีความหมายต่อการทํางานในองค์กร ส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานขององค์กรที่ดีเยี่ยม 

Anthony Gatling  
(2015) 

หมายถึง ความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจของพนักงานที่ส่งเสริมและ
ได้รับการสนับสนุนผ่านการทํางานที่มีความหมายซึ่งเกิดข้ึนภายใต้
สภาพแวดล้อมการทํางานที่เป็นชุมชนที่มีความสอดคล้องกัน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
  จากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จิตวิญญาณในการทํางาน 

(Workplace Spirituality) หมายถึง การตระหนักและการยอมรับ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรในองค์กรได้มีการรับรู้คุณค่าภายในจิตใจของตนเองโดยการให้ความสําคัญผ่านการทํางาน
ที่มีคุณค่าและมีความหมาย ที่เกิดข้ึนจากการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและการทํางานอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมเดียวกัน ซึ่งจะช่วยทําให้เกิดค่านิยมในระดับบุคคลและระดับองค์การเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
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  จากการศึกษาและค้นคว้าเอกสาร บทความวิชาการ รวมทั้งรายงานการวิจัยจาก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) 
สามารถสรุปออกมาได้เป็นตารางเปรียบเทียบแนวคิดของนักวิชาการทั้งหมดได้ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 
 
เปรียบเทียบรูปแบบการแบง่แนวคิดจิตวิญญาณในการทํางาน 
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1. มิติชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ  
(Inner life)  

 
   

2. มิติด้านงานที่มีคุณค่าและมี
ความหมาย (Meaning and Purpose 
in work) 

    
 

3. มิติด้านการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
(Sense of Community)      

4. ความสอดคล้องค่านิยมขององค์กรกับ
ค่ า นิ ย ม ใ น ร ะ ดั บ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล 
(Alignment between organization 
and individual values) 

 

  

 

 

5. ความสนุกสนานในชีวิตการทํางาน 
(Sense of enjoyment at work) 

  
 

  

6. การหลอมรวมชีวิตเข้ากับการทํางาน 
(Self-work integration) 

   
 

 

ที่มา: ผู้วิจัยพฒันาแนวคิดจากการทบทวนงานวิจัยทีม่ีความเกี่ยวข้อง 
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  จากการเปรียบเทียบแนวคิดที่ได้จากการศึกษางานวิจัยของนักวิชาการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องจิตวิญญาณในการทํางานหลากหลายบทความ พบว่าการแบ่งประเภทมิติ
ทางจิตวิญญาณสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบทั้งในรูปแบบระดับบุคล (Individual Level) ระดับกลุ่ม 
(Group Level) และระดับองค์การ (Organization Level) หรือการแบ่งตามมิติของการแสดงออก 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเอาแนวคิดของ Ashmos and Duchon (2000)  Millinman et al. 
(2003)  มณฑล สรไกรกิตติกุล และ สุนันทา เสียงไทย (2013) และ Anthony Gatling (2015) มา
ผสมผสานและประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจัยภายใต้หัวข้อ จิตวิญญาณในการ
ทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เพื่อให้ครอบคลุมการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด ซึ่งผู้วิจัย
สามารถแบ่งองค์ประกอบทางจิตวิญญาณออกได้เป็น 4 ประการดังต่อไปนี้ 

  มิติที่ 1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ ( Inner Life) เป็นมิติด้านแรกที่จัดอยู่ใน
ระดับบุคคล (Gatling, 2015)  ซึ่งหมายถึงการค้นหาโอกาสในการทํางานที่แสดงถึงมุมมองที่
หลากหลายของตนเอง ไม่เพียงแต่ความสามารถทางด้านร่างกาย หรือด้านสติปัญญา แต่รวมไปถึงการ
เข้าใจถึงจิตวิญญาณในการทํางาน (Spirituality at work) ต้องเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ว่าบุคลากร
จะมีทั้งชีวิตภายในและชีวิตภายนอกซึ่ง การที่มนุษย์สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตภายในไว้ได้จะนําไปสู่
ประสิทธิภาพในการทํางาน การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย (Ashmos & Duchon, 
2000) เนื่องจากบุคคลนั้นจะยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตนเอง มีความคาดหวัง และสามารถเข้าถึง
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ภายในและทําให้เกิดความรู้สึกมีความสุข ปิติยินดี ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วน
เกิดจากการตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ในด้านของจิตใจ โดยบุคลากรหลายคนพยายามมองหาสิ่งที่
สามารถสร้างความพึงพอใจที่ก่อให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางาน เช่น การเป็นตัวของตัวเอง 
(Unique)  การให้ความสําคัญกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวตน (Arménio & Miguel, 2008) 
ดังนั้น การบริหารงานในองค์กรจึงควรให้ความสําคัญกับมิติในด้านชีวิตและจิตใจ ดังแนวคิดที่ปรากฏ
ในบทความว่า การพัฒนาและการแสดงออกซึ่งจิตวิญญาณในการทํางานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
โดยเฉพาะองค์กรที่นายจ้างทีไ่ด้มีการสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางาน ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิด
ความจงรักภักดีและการเสริมสร้างกําลังใจในการทํางาน (USA Today, May 14, 1998, p.4b) ด้วย
เหตุน้ีการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์การจึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องอํานวยความสะดวกใน
ด้านสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของคนแต่ละคนแต่ในการมีชีวิตอยู่ และ
องค์กรควรให้เกียรติและยอมรับในตัวคนนั้น เช่นเดียวกับคุณค่าที่องค์กรได้กําหนดหรือยึดถือไว้ 
(มณฑล สรไกรกิติกูล และสุนันทา เสียงไทย, 2556, น.129-140)  
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  มิติที่ 2 งานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) เป็นมุมมอง
พื้นฐานในระดับบุคคลอีกประการทีห่มายถึง การตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของงานที่ทําซึง่ถือ
เป็นเปูาหมายที่สําคัญของชีวิตมนุษย์ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้สึกส่วนลึกของบุคคลนั้น 
(Arménio & Miguel, 2008) ที่ต้องการที่จะมีสว่นร่วมในการทํางาน ที่มีความหมายและวัตถุประสงค์
สําคัญต่อชีวิตของเขาอย่างแท้จริง (Ashmos & Duchon, 2000) เป็นจิตวิญญาณในระดับปัจเจก
บุคคล ซึ่งไม่ใช่แนวความคิดใหม่ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีในการทํางานของบุคคลแต่ละคน โดยมี
สมมติฐานว่าคนแต่ละบุคคลมีแรงจงูใจหรอืแรงปรารถนาต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมที่มี
ความหมายต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น เป็นการผสานคุณค่าของงานที่ทํากับคุณค่าของแต่ละบุคคล
เข้าไว้ด้วยกัน (Milliman et at., 2003) เมื่อพนักงานภายในองค์กรสามารถที่จะตระหนักได้ถึงคุณค่า
และความหมายของการทํางาน รวมทั้งเกิดความรู้สึกได้ถึงความสําคัญก็จะส่งผลให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกมีความสุข สนุกเพลิดเพลินไปกับงาน และเกิดความทุ่มเท ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีข้ึน (มณฑล สรไกรกิติกูล และ สุนันทา เสียงไทย, 2556, 
น.129-140) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าองค์กรที่มีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดการรับรู้ว่างานของตนเองมีคุณค่า
และมีความหมายจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและให้ความสําคัญกับการทํางาน รวมทั้งพยายามปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอยู่เสมอมากกว่าองค์กรที่ไม่ได้มีการวางแผนการ (Rosso et al., 2010) 

  มิติที่ 3 สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community) เป็นหนึ่งใน
หลักจิตวิญญาณในการทํางานทีม่ีความเกีย่วพันเช่ือมโยงอย่างลกึซึ้งระหว่างกันของบุคลากรในสถานที่
ทํางาน (Ashmos & Duchon, 2000) โดยโอกาสในการเกิดมิติในระดับนี้ข้ึนอยู่กับกลุ่มสมาชิกเป็น
สําคัญ (Gatling, 2015) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในระดับกลุ่มคนจํานวนมากและให้ความสําคัญกับ
การเกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งทางด้านจิตวิญญาณ อารมณ์ ระหว่างองค์กรและผู้ร่วมงาน โดยสํานึกแห่งความ
เป็นชุมชนจะข้ึนอยู่กับความเช่ือที่แต่ละบุคคลมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผู้อื่น 
(Milliman et at., 2003) เป็นการทํางานที่สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่อยู่นอกเหนือจาก
การช่วยเหลือแค่เพียงตนเอง (Arménio & Miguel, 2008)  และรวมถึงการมีอิสระในการแสดงออก 
(มณฑล สรไกรกิติกูล และ สุนันทา เสียงไทย, 2556, น.129-140) การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงเป็น
ส่วนสําคัญในการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และเมื่อพนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อัตราการ
ลาออกก็มีแนวโน้มที่จะลดลง (O’Reilly, Caldwell & Bernett, 1989) เนื่องจากการมีส่วนร่วมจะ
ช่วยพัฒนาความเช่ือมั่นของบุคลากรภายในทีมเดียวกันซึ่งมีจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในระดับกลุ่มใหญ่ (Jose Luis Daniel, 2010)  
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  นอกจากนี้ ยังมีคํานิยามของ McMillan and Chavis (1986) มีการให้
ความหมายและองค์ประกอบของสํานึกร่วมแห่งความเป็นสังคมที่แตกต่างออกไปแต่ยังคงมีความ
คล้ายคลึงกับมิตินี้ว่า จิตวิญญาณในการทํางาน ประกอบไปด้วย ความเป็นสมาชิก (membership) 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เอื้อให้เกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ทําให้เกิด
ความมั่นใจและอยากจะเปิดเผยตนเอง และเกิดความจงรักภักดีในกลุ่ม ประการที่สอง คือความมี
อิทธิพลต่อกัน ( Influence) โดยสังคมและสมาชิกจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกันซึ่งจะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพในการอยู่ร่วมกันได้ ประการที่สามคือ การเสริมแรง (reinforcement) หรือ การร่วม
เติมเต็มความต้องการซึ่งกันและกัน ( Integration and fulfillment of needs)  หมายถึง การ
สนับสนุนของชุมชนที่มีต่อสมาชิก เช่น สถานะทางสังคม การประสบความสําเร็จ หรือ เกียรติยศที่
ได้รับ และ ประการสุดท้าย คือ การแบ่งปันอารมณ์ร่วมที่เกี่ยวเนื่องกัน (Shared emotional 
connection in time and spaces) ที่มีการอธิบายถึงการติดต่อระหว่างชุมชนถือเป็นสิ่งสําคัญและ
จําเป็นในการสร้างชุมชน 

  มิติที่ 4 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมขององค์กรกับค่านิยมในระดับปัจเจก
บุคคล (Alignment between organization and individual values) เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่
เกิดข้ึนในระดับองค์การ (Organization Level) จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลนั้นมีประสบการณ์และความรู้สึก
อันแข็งแกร่ง และเกิดความสอดคล้องระหว่างคุณค่าของบุคคลกับเปูาหมายและพันธกิจขององค์กร
(Gatling, 2015) จะส่งผลให้พนักงานเกิดการแสดงที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร 
โดยความสอดคล้องนั้นหมายถึง ความเช่ือของแต่ละบุคคลที่เช่ือว่าผู้บริหารและพนักงานในองค์กรจะ
มีคุณค่าที่เหมาะสม มีความรู้สึกรู้ผิดรู้ชอบ และตระหนักได้ถึงสวัสดิการที่ให้แก่คนในองค์กร 
(Milliman et al., 2003)  ซึ่งมีความหมายไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดการหลอมชีวิตเข้ากับการ
ทํางาน (Self-work integration) ของมณฑล สรไกรกิติกูล และสุนันทา เสียงไทย ที่กล่าวว่าเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนจากการหลอมรวมคุณค่าของชีวิตคนทํางานในองค์กร กับเปาูหมายในระดับองค์กร ซึ่งจะทําให้
เกิดผลสําเร็จคือ พนักงานในองค์กรมีความสุขและมีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่ในการทํางาน สามารถผสาน
ค่านิยมของตนเองไปพร้อมค่านิยมขององค์กรได้ เปรียบได้กับการนําเอาตัวตนและจิตวิญญาณทั้งหมด
เข้ามาภายในสถานที่ทํางานด้วย (มณฑล สรไกรกิติกูล และ สุนันทา เสียงไทย, 2556, น.129-140) 
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2.1.2 ความสําคญัของจิตวิญญาณในการทํางาน 
  ประเด็นเรื่องจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) กลายเป็น

เรื่องสําคัญที่องค์กรกําลังให้ความสนใจ จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศของ Jose Luis Daniel 
(2010) พบว่า จิตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทีมที่เพิ่มมาก
ข้ึน เนื่องจากสมาชิกในทีมเมื่อมีการรับรู้ถึงจิตวิญญาณในการทํางานที่แต่ละคนมี เช่น ความเช่ือมั่น 
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการเคารพในกันและกัน จะส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกภายในทมี 
ความผูกพันภายในองค์การ และทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของทีมที่ดีข้ึน ความขัดแย้งในทีมจะ
ลดลง ทําให้เกิดบรรยากาศในการทํางานที่เป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krishnakumar 
and Neck. (2002) ที่พบว่าในองค์กรที่มีการนํามิติด้านจิตวิญญาณมาใช้ จะมีผลการทํางานของ
หนว่ยงานเพิ่มข้ึน  แสดงให้เห็นว่าการมีจิตวิญญาณในการทํางานถือเป็นปัจจัยสําคัญในระดับปัจเจก
บุคคลที่สร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรในระดับสูง เนื่องจากจะช่วยสร้างความรับผิดชอบ และความ
จงรักภักดีต่อค่านิยมองค์กร ตลอดจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสุขภาพขององค์กรจากภายใน
ไปสู่ภายนอกผ่านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรภายในประเทศ (Gatling, 2015)   

  ในขณะที่ Petchsawang and Duchon (2009) ได้มีการศึกษาและวิจัย
บุคลากรในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจํานวน 3,800 คน ซึ่งผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า จิต
วิญญาณสามารถเกิดข้ึนได้ในกรณีที่บุคคลรู้สึกเช่ือมกันและมีความเข้าอกเข้าใจไปกับเหตุการณ์ 
ความรู้สึกที่ผู้อื่นกําลังเผชิญอยู่ผ่านการตระหนักรู้ของบุคคลนั้นเอง 

  นอกจากนี้งานวิจัยของของ Kinjerski และ Skrypneck (2008) ได้มีการวิจัย
พบว่าเส้นทางในการส่งเสริมให้เกดิจิตวิญญาณมีอยู่ 4 ด้าน ประกอบด้วย ประการแรก การเกิดข้ึนเอง
อยู่ตรงนั้น (Always there)  คือการที่บุคคลนั้นมีความเช่ือว่าเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถ และ
จิตวิญญาณตลอดจนมีการเช่ือมโยงเข้ากับการทํางานหรอืประสบการณ์ในการดํารงชีพ ซึ่งมีแนวโน้มที่
จะเติบโตข้ึนอย่างลึกซึ้งมากขึ้นตามช่วงเวลา ประการที่สอง ความเกี่ยวพันกัน (coming together) 
ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อความหลงใหลในงาน ความสามารถ ประสบการณ์ถูกนํามารวมกันเพื่อทําให้เกิดความ
เข้าใจในสิ่งที่เกิดได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเหตุการณ์นี้จะเกิดในช่วงกลางของชีวิต ประการที่สาม  
เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative events) เป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อสิ่ง
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นสิ่งเรา้ที่ทําใหบุ้คคลนั้นเกิดทําความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และ
หันมาให้ความสําคัญกับการสร้างจิตวิญญาณและการปรับเปลี่ยนปรัชญาในการดําเนินชีวิต และ
ประการสุดท้าย สภาพภายในองค์กร (Contextually sensitive) ซึ่งเป็นปัจจัยที่แตกต่างจากตัวอื่น 
เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ได้รับอิทธิพลมาจากบรรยากาศรอบบุคคลนั้นซึ่งมีส่วนช่วยให้เข้าใจและเห็น
คุณค่าของจิตวิญญาณได้มากข้ึน (Kinjerski และ Skrypneck, 2008) 
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จิตวิญญาณในการทํางานจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิดภายในจิตใจอย่างเดียวแต่
ยังหมายถึงการยอมรับ ยึดถือ และการแสดงออกมาด้วย  ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่า 
คุณธรรมในการทํางานเกิดจากทศันคติ บุคลิก ลักษณะนิสัยจากภายในและภายนอกหลอมรวมกันโดย
จะมีการพัฒนาในด้านคุณธรรมผ่านการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง โดยงานวิจัยได้มีการแสดงให้เห็นถึง
เส้นทางของการมีจริยธรรมหรือคุณธรรม จะต้องเริ่มต้นจากความคิดภายในใจเป็นแรงกระตุ้นที่
อยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้อง โดยได้กล่าวถึงความเช่ือมโยงกันที่ชัดเจนระหว่างคุณค่าในการทํางานและ
พฤติกรรมการแสดงออกโดยบุคลากรจะนําคุณค่าที่ได้มาไปสู่การขับเคลื่อนการทํางานซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อทัศนคติและการรบัรูใ้นแต่ละสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนจากการทาํงานของแต่ละบุคคล และหลอ่
หลอมเป็นแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการทํางาน (McGhee and Grant, 2008) 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาชีพทนายความ 

 
2.2.1 ความหมายโดยท่ัวไปของคําว่า “วิชาชีพ” 

    วิชาชีพ “ทนายความ” เป็นหนึ่งในอาชีพการทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมเฉกเช่นเดียวกับอาชีพผู้พิพากษา อัยการ หรืออาชีพอื่นๆ โดยในปัจจุบันมีผู้
ประกอบวิชาชีพนี้เป็นจํานวนมาก ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปที่ต้องการทําอาชีพนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการ
อนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อํานาจในการอนุญาตให้เป็นทนายความเท่านั้น ซึ่งมีข้อกําหนดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มี
มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งในด้านความรู้และจริยธรรมในการทํางานเป็นตัวกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัตงิาน 

    ในปัจจุบันคําว่า “วิชาชีพ” ยังไม่ได้มีการกําหนดหรือให้คํานิยามอย่างชัดเจน แต่
ได้มีผู้ให้ความหมายว่า คําว่า “วิชาชีพ” มาจากภาษาอังกฤษคําว่า profession โดยมีรากศัพท์มาจาก
ภาษาละติน คือคําว่า pro และ fateri แปลว่า การยอมรับ หรือ การรับว่าเป็นของตน ซึ่งคําน้ีได้มีการ
นํามาใช้ในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านศาสนา โดยมีการให้ความหมายว่า เป็นการประกาศ
ตนว่ามีความศรัทธาในศาสนา หรือการปฏิญาณอุทิศตนให้กับงานนั้น (ปรีดี เกษมทรัพย์ , 2550)  
ดังนั้นวิชาชีพจึงมีคุณลักษณะของการทํางานที่ต้องอุทิศให้กับงานที่ได้กระทําอยู่ โดยสอดคล้องกับ
ความหมายที่ท่านอาจารย์จิตติ ติงศภัทย์ ได้ให้ไว้ ซึ่งได้มีการขยายความคําว่า “วิชาชีพ” เพิ่มเติมว่า 
ความหมายที่แท้จริงของคําว่าวิชาชีพ มิใช่เป็นเพียงความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  แต่มาจากคําว่า 
“วิชา” กับ “อาชีพ” ซึ่งหมายถึงวิชาที่ต้องใช้ความรู้ ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถนําวิชาไปใช้
ประกอบอาชีพ  
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    คุณลักษณะอีกประการของวิชาชีพคือ จะต้องมีการผูกขาดโดยคนอื่นจะไม่

สามารถมากระทําได้ โดยจํากัดเฉพาะบุคคลบางคนเทา่น้ัน เนื่องจากการประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับ
การอบรมทั้งความรู้และกฎระเบียบในการปฏิบัติเป็นพิเศษ ในขณะที่ความหมายทางวิชาการได้
หมายถึง กลุ่มอาชีพที่มีองค์ความรู้และความชํานาญที่สามารถทํางานให้เกิดผลตามค่านิยมพื้นฐาน
ของสังคมได้ (จิตติ ติงศภัทย์, 2534) 

     จากความหมายดังที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการประกอบวิชาชีพของ
ทนายความจะต้องมีการศึกษาความรู้ทางกฎหมายและมีการฝึกอบรมทางวิชาชีพเป็นระยะเวลานาน
ทั้งในด้านความคิด สติปัญญาย่ิงกว่าการใช้แรงงาน และจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพก่อน จึงจะได้รับการอนุญาตให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความได้ รวมทั้งจะต้องมีองค์กรมา
คอยควบคุมการทํางานในบางเรื่องเพื่อเป็นการคุ้มครองสังคมและรักษาเกียรติยศแห่งวิชาชีพเดียวกัน 
(วิชา มหาคุณ, 2556)  ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละคนจึงไม่สามารถจะกระทําการตามที่ตนต้องการได้แต่
ต้องคํานึงถึงภาพพจน์ของผู้ประกอบวิชาชีพร่วมกันอีกด้วย และจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของ
หลักจริยธรรมและมรรยาทของวิชาชีพทนายความเพื่อใหส้ามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องและสุจริต 
(แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2550) 
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ตารางที่ 2.3 
 
ความหมายของทนายความ 

เจ้าของนิยาม ความหมาย 
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 

2528 มาตรา 4 
ผู้ที่สภาทนายความได้รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้มี
สิท ธิว่าความและประกอบวิชาชีพทนายความได้ ซึ่ ง
หมายความรวมถึง การให้คําปรึกษาทางกฎหมาย การร่าง
นิติกรรมสัญญา การจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้า 
สิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา การรับรองความถูกต้อง
ของลายมือช่ือ ดวงตรา เอกสาร และบุคคล หรือดําเนินการ
ใดของบุคคลที่ต้องมีหรือใช้ความรู้ความสามารถ หรือความ
เชียวชาญในทางกฎหมาย เพื่อปกปูองหรือให้ได้มา หรือ
สงวนไว้ซึ่งสิทธิหรือสถานะภาพของบุคคลอื่น และจะต้อง
เป็นการกระทําอันมลีักษณะเป็นการประกอบอาชีพตามปกติ
โดยมีค่าตอบแทน หรือคาดหมายว่าจะมีค่าตอบแทน 

พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 

ผู้ที่ได้รบัอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคด ี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 1(11) และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 8 ประกอบ
มาตรา 172 และมาตรา 173 

ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ ให้บริการทางวิชาชีพกฎหมายเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่ให้
คําแนะนําหรือคําปรึกษาทางกฎหมายใช้สิทธิเรียกร้องต่อสู้
หรือใช้วิธีโต้แย้งแทนบุคคล ผู้ซึ่งมอบให้ตนจัดการแทนก่อน
ข้อพิพาทที่เกิดข้ึนจะนําไปสู่การพิจารณาของศาลตลอดจน
ได้รับการแต่งตั้งให้ว่าความแทนคู่ความในช้ันไต่สวนมูลฟูอง 
ช้ันพิจารณาคดีของศาลช้ันต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา 

ที่มา : ผู้วิจัย 

จากคํานิยามเหล่าน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่า ทนายความ คือ บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ และเป็นตัวแทนของคู่ความในการว่าต่างแก้ต่างในคดีซึ่งเป็น
การดําเนินการในศาล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในทุกรูปแบบอีกด้วย 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับหน้าท่ีและจริยธรรมของทนายความ 
 

ในการประกอบวิชาชีพของทนายความ จริยธรรมถือเป็นแนวคิดและการปฏิบัติตนใหอ้ยู่
ในกรอบของความประพฤติอันถูกต้องดีทั้งของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และเพื่อให้
การประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ คือ ความถูกต้อง เป็นธรรม บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม จึงมีคํากล่าวได้ว่าทนายความถือเป็นเครื่องมือของความยุติธรรม (Instrument of Justice) 
ที่ต้องยึดถือจริยธรรมในการทํางานเป็นหลักสําคัญสูงสุด (วิชา มหาคุณ และคณะ, 2556)    

 
2.3.1 ความหมายของจริยธรรมทนายความ   

    ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามความหมายไว้ว่า
จริยธรรมเกิดจาก การรวมกันของคํา คือ “จริย” หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ และ
“ธรรม” หมายถึง คุณความดี ความจริง ความถูกต้อง ดังนั้น “จริยธรรม” จึงหมายถึงความประพฤติ
ที่ถูกต้องชอบธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ดังนั้น จริยธรรมของนักกฎหมาย สามารถสรุปได้
ว่า คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของทนายความผู้ยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรม (ธานินทร์ 
กรัยวิเชียร, 2548) 

2.3.2 หน้าท่ีและจริยธรรมของทนายความ 
2.3.2.1 หน้าท่ีต่อลูกความ  
          คือ การให้ความช่วยเหลือลูกความตามกฎหมาย หรือการรักษา

ผลประโยชน์ของลูกความตามกฎหมาย โดย “ลูกความ” หมายถึงประชาชนที่มีคดีความ ซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนและมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส (เกษม สรศักดิ์เกษม, 2541)  โดยที่บุคคลนั้นไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ อันเนื่องมาจากไม่ทราบวิธีในการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล 
หรือไม่มีความชํานาญในความรู้เรื่องกฎหมาย ลูกความจึงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากทนายความซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในการดําเนินคดี ซึ่งผลของคดีทั้งหมดอาจทําให้ลูกความได้รับ
ผลกระทบต้องสูญเสียชีวิต อิสรภาพ ตลอดจนทรัพย์สินทั้งหมด ลูกความจึงเป็นบุคคลที่ได้รับผล
โดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ (สิทธิโชค ศรีเจริญ, 2542)  ดังนั้น ทนายความจึงต้องให้
ความเอาใจใส่ต่อคดีของลูกความอย่างจริงจังและซื่อสัตย์สุจริต หากทนายความไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้อง ย่อมเป็นการสร้างความทุกข์ใจและเดือดร้อนให้แก่ลูกความมากข้ึนไปอีก  

           ในการทําหน้าที่ของทนายความ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการด้วยกัน 
ประกอบด้วย หน้าที่ก่อนการดําเนินคดี หน้าที่ในระหว่างดําเนินคดี และหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ดําเนินคดี 
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 (1) หน้าท่ีต่อลูกความก่อนการดําเนินคดี ทนายความจะต้องประพฤติตน 
ดังต่อไปนี้ 

 (1.1) ให้คําปรึกษาทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เมื่อลูกความมีปัญหา

ทางกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหานั้นๆ ว่าควรจะดําเนินการไปในทิศทางอย่างไร โดย
ทนายความควรจะใช้วิชาชีพของตนอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์ ทําให้ลูกความเกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์ที่กาํลังเกิด ไม่ควรให้คําปรึกษาเพื่อจุดประสงค์ในการ
ให้ตนเองมีงานทําเพียงอย่างเดียว หรือเพื่อให้ลูกความจ่ายเงินให้ตนในขณะที่ลกูความมีเรื่องเดือดรอ้น
และไม่มีทางเลือกอื่นใด หรือให้คําปรึกษาเพื่อเพิ่มความเดือดร้อน กังวลใจให้มากข้ึนโดยให้ลูกความ
เห็นว่าเป็นงานที่มีความยุ่งยาก หากไม่ใช้อํานาจหรือเงินทองมาตอบแทนจํานวนมากจะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาน้ันได้  
 (1.2) ไม่ควรปฏิเสธการรับว่าความ การประกอบวิชาชีพทนายความมี
ลักษณะเป็นการจํากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความเท่านั้น ซึ่ง
จะต้องมีการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้และจติใจ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนี้ยึดมั่น
ในอุดมการณ์ในการรับใช้ประชาชน เพื่อให้การให้บริการทางด้านกฎหมายไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่
ต้องการเข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ยังนําวิชาชีพที่มีมาเป็นเครื่องมือในการกอบโกยผลประโยชน์โดย
ไม่คํานึงถึงผลกระทบอื่นที่อาจเกิดข้ึน ทนายความจึงควรช่วยเหลือลูกความด้วยความเต็มใจ และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน 
หรืออํานาจส่วนตัว หรือข้อจํากัดทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ ดังที่ปรากฏในข้อบังคับสภาทนายความ ว่า
ด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 ข้อ 5  และตามบทรัฐธรรมนูญไทยที่บัญญัติให้เห็นว่าทนายความ
มีบทบาทในการพิทักษ์สิทธิและประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ ซึ่งหากประชาชนไม่สามารถหา
ทนายมาได้ รัฐจะต้องทําการจัดหาทนายความให้โดยเร็ว ซึ่งหากทนายความไม่ยึดมั่นในจริยธรรมของ
ทนายความในการรับใช้ประชาชน ในเรื่องนี้ก็จะไม่สามารถบรรลุได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 แตห่ลักจริยธรรมนี้ได้มีข้อยกเว้นอยู่ 2 ประการ คือ หลักอิสระในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งทนายความทุกคนมีเอกสิทธ์ิในการว่าความได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
บุคคลใดให้ต้องกระทําหรือไม่กระทําการในสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ หรือไม่เห็นชอบ
ด้วยโดยสุจริต ทนายความจึงมีสิทธิบอกเลกิหรือปฏิเสธไม่รับหน้าที่ทนายความได้ แต่ทั้งนี้ต้องคํานึงถึง
เหตุผลอันชอบธรรมตามหลักจริยธรรมด้วย (สภาทนายความ, 2544) ประการต่อมาคือ ทนายความ
จะต้องพิจารณาถึงหลักผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ประกอบด้วย ในกรณีที่ประโยชน์
ของลูกความขัดแย้งกับทนายความ อันเนื่องมาจากทนายความได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีมา
ก่อน หรือเคยเป็นทนายของฝุายตรงข้ามมาก่อน และจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินคดี
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ของลูกความ ทนายความมีสิทธิปฏิเสธไม่รับคดี หรือถอนตัวจากการเป็นทนายความได้โดยการกระทํา
ดังกล่าวจะต้องทําด้วยความรอบคอบ ปราศจากอคติ และมีเหตุอันชอบธรรม มิฉะนั้นจะถือได้ว่า
ทนายความผู้นั้นทําผิดจริยธรรมและเป็นผู้ปฏิเสธความยุติธรรมนั้น 

  (1.3) ขอทราบความจริงจากลูกความ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกความ
อย่างแท้จริง ทนายความจะต้องได้รับข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และจะต้องนําเสนอส่วนที่ถูกต้องต่อศาล 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี ทนายความจึงมีหน้าสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การค้นหาความจริง
โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่เ ช่ือในทุกสิ่งตามที่ลูกความบอกเล่า แต่ต้องใช้
วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน รวมทั้งไม่ปลอมแปลงเอกสาร ไม่
ซักซ้อมเบิกความเท็จ และเมื่อได้ทราบข้อมูลความจริงจากพยานแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทนายความ
ไปตามความจริงนั้น  แต่ถ้าอยู่ในระหว่างการค้นหา หากยังไม่ได้ข้อมูลทั้งหมด ทนายความก็ไม่ควรให้
คําปรึกษาแนะนําแก่ลูกความตน เพราะอาจทําให้เกิดผิดพลาดเสียหายได้ รวมทั้งไม่ควรบิดเบือน
ความจริงแม้จะเป็นประโยชน์แก่ตนเพียงช่ัวคราว ที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อหลักจริยธรรมแล้ว 
 (1.4) เน้นการประนีประนอมยอมความ ในการดําเนินคดีแพ่งหรือ
คดีอาญาที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ทนายความควรหาโอกาสให้ลูกความได้มีโอกาสเจรจาหาข้อยุติ
กับคู่ความก่อนนําคดีไปฟูอง ด้วยการประนีประนอมยอมควรเพื่อให้คดีสิ้นสุดลง กล่าวคือไม่มีฝุายใด
แพ้ชนะคดี สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝาุย โดยต้องอาศัยการทําความ
เข้าใจกับคู่ความทั้งสองฝั่งถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลของการประนีประนอมอย่างชัดเจน  
และอีกประการสําคัญ คือ ทนายความจะต้องดําเนินการให้ตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของ
ลูกความ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ลูกความต้องการ  

  (1.5) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดกันกับลูกความ (Conflict of Interest) 
ทนายความมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกความเป็นสําคัญ หากทนายความเข้าไปมีผลประโยชน์
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับทําให้แก่ลูกความ การทําหน้าที่ของทนายความก็อาจจะเลือกการรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการทํางานให้ลูกความ ดังนั้นหากเกิดกรณีนี้ทนาย ควรมีการแจ้งให้
ลูกความทราบก่อนในข้ันตอนก่อนการเข้ารับการดําเนินคดีให้ลูกความ และหากไม่มีการขัดข้อง
ทนายความจะต้องดําเนินคดีด้วยความยุติธรรม เป็นไปตามความถูกต้อง มีเหตุมีผล และดูแล
ผลประโยชน์ของลูกความเท่านั้นไม่ควรเอาเหตุผลส่วนตัวเข้าไปช่วยตัดสินใจในการดําเนินคดี 

(2) หน้าท่ีต่อลูกความระหว่างดําเนินคดี ทนายความจะต้องประพฤติตน 
ดังต่อไปนี้ 

      (2.1) อุทิศเวลาให้แก่ลูกความ ในการดําเนินคดีในศาลมีปัญหาที่เกิดข้ึน
ทั้งในและนอกศาลอยู่ตลอดเวลา ทนายความจึงควรจัดเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความจําเป็น
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ของปัญหาที่เกิด โดยจะต้องอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความให้กับลูกความอย่างเต็มที่ 
เพื่อทําความเข้าใจปัญหาของลูกความอย่างแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ โดยการให้
คําปรึกษากับลูกความจะต้องทําในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม  

  (2.2) มีอิสระในการดําเนินคดี ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย การ
ทํางานจะต้องมีอิสระในการทํางาน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของ
บุคคลอื่นใด ซึ่งความมีอิสระในการดําเนินคดีน้ีเป็นหลักสําคัญของงานในวงการกฎหมาย และเป็นเอก
สิทธ์ิของทนายความในการทํางานโดยปราศจากการบังคับ นอกจากนี้การมีอิสระหมายถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอื่นด้วย และต้องพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงความเห็นหากพบเจอสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่งหากทนายท่านใดที่ทําหน้าที่โดยไม่มีอิสระในการดําเนินคดี หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามหลักวิชาชีพ ทนายความก็ควรจะหาโอกาสในการถอนตัวจากคดี  

  (2.3) มีความซื่อสัตย์ต่อลูกความ งานวิชาชีพทนายความเป็นงานที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความยุติธรรม ทนายความจึงต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม รักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายและผลประโยชน์ของลูกความให้มีความสมดุลกัน การ
ปฏิบัติหน้าที่ของทนายความจึงต้องทําด้วยความสุจริต ถูกต้อง และโปร่งใส ถ้าทนายความไม่สุจริต 
ถือเป็นการกระทําผิดจริยธรรมของทนายความ ลูกความย่อมได้รับความเสียหายร้ายแรง (ไชยยศ    
เหมะรัชตะ, 2531)  นอกจากนี้ยังต้องยึดถือการรักษาวาจาสัตย์เป็นสําคัญ โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่า
การประกอบวิชาชีพทนายความต้องอยู่กับความถูกต้องแท้จริง จะมีความเท็จไม่ได้ จะต้องมีความ
ถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้เสมอ ดังนั้นทนายความจะต้องระมัดระวังไม่พดูเท็จ หรือสิ่งที่ฝืนความ
จริง ถ้าทนายความขาดจริยธรรมในข้อนี้ จะถือว่าไม่เคารพต่อวิชาชีพ และต่อตนเอง 

  (2.4) การรักษาความลับของลูกความ ทนายความจะต้องมีหน้าที่ในการ
รักษาความลับของลูกความ เพราะงานในกระบวนการยุติธรรมมีลักษณะเป็นงานที่ต้องนําเอา
ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และข้อกฎหมายเข้าไปสู่การพิจารณาคดีของศาล (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 
2531) ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่สําคัญ หากทนายไม่สามารถรักษาความลับของลูกความไว้ได้แล้ว อาจจะ
ส่งผลให้ลูกความไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลความจรงิใหท้ราบ และทนายความก็จะไม่สามารถนําข้อเท็จจริง
ไปสู่ศาลได้ และยังทําให้เกิดความไม่เช่ือถือไว้วางใจในตัวทนายความ  

  (2.5) การบอกกล่าวลูกความเพื่อขอถอนตัวจากคดีความ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของทนายความอาจมีความคิดเห็นขัดแย้งกันระหว่างทนายความและลูกความของตนเอง 
ทนายความจะต้องพยายามขจัดข้อขัดแย้งให้หมดไป เนื่องจากหากปล่อยให้มีขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆ จะ
ส่งผลต่อลูกความในด้านกําลงัใจของทั้งสองฝุาย และหากเป็นปัญหาร้ายแรงที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้อง
หาโอกาสบอกกล่าวเพื่อขอถอนตัวจากคดีโดยทนายความจะต้องพิจารณา และทําด้วยความรอบคอบ 
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มีเหตุผลที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการถอนตัวจะต้องเป็นเหตุเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกความ 
และทําเพื่อเหตุผลของลูกความเป็นสําคัญ  
  (3) หน้าท่ีต่อลูกความภายหลังสิ้นสุดคดีความ ทนายความจะต้องประพฤติ
ตน ดังต่อไปนี้ 

    (3.1) คืนเงินและทรัพย์สินของลูกความ เมื่อทนายความได้ปฏิบัติหน้าที่
เสร็จสิ้นเรยีบรอ้ยแล้ว หากยังมีเงินในการดําเนินคดีคงเหลืออยู่ที่ทนายความ และไม่มีข้อตกลงร่วมกัน
ว่าให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของฝุายใด ทนายความจะต้องส่งมอบเงินดังกล่าวคืนแก่คู่ความ พร้อม
ทั้งทําบันทึกส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกความรับสิ่งเหล่านี้ไป หากทนายความได้มีการหน่วง
เหนี่ยวทรัพย์สินของลูกความเอาไว้ นอกจากผิดหลักจริยธรรมของทนายความแล้ว ยังมีความผิดตาม
ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 15 ด้วย 

  (3.2) ไม่นําความลับของลูกความไปช่วยเหลือคู่ความอีกฝุายหนึ่ง  เมื่อ
พ้นจากหน้าที่ของการเป็นทนายความแล้ว ทนายยังคงต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับของลูกความ
ไว้ หากพบว่าทนายความได้ฝุาฝืนข้อห้ามนี้ ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่ลูกความได้ และเป็นการ
ทําลายความไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือที่มีต่อทนายความ 

2.3.2.2 หน้าท่ีต่อกระบวนการยุติธรรม  
          ทนายความมีหน้าที่ในการผดุงความยุติธรรมของบ้านเมือง และเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการ การอํานวยความยุติธรรมจะดําเนินไปไม่ได้ หากปราศจากการปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้อง โดยในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ถือว่าทนายความ
เป็นเครื่องมือของความยุติธรรม (Instrument of Justice)  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของ
ศาล จึงมีความจําเป็นต้องใช้ทนายที่มีความรู้ในด้านกฎหมาย และมีความชํานาญในการสืบ
พยานหลักฐานเป็นผู้ดําเนินการนําเสนอข้อเท็จจริงต่อศาล และต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
ของตน ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

2.3.2.3 หน้าท่ีต่อศาล  
            (1) ให้ความเคารพต่อ “ศาล” ซึ่งคําว่า “ศาล” ในที่นี้หมายถึง สถาบัน

ศาลยุติธรรมรวมทั้งผู้พิพากษาผู้ทําหน้าที่พิจารณาคดีตามกฎหมาย รวมถึงสถานที่ด้วย ทนายความที่
จะไปว่าความในศาลจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามข้อบังคับว่าด้วยการแต่งการของทนายความ 
เพื่อเป็นการให้เกยีรติสถานที่และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่ไปติดต่อราชการ นอกจากนี้การไปเป็นพยาน
ในศาลจะต้องมีกิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย พูดจาสุภาพ โดยทนายความทุกคนถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน เพื่อให้ลูกความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
กฎหมายว่า ศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สามารถให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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           (2) ไม่หลอกลวงศาล ทนายความจะต้องทําหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่
เอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้อื่น หรือปลอมแปลงเอกสาร แต่ต้องมุ่งต่อการนําข้อเท็จจริงไปสู่ศาล เพื่อ
ศาลจะได้วินิจฉัยตามข้อเท็จจริงช้ีขลาดคดีได้อย่างถูกต้อง 

 (3) รักษาเวลาของศาล ทนายความควรจะดําเนินคดีแต่เฉพาะที่จําเปน็ 
โดยการไปศาลตามเวลานัด การเตรียมพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการสืบพยานในแต่ละวัน จะทํา
ให้ศาลไม่ต้องรอคอยพยานนานหรือต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป  

             (4) รักษาเกียรติของศาล เนื่องจากศาลเป็นสถานที่พึ่งพิงของประชาชน
ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่อํานวยความยุติธรรม ทนายความจึงควรที่จะต้องช่วยกัน
รักษาภาพลักษณ์ของศาลไว้ หากมีผู้เข้าใจผิดในการปฏิบัติหน้าที่ของศาล ทนายความจะต้องมีหน้าที่
ช้ีแจ้งให้ผู้นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  

    (5) รับเป็นทนายความขอแรง การเป็นทนายความขอแรงคือ การที่
ศาลมีหนังสือขอแรงทนายความให้ไปว่าความให้กับจําเลยที่ไม่มีทนายความเพื่อเป็นการช่วยเหลือการ
พิจารณาคดีน้ัน ดังนั้น ทนายความต้องรับหน้าที่ดังกล่าวด้วยความเต็มใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยุติธรรมและเต็มความสามารถ เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 

2.3.2.4 หน้าท่ีต่อเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
        เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้ที่ทนายความต้องมีความเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเกิด

ปัญหาเกี่ยวกับคดี ทนายความจึงต้องประพฤติปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างมีจริยธรรมทนายความ โดยใช้
กิริยาวาจาที่สุภาพ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ใน
การอํานวยความยุติธรรม 

2.3.2.5 หน้าท่ีต่อเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ ์

         เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด ทนายความควรให้เกียรติ แก่เจ้าหน้าที่
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด และจะต้องร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ต้องหาให้สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้  

2.3.2.6 หน้าท่ีต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 
             ทนายความจะต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพอย่างเป็นธรรม ทนายความต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงต่อกฎหมายและต่อผู้ร่วมงาน ไม่ใช้กลโกงเล่ห์เหลี่ยมในการทํางาน ไม่
แย่งความ ซึ่งการรับผิดชอบในงานวิชาชีพนั้นเป็นเกียรติอันสูงสุดของทนายความทุกคน ทนายความ
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อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของคดีไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้คําปรึกษาแนะนําลูกความของทนายคนอื่น ถือเป็นเรื่อง
ผิดจริยธรรมทนายความ 

            ในขณะเดียวกันทนายความจะใช้วิธีการใดๆ เพื่อหาลูกความในลักษณะ
เป็นทางการค้าไม่ได้ และจะขอให้ผู้อื่นหาคดีให้โดยให้ค่าตอบแทนไม่ได้ แต่ต้องให้ลูกความหรือผู้
แนะนําคดีนั้นให้ความเช่ือถือไว้วางใจทนายความด้วยความจริงใจ และประสงค์จะให้ทําคดีให้ด้วย
ความนับถือ 

2.3.2.7 หน้าท่ีต่อสังคมและประชาชนทั่วไป 
   ทนายความต้องเป็นผู้นํามหาชนในการทําให้กฎหมายเกิดความยุติธรรม 

โดยต้องเป็นผู้ใช้กฎหมายที่ดี ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นตามความชอบธรรมเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง
ทางสังคม โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้กระทําผิด รวมทั้งทนายความจะต้องไม่ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมาย ทําให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีข้ึนในสังคม ดังนั้นหากทนายความดํารง
ตนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมด้วยความสุจริตก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมได้ 

             ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องจิตวิญญาณในการทํางาน และ
หน้าที่และจริยธรรมของทนายความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ผู้วิจัยได้นําเอาหลักการที่ได้ศึกษาทํา
การเช่ือมโยงให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างกันโดยแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณใน
การทํางานในด้านต่างๆนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจริยธรรมในการทํางาน ถ้า
หากองค์กรมีการสร้างกระบวนการที่ทําให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางานแล้วก็จะส่งผลต่อการเกิด
จริยธรรมในการทํางานในกลุ่มวิชาชีพของทนายความได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.4 
 
ความเช่ือมโยงระหว่างมิติทางจิตวิญญาณและจริยธรรมของทนายความ 

มิติทางจิตวิญญาณในการทํางาน หน้าท่ีและจริยธรรมของทนายความ 
มิติด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ 

(Inner life) 
การซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตนเองและ 

กระบวนการยุติธรรม 

รักษาความยุติธรรมด้วยการใช้ความรู้อย่างถูกต้อง 
มิติด้านงานที่มีคุณค่าและ

ความหมาย (Meaningful work) 
การให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา 

อุทิศเวลาใหก้ับลูกความ 

การค้นหาความจริงและนําเสนอสิ่งที่ถูกต้อง 

การรกัษาความลับของลูกความ 

คืนเงินและทรัพยส์ินของลูกความ 
การรบัเป็นทนายขอแรง 

เน้นการประนปีระนอมยอมความเพื่อลดข้อขัดแย้ง 
สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน 

(Sense of Community) 
 

มีอิสระในการดําเนินคด ี

การให้ความเคารพและรักษาเกียรติของศาล 

การประพฤติปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างมีจริยธรรม 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

การปฏิบัติต่อเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพอย่างเป็นธรรม 
ความสอดคล้องระหว่างค่านิยม

องค์กรกบัค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล 
(Alignment between 

organization and individual 
values) 

การไม่มผีลประโยชน์ขัดกัน 

ไม่ปฏิเสธการรบัว่าความ 
หน้าที่ต่อสังคมเป็นผู้นํามหาชนด้านกฎหมาย 

ที่มา: ผู้วิจัย  
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ

ศึกษา ความหมายและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในด้านจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบ
อาชีพทนายความ โดยใช้วิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพื่อตอบคําถามวิจัยที่ได้
ตั้งข้ึน 

 
3.1 ผู้ให้ข้อมูล 

 
การเลือกผู้ให้ข้อมลูเพ่ือดําเนนิการสัมภาษณ์  
ผู้วิจัยได้พิจารณากลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากลักษณะการจ้างงานของทนายความเป็นสําคัญ 

เนื่องจากในการประกอบอาชีพทนายความมีลักษณะการจ้างงานสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. ทนายความแบบอิสระ (Freelance) ทนายในกลุ่มนี้จะรับงานแบบอิสระไม่มีสังกัด

หน่วยงานประจํา สภาพแวดล้อมในการทํางานส่วนใหญ่มักจะทํางานคนเดียว ทําให้มิติในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับชาไม่มีความชัดเจนพอที่จะนํามาศึกษาข้อมูลในมิติ
ด้านจิตวิญญาณ 

2. ทนายความในสํานักงานกฎหมาย (Law Firm) ประกอบไปด้วยงานในด้านการ
บริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท งานคําร้องคดี งานด้านสัญญา 
โดยมีลักษณะการทํางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์กร แต่มิติในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่มี
ความเด่นชัด เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะเป็นคดีที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของเอกชนเป็นส่วนใหญ่  

3. ทนายความในสํานักงานทนายความ เป็นกลุ่มทนายความที่มีลักษณะการทํางานใน
ด้านวิชาชีพอย่างชัดเจนมีทั้งการว่าความให้แก่ลูกความที่เดือดร้อน รวมทั้งงานด้านการให้คําปรึกษา
แก่บุคคลและบริษัทเอกชน นอกจากนี้ยังมีมิติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะการจ้างงานแล้ว ผู้ วิจัยจึงได้เลือกผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความในสํานักงานกฎหมาย เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่
มีองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางจิตวิญญาณ และเอื้อให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
ชัดเจนมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งผู้วิจัยจะทําการเก็บข้อมูลจากองค์กรทั้งหมด 4 แห่ง โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
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(Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความในสํานักงานทนาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และลักษณะงานที่
รับผิดชอบใกล้เคียงกัน  โดยมีหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลดังนี้ 

    (1) เป็นผู้ประกอบอาชีพทนายความในสํานักงานกฎหมายที่ทํางานด้านการฟูอง
คดีทั้งทางด้านคดีอาญาและคดีแพ่ง  

      (2)  มีอายุการทํางานอยู่ในระดับที่กําหนด สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
            (2.1) กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า 10 ปี  

    เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพทนายความในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มงาน มี
ประสบการณ์ในการทํางานที่หลากหลายเพียงพอต่อการให้ข้อมูล  ทําให้อาจมีมุมมองหรือการ
แสดงออกทางความคิดในมิติด้านจิตวิญญาณของการประกอบอาชีพทนายความที่แตกต่างจากกลุ่มที่
ปฏิบัติงานอยู่ในด้านนี้มานาน ซึ่งจะทําให้ผู้วิจัยได้รับข้อมลูหรือมมุมองด้านความคิด ทัศนคติ และการ
แสดงออกในมิติเชิงจิตวิญญาณที่มีความแตกต่างกัน  

             (2.2) กลุ่มที่มีประสบการณ์ในการทํางาน 10 ปีข้ึนไป 
     ทนายความในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการ

ดําเนินคดี มีอายุงานนาน ทําให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจน
วัฒนธรรมองค์การ และลักษณะพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้หลากหลายแง่มุม 
ส่งผลให้สามารถมองเหน็หรอืเข้าใจความหมายในด้านจติวิญญาณในการทํางานได้ในมุมมองที่กว้างขึน้ 

      การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแต่ละสํานักงาน จะใช้วิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง สํานักงานละ 2 คน เบื้องต้นจํานวนทั้งหมด 8 โดยแบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่อายุงาน 10 ปี
ข้ึนไป จํานวน 4 คน และอายุงานน้อยกว่า 10 ปี จํานวน 4 คน 

 
3.2 วิธีและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจน และนําข้อมูล

ไปวิเคราะห์เพื่อตอบคําถามการวิจัย โดยผู้วิจัยจะมีการกําหนดประเด็นคําถามในเชิงบวก โดยมี
ประเด็นในการถามดังนี้ 

   1.1 ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานในบริบทของวิชาชีพทนายความ 
   1.2 การแสดงออกด้านพฤติกรรมของทนายความที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางจิต

วิญญาณในการทํางาน 
 1.3 จริยธรรมทนายความกับจิตวิญญาณในการทํางาน 
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2. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องการข้อบังคับหรือระเบียบในการประกอบ
วิชาชีพทนายความ ได้แก่ พ.ร.บ.มรรยาททนายความ พ.ศ. 2528 

3. เครื่องบันทึกเทป และสมุดจดบันทึกใช้บันทึกในระหว่างการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้มี
การขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวมรวมข้อมูลความคิดในหัวข้อจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพ

ทนายความ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ทําการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล โดยสอบถามความสมัครใจและนัดหมายการ

สัมภาษณ์ 
2. ผู้วิจัยได้ดําเนินการนัดหมายและทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญครั้งละ 1 คน โดย

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)  ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ แต่ละครั้ง
ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกครั้งและจะสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลที่ได้จะอิ่มตัว 

3. ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลการตอบข้อซักถามของผู้ให้ข้อมูลแต่
ละคนในประเด็นปัญหา โดยการบันทึกเทปสัมภาษณ์ ในทุกประเด็นคําถาม และมีการสังเกตท่าทาง
ของผู้ให้ข้อมูล 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดมาจัด

รวบรวมให้เป็นระเบียบ และมีข้ันตอนในการเตรียมข้อมูล โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ใจความสําคัญ 
(Thematic analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Virginia Braun, Victoria 
Clarke, 2006, p.86) โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ถอดเทปบทสัมภาษณ์และอ่านข้อความจากบทสัมภาษณ์ทบทวนซ้ําไปมาเพื่อให้เกิด
ความคุ้นเคยกับเนื้อหาของข้อมูล (Familiarizing yourself with your data) และจดบันทึก
แนวความคิดที่ได้จากการอ่าน (noting down initial ideas.)  ซึ่งจะทําให้ได้กรอบแนวความคิดหลัก
และประเด็นสําคัญในด้านความหมายของจิตวิญญาณ และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณใน
การทํางานที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
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2. ทําการใส่รหัส (Generating initial codes) ลงในข้อมูลทั้งหมดที่เป็นประเด็นสําคัญ 
และ ให้ความหมายกับรหัสนั้นโดยการจัดเป็นกลุ่มตามความหมาย แล้วจึงนําเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ได้
ประเด็นที่สําคัญในด้านมิติจิตวิญญาณในการทํางาน 

3. ค้นหาใจความสําคัญจากรหัสที่ได้สร้างไว้ (Searching for themes) โดยการ
รวบรวมรหัสและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใจความสําคัญแล้วเพื่อหาจุดเช่ือมโยงระหว่างกัน 

4. ทบทวนใจความสําคัญ (Reviewing themes) เพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งว่า
ใจความสําคัญที่ได้มีความสอดคล้องกับรหสัหรือชุดข้อมูลทั้งหมดหรือไม่ โดยการใช้การสร้างแผนภาพ 
(Map) เพื่อประกอบการวิเคราะห์การหาประเด็นสําคัญให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีความเกี่ยวข้องกัน 

5. ดําเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Defining and naming themes) ในแต่ละใจความ
สําคัญเพื่อกําหนดคํานิยามที่ชัดเจนและตั้งช่ือใจความสําคัญในแต่ละประเด็น 

6. จัดทํารายงานผล (Product the report) โดยการเลือกจากข้อมูลที่เห็นเด่นชัดและมี
ความน่าสนใจที่ได้จากข้อมูล เพื่อใช้ในการตอบคําถามวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 

 
3.5 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการนําบทสัมภาษณ์ที่ถอดเทปเสร็จสิ้น

แล้วส่งกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้อง และความแม่นยําของข้อมูล หากพบว่ามีข้อความ
ใดที่ไม่ตรงกันผู้ให้ข้อมูลสามารถแก้ไขและส่งเอกสารทั้งหมดกลับมายังผู้วิจัยได้ 

 
3.6 การปกปิดข้อมูลและการรักษาความลับ 

 
ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการปกปูองความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับโดยมีแนวทาง 

ดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตั้งคําถาม ประเด็นที่จะซักถาม และ

ใส่ใจให้ความระมัดระวังในระหว่างสัมภาษณ์เพื่อช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับการปกปูอง  
2. ผู้วิจัยได้มีการขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ความยินยอมในการให้ข้อมูล โดยการช้ีแจง

ถึงข้ันตอนในการสัมภาษณ์และสอบถามความสมคัรใจถึงระดับในการเปิดเผยข้อมูล  เพื่อให้ผู้ให้ข้อมลู
สามารถประเมินถึงความเสี่ยงและตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยได้ 

3. ในการเขียนงานวิจัย ผู้วิจัยจะไม่ระบุช่ือของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
แต่จะรหัสแทนเพื่อช่วยให้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการเฉพาะเจาะจงขอผู้ให้สัมภาษณ์ 
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4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้มาจะถูกนําไปเก็บไว้กับผู้วิจัยเป็นอย่างดี ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

5. ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยภาพรวม โดยไม่อ้างอิงแบบเฉพาะว่าเป็น
ข้อมูลจากบุคลคลใดบุคคล 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
จากการศึกษาเรื่อง จิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  ผู้วิจัย

ได้ทําการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยจากเอกสารและบทความ
ทางวิชาการ รวมทั้งข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์แนวความคิดเห็นของผู้ที่ประกอบวิชาชีพทนายความ
ในสํานักงาน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวมรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
ในสํานักงานทนายความทั้งหมด 4 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interviews) 
ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวนทั้งหมด 8 
คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีอายุงาน 10 ปีข้ึนไป และกลุ่มที่อายุงานน้อยกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงความเข้าใจของ  ความหมายและพฤติกรรมการแสดงออกถึงจิตวิญญาณในการ
ทํางานว่ามีความสอดคล้องกับจริยธรรมในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอย่างไร โดย
จากการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ผู้วิจัยสามารถนําผลการศึกษาที่ได้มาตอบคําถามการวิจัยได้อย่างชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้  
 ผลการศึกษาจากการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ได้นําเสนอผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้ให้ข้อมูลตามประเด็นคําถาม โดยผู้วิจัยขอแสดงผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ความเข้าใจและการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีต่อจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) 

ส่วนท่ี 2 ความเข้าใจและการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีต่อจริยธรรมในการทํางานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

ส่วนท่ี 3 ความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) 
และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ 
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ตางรางที่ 4.1 
 
ตารางข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 
รายละเอียด 

จํานวนคน
ในสํานักงาน 

เพศ อายุ (ปี) อายุงาน (ปี) การศึกษา คดีที่ชํานาญ อายุตั๋ว (ปี) ตําแหน่ง 

ผู้ให้ข้อมลู 1 10 ชาย 51-60 
10 ป ี
 ข้ึนไป 

นิติศาสตร์บัณฑิต รามคําแหง 
คดีแพ่ง, 
อสังหารมิทรพัย ์

10 ป ี
ข้ึนไป 

หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้ให้ข้อมลู 2 10 ชาย 31-40 7-9 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ศรีปทุม คดีแพ่ง 7-9 ทนายความอาวุโส 

ผู้ให้ข้อมลู 3 18 ชาย 51-60 
10 ปี  
ข้ึนไป 

นิติศาสตร์บัณฑิต รามคําแหง คดีแพ่ง 
10 ป ี
ข้ึนไป 

หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้ให้ข้อมลู 4 18 หญิง 21-30 7-9 นิติศาสตร์บัณฑิต กรุงเทพ คดีแพ่ง 7-9 ทนายความ 

ผู้ให้ข้อมลู 5 6 ชาย 41-50 
10 ป ี
ข้ึนไป 

นิติศาสตร์บัณฑิต รามคําแหง 
คดีแพ่ง,  
คดีอาญา 

10 ป ี
ข้ึนไป 

หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้ให้ข้อมลู 6 5 หญิง 31-40 7-9 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
ธรรมศาสตร ์

คดีแรงงาน 7-9 นายความ 

ผู้ให้ข้อมลู 7 5 ชาย 31-40 
10 ป ี
ข้ึนไป 

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
ธรรมศาสตร ์

คดีแพ่ง,  
คดีแรงงาน 

10 ป ี
ข้ึนไป 

หัวหน้าสํานักงาน 

ผู้ให้ข้อมลู 8 6 หญิง 21-30 4-6 นิติศาสตร์บัณฑิต  ธรรมศาสตร ์ คดีแพ่ง 1-3 ทนายความ 
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 จากตารางสรุปข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ผู้วิจัยไดแ้บ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม
โดยใช้เกณฑ์อายุงานเป็นตัวกําหนดเพื่อนําไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1. กลุ่มทนายความผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป มีอายุระหว่าง 41-60 ปีซึ่งรับ
ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานและเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญในการดําเนินคดี จึงมีประสบการณ์ทํางานสูง 

2. กลุ่มทนายความผู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ทํางานใน
ตําแหน่งทนายความสายปฏิบัติการ มีประสบการณ์ในการทํางานยังไม่มากนัก 
 
รายงานผลจากการเก็บข้อมลู 

 
ผู้วิจัยขอนําเสนอรายงานผลจากการเก็บข้อมูลบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทนายความใน

สํานักงาน 4 แห่ง พบว่าความอิ่มตัวของข้อมูลอยู่ที่ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 ดังผลรายงานต่อไปนี้ 
4.1 ความเข้าใจของผู้ประกอบอาชีพทนายความท่ีมีต่อจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace 
Spirituality) 

จากการเก็บข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์โดยใช้เกณฑ์อายุในการทํางาน ได้ค้นพบว่ามีความ
แตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่มในประเด็นด้านความหมายและมิติย่อย
ทางด้านจิตวิญญาณในการทํางาน โดยผู้วิจัยสามารถสรุปออกมาได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
เปรียบเทียบความแตกต่างเรือ่งความเข้าใจที่มีต่อมิตทิางจิตวิญญาณ 

ประเด็น  แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
ความหมายของจิตวิญญาณ   

มิติ 1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner life)   

มิติที่ 2 ด้านงานที่มีคุณค่าและความหมาย  
(meaningful work) 

 
 

มิติที่ 3 ด้านสํานึกร่วมแหง่ความเป็นชุมชน 
(Sense of Community) 

 
 

มิติที่ 4 ด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับ
ค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล (Alignment between 
organization and individual values) 
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า ในการวิจัยพบว่าความเข้าใจต่อความหมายและมิติย่อยทาง
จิตวิญญาณในการทํางานระหว่างผู้ที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีความเข้าใจต่างกันในด้านความหมาย
และมิติด้านในหรือชีวิตจิตใจ โดยผู้วิจัยสรุปความแตกต่างมาให้ตามรายละเอียดในตารางถัดไป 

 
ตารางที่ 4.3  
 
เปรียบเทียบความเข้าใจในมิติจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  

ประเด็น อายุงานน้อยกว่า 10 ป ี อายุงานมากกว่า 10 ป ี
ความหมายของจิต
วิญญาณในการทํางาน 
(Workplace 
Spirituality) 

- มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท               
- การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน                
- การมีใจอยากที่จะทํางาน                        
- การทํางานแบบมีคุณธรรม 
- การทํางานโดยยึดเปูาหมายของ
ตนเอง 

- การตระหนักรู้ในหน้าที่ตนเอง 
- การ เห็ นความสํ า คัญและ
คุณค่าของงานที่ตนเองทํา 
- มีความรักและเข้าใจในวิชาชีพ 
- มีจริยธรรมในการทํางาน 
- การสร้างความยุติธรรม 
- คิด ถึงสิ่ งที่ทํ า ให้ เ ราบรรลุ
เปูาหมายของชีวิต 

มิติท่ี 1 ชีวิตด้านใน หรือ 
ชีวิตจิตใจ(Inner life) 

- เป็นเรื่องภายในจิตใจ 
- การยอมรับตนเอง 
- การแสวงหาโอกาสในการทํางาน 
- รู้สึกมีใจรักในการประกอบอาชีพ
หรืองานที่ทํา 

- ความรู้สึกสนุกและภาคภูมิใจ
กับงาน 
- ความชอบและรักในงานทีท่ํา 
- การเข้าใจในอาชีพที่ทํา 
- อยากพัฒนาศักยภาพ 

มิติท่ี 2 ด้านงานท่ีมีคณุค่า
และมีความหมาย 
(Meaningful Work) 

- ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง 
- เ ป็ น ง านที่ ไ ด้ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ที่
เดือดร้อน 
- คุณค่าด้านการเลี้ยงชีพ 
- ความเป็นอิสระในการทํางาน
และการแสดงความคิดเห็น 

- การช่วยเหลือคนอื่นโดยอาศัย
ความรู้ของตน 
- การสร้างความยุติธรรม 
- ได้นําสิ่งทีม่ีไปปฏิบัตจิรงิ 
- สร้างการเรียนรู ้
 

มิติ ท่ี 3 ด้านสํานึกร่วม
แห่งความเป็นชุมชน
(Sense of Community) 

- การให้ความช่วยเหลือกัน 
- การอยู่ร่วมกัน ด้วยความจริงใจ 
- การสนับสนุนกันซึ่งกันและกัน 

- ต้องทําให้ตนเองเข้มแข็งจาก
ภายในก่อนแล้วจึงจะช่วยเหลือ
คนอื่น 
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ตารางที่ 4.3  
 
เปรียบเทียบความเข้าใจในมิติจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตต่อ  

ประเด็น อายุงานน้อยกว่า 10 ป ี อายุงานมากกว่า 10 ปี 
 - การเรียนรู้ระหว่างกัน - ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์ทํางานซึ่งกัน 
- การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- เน้นความสัมพันธ์แบบเป็น
ใกล้ชิด 

มิติท่ี 4 ด้านความ
สอดคล้องระหว่างค่านยิม
องค์กรกับค่านิยมระดับ
ปัจเจกบุคคล (Alignment 
between organization 
and individual values) 

- การมีความตั้งใจซื่อสัตย์ในการ
ทํางาน 
- การเรียนรู้ และนําความรู้ ไป
ช่วยเหลือคนอื่น 

- การมีกฎเกณฑ์ในการทํางาน
ร่วมกัน 
- การสร้ างความไว้วางใจ  
น่าเช่ือถือให้แก่ลูกความ 
- การทํางานด้วยความโปร่งใส 
- ก า ร ส ร้ า ง คน ให้ มี ค ว าม
ซื่อสัตย์ 

 

ผลจากการศึกษาพบว่าทนายความผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อายุงานน้อยกว่า 
10 ปี และกลุ่มที่อายุงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) ผ่านมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความคล้ายคลึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก โดยความหมายในกลุ่มผู้ที่มีอายุงานมากกว่าให้ความหมายใน
ประเด็นของจิตวิญญาณว่าเป็นภาวะภายในจิตใจ การตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองผ่านการทํางานที่
มีคุณค่าและมีความหมาย ประกอบกับการได้ช่วยเหลือสังคมในการรักษาความยุติธรรม หรือสิ่งอื่นที่
นอกเหนือจากตนเอง  ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุงานน้อยกว่าจะมองว่าจิตวิญญาณในการทํางานเป็นเรื่อง
ของการปฏิบัติตน การมีวินัย ความทุ่มเทในการทํางานและได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีคุณธรรมเป็น
สําคัญ  

ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าจิตวิญญาณในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกรักในงานที่ทํา  
การมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจในการทํางาน อยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดโดยใช้ความรู้
ความสามารถที่ตนเองมี การรับผิดชอบในหน้าทีอ่ย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนให้ได้รับความ
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ยุติธรรม และสามารถบรรลเุปาูหมายทีต่ัวเองตั้งไว้ โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
แห่งวิชาชีพ 

กลุ่มทนายความที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณในการ
ทํางานไว้ดังต่อไปนี้ 

ในทรรศนะของทนายความที่ยังมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย มองว่า จิตวิญญาณ
ในการทํางาน คือ การช่วยเหลือคนที่เดือนร้อน ผ่านการทํางานด้วยวิธีการนําข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไปสู่
ศาลเพื่อประกอบคําพิพากษา  

“...การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน การทํางานของเราให้เป็นไปโดยมีความถูกต้องและ
ความด…ีการตั้งใจในการทํางานและจะนําข้อเท็จจริงไปสู่ศาลให้มากที่สุด และให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ 
ไม่ใช่ไปปรุงแต่ง คือเราต้องเอาความถูกต้องมาคุยกัน มันจึงจะได้ทางออกที่ดีที่สุดมากกว่าการที่คุณ
จะเป็นฝุายชนะแต่อีกฝุายหนึ่งเป็นฝุายแพ้โดยที่ไม่ได้อะไรเลย...” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการทํางาน โดยต้องใส่ใจและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ใช่เพื่อมุ่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว และ
ต้องอยู่ภายใต้คุณธรรมหรือกรอบของกฎหมาย 

“จิตวิญญาณในการทํางาน น่าจะหมายถึง การที่เรามุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับงาน ทํางานให้
ออกมาดีที่สุด มีใจที่อยากจะทํางาน   พอเราได้ทํางานมีความรู้เราก็อยากจะทาํงานให้มนัเต็มที่…รกัใน
งานที่ทํา แล้วต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ทํา และต้องรักองค์กรที่อยู่ ปฏิบัติตัวดีและให้ความ
ช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานเท่าที่จะช่วยได้อย่างเต็มความสามารถ และท้ายสุดคือต้องยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

“จิตวิญญาณในการทํางานสําหรับพี่คือ การทุ่มเทและตั้งใจในการทํางาน แต่ไม่ใช่แค่
งานในหน้าที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะ แต่เราต้องใส่ใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
เหมือนว่า งานก็คือตัวเรา เรารักและดูแลร่างกายของเรายังไงเราก็ต้องรักงานแบบนั้น  เรารักในงานที่
ทํา เห็นว่ามันมีคุณค่าและความหมาย และรู้สึกว่าตัวเรานั้นมีความสําคัญสําหรับบริษัท เวลาทํางาน
คือเราทําตามเปูาหมายที่เราต้ังใจซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เปูาหมายเดียวกับบริษัท แต่ไม่ใช่ทํางานไปวันๆ 
คือมันลึกซึ้งกว่าน้ัน” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 

“จิตวิญญาณในการทํางาน คือ การทุ่มเท ตั้งใจในการทํางานของเราอย่างเต็มที่ ไม่ใช่
แค่การทําไปเพื่อเห็นรายได้หรือผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว  แต่เราจะต้องทํางานแบบมีคุณธรรม
หรือมีความคิดภายในจิตใจที่ดี...มันคือความคิดจิตใจข้างที่รู้ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็
จะอํานวยความยุติธรรมให้ผ่านความรู้ความสามารถของเราภายใต้กรอบของกฎหมาย คือการเห็น
คุณค่าของงานของตนเอง” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 
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ในขณะที่มุมมองของกลุ่มทนายความที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป ได้ให้ความหมาย
ของจิตวิญญาณในการทํางานไว้แตกต่างค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเรื่องของจติใจและความรู้สกึข้างใน
ส่วนลึกว่า จิตวิญญาณในการทํางาน คือความรู้สึกภายจิตใจ โดยการตระหนักรู้ว่าเรามีหน้าที่อย่างไร 
การมีความรักในวิชาชีพ และเห็นว่ามีคุณค่าและมีความสําคัญที่ช่วยตอบสนองต่อเปูาหมายของชีวิต 
โดยเห็นว่าอาชีพของเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยรักษาความยุติธรรมโดยการทํางานอย่างตั้งใจ 
และไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม ดังนี้ 

“จิตวิญญาณในการทํางานในความเห็นของพี่ คือ การตระหนักรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร
และอย่างไรในการทํางานเป็นสําคัญและจะต้องประกอบด้วยความรักความเข้าใจงานที่เราทํา ด้วย 
เห็นว่างานของเราสําคัญและช่วยให้เราบรรลุเปูาหมายของชีวิตของเราได้ แต่ถ้าทนายความที่อยากได้
แต่เงินโดยไม่ได้คิดถึงจิตวิญญาณในการทํางานก็จะบอกลูกความในทางที่ผิด ยืดเยื้อคดีไปเรื่อยๆ ” 
(ผู้ให้ข้อมูล 7) 

“ผมมองว่า จิตวิญญาณในการทํางานของผม สิ่งสําคัญเลยคือ เป็นความรู้สึกภายในโดย
เราต้องมีความรักในอาชีพนี้ก่อน โดยตัวคนทําจะต้องรู้สึกสนุกกับมัน รู้สึกชอบมัน เมื่อเราเกิด
ความรู้สึกอย่างนี้แล้ว อย่างอื่นก็จะตามมาเอง โดยเราจะมุง่มั่น ทุ่มเทออกมาให้เต็มที่มากที่สุด ทําโดย
ไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือจริยธรรมของวิชาชีพที่เราจบมา” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“จิตวิญญาณในการทํางานจริงๆแล้ว พอเราทํางานมาหลายๆปี 30-40 ปีข้ึนไปแล้วเรา
จะรู้ว่าเราทํางานอยู่ด้านน้ีเป็นประจําๆ จะเกิดความรู้สึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องรู้สึก
รักในวิชาชีพของเรา...คือการที่เราต้องมีจริยธรรมในการทํางานในวิชาชีพ เพราะทนายความเป็นนัก
กฎหมายอย่างหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมของเรา” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“จิต วิญญาณในการทํา งานสําหรับผมจึ งเหมือนกับ ว่า  เรามีหน้าที่ ใ ช้ความรู้
ความสามารถที่มีในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และผดุงความยุติธรรม และมองว่าเรามีจิตสาธารณะ
มากแค่ไหน ซึ่งบางคนก็อาจจะมุ่งในเรื่องเงินทองมากเป็นหลักจนไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่น เช่น ความ
ถูกต้อง ความชอบธรรมในสังคม มันก็ ข้ึนอยู่กับแต่ละคนที่เขาคิดว่าจะประกอบวิชาชีพนี้เพื่อ
จุดมุ่งหมายอันใด” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงให้เห็นว่า อายุในการทํางานมีผลต่อการให้ความหมาย
ของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่องด้วยประสบการณ์และระยะเวลาในการทํางานที่แตกต่างกันของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนจะส่งผลต่อทัศนคติและการรับรู้ของบุคคล ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าความเห็น
ในส่วนที่เหมือนกันระหว่างผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่มคือการมองว่า จิตวิญญาณในการทํางานคือ ทนายความ
จะต้องทํางานอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรม มีความรักในวิชาชีพและงานที่ทําและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตนเองตั้งไว้ ส่วนประเด็นที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่มีอายุงานน้อยกว่ามองว่า จิตวิญญาณใน
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การทํางานคือ การมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจทํางานของตนเองให้ดี เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนหรือข้อควร
ปฏิบัติในการทํางาน ในขณะที่กลุ่มที่อายุงานมากกว่าจะให้ความหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจ 
การตระหนักรู้ในหน้าที่และตัวตนของตนเอง การมีความรักที่เกิดจากใจ และการให้คุณค่าและ
ความสําคัญกับงานที่ตนเองทําว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย  

จากข้อมูลโดยรวมสามารถสรุปได้ว่าการให้ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ คือ การตระหนักรู้ในตัวตนและหน้าที่ของตนเอง ผ่านความรู้สึกรัก
ในงานที่ทําและมองเห็นคุณค่าและความสําคัญของงานของตนเอง โดยดําเนินงานภายใต้ความ
จริยธรรมและความถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ตนเองกําหนดไว้ 
 ความเข้าใจของผู้ประกอบอาชีพทนายความท่ีมีต่อจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) ในมิติย่อยต่างๆ 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามิติด้านด้านใน หรือชีวิตจิตใจ เป็นองค์ประกอบย่อย
ประการแรกในระดับบุคคล ที่แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ ว่าบุคคลนั้นจะมีทั้งชีวิตภายในและชีวิต
ภายนอก รวมทั้งเป็นการค้นหาโอกาสในการทํางานที่แสดงถึงมุมมองที่หลากหลายของตนเอง  การ
ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตนเอง การมีความคาดหวัง และสามารถเข้าถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
ภายในและทําให้เกิดความรู้สึกมีความสุข   

ผลจากการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยพบว่าความเข้าใจระหว่างกลุ่มทนายความที่มีอายุการ
ทํางานแตกต่างกันส่งผลต่อความเข้าใจในมิติด้านนี้แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการมีพฤติกรรม
ในการแสดงออกที่เกี่ยวข้องมคีวามแตกต่างกันไปด้วย โดยทนายความกลุ่มที่มีอายุการทํางานน้อยกว่า
มองว่ามิติด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ ประกอบไปด้วยความหมายที่หลากหลายกว่า ทั้งในด้านจิตใจ การ
หาโอกาส ในขณะทนายความที่อายุงานมากกว่าจะให้ความหมายเริ่มต้นในทางจิตใจเป็นหลัก ซึ่งกลุ่ม
ทนายความที่มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานไว้ดังต่อไปนี้ 

มิต ิ1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ(Inner life) คือ การยอมรับในตัวตนของตนเองว่า
แต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างกัน เป็นการแสวงหาโอกาสในการทํางาน การสร้างความรู้สึกอยากจะ
พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ตนเองเป็นคนที่มีศักยภาพมากข้ึน โดยให้ความสําคัญ
กับการได้ทําในสิ่งที่ชอบและเกิดความรู้สึกรักรวมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในงานที่ทํา ซึ่งมีการตั้ง
ความหวังและเปูาหมายในการทํางานว่าจะทําไปเพื่ออะไร 

“มิติด้านจิตใจ พี่มองว่ามันคือการยอมรับตนเอง ซึ่งในการทํางานของทนายแต่ละคนจะ
มีความรู้ความสามารถในการทํางานที่เช่ียวชาญแตกต่างกัน...ถ้าเรายอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราเอง
ได้ว่าเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง แต่เรามีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโต เราก็จะทํางานโดยมีความสุข
กับงานและสภาพสังคม...” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 
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“ในข้อ 1 มิติด้านชีวิตจิตใจ พี่มองว่าเป็นการแสวงหาโอกาสในการทํางาน คือเรา
จะต้องมีความชอบและรู้สึกมีความสุขกับงาน ถึงแม้เราจะเจอปัญหาและความทุกข์บ้าง แต่เรา
สามารถจะแก้ปัญหาและพยายามพัฒนาความสามารถที่เรามีเพื่อจะทํางานได้ เป็นเรื่องภายในจิตใจ 
เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายไปวันๆ แต่เราต้องมีความหวังและตั้งเปูาหมายว่าเราจะทําไปเพื่อ
อะไร” (ผู้ให้ข้อมูล 6  

“...มันคือใจเราต้องรักที่จะเป็นก่อน คืออย่างพี่ตอนแรกไม่ได้อยากมาทําแต่เพื่อนชวน
มา...อยากพัฒนาตัวเองด้วย พี่มองว่า อาชีพทนายความน่าสนใจมากนะ มันต้องมีความเสียสละในทุก
อย่างทั้งเวลา การเดินทาง ผลตอบแทน แต่เทียบกับเราได้ความรู้และได้พัฒนาตัวเองพี่ก็ยอมรับแล้ว
พอเราได้ทําอะไรที่หลากหลยกเราก็รู้สึกสนุกที่จะทํา...” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

“อย่างมิติด้านชีวิตจิตใจ เป็นเรื่องภายในจิตใจ มันต้องเริ่มต้นด้วยตนเอง เหมือนกับการ
ทําให้เราได้จริงๆว่าตัวเราเป็นคนแบบไหน สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาอะไรได้บ้าง คือเหมือนฟังแล้วก็
เริ่มรู้ว่าถึงความคิดตัวเอง” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

ในขณะที่กลุ่มทนายความผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุงานมากกว่าได้มีกล่าวถึงความเข้าใจในมิติ
ด้านน้ีในความหมายเดียวกันทั้งหมด โดยแตกต่างจากกลุ่มที่มีอายุงานน้อยกว่าในประเด็นว่า มิติด้าน
ใน หรือ ชีวิตจิตใจ มีความเกี่ยวข้องในด้านจิตใจเป็นลําดับแรก กล่าวคือ มิติด้านภายใน คือการที่
บุคคลนั้นรู้สึกสนุกและมีความชอบในวิชาชีพ รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในงานที่ทํา เป็นการสร้าง
ความรู้สึกที่มีพลังและความภาคภูมิใจให้กับบุคคลนั้น  

“Inner Life ผมมองว่ามันเป็นเรื่องภายในใจของเรา เราต้องเริ่มจากความชอบและรัก
ในงานที่ทําก่อน…นอกจากนี้มันคือความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากจะพัฒนาตนเอง เพราะผมมองว่างาน
ทนายความช่วยให้เราได้รู้ในเรื่องอื่นๆที่เราไม่รู้ เหมือนได้รู้กว้างขึ้น…” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

“Inner life น่าจะมาจากความรู้สึกชอบในงานที่ตัวทํา มีความสุขไปกับการทํางาน โดย
เราทําเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพของตนเอง” (ผู้ให้ข้อมูล 5  

“โดยส่วนตัวมันต้องเข้าใจอาชีพที่เราทําก่อน และก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ ด้วยสายอาชีพ
ของทนายความ คือคุณต้องไม่มีอคติใดๆ ต้องอยู่บนความจริงไม่ว่ากับใครทั้งนั้นแล้วก็ยึดหลักของการ
ทํางานที่มันตรงไปตรงมา” (ผู้ให้ข้อมูล 7  

และเมื่อบุคคลนั้นมีความรู้สึกภายในรักและเข้าใจในวิชาชีพที่ทํางานแล้ว ประกอบกับมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานก็จะส่งผลให้เกิดพลังและความภาคภูมิในในสิ่งที่ทํา 

“Inner Life สําหรับผมคือความรู้สึกภายในว่าเราก็รู้สึกสนุกกับการทํางานมาก... มี
ความภาคภูมิใจที่เอาอาชีพที่เราเรียนมาที่นําไปใช้ได้...มันช่วยให้เรามพีลัง มีความภาคภูมิใจในสิ่งทีเ่รา
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ได้ทํา จริงๆ เราไม่ใช่คนเก่งนะ แต่เราต้องอาศัยการค้นคว้า ตั้งใจพยายามจะพัฒนาศักยภาพที่ตนเอง
มี ...” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

ซึ่งจากข้อมูลผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านอายุในการทํางานส่งผลให้ความเข้าใจที่มีต่อมิติด้าน
ชีวิตจิตใจแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุงานมากกว่าจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งและเป็นนามธรรมว่า มิติด้านชีวิต
จิตใจคือความรู้สึกภายในจิตใจ ที่เรามีความชอบและรักในงานที่ตัวเองทํา แล้วจะนําไปสู่ความสุขใน
การทํางานเนื่องจากประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาทําให้ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ตระหนักถึงลักษณะ
งานที่ยากลําบาก และมีอุปสรรคซึ่งอาจส่งผลต่อจิตใจในการปฏิบัติงาน ทนายความในกลุ่มนี้จึงต้อง
เริ่มต้นจากจิตใจที่อยากจะทําก่อน  

ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุการทํางานน้อยกว่าจะมองในภาพรวมว่ามิติด้านนี้นอกเหนือจาก
เป็นเรื่องภายในแล้วเป็นเรื่องการยอมรับในตัวตนของตนเอง และการแสดงหาโอกาสในการทํางาน
และการพัฒนาความรู้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานในกลุม่นี้อายุการทํางานยังไม่มาก ประกอบกับยังต้องการ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ของตนในการทํางาน 

มิตท่ีิ 2 ด้านงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (meaningful work)  จากข้อมูลพบว่า 
กลุ่มทนายความให้มุมมองว่าเป็นงานที่ทําแล้วมีคุณค่าต่อชีวิตของตนเองในด้านการเลี้ยงชีพและต่อ
ผู้อื่น โดยเป็นการเพิ่มเติมความรู้ในด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจน
การมีอิสระในการทํางานและการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับเป็นการสร้างความยุติธรรมให้แก่
สังคมหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ผูท้ี่เดือดร้อนโดยการใช้วิชาชีพทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่ออํานวยให้เกิดความ
ยุติธรรมภายในสังคม 

“พี่มองว่าถ้าต่อตัวเอง งานที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันช่วยเพิ่มพูนความรู้ทําให้เรารู้กฎหมาย
มากขึ้น...ได้มีการใช้ความสามารถในการค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆจากงานที่เราทําอยู่ทุกวัน” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

“งานทนายความเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีเรื่องเดือดร้อนที่เข้ามาหาเรา และก็สามารถ
ช่วยทําให้เกิดความเป็นธรรมได้ เหมือนกับว่าเราประกอบอาชีพเป็นหมอคอยแก้ไขความทุกข์ แต่ไม่ใช่
เรื่องของร่างกายนะแต่เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่า” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

“มองว่างานที่ทําไม่ใช่แค่งานเอกสารอยู่บนแผ่นกระดาษ แต่มันมีคุณค่าทั้งต่อตนเองใน
ด้านการเลี้ยงชีพ ความเป็นอิสระในการทํางานและการแสดงความคิดเห็น...การที่เราได้ทําคดีมัน
เหมือนเป็นการสร้างความยุติธรรมในสังคม คือมันอยู่ที่เราจริงๆ ต่อให้อาชีพอื่น ศาลหรืออัยการก็
อาจจะทําไม่ได้อย่างเรา” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 

“โดยงานของเราคือเราเป็นคนที่ทาํให้ผูก้ระทําความผิดได้รับโทษที่เหมาะสม หรือถ้าคน
ไหนทําถูกเราก็จะช่วยให้เขาเป็นผู้บริสุทธ์ิจะเรียกว่าเป็นผู้รักษากฎหมายคนหนึ่งก็ได้ ถ้าในส่วนต่อ
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ชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าถ้าเราสามารถช่วยเขาได้จริงๆ โดยอาศัยความรู้ของเรา...รู้สึก
ว่าตัวเองมีคุณค่ากับคนอื่นมากขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

จากข้อมูลที่ได้เรื่องความเข้าใจในมิติด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมายได้ข้อค้นพบว่า
อายุการทํางานไม่ได้มีส่วนในการสร้างความเข้าใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มให้คุณค่าของ
งานที่มีต่อตนเองคือการได้นําสิ่งที่เรียนรู้มาปฏิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อนําไปสิ่งที่ได้ไป
สร้างรายได้ไว้เลี้ยงชีพ และมีคุณค่าต่อบุคคลอื่นในด้านการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนให้ได้รับโอกาส โดย
การให้ความรู้ การแก้ไขปัญหา ซึ่งรากฐานความคิดอาจจะมีเหตุมาจากลักษณะงานกฎหมายที่เป็น
งานบริการคอยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่มีคดีความ 

“มองว่างานช่วยให้เรานําสิ่งที่เรียนมาปฏิบัติจริง ทําให้เราเกดิการเรยีนรูม้ากขึ้น และนํา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดํารงชีพรวมถึงการได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“งานที่มีคุณค่าและความหมาย สําหรับงานทนาย ถือว่าเป็นสายงานที่สําคัญอย่างที่ได้
กล่าวไปแล้ว ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดบางคดีอย่างที่ได้เรียนมา คือ ถ้าโทษหนักไม่มีทนายไม่ได้
เลย” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“สําหรับเราเราชอบอาชีพนี้ รู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย เราก็มีความภูมิใจว่าเราเองได้ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้พวกเขาเป็นคนที่ให้
ความรู้เขา เรารู้สึกว่างานที่ทํามันมีความหมายต่อชีวิตเราเหมือนกัน” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

“ถ้าคุณค่าและความหมายต่อสังคมพี่คิดว่ามันเป็นวิชาชีพหนึ่ง เรามีคุณค่าไม่ต่างไปจาก
อาชีพแพทย์หรอก คือคนที่มาหาเราถือว่าเป็นคนปุวยมีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายมาเพื่อให้เราช่วย
ซ่อมแซมรักษาให้” ตผู้ให้ข้อมูล 7  

 ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าอายุในการทํางานไม่ได้มีผลต่อการรับรู้ในด้านงานที่มีคุณค่า
และมีความหมายแตกต่างกัน เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองว่างานทนายความนั้นมีส่วนช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่แล้วโดยการใช้ความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย ประกอบกับ
ทัศนคติส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพทนายที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากมหาวิทยาลัยหรือสภา
วิชาชีพผู้มีอํานาจในการออกใบอนุญาตว่าความที่ส่งผลต่อแนวคิดในเรื่องคุณค่าต่อผู้อื่น 

 มิตท่ีิ 3 ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน(Sense of Community) คือ การอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในตัวเองก่อน แล้วจึงนําไปสู่การให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  พูดคุยและ
ปรึกษากันอย่างจริงใจเพื่อสนับสนุนใหก้ารทาํงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีการดูแลกันแบบครอบครวั 
ทําให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนของแต่ละคน และสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ดีข้ึน และเกิดความรู้สึก
อยากมาทํางาน 
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“สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนสังคม สําหรับส่วนตัว โอกาสในการช่วยสาธารณะ
ชุมชนมันยังน้อยอยู่  ซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงบรรยากาศในการทํางานภายในสํานักงาน แต่เราต้องเริ่ม
จากตัวเองต้องเข้มแข็งก่อนแล้วจึงจะก้าวเดินออกไปสู่ภายนอกได้”(ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“การให้ความช่วยเหลือ แล้วก็พูดคุยปรึกษาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว” ตผู้ให้ข้อมูล 2  
“Sense of community คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในที่ทํางานเดียวกัน 

เหมือนเป็นความร่วมมือในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จในองค์กร” (ผู้ให้ข้อมูล 5)  
“การที่ทํางานกันเป็นกลุ่มจะส่งผลดีมากกว่าการทํางานเดี่ยว มีคนคอยช่วยดูว่าสิ่งเรา

คิดมันถูกหรือผิดมีการแบ่งปัน และเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานซึ่งกันและกัน และจะทําให้ผลของ
คดีที่ออกมาเป็นไปอย่างที่ต้องการ” ตผู้ให้ข้อมูล 3  

“เราต้องมีหน่วยสนับสนุนไว้คอยติดต่อประสานงานรวมทั้งคนที่คอยช่วยคิด ช่วย
แก้ปัญหาสังคม ในที่ทํางานเราจะต้องมีเพื่อนร่วมงานไว้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ตผู้ให้ข้อมูล 6  

“การได้เรียนรู้จากการพบปะผู้คนที่มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกันส่งผลให้
มีแนวคิดที่ต่างกันด้วย การที่ได้พบคนแต่ละคน เราสามารถเรียนรู้อะไรจากเขาได้” ตผู้ให้ข้อมูล 8) 

จากผลการศึกษาพบว่าการอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันระหว่างบุคคล จะนําไปสู่ความรู้สึกของการเป็นครอบครัว รักกันแบบพี่น้อง มีสัมพันธ์ที่ชิดใกล้ 
เป็นการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้บุคลากรสบายใจและเกิดความรู้สึกอยากมาทํางาน 

“การทํางานภายในสํานักงานเราเน้นความเป็นพี่น้องเยอะมากดูแลกันแบบครอบครัว
เป็นหลัก ไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันจะถามหาแต่งานอย่างเดียว อย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขในการทํางาน” 
(ผู้ให้ข้อมูล 7) 

“มันก็คือการอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจ บรรยากาศในการทํางานมีส่วน
สําคัญที่ทําให้เกิดความรู้สึกอยากมาทํางาน” ตผู้ให้ข้อมูล 4  

มิติท่ี 4 ด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล 

(Alignment between organization and individual values) จากข้อมูลได้ที่ได้จากการวิจัย
พบว่าความเข้าใจที่มีต่อประเด็นนี้คือ การอยู่ร่วมกันภายในองค์กรโดยบุคลากรมีการตั้งเปูาหมายส่วน
บุคคลไว้ตามความสมัครใจ ในขณะที่องค์กรมีการตั้งกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมองค์กรข้ึนเพื่อมาสนับสนุน
การทํางานร่วมกันให้มีความสอดคลอ้งกนั และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้ 
เพื่อช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้ผลการดําเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างมีระบบ และสะท้อนให้เห็นถึงการคงอยู่ของบุคคลในองค์กร ดังต่อไปนี้ 
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“สําหรับวิชาชีพทนาย การอยู่ร่วมกันโดยอาศัยความสมัครใจที่จะอยู่ มีการทํางาน
ร่วมกันแบ่งรายได้กัน รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ภายในในการทํางานร่วมกัน ที่สามารถบรรลุถึงเปูาหมาย
สูงสุดให้ได้ซึ่งการทํางานร่วมกัน” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“พี่เข้าใจว่ามันคือ องค์กรตั้งอะไรไว้แล้วมันสามารถตอบสนองเราได้หรือไม่  ซึ่งใน
องค์กรเราจะมีการบริหารจัดการโดยการจ่ายสํานวนไปยังทนายความแต่ละคนโดยส่วนตัวพี่จะไม่รับ
คดีอาญาซักเท่าไหร่ โดยเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเรามองว่ามันเป็นการช่วยผู้กระทํา
ความผิด ซึ่งมันจะขัดกับเปูาหมายที่เราต้ังไว้ บริษัทก็จะไม่รับและทนายความทุกคนก็จะไม่ได้ทําด้วย” 
(ผู้ให้ข้อมูล 2) 

โดยค่านิยมส่วนบุคคลสําหรับทนายความ คือการเรียนรู้และต้องการเลี้ยงชีพได้ซึ่งเป็น
ความคิดในระดับปัจเจกชนในขณะที่องค์การก็มีเปูาหมายในการสร้างความซื่อสัตย์และตั้งใจในการ
เรียนรู้งานเพื่อนําไปสูก่ารสร้างรายได้ให้กบัองค์กร ซึ่งบุคลากรก็เห็นความสาํคัญถ้าสามารถปฏิบัติตาม
ได้ก็จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างกัน 

“ความหมายก็คือบริษัทอยากให้เรามีความตั้งใจและซื่อสัตย์ในการทํางาน ซึ่งจะช่วยให้
ลูกความรู้สึกดีกับเราและนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งจะช่วยทําให้การดําเนินงานในบริษัท
เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งข้ึน คือก่อนอื่นต้องบอกว่าองค์กรมีเปูาหมายตั้งมาก็เพื่อหวังผลกําไรในขณะที่
เปูาหมายเราก็อยากจะเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ช่วยเหลือประกอบกับเลี้ยงชีพ ซึ่งมันก็ เราก็เห็น
ความสําคัญนะว่ามันไปด้วยกันได้” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

“อย่างสํานักงานนอกจากอยากได้ผลประกอบการที่ดีแล้วก็อยากให้พนักงานสร้างความ
ไว้วางใจ น่าเช่ือถือให้กับลูกความและกับบริษัทให้ได้ ในขณะเดียวกันการทํางานของเราก็อยากให้มัน
ออกมาดี อยากให้ทุกข้ันตอนเป็นไปโดยโปร่งใสเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวเราเอง เราก็ต้อง
พยายามทําทุกกระบวนการให้ออกมาให้ดี” ตผู้ให้ข้อมูล 6  

“สิ่งที่เรามุ่งหวังหรือตั้งเปูาหมายในการทํางานของตนไปกันได้กับค่านิยมหรือแนวทาง
ในการทํางานที่องค์กรได้ต้ังไว้หรือไม่ อย่างที่สํานักงานต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 
เราก็จะมีการกําหนดระเบียบไว้ 5 ข้อสําหรับปฏิบัติเป็นหลักง่ายๆ เช่น มาทํางานให้ตรงเวลา ไปพบ
ลูกความตามนัด ซึ่งถ้าทําได้มันก็จะดีกับตัวทนายความด้วยคือลูกความก็จะไว้ใจ” ตผู้ให้ข้อมูล 5  

“...ตั้งสํานักงานกันข้ึนมาพี่ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองและดําเนินธุรกิจแบบที่
สามารถช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่จะช่วยเหลือได้โดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อน เราคาดหวังว่าจะให้บริษัท
ดําเนินงานไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามหลักที่ถูกต้อง... หากเกิดปัญหาตัวสํานักงานมันต้องไม่ตาย
มันต้องมีระบบในการทํางาน ต้องมีคนทํางานแทนโดยคนน้ันจะต้องมีความสามารถ ในขณะเดียวกัน
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เราก็การสร้างคน สร้างทีมในการทํางาน เราก็เปิดโอกาสให้ว่าความได้ถ้ามีความสามารถและเรียนรู้ได้
เร็ว...” ตผู้ให้ข้อมูล7  

ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรและค่านิยมระดับปัจเจกชนจะมีความสอดคล้อง
กันได้จะต้องเกิดจากค่านิยมที่องค์กรสร้างข้ึนสามารถสนับสนุนค่านิยมส่วนบุคคลได้โดยทําเห็นว่าเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าทําให้อยากมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม โดยในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือประเด็นเรื่องความ
ซื่อสัตย์และโปร่งใส 

 
4.2 การแสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลมีการสะท้อนถึงจิตวิญญาณ

ในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนาย ดังนี้ 
 มิติท่ี 1 ด้านชีวิตและจิตใจ (Inner Life) คือสิ่งที่เราเริ่มต้นภายในจิตใจ รู้สึกมี
ความชอบ และจะให้ความสนใจ ซึ่งจะส่งผลให้เราแสดงความตั้งใจ  ใส่ใจในคุณภาพการทํางาน และ
ลงมือรับผิดชอบในการทําคดีอย่างเต็มที่ผ่านการใช้สติปัญญา ไหวพริบ รวมทั้งมีการลงมือปฏิบัติด้วย
ตัวเอง และจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการทํางานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง 
เรียนรู้งานด้วยตนเอง 
 “...ในด้านชีวิตจิตใจพี่ว่า ประการแรกเลยคนเรามันต้องเริ่มต้นที่จิตใจก่อนเลย ต้องมี
ความชอบก่อน ถ้ามันชอบแล้วเราก็จะให้ความสนใจกับมัน เราต้องมีความใส่ใจในคุณภาพของงาน
ก่อนที่จะนําออกไป... พี่เป็นทนายผู้ช่วยแต่พี่ทํางานทุกอย่างที่เขาให้ไปทําอย่างตั้งใจทั้งที่เกี่ยวกับงาน
คดีหรือไม่เกี่ยว ทั้งต่อวีซ่า จดทะเบียน เรื่องเครื่องหมายการค้าติดต่อเขตงานอื่นๆ พี่ทําหมดทุกอย่าง 
คือถ้าเกิดอันไหนที่มันไมได้ยากจนเกินความสามารถเราไปพี่ก็จะลองทําให้หมด มันทําให้เราได้พัฒนา
ตนเอง...ถึงแม้บางเวลาอาจจะท้อแท้บ้าง แตพ่อเวลามีเรื่องหรอืปญัหาเกิดข้ึน เราก็กลับไปตั้งหลักใหม่
แล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาน้ัน ยังไงพี่ก็ยังรักในการทําอาชีพทนายความ...” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 
 โดยผู้ให้ข้อมูลยังได้กล่าวถึงมิติด้านจิตใจเพิ่มเติมอีกว่าเป็นการทํางานที่รัก เพราะฉะนั้น
จะมีการแสดงออกผ่านการทํางาน โดยการแสดงความตั้งใจและลงมือทําอย่างเต็มที่ ซึ่งในระหว่างคดี
จะต้องมีการแสดงออก การเร้าอารมณ์ใช้ไหวพริบตลอดจนมีการเตรียมคดีอย่างหนัก จนบางครั้งทํา
ให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และได้รับการพักผ่อนน้อย แตผู่้ให้ข้อมูลก็ได้มีการพยายามปรับทัศนคติใน
การทํางานต่อไปได้เพื่อให้การทํางานเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อบริหารให้เกิดความเป็นธรรมและไม่
เอาเปรียบผู้อื่นมากจนเกินไป 
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 “...เราจะตั้งใจและลงมือทําอย่างเต็มที่กับทุกคดีที่ได้รับมาสําหรับการทํางานของทนาย
มันเป็นงานที่ต้องลงมือทํางาน แต่เหมือนกับว่าเป็นการใช้ความคิดด้วยมากกว่ามันไม่เหมือนกัน คือ
โดยหลักแล้วเราไม่มีวัตถุไม่มีสินค้าไปเสนอขาย สิ่งที่ เราให้คือการบริการ ...ซึ่งการทํางานของ
ทนายความมันต้องมีการแสดงออก และต้องเร้าอารมณ์อยู่ในขณะที่ว่าคดีตลอดเวลา และต้องใช้ทั้ง
ไหวพริบบางครั้งก็เกิดอาการเบื่อบ้าง ...คือนักกฎหมายมันใช้สมองอย่างหนัก และทําให้เกิด
ความเครียดผสมอยู่กับงาน ต้องมีการเตรียมคดี หมายถึงเตรียมเอกสาร เตรียมพยานบุคคล เตรียม
ข้อมูลต่างๆ ให้มันเข้ากับประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อจะให้ได้ประโยชน์กับการทํางานที่ดีที่สุด ซึ่งมันก็จะ
เครียดและบางช่วง บางคืนก่อนข้ึนศาลบางทีอาจจะเตรียมมาก ได้พักผ่อนน้อย ” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

 “...เราก็พยายามตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเองเลย พยายามทํางานทุกช้ินด้วยตนเอง...มันก็มี
เบื่อบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังรู้สึกดีอยู่กับงานที่ทํา  ประเด็นแรกอย่างที่เคยบอกไปว่ามันเหมือนการเล่น
ละครกันในศาลบางทีมันไม่ใช่การนําความจริงไปสู่ศาลทําให้การทํางานเราเป็นไปได้ยากข้ึน เนื่องจาก
แต่ละฝุายไม่ยอมเอาข้อเท็จจรงิทีแ่ท้จรงิมาสู่ศาล ทําให้แต่ละฝุายทํางานยาก และเกิดความเครียดข้าง
ในลึกๆ ...เวลาฟูองก็ต้องยอมลดลงมาบ้างเพื่อให้เขาอยู่ ในกรอบของกฎหมายไม่ใช่จ้องที่จะไปเอา
เปรียบคู่ความอีกฝุายหนึ่งเพียงอย่างอย่างเดียว คือเราพยายามบริหารให้เกดิความเป็นธรรมแกท่ั้งสอง
ฝุาย” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบของการให้เวลากับการทํางาน
ค่อนข้างเยอะ และหาวิธีพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอผ่านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น จากการ
อ่านหนังสือ การพูดคุยกับผู้อื่น การค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและนําความรู้ความสามารถไป
ใช้ในการทํางานจริง  

“ผมก็มีความตั้งใจในการทํางานจะมาสํานักงานตั้งแต่เช้าเพื่อมาตรวจดูคดี นอกจากนี้
ผมก็จะพยายามศึกษาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งจากการอ่านหนังสือหรือจากการพูดคุยกับ
ผู้ที่มีความเช่ียวชาญ เราก็ไปเลือกวิธีการแต่ละอันเพื่อดูว่าวิธีไหนเหมาะซึ่งเราสามารถศึกษาเองก็ได้
มันก็เหมือนๆกัน แล้วก็ลองเอาสิ่งที่ได้ไปใช้จริง” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“คืออย่างเวลาที่เราตั้งเปูาหมายในการทําคดีไว้ โดยเฉพาะในคดีที่ลูกความโดนกลั่น
แกล้ง เพราะส่วนใหญ่พี่ทําคดีแรงงานไง แล้วจะเจอเหตุการณ์ที่ลูกความโดนเอาเปรียบหรือโดนกลั่น
แกล้งบ่อยจากบรษัิท แล้วเราต้ังใจทํามันให้สาํเรจ็ ใส่ใจในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อไปต่อสู้คดี แล้วเรา
ชนะคด.ี..แต่บางทีมันก็แบบท้อแท้บ้างนะ เช่นคดีที่มันยากมากแล้วลูกความที่มาปรึกษาเราเขาตกอยู่
ในฐานะที่เสียบเปรียบมาก หรือ คดีที่แบบไม่ควรจะแพ้ที่มีเหตุอย่างอื่นที่แทรกแซงเข้ามาก็ทําให้เรา
รู้สึกหมดแรงบ้างเหมือนกัน” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 
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นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลยังได้มีการแสดงพฤติกรรมที่นอกเหนือจากความตั้งใจด้วยการ
ทํางานอย่างเต็มที่และหมั่นพัฒนาตนเองด้วยการค้นคว้าอยู่เสมอแล้ว ยังได้มีการแสดงความ
รับผิดชอบในการทํางานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเพื่อไม่ให้กระทบกับงานของคนอื่น 

“...เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานมาแล้ว ความรับผิดชอบต้องมาอันดับหนึ่งเลย ซึ่งในที่นี้
หมายความว่า เราจะไม่ละทิ้งคดีของลูกความที่ได้รับมาแล้ว เช่น ลืมไปศาลไม่ได้ เราต้องทําหน้าที่ให้
มันครบถ้วนสมบูรณ์เพราะทุกการกระทําและการตัดสินใจของเรามันอาจจะกระทบต่อคนอื่น...” (ผูใ้ห้
ข้อมูล 3) 

จากข้อมูลพบว่าเมื่อบุคลากรที่มีทั้งความรู้สึกที่อยากพัฒนาตนเอง การตั้งใจทุ่มเทใน
การทํางาน นอกจากนี้ก็จะแสดงพฤติกรรมอีกประการหนึ่งคือ เป็นการสร้างความสุขให้แก่ลูกความ
โดยใช้วิธีการโน้มน้าวจิตใจคน หรือสอนคนเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้กับคนอื่น ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้
เราค้นพบตัวตนของเราผ่านการการทํางานเพื่อคนอื่น  

“สิ่งที่พี่กระทําเสมอโดยที่มันมาจากใจพี่ก็คือ การสร้างความสุขให้ลูกความ ด้วยการ
แก้ปัญหาด้านจิตใจ คือเราก็มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคน เหมือนกับว่าคนที่มาหาเราคือมา
หาหมอ ที่พี่พูดเสมอว่าทนายก็เหมือนหมอ...พี่จึงเป็นคนค่อนข้างที่จะสอนลูกความเกือบทั้งหมด 
เพราะว่าพี่มีความเข้าใจว่าปัญหากฎหมายสุดท้ายแล้วมันเกิดข้ึนมาจากนิสัยของคนแต่ละคนเอง” 
(ผู้ให้ข้อมูล 7) 

“ในตอนที่ทํางานทนายความเป็นงานที่เรารู้สึกดีกับมันมากที่สุดนะ ในใจมันเบ่งบาน
เวลาทํางานได้ไม่ได้รู้สึกเบื่องาน เพราะการเป็นทนายทําให้เรารู้ว่าตัวเราเองเป็นคนมุ่งมั่นอยาก
ช่วยเหลือ แก้ปัญหาของคนอื่น แล้วก็ค้นพบถึงข้อเสียของตนเองเหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเรา
เอง” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าอายุในการทํางานมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมระหว่าง
ทนายความ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันมากนักโดยเฉพาะในลักษณะของการทํางานที่สะท้อนถึงความตั้งใจ 
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่เสมอ  
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ตารางที่ 4.4 
 
สรปุความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านจิตใจหรือชีวิตด้านใน ตInner Life) กับการแสดงพฤติกรรม 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ผู้ให้ข้อมูล 
อาย ุ
(ปี) 

ตําแหน่ง พฤติกรรมทนายความ 

10 ป ี
ข้ึนไป 

ผู้ให้ข้อมลู 1 51-60 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“ต้องมีการแสดงออก และต้องเร้าอารมณ์อยู่
ตลอดในขณะที่ว่าคดี...ต้องมีการเตรียมคดี” 

ผู้ให้ข้อมลู 3 51-60 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“ความรับผิดชอบต้องมาอันดับหนึ่งเลย...เรา
ต้องทําหน้าที่ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์” 

ผู้ให้ข้อมลู 5 41-50 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“มีความตั้งใจในการทํางาน...ศึกษาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” 

ผู้ให้ข้อมลู 7 31-40 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“พี่เป็นคนแบบว่าชอบแก้ปัญหา ในจิตใจคือ
เป็นคนช่างแก้ปัญหาและก็ชอบความเป็น
อิสระด้วย“ 

น้อย
กว่า 

 10 ป ี

ผู้ให้ข้อมลู 2 31-40 
ทนายความ

อาวุโส 

“ตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเองเลย พยายามทํางาน
ทุกช้ินด้วยตนเอง...บริหารให้เกิดความเป็น
ธรรม” 

ผู้ให้ข้อมลู 4 21-30 ทนายความ 
“ต้องมีความชอบก่อน..ให้ความสนใจ...มี
ความใส่ใจในคุณภาพของงาน...เราได้พัฒนา
ตนเอง” 

ผู้ให้ข้อมลู 6 31-40 ทนายความ 
“เราต้ังใจทํามันให้สําเร็จ ใส่ใจในการค้นคว้า
หาความรู้เพื่อไปต่อสู้คดี” 

ผู้ให้ข้อมลู 8 21-30 ทนายความ 
“ตัวเราเองเป็นคนมุ่งมั่นอยากช่วยเหลือ
แก้ปัญหาของคนอื่น” 

  
 จากคําตอบของผู้ให้ข้อมูล สรุปว่า กลุ่มทนายความมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงมิติ ชีวิต
และจิตใจ (Inner Life) คล้ายคลึงกันโดยอายุ ตําแหน่งงาน อายุงานไม่ได้มีผลทําให้แต่ละคนมีการ
กระทําที่แตกต่างกัน อันเนื่องมากจากลักษณะวิชาชีพทนายความ ที่ทําให้ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนได้มีการ
ตระหนักถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อให้ประสบความสําเร็จในงาน 
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มิติท่ี 2 ด้านงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) งานทนายความ 
เป็นงานที่ต้องใช้หลักจริยธรรมในการดําเนินงานและความถูกต้องเป็นสําคัญ โดยจากผลการ
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมที่สะท้อนถึงประเด็นของงานที่มีคุณค่าได้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

โดยกลุ่มแรกคือ ผู้ให้ ข้อมูลที่อยู่ ในสํานักงานทนายความที่มีลักษณะการจ่าย
ค่าตอบแทนแบบรายเดือน จะเกิดความรู้สึกว่างานของตัวเองมีคุณค่าต่อตัวเอง โดยแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของการพยายามศึกษาความรู้ในเชิงลึกและให้ความใส่ใจใน
รายละเอียดของงาน เช่น การเตรียมคดี เพื่อทําให้เกิดความรู้ในงานอย่างแท้จริง  การทบทวนการ
ทํางานของตนเอง รวมทั้งเป็นงานที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อคนอื่นด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ เดือดร้อน 
ตลอดจนสังคมได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสอนผู้ที่เดือดร้อนให้เข้าใจถึงปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหา  

“...ผมมีความคิดว่างานทนายความมันก็มีคุณค่าต่อตัวเองเยอะนะ เพราะเป็นงานที่ทํา
ให้เราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างละเอียด เช่น คุณทําคดีอะไรคุณก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องนั้นๆให้มีความ
เช่ียวชาญ เช่นถ้าคุณทําคดีก่อสร้าง คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องก่อสร้าง ถ้าทําคดีแพทย์คุณก็ต้องไปศึกษา
การรักษาโรคนั้นทั้งหมดเพื่อที่จะรู้ทั้งหมด งานทนายมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะที่ต้องเรียนทุกศิลป์ 
ซึ่งความรู้ที่เรามีจะสามารถนําไปใช้ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นได้ ...โดยปกติก่อนว่าความผมก็จะมีการ
เตรียมตัวก่อนว่าคดี ซึ่งระยะเวลาก็ข้ึนอยู่กับขนาดของคดีที่เราได้รับมาว่าใหญ่หรือเล็ก ถ้าคดีใหญ่ก็
ประมาณ 3-4 เดือนค่อนข้างนาน โดยทุกอาทิตย์ผมจะนัดลูกความมาคุยด้วยคือเราต้องเตรียมคดี 
ต้องมีความเอาใจใส่ต่องานที่ตัวเองรับมา...ตอนนี้ ผมรู้สึกว่าผมสนุกและมีความสุขกับมันมาก” ตผู้ให้
ข้อมูล 5) 

“...เวลาทํางานเราจึงใส่ใจให้ความสําคัญกับการทํางาน จะทําอย่างเต็มที่ พยายาม
ศึกษาเนื้อหาความรู้ให้แตกฉานอยู่เสมอ อาจจะไปถามจากคนอื่น หรือไปอบรมเพิ่มเติม เพราะงาน
ของทนายถือเป็นงานที่ต้องใช้จริยธรรมค่อนข้างสูงในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและผลของงานที่เรา
ทํานั้นมีความสําคัญโดยกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นโดยตรง” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“...เรามีการช่วยเหลอืด้านกฎหมายให้กับคนที่เขาลําบากจรงิ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์
ให้เขาได้เยอะนะ เช่น คนที่โดนรังแก อย่างน้อยเราก็ให้คําปรึกษาแก่เขาได้โดยไม่คิดมูลค่า คือเราไป
เข้าร่วมกับองค์กรที่เป็นการกุศล โดยเราได้เท่าที่เราพอจะไหว บางสิ่งเราก็บอกใหเ้ขาไปทํามา เรามอง
ว่าการกระทําเรามันสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น...” ตผู้ให้ข้อมูล 6) 

ซึ่งความทุ่มเทและตั้งใจทํางานสะท้อนผ่านการทํางานของทนายที่ไม่มีการกําหนดเวลา
ที่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้มี วันหยุดเพราะต้องมีการเตรียมคดี ตลอดเวลาและต้องให้
ความสําคัญแก่ลูกความในการให้คําปรึกษา 
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“พี่ชอบในงานน้ีและเป็นงานได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ทุกวันนี้พี่ทํางาน 7 วันไม่ได้มี
วันหยุดตายตัว บางทีที่สํานักงานคนเยอะทําให้งานไม่เสร็จดีก็ต้องขนกลับเอาไปทําที่บ้านยันดึก แต่
ที่นี่ไม่ได้กําหนดเวลาทํางานแน่นอนแต่คุณต้องนึกถึงลูกความเป็นสําคัญ.. เช่น บางทีคดีหนึ่งเราเป็น
โจทก์ในคดีกู้ยืมเงิน ซึ่งการเรียกดอกเบี้ยก็มีกฎหมายกําหนดอยู่แต่คนก็ยังเรียกเกินกว่ากฎหมาย
กําหนด ซึ่งเราก็ต้องปรามๆเขาไว้”  (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

และในกระบวนการทํางานของทนายความจะต้องมีการทบทวนตัวเองถึงผลจากการ
ปฏิบัติงานเพื่อสํารวจว่าได้มีการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการทํางานหรือมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนในระหว่างที่
ทํางานหรือไม่ โดยยึดมั่นอยู่บนฐานของความถูกต้องเป็นสําคัญ 

“แต่ว่าเวลาทํางานเราก็ต้องมองเรื่องความถูกต้องเป็นสําคัญ บางครั้งที่คดีแพ้เราก็ต้อง
กลับมาทบทวนตัวเองว่าแพ้เพราะอะไร เราทําเต็มที่หรือยัง หรือเรายังศึกษารายละเอียดคดีไม่
เพียงพอ เราก็ต้องมาดู ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรยีมคดีเปน็สําคัญ การให้เวลากับงานที่ทําว่าเรามีความ
ตั้งใจอยากเรียนรู้ และให้ความสําคัญกับงานที่เราทํามากแค่ไหน” ตผู้ให้ข้อมูล 3) 

“มองว่าทุกคดีให้ความรู้หรืออะไรบางอย่างกับเรานะ พี่รับหมดทุกคดีไม่เลือกประเภท
ตามที่สํานักงานมอบหมาย...คดีแต่ละคดีที่เข้ามามันแตกต่างกันทําให้ได้มีการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่
เกิดข้ึน ได้หาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติม พอทําแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับมันทุกวัน” ตผู้ให้ข้อมูล 4) 

นอกจากนี้การกระทําที่มีคุณค่ายังรวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมโดยการสร้างนิสัยที่ดีให้
ลูกความผ่านการสอนธรรมะในระหว่างใหคํ้าปรึกษาคดี เนื่องจากเป็นการช่วยให้ลูกความได้มีการผอ่น
คลายซึ่งเป็นการกระทําที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น 

“พี่พยายามจะทําเสมอคือการสร้างนิสัยทีด่ีให้แก่ลกูความ ซึ่งมันได้ผลตรงที่ว่าจริงๆแล้ว
บางเรื่องมันทะเลาะกันแทบตาย บางทีเขารู้สึกผ่อนคลายเวลามาเจอเรา นึกออกไหมคือกําลังเครียด
แทบตาย แต่พอมาเจอเราก็หายทันที ในการทํางาน ลึกๆใจพี่ยึดถึงการสอนธรรมะให้กับคน เพราะ
ธรรมะมันเป็นเรื่องง่ายในความรู้สึกของพี่ แต่ว่าคนไม่ค่อยเข้าใจ” ตผู้ให้ข้อมูล 7) 

ผลการวิจัยในส่วนกลุ่มที่สอง จากการศึกษาข้อมูลพบว่าในกลุ่มทนายความที่อายุงาน
น้อยกว่า 10 ปแีละได้รับค่าตอบแทนแบบรายคดีจะมกีารรบัรูใ้นคุณค่าในงานว่ามีอยู่จริง สามารถรู้สกึ
ได ้แต่ผลการแสดงพฤติกรรมจะข้ึนอยู่กับค่าตอบแทนที่องค์กรได้จ่ายให้เป็นสําคัญ เมื่อทนายความ
เกิดความรู้สึกว่าได้รับค่าตอบแทนไม่เพียงพอ จะทําให้เกิดการแสดงพฤติกรรมไม่อยากทํางาน เพราะ
รู้สึกว่างานของตนเองไม่ได้มีคุณค่าในด้านการเลี้ยงชีพ เนื่องด้วยระยะเวลาในการทํางานที่ยังไม่
เพียงพอต่อการเรียกค่าบริการ หรือ ลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนขององค์กรที่ไม่ได้มีการคิดถึง
ผลกระทบของการใช้ระบบดังกล่าว ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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“เราไม่ทําคดีที่เราเห็นว่ามันจะแพ้หรือคดีที่ไม่ได้เงิน เพราะถ้าเราทําคดีไม่ได้เงินบางที
มันก็รู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่าเพราะเรายังต้องกินต้องใช้...” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“จริงๆท้อไม่ได้เกิดจากการทํางานนะ เพราะการทํางานยังไงมันก็ต้องมีปัญหามาให้
แก้ไขตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่เกิดจากการไม่มีเงินมากกว่า เพราะเราก็เพิ่งทํางานทนายได้ไม่นาน
ประกอบกับไม่ได้รับเป็นเงินเดือนแต่ได้เป็นค่าคดีแทนบางทีมันก็ส่งผลต่อกําลังใจของเราบ้าง
เหมือนกันนะเหมือนบางครั้งมันก็เหนื่อยใจ ไม่อยากทําบ้างก็มีรู้สึกไม่มีคุณค่า” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

 
ตารางที่ 4.5 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ตMeaningful work  กับการแสดงพฤติกรรม 
การจ่ายค่า

ตอบ 
แทน 

ผู้ให้ข้อมูล อายุงาน ตําแหน่ง การแสดงพฤติกรรม 

รายเดือน 
 

ผู้ให้ข้อมลู 1 
10 ป ี
 ข้ึนไป 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“เวลาทํางานเราจึงใส่ใจให้ความสําคัญ
กับการทํางาน จะทําอย่างเต็มที่ พยายาม
ศึกษาเนื้อหาความรู้ให้แตกฉานอยู่เสมอ” 

ผู้ให้ข้อมลู 3 10 ปี  
ข้ึนไป 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“เวลาทํางานเราก็ต้องมองเรื่องความ
ถูกต้องเป็นสําคัญ บางครั้งที่คดีแพ้เราก็
ต้องกลับมาทบทวนตัวเอง” 

ผู้ให้ข้อมลู 7 10 ปี  
ข้ึนไป 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“พยายามจะทําเสมอคือการสร้างนิสัยทีด่ี
ให้แก่ลูกความ” 

ผู้ให้ข้อมลู 2 7-9 ทนายความ
อาวุโส 

“ทุกวันนี้พี่ทํางาน 7 วันไม่ได้มีวันหยุด
ตายตัว” 

ผู้ให้ข้อมลู 4 7-9 ทนายความ “มอง ว่าทุ กคดี ให้ ความรู้ หรื ออะ ไร
บางอย่างกับเรานะ ..คดีที่ เ ข้ามามัน
แตก ต่ า ง กั น ทํ า ให้ ไ ด้ มี ก า ร เ รี ย น รู้
เรื่องราว.” 

ผู้ให้ข้อมลู 6 7-9 ทนายความ “เรามีการช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับ
คนที่ เขาลําบากจริง ซึ่งสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้เขาได้เยอะนะ” 
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ตารางที่ 4.5 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีคุณค่าและมีความหมายตMeaningful work  กับการแสดงพฤติกรรม 
ตต่อ  

การจ่าย
ค่าตอบแทน 

ผู้ให้ข้อมูล อายุงาน ตําแหน่ง การแสดงพฤติกรรม 

รายคด ี

ผู้ให้ข้อมลู 5 
10 ปี 
ข้ึนไป 

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“เพราะถ้าเราทําคดีไม่ได้เงินบางที
มันก็รู้สึกว่างานของเราไม่มีคุณค่า
เพราะเรายังต้องกินต้องใช้” 

ผู้ให้ข้อมลู 8 4-6 ทนายความ 

“...เราก็เพิ่งทํางานทนายได้ไม่นาน
ประกอบกับไม่ได้รับเป็นเงินเดือนแต่
ได้เป็นค่าคดีแทนบางทีมันก็ส่งผลต่อ
กําลังใจของเราบ้างเหมือนกันนะ
เหมือนบางครั้งมันก็เหนื่อยใจ...” 

 
จากตารางข้อมูลจะพบว่าในส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่สํานักงานได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นแบบ

คดีรายคดีมีจํานวน 2 คน ซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนแบบรายเดือนจะมีการรับรู้มุมมองต่องานที่มีคุณค่า
และความหมาย ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายในการทํางาน เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลยังคงมีแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเอื้อให้เกิดความรู้สึกว่างานที่ทํามีคุณค่ามากกว่า
เนื้องานและทําให้เกิดความรู้สกึทอ้แท้และหมดกําลังใจในการทํางานแท้จริง ทําให้รู้สึกว่างานที่ตนเอง
ทํานั้นมีคุณค่าและมีความหมายน้ันลดลงมากเมื่อเทียบกับเงินที่ได้รับ 

มิติท่ี 3 ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community)  จากข้อมูล
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีการแสดงออกถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทั้งในเรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัว โดยมีการแสดงพฤติกรรมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเน้นการมีส่วนร่วมในการ
ทํางานเพื่อสร้างความรู้สกึรว่ม ความรู้สึกถึงความสุข และส่งผลใหผ้ลการปฏิบัติงานดีข้ึน รวมทั้งมีการ
สอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสํานักงาน ให้คําปรึกษา ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีความเห็นที่ไม่
ตรงกันแต่ทุกคนในที่ทํางานเรียนรู้ที่จะยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นและยึดหลักการตัดสินใจจาก
เหตุผล 
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ตารางที่ 4.6 
 
พฤติกรรมในด้านสํานึกร่วมแหง่ความเป็นชุมชน ตSense of Community) ในระดับหัวหน้างาน 

อายุงาน ผู้ให้ข้อมูล ตําแหน่ง พฤติกรรม 

10 ปีข้ึนไป 
 

ผู้ให้ข้อมลู 1 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“...เวลาที่เกิดปัญหาข้ึนภายในสํานักงานเราก็
จะช่วยเหลือกัน” 

ผู้ให้ข้อมลู 3 
ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“...ในส่วนของผมมีบทบาทเป็นหัวหน้าส่วน
ใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการสอนและให้คําปรึกษา
แก่ทนายความรุ่นน้อง...” 

ผู้ให้ข้อมลู 5 ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“... เต็มที่ในการสอนหรือแบ่งปันความรู้
ประสบการณ์ในการทํางานมันก็ทําให้เรา
สามารถทํางานได้ง่ายข้ึน” 

ผู้ให้ข้อมลู 7 ผู้อํานวยการ
สํานักงาน 

“...การถ่ายทอดงานให้กับผู้ร่วมงานอื่นด้วย
โดยพี่จะใช้การให้โอกาสสําคัญเลย...” 

 
จากตารางพฤติกรรมที่สะท้อนถึงสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น    

2 ประเภท คือ  
1) ถ้ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีตําแหน่งหรือลักษณะการทํางานในฐานะหัวหน้าสํานักงานหรือ

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่จะเน้นในรูปแบบของการสอนงาน
มากกว่าเนื่องจากเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ในการทํางานมาอย่างยาวนาน สามารถเข้าใจเนื้องานได้อย่าง
ชัดแจ้ง จึงทําให้สามารถช้ีแนะแนวทางให้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันได้ ดังผลการศึกษาต่อไปนี้ 

“...คืออย่างที่ทํางานจะมีกิจกรรมจัดไปผ่อนคลายที่ต่างจังหวัดด้วยกันทุกปี ไม่ใช่แค่ว่า
เรามุ่งแต่หารายได้ของแต่ละคนเท่านั้น เราก็ยังมีกิจกรรมร่วมกัน โดยเราพยายามสร้างความเป็นน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน...มองให้มันมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานร่วมกัน 
นอกจากนี้เวลาที่เกิดปัญหาข้ึนภายในสํานักงานเราก็จะช่วยเหลือกัน ถึงแม้ว่าเราจะกระจายงาน
ออกไป คือถ้าเรามีงานเราก็จะเข้ามาและพยายามจะศึกษาโดยส่วนรวม...” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

 “...เพราะว่าเป็นสํานักงานขนาดเล็ก จํานวนคนไม่ได้เยอะมาก ทุกคนก็จะรู้จักกันหมด
อยู่แล้ว ซึ่งบรรยากาศในการทํางานก็เป็นไปด้วยดี ในการทํางานทนายมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบเป็น
กลุ่มซึ่งมันมีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน ก็ต้องมีคณะทํางานตามแต่ที่หัวหน้าสํานักงานมอบหมายให้ ซึ่งปกติ
ที่นี่ก็เหมือนพี่กับน้องอยู่กันแบบช่วยเหลือกัน มีการสอนงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
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ทนายความด้วยกันในคดีที่เขาไม่ได้มีความเช่ียวชาญ...ในส่วนของผมมีบทบาทเป็นหัวหน้าส่วนใหญ่ก็
จะเน้นเรื่องการสอนและให้คําปรึกษาแก่ทนายความรุ่นน้อง ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราก็ต้องสร้าง
ทนายความให้เก่งทั้งในด้านความรู้ และ มีประสบการณ์เพื่อนําไปใช้ในการทํางานให้แก่สํานักงาน
ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

“...สังคมที่อยู่รอบๆตัวของทนายความเป็นเรื่องสําคัญนะ ถ้าเป็นในระดับสํานักงาน ผม
ว่ามันมีกลุ่มคนอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ หัวหน้างาน เราต้องเริ่มจากหัวหน้างานหรือเจ้าของสํานักงาน
ก่อน คนที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เรา ถ้าเขาเต็มที่ในการสอนหรือแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในการ
ทํางาน มันก็ทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายข้ึน กลุ่มที่สอง คือเพื่อนร่วมงาน...เวลาทนายรับงานมันจะ
มีทั้งที่แบบเป็นทมีหรอืแบบคนเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วจะรับทําคนเดียว แต่ว่ามันก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่
คอยช่วยเป็นฝุายสนับสนุนข้อมูลอีก... ที่นี่เราอยู่แบบเพื่อน มีอะไรเราก็จะปรึกษากันนะ เรายินดี
ถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีปิดบัง ถือเป็นการทบทวนความรู้ตัวเองที่สั่งสมมาอีกด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“คือพี่อยู่ในระดับผู้บริหารสํานักงานแล้วนอกเหนือจากการสร้างบรรยากาศในสถานที่
ทํางาน อีกสิ่งหนึ่งที่พี่มองว่ามันสําคัญคือเรื่องของการสอน การถ่ายทอดงานให้กับผู้ร่วมงานอื่นด้วย 
โดยพี่จะใช้การให้โอกาสสําคัญเลย พี่มองว่าเด็กต้องควรได้รับโอกาสในการทํางานทั้งงานเล็กงานใหญ่
เราให้ทุกคนได้ลองหมด คือถ้าน้องที่มามีตั๋วทนายพี่จะให้ข้ึนว่าความเลย” (ผู้ให้ข้อมูล 7  

ในขณะที่กลุ่มงานที่มีอายุน้อยกว่าจะมีการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณใน
การทํางานในด้านสํานึกแห่งความมีส่วนร่วมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.7 
 
พฤติกรรมในด้านสํานึกร่วมแหง่ความเป็นชุมชนตSense of Community) ระดบัพนักงาน 

ผู้ให้ข้อมูล อายุงาน ตําแหน่ง พฤติกรรม 
ผู้ให้ข้อมลู 

2 
7-9 

ทนายความ
อาวุโส 

“บรรยากาศในการทํางานมันเกื้อกูลกัน มีการ
ช่วยเหลือกันมันทําให้เราทํางานได้ง่าย” 

ผู้ให้ข้อมลู 
4 

7-9 ทนายความ 
“เราก็มักจะแบ่งปันประสบการณ์หรือปัญหา
ร่วมกัน” 

ผู้ให้ข้อมลู 
6 

7-9 ทนายความ 
“เราจะเน้นการสอนงานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ถ้า
ทําผิดจะไม่ได้มีการมาด่ากัน” 

ผู้ให้ข้อมลู 
8 

4-6 ทนายความ 
“พอเลิกงานทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตนเองในการ
ดูแลสํานักงานทั้งเก็บขยะ คือทุกคนช่วยกัน” 
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 2) ซึ่งจากผลการศึกษาถึงมุมมองของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ มีตําแหน่งในระดับต่ํากว่า มี
หน้าที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน ใน
รูปแบบของการทํางานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ทําให้บรรยากาศในการทํางาน
เป็นไปได้ด้วยดี 

“เราอยู่กันแบบเพื่อนรู้จักกันมานานแล้ว ที่นี่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่อยู่ กันอย่าง
ยาวนาน มันมีความสบายใจในการทํางานร่วมกัน...คือบรรยากาศในการทํางานมันเกื้อกูลกัน มีการ
ช่วยเหลือกันมันทําให้เราทํางานได้ง่าย และมีความสุขในการทํางานเพิ่มมากขึ้นเกิดความรู้สึกอยากมา
ทํางาน และพยายามจะทําให้งานออกมาดีที่สุด” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

“ภายในสํานักงานเรามีการทํางานร่วมกัน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบเป็นทีม เราก็มักจะ
แบ่งปันประสบการณ์หรือปัญหาร่วมกัน ถึงแม้บางทีจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่เราก็จะมีวิธีบอก
กล่าวกันก่อนถ้าเขาทําผิด แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน คือเราจะพูดเรื่องที่จริงใจสะท้อนให้เห็น
ความจริงอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือกันสามารถโทรเพื่อขอคําปรึกษากันได้ ทุกคนให้
ความรู้ได้ไม่เก็บความรู้ไว้กับตัวเองคนเดียว...ซึ่งแตกต่างจากบางที่ที่พี่เคยเจอมาว่าเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่มันจะเจอคนเยอะแต่รู้สึกว่ามีแต่การแข่งขันกัน” ตผู้ให้ข้อมูล 4) 

“แล้วอย่างการอยู่ร่วมกันของสํานักงานพี่นะ เราจะเน้นการสอนงานมากระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้อง ถ้าทําผิดจะไม่ได้มีการมาด่ากัน แต่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลพร้อมๆไปกับการสอนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้” ตผู้ให้ข้อมูล 6) 

การอยู่ร่วมกันในสํานักงานไม่เพียงแต่ช่วยเหลือกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้องยอมรับและ
รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย จึงจะทําให้การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่ดี 

“ทุกคนจะอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องเหมือนครอบครัว พอเลิกงานตอน 4 โมงครึ่งทุก
คนก็จะมีหน้าที่ของตนเองในการดูแลสํานักงานทั้งเก็บขยะ กวาดห้อง ล้างจาน คือทุกคนช่วยกันดู
ความเรียบร้อยทําให้สํานักงานมันน่าอยู่ไม่ได้เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งนะ เราไม่ได้มีแค่เรื่องงาน แต่
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลด้วย...เราคิดว่าสภาพแวดล้อมในการทํางานมีส่วนสําคัญในการสร้าง
จิตวิญญาณในการทํางานให้กับเรา คือมันมีส่วนอย่างมากที่ทําให้เรามีความสุขหรือไม่มีความสุขใน
การทํางาน...ถ้าย่ิงมาเจอคนที่เห็นแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมัน
อยู่กันลําบาก แต่ถ้าหากเราฟังกันและกัน โต้แย้งอย่างมีเหตุผลมันจะไปด้วยกันได้ดี” ตผู้ให้ข้อมูล 8) 

จะเห็นได้ว่าสํานึกร่วมแห่งความเปน็ชุมชนในสํานักงานทนายความเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้
เกิดจิตวิญญาณในการทํางานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นผา่นความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลที่มีการช่วยเหลอื
ซึ้งกันและกัน ถึงแม้ว่าลักษณะงานของทนายความจะดําเนินการรูปแบบเดี่ยว แต่ในการทํางานของ
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ทนายความจําเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม ทําให้การสร้างสัมพันธภาพเป็นสิ่งที่
สําคัญในการทํางานให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

มิติท่ี 4 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล  
(Alignment between organization and individual values) จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัย
พบว่าบุคลากรมีมุมมองในประเด็นของการประกอบวิชาชีพทนายความ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น
สํานักงานทนายความขนาดเล็กทําให้การกําหนดค่านิยมขององค์กรยังไม่ชัดเจนเพียงพอ และการ
ดําเนินงานของบุคลากรส่วนใหญ่ในสํานักงานจะเน้นไปที่การยึดถือคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ซึ่งอาจจะมีความสอดคล้องกับค่านิยมในระดับปัจเจกบุคคลน้อย
หรือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน  อาจทําให้การเกิดจิตวิญญาณในการทํางานไม่สมบูรณ์  

พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความสอดคล้องคือการที่บุคลากรมีการดําเนินงานโดยอาศัยหลัก
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยวิธีการสร้างความจริงใจให้กับเขา ทําให้เกิดความไว้ใจในตัวบุคคลนั้น และ
การพยายามทํางานให้เต็มที่ในทุกกระบวนการ  

“ผมมองว่าที่นี่เป็นสํานักงานทนายขนาดเล็ก เราจะไม่ได้มีการกําหนดค่านิยมองค์กรไว้
เป็นหลักให้ทุกคนยึดถือ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะยึดถือคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพมากกว่า เช่น 
หลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ความรับผิดชอบ” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“สํานักงานก็ไม่ได้มีการกําหนดตายตัวในเรื่องนี้ แต่สําหรับพี่ คิดว่าน่าจะเป็นการ
แสดงออกในเรื่องความซื่อสัตย์มากกว่าทั้งในการปฏิบัติตัว ในกระบวนการทํางานของทนายความ พี่
จะเน้นความโปร่งใสเพราะสําหรับตัวพี่เองพี่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ จริงๆก็เป็นเรื่องการเอาไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันด้วยแหละ ถ้าให้บอกเป็นพฤติกรรมก็เช่น พี่จะพูดความจริงกับลูกความทุกครั้งนะ จะ
จริงใจเหมือนเราให้ใจเขา ซื่อสัตย์ต่อเขา เขาก็จะเกิดความไว้ใจเรา” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

“อย่างสํานักงานนอกจากอยากได้ผลประกอบการที่ดีแล้วก็อยากให้พนักงานสร้างความ
ไว้วางใจ น่าเช่ือถือให้กับลูกความและกับบริษัทให้ได้ ในขณะเดียวกันการทํางานของเราก็อยากให้มัน
ออกมาดี อยากให้ทุกข้ันตอนเป็นไปโดยโปร่งใสเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตัวเราเอง เราก็ต้ อง
พยายามทําทุกกระบวนการให้ออกมาให้ดี” ตผู้ให้ข้อมูล 4) 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติส่วนบุคคลว่าเป็นการช่วย
สังคมเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับค่านิยมของสํานักงานในการตั้งข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือ
เป็นไปตามแผนที่กําหนดเปูาหมายไว้ 

“แต่ที่ยังทํามันได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ เพราะว่าเราก็ปรับความคิดใหม่ว่าส่วนหนึ่งมันก็
เป็นการช่วยสังคมนะ  พี่มองว่ามันก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับความยุติธรรมจากกฎหมาย คือพี่ได้
ช่วยคนกลุ่มนั้น” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 
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“เราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาได้รับความเป็นธรรมในการทํางานได้
และมันเป็นไปตามที่วางแผนไว้ เราจะรู้สึกมีความสุข” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 

ในขณะที่ค่านิยมส่วนตัวในระดับปัจเจกบุคคลแสดงออกซึ่งการกระทําที่สนับสนุน
ค่านิยมขององค์กรที่ต้องการในกระบวนการทํางานของทนายความในทุกข้ันตอน เช่นการไม่ช่วยเหลือ
ผู้กระทําผิด การดําเนินกระบวนการอย่างมีจริยธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกันในระหว่างค่านิยม        
2 กลุ่มนี้ 

“ถ้าพูดถึงเปูาหมายส่วนตัวในอาชีพนี้ของผม คืออาชีพทนายความอย่างแรกเลยคือทํา
ให้ผมมีกินมีใช้สามารถเลี้ยงชีพได้ถ้าพูดกันตรงๆนะ อย่างที่สองคือผมอยากพัฒนาตัวเองอยากมีความ
เช่ียวชาญในหลายๆเรื่อง ซึ่งการทํางานทนายนี่ตอบโจทก์นะ ผมได้รู้ในเรื่องที่อยากรู้ ได้พัฒนาทักษะ
ที่มี ผมชอบรับคดีทุกประเภทแตค่ดีที่ไม่รับเลยคือคดียาเสพติด เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการทํา
คดีแบบนี้ แล้วเราเห็นว่าคนที่ ค้าขายส่วนใหญ่ทําผิดจริงและเป็นพวกมืออาชีพ คือมันทําเป็น
กระบวนการ ซึ่งเราไม่อยากช่วยเหลือคนที่ทําความผิดแบบนี”้ ตผู้ให้ข้อมูล 5) 

“สํานักงานอาจจะไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่เรายึดถือกฎหมายเป็นหลักในการทํางาน ทุก
คนจะศึกษากฎหมายอย่างลึกซึ้งในการทําคดีและดําเนินกระบวนการทํางานอย่างมีจริยธรรม ถึงแม้ว่า
เปูาหมายของแต่ละคนจะต่างกัน” ตผู้ให้ข้อมูล 8) 

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลระบุว่าค่านิยมในระดับองค์กรยังบุคคลรวมไปถึงการสร้างทีม
ทํางาน โดยมีองค์กรมีการแสดงพฤติกรรมในรปูของการฝึกการเรียนรู้ให้บุคลากร โดยให้โอกาสในการ
ทํางานที่หลากหลาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคลในการอยากพัฒนาตนเอง ช่วยให้เอื้อ
ต่อการเกิดจิตวิญญาณในการทํางาน 

“สํานักงานก็ได้มีการพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานให้ทํางานได้ทุก
รูปแบบ เหมือนฝึกให้เขาได้เรียนรู้ได้ในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คือน้องที่มา
ทํางานจะได้ทํางานที่หลากหลาย” ตผู้ให้ข้อมูล 6) 

“พี่คิดว่าค่านิยมขององค์กรพี่คือการสร้างคน สร้างทีมในการทํางาน  พี่รู้สึกว่าเด็ก
สมัยใหม่ส่วนใหญ่รุ่นหลังๆ ทํางานทนายน้อยลงเยอะนะ ปัญหาใหญ่น่าจะมาจากเรื่องค่าตอบแทน
ด้วยแหละในความคิดเด็ก แต่พอใครที่ได้เข้ามาลองทําทนายความเยอะๆนี่ อย่างที่สํานักงานมีเด็ก
ฝึกงานบางคนถอดใจเลยนะ ไม่คิดจะทําต่อ เพราะประเด็นใหญ่คือความยากในการทํางาน” ตผู้ให้
ข้อมูล 7) 

จากการศึกษาผลวิจัยสามารถสรุปได้ว่าในการทํางานของทนายความความสอดคล้อง
ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมขององค์กรไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนอันเนื่องมาจาก
ขนาดของสํานักงานที่ทนายความอยู่ร่วมกันที่มีจํานวนน้อย ทําให้องค์กรไม่ได้มีการกําแนวทางให้
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ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน เพียงแต่อาศัยหลักแห่งวิชาชีพมาเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรม
ของทนายความให้ปฏิบัติตนเป็นไปตามระเบียบให้วิชาชีพ 

 

4.3 ความเขา้ใจในจริยธรรมทนายความ และ ความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality)  
 

4.3.1 ความเข้าใจในจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  
        ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าทนายความส่วนใหญ่มีความเข้าในจริยธรรมของผู้

ประกอบอาชีพทนายความเป็นไปในความหมายเดียวกัน โดยเข้าใจว่า จริยธรรม คือ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เป็นข้อปฏิบัติตามหลักวิชาชีพที่ทนายความควรจะต้องยึดถือเป็นสําคัญ รวมถึง
เป็นข้อห้ามในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีความหมายอย่างกว้าง 
         “จริยธรรมในความหมายของผม คือ การประพฤติตนที่ถูกต้อง คําว่า “จริย” 
หมายถึงความประพฤติ ส่วน “ธรรม” คือความถูกต้อง ชอบธรรม ทุกองค์กรต้องมีจริยธรรม แต่
สําหรับวิชาชีพทนายความ คําว่าจริยธรรมนี่มีความหมายกว้างกว่ามรรยาทนะ” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

   “จริยธรรมนี่ หมายความว่า ข้อที่ผู้ประกอบอาชีพทนายความที่ต้องประพฤติ
และปฏิบัติตน เป็นภาพใหญ่เลยมันกว้างกว่าข้อบังคับ โดยผมเห็นว่าสําหรับวิชาชีพทนายความจะต้อง
มีองค์ประกอบเป็น 3 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 

   1) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายและต้องมีความรู้ทางด้านอื่นๆ รอบตัว
ด้วยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งสถานการณ์ของบ้านเมืองด้วย 

   2) ต้องประพฤติตนตามข้อบังคับของสภาทนายความ หรือ ที่เรียกว่ามรรยาท
ทนายความ 

   3) ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตัวเองและลูกความ ซึ่งเป็นข้อที่สําคัญที่สุดใน
การประกอบวิชาชีพทนายความนะ แต่ในความคิดของผม ข้อสุดท้ายเป็นประเด็นสําคัญสุดที่
ทนายความควรต้องคํานึงถึง แต่มันไม่สามารถทําให้การประกอบอาชีพของเราสมบูรณ์ได้ ” (ผู้ให้
ข้อมูล 5)  

   “สําหรับวิชาชีพทนายความเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ช่วยรักษาความยุติธรรมในสังคม 
พี่มองว่าจริยธรรมหมายถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ข้อในการดํารงตนในการ
ประกอบวิชาชีพของทนายความที่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้จําเป็นต้องมีหรือต้องปฏิบัติซึ่งมันมีความหมาย
กว้างมาก” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 
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“จริยธรรมของทนายความ คือ  แนวทางและข้อที่พึงประพฤติปฏิบัติรวมไป
ถึงข้อห้ามสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

จากข้อมูลพบว่า จริยธรรมขอทนายความจะต้องยึดถือหลักด้านความซื่อสัตย์
สุจริตทั้งต่อตนเองและลูกความ และมีความยุติธรรมควบคู่ไปกับความรู้ในการประกอบอาชีพเป็น
แนวทางในการประพฤติตน  

“จริยธรรมต้องเริ่มจากการมีความซื่อสัตย์ คือวิชาชีพทนายความเหมือนอย่าง
ที่สมเด็จพระบิดาพูดไว้นะครับว่า “ต้องไม่กินสินบาด คาดสินบน” คําว่าจริยธรรม ก็คือว่าความ
ซื่อสัตย์จะต้องมาอันดับแรก แล้วก็ความยุติธรรม หมายความว่า เราไม่เอาเปรียบเขา ยุติธรรมใน
วิชาชีพ” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“พี่ว่ามันคือข้อควรปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของทนายความพี่ว่าความซื่อสัตย์เป็น
เรื่องหลักสําคัญอย่างยิ่ง” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

 “มันเป็นเรื่องของจิตสํานึกในการทํางานในสายอาชีพนี้มากกว่า”  ตผู้ให้
ข้อมูล 7  

4.3.2 ความสอดคล้องกันระหว่างการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) กับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 
          ผลจากการเก็บข้อมลูพบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความเห็นถึงความสอดคล้องระหว่าง
การแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายว่ามีความ
สอดคล้องกันโดยแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ  
  ลักษณะแรก จิตวิญญาณในการทํางานควรเกิดข้ึนก่อนการเกิดจริยธรรมผู้ ให้
ข้อมูลได้มีมุมมองว่าเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเกิดข้ึนจากมิติด้านจิตใจภายในตัวของแต่ละบุคคล และเมื่อผ่าน
กระบวนการสร้างความคิดและการหล่อหลอมระหว่างตัวบุคคล การทํางาน และองค์กรแล้ว จึงแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพทนายความ ซึ่งต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาจสรุปได้ว่าจิตวิญญาณเป็นความคิด และจริยธรรมเป็นการกระทํา  
 “โดยหลักแล้วจริยธรรมทนายความมีความเช่ือมโยงอย่างแน่นอนกับจิต
วิญญาณในการทํางาน ...ซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นจากด้านภายในจิตใจ หรือ inner life ก่อน …ซึ่งจิต
วิญญาณมันควรเกิดข้ึนก่อน แล้วมันจึงสามารถแสดงออกมาได้ในรูปของการปฏิบัติตามจริยธรรมหรือ
คุณธรรม...อาจพูดได้ว่าจิตวิญญาณเริ่มขึ้นที่ตัวเราในการคิด จากนั้นจริยธรรมคือสิ่งที่เราแสดงออกมา
ข้างนอก ซึ่งมันจะดีที่สุดก็ต่อเมื่อทั้งจิตวิญญาณและจริยธรรมมีความเช่ือมโยงและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 
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 มิติด้านใจ หรือชีวิตจิตใจ (Inner Life) จากข้อมูลพบว่าการที่บุคลากรมีจิต
วิญญาณในด้านนี้มีส่วนช่วยทําให้เกิดจริยธรรมในวิชาชีพทนายความโดยบุคลากรจะต้องเริ่มต้นมาจาก
ความคิดภายในจิตใจก่อน การมีแนวคิดเป็นของตนเอง โดยอยากจะพัฒนาตนเอง และจะนําไปสู่การ
ประพฤติตนเป็นทนายที่มุ่งเน้นการดําเนินคดีเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรม 
 “สําหรับเรามองว่ามันมีความเช่ือมโยงกัน คุณต้องเริ่มจากการมีความคิด
ภายในจิตใจของตัวเองก่อน อะไรก็ตามถ้าหากว่าเริ่มต้นด้วยตัวเองได้มันเป็นสิง่ที่ดีทีสุ่ด ถ้าหากเริ่มต้น
ด้วยทุกคนมีแนวคิดจากตนเอง... แล้วมันก็จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้จริยธรรม เช่นถ้า
เราเริ่มจากการมีความคิดภายในจิตใจก่อนว่าเราอยากที่พัฒนาตัวเอง เราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ทํางาน แล้วเราก็จะแสดงพฤติกรรมของการเป็นทนายความที่ดีออกมา เราว่าความเราจะสืบค้นฎีกา
หาข้อกฎหมายเพื่อดูช่องโหว่ และก็ดําเนินคดีให้เกิดความยุติธรรม” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

นอกจากนี้มิติด้านจิตใจยังนําไปสู่การมีจริยธรรมผ่านการปฏิบัติ ตนต่อ
ลูกความด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและไม่หลอกลวงลูกความ และตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ถูกหรือผิดในการ
ทํางาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่เกิดข้ึนจากความคิดภายในจิตใจของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความผู้นั้น 

“ทนายความคนนั้นเองต้องมีทั้งภายนอกและก็ภายใน ภายในคือต้องเกิด
จากความคิดเลยนะว่าเราต้องซื่อตรง จริงใจ ส่วนภายนอกคือการแสดงการกระทําของเราก็ต้อง
เป็นไปตามนั้นด้วย เช่น เราต้องไม่หลอกลวงลูกความ” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

“แต่ว่าด้วยหลักการทํางานของผม “เราไม่ทําขาว เป็นดํา” หมายถึงเราไม่
เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ซึ่งมันแล้วแต่ความคิดข้างในจิตใจคนเลยนะ” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

“เราควรรู้ในตัวเองรู้ว่าการประกอบวิชาชีพอะไรควรหรือไม่ควรทํา เช่น
บางอย่างที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายจริงๆ คุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือช่วยยุ่ง แค่ปล่อยให้มัน
เป็นไปตามกลไกของกฎหมายก็ได้” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

 มิติท่ี 2 ด้านงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) เมื่อ
ทนายความเกิดจิตวิญญาณในการทํางานด้านชีวิตจิตใจแล้ว ประกอบกับเมื่อบุคลากรสามารถรับรู้
หรือให้คุณค่ากับงานทนายความว่ามีความสําคัญ มีความรักในวิชาชีพของเรา โดยได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากองค์กรหรือสํานักงานก็จะนําไปสู่การแสดงออกจริยธรรมที่ถูกต้อง  

“พี่มองว่า จิตวิญญาณในการทํางานมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการ
แสดงออกทางด้านจริยธรรม  คือมันเช่ือมโยงถึงกันได้ โดยการมองหรือมีความคิดว่างานที่เราน้ันมันมี
คุณค่า คือแต่ละบุคคลอาจจะมองคนละมุมกัน รวมไปถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสํานักงาน มัน
ถึงจะเกิดจิตวิญญาณในการทํางาน และนําไปสู่พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการมีจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพทนาย”(ผู้ให้ข้อมูล 2) 
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“...จริยธรรมกับจิตวิญญาณในการทํางานของทนายความต้องมีความ
สอดคล้องกันแน่นอนพี่ขออธิบายว่ามันก็เหมือนกับการทํางานเราต้องมีจิตวิญญาณในการทํางานก่อน 
ต้องเริ่มอยากทําใจรกั และเราก็จะทําอย่างเต็มที่โดยอยู่ภายใต้จริยธรรมในการทํางาน เพราะ เรามอง
ว่าเรารักในวิชาชีพของเราอยากทํางานออกมาให้ดีที่สุด...” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

“...พี่มองว่ามิติด้านชีวิตจิตใจสําคัญสุดที่ทําให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางาน 
คือถ้าเราเริ่มจากการมีใจรักชอบในงานของตนเอง ประกอบกับการมองเห็นว่างานของตนเอง งาน
ทนายนี่แหละที่เป็นงานที่ทําให้ตัวเราเองมีคุณค่าต่อตัวเอง และต่อคนอื่นหรือสังคมโดยรวมโดยผ่าน
ได้รับการสนับสนุนจากสังคมบริเวณภายในสํานักงาน เราจะเกิดจิตวิญญาณในการทํางานที่ดีคือ
สามารถรับรู้ได้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร... ...พี่คิดว่าการที่เราจะสามารถสร้างจิตวิญญาณ
ในการทํางานมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วสร้างได้เลยนะ” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 

หากทนายความได้รับการส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางานในด้าน
งานที่มีคุณค่าและมีความหมายจะนําไปสู่การปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งแสดงออกผ่านการ
พยายามไกล่เกลี่ยคดี ไม่เอาเปรียบใคร และไม่สร้างความเดือดร้อนโดยการใช้กฎหมาย และทํางาน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งคดีความ พยายามค้นหาความจริงเพื่อนําเสนอสิ่งที่ถูกต้องให้
สังคมรับรู้  รวมไปถึงการไม่รับของงที่ผิดกฎหมายจากผู้อื่น และการรับเป็นทนายขอแรงตามที่ศาล
มอบหมาย 

“... ยกตัวอย่างคดี พี่เคยได้รับหน้าที่ให้ไปไกล่เกลี่ยอุบัติเหตุเกิดข้ึนเป็น
คดีอาญา คือ ผู้หญิงคนหนึ่งถูกรถของโรงงานไหลทบัขาเปน็แผล โดยพี่ก็ไปพยายามคุยกับผูเ้สยีหายว่า
เราพยายามจะยุติข้อพิพาทให้ยุติธรรม คือเราก็ไกลเกลี่ยให้โดยไม่ทําให้ทั้งสองฝุายเดือดร้อนจนเกิน
พอดี มุมมองของนักกฎหมายหรือทนายความที่ดี คือต้องมองใจเขาใจเรานะ เขาเจ็บเราก็ต้องจ่าย บน
ความถูกต้อง พี่จึงพยายามคิดเสมอว่าถ้าเราไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

 ถึงแม้ว่าในบางครั้งการประกอบวิชาชีพจะเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในระหว่างการทํางานทั้งระหว่างลูกความ หรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน แต่ถ้าทนายความมองว่า
สิ่งที่ทําเป็นสิ่งถูกต้อง ก็จะพยายามดําเนินงานให้จนเสร็จโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นให้ได้รับ
ความเดือดร้อนซึ่งเป็นการให้คุณค่าและความสําคัญกับงาน 

 “มันเป็นเรื่องภายในและภายนอก... คือเคยมีคดีหนึ่งคือเรารับงานมาแล้ว 
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกความไม่ค่อยเข้ากันได้ในการทํางาน เราก็ต้องทําต่อไปให้จบ มันเป็นเหมือนความ
รับผิดชอบเราด้วย ถึงแม้เราจะมีความขัดแย้งกับตัวลูกความก็ตาม ถ้าเราเริ่มจากเราไม่มีจิตวิญญาณ
ในการทํางาน ไม่มีใจที่จะทําก่อน ผลกระทบหรือพฤติกรรมของเราก็จะแสดงออกมาแบบผิดๆ 
ตามมา” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 
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“เราก็ไม่อยากทิ้งคดีนะพยายามให้มันได้ผลสําเร็จ อันนี้มันก็คือการทุ่มเท
อย่างหนึ่ง เราไม่เอาแค่คําให้ได้เพียงคําพิพากษาเท่านั้น พยายามที่จะให้ลูกความก็จะไปให้สุด คํา
พิพากษา” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“...คือพี่ว่าจิตวิญญาณสําคัญนะเราต้องมีแนวคิดว่างานของเราเป็นต้นทาง
ของกระบวนการยุติธรรมจากนั้นสิ่งที่เราทําคือจําต้องค้นหาความจริงและนําเสนอสิ่งที่ถูกต้องพูด
อย่างนี้ก็เพราะว่าศาลจะตัดสินจากพยานหลักฐานที่แต่ละฝุายนํามาสู้กัน ถ้าทนายความไม่ตั้งใจ
ทํางานให้ดีหรือใช้วิธีที่ไม่สะอาดหลักฐานที่ได้ไปก็จะผิดไปด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 

 นอกจากทนายความจะต้องพยายามไกล่เกลี่ยคดี และไม่ละทิ้งคดีแล้ว การ
บอกความจริงอย่างตรงไปตรงมาและการให้เวลากับลูกความอย่างเต็มที่  รวมทั้งการปกปิดความลับ
ของลูกความก็เป็นสิ่งที่ควรกระทํา เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับตัวทนายความเองและเป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับลูกความอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นมุมมองของการเห็นคุณค่าของงานที่ทํา 

“เราต้องบอกหรืออธิบายให้เขาเข้าใจนะ ส่วนใหญ่ตอนที่เรารับข้อเท็จจริง
มาจากตัวความเราจะบอกให้เขาบอกให้หมด แล้วเอาเอกสารมาพิเคราะหก์ัน หลังจากนั้นเราก็จะบอก
แนวทางในการดําเนินคดีไปเลย...เพราะตัวความจะได้ความชัดเจนของรูปคดี และในเรื่องการทํางาน
ของตัวทนายความเอง จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจในการทํางาน” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

 “งานเราจะตั้งแต่ศึกษาเนื้อหาคดี เตรียมคดี ซักซ้อม ลูกความเต็มที่กับทุก
ข้ันตอน เหมือนเราก็อยากจะช่วยเขาด้วยและเหมือนเป็นการรักษาลูกความเอาไว้ เพราะบางที
ลูกความก็รู้สึกว่าเขาสามารถทํางานได้ในที่ทํางานของเขาในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการปัญหาได้
ทําให้ธุรกิจของเขาดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

 “อย่างความลับลูกความอันไหนที่ไม่ควรแพร่งพรายก็ไม่สามารถบอกใครได้
ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมาก” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

 นอกจากนี้การไม่รับของหรือทรัพย์สินของลูกความยังเป็นการกระทําที่
แสดงให้เห็นว่างานของทนายความเป็นงานที่มีคุณค่า มีการกระทําโดยสุจริตใจไม่รับสิ่งที่เห็นว่าผิด
ศีลธรรมหรือส่งผลต่อความถูกต้อง 

“ผมจะคืนของให้ลูกความทุกครั้งนะ แต่ผมจะรับสิ่งของที่ลูกความให้ก็
ต่อเมื่อเขาให้ผมเองเท่านั้นแต่ต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดศีลธรรมนะ เช่น ผมเคยว่าความให้หมอนวด แต่หมอ
นวดไม่มีเงินจะขอจ่ายเป็นอย่างอื่น ผมก็ไม่รับนะมันผิดศีลธรรม เราต้องมีหลักมั่นในตัวเรา” (ผู้ให้
ข้อมูล 5)   
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การมองเห็นคุณค่างานของตัวเองยังรวมไปถึงการรับเป็นทนายขอแรงตามที่
ศาลร้องขอเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไมม่ีโอกาสในการการจา้งทนาย เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นผ่านการใช้
ความรู้ของตนเอง 

“ถ้าศาลขอแรงเป็นทนายเราก็ต้องทํานะ ไม่ฉะนั้นมันก็จะผิดได้ คืองานของ
เราก็ต้องมีการช่วยเหลือคนอื่น” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 

 มิติท่ี 3 ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community)
จากข้อมูลรายงานพบว่าไม่เพียงแต่มิติด้านจิตใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเกิดจิตวิญญาณในการ
ทํางานรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากสังคมหรือชุมชนในสํานักงานด้วยที่ช่วยอํานวยให้เกิด
จริยธรรมในการทํางาน 

 “จิตวิญญาณในการทํางานของแต่ละคนและการแสดงออกของแต่ละคนก็
อาจจะแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละคน นอกจากการเริ่มที่ตัวเองแล้ว สังคมในการทํางานก็ถือเป็น
สิ่งที่ทําให้เกิดจริยธรรมในการทํางานด้วยส่วนหนึ่ง เนื่องจากถ้าเรามีสภาพแวดล้อมสังคมในการ
ทํางานที่ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ความคิดหรือแนวทางก็จะมีความใกล้เคียงกัน” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

  เมื่อมีการทํางานร่วมกันระหว่างทนายความด้วยกัน จิตวิญญาณในส่วน
ของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็น
มิตร โดยผ่านการสอน บอกเล่า เตือน หรือ ไม่แย่งคดีอีกฝุาย ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ 

 “เวลามีน้องใหม่ๆเขามาทาํงาน ทุกคนก็จะช่วยกันสอนน้อง อาจจะเล่าเปน็
ประสบการณ์บ้าง หรือบอก เตือน เพื่อให้เขาสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึนแล้วก็ยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออย่างเราจะไม่ไปแย่งคดีกันเองนะ เราจะให้เกียรติอีกฝุาย แต่ก็ยังมีการ
ปรึกษากันในระหว่างทนาย” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 

“ในขณะเดียวกับถ้าเจอทนายข้างนอกที่ได้มีโอกาสร่วมกัน หากเขาทําไม่ถูก
เราก็มีการแนะนําเขาด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 

 มิติท่ี 4 ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล  (Alignment between organization and individual values)  

ทนายความมีมองว่าจะต้องมีจิตวิญญาณในการทํางานก่อนจึงจะนําไปสู่การ
กระทําที่มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งในมุมมองนีค่้านิยมขององค์กรเป็นเรื่องของโครงสร้าง
จากตัวทนายความเองแต่ละคน ถ้าทนายความมีความคิดดี การกระทําก็จะออกมาดี คือ การมองที่ตัว
บุคคลนั้น 
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“มันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน เพราะว่าจริงๆ แล้วจิตวิญญาณใน
การทํางานพี่มองว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างหลักของตัวทนายความที่มันจะมุ่งไปสู่การกระทําที่
แสดงออกถึงจริยธรรมเสมอถ้าทนายมีความรู้ดี มีความคิดดีส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่ออกมา ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรม คําพูด หรือหลักการบริหารงานมันก็จะออกมาดี คือถ้าคุณเริ่มคิดมองงานทนายเป็นแบบ
ธุรกิจ โดยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกหรือมีจิตวิญญาณในการทํางาน สุดท้ายแล้วเนื้อหาการทํางานมันกเ็ป็น
แค่ธุรกิจ ซึ่งคุณก็จะขาดสิ่งที่ลูกความต้องการเสมอ คือการใส่ใจในเรื่องการทํางาน คุณอาจจะทํางาน
ไม่มีความสุข และอาจจะฝุาฝืนจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพนี้ก็เป็นได้ แตพ่ี่ก็ยังคิดอยู่เสมอว่างาน
ทนายเป็นงานที่ผูกอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคน พื้นฐานครอบครัว สภาพแวดล้อม ที่แต่ละคนได้เรียนรู้มา
ด้วย” (ผู้ให้ข้อมูล 7) 

 บุคลากรแต่ละคนมีค่านิยมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หากค่านิยมของของบุคคล
แต่ละคนมีความสอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรกําหนดไว้ คือ ความยุติธรรม หรือความซื่อสัตย์ แล้วเราได้มี
การปฏิบัติตามก็จะเกิดการพัฒนาตัวเอง หรือเกิดความสําเร็จในการทํางาน 

“ผมไม่ ว่ิงเต้น หรือติดสินบนนะ ผมว่ามันไม่ ถูกต้อง เราอยากเป็น
ทนายความที่มือสะอาดใช้ข้อกฎหมายในการสู้กันในศาลมากกว่าที่จะไปเล่นกันนอกศาล คือมันเป็น
สิ่งที่เรายึดมั่นในใจมาตั้งแต่แรก” (ผู้ให้ข้อมูล 5)   

 “เราก็เปูาหมายของเราในการทํางาน ในขณะที่องค์กรก็มีค่านิยมกําหนดไว้ 
เราก็ต้องการปฏิบัติตามที่กําหนดก็จะทําให้เราได้พัฒนาตัวเอง หรือประสบความสําเร็จ”(ผู้ให้ข้อมูล 
6    

ลักษณะที่สอง ผู้ให้ข้อมูลมองว่า จิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมมี
ความสอดคล้องกันในรูปแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือต้องทําให้มันเกิดควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดย
บุคคลนั้นจะต้องมีทั้งจิตวิญญาณในการทํางานและยึดถือหลักจริยธรรมจึงจะทําให้การทํางานเป็นไป
อย่างยุติธรรม 

“ผมมองว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือถ้าเรามีอุดมการณ์ หรือมีความตั้ง
มั่นในจริยธรรม คือถ้าคุณเองไม่มีจริยธรรมมันก็ไม่ได้ ถ้าความยุติธรรมยังไม่มีแล้วคุณจะไปประกอบ
อาชีพได้อย่างไร คือคุณต้องมีจริยธรรมควบคู่ไปกับจิตวิญญาณในการทํางานทําให้มันเกิดข้ึนพร้อมๆ
กัน คือเราต้องเริ่มจากตนเองก่อนที่ไปหาคนอื่น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหลักยึดหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานพร้อมกัน ก็จะส่งผลให้การดําเนินชีวิต การทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นข้ันตอนการสืบ
คดี การหาพยาน การยื่นฟูองศาลเราก็จะทําตามหลักจริยธรรมที่เรายึดไว้...ถ้าเราไม่ทําให้มันถูกต้อง 
หรือทําให้ดีให้อยู่ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพทนายความที่ได้ยึดถือไว้ ก็ถือว่าเรายังทํางานได้ไม่เต็มที่ 
ยังไม่เคารพในอาชีพของตัวเอง” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 
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 ลักษณะสุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นว่า ความสอดคล้องของจิต
วิญญาณในการทํางานและการแสดงออกถึงจริยธรรมในการทํางานมีความเช่ือมโยงกันและสามารถ
เกิดข้ึนได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ เริ่มต้นที่จิตใจก่อนแล้วจึงมีการแสดงออกถึงจริยธรรมและรูปแบบที่ต้อง
เกิดควบคู่กันไป 

“จิตวิญญาณในการทํางานกับการแสดงออกถึงจริยธรรมของทนายความ
ต้องไปด้วยกัน คือคุณต้องมีจิตวิญญาณในการทํางานก่อนเริ่มจากที่ตัวตนของคุณก่อนเลย ความรู้สึก
นึกคิดของคุณต่ออาชีพทนายความโดยมองเห็นว่างานของคุณมีคุณค่าหรือเปล่า แล้วสภาพแวดล้อม
รอบๆตัวคุณเช่นเพื่อนร่วมงานช่วยทําให้คุณเกิดความรู้สกึรกัในงาน มีความสุขที่จะมาทํางาน ซึ่งจะทํา
ให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางานา...บางทีมันก็ต้องมีควบคู่กันไป เช่นคุณต้องมีความซื่อสัตย์ต้องรู้
กฎหมายหรือเนื้อหาในงาน พร้อมๆ ไปกับความรักในงาน คือมันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้  จริงๆ มัน
แยกกันไม่ออกนะ” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

 จากผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในมุมมองของทนายความจิตวิญญาณใน
การทํางานมีความสอดคล้องกับการเกิดจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ซึ่งจะ
สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของการกระทําหรือการแสดงพฤติกรรมตามองค์ประกอบของมิติทางจิต
วิญญาณ 4 ด้านที่มีส่วนช่วยทําให้เกิดจิตวิญญาณในการทํางานอย่างสมบูรณ์ 
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ตารางที่ 4.8 
 
สรุปการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมทนายความ 

จิตวิญญาณในการทํางาน จริยธรรมของทนายความ 
มิติด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner life)  
“ถ้าหากเริ่มต้นด้วยทุกคนมีแนวคิดจาก
ตนเอง... แล้วมันก็จะแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้จริยธรรม เช่นถ้า
เราเริ่มจากการมีความคิดภายในจิตใจ
ก่อนว่าเราอยากที่พัฒนาตัวเอง เราก็จะ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน” (ผู้ให้ข้อมูล 8) 

1) ดําเนินคดีอย่างซื่อสัตย์ 
         “ภายในคือต้องเกิดจากความคิดเลยนะว่าเรา
ต้องซื่อตรง จริงใจ”  
         “ด้วยหลักการทํางานของผมเอง “เราไม่ทํา
ขาว เป็นดํา” (ผู้ให้ข้อมูล 5  
2) รักษาความยุติธรรมด้วยการใช้ความรู้ให้ถูกต้อง      
        “เราก็จะมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานโดยคดีที่เรา
ว่าความเราจะสืบค้นฎีกาหาข้อกฎหมายเพื่อดําเนินคดี
ให้เกิดความยุติธรรม ต้องหาวิธีที่จะได้ประโยชน์กันทั้ง
สองฝุาย” (ผู้ให้ข้อมูล 8       
        “บางอย่างที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายจริงๆ คุณก็ไม่
ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือช่วยยุ่ง แค่ปล่อยให้มัน
เป็นไปตามกลไกของกฎหมายก็ได้ หรือไม่ถ้าคุณจะเข้า
ไปก็ทําแค่รักษาสิทธิให้เขา” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 

มิติท่ี 2 ด้านงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) 
“จิต วิญญาณในการทํ า ง านมี ความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมการแสดงออก
ทางด้านจริยธรรม  คือมันเช่ือมโยงถึงกัน
ได้ โดยการ 
มองหรือมีความคิดว่างานท่ีเรานั้นมันมี
คุณค่า คือแต่ละบุคคลอาจจะมองคนละ
มุมกัน” ตผู้ให้ข้อมูล 2  

3) เน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ 
         “เราก็ไกล่เกลี่ยให้โดยไม่ทําให้ทั้งสองฝุาย
เดือดร้อนจนเกินพอดี มุมมองของนักกฎหมายหรือ 
ทนายความที่ดี คือต้องมองใจเขาใจเรานะ เขาเจ็บเรา
ก็ต้องจ่าย บนความถูกต้อง พี่จึงพยายามคิดเสมอว่า
ถ้าเราไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 
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ตารางที่ 4.8 
 
สรุปการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมทนายความ ตต่อ  

จิตวิญญาณในการทํางาน จริยธรรมของทนายความ 
 4) การไม่ละท้ิงคดีความ 

       “เราก็ต้องทําต่อไปให้จบ มันเป็นเหมือนความ
รับผิดชอบเราด้วย ถึงแม้เราจะมีความขัดแย้งกับตัว
ลูกความก็ตาม” (ผู้ให้ข้อมูล 4) 
       “เ ราก็ ไม่อยากทิ้ งคดีนะพยายามให้มันได้
ผลสําเร็จ อันน้ีมันก็คือการทุ่มเทอย่างหนึ่ง เราไม่เอา
แค่คําให้ได้เพียงคําพิพากษาเท่านั้น พยายามที่จะให้
ลูกความก็จะไปให้สุดคําพิพากษา” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 
5)  ค้นหาความจริงและนําเสนอสิ่งท่ีถูกต้อง 
       “คือพี่ว่าจิตวิญญาณสําคัญนะเราต้องมีแนวคิด
ว่างานของเราเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม
จากนั้นสิ่งที่ เราทําคือจําต้องค้นหาความจริงและ
นําเสนอสิ่งท่ีถูกต้อง” (ผู้ให้ข้อมูล 6) 
6) การให้คําปรึกษากับลูกความอย่างตรงไปตรงมา 
       “เราต้องบอกหรืออธิบายให้เขาเข้าใจนะ ส่วน
ใหญ่ตอนที่เรารับข้อเท็จจรงิมาจากตัวความเราจะบอก
ให้เขาบอกให้หมด แล้วเอาเอกสารมาพิเคราะห์” 
(ผู้ให้ข้อมูล 2) 
7)  การอุทิศเวลาให้กับลูกความ 
       “งานเราจะตั้งแต่ศึกษาเนื้อหาคดี เตรียมคดี 
ซักซ้อม ลูกความเต็มที่กับทุกข้ันตอน เหมือนเราก็
อยากจะช่วยเขาด้วยและเหมือนเป็นการรักษา
ลูกความเอาไว้” (ผู้ให้ข้อมูล 2) 
8)  การรับเป็นทนายขอแรง 
        “ถ้าศาลขอแรงเป็นทนายเราก็ต้องทํานะ มันก็
คืองานของเราก็ช่วยเหลือคนอื่น” (ผู้ให้ข้อมูล 3) 
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ตารางที่ 4.8 
 
สรุปการแสดงออกทางจิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมทนายความ ตต่อ  

จิตวิญญาณในการทํางาน จริยธรรมของทนายความ 
 9) คืนเงินและทรัพย์สินของลูกความ 

       “ผมจะคืนของให้ลกูความทุกครัง้นะ แต่ผมจะ
รับสิ่งของที่ลกูความให้ก็ต่อเมื่อเขาให้ผมเองเท่านั้นแต่
ต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิด” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

มิติท่ี 3 ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชมุชน (Sense of Community) 
“จิตวิญญาณในการทํางานของแต่ละคน
และการแสดงออกของแต่ละคนก็อาจจะ
แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละคน 
นอกจากการเริ่มที่ตัวเองแล้ว สังคมใน
การทํางานด้วยส่วน หนึ่ง”ตผู้ให้ข้อมูล 1  

10) การไม่แย่งคดีกัน 
        “...เราจะไม่ไปแย่งคดีกันเองนะ เราจะให้
เกียรติอีกฝุาย แต่ก็ยังมีการปรึกษากันในระหว่าง
ทนาย” (ผู้ให้ข้อมูล 1) 
11) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
       “ในขณะเดียวกับถ้าเจอทนายข้างนอกที่ได้มี
โอกาสร่วมกัน หากเขาทําไม่ถูกเรากม็ีการแนะน าเขา
ด้วย” (ผู้ให้ข้อมลู 4)” 

มิติท่ี 4 ความสอดคล้องระหว่างคา่นิยมองค์กรกับคา่นิยมระดับปัจเจกบุคคล   
(Alignment between organization and individual values) 
“จิตวิญญาณในการทํางานพีม่องว่ามัน
เป็นเรื่องโครงสร้างหลักของตัว
ทนายความที่มันจะมุ่งไปสู่การกระทําที่
แสดงออกถงึจริยธรรมเสมอถ้าทนายมี
ความรู้ดี มีความคิดดีส่วนใหญ่ผลลัพธ์ที่
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม คําพูด 
หรือหลกัการบรหิารงานมันกจ็ะออกมาดี
...” (ผู้ให้ข้อมลู 7) 

12) การปฏิบัติตนตามระเบียบในการทํางาน 
       “เราก็เป้าหมายของเราในการทํางาน ในขณะที่
องค์กรกม็ีค่านิยมกําหนดไว้ เราก็ต้องการปฏิบัติตามที่
กําหนด” (ผู้ให้ข้อมลู 6) 
13) การไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
       “ผมไม่ว่ิงเต้น หรือติดสินบนนะ ผมว่ามันไม่
ถูกต้อง เราอยากเป็นทนายความที่มือสะอาดใช้ข้อ
กฎหมายในการสู้กันในศาลมากกว่า” (ผู้ให้ข้อมูล 5) 

ที่มา : ผู้วิจัย 
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จากข้อมูลทั้งหมดของการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าทนายความแต่ละคนมี
ความเข้าใจในความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานทีแ่ตกต่างกันตามการรับรู้ของแต่ละบุคคลโดย
มีอายุในการทํางานเป็นตัวกําหนด ผู้วิจัยพบว่ามิติด้านในหรือชีวิตจิตใจ มีการให้ความหมายโดยมีอายุ
มาเป็นตัวแปร พบว่าทนายความที่มีอายุการทํางานมากกว่าจะให้ความหมายต่อมิติทางจิตวิญญาณใน
ด้านจิตใจ ส่วนทนายความที่มีอายุน้อยกว่าจะให้ความหมายไปในทางการความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ทํางาน โดยจากการศึกษาพบว่า ทนายความได้ให้ความเห็นว่าการมีมิติทางจิตวิญญาณจะส่งผลต่อ
การเกิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในวิชาชีพทนายความ มิติด้านชีวิตด้านใน และ
งานที่มีคุณค่าและมีความหมายจะส่งผลต่อความคิด จิตใจ และการรับรู้ในคุณค่าของงานที่ทําสง่ผลตอ่
การสร้างจริยธรรมในใจ ทําให้ทนายความมีความคิดริเริ่มจากความถูกต้อง รวมไปถึงการตั้งใจทํางาน 
ในขณะเดียวกัน มิติด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน และ ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมปัจเจก
บุคคลและค่านิยมองค์กรเปน็ตัวสนับสนุนให้การเกิดจิตวิญญาณในการทํางานเป็นไปอย่างเติมเต็มมาก
ข้ึน โดยจากการสรุปผลทั้งหมด พบว่าจิตวิญญาณในการทํางานสามารถสร้างจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพของทนายความได้ทั้งหมด 13 ประเด็น คือ  

1) ดําเนินคดีอย่างซื่อสัตย์ 
2) รักษาความยุติธรรมด้วยการใช้ความรู้ให้ถูกต้อง      
3) เน้นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ 
4) การไม่ละทิ้งคดีความ 
5) ค้นหาความจริงและนําเสนอสิ่งที่ถูกต้อง 
6) การให้คําปรึกษากับลูกความอย่างตรงไปตรงมา 
7) การอุทิศเวลาให้กับลูกความ 
8) การรับเป็นทนายขอแรง 
9) คืนเงินและทรัพย์สินของลูกความ 
10) การไม่แย่งคดีกัน 
11) การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
12) การปฏิบัติตนตามระเบียบในการทํางาน 
13) การไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่อง จิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความหมายและการ
แสดงออกในด้านจิตวิญญาณในการทํางาน และศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างมิติทางจิตวิญญาณ
(Workplace Spirituality) และ จริยธรรมในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว เพื่อค้นหา
แนวทางหรือวิธีในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ทนายความและจิตวิญญาณในการทํางาน ด้วยเหตุที่การศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและจริยธรรมเพื่อ
นํามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยและนํามามาปรับใช้อย่างแพร่หลาย
มากนักในประเทศไทยโดยเฉพาะในวงการของนักกฎหมาย เมื่อเทียบกับประเด็นหรือเครื่องมือในด้าน
การบริหารอื่นๆ  ประกอบกับในการประกอบวิชาชีพทนายความ จริยธรรมในการทํางานเป็นเรื่อง
สําคัญที่ทุกคนจะต้องยึดถือไว้เพราะทนายความ เป็นกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับการ
เยียวยา หรือ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายทดแทน ตลอดจนผู้ที่ไม่ ได้รับความเป็นธรรม ทั้งจากการ
กระทําระหว่างประชาชนด้วยกันเอง รวมทั้งจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผ่านการใช้ความรู้
ความสามารถซึ่งสามารถส่งผลกระทบเป็นได้ทั้งคุณประโยชน์และโทษต่อบุคคลอื่น หากนําใช้ไม่ถูก
หรือผู้ใช้ไม่มีจริยธรรมหรือจิตวิญญาณในการทํางานก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อการทํางานและอาจสร้าง
ความเดือดร้อนได้ในสังคม 

โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ 
บทความวารสารจากในประเทศและต่างประเทศ ร่วมไปกับการใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้
วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ของงานวิจัย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจากสํานักงานทนาย 4 แห่ง 
แห่งละ 2 ท่านโดยพบว่าระดับข้อมูลอิ่มตัวของผู้ให้ข้อมูลมีจํานวนทั้งหมด 8 ท่าน โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ตามกลุ่มอายุการทํางาน โดยเป็นทนายความในระดับปฏิบัติการที่อายุงานน้อยกว่า 10 ปี
จํานวน 4 ท่าน และทนายความระดับบริหารที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปีจํานวน 4 ท่าน มีระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลทั้งสิ้นจํานวน 17 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2559) หลังจากนั้น
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล และได้ผลจากการศึกษาดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

วิชาชีพทนายความถือเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างยิ่งในวงการนัก
กฎหมายว่าเป็นสายธารแห่งความยุติธรรมไม่ต่างจากผู้พิพากษา อัยการ หรือตํารวจ เนื่องจาก
ทนายความเป็นผู้ที่แสวงหาข้อเท็จจริงมาเพื่อใช้ในการไต่ส่วนคดีให้ได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย ทําให้เกิดความบริสุทธ์ิและผดุงความยุติธรรมแก่ผู้นั้นตลอดจนสังคมรอบข้าง นอกจาก
ความรู้ในด้านกฎหมายแล้ว จริยธรรมในการทํางานก็ถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรกําลังให้ความสําคัญ 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าจิตวิญญาณในการทํางานเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรได้มีการตระหนักถึง
ความสําคัญของตนเองและนําไปสู่การประพฤติตามหลกัจรยิธรรมซึ่งเปน็เปาูหมายสาํคัญของสงัคมอีก
ด้วย โดยผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์กําหนดไว้ ซึ่งจากการ
นําเสนอผลกผลการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูล ในบทที่ 4 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็น 
ดังนี ้

 

5.1.1 ความเข้าใจท่ีมีต่อจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 

    ตามที่ผู้ วิจัยได้สรุปการสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลในบทที่  4  ทําให้ เห็นว่า
ทนายความผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีการรับรู้จิตวิญญาณในการทํางานในแต่ละประเด็นแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยสว่นบุคคลของแต่ละคนด้วย  โดยผู้วิจัยทําการสรุปเกี่ยวกับการให้ความหมายและ
การแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน ได้ดังนี ้

5.1.1.1 การให้ความหมายต่อมุมมองด้านจิตวิญญาณในการทํางาน 
            ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน จากการวิจัยพบว่าทนายความมี

มุมมองความเข้าใจต่อ จิตวิญญาณในการทํางานคล้ายคลึงกัน ในระหว่างผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ใน
ความเห็นที่ว่า จิตวิญญาณในการทํางาน คือการที่ทนายความทํางานโดยต้องตั้งมั่นอยู่บนหลัก
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ขัดต่อศีลธรรม อันเนื่องมาจากลักษณะของงานและวิชาชีพที่ทํา
ที่ต้องอาศัยหลักเรื่องความซื่อสัตย์เป็นแนวทางในการดําเนินงาน เนื่องด้วยงานของทนายความที่ต้อง
มีการใช้ความรู้ในทางที่ถูกเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในการต่อสู้เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดในระหว่าง
บุคคล  
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ภาพที่ 5.1 การเปรียบเทียบความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน, โดย ผู้วิจัย 

 
 แต่ในขณะเดียวกันจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่าทนายความที่มีอายุงานน้อยกว่า 

10 ปีมีมุมมองต่อจิตวิญญาณในการทํางานแตกต่างออกไปในแง่ของความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทในการ
ทํางาน และวินัยในการทํางาน ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุงานมากว่า 10 ปี ได้ให้ความหมายในประเด็น
ของ จิตวิญญาณว่า คือ ภาวะภายในจิตใจ การตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองผ่านการทํางานที่คุณค่า 
ประกอบกับการได้ช่วยเหลือสังคม เน้นไปในมิติด้านจิตใจ 

ดังนั้น จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า อายุในการทํางานมีผลต่อการให้
ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน เนื่องด้วยประสบการณ์และระยะเวลาในการทํางานที่
แตกต่างกันของทนายความแต่ละคนจะส่งผลต่อทัศนคติและการรับรู้ของทนายความผู้นั้นในการ
ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองซึ่งจะถูกหล่อหลอมผ่านการทํางานที่ต้องพบเจอคนที่หลากหลาย 
รูปแบบงานที่ยาก รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการทํางานที่หลากหลายจนเกิดความเช่ีย วชาญ 
และสามารถสร้างความเข้าใจซึ่งส่งผลต่อการประกอบอาชีพ 

จากการวิจัยสามารถสรปุผลความเข้าใจต่อมติิย่อยของจติวิญญาณในการทาํงานได้
ดังต่อไปนี้ 

มิติท่ี 1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner Life)  เป็นเรื่องภายในจิตใจ คือ
การยอมรับในตัวตนของตนเอง การแสวงหาโอกาสในการทํางานและการพัฒนาตนเองเพื่อทําให้เกิด
ศักยภาพในการทํางาน โดยให้ความสําคัญกับการทํางานที่รักและเข้าใจในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความสุขและสนุก รวมทั้งการมีเปูาหมายในการทํางาน  

การยึดมั่นในหลัก 
- จริยธรรม 
- ความซื่อสัตย ์
- ไม่ขัดต่อศีลธรรม 

- เรื่องภายในจิตใจ 
- การตระหนักรู้ใน
หน้าที่ของตนเองผ่าน
การทํางานที่มีคุณค่า 
- การช่วยเหลือสังคม 

อายุงานไม่เกิน 10 ป ี อายุงาน 10 ปข้ึีนไป 

- ความมุ่งมั่น 
- ความตั้งใจ 
- ทุ่มเททํางาน 
- วินัยในการทํางาน 

ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน 



70 
 

โดยผู้วิจัยพบว่าความเข้าใจระหว่างกลุ่มทนายความที่มีอายุการทํางานแตกต่างกัน
มีความเข้าใจในมิติด้านนี้แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมการแสดงออกที่เกี่ยวข้องมีความ
แตกต่างกันไปด้วย ทนายความกลุ่มที่มีอายุการทํางานน้อยกว่าจะมองว่ามิติด้านในหรือชีวิตจิตใจ
ประกอบไปด้วยความหมายที่หลากหลายกว่า ในขณะทนายความที่อายุงานมากกว่าจะให้ความหมาย
เริ่มต้นในทางจิตใจเป็นหลัก การรู้สึกรักและภาคภูมิใจ และเข้าใจในงานทนายความซึ่งเป็นมุมมองที่
ลึกและเป็นนามธรรมมากกว่า 

มิติท่ี 2 งานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work)  โดยการรับรู้
คุณค่าและความหมายของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเกิดข้ึนมาจากการที่ทนายความแต่ละบุคคลมี
มุมมองต่อคุณค่าในงานที่แตกต่างกัน  

 

 
ภาพที่ 5.2 มุมมองของทนายความที่มีต่อการรบัรูง้านทีม่ีคุณค่าและมีความหมาย, โดย ผู้วิจัย 

 
โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ  
1) คุณค่าต่อตนเองทั้งในด้านการเลี้ยงชีพตลอดจนการเสริมสร้างความรู้

ทางด้านกฎหมายให้กับตนเอง การได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา การมีไหวพริบในการว่าความ 
2) คุณค่าต่อสังคมโดยรวมเพื่ออํานวยให้เกิดความยุติธรรม เป็นการช่วยเหลือ

ผู้อื่นผ่านการนําความรู้สามารถที่เรียนมาประยุกต์ใช้โดยการปฏิบัติจริงทั้งในรูปแบบของการแสดง
ความคิดเห็น การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายต่อผู้อื่น ตลอดจนการลงมือทําที่มีความเป็นอิสระจาก
อํานาจทั้งปวง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและคอยช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนทั้งในด้านจิตใจและ
ร่างกาย  

  

การรับรู้งานท่ีมีคุณค่าและความหมาย 

ต่อตนเองตนเอง ต่อสังคม 

- ด้านการเลี้ยงชีพ 
- การพฒันาตนเอง 
- การเสริมสร้างความรู้ให้
ตนเอง 

- การช่วยเหลือผู้อื่น 
- การเสริมสร้างความ
ยุติธรรม 
- การแก้ไขปญัหา 
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โดยผู้วิจัยไม่พบว่าแตกต่างเรื่องนี้ระหว่างทนายความ 2 กลุ่มที่มีอายุการทํางาน
แตกต่างกัน เนื่องจาก งานทนายความนั้นมีคุณค่าในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่แล้ว
ในตัวเอง ประกอบกับทัศนคติส่วนบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อ
กันมา  

แต่มีข้อสังเกตว่าประเด็นเรื่องค่าตอบแทนในการทํางานของทนายได้กลายเป็น
ปัจจัยสําคัญแทนที่ส่งผลต่อความรู้สึกในมิติของงานที่มีคุณค่าและความหาย เพราะการได้รับ
ค่าตอบแทนรายคดีสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยในวิชาชีพให้แก่ทนายความนั้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานน้อยประกอบกับได้รับอายุในการว่าความน้อย จะสร้างความรู้สึกไม่อยาก
ทํางานให้เกิดข้ึนได้ 
 มิติ ท่ี 3 สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community)  
ทนายความทั้ง 2 กลุ่ม มีความเข้าใจในความหมายของมิตินี้ในประเด็นเดียวกันคือ ชุมชนในที่นี้คือ 
การเริ่มจากสถานที่ทํางานก่อน โดยเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม โดยต้องเริ่มจากการสร้างความ
เข้มแข็งภายในตัวเองก่อน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  พูดคุยและปรึกษากันอย่างจริงใจเพื่อสนับสนุนให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมี
การผ่านความสัมพันธ์กันแบบครอบครัว ทําให้เกิดการเรียนรู้ตัวตนของแต่ละคน และสร้างบรรยากาศ
ในการทํางานให้ดีข้ึน และเกิดความรู้สึกอยากมาทํางาน 

มิติท่ี 4 ด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล (Alignment between organization and individual values) พบว่าการให้
ความหมายของมิติในด้านนี้ยังมีความเข้าใจที่ ไม่ชัดเจนอยู่มาก เนื่องด้วยลักษณะของสังคม หรือ
องค์กรที่ทนายความสังกัดอยู่มีขนาดเล็ก ความเข้าใจของความสอดคล้องจึงเป็นการอยู่ร่วมกันภายใน
องค์กร โดยบุคลากรได้มีการกําหนดเปูาหมายส่วนบุคคลไว้ตามความสมัครใจ ในขณะที่องค์กรมีการ
ตั้งกฎเกณฑ์ หรือค่านิยมองค์กรข้ึนเพื่อมาสนับสนุนการทํางานร่วมกันให้มีความสอดคล้องกัน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้ เพื่อช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งจะทําให้ผลการดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีระบบ และสะท้อนให้เห็นถึงการคง
อยู่ของบุคคลในองค์กร 

5.1.2 พฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality)  
  ผลจากการสัมภาษณ์ทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยู่ในสํานักงานพบว่า

พฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณในการทํางาน แสดงออกในรูปแผนผังดังนี้ 
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ความหมายและพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน 

ความหมาย พฤติกรรม 

มิต ิ
ด้านจติใจ 

- การยอมรับในตัวตนของตนเอง  
- การแสวงหาโอกาสในการทํางาน
และการพัฒนาตนเองเพื่อทําให้
เกิดศักยภาพในการทํางาน  
- การให้ความสําคัญกับการทํางาน

ที่รักและเข้าใจในวิชาชีพ 

ใส่ใจและตั้งใจทํางาน  

ลงมือรับผิดชอบงาน 

การโน้มน้าวใจคนให้ปฏิบัติตาม 

การสร้างความสุขให้ลูกความ 

มิต ิ
ด้านงานที่
มีคุณค่า 

- งานสร้างคุณค่าในการเลี้ยงชีพ  

- การสร้างเสริมความรู้ให้ตนเอง 
- การช่วยเหลือสังคมให้เกิดความ
ยุติธรรม  

- การแก้ไขปัญหาให้ผู้อ่ืนรับ 
-การนําความรู้มาปฏิบัติจริงใน- 
-การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ตัวตนของตนเอง  

การศึกษาเพิ่มเติมความรู้การทํางาน 

การให้เวลากับการทํางานเต็มที่ 

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

การไม่อยากทํางาน(ค่าตอบแทน) 

มิต ิ
ด้านสํานึก
ร่วมแห่ง
ชุมชน 

- การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
- การสร้างความเข้มแข็งภายใน
ตัวเอง 
- การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
- การพูดคุยอย่างจริงใจ 

ของตนเอง  

การสอนงาน (ระดับหัวหน้างาน) 

การช่วยเหลือกัน (ระดับปฏิบัติการ) 

การให้คําปรึกษา รับฟังความเห็น 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

มิต ิ
ด้านความ
สอดคล้อง
ค่านิยม 

- การอยู่ร่วมกันในสังคม 
- บุคลากรมีเปูาหมายของตนเอง 
-องค์กรได้มีกฎเกณฑ์มาสนับสนุน
ให้สอดคล้อง 
-สร้างการมีส่วนร่วม 

องค์กรไม่ได้กําหนดไว้ 

ยึดหลักการกระทําด้วยความซ่ือสัตย์ 

ยึดหลักความยุติธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.3 ความหมายและการแสดงพฤติกรรมทีส่ะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน, โดย ผู้วิจัย 
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   มิติท่ี 1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner Life) ทนายความได้มีการแสดง
ถึงความรู้สึกส่วนลึกภายในจิตใจที่สะท้อนให้เห็นผ่านการทํางานที่ตั้งใจ ใส่ใจในคุณภาพงานที่ตน
รับผิดชอบอย่าง และลงมือรับผิดชอบในการทําคดีอย่างเต็มที่ ผ่านการใช้สติปัญญาไหวพริบ รวมทั้งมี
การลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มีการใช้การโน้มน้าวใจคน การสร้างความสุขให้แก่ลูกความและมีความคิด
ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง โดยการทํางานที่ได้รับมอบหมายทุกอย่าง เรียนรู้งานด้วย
ตนเอง ถึงแม้ในบางครั้งทนายความจะเกิดความรู้สกึเบื่อหน่าย แต่ก็ได้มีการปรับทัศนคติในการทํางาน
ต่อไปได้เพื่อให้การทํางานเกิดประโยชน์มากที่สดุ มีความเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบผู้อื่น จากการวิจัย
พบว่าไม่มีความแตกต่างในด้านพฤติกรรมที่ทนายความแสดงออกมาภายใต้เงื่อนไขของอายตัว อายุ
งาน ตําแหน่งที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากลักษณะของวิชาชีพที่มีเนื้อหาการทํางานเหมือนกันไม่ว่าจะ
อยู่ในระดับไหน 

   มิติท่ี 2 งานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) ได้แบ่งการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการจ่ายค่าตอบแทน กล่าวคือ 
สําหรับกลุ่มที่มีมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบรายเดือน ได้มีมุมมองต่อความรู้สึกว่างานของตัวเองมี
คุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น โดยแสดงออกในรูปของการพยายามศึกษาหาความรู้และให้ความใส่ใจใน
รายละเอียดของงาน การให้เวลากับงานอย่างเต็มที่ การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนตลอดจนสังคม 
นอกจากนี้ยังเป็นการสอนผูท้ี่เดือดร้อนใหเ้ข้าใจถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการทบทวน
ถึงผลการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อผิดพลาดและหาทางในการแก้ไขสิ่งที่เกิดข้ึนหรือยอมรับมันให้ได้ เป็น
การสร้างการเรียนรู้แต่ต้องอยู่ภายใต้ความถูกต้อง ในขณะที่กลุ่มที่ได้ค่าตอบแทนแบบรายคดีจะมีการ
รับรู้ในคุณค่าของงานทนายที่มีต่อผู้อื่นว่ามีอยู่จริง แต่การแสดงพฤติกรรมจะไม่ได้มีความชัดเจน 
บางครั้งก็เกิดความรู้สึกไม่อยากทํางานและหมดกําลังใจในการทําคดี เพราะยังผูกติดอยู่กับ
ค่าตอบแทน 

   มิติท่ี 3 สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community) โดย
พฤติกรรมการแสดงออกสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มตามตําแหน่งงาน 

   กลุ่มแรก คือ ระดับหัวหน้างาน มีพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่
จะเน้นในรูปแบบของการสอนงานมากกว่าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานมาอย่าง
ยาวนาน สามารถเข้าใจเนื้องานได้อย่างชัดแจ้ง จึงทําให้สามารถช้ีแนะแนวทางให้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกันได้ 

   กลุ่มที่สอง คือ ระดับปฏิบัติการ มีหน้าที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจะแสดง
พฤติกรรมที่แสดงถึงสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน ในรูปแบบของการทํางานร่วมกัน และการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ทําให้บรรยากาศในการทํางานเป็นไปได้ด้วยดี 
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   ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันในสํานักงาน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดย รวมทั้งการให้คําปรึกษาทั้งเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานและเรื่องส่วนตัว การสอนหรือถ่ายทอดงาน ประสบการณ์ และแนวคิดในการ
ประกอบอาชีพทนายความให้แก่ผู้ที่อยู่ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การสนับสนุนการทํางาน
เป็นไป 

   มิติท่ี 4 ด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล (Alignment between organization and individual values) ทางผู้ให้ข้อมูลได้มอง
ว่าการแสดงพฤติกรรมในด้านนี้ไม่สามารถบอกออกมาได้อย่างชัดเจนมากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทํางานอยู่ในสถานที่ทํางานซึ่งมีลักษณะเป็นสํานักงานทนายขนาดเล็ก มีจํานวนเพื่อนร่วมงานไม่มาก 
ซึ่งทางองค์กรก็ไม่ได้มีการกําหนดค่านิยมองค์กรไว้เพื่อให้พนักงานปฏิบัติอย่างชัดเจน ทําให้บุคลากร
ไม่สามารถระบุได้ว่าองค์กรหรือสํานักงานต้องการให้บุคลากรแต่ละคนมีค่านิยมในการยึดถือ 
ดําเนินงานหรือประพฤติปฏิบัติตนไปในทิศทางใด แต่ในส่วนของค่านิยมปัจเจกชนนั้นแต่ละคนมีการ
ตั้งเปูาหมายไว้อยู่แล้วซึ่งจะแตกต่างกันไปตามความคิด ซึ่งในการดําเนินการส่วนใหญ่ทนายความจึง
จะยึดมั่นในหลักคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนเอง คือ ความซื่อสัตย์ และ ความยุติธรรม 
เป็นพื้นฐานสําคัญในการทํางานในทุกกระบวนการของทนายความ ซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการส่วนบุคคลของพนักงานบางคน ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการทํางานต่อไปของบุคลากร  

5.1.3 ความสอดคล้ องร ะหว่ า งจิ ต วิญญาณในการ ทํ า งาน ( Workplace 
Spirituality) และจริยธรรมในการทํางาน 

       จากมุมมองของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความได้กล่าวถึงจริยธรรมในการทํางาน
ว่าหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เป็นจิตสํานึกในการทํางานในสายของกฎหมาย มี
ความหมายกว้างกว่ามรรยาทของทนายความ โดยทนายความต้องยึดถือหลักของมรรยาทในการ
ประกอบวิชาชีพเป็นสําคัญ โดยสิ่งที่ต้องยึดมั่นไว้เสมอสําหรับทนายความคือ หลักแห่งความซื่อสัตย์
สุจริต และยุติธรรมในการประพฤติตนในวิชาชีพ นอกจากนี้ยังรวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทาง
กฎหมายอย่างหลากหลาย และรู้ในเชิงลึก รวมทั้งความรู้แขนงอื่นๆเพื่อให้สามารถนําสิ่งที่มีไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ นอกจากนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับทางวิชาชีพที่สภาทนาย
ได้กําหนดไว้ ซึ่งถ้าหากใครฝุาฝืนจะต้องได้รับโทษ  

   ผลการวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่าบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีความเข้าใจใน
เรื่องความสอดคล้องระหว่างจติวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) และการแสดงออก
ถึงจริยธรรมในการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ 
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       1) จิตวิญญาณในการทํางานเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนโดยเริ่มจากภายในจิตใจของแต่

ละบุคคล ผ่านกระบวนการหลอ่หลอมในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดจิตวิญญาณในการทํางาน ทั้ง
การรับรู้คุณค่าในงานที่ทํา การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และความสอดคล้องระหว่างเปูาหมายขององค์กร
กับส่วนบุคคล ทําให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเองและนําไปการกระทําหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมของทนายความ คือการมองว่าต้องเริ่มต้นที่ใจคือมีจิตวิญญาณในการทํางานจากนั้นจะ
นําไปสู่จริยธรรมในการทํางานคือร่างกายลงมือทําตาม เป็นความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนมีลักษณะ
ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนก่อน แล้วจึงมีผลลัพธ์ตามมา 

       2) ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความบางกลุ่มได้มองว่าจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) และการแสดงออกถึงจริยธรรมในการทํางานเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนพร้อมกัน คือ
ในระหว่างที่ทํางานบุคลากรจะต้องมีทัง้สองสิ่งร่วมกันไม่สามารถแยกออกมาจากกันได้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าจริยธรรมในการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณในการทํางาน   

       3) ได้มีความเข้าใจว่าความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานและ
จริยธรรมในการทํางานสามารถเกิดข้ึนได้ทั้ง 2 รูปแบบในเวลาเดียวกัน ถ้าหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปก็อาจจะไม่เกิดจริยธรรมในการทํางานที่สอดคล้องกันกับจิตวิญญาณในการทํางาน 

นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูล พบว่าจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความที่สําคัญคือ เรื่องความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม โดย ลักษณะงานหรือตําแหน่งหน้าที่ ไม่
มีผลต่อความคิดเห็น โดยทนายความผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าทนายความที่มีจิตวิญญาณ
ในการทํางานในมิติด้านจิตใจ (inner life) จะมีการแสดงพฤติกรรมในด้านนี้สอดคล้องกัน กล่าวคือจะ
ทํางานโดยยึดถือหลักการนี้ทั้งต่อตนเองและตัวลูกความ และมองว่างานทนายความเป็นงานที่ทําให้
ตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่เนื่องด้วยลักษณะของงาน ที่จะต้องมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สามารถทํางานได้ถูกต้อง จึงทําให้ทนายความจะต้องมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้มุมมองภายในจิตใจของทนายความรู้สึกมีความสุขกับการ
ทํางาน 

     แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็พบว่าลักษณะในการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าคดี มี
ผลต่อความรู้สึกของทนายความในการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของงาน 
(Meaningful Work) โดยทั้งสองกลุ่มต่างก็มองว่างานของตนเองมีค่ากล่าวคือ เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อนจากการเป็นคดีความ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ในกลุ่มที่ได้รับค่าตอบแทน
แบบรายคดีจะมีความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะผู้ที่อายุงานยังน้อยเนื่องจากมองว่า
การทํางานต้องได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคุณค่าของงานที่ทํานอกจากจะช่วยเหลือผู้อื่นและ
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เป็นการพัฒนาตนเองแล้วยังจะต้องเลี้ยงชีพได้ด้วย หากองค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญกับมิติในด้านนี้ก็
อาจจะนําไปสู่ความรู้สึกในด้านลบทั้งต่อตนเองและต่อองค์การ 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า มิติในด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense 
of Community) เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีลักษณะแบบ “ครอบครัว” เป็นส่วน
หนึ่งที่ทําให้เกิดจริยธรรมในการทํางาน เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในระหว่าง
เพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือลูกความ ตลอดจนองค์กรที่ทํางานอยู่ ช่วยให้เกิดความรู้สึกถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมและนําไปสู่การกระทําที่ให้เกียรติกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ทําลายกันให้เสื่อมเสีย
หรือผิดวินัย ในวิชาชีพทนาย พบว่าได้มีการแบ่งมุมมองที่มีต่อชุมชนออกเป็น 2 ระดับ คือ ในผู้ที่มี
ฐานะเป็นหัวหน้างานจะเน้นการสร้างจิตวิญญาณผ่านการสอนงานมากกว่า โดยมีความเช่ือมโยงกับ
จริยธรรมในการทํางานคือ จะสอนหรือถ่ายทอดประสบการณ์แต่สิ่งที่ถูกต้องให้แก่ทนายความรุ่นน้อง 
เช่น การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่ผู้อยู่ในระดับปฏิบัติการจะเน้นไปที่การทํางานร่วมกัน  

ในมิติของความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล (Alignment between organization and individual values) ไม่ได้มีการแสดงออกมา
อย่างชัดเจนเนื่องจากสํานักงานทนายยังเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กไม่ได้มีการกําหนดค่านิยมเพื่อเป็น
แนวทางในการยึดถือไว้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีการกําหนดอุดมการณ์หรือค่านิยมไว้แล้วแต่อาจจะ
ไม่ได้รับการตอบสนองต่อองค์กร แต่ในการดําเนินงานทนายความถึงแม้ไม่ได้มีค่านิยมกําหนดไว้ แต่
ทนายความส่วนใหญ่ก็จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพแทน เช่นการยึดถือในหลักความ
ซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ซึ่งอาจจะตรงกับเปูาหมายขององค์กรซึ่งเป็นสํานักงานทนายความผู้ที่มี
บทบาทในการให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และได้รับผลสําเร็จในงาน   
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 
จากการผลการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทนายความตามทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยจึงได้อภิปรายผลการศึกษาในด้านการให้
ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานในแต่ละมิติ ได้ดังนี ้

5.2.1 ความหมายและพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางาน 
(Workplace Spirituality) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วยสร้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายได้
เห็นถึงคุณค่าของตนเองภายในจิตใจผ่านการทํางานในสายวิชาชีพที่มีคุณค่าและมีความหมาย โดยอยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือชุมชนที่ช่วยเหลือกัน และการสนับสนุนจากองค์กรในการสร้างค่านิยม
ร่วมกัน โดยมิติจิตวิญญาณประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 



77 
 

ตารางที่ 5.1 
 

สรปุผลการให้ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางานเทียบกับการทบทวนวรรณกรรม 
ประเด็น ทบทวนวรรณกรรม ข้อสรุปผู้วิจัย 

จิ ต วิญญาณในก า ร
ทํางาน 

การค้นหาโอกาสในการทํางานที่ 
เ ริ่ มต้นด้วยการตระหนักรู้ ว่ า
บุคลากรจะมีทั้งชีวิตภายในและ
ชีวิตภายนอก รวมถึงการดําเนิน
ชีวิตอย่างมี คุณค่าและมีความ 
หมาย เป็นการยอมรับในตัวตนที่
แท้จริงของตนเอง การมีความ
คาดหวัง  และสามารถเข้า ถึง
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ 

จิตวิญญาณในการทํางานคือการ
ยอมรับในตัวตนและเป็นการแสวงหา
โอกาสในการทํางานเพื่ อพัฒนา
ตนเอง ผ่านทํางานโดยต้องตั้งมั่นอยู่
บนหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และไม่ขัดต่อศีลธรรม 

มิติ ชี วิตด้านใน หรือ 
ชี วิ ต จิ ต ใ จ  ( Inner 
Life) 

ก า ร ตร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ าแล ะ
ความสําคัญของงานที่ทํา เป็น
ความรู้สึกส่วนลึกที่ต้องการที่จะมี
ส่ วน ร่ วม ในก า ร ทํ า ง าน  ที่ มี
ความหมายและวัตถุประสงค์
สําคัญต่อชีวิตของ เป็นการผสาน
คุณค่าของงานที่ทํากับคุณค่าของ
แต่ละบุคคล 

ก า ร ย อ ม รั บ ว่ า แ ต่ ล ะ ค น มี
ความสามารถแตกต่างกัน รวมถึง
ก า ร มี ค ว า ม รู้ สึ ก ต ร ะห นั ก รู้ ถึ ง
ความคิดภายในจิตใจว่าการได้เข้ามา
ทํางานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ขอ งตนเ อง ให้ เ ก่ ง ข้ึ น  โดยก า ร
ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 

มิติด้านงานที่มีคุณค่า
แล ะ มี ค ว า ม ห ม า ย 
(Meaningful Work) 

ก า ร ตร ะ ห นั ก ใน คุ ณ ค่ าแล ะ
ความสําคัญของงานที่ทําซึ่งถือ
เป็นเปูาหมายที่สําคัญของชีวิต
มนุษย์ โดยแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความรู้สึกส่วนลึกของบุคคลนั้น ที่
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการ
ทํ า ง าน  ที่ มี ค วามหมายแล ะ
วัตถุประสงค์สําคัญต่อชีวิตอย่าง 

เป็นการผสมผสานคุณค่าของงานที่
ทํากับคุณค่าของทนายความแต่ละ
คน  โ ด ยก า ร ใ ช้ ค ว าม รู้ ใ น ด้ า น
กฎหมายที่มีเพื่อนําไปช่วยเหลือและ
สร้างประโยชน์ให้กับตนเองรวมทั้ง
ขยายผลออกไปสู่สังคมส่วนรวม   
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ตารางที่ 5.1 
 

สรปุผลการให้ความหมายของจิตวิญญาณในการทํางาน ตต่อ  
ประเด็น ทบทวนวรรณกรรม ข้อสรุปผู้วิจัย 

 แท้จริง โดยเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงวิธีในการทํางานของบุคคลแต่
ละคน รวมทั้งยังเป็นการผสาน
คุณค่าของงานที่ทํากับคุณค่าของ
แต่ละบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน 

โดยการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยู่ เสมอให้ เป็นทั้ งผู้ที่ มี
ความรู้และคุณธรรม  

สํานึกร่วมแห่งความเป็น
ชุมชน (Sense of 
Community) 

เป็นความเกี่ยวพันเช่ือมโยงอย่าง
ลึกซึ้งระหว่างกันของบุคลากรใน
สถานที่ทํางาน ความสําคัญกับ
การเกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งทางด้านจิต
วิญญาณ อารมณ์ ระหว่างองค์กร 
เป็นการทํางานที่สนับสนุนและ
ช่วยเหลือซึ่ ง กั นและกั นที่ อยู่
นอกเหนือจากการช่วยเหลือแค่
เพียงตนเอง  

สมาชิกในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เป็นการอยู่กันแบบครอบครัว 
เ กิ ด ก า ร ส อ น แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ปร ะส บการ ณ์ ในก าร ทํ า ง าน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า แ ล ะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด้ านความสอดคล้ อ ง
ระหว่างค่านิยมองค์กร
กับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล  
(Alignment between 
organization and 
individual values) 

เป็นมิติทางจิตวิญญาณที่เกิดข้ึน
เมื่อบุคคลมีประสบการณ์และ
ความรู้สึกอันแข็งแกร่ง โดยเกิด
จากความสอดคล้องระหว่าง
คุณค่าของบุคคลกับเปูาหมาย
และพันธกิจขององค์กร เป็นการ
ห ล อ ม ร ว ม คุ ณ ค่ า ข อ ง ชี วิ ต
คนทํางานในองค์กร กับเปูาหมาย
ในระดับอง ค์กร  ซึ่ ง จะทํ า ให้
เกิดผลสําเร็จ คือ พนักงานใน
องค์กรมีความสุขและมีชีวิตชีวา
อย่างเต็มที่ 

เป็นการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร 
โดยบุ คลากรได้มีก ารกํ าหนด
เปูาหมายส่วนบุคคลไว้ตามความ
สมัครใจ ในขณะที่องค์กรมีการตั้ง
กฎเกณฑ์ หรือค่านิยมองค์กรข้ึน
เพื่ อ มาส นับ สนุนกา รทํ า ง าน
ร่วมกันให้มีความสอดคล้องกัน 
และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของแต่ละบุคคลได้ 
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มิติชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner Life) คือการที่ทนายความแต่ละคนได้ให้
ความหมายว่าคือการยอมรับในความสามารถของตน การตระหนักรู้ถึงความคิดภายในจิตใจว่าการได้
เข้ามาทํางานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เก่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ashmos 
and Duchon  (2000) ประกอบกับเป็นการได้ใช้ความรู้หรือวิชาชีพที่มีในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 
ทําให้เกิดความรู้สึกท้าทาย สนุกและมีพลังในทางบวกซึ่งจะสะท้อนให้เกิดการแสดงพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับจริยธรรมของทนายความ คือ การลงมือเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ให้กับลูกความอย่างซื่อสตัย์ และยุติธรรม การมีความรับผิดชอบต่องาน การสร้างความสุขให้ผู้อืน่ การ
ใส่ใจในการทํางาน  

มิติด้านงานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) เป็นการสร้างให้
ทนายความตระหนักถึงความรู้สึกว่างานของตนเองนั้นมีคุณค่าและความหมายทั้งต่อตัวเองและต่อ
ผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามหลักของ Milliman et at. (2003)  กล่าวคือ เป็นการผสมผสานคุณค่าของงานที่
ทํากับคุณค่าของแต่ละบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน โดยการใช้ความรู้ในด้านกฎหมายที่มีเพื่อนําไปช่วยเหลือ
และสร้างประโยชน์ให้กับตนเองรวมทั้งขยายผลออกไปสู่สังคมส่วนรวม  โดยการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองอยู่เสมอให้เป็นทั้งผู้ที่มีความรู้และคุณธรรม มีการทบทวนถึงผลงานที่ได้ทําลงไปเพื่อ
ประเมินถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนว่ามีคุณค่าอย่างไร และนํามาซึ่งการใช้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ
และส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานออกมามีคุณภาพ  

มิติด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community) คือการที่สมาชิก
ในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทําให้บรรยากาศในการทํางานไปอย่างราบรื่น มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การอยู่กันแบบครอบครัว เกิดการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นสิ่งที่ทําให้บุคลากรมีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กรไป
ยาวนาน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชนเป็นองค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนการเกิดจิตวิญญาณในการทํางานตามแนวคิดของ Milliman et at. (2003) ซึ่งข้อค้นพบใน
วิจัยความสัมพันธ์ในที่ทํางานมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดจิตวิญญาณได้สมบูรณ์ข้ึน แต่ไม่ใช่
องค์ประกอบหลักทั้งหมดเนื่องจากสภาพของงานทนายความมีลักษณะเป็นงานเดี่ ยว แต่ก็ถือว่า
องค์ประกอบที่สําคัญ 

 มิติด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล 
(Alignment between organization and individual values) สําหรับประเด็นนี้ถือว่าเป็น
ประเด็นในระดับองค์กร สามารถสรุปได้ว่าค่านิยมในระดับปัจเจกบุคลทุกคนได้มีการกําหนดไว้แล้ว
ตามเปูาหมายที่ตนเองได้วางเอาไว้ แต่ในส่วนของค่านิยมองค์กรไม่ได้มีการกําหนดไว้เนื่องจาก
สํานักงานทนายมีขนาดเล็ก ทําให้องค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญกับการกําหนดแนวทางในการทํางาน  
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ทําให้ทนายส่วนใหญ่ทํางานโดยยึดถือหลักวิชาชีพ แต่อาจจะขาดความเป็นเอกภาพหรือแนวทางที่
สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละฝุายได้  

5.2.2 ความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace 
Spirituality) และจริยธรรมในการทํางาน 
                           จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลของความสอดคลอ้งระหว่างจิตวิญญาณใน
การทํางาน (Workplace Spirituality) และจริยธรรมในการทํางานได้ดังตารางต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 5.2 
 
การเกิดความสอดคลอ้งระหว่างจริยธรรมและจิตวิญญาณในการทํางาน  

ประเด็น จิตวิญญาณในการทํางาน จริยธรรม 
ความหมายของจิต
วิญญาณในการ
ทํางาน 

-  เป็นความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท               
-  การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน                
-  มีความรักและเข้าใจในวิชาชีพ 
-  การทํางานแบบมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความซื่อสัตย์ 
-  ตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเอง 
-  เห็นความสําคัญของงาน 
-  การค้นหาสิ่งทีบ่รรลเุปูาหมายในชีวิต 

-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความยุติธรรม 
-  การประพฤติตนที่ถูกต้อง 
-  จิตสํานึกในการทํางาน 
-  ข้อควรปฏิบัติ 
-  ข้อห้ามในการประกอบ
วิชาชีพบางอย่าง 

มิติ 1 ชีวิตด้านใน 
หรือ ชีวิตจิตใจ
(Inner life) 

-  ความชอบเข้าใจและรักในงานที่ทํา 
-  ความสนใจ ใส่ใจ ในการทํางาน 
-  ความรับผิดชอบ 
-  การลงมือพฒันาความรู ้
-  การสร้างความสุข 
-  การแก้ปัญหาให้คนอื่น 

-  ความรับผิดชอบตอ่งาน 
-  การรักษาความซื่อสัตย์ 
-  การไม่หลอกลวงลูกความ 
-  การรักษาความยุติธรรม 
-  ตระหนักรู้ถึงสิ่งถูกผิด 
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ตารางที่ 5.2 
 
การเกิดความสอดคลอ้งระหว่างจริยธรรมและจิตวิญญาณในการทํางาน ตต่อ  

ประเด็น จิตวิญญาณในการทํางาน จริยธรรม 
มิติท่ี 2 ด้านงานท่ี
มีคุณคา่และ
ความหมาย 
meaningful 
work) 

-  ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กบัตัวเอง 
-  เป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้ทีเ่ดือดรอ้น 
-  ด้านการเลี้ยงชีพ 
-  ความเป็นอิสระการแสดงความเห็น 
-  การทุ่มเทเวลา ความรู ้

-  การสร้างนสิัยที่ดีใหลู้กความ 
-  การประนีประนอม ไกล่เกลี่ย 

-  ไม่เอาเปรียบใคร 
-  ไม่สร้างความเดือดร้อน 
-  ทํางานจนเสร็จ ไม่ทิง้คดี 
-  การยึดถือความยุติธรรม 
-  การรักษาความลบัของ
ลูกความ 
-  การไม่รบัของลูกความ 

มิติท่ี 3 ด้านสํานึก
ร่วมแห่งความเป็น
ชุมชน (Sense of 
Community) 

-  การให้ความช่วยเหลือกัน 
-  การอยู่ร่วมกัน ด้วยความจริงใจ 
-  การสนับสนุนกัน 
-  การเรียนรูร้ะหว่างกัน 
-  ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด 
-  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
-  การสร้างตนเองใหเ้ข้มแข็งกอ่น 

-  การช่วยเหลือซึง่กันและกัน 
-  การไม่แย่งคดีกัน 
-  ให้คําปรึกษา สอน  
 

มิติท่ี 4 ด้านความ
สอดคล้องระหว่าง
ค่านิยมองค์กรกับ
ค่านิยมระดับ
ปัจเจกบุคคล 
(Alignment 
between 
organization 
and individual 
values) 

-  การมีความตั้งใจซื่อสัตย์ในการทํางาน 
-  การเรียนรู้และนําความรู้ไปช่วยเหลือ
คนอื่น 
-  การมีกฎเกณฑ์การมีกฎเกณฑ์ในการ
ทํางานร่วมกัน 
-  การสร้างความไว้วางใจ  น่าเช่ือถือ
ให้แก่ลูกความ 
-  การทํางานด้วยความโปร่งใส 
-  การสร้างคนใหม้ีความซื่อสัตย์ 

-  การปฏิบัติตามระเบียบ 
-  การไม่ขัดแย้งกัน 
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จากตารางสามารถสรุปได้ว่าจิตวิญญาณในการทํางาน มีความเช่ือมโยงกับการ
เกิดจริยธรรมในการทํางานโดยจากการเปรียบเทียบพบว่าการให้ความหมายของจิตวิญญาณในการ
ทํางานและจริยธรรมในการทํางานตรงกันในประเด็นเรื่องการทํางานแบบมีจริยธรรมและคุณธรรม 
ด้านความซื่อสัตย์ ตลอดจนการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน โดย
สามารถแบ่งเป็นมิติ 4 ประการได้ดังนี้ 

 มิติ 1 ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ(Inner life)  จากข้อมูลพบว่ามิติด้าน
จิตใจ เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากภายในเริ่มข้ึนจากตัวตน ความคิด และจิตใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักใน
การทําให้เกิดจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความใน เรื่องความซื่อสัตย์ และการรักษาความ
ยุติธรรม เป็นการตระหนักรู้ในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างจริยธรรมในการทํางาน 

มิติท่ี 2 ด้านงานท่ีมีคุณค่าและความหมาย (meaningful work) เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญที่มีความเช่ือมโยงกันระหว่างงานที่มีคุณค่ากับการแสดงออกถึงจริยธรรม 
เนื่องจากทนายความจะสามารถประกอบวิชาชีพของตนได้ถูกต้องตามหลัก จะต้องมองเห็นถึงคุณค่า
ของงานที่ทํา ซึ่งจะสะท้อนการเกิดการจริยธรรมในการทํางานในด้านการไม่เอาเปรียบผู้ที่เดือดร้อน 
การทุ่มเททํางานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ละทิ้งคดีในระหว่างทํางาน และพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อลด
ข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนระหว่างบุคคล 

มิติท่ี 3 ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน(Sense of Community) 
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงในด้านการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที่มุ่งให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การสนับสนุนกัน การให้คําปรึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทําให้เกิดการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน นําไปสู่จริยธรรมในการเคารพตัวตน ไม่แย่งคดีหรือลูกความกัน  โดยเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การเกิดจริยธรรมเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากข้ึนเพราะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อความรู้สึก ความคิด และการกระทําของ 

มิติท่ี 4 ด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจก
บุคคล (Alignment between organization and individual values) แสดงให้เห็นถึงการมี
กฎเกณฑ์กําหนดเป็นค่านิยมจากองค์กรในการทํางานร่วมกนัของคนภายใน โดยบุคลากรแต่ละคนต่าง
ก็มีค่านิยมส่วนตัวอยู่ซึ่งองค์กรได้สร้างหลักร่วมกันในการดําเนินการที่สามารถตอบสนองต่อเปูาหมาย
ส่วนบุคคลได้ ซึ่งในวิชาชีพนี้คือความโปร่งใส การไม่มีความขัดแย้งต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรเต็มใจ
ที่จะประพฤติตามค่านิยมนั้น 
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 การไม่แย่งคดีกัน 

 การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

                        
                              

                     การปฏิบัติตนตามระเบียบ 

                               การไม่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
                         

                       

                      เน้นการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม 
                               การไม่ละทิ้งคดีความ 

                         ค้นหาความจริงและเสนอสิ่งที่ถูก 
                               การให้คําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา 
                                การอุทิศเวลาให้ลูกความ 
                                การรับเป็นทนายขอแรง 
                                คืนเงินและทรัพย์สินของลูกความ 

                       

จากการศึกษาเรื่องความสอดคล้องระหว่างมิติทางจิตวิญญาณและจริยธรรม
ทนายความ  ค้นพบว่าจิตวิญญาณในการทํางานกับบรรยากาศทางจริยธรรมในองค์กร (ethical 
climate in organization) เป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งในการทําให้การดําเนินงานขององค์กร 
เจริญก้าวหน้าบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และทําให้บุคลากรทํางานร่วมกันด้วยความสุข ความ
สบายใจ ร่วมมือร่วมใจกันทํางาน แก้ปัญหา และฝุาฟันอุปสรรคไปด้วยกัน บรรยากาศทางจริยธรรม
ในองค์กรเป็นเสมือน "จิตวิญญาณ" ขององค์กรที่จะขาดไม่ได้  ถ้าองค์กรขาดจิตวิญญาณแล้ว 
บรรยากาศก็จะเป็นไปในลักษณะของการต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทํางานของตนเอง ขาดความรู้สึก
ของการมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของหน่วยงาน รวมไปถึงขาดความรู้สึกเป็นมิตรไว้วางใจระหว่างบุคคล
ในหน่วยงาน ซึ่งจากผลการอภิปรายทัง้หมดแสดงให้เห็นว่าจรยิธรรมของทนายความมีความสอดคลอ้ง
กับมิติทางจิตวิญญาณในการทํางานดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 ความสอดคล้องระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับจริยธรรมทนายความ, โดย ผู้วิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเกิดจิตวิญญาณในการทํางานจะต้อง
ประกอบไปด้วยมิติทั้งหมด 4 ด้านประกอบกันที่จะช่วยหล่อหลอมการเกิดจิตวิญญาณในการทํางาน

 
 

 ดําเนินคดีอย่างซื่อสัตย์ 
 รักษาความยุติธรรมด้วยการใช้ 
ความรู้ให้ถูกต้อง 

มิติหลัก(ส่วนบคุคล) 

มิติสนับสนุน 
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ให้เกิดข้ึนได้ แต่จากงานวิจัยช้ินน้ีมีข้อค้นพบที่แตกต่างออกไปโดยผู้วิจัยพบว่า การเกิดจิตวิญญาณใน
การทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 องค์ประกอบ  ดังนี ้

     มิติหลัก(ส่วนบุคคล) จากผลการวิจัยผู้ประกอบวิชาชีพทนายความได้ให้
ความเห็นว่า การเกิดจิตวิญญาณในส่วนแรกจะเริ่มต้นจากการตระหนักถึงชีวิตด้านในหรือชีวิตจิตใจ 
(Inner Life) ซึ่งเป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจ โดยจะสนับสนุนให้ทนายความเกิดการแสดง
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาความยุติธรรม รวมถึงการตระหนักรู้ในหน้าที่ของ
ตนเอง ประกอบกับ ทนายความยังได้มีการตระหนักถึงความสําคัญของมิติในด้านงานที่มีคุณค่าและมี
ความหมาย (Meaningful Work) ที่จะส่งผลให้ทนายความมองเห็นคุณค่าในงานของตนเองที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น และเกิดการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อน ถึงการมีความรับผิดชอบในการทํางาน การไม่
เอาเปรียบผู้อื่น การทุ่มเททํางานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งมิติในส่วนน้ีเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกนึกคิด
ภายในของแต่ละคนที่เกิดจากการหลอ่หลอมผ่านการเลี้ยงดูตั้งแต่กําเนิด การศึกษา ตลอดจนลักษณะ
ของงานที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยหลักแล้วลักษณะการทํางานของทนายความเป็น
การทํางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการอันยุติธรรมโดยไม่มีข้อจํากัดอันเกิด
มาจากการมีจิตสํานึกและมุมมองที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพของตนเอง ซึ่งหากทนายความได้รับการ
ส่งเสริมในมิติจิตวิญญาณในส่วนบุคคลก็จะส่งผลต่อความคิดและจิตใจในการเริ่มต้นที่เอื้ออํานวยให้
เกิดจริยธรรมในการทํางานได้เร็วข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นสําคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความคือ เรื่องความซื่อสัตย์ และยุติธรรม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญอย่างมาก 

      มิติสนับสนุน นอกจากนี้จากผลการวิจัยพบว่าเพื่อให้การเกิดจิตวิญญาณในการ
ทํางานเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากข้ึนทนายความจะต้องได้รับการสนับสนุนจากมิติทางจิตวิญญาณใน
ด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community)  ที่จะช่วยหล่อหลอมให้บรรยากาศใน
การทํางานเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างการเรียนรู้ในองค์กร และนําไปสู่
การปฏิบัติต่อผู้อื่น เช่นเพื่อนร่วมวิชาชีพ ลูกความด้วยความเคารพ  และมิติสนับสนุนได้ในด้าน
สุดท้าย คือด้านความสอดคล้องระหว่างค่านิยมองค์กรกับค่านิยมระดับปัจเจกบุคคล (Alignment 
between organization and individual values) ถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก แต่ถ้ามีการ
ส่งเสริมให้เกิดการสรา้งค่านิยมภายใน ก็เป็นการช่วยให้ทนายความได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อ
ตอบสนองต่อค่านิยมของตนเอง สําหรับในวิชาชีพทนายความคือ ความโปร่งใส ไม่ขัดแย้ง ซึ่งถ้า
องค์กรสามารถสร้างจิตวิญญาณในการทํางานให้กับทนายความได้ก็จะช่วยทําให้เกิดจริยธรรมในการ
ทํางาน และสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ไกลและมั่นคง  

ด้วยเหตุน้ี จิตวิญญาณในการทํางานจึงถือเป็นเครื่องมือที่สําคัญอีกประเภทใน
การสร้างคุณค่าให้กับตัวบุคลากรและจริยธรรมในกลุ่มทนายความที่เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของ
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คุณค่าในตัวเอง การยอมรับในตัวตน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากสังคมโดยรอบและองค์กรที่
อยู่อาศัย ซึงการจะสร้างจริยธรรมและการกระทําที่ถูกต้องได้อย่างยั่งยืน จะต้องใช้การสร้างผ่านจิต
วิญญาณในการทํางานให้ เกิด ข้ึน  และต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝุายที่ เกี่ ยวข้อง 
นอกเหนือไปจากตัวทนายความเอง และต้องเริ่มต้นจากการยอมรับก่อน หากเพียงแต่องค์กรที่
ทนายความสังกัดอยู่ริเริ่มเพียงอย่างเดียวก็คงไม่สําเร็จ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากสภาทนายความ
ในการหาวิธีในการบริหารการสร้างจริยธรรมในกลุ่มทนายความอีกด้วย 
 

5.3 ประโยชน์ที่ได้รับเชิงวิชาการ 
 

งานวิจัยน้ีได้มีการนําหลักการเรื่องจติวิญญาณในการทํางานมาศึกษาควบคู่กับจริยธรรม
ในการทํางานในกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ  เนื่องจากในวงการกฎหมายยังไม่ได้มีวิจัยใด
นําเอาเครื่องมือเรื่องจิตวิญญาณในการทํางานมาศึกษาเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
บุคลากรในองค์กร ประกอบกับเพื่อศึกษาดูว่ามิติจิตวิญญาณในการทํางานส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมเป็นไปตามหลักจริยธรรมหรือไม่มีข้ันตอนหรือกระบวนการอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัย
พบว่าทนายความเข้าใจความหมายของมิติทางจิตวิญญาณไปในทิศทางเดียวกัน อันเนื่องมาจาก
ลักษณะงานที่ทํามีความคล้ายคลึงกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละด้านโดยเฉพาะ
ในด้านการรับรู้คุณค่าและความหมายงานจะข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านอื่นด้วย เช่น ค่าตอบแทน หรือ 
ตําแหน่งในการทํางาน  

นอกจากนี้ผลจากการศึกษาถึงความสอดคล้องของจิตวิญญาณในการทํางานและการ
แสดงจริยธรรมของทนายความมีความเช่ือมโยงกัน การเกิดจิตวิญญาณในการทํางานอย่างสมบูรณ์ที่
จะนําไปสู่การสร้างแนวความคิดที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการให้คุณค่าและการแสดงออกในด้านจริยธรรม 
ของทนายความ โดยกลุ่มทนายความส่วนใหญ่ได้ให้ข้อค้นพบว่าการเกิดจิตวิญญาณในการทํางาน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติดังนี้ 

มิติหลัก คือมิติด้าน ชีวิตจิตใจ ประกอบกัย การทํางานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่ง
ถือเป็นรากฐานของงานทนายความเพราะเป็นพื้นฐานของวิชาชีพ  

มิติสนับสนุน คือมิตใินด้านสํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน และด้านความสอดคล้องกับ
ค่านิยมขององค์การ ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานและโอกาสในการเกิดจิตวิญญาณได้ง่าย
ข้ึนและสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5.4 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหาร 
  

ผลจากการศึกษาเร ื่องจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทําให้
ค้นพบว่าจิตวิญญาณในการทํางานมีความสอดคล้องกับจริยธรรมในการทํางาน จึงสามารถนํามาสรุป
เป็นข้อเสนอแนะทางการบริหารได้ดังนี้ 

1) องค์กรที่บุคลากรสังกัดควรจะให้ความสําคัญกับการสร้างจิตวิญญาณในการทํางาน
เป็นอันดับแรกแล้ว โดยองค์กรควรเปิดโอกาสในบุคลากรในองค์การได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
ทั้งจากการผ่านการฝึกอบรม การได้รับมอบหมายให้ทํางานที่ท้าทายเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน
นอกจากนี้ควรมีการกําหนดแนวทางหรือเปูาหมายขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมายของ
บุคลากรด้วย จะเป็นการสร้างแนวทางและวัฒนธรรมในการทํางานที่ชัดเจนให้กับบุคลากร โดยอาจ
ยึดเอาหลักธรรมในวิชาชีพมาเป็นเปูาหมายร่วมกัน                  

2) สภาทนายความควรมีการออกแบบกระบวนการในการคัดเลอืกผูท้ี่จะเข้ามาประกอบ
วิชาชีพทนายความโดยให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องจิตวิญญาณในการทํางาน นอกเหนือไปจากการ
สอบวัดระดับความรู้ในวิชาชีพเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความเข้าใจในมิติทาง จิตวิญญาณในการ
ทํางานให้มากข้ึนและทําให้ทนายความสามารถเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม  มี
จิตสํานึกในการทํางาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กําลังจะเข้ามาประกอบวิชาชีพทนายความได้รับรู้
และเข้าใจและเห็นคุณค่าในเนื้องานที่ตนเองจะกระทํา จะทําให้ผลการทํางานของทนายความดีข้ึน 
และยังช่วยลดเรื่องร้องเรียนที่ผิดจริยธรรมต่อสภาทนายความ ซึ่งจะทําให้บุคลากรที่เป็นทนายความ
ได้ค้นพบความสุขในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง มากกว่าการคํานึงถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
อย่างอื่นเพียงประการเดียว เมื่อบรรยากาศในการทํางานดีก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน   

3) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพทนายความภายในมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นไปการสร้างความ
เข้าใจ รากฐานความคิดและการเกิดจิตสํานึกที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตวิญญาณของ
ทนายความ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการดําเนินงานที่ถูกต้อง 

 
5.5 ข้อจํากัดในงานวิจัย 

 
ข้อจํากัดในงานวิจัยครั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเวลาที่จํากัด และเป็นการวิจัย

ในเชิงคุณภาพซึ่งข้อมูลที่ได้มีลักษณะเป็นข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะในกลุ่มทนายความที่ทํางาน
สํานักงานทนายที่มีขนาดเล็กและเป็นทนายความที่ดี ซึ่งไม่รับว่าความในคดีที่มีความร้ายแรงมากอัน
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เกิดจากการกระทาํผิดกฎหมาย เช่น คดียาเสพติด หรือ ฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตโดยเจตนา ทําให้ผลการศึกษา
ที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมแนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทั้งหมด ประกอบกับหัวข้อที่
ศึกษาเป็นเรื่องที่แปลกใหมส่ําหรับวงการกฎหมายจงึทาํให้กลุม่ผูใ้ห้ข้อมูลอาจจะยังไม่เข้าใจในประเดน็ 
และทําให้ไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนรูปแบบของความสอดคล้องกันของจิต
วิญญาณในการทํางานและจริยธรรมที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ข้ึนมาจะไม่สามารถนําไปใช้กับองค์กรขนาด
ใหญ่ หรือในกิจการภาครัฐ เพราะอาจจะได้ข้อมูลที่แตกต่างออกไป  

  

5.6 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

การวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพทั้งหมดควรมีขยายผลการศึกษาไป
ยังกลุ่มทนายความในบริษัทขนาดใหญ่ หรือในกลุ่มทนายความภาครัฐ ตลอดจนทนายความอิสระ
เพิ่มเติม เพื่อศึกษาถึงมุมมองที่มีความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันออกไปในด้านจิตวิญญาณใน
การทํางานกับจริยธรรมในการทํางาน  นอกจากนี้ควรศึกษาเพิ่มเติมไปยังกลุ่มตัวอย่างอื่นที่อยู่ใน
วงการกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการทํางานด้วย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตํารวจ เพื่อ
นําไปเปรียบเทียบและหาแนวทางในการปฏิบัติงาน (Best Practice) ในการทํางานร่วมกัน และควรมี
การศึกษาความสอดคล้องกันระหว่างจิตวิญญาณในการทํางานกับตัวแปรอื่น เช่น ภาวะผู้นํา 
(Leadership) หรือ การรับรู้ความยุติธรรม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักจิตวิญญาณในการ
ทํางานในหลายบริบท และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการบริหารบุคลากรแทนการใช้
เครื่องมือในรูปแบบเดิม 
 

5.7 ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

5.7.1 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 
               จากการทําวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้แบ่งความรู้ที่ได้รับออกเป็น 2 ประเภท ตามหลัก

ของวิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ได้ศึกษามา ดังนี้ 
     ประการแรก ความรู้แบบชัดแจ้ง หรือความรู้ทั่วไป (Explicit Knowledge) เป็น

ความรู้ที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ค้นคว้า ผ่านหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทความวารสารที่
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เข้าถึงได้ง่ายและสามารถตีความได้ตาม
ความหมายที่เขียนไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการนําความรู้ที่ได้มาใช้ในการอ้างอิงประกอบการศึกษาค้นคว้า
เพื่อแสดงความน่าเช่ือถือของสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา 
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      ประการที่สอง ความรู้แบบเฉพาะตัว หรือ ความรู้ฝึกลึกอยู่ในตัวตน (Tacit 

Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์รายบุคคลถึงประสบการณ์ในการทํางาน แนวคิดที่มีต่อจิต
วิญญาณในการทํางานและจริยธรรมในการทํางาน ตลอดจนความรู้สึกที่เกิดข้ึนในขณะที่ประกอบ
วิชาชีพซึ่งความรู้ที่ได้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ลึกซึ้งและตรงตาม
สารที่ต้องการจะสื่อ แต่ต้องอาศัยการจัดการกับข้อมูลที่ได้มา โดยผู้วิจัยได้ทําการบันทึกข้อมูล มีการ
จัดแบ่งข้อมูลประกอบกบัใช้เครื่องมือเช่นเอกสารแบบสอบถาม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผูใ้ห้ข้อมลูสามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้ และนําไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจเกิด
เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ 

       นอกจากนี้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ที่
ประกอบวิชาชีพทนายความส่วนใหญ่จะมจีิตวิญญาณในการทํางานโดยเฉพาะในด้านชีวิตจิตใจ (Inner 
Life)และด้านงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) อย่างเด่นชัด ทําให้มีการแสดง
พฤติกรรมออกมาในรูปของการตั้งใจ ใส่ใจในการทํางาน และมีจิตที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่ง
ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนเป็นทนายความ เนื่องจากลักษณะงานที่ทําจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ตนเองและมีความรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้การประกอบอาชีพทนายความจําเป็นจะต้องมีสังคม
รอบๆตัวที่ดี (Sense of Community) เช่น เพื่อน ผู้บังคับบัญชา เพราะประสบการณ์ในการว่าความ
ถือเป็นการจัดการความรู้แบบที่อยู่ในตัวคน ซึ่งต้องมีการถ่ายทอดจากคนสู่คน ซึ่งการที่บุคลากรให้
ความสําคัญกับจิตวิญญาณในการทํางานจะนําไปสู่ความสอดคล้องในการแสดงออกทางจริยธรรมที่
ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสําคัญกับการสร้างจิตวิญญาณในการทํางานเพื่อ
เป็นเหตุที่นําไปสู่การรับรู้ในคุณค่าของจริยธรรมในการทํางานและเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพ 

5.7.2 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
                ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงวิธีการหรือข้ันตอนในการสัมภาษณ์ โดย
ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ และลําดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน   รวมทั้งตรวจดูถึง
เนื้อหาที่ได้จากการถอดเทปในการสัมภาษณ์ มีการอ่านบทความที่ได้จากการอ่านเอกสารหลายรอบ
เพื่อดูถึงข้อมูลที่ได้รับว่ามีจะมีแนวทางในการวิเคราะห์อย่างไร และมีประเด็นใดที่ต้องการเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน เกิดความสอดคล้องกันและสามารถตอบคําถามการวิจัยได้  

5.7.3 ความรู้เกี่ยวกับการทํางานของตนเองและความรู้เกี่ยวกับตนเอง 
     งานวิจัยในครั้งนี้มีระยะเวลาที่จํากัด ทําให้ผู้วิจัยรู้สึกว่าต้องทํางานให้ทันเวลา

ตลอดในระหว่างที่วิจัยได้พบปัญหาหลากหลายปัญหาทําให้เกิดการเรียนรู้และค้นหาแนวทางในการ
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แก้ไข ทั้งการปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทําให้ต้องเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลอยู่หลายรอบ 
ประกอบกับบางคนก็ไม่สามารถเข้าใจถึงเรื่องที่เราจะให้สัมภาษณ์ได้ เ นื่องจากเรื่องที่เราเลือกไป
สัมภาษณ์เป็นเรื่องใหม่สําหรับวงการของเขา ตลอดจนบางครั้งในความเห็นของทนายความก็ดูเป็น
เรื่องที่เข้าใจได้ยาก และไม่สามารถอธิบายออกมาใหเ้หน็เด่นชัดได้อย่างเปน็รูปธรรม ชัดเจน  ส่งผลให้
ผู้ให้ข้อมูลบางคนไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างตรงประเด็น หรือเข้าใจกันไปคนละทาง ซึ่งทําให้
ผู้วิจัยไม่สามารถนําคําตอบที่ได้มาเขียนเพื่อตอบคําถามการวิจัยได้ ผู้วิจัยจึงได้มีการปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อหาทางแก้ไขและได้มีการใช้เครื่องมือในการช่วยสัมภาษณ์เพิ่มเติม ซึ่งในระหว่างนี้ผู้วิจัยจึง
เกิดการเรียนรู้ถึงเครื่องมือในการช่วยสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เรียนรูท้ัง้
กระบวนการในการทบทวนวรรณกรรม กระบวนการวิจัย ตลอดจนการรายงานผลการวิจัย ทําให้ได้
ฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้คล่องมากขึ้น ตั้งแต่เริ่มต้นหาหัวข้อจนถึงข้ันตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้
เรียนรู้ว่าต่อให้เรามีข้อมูลมากขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทํา สิ่งที่คิดไว้มันก็จะไม่เกิด และการลง
มือทําเราจะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และหากมีปัญหาทําให้ไม่สามารถผ่านมันไปได้ในทันทีเรา
จะต้องรู้จักยอมรับและหาทางแก้ไข  

นอกจากนี้การทําวิจัยในครั้งนี้ทําให้ผู้วิจัยได้รู้จักผู้ให้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึนทั้งในระดับ
หัวหน้างานและระดับเพื่อนร่วมงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเปิดโลก
ทัศน์เราให้กว้างข้ึน และเป็นการพัฒนาตนเองในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยจึงรู้สึกว่าการทําวิจัยในครั้งนี้ให้
อะไรมากกว่าแค่การทําวิจัยเพื่อจบการศึกษาเท่านั้น แต่มันคือการฝึกและพัฒนาตนเอง รวมทั้งการ
ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและพยายามค้นพบวิธีการในการแก้ไข และสิ่งที่ได้จากการวิจัยเชิง
คุณภาพอีกประการที่สําคัญหนึ่งคือ การค้นหาความหมายหรือแนวคิดสําคัญที่แฝงอยู่ในบทสัมภาษณ์
ที่บางครั้งเป็นสิ่งที่มากกว่าการตอบคําถามแต่คือความรู้สึก ตลอดจนทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลต่อ
สภาพแวดล้อม สังคม ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการดําเนินชีวิต ความศรัทธาต่อการประกอบ
อาชีพของตนเอง ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกว่าได้เป็นการเรียนรู้ชีวิตผ่านตัวตนของคนซึ่งมี คุณค่ามากกว่ากระดาษ
เพียงอย่างเดียว ทําให้ผู้วิจัยได้กลับมาทบทวนตัวเองในหลายครั้งว่าแท้ที่จริงแล้ว จิตวิญญาณในการ
ทํางานในทัศนะของผู้วิจัยคืออะไรอย่างแท้จริง  
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ภาคผนวก ก 

แนวคําถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล 

 
ตารางที่ ก.1 
 
แนวคําถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล 

หัวข้อคําถาม คําถาม 
1. ข้อมูลทั่วไป 1. ช่ือ – นามสกลุ 

2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. ประเภทคดีที่ถนัด 
5. อายุงาน 
6. อายุในการได้ต๋ัวทนาย 
7. ประวัติในการทํางาน 
8. จํานวนคนในสถานที่ทํางาน 
9. ข้อมูลเกี่ยวสํานักงาน 

2. คําถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางาน 
(workplace Spiritual) 

1. ท่านเข้าใจความหมายและเกิดความรู้สกึ
อย่างไรทีเ่กี่ยวข้องกบัจิตวิญญาณในการทํางาน  
2. ท่านได้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ได้มกีาร
สระท้อนถึงจิตวิญญาณในการทํางานในแต่ละมิติ
อย่างไรบ้าง 

3. คําถามเกี่ยวกับจริยธรรมทนายความ 1. ท่านเข้าใจความหมายของจริยธรรมในมุมมอง
ของอาชีพทนายความอย่างไรบ้าง 
2. ท่านคิดว่าจริยธรรมทนายของทนายความมี
ความเช่ือมโยงกบัจิตวิญญาณอย่างไรบ้าง  
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือในการวิจัย 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสัมภาษณ ์

เรื่อง จิตวิญญาณในการทํางานของผูป้ระกอบวิชาชีพทนายความ 
 

คําชี้แจง 

ชุดเครื่องมือสําหรับใช้ในการสัมภาษณ์ข้ึน เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์รายบุคคล   
(In-depth interview) โดยผู้วิจัยได้จัดทําเอกสารดังต่อไปนี้ 

 
ในการตอบคําถามด้านจิตวิญญาณในการทํางาน ขอใหผู้้ให้ข้อมูลพจิารณาเอกสารชุดน้ี 

ประกอบการตอบคําถาม 
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จิตวิญญาณในการทํางาน 

 จิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) หมายถึง การตระหนักและ
การยอมรับ รวมทั้งการส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีการรับรู้คุณค่าภายในจิตใจของ
ตนเองโดยการให้ความสําคัญผ่านการทํางานที่มีคุณค่าและมีความหมาย ที่เกิดข้ึนจากการรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรและการทํางานอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมเดียวกัน ซึ่งจะช่วยทําให้เกิดค่านิยมใน
ระดับบุคคลและระดับองค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 จิตวิญญาณในการทํางาน สามารถจําแนกเป็นองค์ประกอบทั้งหมด 4 มิติ ดังนี ้

 1) ชีวิตด้านใน หรือ ชีวิตจิตใจ (Inner Life) หมายถึง การค้นหาโอกาสในการ
ทํางานที่แสดงถึงมุมมองที่หลากหลายของตนเอง ไม่เพียงแต่ความสามารถทางด้านร่างกาย หรือด้าน
สติปัญญา แต่รวมไปถึงการเข้าใจถึงจิตวิญญาณในการทํางาน การยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 
มีความคาดหวัง และสามารถเข้าถึงศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ภายใน ทําให้เกิดความรู้สึกมีความสุข ปิติ
ยินดี ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเกิดจากการตระหนักรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ในด้านของจิตใจ 

 2) งานท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Work) หมายถึง การตระหนัก
ในคุณค่าและความสําคัญของงานที่ทํา โดยแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้สึกส่วนลึกของบุคคลนั้น ที่
ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการทํางาน ที่มีความหมายและวัตถุประสงค์สําคัญต่อชีวิตของเขาและของ
ผู้อื่น 

 3) สํานึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน (Sense of Community) หมายถึง สํานึก
ความเป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างกันของบุคลากรในสถานที่ทํางาน เป็น
การทํางานที่สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่อยู่นอกเหนือจากการช่วยเหลือแค่เพียงตนเอง 
และรวมถึงการมีอิสระในการแสดงออก เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคม
การทํางาน 

 4) ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมขององค์กรกับค่านิยมในระดับปัจเจกบุคคล 
(Alignment between organization and individual values) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดข้ึน
ในระดับองค์การ (Organization Level) จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลนั้นมีประสบการณ์และความรู้สึกอัน
แข็งแกร่ง และเกิดความสอดคล้องระหว่างคุณค่าของบุคคลกับเปูาหมายและพันธกิจขององค์กร ซึ่ง
ทําให้เกิดผลสําเร็จคือ พนักงานในองค์กรจะมีความสุขและมีชีวิตชีวาอย่างเต็มที่ในการทํางาน 
สามารถผสานค่านิยมของตนเองไปพร้อมค่านิยมขององค์กร 
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