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The study of the development of a teacher-student learning model at 

Rajabhat University to enhance to each spirituality was divided into three phases. 
The objective of the first phase was to study the definition and the elements 

of Rajabhat University student teachers teaching spirituality. The findings indicated that 
confirmation factor analysis of teaching spirituality included three main areas; self-
awareness, professional awareness and was acceptable considering SRMR = 0.057 
RMSEA = 0.044 CFI = 0.887 TLI = 0.881 

During the second phase, the researcher aimed to develop student 
teachers at Rajabhat University in terms of a learning model to enhance the teaching 
spirituality. The findings revealed that student teachers at Rajabhat University used a 
learning model consisting of (1) principles; (2) objectives; (3) core contents; (4) fourteen 
learning activities; (5) measurement and evaluation; (6) roles of facilitators, and (7) the 
participants. 

The third phase of the study aimed to investigate the implementation of a 
learning model to enhance the teaching spirituality at Rajabhat University among 
student teachers findings revealed that the level of experimental group in terms of 
teaching spirituality was significantly equal to the control group. The findings also 
indicated that the experimental group level of teaching spirituality among the was 
significantly higher in accordance with the second hypothesis. 

 
Keyword : Teaching spirituality, Learning Model Enhancement of teaching spirituality 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชัน้สงู เป็นวิชาชีพท่ีใชว้ิธีการแหง่ปัญญา น าทางการเรียนรูใ้หก้บั

ศิษย ์“ครู” คือบุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน นบัเป็นบคุลากรท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการจดัการศกึษา เพราะเป็นผูท่ี้อยู่
ใกลช้ิดผูเ้รียนมากท่ีสุด ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดความมุ่งหมายและหลกัการในการจัดการศึกษาว่า ตอ้งเป็นไป  
เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรูแ้ละคุณธรรม   
มีจรยิธรรมและวฒันธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสขุ ดงันัน้ “ครู” 
จงึเป็นบคุคลส าคญัและเป็นกลไกหนึ่งในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศกึษาและพฒันาประเทศ  

ทางเลือกหนึ่งของการยกระดบัคุณภาพการศึกษาจะตอ้งมุ่งพัฒนาครู โดยเฉพาะการ
ปลกูฝังจิตวิญญาณความเป็นครูใหก้บับคุลากรวิชาชีพครูและนกัศกึษาวิชาชีพครูเพ่ือท่ีจะสามารถ
จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ ์จนสามารถยกระดบัและปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ตลอดจนสามารถพฒันาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได ้ดงันัน้ใน
การแกปั้ญหาวิชาชีพครู ตอ้งเริ่มท่ีสถาบนัการผลิตครูท่ีจะตอ้งปรบัเปล่ียนระบบการรบันกัศกึษาครู 
คดัเลือกนักเรียนดี เก่ง มีใจรกัและศรทัธาในวิชาชีพครูเขา้เป็นนกัศึกษาครู และพัฒนานกัศึกษา 
ท่ีมีในระบบผ่านหลักสูตรหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบ่มเพาะความเป็นครูโดยปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู เพ่ือสรา้งครูใหมี้หัวใจเป็นมนุษย ์มีทัง้ความรู ้ความสามารถและความดี  
ท่ีเหมาะสมจะเป็นครูเพ่ือศิษยใ์นยุคปัจจุบนั ดงัท่ี ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2559 , น. 163) ไดก้ล่าวถึง 
การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ของวิชาชีพครูในอาเซียนไวว้่า จะฟ้ืนฟูวิชาชีพครูใหมี้ความหมายและมี
คณุค่าตอ่คนในอาเซียนและสงัคมอาเซียน ถึงเวลาตอ้งเปล่ียนแปลงอย่างจริงจงัทัง้ระบบและฟ้ืน
วิญญาณครูกลบัมาใหไ้ด ้ดงันัน้จึงควรส่งเสริมและพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหเ้กิดขึน้กับ
กลุ่มบุคลากรวิชาชีพครูและนักศึกษาวิชาชีพครู ผู้ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการเปล่ียนแปลงและ
ยกระดบัคณุภาพของการศกึษา 

การท่ีจะพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหเ้กิดขึน้กบับคุลากรและนกัศกึษาวิชาชีพครูได้
นัน้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกับ “จิตวิญญาณความเป็น
ครู” ในแง่ของนิยาม องคป์ระกอบและแนวทางในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือเป็น
พืน้ฐานของการสรา้งองคค์วามรูเ้ก่ียวกับการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  ซึ่งในการให้นิยาม
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ค าว่า “จิตวิญญาณความเป็นครู” (Teacher Spirituality)  ท่ีผ่านมานัน้ มีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม
คอ่นขา้งสงู และนกัวิจยัไดน้ิยามความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูแตกตา่งกนัออกไปตาม
ทศันะของแต่ละท่าน ในบริบทของประเทศไทย อาทิ ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2554 , น. 8) ไดใ้ห้
ความหมายของ จิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่า หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมการ
ท างานท่ีสะท้อนถึงการเป็นครูท่ีดี จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็นคุณลักษณะทางจิตนี ้
เก่ียวข้องกับความคิดท่ีมีต่อวิชาชีพครู ประกอบดว้ย การเห็นคุณค่าของบทบาทหน้าท่ี การมี
ศรทัธาในวิชาชีพ มีและยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการท างานครู มีความเข้าใจทัง้ตนเองและผูอ่ื้น 
ในขณะท่ีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็นพฤติกรรม ประกอบดว้ย การปฏิบตัตินตอ่นกัเรียน
ดว้ยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ อดทน การเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมทั้งการพัฒนาตนเอง  
โดยการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ส่วน สุพิชญา โคทวี , และ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2557 , น. 11)  
ใหค้วามหมายวา่ จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการรบัรูแ้ละแสดงออกถึงดา้นจิตใจท่ีดีงาม ควรคา่
แก่การเคารพบูชาในลักษณะท่ีส าคญั 3 ประการคือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าใน
ผูอ่ื้น และการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ ในขณะท่ี ภาวตั ตัง้เพชรเดโช (2556, น. 5) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ จิตวิญญาณความเป็นครูวา่หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีของครูท่ีมีตอ่ศษิย ์ซึ่งบคุคล
ท่ีจะมาประกอบวิชาชีพครูต้องพึงมีและพึงปฏิบัติและอุทิศตนอบรมสั่ งสอนศิษยใ์ห้มีความรู ้  
คู่คุณธรรมเพ่ือเป็นก าลังในการท่ีจะสรา้งประเทศชาติต่อไป รวมถึง วัลนิกา ฉลากบาง (2559 ,  
น.124) ท่ีได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู ไว้ว่าหมายถึง จิตส านึกตามกรอบ
คณุธรรมจรยิธรรม  ซึ่งท าใหเ้กิดการ ใฝ่รู ้คน้หา สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝังและเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ทัง้ของศษิย ์เพ่ือนรว่มงานและคนในสงัคม 

ส่วนในบริบทของต่างประเทศ ยงัไม่มีผูใ้หน้ิยามไวช้ดัเจนมากนัก ตวัอย่างเช่น  Palmer 
(2003) ไดก้ล่าวถึงจิตวิญญาณความเป็นครู ไว้ว่า ครูในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา
หมกมุ่นกับการจัดการและควบคุมโลกภายนอก เพราะเช่ือว่าตนเองมีอิทธิพลเหนือสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านัน้ การวดัและประเมินผลโดยการใชเ้กรดเป็นท่ีตัง้ท าใหฝึ้กการพึ่งพิงและเคารพสิ่งภายนอก 
ซึ่งมีในระบบการศึกษามานานมากแลว้ ดงันัน้คนท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจึงควรกลา้ท่ีจะ
เปล่ียน กลา้ท่ีจะสอนดว้ยจิตวิญญาณของครู ซึ่งเป็นแก่นแทข้องการสอนเพ่ือนักวิชาชีพรุน่ใหม ่
สอนใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนรูท่ี้ไม่ไดห้วงัเพียงเกรดหรือคะแนนเท่านัน้ นอกจากนี ้
Smith (2013 , pp 46-49)ได้กล่าวไว้ว่า ครูท่ี มีความพร้อมทางจิตวิญญาณจะสะท้อนถึง
ความสามารถในทางเทคนิคและการปฏิบตัิท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพและทักษะท่ีจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนส าหรบัผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง  Bush (1999, pp 20-28) ท่ีได้
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กล่าวถึงคนท่ีมีลักษณะของจิตวิญญาณในการสอน (Teaching Spirituality) หรือ จิตวิญญาณ 
ในการดูแล (Spirituality Care) ไว้ว่าจะต้องเป็นคนเปิดใจให้กว้าง สรา้งความไว้วางใจให้กับ
ผูเ้รียน มีเวลาใหก้ับผูเ้รียน มีสติตัง้ใจอยู่กับปัจจุบนัเสมอ ซึ่งจากการใหน้ิยามของนักวิจัยทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงนิยามท่ีแตกตา่งกนัไปตามทศันะของแต่ละท่าน 
และการนิยามของจิตวิญญาณความเป็นครูใหมี้ความชัดเจนจึงเป็นไปไดค้่อนขา้งยาก ดังนั้น 
ในเบือ้งตน้ผู้วิจัยจึงตอ้งการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครูใหช้ัดเจนเสียก่อน จึงจะ
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูไดใ้นขัน้ตอนตอ่ไป  

อีกทัง้องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งในบริบทของต่างประเทศและใน
ประเทศ ยงัไม่ปรากฎการแบง่อย่างชดัเจน แตผู่ว้ิจัยไดค้น้พบจากงานวิจยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงดงั
ในงานวิจัยด้านจิตวิญญ าณ ในการท างาน  (Spiritual at work) ของ Ashmos & Duchon 
(2000,pp. 134-145) และ นฤเบศร ์สายพรหม ,ดุษฎี โยเหลา, และรตัติกรณ์ จงวิศาล (2559,  
น.140-158) ซึ่งมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูห้รือประสบการณเ์ชิงจิตวิญญาณของ
บุคคลในด้านชีวิตภายใน (Inner Life) ด้านงานท่ีมีความหมาย (Meaningful Work) และด้าน
สังคม (Community) มาเป็นแนวทางในการก าหนดองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
และจากการสงัเคราะหง์านวิจยั พบว่า องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบดว้ย 
การเห็นคุณค่าในตนเอง การเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองการพัฒนาตนเอง การมีความรกั
และความเมตตาปรารถนาดีตอ่ผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่าเทียม และความมุ่งมั่นในการพฒันาผูเ้รียน 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรกั ความศรทัธาใน
วิชาชีพ (คุรุสภา(2559) ,ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, ชัยยุธ มณีรตัน ์และพงษ์เทพ จิระโร (2559, น.110), 
สุพิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แกว้อุไร (2557, น.7-8), กิตตินนัท ์โนสุ และเสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ ์
(2557, น.60-61), อรอมุา เจริญสขุ (2557, น. 192-193), ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง, (2554, น.122-
123), นรินทร ์สงัขร์กัษา (2554, น. 21-30), ณัฎฐภรณ ์หลาวทอง และ ปิยวรรณ วิเศษสวุรรณภูมิ
,(2553,น.31-32)) นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคดิในการก าหนดนิยามคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั โดย
การสรา้งนิยามจากข้อมูล เชิงประจักษ์ โดยใช้เทคนิค Critical Incident Technique (CIT) เพ่ือ
รวบรวมพฤติกรรมของครูท่ีสามารถสังเกตได ้และมีความสมบูรณ์เพียงพอส าหรบัน าไปท านาย
พฤติกรรมการแสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ซึ่งจะท าใหต้วัชีว้ดัของแตล่ะองคป์ระกอบ
จิตวิญญาณความเป็นครูมีความชดัเจนมากขึน้ จากนัน้จึงน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาตรวจสอบ
คณุภาพเชิงโครงสรา้งโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirm Factor Analysis: CFA) 
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เพ่ือยืนยนัองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ 
และเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูตอ่ไป 

ในการสรา้งเครื่องมือเพ่ือวัดจิตวิญญาณความเป็นครูจากอดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีผ่านมา  
มีเครื่องมือท่ีใชว้ดัคอ่นขา้งหลากหลายตามทศันะของนกัวิจยัท่ีแตกตา่งกนัไป ซึ่งแบบวดัส่วนใหญ่
เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตวัอย่างเช่น ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง , และ ปิยวรรณ 
วิเศษสวุรรณภูมิ (2553, น. 29) ไดท้  าการพฒันาตวัชีว้ดัจิตวิญญาณความเป็นครูและพฒันาแบบ
วดัจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งสามารถวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจไดจ้  านวน 4 องคป์ระกอบ 
จ านวน 38 ขอ้ และ สพุิชญา โคทวี, และ วารีรตัน ์แกว้อไุร (2557,น.184-188) ไดส้รา้งแบบวดัจิต
วิญญาณความเป็นครู เพ่ือใช้วัดระดับจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์จ  านวน 66 ขอ้ และ ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ และคนอ่ืน ๆ (2559, น. 112) 
ได้สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับระดับจิตวิญญาณความความเป็นครูของนักศึกษาสังกัด  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม จ านวน 37 ขอ้ ดังนัน้ผูว้ิจยัจึงน าการสรา้งแบบวดั 
จิตวิญญาณความเป็นครูดงักล่าว มาเป็นแนวทางส าหรบัการสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็น
ครูท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

จากการศกึษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัพบว่าหลกัสูตรของการศึกษาวิชาชีพครูในปัจจุบนัไดเ้นน้วิชาการมากกว่าการ
สรา้งนิสิตนักศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ดังท่ี ชลิตตา  
รกัษพ์ลเมือง, สมหวงั พิธิยานวุฒัน,์ รงัสรรค ์มณีเล็ก, เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดลิก, และ สวุิธิดา จรุงเกียรติ
กลุ (2560, น. 22) ใหข้อ้เสนอเชิงนโยบายส าหรบัการพฒันาครูการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการในอนาคต ท่ีส าคญัคือ การพัฒนาครูใหมี้ความเช่ือมโยงกับคุณภาพการผลิต
บณัฑิต และการพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของครู การพฒันาครูใหมี้จรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นหวัใจส าคัญของการเป็นครู ประกอบกบัตามแผนยทุธศาสตรเ์พ่ือ
ยกคณุภาพมาตรฐานมหาวิทยาลยัราชภฏัสู่ความเป็นเลิศระยะ 10 ปีท่ีจะถึงนี ้(พ.ศ.2558 -2567) 
ในยุทธวิธีท่ี 3.1 การปฏิรูปการฝึกหดัครูหลกัสูตรและจดัการเรียนรูท้ัง้ระบบ โดยจดัใหมี้โครงการ
และกิจกรรมในการจัดระบบและมีกระบวนการบ่มเพาะและปลูกฝังความเป็นครูในทุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) จึงท าใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัในการเสริมสรา้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครูให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรูโ้ดยใช้ทฤษฎี 
การเรียนรูแ้ละแนวคิดตา่ง ๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ทัง้นีผู้ว้ิจยัพบว่าแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา
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เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในตนได ้เน่ืองจากจิตตปัญญาศึกษา  
มีเปา้หมายเพ่ือพฒันาใหเ้ป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์โดยเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเอง ในองคก์รและใน
สังคม โดยเกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐานในตนเอง มีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นผู้ท่ี รู ้จักตนเอง  
รูเ้ป้าหมายของชีวิตมีจิตต่ืนรู ้สู่การเปล่ียนแปลงตนเอง เป็นผูท่ี้จะเรียนรูท่ี้จะฟังตนเองและผูอ่ื้น 
เขา้ใจดา้นในของตวัเอง รูต้วั เขา้ถึงความจรงิ ต่ืนรู ้เกิดจิตส านึกใหม่ เป็นผูท่ี้มีความรกั เมตตาอนั
ยิ่งใหญ่ มีปัญญาแห่งตน และมีความสุข และเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน  
ในองคก์ร ท าใหค้นในองคก์รและชุมชนเคารพศกัดิ์ศรีคณุค่าของกันและกันอย่างลึกซึง้ และการ
เปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐานทางสังคม มีเป้าหมายเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติอย่างแท้จริง โดย
เช่ือมโยงการเรียนรูด้า้นวิชาการ วิชาชีพและมิติจิตใจ เขา้ใจศาสตรท่ี์ศึกษาอย่างลึกซึง้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับเพ่ือนมนุษยแ์ละธรรมชาติ นอกจากนีแ้นวคิดจิตตปัญญา
ศกึษายงัเอือ้ตอ่การบม่เพาะจิตวิญญาณความเป็นครูและชว่ยใหเ้กิดการพฒันาทัง้คณุภาพภายใน
และคณุภาพภายนอก คือ ความรูค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ (ฆนทั ธาตทุอง, 2555, น. 50) นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาการพฒันารูปแบบหรือหลกัสูตร
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูจากต่างประเทศและในประเทศ ตวัอย่างเช่น โปรแกรมกลา้
สอน “CTT” (Courage to Teach) ของ Palmer (2003), รูปแบบการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ใน
สถานศึกษา ของ วสันต ์ปานทอง, อนุชา กอนพ่วง, ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์, และ ฉันทนา จันทร์
บรรจง (2556, น.193-205), ผลการใชจ้ิตตปัญญาศึกษาเพ่ือสรา้งเสริมคณุลกัษณะความเป็นครู 
ส าหรบันกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั ของ วนัทนีย ์นามสวสัดิ,์ สิริวรรณ ศรีพหล, 
และ กญัจนา สินทรตันศิริกลุ (2558, น.7-20) และงานวิจยัของ สุพิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แกว้
อไุร (2557,น.11-12) ท่ีใชรู้ปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใช้
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษา กับนกัศึกษาวิชาชีพครู จากหลกัสูตรดงักล่าวพบว่ามีผลท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในตวับุคคลมากขึน้ โดยเฉพาะผลจากการเปล่ียนภายในของตนเอง บุคคลมีความ
เข้าใจและยอมรบัตนเอง มีความใส่ใจคนรอบข้าง  เกิดความรกัความเมตตาให้กับผู้อ่ืน  รูจ้ัก
ปรบัตวัเขา้กับสิ่งใหม่ ปรบัเปล่ียนมุมมองการมองโลก  เห็นสิ่งต่าง ๆตามความเป็นจริง เห็นหรือ
คน้พบศกัยภาพภายในตนเองมากขึน้  ซึ่งสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหส้งูขึน้
ได ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาจดัเป็นกระบวนการเรียนรูโ้ดยบูรณาการ
กบัทฤษฎีการเรียนรู ้และแนวคิดจากวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือสรา้งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต
วิญญาณความเป็นครู ใหก้ับนกัศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตนเองจากภายใน 
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เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูใหเ้พิ่มมากขึน้ และสามารถน าไปใชเ้ม่ือประกอบอาชีพครูหรือ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูได ้  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน และเป็นสถาบนัท่ีผลิต
วิชาชีพครูมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 100 ปี อีกทัง้ยังมีท่ีตัง้กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน 38 
แห่ง และจากสถานการณใ์นปัจจบุนัท่ีกลา่วถึงยทุธศาสตรห์ลกัของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเนน้การ
ผลิตครูเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน และมหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นสถาบนัการศกึษาแม่และเป็นรากเหงา้ของ
การผลิตครู จึงตอ้งการใหผ้ลิตครู โดยยึดหลักส าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ 1) การมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู 2) การมีความรับผิดรับชอบต่อนักศึกษา 3) การพัฒนาความรูแ้ละ ความ
เช่ียวชาญอยา่งตอ่เน่ือง เพราะแมค้รูจะไมเ่ก่ง แตห่ากมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ก็จะสามารถ
ถ่ายทอดและสอนไดเ้ป็นอย่างดี (นวรตัน ์รามสตู, และ บลัลงัก ์โรหิตเสถียร, 2558)  และตามพระ
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ท่ีพระองค์ทรงสานต่อพระราชปณิธานใน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 9 ดา้นการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยั
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน โดยเฉพาะประเด็นดา้นการผลิตและพัฒนาครู พระองคท์รงเน้นย า้ให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นเลิศดา้นผลิตและพฒันาครู ใหมี้มาตรฐานและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ดงันัน้ หากนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัไดร้บัการเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
ก่อนท่ีจะออกฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูขัน้สงัเกตการสอน (Practicum) และสอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนรูน้อกหลักสูตร (Extracurricular Activities) จะส่งผลให้นักศึกษาได้ ตระหนักและเข้าใจ 
ในตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพ เก่ียวกับคณุลกัษณะคณุงามความดีในการประกอบอาชีพครูของตน 
อีกทัง้จะสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นครูมืออาชีพไดใ้นอนาคต  

ดังนั้นในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษานิยามและศึกษาองคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั และพฒันารูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง จิตวิญญาณความเป็นครู โดยผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัว่าจะเกิดประโยชนใ์นแง่
ขององคค์วามรูเ้ก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งจะเป็นแนวทางในการท่ีจะใหค้รูอาจารยฝ่์าย
กิจการนักศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถน ารูปแบบท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันานกัศึกษาวิชาชีพครูใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครู
ได ้ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปปฏิบตัิตนเม่ือเป็นนกัศึกษาฝึกสอนหรือการประกอบอาชีพครู 
ไดใ้นอนาคต 
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ค าถามการวิจัย 
1. จิตวิญญาณความเป็นครูมีนิยามเป็นอย่างไรและมีองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ

ความเป็นครูอะไรบา้ง 
2. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ

ครู เป็นอยา่งไร 
3. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ

ครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ สามารถเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครูไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความมุง่หมาย ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. เพ่ือสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. เพ่ือศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั  

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจยัครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นสองประเดน็ดงันี ้

1. ประโยชนใ์นเชิงวิชาการ ซึ่งในการวิจยัครัง้นีจ้ะท าใหไ้ดน้ิยามและองคป์ระกอบ
ของจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ ซึ่งจะเป็นขอ้มลูส าคญัในการพฒันาวิชาชีพครู 
และองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทของสงัคมไทย 

2. ประโยชนใ์นเชิงปฏิบตั ิผลจากการศกึษาครัง้นีจ้ะท าใหไ้ดรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะ
สามารถเป็นตน้แบบใหค้รูอาจารยฝ่์ายกิจการนกัศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ตลอดจน  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ ไดน้  าไปใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้กับนักศึกษาได้มี
ประสิทธิผลในวิชาชีพครูมากยิ่งขึน้ และนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะไดร้บัความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักถึงจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทั้งได้ประสบการณ์ เก่ียวกับการ
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เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ท่ีจะสามารถน าไปปฏิบตัิตน เม่ือตนเองเป็นนกัศกึษาฝึกสอน 
หรือประกอบอาชีพครูในอนาคตได ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยั ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะท่ี 1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. ระยะท่ี 2 การสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. ระยะท่ี 3 การศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

1. ระยะที่ 1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู มีกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลู 2 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู  เป็น
นักวิชาการศึกษาท่ีมีความลุ่มลึกเก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จ  
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบดว้ย  
ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน ์และ รองศาสตราจารย ์ดร.โสรีช ์  
โพธิแกว้ 

2. กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ 
ครูผูไ้ดร้บัรางวลั “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ท่ี 14 ประจ าปี 2560 จากส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มีประชากรจ านวนทั้งสิน้ 219 คน และมีกลุ่มตัวอย่างไดม้าจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จ านวนทัง้สิน้ 25 คน โดยพิจารณาเลือกจากเกณฑส์งักดัเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ทั้ง 2 ระดับ คือส านักงานเขตพื ้นท่ีการประถมศึกษา และส านักงานเขตพื ้นท่ีการ
มัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 9 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อทุยัธานี อตุรดติถ ์พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และเพชรบรูณ ์

ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
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ประชากร คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 38 แห่ง ปีการศึกษา 2560 แบ่งตามเขตภูมิศาสตร ์จ  านวน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
จ านวน 8 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคกลาง 14 แห่ง และภาคใต ้5 แห่ง จ  านวน
ทั้งสิน้ 22,450 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ 
นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์โดยสุ่มแบบแบง่ชัน้มหาวิทยาลยัราชภฏัตามภูมิภาค  
อย่างน้อย 1 แห่ง ได้แก่  เขตภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เขตภาคกลาง คือ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
และเขตภาคใต ้คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

การวิจัยครัง้นีมี้พารามิเตอรจ์  านวน 55 ค่า ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดในการก าหนด
ขนาดตวัอย่างจากการใชส้ถิติวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) ของ Hair, Black, Babin 
,& Anderson (2010) ท่ีเสนอให้ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10 ถึง 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอรท่ี์
ตอ้งการประมาณคา่ (550-1,100 คน) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจริงไดร้วมทัง้สิน้ 692 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์
เพียงพอตอ่การหาคณุภาพได ้

2. ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในขัน้การสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ิจัยน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 คน และน ามาแกไ้ขปรบัปรุงก่อนน าไปใชจ้รงิในระยะท่ี 3 

3. ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวนรวมทัง้สิน้ 341 คน เพ่ือแบ่งออกเป็น
กลุม่ทดลอง 26 คน และกลุม่ควบคมุ 26 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1. ตวัแปรท่ีใชใ้นระยะท่ี 1 การศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็น

ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั มีดงันี ้
1.1 ตวัแปรโครงสรา้ง ประกอบดว้ย 

1.1.1 ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 
1.1.2 ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
1.1.3 ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ 

1.2 ตวัแปรชีว้ดั ประกอบดว้ย 
1.2.1 ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ไดแ้ก่ บคุลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการ

สอน และการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 
1.2.2 ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปฏิบัติต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา 

และการปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค 
1.2.3 ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ ไดแ้ก่ เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู และศรทัธาในวิชาชีพครู 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นระยะท่ี 2 การเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั มีดงันี ้

2.1 ตวัแปรจดักระท า คือ รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั  

2.2 ตวัแปรตาม คือ จิตวิญญาณความเป็นครู 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. จิตวิญญาณความเป็นครู (Teacher Spirituality) หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตและ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ีเกิดกบั
ตนเอง ไดแ้ก่ บคุลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน และการพฒันาตนเองในวิชาชีพ
ครู ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบตัิ
ตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค และดา้นท่ี 3 ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู 
และศรทัธาในวิชาชีพครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 ด้านที่เกิดกับตนเอง หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของความ
เป็นครูท่ีปรากฏอยู่ในตนเองของนกัศกึษาวิชาชีพครู ไดแ้ก่ บคุลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ี
ดา้นการสอน และบทบาทการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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1.1.1 บุคลิกภาพความเป็นครู หมายถึง การท่ีนักศึกษาวิชาชีพครูเข้าใจถึง
บุคลิกภาพภายนอกและภายในของคนเป็นครู ไดแ้ก่ การแต่งกายให้สะอาดและเหมาะสมกับ
กาลเทศะ พูดจาสุภาพเรียบรอ้ย มีความแคล่วคล่องว่องไวและกระฉับกระเฉง มีสุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ ์มีความเป็นกนัเอง มีอารมณดี์อารมณข์นั มีความมั่นใจในตนเอง มีความเพียรพยายาม มี
ความอดทนอดกลัน้ และมีความรบัผิดชอบ 

1.1.2 บทบาทหน้าท่ีด้านการสอน หมายถึง การท่ีนักศึกษาวิชาชีพค รูเข้าใจ
บทบาทหนา้ท่ีการสอนของครู ไดแ้ก่ มีความตัง้ใจในการสอน มีความสามารถใชส่ื้อการสอนให้
เหมาะสมกับผูเ้รียนและเนือ้หา รูจ้กัใชเ้ทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย และสามารถน าเทคนิคการ
สอนแบบใหมม่าประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุปัจจบุนั 

1.1.3 บทบาทการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู หมายถึง การท่ีนกัศกึษาวิชาชีพครู
เขา้ใจบทบาทการพัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มพูนความรูแ้ละความเช่ียวชาญเฉพาะทางของตนดว้ย
วิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาหาความรูจ้ากอินเตอรเ์น็ตและแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ การติดตาม
ขา่วสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ อบรมศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ และศกึษาคน้ควา้วิจยัใหมี้ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของตน 

1.2 ด้านทีเ่กิดกับผู้เรียน หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตและพฤตกิรรมของนกัศกึษา
วิชาชีพครูท่ีจะปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบตัิ
ตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.2.1 การปฏิบัติต่อผู้เรียนดว้ยความเมตตากรุณา หมายถึง การท่ีนักศึกษา
วิชาชีพครูปฏิบัติต่อผู้เรียนดว้ยความรัก ความเอาใจใส่ และปรารถนาให้ผู้เรียนพ้นทุกข ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียน ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนถามเม่ือมีขอ้สงสยั และ
คอยตดิตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยู่เสมอ ดา้นการอบรมบม่นิสยั ไดแ้ก่ การสอนใหผู้เ้รียนเป็น
คนดีละเวน้ความชั่ว และการสอนระเบียบวินยัใหก้ับผูเ้รียน และดา้นการใหค้  าปรึกษา ไดแ้ก่ ให้
ค  าแนะน าและชีแ้นะแนวทางท่ีถกูตอ้ง รวมถึงชว่ยเหลือแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูเ้รียน 

1.2.2 การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค หมายถึง การท่ีนกัศกึษาวิชาชีพ
ครูปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความยตุิธรรมและไม่ล  าเอียง แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการ
เรียน ไดแ้ก่ การวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง และการสอนทกุคนอย่างเท่าเทียม ดา้นการ
อบรมบ่มนิสยั ไดแ้ก่ การวางตวัเป็นกลางไม่เขา้ขา้งคนผิด และดา้นการใหค้  าปรกึษา ไดแ้ก่ การมี
เวลาใหค้  าปรกึษาแก่ผูเ้รียนทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั และการเต็มใจใหค้  าปรกึษากบัผูเ้รียนโดยไม่
หวงัผลตอบแทน 
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1.3 ด้านที่เกิดกับวิชาชีพ หมายถึง คณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมของนกัศกึษา
วิชาชีพครูท่ีจะปรากฏตอ่วิชาชีพครู ไดแ้ก่ การมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู และการมีศรทัธาในวิชาชีพ
ครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.3.1 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู หมายถึง การท่ีนกัศึกษาวิชาชีพครูมีความรูส้ึกท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู ไดแ้ก่ ซาบซึง้ในวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจท่ีไดป้ระกอบวิ ชาชีพครู และการมี
ความสุขทุกครัง้เม่ือท าการสอน การท่ีนักศึกษามีความคิดท่ีดีต่อวิชาชีพครู ไดแ้ก่ อาชีพครูเป็น
อาชีพท่ีมีเกียรติ อาชีพครูสามารถพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติได ้และการท่ีนักศึกษาจะมี
แนวโนม้ของการแสดงพฤตกิรรมท่ีดีตอ่วิชาชีพครู ไดแ้ก่ ปกปอ้ง รกัษา และสืบทอดวิชาชีพครู 

1.3.2 ศรทัธาในวิชาชีพครู หมายถึง การท่ีนกัศกึษาวิชาชีพครูแสดงออกถึงความ
เช่ือและเล่ือมใสในวิชาชีพครู ไดแ้ก่ เช่ือมั่นในวิชาชีพครู และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูอยา่งเครง่ครดั 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง 
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดย มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูอยา่งมีแบบแผน จ านวน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

2.1 หลกัการ  
2.2 วตัถปุระสงค ์ 
2.3 เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู ้โดยจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญา 

ศกึษา 3 ขัน้ (AmCRa) ประกอบดว้ย 
2.4.1 ขั้นตระหนักรู ้สู่สมาธิ ((Am : Awareness and Mediation) ขั้นตอนท่ีมี

จดุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ระหนกัรู ้และสงบนิ่งอยู่กับตนเอง เป็นการประสานกาย
และจิตใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกัน เนน้การพฒันาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากภายในของตน เพ่ือใหเ้กิด
สติและสมาธิกับการท างาน มีความสงบในจิตใจ ลดความเครียดและเป็นกังวลจากสิ่งแวดลอ้ม
ภายนอก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก อาจท าใหส้มาธิและจิตใจไมส่งบ สง่ผลใหส้มองปิดกัน้
การเรียนรู ้เป็นขัน้เตรียมพรอ้มในการเรียนรู ้โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าสมาธิ การออก
ก าลงักายและจิต โยคะ เกมฝึกสติ และ การบรหิารสมอง เป็นตน้ ใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที และ
ในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีการกล่าวถึงสิ่งท่ีผ่านมาแลว้เพ่ือเช่ือมโยงกบับทเรียนใหม่ ก่อนจะเรียนรู้
ในขัน้ตอนตอ่ไป 
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2.4.2 ขั้นคิดใคร่ครวญ (C : Contemplation) ขั้นตอนท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ครค่รวญ ท าความเขา้ใจ ตระหนกัรูถ้ึงคณุคา่ทัง้ในตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพครู 
โดยผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บรรยาย อภิปราย บทบาทสมมติ เรียนรูต้วัแบบ สัมผัส
ธรรมชาติ ประสบการณ ์แลกเปล่ียนเรียนรูแ้บบสนุทรียะสนทนา และการตัง้ใจฟังอยา่งลึกซึง้ เป็น
ตน้ ขัน้ตอนนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมจะมีสภาวะของจิตใจท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนรู ้และเขา้ถึงศกัยภาพ
แห่งตน เพ่ือน าคณุภาพดงักล่าวไปใชใ้ครค่รวญทัง้ในดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive) ดา้นระหว่าง
บุคคล (Interpersonal) และด้านภายในบุคคล (Intrapersonal) ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายใน มองโลกในเชิงองคร์วม เกิดความเช่ือมโยงสัมพันธ์ น าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูห้รือประสบการณ์ 
ในกระบวนการบรูณาการเขา้สูว่ิถีชีวิตของตนเอง ผูอ่ื้นและวิชาชีพครูในอนาคตได ้

2.4.3 ขั้นทวนผลการเรียนรูสู้่การน าไปใช้ (Ra : Reflection and Application) 
ขัน้ตอนท่ีมีจดุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดท้บทวนผลการเรียนรูจ้ากการใครค่รวญ สะทอ้น
ผลการเรียนรู ้แง่คิดต่าง ๆ และสามารถน าประสบการณ์ในการเรียนรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ด ้โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนบนัทึกการเรียนรู ้การน าเสนอความคิดความรูส้ึกเป็นวาทกรรม หรือ
ประโยคสัน้ ๆ เป็นตน้ ในขัน้ตอนนีเ้ปรียบเสมือนการสรุปผลการเรียนรู ้และประโยชนใ์นการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและวิชาชีพครูในอนาคต 

2.5 การวดัและประเมินผล 
2.6 บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

3.นักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. กรอบแนวคิดในการศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็น

ครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
การศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ

ครู มหาวิทยาลยัราชภัฏ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีจากนักวิชาการศึกษาท่ีมีความลุ่มลึก
เก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.สุเมธ 
ตนัติเวชกุล ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน ์และรองศาสตราจารย ์ดร. โสรีช ์ โพธิแก้ว 
รวมถึงศึกษาทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และน าแนวคิดในการ
ก าหนดนิยามคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยั มาท าการสรา้งนิยามจากขอ้มลูเชิงประจกัษ ์โดยใชเ้ทคนิค 
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Critical Incident Technique (CIT) จากครูผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 14 ประจ าปี 
2560  โดยน าแนวคิดของ Ashmos & Duchon (2000) และ นฤเบศร ์สายพรหม และคนอ่ืน ๆ 
(2559, น.139-158) เก่ียวกบัจิตวิญญาณในการท างาน (Spiritual at work) มาเป็นแนวทางในการ
ก าหนดองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งสามารถก าหนดตวัแปรโครงสรา้งได ้3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพ และตวัแปรชีว้ดั ไดแ้ก่ 
(1) ดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ประกอบดว้ย บุคลิกภาพความเป็นครู การเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีดา้นการ
สอน และการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู (2) ดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียน ประกอบดว้ย การปฏิบัติต่อ
ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค และ (3) ดา้นท่ีเกิดกบั
วิชาชีพ ประกอบดว้ย การมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู และการมีศรทัธาในวิชาชีพครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 

ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน 

ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ 

บคุลิกภาพความเป็นครู  

การปฏิบติัตอ่ผูเ้รยีนดว้ยความเมตตากรุณา  

การปฏิบติัตอ่ผูเ้รยีนดว้ยความเสมอภาค  

บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน  

การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู  

เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู  

ศรทัธาในวิชาชีพครู  

แนวคิดของ Ashmos & Duchon (2000) และ นฤเบศร ์สายพรหม และคนอื่น ๆ (2559, น.139-158)  
เก่ียวกบัจิตวิญญาณในการท างาน (Spiritual at work) 

ตวัแปรโครงสรา้ง ตวัแปรชีว้ดั 
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2. กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 
การเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ผู้วิจัยไดน้  ารูปแบบการจัดการเรียนรูม้าเป็น  

ตวัแปรจัดกระท า และมีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นตวัแปรตาม โดยศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development Theory) และ ทฤษฎีกลุ่ม
มนษุยนิยม (Humanism Theory) บรูณาการกบัวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” 
ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแนวคิดจิตตปัญญา
ศกึษา มาสรา้งเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมีแบบ
แผน ประกอบด้วย หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ เนื ้อหาท่ีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้
กระบวนการจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูกบันกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู  

ประกอบดว้ย  
1. หลกัการ  
2. วตัถปุระสงค ์ 
3. เนือ้หาที่ใชใ้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้
4. กระบวนการจดัการเรยีนรู ้โดยจดั
กระบวนการเรยีนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญา
ศกึษา 3 ขัน้ (AmCRa) ประกอบดว้ย 
4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ  

(Am: Awareness and Mediation) 
4.2 ขัน้คิดใครค่รวญ (C : Contemplation) 
4.3 ขัน้ทวนผลการเรยีนรูสู้ก่ารน าไปใช ้ 

(Ra : Reflection and Application) 
5. การวดัและประเมินผล 
6.  บทบาทกระบวนการ และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  

จิตวิญญาณความเป็นครู 3 ดา้น 

ได้แก่  

1. ดา้นที่เกิดกบัตนเอง ประกอบดว้ย 

บคุลกิภาพความเป็นครู การเขา้ใจ

บทบาทหนา้ที่ดา้นการสอน และ 

การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

2. ดา้นที่เกิดกบัผูเ้รยีน ประกอบดว้ย 

การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รยีนดว้ยความ

เมตตากรุณา และการปฏิบตัติอ่

ผูเ้รยีนดว้ยความเสมอภาค 

3. ดา้นที่เกิดกบัวิชาชีพ ประกอบดว้ย 

การมเีจตคติที่ดตีอ่วชิาชีพครู และ

การมีศรทัธาในวิชาชีพครู 

ตัวแปรตาม ตัวแปรจัดกระท า 

การเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทฤษฎีพฒันาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development Theory)  

และ ทฤษฎีกลุม่มนษุยนิยม (Humanism Theory)  

บรูณาการกบัวิธีการแหง่ศาสตรพ์ระราชา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา”  

ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
การศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีพฒันาขึน้ มีสมมตฐิานการวิจยั ดงันี  ้
1. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง  

สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
2. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง 

สงูกวา่ก่อนการทดลอง 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครู ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัตา่ง ๆ 
โดยแบง่เป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. จิตวิญญาณความเป็นครู 
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.2 ความส าคญัของจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.3 องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.4 คณุลกัษณะของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.5 หนา้ท่ีของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.6 เครื่องมือท่ีใชว้ดัจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.7 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็นครู 

1.7.1 ทฤษฎีพฒันาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development Theory) 
1.7.2 ทฤษฎีกลุม่มนษุยนิยม (Humanism Theory) 

2. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
2.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
2.3 แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครู ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.4 แนวคดิในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

2 .4 .1  วิ ธี ก ารแห่ งศาสตร์พ ระราชา  “เข้า ใจ  เข้าถึ ง  พัฒ นา ” ขอ ง
พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

2.4.2 แนวคดิจิตตปัญญาศกึษา 
2.5 ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

วิญญาณความเป็นครู 
2.5.1 ธรรมชาตขิองการเรียนรู ้และกระบวนการเรียนรู ้
2.5.2 ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุม่จิตวิทยาเกสตลัท ์
2.5.3 ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมแนวพทุธิปัญญา 
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2.6 เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.6.1 เทคนิคการจดัการเง่ือนไขผลกรรม (Contingency Management 
2.6.2 เทคนิคการท าสญัญากบัตนเอง (Self-Contracting) 
2.6.3 เทคนิคการสงัเกตพฤตกิรรม (Observation)  
2.6.4 วิธีการสอนบรรยาย (Lecture Method) 
2.6.5 วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุม่ยอ่ย (Small Group Discussion) 
2.6.6 วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 
2.6.7 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ (Concept Mapping 

Technique) 
2.6.8 รูปแบบในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูในประเทศ 
2.6.9 รูปแบบในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูในตา่งประเทศ 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 งานวิจยัในประเทศ 
3.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 

1.จิตวิญญาณความเป็นครู 
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู 

ค าว่า “จิตวิญญาณ” (Spirituality) หมายถึง มิติสูงส่งของจิต หรือการท่ีมีจิตใจสูง 
ความดี กุศลบุญ คุณค่าหรือจิตท่ีเจริญ จิตท่ีหลุดพ้น จิตท่ีเห็นแก่ตัวน้อย จิตเข้าถึงสิ่งสูงสุด 
โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนา จิตวิญญาณ คือ ปัญญา เป็นมิติท่ีท  าให้มนุษย์ต่างจากสัตว ์  
เป็นมนษุยท่ี์มีจิตสงูปราศจากความคบัแคบและความเห็นแก่ตวั (ประเวศ วะสี, 2553, น. 99-100) 
สว่นค าวา่ “จิตวิญญาณความเป็นครู” นัน้ เป็นค าท่ีใชก้นัมานานในบริบทของวิชาชีพครู ดว้ยเหตนีุ ้
จงึไดมี้ผูใ้หค้วามหมายท่ีแตกตา่งกนัไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

Palmer (2003) ไดก้ล่าวถึงจิตวิญญาณความเป็นครู ไวว้่า ครูในปัจจุบนัมุ่งเนน้
ใหน้กัเรียน นกัศกึษาหมกมุ่นกบัการจดัการและควบคมุโลกภายนอก เพราะเช่ือวา่ตนเองมีอิทธิพล
เหนือสิ่งตา่ง ๆ เหล่านัน้ มีการวดัและประเมินผลโดยการใชเ้กรดเป็นท่ีตัง้จึงท าใหน้กัเรียน นกัศกึษา
ฝึกการพึ่งพิงและเคารพสิ่งภายนอก ซึ่งหลักการดังกล่าวมีในระบบการศึกษามานานมากแล้ว 
ดงันัน้ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู จึงควรกลา้ท่ีจะเปล่ียน กลา้ท่ีจะสอนดว้ยจิตวิญญาณของ
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ครู ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการสอนเพ่ือนักวิชาชีพรุ่นใหม่  สอนให้ตระหนักถึงความส าคญัของการ
เรียนรูท่ี้ไมไ่ดห้วงัเพียงเกรดหรือคะแนนเทา่นัน้  

Smith (2013) ไดก้ล่าวไวว้่า ครูท่ีมีความพรอ้มทางจิตวิญญาณจะสะท้อนถึง
ความสามารถในทางเทคนิคและการปฏิบตัิท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพและทักษะท่ีจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนส าหรบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

Bush (1999) ท่ี ได้กล่าวถึงคนท่ี มีลักษณะของจิตวิญญาณในการสอน 
(Teaching Spirituality) หรือจิตวิญญาณในการดแูล (Spirituality Care) ไวว้่าจะตอ้งเป็นคนเปิด
ใจใหก้วา้ง สรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูเ้รียน มีเวลาใหก้บัผูเ้รียน มีสตติัง้ใจอยูก่บัปัจจบุนัเสมอ  

ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2554, น. 8) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า จิตวิญญาณความ
เป็นครู หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการท างานท่ีสะท้อนถึงการเป็นครูท่ีดี จิต
วิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็นคุณลกัษณะทางจิตนีเ้ก่ียวขอ้งกับความคิดท่ีมีต่อวิชาชีพครู 
ประกอบดว้ย การเห็นคณุคา่ของบทบาทหนา้ท่ี การมีศรทัธาในวิชาชีพ มีและยึดมั่นตอ่อดุมการณ์
ในการท างานครู มีความเขา้ใจทัง้ตนเองและผูอ่ื้น ในขณะท่ีจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็น
พฤติกรรม ประกอบดว้ย การปฏิบตัตินตอ่นกัเรียนดว้ยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ อดทน การ
เป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทัง้การพฒันาตนเองโดยการแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิ  

สพุิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แกว้อุไร (2557, น. 11) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของค า 
“จิตวิญญาณความเป็นครู” วา่หมายถึง การรบัรูแ้ละแสดงออกถึงดา้นจิตใจท่ีดีงาม ควรคา่แก่การ
เคารพบชูาในลกัษณะท่ีส าคญั 3 ประการคือ การเห็นคณุคา่ในตนเอง การเห็นคณุคา่ในผูอ่ื้น และ
การอยูร่ว่มกนัอยา่ง 

ภาวตั ตัง้เพชรเดโช (2556, น. 5) ท่ีไดใ้หค้วามหมายของ จิตวิญญาณความเป็น
ครู ไวว้่า จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีของครูท่ีมีต่อศิษย ์ซึ่ง
บคุคลท่ีจะมาประกอบวิชาชีพครูตอ้งพึงมีและพึงปฏิบตัิและอทุิศตนอบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรู ้
คูค่ณุธรรมเพ่ือเป็นก าลงัในการท่ีจะสรา้งประเทศชาติตอ่ไป  

สมศกัดิ์ ดลประสิทธ์ิ (2543) ไดก้ล่าวไวว้่า จิตส านึกและวิญญาณครู จุดเริ่มตน้
น่าจะอยู่ท่ีการสรา้งศรทัธา ค าว่าศรทัธาในท่ีนีมี้ความหมาย 3 มิติ คือศรทัธาต่อตนเอง ตอ้งเช่ือ
และศรทัธาในความรูค้วามสามารถของตนเองว่าจะเป็นครูท่ีดีได ้เป็นตัวอย่าง ให้กับสังคมได ้
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรูจ้ากแหล่งความรูต้่าง ๆ และวิเคราะห์คัดสรร ความรูม้าใช้
ประโยชนไ์ด ้และมีความศรทัธามั่นว่าตนเองสามารถสรา้งภาพลกัษณข์องครูท่ีดีได ้ประการท่ีสอง
คือ ศรทัธาต่ออาชีพครู รกัษาเกียรติและศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นครูท่ีเป็นวิชาชีพชัน้สูง เห็นคณุค่า
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ของวิถีชีวิตท่ีเป็นครู ประการท่ีสามคือ ศรทัธาตอ่องคก์ร รกัษาช่ือเสียงของสถานศกึษาและองคก์ร
วิชาชีพครู ประพฤติและปฏิบตัิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ถา้ครูทกุคน และครู
ของครูทกุคนมีความศรทัธาเป็นจดุเริ่มตน้จิตส านกึและวิญญาณของความเป็นครู และสิ่งท่ีดีท่ีเป็น
แบบอยา่งของสงัคมไดก็้จะขยายและถ่ายทอดไปสูเ่ยาวชนชั่วลกูชั่วหลาน 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าการใหน้ิยามจากนักวิจัย นกัการศึกษา และนักวิชาการดงักล่าว
ขา้งตน้แสดงถึงความไม่เป็นเอกภาพของนิยามค าว่า “จิตวิญญาณความเป็นครู” ผูว้ิจยัจงึอาจสรุป
เป็นความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวเ้ป็นเบือ้งตน้ ไดว้่าหมายถึง จิตส านึกในหน้าท่ี  
ของความเป็นครู ในการเขา้ใจตนเอง การเขา้ถึงผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพครู ในลักษณะ  
ทัง้ทางดา้นจิตใจและพฤตกิรรมท่ีแสดงออกได ้

1.2 ความส าคัญของจิตวิญญาณความเป็นครู 
ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูนัน้ นับว่าเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาและปฏิรูป

การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา ตอ้งพัฒนาครูดว้ย ซึ่งครูเป็น
กลไกหลักของการพัฒนามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณท์ัง้ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ดงัท่ีนกัการศกึษาหลายทา่นไดก้ล่าวไว ้ดงันี ้

สมุน อมรวิวฒัน ์(2551) ไดก้ลา่วไวว้่า ครูจะตอ้งมีจิตวิญญาณ มีความตระหนกั
รู ้ส  านึกว่างานท่ีตนท ามีความส าคัญต่อชีวิตของเพ่ือนมนุษย์ ไม่เฉพาะแต่นักเรียนเท่านั้น  
แต่หมายถึงครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะท างาน
ดว้ยหวัใจ สมองและสองมือ เพ่ือพฒันาอบรมบ่มเพาะนิสยัศิษยใ์หเ้ป็นคนดีมีศกัยภาพ มีเมตตา
เป็นหลักธรรมเพราะว่าครูท่ีปราศจากความรกัและความเมตตา แมว้่าจะมีความรูม้ากเพียงใด  
ก็ไม่สามารถท่ีจะเป็นครูท่ีดีได้ คงเป็นเพียงครูท่ีมีอาชีพครูเท่านั้น ไม่ได้เป็นครูมืออาชีพท่ีมี  
จิตวิญญาณความเป็นครู หรือเป็นเพียงแคเ่ปลือกครูเทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นแก่นแทข้องครู 

ยนต ์ชุ่มจิต (2553, น. 24-26) อา้งถึงใน วิไล ตัง้จิตสมคิด (2557, น. 135-138) 
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของครู ไว้ว่า ครูท่ีเป็นแก่นครูจะเป็นครูท่ีมีคุณธรรมของความเป็นครูสูง  
เป็นครูในอุดมคติเป็นครูเพราะมีความศรทัธาในอาชีพครูอย่างแทจ้ริง มีความส านึกในบทบาท
หน้าท่ีของครูท่ีดีตลอดเวลา แก่นครูเทียบไดก้ับแก่นของตน้ไม้ เพราะเป็นส่วนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด  
มีคุณค่าในการน ามาใชส้อยเพราะมีความคงทนเป็นอย่างดี เปรียบไดด้งักับครูท่ีมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูจะท าตนใหมี้คณุคา่ทัง้ตอ่ตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงพฒันาการศกึษาใหเ้จรญิงอกงาม  

ดงันัน้ จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหอ้าชีพครูมีความหมายและ  
มีคณุคา่ทัง้ตอ่ตนเอง ผูเ้รียน และวิชาชีพครู เพราะครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีความส านึก
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ในหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี ทัง้ต่อหนา้ท่ีท่ีมีของตนเองทางดา้นการอบรมสั่งสอน 
มีความรกั เมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย ์ตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชนต์่อผู้เรียนและ  
ตอ่วิชาชีพ 

1.3 องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
ในการแบ่งองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูนัน้ นกัการศึกษา นกัวิชาการ 

และนกัวิจยัทัง้ในและตา่งประเทศ ไม่ไดร้ะบอุงคป์ระกอบใดท่ีเป็นหลกัชดัเจนในจิตวิญญาณความ
เป็นครูมากนัก ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับการแบ่งองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ไดด้งันี ้

Kathleen & Reardon (2010) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะท่ีเอือ้ต่อการมีจิ ต
วิญญาณความเป็นครู กรณีศึกษาครูระดบัประถมศึกษา พบว่า มีคุณลักษณะท่ีเอือ้ต่อการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูอยู่ 3 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตย ์(Honesty) ความเป็นมนุษย ์
เมตตา (Humanity) และการบรกิารชว่ยเหลือผูอ่ื้น (Service to others) 

คุรุสภา (2559) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับ
ปฏิบตัิการสอน ในมาตรฐานดา้นปัจจยั ปรกอบดว้ยมาตรฐานและตวับง่ชีก้ารพิจารณาในขอ้ “ครู
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคณุธรรม และจรยิธรรม” โดยพิจารณาจากตวับง่ชี ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ครูมีความเอือ้อาทร เขา้ใจ และเอาใจใส่ผูเ้รียนทุกคนอย่างสม ่าเสมอและ
เทา่เทียมกนั 

2. ครูมีมนษุยสมัพนัธ ์ควบคมุอารมณไ์ด ้และรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
3. ครูมีความรบัผิดชอบ ซ่ือสัตย ์ตรงต่อเวลา และอุทิศตนใหก้ับการพัฒนา

ผูเ้รียน 
4. ครูวางตนเหมาะสม เป็นแบบอยา่งท่ีดีในเรื่องความประพฤต ิบคุลิกภาพ 
5. ครูมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู  
6. ครูศกึษาหาความรู ้และพฒันาการสอนอยูเ่สมอ 

กิตตินนัท ์โนส,ุ และ เสรมิศกัดิ ์วิศาลาภรณ ์(2557) ไดท้  าการศกึษาองคป์ระกอบ 
และตวับง่ชี ้จิตวิญญาณความเป็นครู สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาในจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งสามารถวิเคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้  านวน 10 องคป์ระกอบ ดงันี ้ดา้นการ
พฒันาตนเอง ดา้นความมีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน ดา้นความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ดา้นการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดา้นความวิริยะ อตุสาหะ ดา้นความมีเมตตา กรุณา ดา้นความซ่ือสตัย์
ตอ่วิชาชีพ ดา้นความดี ดา้นความรกั ศรทัธาในวิชาชีพ และดา้นการปฏิบตักิารสอน 
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ธรรมนันทิกา แจง้สว่าง (2554) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ ประสบการณ์ของการ
เป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา โดยพบว่าจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ประกอบดว้ย จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฎเป็นความคิด ไดแ้ก่ การเห็นคณุค่า
ของบทบาทหน้าท่ี การมีศรทัธาในวิชาชีพ มีและยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการท างานครู มีความ
เขา้ใจทัง้ตนเองและผูอ่ื้น และจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การปฏิบตัิ
ตนต่อนักเรียนดว้ยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ อดทน การเป็นแบบอย่างท่ีดี การพัฒนา
ตนเองโดยการแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิ 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, ชัยยุธ มณีรตัน ,์ และพงษ์เทพ จิระโร (2559) ไดศ้ึกษากรอบ
นโยบายและแผนกลยทุธข์องคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดยก าหนดอตัลกัษณ์
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู คือ “จิตวิญญาณความเป็นครู” ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
เมตตาตอ่ศิษย ์บคุลิกภาพดี  มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน  ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอน
ดีและหลากหลาย และ จิตอาสา จิตสาธารณะ 

สพุิชญา โคทวี, และ วารีรตัน ์แกว้อไุร (2557, น.11) ไดก้ าหนดลกัษณะท่ีส าคญั 
3 ประการของจิตวิญญาณความเป็นครูไดแ้ก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง  การเห็นคุณค่าในผูอ่ื้น  
และการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ 

อรอมุา เจริญสขุ (2557) ไดท้  าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจคณุลกัษณะ
จิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่าคุณลักษณะจิตวิญญาณความเป็นครูมี 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ความรกัและปรารถนาดีต่อศิษย ์เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค ์ความรกัและ
ศรทัธาในวิชาชีพ การอุทิศตนตอ่องคก์รความมุ่งมั่นในการพฒันาผูเ้รียน และความมุ่งมั่นพฒันา
ตนเองเพ่ือวิชาชีพ 

ณัฎฐภรณ ์หลาวทอง และ ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ไดท้  าการพฒันา
ตวัชีว้ดัจิตวิญญาณความเป็นครูและพัฒนาสรา้งแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 1) องคป์ระกอบ 
จิตวิญญาณความเป็นครูจากขอ้มลูการสมัภาษณมี์จ านวน 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบ
ในหน้าท่ี ความรกัในอาชีพ การรกัและเมตตาเพ่ือนมนุษย ์ความเสียสละ ความอดทน ความ
ยุติธรรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดี 2) แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีพัฒนาขึน้เป็นแบบวดั
ประเภท ลิเคิรต์ สเกล 5 ระดับ ภายหลังจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีจ านวน  
4 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตนตามหนา้ท่ีครู การปฏิบตัิต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค ความ
ศรทัธามั่นในศกัยภาพมนษุย ์และความเสียสละในงานครู 
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ขอ้มลูจากเอกสารและการสมัภาษณพ์บว่า การศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูดงักล่าวขา้งตน้ ยงัไม่มีความเป็นเอกภาพเช่นเดียวกบัการใหน้ิยามของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกับ จิตวิญญาณในการท างาน (Spirituality at 
Work) ซึ่งค้นพบว่าจิตวิญญาณในการท างานมีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  
ของครู ดงันัน้จิตวิญญาณในการท างานจึงเป็นประโยชนแ์ละส่งเสริมผลของการท างานของครูได ้  
จงึท าใหผู้ว้ิจยัเช่ือว่าจิตวิญญาณในการท างานส่งผลโดยตรงตอ่การท างานในวิชาชีพครู (นฤเบศร ์ 
สายพรหม และคนอ่ืน ๆ, 2559, น.140-158) ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดในเรื่องจิตวิญญาณในการ
ท างาน (Spiritual at work) ของ Ashmos & Duchon (2000) ท่ีแบ่งองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ในการท างาน ได ้3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การรบัรูห้รือ ประสบการณเ์ชิงจิตวิญญาณของบุคคลใน
ด้านชีวิตภายใน (Inner Life) ด้านงานท่ีมีความหมาย (Meaningful Work) และด้านสังคม 
(Community) เป็นหลักในการก าหนดองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ร่วมกับทัศนะ
ของดร.สเุมธ ตนัติเวชกุล (การส่ือสารส่วนบุคคล, 18 มกราคม 2560) เก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรชักาลท่ี 9 ใน 3 ประเด็น คือ เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา 
และไดใ้หข้อ้คิดเห็นว่าคนท่ีมีอาชีพครูควรมีลกัษณะเป็นคนท่ีประกอบดว้ย  “เขา้ใจ” คือ เขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ส านึกรูว้า่ตนเองมีหนา้ท่ีสั่งสอนลกูศิษย ์“เขา้ถึง” คือ เขา้ถึงหวัใจของลกู
ศิษย ์เม่ือเขา้ใจตนเองและแลว้จะตอ้งเขา้ใจลกูศิษยด์ว้ย “พฒันา” คือ การพัฒนาตนเอง พฒันา
เด็กนักเรียน และพัฒนาวิชาชีพตนเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะน าแนวคิดดังกล่าวมาก าหนด
องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งประกอบดว้ยการเขา้ใจตนเอง การเขา้ถึงผูเ้รียน และ
การพฒันาวิชาชีพครู 

1.4 คุณลักษณะของครูทีม่ีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าจิตวิญญาณความเป็นครู

นัน้ มีลกัษณะท่ีค่อนขา้งเป็นนามธรรม ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนถึงคณุลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ี  
บง่ชดัถึงจิตวิญญาณความเป็นครูไดไ้ม่มากนกั ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึไดศ้กึษาคน้ควา้เก่ียวกบัคณุลกัษณะ
ของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือท่ีจะสามารถระบุพฤติกรรมหรือหาข้อแตกต่าง เพ่ือ
เปรียบเทียบระดบัของจิตวิญญาณความเป็นครูได ้โดยมีนกัการศกึษา นกัวิชาการ และนกัวิจยัได้
ใหค้วามคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัไปดงันี ้

Marshall (2009) พบลักษณะของครูท่ีดี มีดังนี ้ 1) การดูแลใส่ใจ (Caring)  
2) การมีประสิทธิภาพในการสอน มีความรูจ้ริงในศาสตรข์องตนเอง (Effective) 3) การช่วยเหลือ
ดแูลนกัเรียนเป็นรายบคุคล (Help or see student as individuals) 4) การใหค้  าปรึกษาแก่ผูเ้รียน 
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(Students are able to talk to teacher) 5) ความเข้าใจ (Understanding) 6) การให้เวลากับ
ผู้เรียน (Takes time for students) 7) การเปิดใจยอมรับ(Respectful) 8) มีความน่ารัก (Kind)  
9) มีความกระตือรือร้น (Energetic) 10) การไม่ เป็นเพียงนักวิชาการอย่ างเดียว (Not just 
academic) 

สันติ บุญภิรมย ์(2557, น. 94) ท่ีไดก้ล่าวถึงค าว่า ความเป็นครู ไวว้่าหมายถึง 
การด ารงอยู่ของผูท่ี้เป็นครูและบุคคลนัน้มีการประกอบวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ืองหรือหมายความ
รวมถึง บคุคลท่ีมีความพรอ้ม สมบรูณค์รบถว้นในการเป็นครู ซึ่งพรอ้มด้วยคณุวฒุิ วยัวฒุิ และวฒุิ
ภาวะ พรอ้มทัง้ศกัดิ์ศรีและสง่างามในการครองตน ครองคน และครองงาน หรืออาจกล่าวไดว้่า 
“ความเป็นครู” คือคนท่ีเป็นนกัปราชญน์ั่นเอง 

ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2554) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความเป็นครู ไวว้่า
หมายถึง การปฏิบัติงานในอาชีพครูด้วยความรกัในอาชีพ มีความรูแ้ละหมั่นแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม มีความประพฤติดี มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ต้องยึดมั่นในคุณธรรม
กลัยาณมิตรธรรม จึงท าใหค้รูประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพพรอ้มทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังใหน้กัเรียน
เป็นคนดีมีความรูคู้ค่ณุธรรมอีกดว้ย 

ส านักงานส่งเสริมการเรียนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) (2557 , น. 11) ได้
กล่าวถึงคณุลกัษณะครูท่ีมีคณุภาพ ไวด้งันี ้1) เป็นผูท่ี้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นผูใ้ห ้
2) มีความรู ้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู ้3) มีทักษะการส่ือสาร 4) อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพ 5) ต่ืนรู ้ทันสมัยทันเหตุการณ์  6) ตามทันเทคโนโลยีและ
ข่าวสาร ความก้าวหนา้ทางวิทยาการและความรู ้7)สรา้งแรงบนัดาลใจในการเรียนรูข้องผูเ้รียน  
8)ใฝ่ควา้และแสวงหาความรูอ้ย่างตอ่เน่ือง  9) เป็นแบบอย่างทางคณุธรรมจริยธรรมและศีลธรรม   
10) รูแ้ละเขา้ใจในอตัลกัษณค์วามเป็นชนชาติท่ีหลากหลาย 11) ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 12)ยอมรบัและเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง 13) มีความพรอ้มและปรบัปรนตอ่การ
เปล่ียนแปลงของโลกและประชาคมอาเซียน 

วิไล ตัง้จิตสมคิด (2557, น. 160-161) ไดก้ล่าวถึงลักษณะครูไทยท่ีพึงประสงค ์
ไว ้3 ดา้นใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. มีความรูดี้ ซึ่งไดแ้ก่ ความรูใ้นวิชาการทั่วไป ความรูใ้นเนือ้หาวิชาท่ีสอน 
ความรูใ้นวิชาครู ความรูใ้นหนา้ท่ี และงานครูทกุประการ 

2. มีทักษะในการสอน และการปฏิบัติงานครูซึ่งจ  าแนกออกเป็นทักษะท่ี
ส าคญัและจ าเป็นหลายประการ เช่น อธิบายเก่ง สอนสนุก ใชส่ื้อหรืออุปกรณ์เสมอ จัดกิจกรรม
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สรา้งบรรยากาศไดน้่าเรียน เรา้พฤติกรรม ตลอดจนชีแ้นะแนวทางในการศึกษาจนน าไปสู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีถกูตอ้ง โดยใชน้วตักรรมหรือเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็นตน้ สรุปคณุลกัษณะครูท่ีดีดา้น
ทกัษะไดว้่า “สอนดี นิเทศได ้ใหบ้ริการสงัคม อุดมวิชา เก่งงานวิจยั น าไปสู่ชีวิตท่ีดี และมีมนุษย
สมัพนัธท่ี์ดี” 

3.มีครุุธรรมนิยม อนัไดแ้ก่ คณุธรรมของครู จริยธรรม และคตินิยมในความ
เป็นครู ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ภาคภมูิใจท่ีไดเ้ป็นครู มีทศันะคติท่ีดีตอ่อาชีพครู รกัการสอน พอใจท่ี
ไดท้  าประโยชนแ์ก่การด าเนินชีวิตของศิษย ์ช่วยพัฒนาคนและสังคม ตลอดจนมีวิญญาณแห่ง
ความเป็นครู เป็นตน้ 

ยนต ์ชุ่มจิต (2553 , น. 128-153) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะท่ีดีของครูไวห้ลากหลาย
มมุมอง สรุปไดด้งันี ้

1. คุณลักษณะของครูท่ีดีตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
กลัยาณมิตรธรรม 7 ประการ คือ ปิโย (น่ารกั) ครุ (น่าเคารพ) ภาวนีโย (น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง) 
วตัตา (มีระเบียบแบบแผน) วจนกัขโม (อดทนต่อถอ้ยค า) คมัภีรญัจะ กถัง กัตตา (แถลงเรื่องได้
อยา่งล า้ลกึ) โน จฏัฐาเน นิโยชเย (ไมช่กัน าศษิยไ์ปในทางเส่ือม) 

2. คุณลักษณะท่ีดีของครูท่ีดีในยุคโลกาภิวตัน์ ไดแ้ก่ รูดี้ สอนดี มีวิสยัทัศน ์
เจนจดัฝึกฝนศิษย ์ดวงจิตใฝ่คณุธรรม งามเลิศล า้ดว้ยจรรยา มีศรทัธาความเป็นครู ด ารงอยู่ดว้ย
ศีล สมาธิ ปัญญาและไดเ้สนอองคป์ระกอบของความเป็นครูไว ้2 ประการ คือ  

1. องคป์ระกอบดา้นความสามารถและบุคลิกภาพส่วนตวั หรือเรียกอีก
อยา่งหนึ่งวา่ “องคป์ระกอบทางจิตวิสยั” 

2. องค์ประกอบด้านความรู้ในหลักวิชาท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนมาจาก
สถาบนัการศกึษาและผูท้รงคณุวฒุิตา่ง ๆ หรือเรียกอีกอยา่งหนึ่งวา่ “องคป์ระกอบดา้นวตัถวุิสยั” 

สุวณีย์ ศรีโสภา และสมสุดา ผู้พัฒน์ (2553) ผู้เรียบเรียงจากการเทศน์ของ  
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) ซึ่งท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของครูดี ประกอบด้วย  
1) มีความรูจ้ริงในสาขาท่ีตนสอน 2) สามารถท าไดจ้ริงตามท่ีศึกษามาและรกัษาสขุภาพตนเองได้
เป็นอย่างดี 3) มีนิสยัดีจริง มีความประพฤติน่าเคารพ น่าเทิดทูน สามารถปิดนรกและเปิดสวรรค์
ใหต้นเองไดจ้ริง เป็นกัลยาณมิตรใหต้นเองไดจ้ริง 4) ครูสั่งสอนไดจ้ริง สามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถใหลู้กศิษยรู์จ้ริง ท าเองไดจ้ริง มีความประพฤติดีเย่ียมจริง สามารถอบรมสั่งสอน
ศษิยใ์หป้ระกอบอาชีพตัง้หลกัฐานไดจ้รงิ 
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ยนต ์ชุมจิต. 2530 , น. 24-26 (อา้งถึงใน,วิไล ตัง้จิตสมคิด (2557, น. 135-138) 
ไดก้ลา่วถึงพฤตกิรรมของครู โดยพิจารณาจากพฤตกิรรม แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.เปลือกครู ครูประเภทนีจ้ดัไดว้า่เป็นครูท่ีดอ้ยในดา้นคณุธรรมของความเป็น
ครูอย่างมากทั้งนีอ้าจจะเกิดจากการมิไดมี้ศรทัธาท่ีจะมาเป็นครูแม้แต่น้อยตั้งแต่แรกเข้าเป็ น
นกัศกึษาครูหรืออาจจะเกิดจากสิ่งแวดลอ้มชกัจงูใหมี้พฤตกิรรมบางอย่างท่ีท าลายภาพลกัษณข์อง
ความเป็นครู หรือมิฉะนัน้ก็เกิดจากนิสยัอนัถาวรท่ีตดิตวัก็เป็นได ้ครูประเภทเปลือกครูนีมี้วิญญาณ
ครูนอ้ยมาก จะท าการสอนไปวนัหนึ่ง ๆ เพียงเพ่ือใหว้นัเวลาผ่านไป ไม่ค  านึงว่าศิษย์ของตนจะดี
หรือชั่วอย่างไร ดงันัน้ครูประเภทนีจ้ึงเปรียบเทียบไดก้บัเปลือกของตน้ไม ้ซึ่งหาคณุคา่อนัส าคญัไม่
คอ่ยได ้บางครัง้อาจไรค้า่กวา่เปลือกของตน้ไมเ้สียดว้ยซ า้ เพราะเปลือกไมบ้างชนิดยงัใหป้ระโยชน์
ในการน ามาท าเป็นตวัยาสมุนไพรส าหรบัรกัษาโรคบางชนิดได ้ตัวอย่างพฤติกรรมของครูประ
ประเภทนี ้เช่น มาโรงเรียนสายเป็นประจ า งานไม่ท าเอาแตค่ยุ ชอบดดุา่เด็กไรเ้หตผุล งานของตน
ท าไม่เป็น เชา้จดเย็นกินแตเ่หลา้ ไม่สรา่งเมาเขา้หอ้งสอน หนีไปนอนยามเม่ือเผลอ พดูเพอ้เจอ้กบั
ลูกศิษย ์เจา้นายมาท าเป็นขยัน วันทัง้วันไม่อยู่ท่ี หาความดีโดยไม่สอนเล่นละครหลอกเจา้นาย  
ไปค้าขายเวลาราชการ ชอบซุกงานไว้ตลอด บ่นออดจู้จี  ้เป็นหนี ้เกินตัว ชอบมั่ วแต่อบายมุข  
ไมข่วนขวายหาความรู ้อยูเ่ป็นครูไปวนั ๆ ฯลฯ 

2. เนือ้ครู ครูประเภทนีจ้ดัไดว้่าเป็นครูท่ีมีคณุธรรมของความเป็นครูสงูกว่าครู
ประเภทแรก มีความรบัผิดชอบในหน้าท่ีการงานดีขึน้ กล่าวคือ พยายามท าหนา้ท่ีการงานท่ีไดร้บั
มอบหมา้ยไดส้  าเร็จ มาสอนเด็กตามหนา้ท่ี ตามก าหนดเวลาแต่เม่ืออยู่นอกเวลาแลว้ไม่สนใจใน
การอบรมสั่งสอน ศิษยจ์ะดีจะเลวอย่างไรไมส่นใจในเวลาสอนก็จะเนน้แตเ่นือ้หาวิชาตามหลกัสตูร
เป็นประการส าคัญ  ไม่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในขณะสอน เข่น ถ้าสอนวิชา
คณิตศาสตรก็์จะเน้นแต่เนือ้หาวิชาคณิตศาสตร ์ถ้าสอนครูประเภทนีย้ังนับว่ามีความดีกว่าครู
ประเภทเปลือกครูเพราะมีคุณธรรมสูงขึน้ จึงเปรียบเทียบได้กับเนื ้อไม้ซึ่งมีประโยชน์ใช้สอย
มากกวา่เปลือกไม ้ ตวัอย่างพฤติกรรมของครูประเภทเนื ้อครู เชน่ สอนหนงัสือตามหลกัสตูร มกัไม่
พูดเรื่องจรรยา ถึงเวลาก็มา ไดเ้วลาก็กลบั เรื่องวินัยไม่กลา้เนน้ ไดแ้ต่สอนชอบแต่งกายน าสมัย 
ของไทย ๆ ไม่นิยม ชอบช่ืนชมกับของนอก ใชว้ิธีบอกเวลาสอน ไม่เอือ้อาทรต่อศิษย ์ไรค้วามคิด
สรา้งสรรค ์ท างานทกุวนัตามหนา้ท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณีไมส่นใจ ฯลฯ 

3.แก่นครู ครูประเภทนี ้เป็นครูท่ีมีคุณธรรมของความเป็นครูสูง เป็นครูใน
อุดมคติเป็นครูเพราะมีความศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริงทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
กล่าวคือ ก่อนท่ีจะเข้ามาศึกษาวิชาชีพครูก็มีความศรทัธาในความเป็นครูอย่างจริงจังอยู่แ ล้ว  



  45 

ขณะท่ีศกึษาเลา่เรียนวิชาชีพครูก็มุ่งมั่นขวนขวาย ใหค้วามสนใจในการศกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พ่ือ
ความเป็นครูท่ีดี ไม่หวั่นไหวหรือปล่อยใจไปตามสิ่งเยา้ยวนตา่ง ๆ เม่ือส าเร็จการศกึษาออกไปแลว้
ก็ไปประกอบวิชาชีพครูดว้ยความส านึกในบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีดีตลอดเวลา กบับุคคลใดเป็นไป
ไดต้ามท่ีกล่าวมานี ้สมควรไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นแก่นครูเทียบไดก้ับแก่นของตน้ไม ้เพราะเป็น
ส่วนท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด มีคุณค่าในการน ามาใช้สอยเพราะมีความคงทนเป็นอย่างดี ตัวอย่าง
พฤติกรรมของครูประเภทแก่นครู เช่น มาโรงเรียนแตเ่ชา้ กลบัถึงเหยา้เม่ือเย็น สอนศิษยใ์หค้ิดเป็น 
ท าตวัเช่นท่ีสอนศษิย ์ไมต่ิดสรุา ไม่เป็นขีย้าตดิบหุรี่ หนีส้ินไมมี่ กินพอดีไมฟุ่้งเฟ้อ ไม่เพอ้เจอ้นินทา 
ใหเ้วลาสอนเพิ่ม สอนซอ่มเสรมิเด็กเรียนชา้ มีเมตตากบัทกุคน ไม่ซุกซนมั่วโลกีย ์ไม่เป็นผีการพนนั 
ขยนัอบรมศิษย ์เป็นมิตรกบัทกุคน คน้ควา้หาความรู ้กตญัญกูตเวที เอือ้อารีมิตรสหาย ไมแ่ตง่กาย
น าสมยั ท าจิตใจเบกิบาน 

จากคณุลกัษณะของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูดงักลา่วขา้งตน้ จะเห็นว่าได้
มีการก าหนดคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป ท าให้ไม่มีความชัดเจนเพียงพอท่ีจะก าหนดเป็น
พฤติกรรมบ่งชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครูได ้ดงันัน้ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมเก่ียวกับการวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย โดยใช้เทคนิค Critical Incident 
Technique (CIT) เพ่ื อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งจะท าให้สามารถวัด
คณุลกัษณะของบุคคลท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูไดช้ัดเจนมากขึน้ โดยผูว้ิจยัจะกล่าวถึงอย่าง
ละเอียดในหวัขอ้เครื่องมือท่ีใชว้ดัจิตวิญญาณความเป็นครูตอ่ไป 

1.5 หน้าทีข่องครูทีม่ีจิตวิญญาณความเป็นครู 
หนา้ท่ีของครูเป็นสิ่งท่ีครูจ  าเป็นตอ้งกระท าและดว้ยความรบัผิดชอบท่ีมีต่อลูกศิษย์

ของตนเอง ดงันั้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู จึงตอ้งศึกษาบทบาทหน้าท่ีของครูดว้ย 
เน่ืองจากในปัจจุบนับทบาทหนา้ท่ีของครูไดเ้พิ่มมากขึน้ดงัท่ี (ไพฑูรย ์สินลารตัน์, 2559, น. 173) 
ไดก้ลา่วถึงปัญหาของครูไทยในปัจจบุนัไวว้า่ ปัจจบุนัครูมีภาระอ่ืนเพิ่มขึน้มาเรื่อย ๆ เชน่ การอบรม 
การบรหิาร การบรกิารตา่ง ๆ เป็นตน้ จงึสง่ผลใหค้รูละเลยหนา้ท่ีส าคญัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีมีตอ่ลกูศษิยไ์ป 

พุทธทาสภิกขุ (2549, น. 109) กล่าวไวว้่า ครูโดยหนา้ท่ี คือผูน้  าทางวิญญาณ หรือ
เป็นท่ีปรกึษาในดา้นวิญญาณใหแ้ก่ผูมี้หนา้ท่ีการงานใหญ่ยิ่ง กล่าวโดยสรุป คือ ครูตอ้งเป็นผูเ้ปิด
ประตทูางวิญญาณ ใหก้บัศิษยไ์ดรู้ถ้ึงสจัธรรมอนัล า้ลกึ ใหพ้น้จากความโง่เขลาเบาปัญญา ครูตอ้ง
อดทน บม่เพาะเมตตาและปัญญา สรา้งใหเ้ดก็เป็นคนดี จงึเป็นหนา้ท่ีอนัใหญ่ยิ่งท่ีครูพงึกระท า 
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สนัติ บญุภิรมย ์(2557, น. 22-24) ไดก้ลา่วถึงหนา้ท่ีของครูไวว้่า ครูเป็นบคุคลส าคญั
บคุคลหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาคน ดงันัน้ ครูตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีส  าคญัหลายหนา้ท่ี หากพิจารณาจาก
ค าวา่ “ครู” ในภาษาองักฤษ คือ TEACHER จะสามารถอธิบายไดด้งันี ้ 

Teaching: การสอน เป็นหน้าท่ีของครูซึ่งถือว่าเป็นงานหลัก ท่ีครูจ  าเป็นต้อง
รบัผิดชอบตอ่ศษิยอ์ย่างเสมอกนั 

Technology: เทคโนโลยี  เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
เพราะฉะนัน้ครูตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีใหเ้ป็น 

Technique: เป็นสิ่งท่ีจะตอ้งน าไปประกอบการสอนของครู เป็นความสามารถใน
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาและผูเ้รียน 

Education: E การศึกษา เช่ือว่าการเป็นครูท่ีดีนั้นต้องหมั่ นศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ครูท่ีมีความรูม้ากจะท าใหมี้ความสง่างาม มีศกัดิ์ศรี พรอ้มเป็นท่ีปรึกษาใหก้ับ
นกัเรียนไดต้ลอดเวลา 

English Language: E ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันและอนาคต ครูตอ้งมีความรู้
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษไดดี้ 

Equity: E ความเสมอภาค ครูตอ้งปฏิบัติต่อนักเรียนดว้ยความเท่าเทียมกันไม่
เลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั 

Academic: A วิชาการ เป็นความรู้ท่ีครูจ  าเป็นต้องรู ้เพ่ือช่วยขยายความให้
นกัเรียนเขา้ใจในเนือ้หาสาระท่ีเรียนไดมี้ประโยชนต์อ่นกัเรียนในสว่นวิชาการ 

Attitude: A ทศันคติ เม่ือครูมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพของตนเองแลว้ ครูก็สามารถ
ทุม่เทใหก้บังานของครูอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

Advisor: A เป็นท่ีปรึกษา ครูตอ้งเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าชีแ้นะให้ก าลังใจ
พรอ้มทัง้สนบัสนนุเรื่องเงินทองตามความจ าเป็น 

Advance: A ความเจริญ ก้าวหน้า ค รูเป็นบุคคลท่ีสามารถท าให้ตนเอง
เจรญิกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ท่ีการงานได ้

Cultural Heritage: C การสืบทอดวัฒนธรรม ครูเป็นผูน้  าชุมชนในการสืบทอด
วฒันธรรมและสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีตอ่นกัเรียนได ้

Computer literacy: C คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องช่วยสอนใหก้ับครูเป็นอย่างดี อีก
ทัง้ยงัสามารถชว่ยครูไดเ้พิ่มเตมิความรูใ้หม ่ๆได ้
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Human Relationship: H ความเป็นมนษุยสมัพนัธ ์ครูจ าตอ้งท างานรว่มกบัผูอ่ื้น
เพราะฉะนัน้จงึควรสรา้งมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดีกบัทกุคน 

Evaluation: E การประเมินผล เป็นหนา้ท่ีของครูในการประเมินผลการเรียนของ
นกัเรียน ครูตอ้งท าการวดัผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือดพูฒันาการของผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ 

Research: R การวิจัย เป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะตอ้งท าการวิจัยเพ่ือน าความรูไ้ป
แกปั้ญหาและเพิ่มเตมิความรูใ้หม ่ๆตอ่ไป 

Responsibility: R ความรบัผิดชอบเป็นการท างานดว้ยใจท่ีมีพนัธะผกูพนัอยู่กับ
งานท่ีท าใหบ้รรลผุลส าเรจ็ในระดบัคณุภาพ 

Review: R ทบทวน ครูท่ีดีเม่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีแลว้จ าเป็นตอ้งทบทวนว่ามีอปุสรรค
หรือปัญหาอะไรบา้ง 

Service: S การบริการ ครูเป็นผูบ้ริการแก่สงัคม ครูเป็นนกับริการสาธารณะโดย
ธรรมชาต ิ

Synergy: S การประสานหลกั ในท่ีนีห้มายถึง การประสานความรว่มมือระหว่าง
ครูแตล่ะคนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาตา่ง ๆ เพ่ือใหง้านของครูไดป้ระโยชนท์ัง้หมด 

System: S ระบบ เป็นรูปแบบของการบริการโดยการเริ่มตน้ จากปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต พรอ้มทัง้ขอ้มูลปอ้นกลบั เพ่ือเป็นองคป์ระกอบในการส่งเสริมให้
การบรกิารมีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

วิไล ตัง้จิตสมคิด (2557, น. 133-135),อา้งถึงใน ธีรศกัดิ ์อคัรบวร.2540, น. 32-35)  
ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของครูไว้ว่า หากจะแยกตามความหมายของค าในภาษาอังกฤษว่า 
TEACHERS จะไดด้งันี ้

T=Teaching and Training การสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 
E=Ethics Instruction  การอบรมคณุธรรมและจรยิธรรม 
A=Action Research  การคน้ควา้วิจยัหรือการแสวงหาความรูใ้หม ่ๆ 
C=Cultural Heritage  การถ่ายทอดวฒันธรรม 
H=Human Relationship การสรา้งมนษุยสมัพนัธ ์
E=Extra Jobs   การปฏิบตัหินา้ท่ีพิเศษตา่ง ๆ 
R=Reporting and Counseling การรายงานผลและการแนะแนว 
S=Student Activities  การจดักิจกรรมนกัเรียน 
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ดงันัน้หนา้ท่ีของครูไดแ้ก่ 1) การสั่งสอนและการฝึกฝนอบรม 2) การอบรมคณุธรรม
และจริยธรรม 3) การค้นคว้าวิจัยหรือการแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ 4 ) การถ่ายทอดวัฒนธรรม  
5) การสรา้งมนุษยสมัพันธ ์6) การปฏิบตัิหนา้ท่ีพิเศษต่าง ๆ 7) การรายงานผลและการแนะแนว  
8) การจดักิจกรรมนกัเรียน 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้า่ บทบาทหนา้ท่ีของครูนัน้คือผูอ้บรมสั่งสอนใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รียนเพ่ือ
มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีทัง้ความรูแ้ละคณุธรรม ตลอดจนครูตอ้งฝึกฝนตนเองและพฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ เพ่ือถ่ายทอดให้กับผู้เรียน รวมถึงการให้ค  าปรึกษาแนะน าแนว
ทางการใชชี้วิตใหก้ับผูเ้รียน และจัดกิจกรรมใหก้ับผูเ้รียนไดฝึ้กฝนตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่
ความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณต์อ่ไป 

1.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้วัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
จิตวิญญาณความเป็นครูมีลกัษณะท่ีคอ่นขา้งนามธรรม เครื่องมือท่ีใชว้ดัจึงคอ่นขา้ง

หลากหลายตามทศันะของแตล่ะทา่นแตกตา่งกนัไป ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมไวด้งันี ้
ณัฎฐภรณ ์หลาวทอง และ ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ไดท้  าการพฒันา

ตวัชีว้ดัจิตวิญญาณความเป็นครูและพัฒนาสรา้งแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งสามารถ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจไดจ้  านวน 4 องคป์ระกอบ จ านวน 38 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การปฏิบตัิตน
ตามหนา้ท่ีครู 2) การปฏิบตัิตอ่ศิษยโ์ดยเสมอภาค 3) ความศรทัธามั่นในศกัยภาพมนษุย ์4) ความ
เสียสละในงานครู 

สุพิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แก้วอุไร (2557 , น.184-188) ไดส้รา้งแบบวัดจิต
วิญญาณความเป็นครู เพ่ือใช้วัดระดับจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์เป็นแบบวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่แบบลิเคริต์ 5 ระดบั เพ่ือวดั
ระดบัความศรทัธาหรือการปฏิบตัิจริงของครู มี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง 
ประกอบดว้ยดา้นความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี ดา้นความรกัศรทัธาในวิชาชีพครู และดา้นการเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อศิษย ์จ  านวน 21 ขอ้ 2) การเห็นคณุค่าในผูอ่ื้นประกอบดว้ย ดา้นความเสียสละ 
และดา้นความรกัเมตตาผูอ่ื้นและสรรพสิ่งรอบตวั จ านวน 15 ขอ้ และ 3) การอยู่รว่มกนัอย่างสนัต ิ
ประกอบดว้ยดา้นการเคารพผูอ่ื้น ดา้นการเคารพกฎเกณฑข์องสงัคม ดา้นการคิดดีหรือคิดบวก 
และดา้นการท าประโยชนเ์พ่ือผูอ่ื้น จ านวน 30 ขอ้ รวมทัง้สิน้ 66 ขอ้ 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ และคนอ่ืน ๆ (2559) ไดส้รา้งแบบสอบถาม โดยแบง่เป็น 2 ตอน 
ดงันี ้ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ ส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มีจ  านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับจิต
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วิญญาณความความเป็นครูของนกัศกึษาสงักดั คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จ านวน 37 ขอ้ ครอบคลุมองคป์ระกอบ 6 ดา้น 
ไดแ้ก่ เมตตาต่อศิษย ์บุคลิกภาพดี มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิค  
การสอนดีและหลากหลาย จิตอาสา จิตสาธารณะ 

เน่ืองจากการสรา้งเครื่องมือวดัจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทไทย มีผูท้  าการ
สรา้งไวไ้ม่มาก ผูว้ิจัยจึงศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมเก่ียวกับการวดัคุณลกัษณะดา้นจิตพิสัยเก่ียวกับ  
จิตวิญญาณความเป็นครู โดยการศึกษาพฤติกรรมของบคุคลเชิงประจกัษ์ โดยใชเ้ทคนิค Critical 
Incident Technique (CIT) การวิเคราะหเ์หตกุารณส์ าคญั เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งจะท าให้สามารถวัดคุณลักษณะทางพฤติกรรมภายในและภายนอกของบุคคลท่ีมี  
จิตวิญญาณความเป็นครูได้ชัดเจนมากขึน้ ซึ่งมีกระบวนการดังนี ้(อนุ เจริญวงศร์ะยับ.2556 ,  
น. 38-39) 

1. ระบุวัตถุประสงค ์โดยผูว้ิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพ่ือ
ระบลุกัษณะของพฤติกรรมท่ีบง่บอกถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู และพฤติกรรมท่ีบง่บอกถึง
การไมมี่จิตวิญญาณความเป็นครู 

2. ระบุชนิดของเหตกุารณท่ี์ตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัก าหนดถึง
พฤติกรรมท่ีบ่งบอกถึง จิตวิญญาณความเป็นครูในลักษณะสองทิศทาง ไดแ้ก่ พฤติกรรมหรือ
บทบาทหนา้ท่ีของครูท่ียอดเย่ียมและพฤติกรรมหรือบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ียอดแย่ โดยลกัษณะ
ดงักลา่วตอ้งเป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นอย่างชดัเจน  

3. เก็บรวบรวมขอ้มูล ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัจะใชแ้บบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ โดย
ก าหนดค าถามในลักษณะปลายเปิด เช่น พฤติกรรมอะไรบ้างท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูและพฤตกิรรมอะไรบา้งท่ีแสดงออกใหเ้ห็นถึงการไม่มีจิตวิญญาณความเป็น
ครู เป็นตน้ 

4. วิเคราะหข์อ้มูล ในขัน้ตอนนีใ้ชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา โดยท าการจดัระบบ 
นบัความถ่ี และการจดัหมวดหมูข่องผลการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

5. อภิปรายและรายงานผล เป็นการน าเสนอถึงผลการศึกษาท่ีวิเคราะหไ์ด ้
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ข้อมูล และน าผลท่ี ได้มาก าหนดนิยามและ
องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูในขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นีน้ิยามท่ีไดม้าดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชนใ์นการน ามาใชส้รา้งขอ้ค าถาม 
และสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูตอ่ไป 
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1.7 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.7.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development Theory) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Development Theory) ของ 
Fowler (1981) ท่ีไดอ้ธิบายแนวคิดพฒันาการความศรทัธา (Faith Development) ของมนษุยไ์วว้่า 
ความศรทัธาเป็นวิธีการมองชีวิตในภาพท่ีเป็นองคร์วม โดยภาพในท่ีนีเ้ป็นตัวแทนภายในและ
ความรูส้ึกของมนุษยต์่อเหตุการณ์ท่ีส  าคญัในชีวิต โดยฟาวเลอรไ์ดศ้ึกษาพัฒนาการของความ
ศรัทธาบนพื้นฐานจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจย์ (Piaget) และทฤษฎี
พฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก์ (Kohlberg) โดยแบง่เป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ระดับเรียนรู้เองและคนอ่ืนสอน (Intuitive Projective Faith) 
ความศรทัธาระดบันีอ้ยู่ในช่วงก่อนประถมศกึษาหรือในช่วงระดบัอนบุาล เด็กจะเริ่มพฒันาความ
ศรทัธาควบคูไ่ปกบัการเรียนรูภ้าษา และจินตนาการท่ีเป็นภาพ การเลียนแบบเป็นสิ่งท่ีส  าคญัมาก
ในช่วงวัยนี ้เลียนแบบการพูด ภาษา ส าเนียงภาษาต่าง ๆ เลียนแบบพฤติกรรมท่ีเห็นจากผูท่ี้อยู่
รอบขา้ง การใหเ้ด็กไดด้ภูาพท่ีดี ๆ ภาพสีสวย ๆ ภาพบุคคลต่าง ๆ จะมีส่วนส่งเสริมความศรทัธา
ของเด็ก ประกอบกบัหากบิดามารดาท าพฤติกรรมตา่ง ๆ ใหเ้ห็นเป็นตวัอย่างจะท าใหเ้ด็กรูจ้กัและ
พัฒนาความเช่ือและความศรทัธาได ้ในวัยนีบ้ิดามารดาจึงควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น  
การพาลูกมาวัดร่วมท าบุญใส่บาตร สวดมนตรไ์หว้พระเป็นสิ่งท่ีบิดามารดาไม่ควรละเลย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพบูชาผูมี้พระคณุพ่อแม่ ครูบาอาจารย ์การไหวค้รูบูชาครูจึงเป็นสิ่งท่ี
ควรกระท า เพราะความศรทัธาระดบันีข้ึน้อยูก่บับดิามารดาหรือผูใ้กลช้ิดพาปฏิบตัิ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ระดับนิทานหรือเรื่องราว (Mythic Literal Faith) ความศรทัธา
ระดบันีอ้ยู่ในช่วงประถมศึกษา เด็กท่ีอยู่ในวยัระดบันีไ้ดเ้ริ่มมีพัฒนาการทางสมองท่ีเติบโตแลว้ 
สามารถจะตัง้ค  าถามไดเ้ม่ือเกิดความสงสยั เริ่มมีความคิดท่ีเป็นเหตแุละผล มีความอยากรูอ้ยาก
เห็นและความสงสยั ช่ืนชมต่อสิ่งท่ีสวยงาม และสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกว่าดี เด็กในวยันีจ้ะช่ืนชมกับเรื่อง
เล่าต่าง ๆ มากเช่น นิทาน เรื่องราวผจญภัย เรื่องความดีความชั่ว การเลียนแบบจะมีรากฐานมา
จากเรื่องท่ีไดร้บัฟังมา และเริ่มเรียนรูว้่าตอ้งระวังพฤติกรรมไม่ดีตา่ง ๆ เช่น รงัแกเพ่ือน โกหก พูด
ค าหยาบ ขโมย ด่าทอ ฯลฯ บิดามารดาท่ีอยากใหลู้กของตนเป็นคนดีในอนาคตควรเริ่มปลูกฝัง
คา่นิยมท่ีดีแก่ลูก ๆ ของตนไดแ้ลว้ในช่วงนี ้สอนใหเ้ขาระวงัสิ่งท่ีไม่ดีและเชิดชูคณุธรรมท่ีดีงามให้
เขาเห็นคณุคา่และน ามาปฏิบตัิ หากน ามาเปรียบเทียบกบัความเป็นครู บคุคลท่ีเป็นครูบาอาจารย์
ของเด็กวยันีต้อ้งใหค้  าแนะน าสิ่งท่ีดี ชีแ้จงเหตผุลสิ่งท่ีไม่ดี ไม่ควรประพฤติปฏิบตัิ พรอ้มกับท าตวั
ใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีกบัเด็ก  พรอ้มใหเ้หตผุลควบคูไ่ปกบัการสอนจริยธรรมตา่ง ๆ เพราะเด็กในวยั
นีมี้การพฒันาดา้นเหตผุลดีพอท่ีจะเขา้ใจอะไรไดแ้ลว้ 
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ขั้นตอนท่ี 3 ระดับประสมประสานข้อมูล (Synthetic Conventional Faith) 
ระดบัช่วงวยัรุน่ เด็กในวยัรุน่นีจ้ะเริ่มพฒันาความศรทัธาจากเรื่องราวอยากเป็นใหม้าเป็นเรื่องราว
ชีวิตของตนเอง เริ่มพฒันาและสนใจในตนเองมากขึน้  เริ่มมีประสบการณท่ี์อยากเล่าใหค้นอ่ืนฟัง 
หรือถ้าได้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ  ก็จะน ามาตั้งค  าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรส าหรับตนเอง  
เริ่มเห็นสิ่งท่ีคนอ่ืนคาดหวงั เริ่มใหค้วามสนใจกบัตนเองและเพศตรงขา้มมากขึน้ เริ่มเปรียบเทียบ
ตนเองกับคนอ่ืนมากขึน้ ในเรื่องของความศรทัธา วัยรุ่นจะเริ่มมีความศรทัธาในตนเองมากขึน้  
มีเปา้หมายและมีอดุมการณ ์และสรา้งอตัลกัษณเ์ป็นของตนเอง บิดามารดาพึงใส่ใจลกูในวยันีใ้ห้
มากถา้หากตอ้งการใหล้กูอยู่ในกรอบจริยธรรมอนัดีงาม บิดามารดาก็ตอ้งคอยยบัยัง้ชั่งใจลกูไม่ให้
หลงไปในอบายมขุตา่ง ๆ ท่ีวยัรุน่มกัจะหลงใหลไดง้่าย การอธิบายความศรทัธา คา่นิยม คณุธรรม
ดว้ยเหตผุลท่ีแจง้ชดัจะช่วยพาชีวิตในวยันีข้องลกูกา้วขา้มผ่านไปสู่ระดบัท่ีสงูกวา่ไดอ้ย่างปลอดภยั 
และหากปลกูฝังความศรทัธาในวิชาชีพครูใหก้บัเด็กตัง้แตว่ยันีจ้ะท าใหเ้ด็กสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจ
ตนเองมากขึน้ ดงัเช่นในปัจจบุนัหากระบบการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาสามารถคดัเลือกเด็กท่ีมี
จิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครูไดต้ัง้แต่วัยนี ้จะท าใหเ้ด็กสามารถพัฒนาตนเองสู่
ความเป็นครูท่ีดีในอนาคตไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ขั้นตอนท่ี 4 ระดับคิดเองพิจารณาเอง ( Individuative Reflective Faith) 
ระดบัชว่งวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ในวยันีจ้ะพฒันาความศรทัธาของตนไม่ใช่จากท่ีคนอ่ืนเลา่หรือสอนอีก
ต่อไปแต่เป็นการค้นหาเอง เข้าใจเอง สัมผัสและมีประสบการณ์เอง ท าให้เข้าใจในสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมมากขึน้ ภาพบุคคลในอุดมคติท่ีเคยมีในอดีตนัน้จะลดบทบาทลงแต่มีภาพตนเองเพิ่ม
ขึน้มาแทน พฒันาการทางดา้นเหตผุลและความคิดมาถึงจดุท่ีเขม้แข็งและเตบิโตพอท่ีจะคิดเอง หา
เหตผุลเองไดเ้ต็มท่ีแลว้ ความวางใจในผูอ่ื้นนัน้เริ่มลดนอ้ยถอยลงแตใ่หค้วามเช่ือมั่นกบัตนเองมาก
ขึน้ ความศรทัธาในระดบันีต้อ้งการเหตุผลสนับสนุนควบคู่ไปกับการแสดงออกของวัยท่ีอยากรู ้
อยากเขา้ใจมากขึน้  ดงันัน้จะเห็นไดว้่าประสบการณเ์ป็นสิ่งส  าคญัในการเรียนรูโ้ดยการคน้พบจาก
ประสบการณ์ของตน  โดยเฉพาะนกัศึกษาวิชาชีพครูจะเริ่มตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัว่า
อาชีพครูตอ้งมีหนา้ท่ีอะไรบา้งจากการลงมือปฏิบตักิารสอน หรือฝึกสอนนั่นเอง 

ขัน้ตอนท่ี 5 ระดบัหวนกลบัสู่ของเดมิ (Conjunctive Faith) ระดบัวยักลางคน 
คนในอายชุ่วงนีจ้ะมีความรูส้ึกตอ้งการความลุ่มลึกในสิ่งท่ีตนเองเช่ือถือ คณุคา่ตา่ง ๆ  ท่ีทา้ทายจะ
ไม่ใช่ในระดบักวา้งแต่จะเป็นระดบัลึก จะเริ่มเบื่อกับการเดินหนา้คน้หาในสิ่งท่ีท่ีไม่มีวนัจบสิน้แต่
จะหวนกลับไปพิจารณาความศรัทธาดัง้เดิม  คุณค่าเดิมท่ีเคยมีมา จะมีท่าทีต่อต้านของใหม ่ 
ไม่กลา้ยอมรบันัก แต่จะรูส้ึกปลอดภัยกับความเช่ือเก่า ๆ  ท่ีผ่านมา หรือสิ่งท่ีเป็นเรื่องของธรรม
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เนียมประเพณีดัง้เดิม สนใจความคิดของตนเองมากขึน้ ความสนใจของตนเอง อุดมการณ์ของ
ตนเอง การสรา้งอาณาจกัรของตนเองเพ่ือแบ่งปันไปสู่ผูอ่ื้นในสิ่งท่ีมีนัน้ก็จะเริ่มในช่วงอายุนีด้ว้ย 
ชว่งวยันีจ้ะเริ่มหาผูสื้บทอดอดุมการณ ์ความคิด คา่นิยม ปรชัญา ความลุ่มลึกของชีวิตท่ีเขามั่นใจ 
ความศรทัธาระดบันีจ้ะค่อย ๆ ซึมซับกับความจริงท่ีเขา้ใจดว้ยประสบการณ์ของตนเอง บทบาท
ของเหตุผลและปัญญามีนอ้ยลงแต่จะให้ความส าคัญกับความรูส้ึก ความลุ่มลึกมากขึน้ จะให้
ความส าคญักบัการประพฤติปฏิบตัิมากกว่าหลกัการหรือค าสอน ดงันัน้จะเห็นไดว้่าบคุคลท่ีเป็นปู
ชนียบุคคล ครูท่ีไดร้บัรางวัลต่าง ๆ มักจะมีระดบัความศรทัธาอยู่ในระดบันี ้เพราะบุคคลท่ีมีจิต
วิญญาณความเป็นครูอยู่ในระดบัสงูจะมีความเขา้ใจและตระหนกัถึงพฤติกรรมตา่ง ๆ ของตนเองท่ี
ผา่นมา และมกัจะสั่งสอนใหค้นรุน่หลงัไดสื้บทอดพฤตกิรรมตา่ง ๆ เหลา่นัน้ดว้ย 

ขัน้ตอนท่ี 6 ระดบัท่ีตระหนกัวา่ตนเป็นส่วนหนึ่งของจกัรวาล (Universalizing 
Faith) ความศรทัธาระดบันีเ้ป็นระดบัท่ีหาไดย้าก เป็นความศรทัธาท่ีเขา้ถึงแก่นของความเป็นจริง
ว่า ตวัตนนัน้เป็นส่วนหนึ่งของความจริงสากล ความศรทัธาระดบันีจ้ะไม่แข่งขนักับผูใ้ด ไม่บงัคบั
ผูอ่ื้นใหเ้ช่ือในสิ่งท่ีตนเห็นหรือเขา้ใจ เป็นความศรทัธาท่ีปราศจากอตัตา เป็นความศรทัธาท่ีพรอ้ม
จะปล่อยวางทกุอย่างเพ่ือหลอมเขา้กบัความจริง ความศรทัธาระดบันีมี้เสรีภาพแทจ้ริง พฤติกรรม
ท่ีเป็นแบบอย่างเป็นค าสั่งสอนท่ีดีท่ีสุด ความจริงเป็นสิ่งท่ีส  าคญั ความศรทัธาระดบันีไ้ม่มีความ
ใหม่หรือเก่า มีเพียงความจริงท่ีคน้พบ ความศรทัธาระดับนีจ้ะเกิดในคนท่ีหนักแน่น มั่นคง ไม่
หวั่นไหวไปกับปัญหาชีวิต คนท่ีละกิเลสตณัหาต่าง ๆ ได ้คนท่ีเห็นสัจธรรมของชีวิต คนท่ียิม้กับ
ปัญหาตา่งไดแ้ละไม่ตกใจไปกบัสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ พรอ้มท่ีจะเผชิญทกุอยา่งแมก้ระทั่งความตายท่ี
เป็นสิ่งลกึลบัและนา่กลวัในสายตาของคนทั่วไป ส าหรบัคนระดบันีส้ิ่งตา่ง ๆ ลว้นเป็นองคป์ระกอบ
ของความจรงิ ชีวิตคือความจรงิ  

ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงสรุปว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development 
Theory) สามารถน ามาเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหก้บันกัศกึษา
วิชาชีพครูได ้เพราะนกัศกึษาจะไดต้ระหนกัถึงความเช่ือและความศรทัธาของตนเองในการเลือกท่ี
จะมาเรียนในวิชาชีพครูและจะตอ้งพรอ้มท่ีจะพฒันาตนเองสู่ความลุ่มลึกทางดา้นวิชาการและสืบ
ทอดวิธีการสั่งสอน ถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลกูศษิยข์องตนเองได ้อีกทัง้ยงัท าใหเ้ขา้ใจในพฒันาดา้น
ความศรทัธาในวิชาชีพครูของตนเองเพิ่มมากขึน้อีกดว้ย 
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1.7.2 ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) 
นกัจิตวิทยาในกลุ่มนี ้ไดแ้ก่ อมับราฮัม มาสโลว ์(Ablaham Maslow), คารล์ โรเจอร ์

(Carl Rogers), และอาเธอร ์โคมส์ (Arthur Combs) เป็นทฤษฎีท่ีเน้นความส าคัญของปัจเจก
บุคคลและความส าคญัของพัฒนาการอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นบุคคล  
ท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางดา้นสติปัญญา ความคิด ความรูส้ึกและอารมณ์  (สุรางค ์ โคว้ตระกูล , 2550,  
น. 31) นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมมีแนวคิดพืน้ฐานจากการมองโลกในแง่ดี ใหค้วามส าคญักับ
อารมณ์ ความรูส้ึก และคุณค่าของความเป็นมนุษย ์เช่ือว่ามนุษยเ์กิดมาพรอ้มกับความดีงาม  
มีความกระตือรือรน้ท่ีจะพัฒนาตนเอง (Good Active) มีคุณค่า มีความสามารถ ใฝ่ดี มีความ
รบัผิดชอบ สามารถสรา้งสรรคส์ิ่งท่ีดีงามและเป็นประโยชนต์อ่ตนเอง และสงัคม บทบาทหนา้ท่ีของ
พอ่แม ่ครูอาจารย ์และผูท่ี้เก่ียวขอ้งคือตอ้งสง่เสรมิใหเ้ดก็เติบโตเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณเ์ตม็ศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ดว้ยการเอาใจใส่ ใหค้วามรกั การยอมรบัและเขา้ใจอารมณ์ความรูส้ึก ความ
ตอ้งการของเด็ก ตลอดจนใหเ้สรีภาพทางการคิด การตดัสินใจ และฝึกให้รบัผิดชอบพฤติกรรม
ตนเอง (อชัรา เอิบสุขสิริ, 2556, น. 130-131) จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมเนน้ค าส าคญั 3 ค า ไดแ้ก่ 
การเขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริงหรือบรรลุสจัการแห่งตน (Self-Actualization) การเติมเต็มตน (Self-
Fulfillment) และการรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Realization) ซึ่งมีความเช่ือว่า มนุษยต์อ้งการ
บรรลเุปา้หมายในชีวิตท่ีส าคญัคือการรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้รงิ บคุคลมีความสามารถพฒันาตนเอง
เพ่ือการเติมเต็มตน และการน าความเขา้ใจตนเองเพ่ือเป็นทางเลือกท่ีจะสามารถสรา้งสรรคแ์ละ
เติมเต็มชีวิตท่ีสมบูรณ์ (นิธิพัฒน์ เมฆขจร , 2558, น. 5-7) โดยนักจิตวิทยากลุ่มนีจ้ะเข้าใจใน
ความรูส้กึของมนษุยแ์ละสิทธิของความเป็นมนษุย ์(Human Right) ท่ีไมต่อ้งการควบคมุมนษุย ์แต่
จะควบคุมสภาพแวดลอ้มของมนุษยใ์หเ้จริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสวยงาม เพราะธรรมชาติ
ของมนษุยดี์อยูแ่ลว้นั่นเอง (พรรณทิพย ์ศริวิรรณบศุย,์ 2553, น. 194) 

แนวคดิของนกัจิตวิทยากลุม่มนษุยนิยมท่ีส าคญั มีดงันี ้
1) แนวคิดของมาสโลว ์

มาสโลวมี์ความเช่ือว่าความต้องการและแรงจูงใจเป็นสาเหตุท่ีท าให้
มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่าง ๆ มนุษยมี์ความตอ้งการอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตใุหม้นุษยต์อ้งกระท า
พฤติกรรมเพ่ือสนองความตอ้งการ ความตอ้งการใดไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการนัน้จะ
ไม่สามารถจงูใจใหม้นษุยแ์สดงพฤติกรรมไดอี้ก และความตอ้งการของมนษุยมี์ระดบัความรุนแรง
ไม่เทา่กนั มาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการของมนษุยไ์ว ้7 ขัน้ โดยความตอ้งการขัน้ตน้ตอ้งไดร้บั
การตอบสนองก่อน ความตอ้งการขัน้สงูกว่าจึงเกิดขึน้ มาสโลวเ์ช่ือวา่มนษุยท์กุคนเกิดมาพรอ้มกบั
ความดี มีแรงผลักดนัภายในท่ีจะพัฒนาไปสู่ความตอ้งการรู ้จกัตนเองตามความเป็นจริง (Self-



  54 

Actualization) ยอมรับว่าตนมีศักยภาพด้านใด มากน้อยเพียงใด มีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง  
(อัชรา เอิบสุขสิริ, 2556, น. 131) ซึ่งเป็นความตอ้งการขัน้สูงสุดของมนุษย ์เพราะฉะนัน้ทฤษฎี
ความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์จึงสามารถแบ่งไดต้ามลักษณะท่ีส าคัญ 2 ประการ ดังนี ้คือ 
ประการแรกเป็นความตอ้งการเติมเต็มส่วนท่ีขาด (Deficiency Need) ประกอบดว้ยความตอ้งการ
พื ้นฐานท่ีจ าเป็นทางกายของมนุษย์ (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย 
(Safety Needs) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love 
Needs) และความตอ้งการความภาคภูมิใจ (Esteem Needs) ความตอ้งการในประการแรกนีจ้ดั
วา่เป็นความตอ้งการจ าเป็น จะมีการเปล่ียนแปลงลดลงเม่ือความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองแลว้ 
ส่วนประการท่ีสองเป็นความต้องการท่ีเป็นความต้องการเจริญงอกงาม (Growth Needs) 
ประกอบด้วย ความต้องการความรู้ความเข้าใจ (Need to Know and Understand) ความ
ตอ้งการสนุทรียะ (Aesthetic Needs) และความตอ้งการรูต้นเองอย่างแทจ้รงิ (Self-Actualization 
Needs) ส าหรบัความตอ้งการการเจริญงอกงามนี ้จดัเป็นความตอ้งการเพ่ือการพฒันา เม่ือไดร้บั
ตอบสนองแลว้ไม่มีหยุดชะงกั แต่จะพฒันาใหส้มบูรณย์ิ่งขึน้ต่อไป มาสโลวเ์สนอเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาบุคคล คือความตอ้งการเป็นบุคคลท่ีรูจ้ักตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Actualization 
Persons) ซึ่งมาสโลว ์(Maslow.1987,อ้างถึงใน (นิธิพัฒน ์เมฆขจร, 2558, น. 12-15) ไดเ้สนอ
คณุลกัษณะของผูท่ี้มีแนวโนม้จะสามารถบรรลคุวามตอ้งการสงูสดุไวด้งันี ้

1) เป็นคนยดึความจรงิ 
2) เป็นคนยอมรบัตน ผูอ่ื้น และธรรมชาตติามท่ีเป็นอยู่ 
3) เป็นคนท่ีมีความคิด อารมณ์  และพฤติกรรมสอดคล้องกับ

ธรรมชาต ิ
4) เป็นคนท่ีเนน้ปัญหาเป็นศนูยก์ลางมากกว่าเนน้ตนเป็นศนูยก์ลาง

ของปัญหา 
5) เป็นคนมีความตอ้งการเป็นสว่นตวั 
6) เป็นคนท่ีไม่ขึน้อยู่กบัผูอ่ื้นและสามารถรกัษาวามถูกตอ้ง แมไ้ดร้บั

การปฏิเสธหรือไมไ่ดร้บัความนิยมจากผูอ่ื้นก็ตาม 
7) มีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นดว้ยความรกัลกึซึง้มากกวา่เสแสรง้ผิวเผิน 
8) เป็นคนท่ีมีจิตใจกวา้งขวางหรือเล่ือมใสศรทัธาศาสนา 
9) เป็นคนท่ีมีความคดิความรูส้กึท่ีเป็นมิตรเป็นกนัเอง 
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10) เป็นคนท่ีสามารถสรา้งสมัพนัธภาพแห่งความรกั ความผกูพนักบั
ผูอ่ื้นได ้

11) เป็นคนท่ีมีลักษณะของประชาธิปไตยและอยู่รว่มกับผูอ่ื้นอย่าง
เป็นเพ่ือนรว่มโลกเดียวกนั 

12) เป็นคนท่ีมีจิตส านกึในคณุธรรมและประยกุตใ์ชไ้ดเ้หมาะสม 
13) เป็นคนมีอารมณ์ขันและแสดงออกซึ่งความสามารถในการคิด

ยืดหยุน่ 
14) เป็นคนท่ีมีความสามารถในการคดิสรา้งสรรคส์งู 
15) เป็นคนท่ีขดัขวางการคลอ้ยตามกนัโดยขาดอิสรภาพในสงัคม 

นอกจากนีม้าสโลวมี์ความเช่ือว่ามนุษยเ์ป็นสัตวป์ระเสริฐ มีพลังงาน
ภายในท่ีจะต่อสูก้ับความกดดนัของสิ่งแวดลอ้มและเอาชนะได ้โดยมีความคิดพืน้ฐานเก่ียวกับ
ธรรมชาตขิองมนษุย ์ดงัท่ี (สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2550, น. 332-333) กลา่วไวด้งัตอ่ไปนี ้

1) มนุษยท์ุกคนมีธรรมชาติภายใน (Inner Nature) ซึ่งต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

2) แมว้่ามนุษยท์ุกคนจะมีธรรมชาติภายใน แต่ละคนจะมีลักษณะ
พิเศษ ซึ่งท าใหแ้ตล่ะบคุคลเป็นปัจเจกบคุคล 

3) ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลจะยังคงอยู่ในตวัเราตลอดชีวิต 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้รายืนหยดัตอ่สูเ้พ่ือการมีชีวิต และเพ่ือการพฒันาตนตามศกัยภาพของแตล่ะ
บคุคล การรูจ้กัวา่ตนคือใคร และแตกตา่งกบัคนอ่ืนอยา่งไร มีความส าคญัมาก 

4) ธรรมชาติภายในของแต่ละบุคคลเป็นพลังส าคัญท่ีจะต้องรูจ้ัก
ตนเอง และเป็นนายของตนเองท่ีจะพฒันาตนเองตามศกัยภาพของตน 

5) การพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการธรรมชาติ ผูใ้หญ่ควรท่ีจะเป็น
แตเ่พียงผูค้อยช่วยเหลือส่งเสริม ไม่ควรบงั คบัใหเ้ด็กอยู่ในกรอบ หรือไม่มีโอกาสจะตดัสินใจเลือก
ทางเดนิของตนเอง 

6)การพัฒนาตนเองของแต่ละคนจะเป็นผลส าเร็จหรือล้มเหลว ก็
เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงท่ีจะเสริมให้มีพัฒนาการ และแรงท่ีจะฉุดการพัฒนาตน 
แลว้แตว่า่จะอยา่งไหนมากกวา่กนั 
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7) ชีวิตมนษุยเ์ราทกุคนมีอนาคต คนเราทกุคนตอ้งอยู่ดว้ยอดุมการณ ์
ความหวงั และเปา้หมายของชีวิต และตอ่สูท่ี้จะพฒันาตนตามศกัยภาพของตนทัง้ทางพทุธิปัญญา 
ทกัษะและเจตคต ิ

แนวคิดของมาสโลวไ์ด้รบัค าวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น นั่นคือ
ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นไปดั่งท่ีมาสโลวอ์ธิบายไวเ้สมอไป เพราะมนุษยอ์าจมีความ
ตอ้งการบางอย่างพรอ้ม ๆ กัน หรือบางอย่างอาจจะไม่สนใจหรือจ าเป็นเสมอไปส าหรบับางคน  
แตอ่ย่างไรก็ตามแนวคิดของมาสโลวก็์ท าใหไ้ดท้ราบถึงองคร์วมของความตอ้งการตา่ง ๆ ของมนษุย์
ท่ีมีความสมัพนัธแ์ละเช่ือมโยงเขา้ไวด้ว้ยกนั 

2) แนวคิดของโรเจอร ์
โรเจอรมี์ความเช่ือว่าโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนเป็นผูมี้ความสามารถ 

ใฝ่ดี และตอ้งการพัฒนาตนเองไปสู่ความดีงามและความส าเร็จในชีวิต แม้บางครัง้จะพบกับ
ปัญหาชีวิต มนษุยจ์ะสามารถเลือกวิธีแกไ้ขปัญหานัน้ ๆไดด้ว้ยตนเองได ้(Rogers.1969 อา้งถึงใน 
อชัรา เอิบสขุสิร.ิ 2556 , น.134-135) และมนษุยมี์ธรรมชาตท่ีิดี มีแรงจงูใจทางบวก เป็นผูมี้เหตผุล 
ไดร้บัการขดัเกลา สามารถตดัสินเลือกทางชีวิตของตนได ้ถา้มีอิสระและสถานการณท่ี์เอือ้อ านวย 
สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ เป็นผูน้  าตนเอง และจะพฒันาตนเองสูก่ารรูจ้กัตนเอง  

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2553 , น.50-52) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของ
มนษุยต์ามแนวคดิของโรเจอร ์สรุปไดด้งันี ้

โครงสรา้งบคุลิกภาพของมนษุย ์ประกอบดว้ยสว่นส าคญั 3 สว่น คือ 
1) Organism ส่วนท่ีเป็นบุคคลทั้งคน ประกอบด้วย ร่างกาย 

สรีระ ความคิด ความรูส้ึก ความต้องการ มนุษย์จะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กับสภาพแวดล้อม  
ดว้ยพฤตกิรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตน และพฒันาไปสูก่ารรูจ้กัตนเองอยา่งแทจ้รงิ 

2) Phenomenal Field ส่วนท่ีเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของ
บุคคล Rogers (1951) กล่าวว่า บุคคลอยู่ในโลกของการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีตนเองเป็นศนูยก์ลาง 
ประสบการณข์องบุคคล ประกอบดว้ย สิ่งเรา้ภายนอกและสิ่งเรา้ภายใน บางสิ่งบุคคลจะรบัรูแ้ละ
ให้ความหมาย แต่บางสิ่งบุคคลจะเพิกเฉยไม่รับรู ้บุคคลจะเลือกรับรูแ้ละให้ความหมายกับ
ประสบการณ์บางสิ่งซึ่งส  าคัญมากกว่าสภาพท่ีเป็นจริง เพราะสิ่งท่ีบุคคลเลือกรับรูแ้ละให้
ความหมายจะเป็นความจรงิเฉพาะตวัเขา 

3) The Self = ตน หมายถึง ส่วนของการรบัรูแ้ละคา่นิยมของตน 
Rogers กล่าววา่ “Self” หรือ “ตน” เป็นศนูยก์ลางของโครงสรา้งบคุลิกภาพ ซึ่งพฒันามาจากการท่ี
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อินทรีย ์มีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะมีทัง้คลา้ยและต่างไปจากคนอ่ืน Self เป็นส่วนท่ีท าให้
พฤติกรรมของคนมีความคงเสน้คงวา ประสบการณใ์ดท่ีสามารถด ารง  Self-Concept ของบคุคล
ได ้บุคคลจะผสมผสาน รบัรูแ้ละสะสมได ้ถา้บุคคลเผชิญกบัประสบการณท่ี์ท าให ้Self-Concept 
เบี่ยงเบนไป บคุคลจะรูส้ึกคบัขอ้งใจท่ีจะยอมรบัประสบการณน์ัน้ ๆ Self-Concept (อตัมโนทศัน)์ 
เป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงและสะสมอย่างต่อเน่ือง โดยบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดลอ้ม และค่อย ๆ พฒันาขึน้มาเป็นส่วนของตนเอง ถา้บุคคลมีอตัมโนทศัน ์ไม่ตรงกบัความ
เป็นจรงิบคุคลจะเกิดการปอ้งกนัตนเอง วิตกกงัวล และพยายามปรบัตวั 

บคุคลท่ีมีสขุภาพจิตดี (Healthy Person) ผูท่ี้มีสภุาพจิตดี ควรมีลกัษณะ
ดงันี ้1) รูจ้กัตวัเอง ยอมรบัตนเอง สามารถปรบัตวัไดเ้หมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นจริงเปิดเผยตนเอง  
สู่ประสบการณ์ใหม่รบัรูค้วามตอ้งการท่ีเกิดขึน้ทั้งภายนอกและภายในไดถู้กตอ้งเข้าใจตนเอง  
เลือกและตัดสินใจตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดเ้หมาะสม รบัรูเ้ก่ียวกับตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพและน าเอาประสบการณต์า่ง ๆ มาพฒันาตนเอง เรียนรูส้ิ่งใหม่ท่ีสรา้งสรรคท์ัง้ตนเอง
และสงัคม 2) ปรบัตวัไดดี้ ไม่ปอ้งกนัตนเองจนเกินเหตสุามารถยอมรบัการเปล่ียนแปลงได ้พรอ้มท่ี
จะปรบัตัว ยอบรบัตัวเอง และก้าวไปสู่การรูจ้ักตนเองอย่างแท้จริงมีการรบัรูต้่อสภาพแวดลอ้ม
อย่างมีประสิทธิภาพกล้าเปิดเผยตนเอง รบัประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ไม่ต่อต้านสภาพสังคม 
สามารถเลือกและตดัสินใจดว้ยตนเองได ้ไม่ตอ้งคอยกงัวลกบัการยอมรบัหรือไมย่อมรับของสงัคม 
เขา้ใจค่านิยมของตน แต่ไม่ยึดติดจนไม่สามารถยืดหยุ่นกับสภาพการณต์่าง ๆ ได ้3) มีลักษณะ
กระท าสิ่ งต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ (Fully Functioning Self) สามารถเปิดตนเองส าหรับ
ประสบการณต์า่ง ๆ ในชีวิต อยู่กบัสภาวะปัจจบุนั เช่ือในความสามารถของตนและมีการตดัสินใจ
ของตนเองท่ีไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัการยอมรบัหรือไมย่อมรบัของผูอ่ื้น  รบัผิดชอบการกระท าของตนเอง 

พัฒนาการของบุคลิกภาพ (Development of Personality) กระบวนการ 
พฒันาบคุลิกภาพท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1) กระบวนการพัฒนาค่านิยม (Organismic Valuing Process) โรเจอร ์
(Rogers ,1976) กลา่วว่า บคุคลเกิดมาพรอ้มดว้ยพลงัหรือแรงจงูใจท่ีจะพฒันาไปสูก่ารรูจ้กัตนเอง
อย่างแทจ้ริง แตเ่น่ืองจากบุคคลเกิดและเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ีตา่งกัน การท่ีจะเขา้ใจคนและ
รูจ้ักคนตอ้งเข้าใจสภาพแวดล้อมและโลกทัศน์ภายในของเขา ( Internal Frame of Reference) 
การรบัรูค้วามจริง (Life Perceived Reality) กระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ บางครัง้อาจ
ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ บคุคลมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม บคุคลจะตอบโตท้ัง้หมดของตน บคุคล
จะประเมินคา่ประสบการตา่ง ๆ โดยพิจารณาวา่ประสบการณใ์ดสนองความตอ้งการและแรงจงูใจ
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ท่ีจะน าไปสู่การรูจ้กัตนเองอย่างแทจ้ริงหรือไม่ ถา้ประสบการณใ์ดไม่สนองความตอ้งการบคุคลจะ
ให้ค่านิยมไปในทางลบประสบการณ์ใดท่ีตอบสนองความต้องการบุคคลจะให้ค่านิยมไปใน
ทางบวก กระบวนการนีจ้ะพัฒนาไปเรื่อย ๆ มีการเปล่ียนแปลงตามประสบการณ์ บุคคลจะให้
ความสนใจต่อสิ่งต่าง ๆ หรือประสบการณ์ท่ีเขาประเมินค่าไปในทางบวกและหลีกเล่ียงเพิกเฉย 
ตอ่ประสบการณท่ี์เขาประเมินคา่ไปทางลบ 

2) การยอมรบัจากบคุคลอ่ืน (Positive Regard from Others) บคุคล
จะพัฒนาตนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้ม การรบัรูค้วามจริงจากสิ่งแวดลอ้มและน าเอา
ประสบการณ์ต่าง ๆ มาใหค้วามหมายต่อการรบัรูข้องตน ช่วงแรกทารกจะมุ่งแสวงหาความพึง
พอใจและตอบสนองความพึงพอใจของตน อย่างไรก็ตามทารกก็ยังตอ้งการผูอ่ื้นช่วยเหลือเพ่ือ
สนองความตอ้งการของตน ทารกจึงเรียนรูท่ี้จะเรียกรอ้งความสนใจและการยอมรบัจากผู้อ่ืน 
ยอมรบัท่ีจะท าพฤตกิรรมตา่ง ๆ ใหเ้ป็นท่ียอมรบัจากบคุคลอ่ืนดว้ย 

3) การยอมรบัตนเอง (Self Regarded) บุคคลจะเรียนรูก้ารยอมรบั
ตนเองจากการท่ีเขารบัรูว้่าบคุคลอ่ืนแสดงการยอมรบัเขาอย่างไร บคุคลจะประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองจากการน าเอาค่านิยมท่ีบุคคลอ่ืนแสดงต่อเขามาเป็นหลกั บุคคลมกัจะใหค้วามส าคญัต่อ
ค่านิยมของบุคคลอ่ืนท่ีรบัรูม้ากกว่าค่านิยมของตนเองบุคคลจึงมักแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหผู้้อ่ืน
ยอมรบั 

4) ภาวะของการมีคณุคา่ (Conditions of  Worth)  บคุคลจะรูส้กึกว่า
ตนมีคุณค่า เม่ือเขาสามารถยอมรับตนเองได้โดท่ีมโนภาพแห่งตนท่ีเรารับรู ้สอดคล้องกับ
ประสบการณท่ี์เป็นจริงจากการท่ีมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้นบุคคลจะเกิดความวิตกกังวล ถา้มโนภาพ
แห่งตนท่ีเคยรบัรูต้่างไปจากความจริง การปฏิเสธความจริง ไม่ยอมรบัตนเองตามความเป็นจริง  
ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมไม่สมเหตสุมผล  ไม่สามารถปรบัตวัได ้บุคคลท่ีรบัเอาคา่นิยมของบุคคล
อ่ืนและบรรทดัฐานของสงัคมมาไวใ้นตนเองมากเกินไปจะไม่สามารถยอมรบัตนเองไดถ้า้บคุคลอ่ืน
ไม่ยอมรบัในตวัเอง การรบัเอาค่านิยมของบุคคลอ่ืนมาไวใ้นตนเองโดยไม่ค  านึงถึงค่านิยมเฉพาะ
ตนจะปฏิเสธพฤติกรรมท่ีตนเองเคยได้รับความพึงพอใจ ในสภาวะนีบุ้คคลจะรูส้ึกว่าตนเอง  
ไรค้ณุค่า โดยทั่วไปบุคคลมักใหค้่านิยมทางบวกกับประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและ 
ใหค้่านิยมทางลบต่อประสบการณท่ี์ก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจ ดงันัน้บุคคลพวกนีจ้ะเกิดความ  
คบัขอ้งใจในภาวะการไรค้ณุคา่ในตนเอง 
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3) แนวคิดของโคมส ์
โคมส ์มีความเช่ือสอดคลอ้งกับมาสโลวแ์ละโรเจอร ์ท่ีเห็นว่าพฤติกรรม

ภายในของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป การจะเข้าใจบุคคลใดได้ ต้องรับรูโ้ลกภายในของเขา
มากกวา่การพิจารณาเพียงแตเ่ห็นแคพ่ฤตกิรรมภายนอกเท่านัน้ ดงันัน้ โคมสจ์ึงใหค้วามส าคญักบั
พฤติกรรมภายในของบคุคลดว้ย ซึ่งไดแ้ก่ ความรูส้ึก การบัรู ้ความเช่ือ  เป็นตน้ หนา้ท่ีของครูหรือ
การศกึษา คือการเขา้ใจ Perceptual World ของนกัเรียนแตล่ะคน และช่วยใหน้กัเรียนแตล่ะคนได้
บรรลุสัมฤทธิผล เพราะจะไดช้่วยผูเ้รียนใหเ้ป็นปัจเจกบุคคล ช่วยใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองว่าเป็นบุคคลพิเศษ มีลกัษณะเฉพาะตน และเป็นเอกลกัษณ ์และช่วยใหผู้เ้รียนแตล่ะคนได้
พัฒนาตามศกัยภาพของตนเอย่างเต็มท่ี (สุรางค ์โคว้ตระกูล.2550  , น.335) นอกจากนี ้โคมส ์
(Comb.1967,อา้งถึงใน อัชรา เอิบสุขสิริ. 2556 , น.136) ยังกล่าวว่า วตัถุประสงคด์า้นจิตพิสัย 
เป็นสิ่งส าคญัในการเรียนรู ้เพราะการช่วยใหเ้ด็กพัฒนาความรูส้ึกเก่ียวกับตนเองในทางบวกจะ
ช่วยใหเ้ขาด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามารถบรรลุศกัยภาพ
ของตนเองได ้ส าหรบัดา้นการศกึษา โคมส ์ไดเ้สนอบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีดีไวด้งันี  ้

1) เขา้ใจโลกการเรียนรูข้องผูเ้รียนแตล่ะคน 
2) เช่ือในความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน และยอมรบัในความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล 
3) มีความรูส้ึกตอ่ตนเองในทางบวก และชว่ยใหผู้เ้รียนมีความภาคภูมิใจ

ในตนเอง และความเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง 
4) ชว่ยใหผู้เ้รียนแตล่ะคนสามารถพฒันาไปไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของเขา 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่าแนวคิดของมาสโลว ์โรเจอร ์และโคมส ์สามารถ
น ามาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูได ้อาจจะโดยการบรูณาการกบั
ทฤษฎีหรือแนวคิดอ่ืน ๆ เพ่ือพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู เพราะแนวคิดของมาสโลวน์ัน้ ท าให้
ทราบความตอ้งการและธรรมชาติของมนษุยท์ัง้ของตนเองและผูอ่ื้น โดยเฉพาะเรื่องความตอ้งการ
เขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง (Self-Actualization)  หากบุคคลสามารถเขา้ใจตนเองไดอ้ย่างแทจ้ริง
แล้ว จะสามารถพัฒนาตนเองและปรับปรุงตนเองให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ เช่นเดียวกับ  
หากนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเอง เข้าใจในความตอ้งการของตนเอง  
ในการมุ่งมั่นท่ีจะประกอบอาชีพครูแลว้นัน้ นกัศกึษาจะสามารถพฒันาตนเองได ้อีกทัง้จะสามารถ
เขา้ใจและน าไปพฒันาผูเ้รียนไดต้อ่ไปในอนาคต รวมถึงแนวคิดของโรเจอรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัมโนทศัน์
ของตนเองจะท าใหท้ราบว่าตนเองสามารถพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูไดม้ากนอ้ยเพียงใด
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นอกเหนือจากการเขา้ใจในตนเองแลว้นัน้จะต้องเห็นคณุค่าในตนเองดว้ย และพรอ้มท่ีจะพัฒนา
ศกัยภาพของตนเองตอ่ไป 

2.รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 
2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ทัง้นี ้ค  าว่า “การจดัการเรียนรู”้ และ “การเรียนการสอน” มีความหมายใกลเ้คียงกัน 
จึงสามารถใชเ้ป็นค าแทนกนัได ้โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรูจ้าก
นกัการศกึษา สรุปไดด้งันี ้

ทิศนา แขมมณี (2556, น. 221) ไดก้ล่าวถึงความหมายของรูปแบบการเรียนการ
สอนไวว้่า หมายถึง สภาพลกัษณะของการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบส าคญัซึ่งไดร้ับ
การจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ตามหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคดิหรือความศรทัธาตา่ง ๆ โดย
ประกอบดว้ยกระบวนการหรือขัน้ตอนส าคญัในการเรียนการสอน รวมทัง้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตา่ง ๆ ท่ีสามารถช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดท่ี
ยึดถือ รูปแบบจะตอ้งไดร้บัการพิสูจน ์ทดสอบ หรือยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบ
แผนในการเรียนการสอนใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์ฉพาะของรูปแบบนัน้ ๆ 

ดงันั้นผูว้ิจัยจึงสรุปไดว้่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้จึงเป็นกรอบแนวคิดท่ีสามารถ
อธิบายเก่ียวกับการจดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ โดยอาศยัพืน้ฐานจากแนวคิดหรือทฤษฎีต่าง ๆ 
ท่ีมีการตรวจสอบหรือมีมาตรฐาน และมีกระบวนการจัดการเรียนรู ้สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดไว ้

2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ทิศนา แขมมณี (2556 , น. 221) ไดก้ล่าวไวว้่าองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการ

สอนจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ ดงันี ้
1) ปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความศรทัธาท่ีเป็นพืน้ฐานหรือเป็นหลกั

ของรูปแบบการเรียนการสอนนัน้ ๆ 
2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพ หรือลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการท่ียดึถือ 
3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ

ของระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสูเ่ปา้หมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ 
4) มีการอธิบายหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกับวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ อนัจะ

ชว่ยใหก้ระบวนการเรียนการสอนนัน้ ๆ เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ทิศนา แขมมณี (2556, น. 220, อ้างถึงใน คีฟส.์1977, น. 386-387) ได้กล่าวถึง
รูปแบบโดยทั่วไปจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงันี ้

1) รูปแบบจะตอ้งน าไปสู่การท านาย (Prediction) ผลท่ีตามมาสามารถพิสูจน์
และทดสอบไดส้ามารถน าไปสรา้งเครื่องมือเพ่ือน าไปพิสจูนแ์ละทดสอบได ้

2) โครงสรา้งของรูปแบบจะตอ้งประกอบดว้ยความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุ(Causal 
Relationship) ซึ่งสามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณห์รือเรื่องนัน้ได ้

3) รูปแบบจะตอ้งสามารถช่วยสรา้งจินตนาการ (Imagination) มโนทศัน ์(Concept) 
และความสมัพนัธ ์(Interrelations) รวมทัง้ชว่ยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู ้

4) รูปแบบควรประกอบดว้ยความสมัพันธ์เชิงโครงสรา้ง (Structural Relationships) 
มากกวา่ความสมัพนัธเ์ชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships) 

ทัง้นี ้รูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ะตอ้งไดร้บัการพิสูจน ์ทดสอบและสามารถท านาย
ผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีศกัยภาพในการสรา้งความคิดรวบยอดและความสมัพนัธใ์หม่ ๆ ได ้

2.3 แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.3.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยน าแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูไปสู่การจดักิจกรรมเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูนอก
หลักสูตร (Extracurricular Activities) โดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
ADDIE Model ของ Kruse (2009) ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (System 
Approach) มีล าดบัการพฒันาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห ์(Analysis) 
1.1 การวิเคราะหก์ลุม่เปา้หมายหรือกลุม่ทดลอง 
1.2 การวิเคราะหเ์นือ้หาหรือการจดัการเรียนรู ้
1.3 การวิเคราะหบ์รบิทสิ่งแวดลอ้ม 

2. การออกแบบ (Design)  
3. การพฒันา (Develop)  
4. การน าไปใช ้(Implementation)  
5. การประเมินผล (Evaluation) 
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ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัคิดว่าการแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
ตามกระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ADDIE Model จะมีความเหมาะสมกับบริบท
ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏ ซึ่งมีบริบทท่ีแตกตา่งจาก มหาวิทยาลยัของรฐัและ
เอกชนทั่วไป 

2.3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เนื ้อหาท่ีใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้สอดคล้องกับองคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูใน 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และ
ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู บูรณาการกับรายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู ของหลักสูตรปรบัปรุง
พุทธศักราช 2560 มีสาระส าคัญ ดังนี ้1)ประวัติความเป็นมา 2)คุณลักษณะของครูท่ีดี 3)จิต
วิญญาณความเป็นครู 4)บทบาทหนา้ท่ีและภาระงานครู 5)กฎหมายครู 6)มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา 7)เส้นทางความก้าวหน้า 8)การจัดการความรู ้โดยผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ ร่วมกับ
องคป์ระกอบท่ีจะพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู ใหมี้ความเหมาะสม
สอดคลอ้งกนั เพ่ือผลการพฒันาจะประจกัษจ์รงิ 

2.4 แนวคิดในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัน าแนวคิดในการเสริมสรา้งจิตวิญญาณเป็นครู แก่นกัศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้แก่  วิ ธีการแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ  เข้าถึ ง พัฒนา” ของ
พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัราช
ภฏั เป็นมหาวิทยาลยัของพระราชา เพราะพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นารถบพิตรไดท้รงพระราชทานนามสถาบนัให ้อีกทัง้ตามยุทธศาสตรใ์หม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาทอ้งถ่ินตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ในยุทธศาสตรท่ี์ 2 การ
ผลิตและพัฒนาครูในกลยุทธ์ผลิตครูท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งผูว้ิจยัพบว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งความเป็นครูใหก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.4.1 วิธีการแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาท 
สมเดจ็พระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2554 ท่ีผ่านมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไดร้ับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน” ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงศกึษาเอกสารและสมัภาษณน์กัวิชาการผูท่ี้มีความลุม่ลึก
เก่ียวกับแนวคิดวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช
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มหาราช บรมนาถบพิตร มาประกอบเป็นแนวทางในการเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สุเมธ ตนัติเวชกุล (2559, น. 41-52) ไดน้  าเสนอเก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไวว้่าพระองค  ์
จะทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษยด์ู และจูงใจให้มาสนใจเอง ไม่เคยทรงสั่งหรือทรงบังคับให้ท า  
จะทรงสอนอย่างละเอียดใหเ้ขา้ใจทกุแง่มมุ และท่ีส าคญัทรงเนน้เสมอว่าการสอนควรยึดรากฐาน
เดมิของสงัคมไทยไว ้ไม่ควรคดัลอกจากตา่งประเทศมากเกินไป แตอ่าจน าหลกัการมาเปรียบเทียบ
ได ้เพราะไม่เช่นนัน้จะท าใหข้าดความเป็นตวัของตวัเอง ดงันัน้หากครูจะน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูนั้น จะตอ้งให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี และเน้นการสอนดว้ยการ
ปฏิบตัิ หรือการท าใหด้เูป็นตวัอย่าง และควรประยุกตใ์ชจ้ากสิ่ งท่ีเป็นรากฐานเดิมของตนเองหรือ
จากภมูิปัญญาของตนเองจะเกิดการเรียนรูไ้ดส้มบรูณแ์บบท่ีสดุ 

และจากขอ้ความตอนหนึ่งว่า “ทรงมีความเป็นครูมาก พระองคท์รงมีวิธีการ
สอนท่ีมีศิลปะสงู พระราชทานค าอธิบายท่ีมีแง่มุมต่าง ๆโดยจะทรงอธิบายทุกหนา้ของเหรียญ...
เวลาทรงมีรบัสั่งกบัพวกเรา จะใหเ้ราคดิตามไปดว้ย” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษกิจและ
สังคมแห่งชาติ , 2554 , น. 124) แสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์ท่านทรงมีความเป็นครูสูงมาก 
นอกจากนีย้ังมีหลักการพัฒนาคนท่ีพระองคท์รงตรสัว่า “ระเบิดจากขา้งใน” จะตอ้งสรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บัคนหรือชมุชนเสียก่อน กลา่วคือใหมี้ความพรอ้มท่ีจะพฒันาเสียก่อน หากยงัไมพ่รอ้ม
ท่ีจะพัฒนาแล้วนั้น ก็มักจะเสียเวลาในการเขา้ไปพัฒนาอย่างเปล่าประโยชน ์และทรงใช้หลัก 
“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” นั่นคือก่อนจะท าอะไร ตอ้งมีความเขา้ใจเสียก่อน เขา้ใจภูมิประเทศ เขา้ใจ
ผูค้นในหลากหลายปัญหา ทั้งทางดา้นกายภาพ ดา้นจารีตประเพณีและวฒันธรรม เป็นตน้ และ
ระหว่างการด าเนินการนัน้ จะตอ้งท าใหผู้ท่ี้เราจะไปท างานกับเขาหรือท างานใหเ้ขานัน้ “เขา้ใจ”  
เราดว้ย เพราะถา้เราเขา้ใจเขาแตฝ่่ายเดียว โดยท่ีเขาไม่เขา้ใจเรา ประโยชนค์งจะไม่เกิดขึน้ตามท่ี
เรามุง่หวงัไว ้“เขา้ถึง” ก็เชน่กนั เม่ือรูปั้ญหาแลว้ เขา้ใจแลว้ ก็ตอ้งเขา้ถึงเพ่ือใหน้  าไปสู่การปฏิบตัใิห้
ได ้และเม่ือเขา้ถึงแลว้จะตอ้งท าอย่างไรก็ตามใหเ้ขา อยากเขา้ถึงเราดว้ย ดงันัน้ จะเห็นว่าเป็นการ
ส่ือสารสองทาง ทัง้ไปและกลบั ถา้สามารถท าสองประการแรกไดส้  าเร็จ เรื่อง “การพฒันา” จะลง
เอยไดอ้ย่างดี เพราะเม่ือตา่งฝ่ายต่างเขา้ใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเขา้ถึงกันแลว้ การพฒันาจะเป็น 
การตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผูใ้ห้และผู้รบั ซึ่งสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล (สัมภาษณ์ ,  
18 มกราคม 2560) ดา้นการพัฒนาครูท่ีว่าคนท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะตอ้ง มีจิตส านึก 
ในอาชีพครู ท่ีควรมีลกัษณะเป็นคนท่ีประกอบดว้ย “เขา้ใจ” คือ เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
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ส านกึรูว้า่ตนเองมีหนา้ท่ีสั่งสอนลกูศษิย ์“เขา้ถึง” คือ เขา้ถึงหวัใจของลกูศษิย ์เม่ือเขา้ใจตนเองและ
แล้วจะตอ้งเขา้ใจลูกศิษยด์ว้ย “พัฒนา” คือ การพัฒนาตนเอง พัฒนาเด็กนักเรียน และพัฒนา
วิชาชีพครู 

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2560) ได้อธิบายถึงวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา 
“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ลงในแผนภาพศาสตรพ์ระราชา ดงัภาพประกอบ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 3 แผนภาพศาสตรพ์ระราชา (อานนท ์ศกัดิว์รวิชญ,์ 2560) 

  

ปรัชญาในฐานะหลักการน าทาง 
(Philosophy as guiding principles) 

ทางสายกลาง (The middle path) 
 

พอประมาณ (Moderation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy) 

ฐานคุณธรรม 
(Moral condition) 

 

ฐานความรู้ 
(Knowledge condition) 

คน วตัถ ุสงัคม สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม 

เริ่มตน้ดว้ยตนเอง 
พึง่พาตนเองได ้
ตน้แบบเผยแพร่

ความรู ้

ระเบิดจากขา้งใน 
เขา้ใจกลุม่เปา้หมาย 

สรา้งปัญญา 

ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
ขอ้มลูท่ีมีอยูแ่ลว้ 
วิเคราะหแ์ละวิจยั 
ทดลองจนไดผ้ลจริง 

พฒันา 
(Development) 

เขา้ถึง  
(Connecting) 

เขา้ใจ 
(Understanding) 

โครงการพระราชดําริกว่าสี่พัน
โครงการสถานีวิทยุอ.ส  

ถนนวงแหวน 
สะพานพระราม 8  
ถนนรัชดาภิเษก 

ทางด่วนลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี 
ฟอนต์ไทยจิตรลดา  
เสาอากาศสุธี ฯลฯ 

                 ท าใหด้ว้ยรกั                           ความปรารถนาดีดว้ยใจ 
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งยืดหยุน่ ไมย่ดึติดต ารา ปรบัตามบคุคล  

สภาพพืน้ท่ี สถานการณ ์
Flexibly apply. Do not adhere to text book. Adapt to individual,  

Geography, and contingency 

เกษตรทฤษฎีใหม ่แกล้งดิน 
แก้มลิง ฝนหลวง หญ้าแฝก 
กังหันชัยพัฒนา 
ไม้สามอย่างประโยชน์ สี่อย่าง 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ ฯลฯ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)  
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชนส์ขุแห่งมหาชนชาวสยาม 
(Reign in rightousness for the well-being of thai citizens  
พออยูพ่อกิน (Living in contentment) รูร้กัสามคัคี (Living in 

harmony and unity) 

 
ผลลัพธ ์
(Ends) 

 
 
 
 

บทประยุกต ์
(Application) 

 
 

วิธีการ 
(Means) 

ความมีเหตผุล 

(Reasonableness) 
 

มีภมิูคุม้กนั 

(Self-Immunoty) 
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“เข้าใจ” (Understanding) นั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 4 องคป์ระกอบ 
คือ 1. การใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่ (Existing data) 2. การใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ (Empirical data) 3. การ
วิเคราะหแ์ละวิจัย (Analytics and Research) และ 4. การทดลองจนไดผ้ลจริง (Experiment till 
actionable results) 

1. การใช้ขอ้มูลท่ีมีอยู่แล้ว (Existing data) ทรงสนใจคน้คว้าหาขอ้มูล
จากอินเทอรเ์น็ต และทรงรับฟังข่าวสารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะแผนท่ี  
ทรงตรวจสอบความถกูตอ้งของแผนท่ีทกุครัง้ท่ีเสดจ็ทอดพระเนตรสภาพพืน้ท่ีจรงิ เม่ือเสดจ็ประทบั
บนเฮลิคอปเตอรพ์ระท่ีนั่งก็ทรงทอดพระเนตรและตรวจสอบ หากไม่ถูกตอ้งจะทรงส่งขอ้มูลให้
หนว่ยราชการเชน่ กรมแผนท่ีทหารไปด าเนินการแกไ้ข ในทางวิทยาการขอ้มลู (Data Science) นัน้
การท าความสะอาดขอ้มลู (Data cleaning) มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมิพลอดลุยเดชไดท้รงท าเช่นนัน้มาโดยตลอด เช่น ทรงสอบถามความถูกตอ้งของแผนท่ีกับพระ
สหายแห่งสายบุรีเม่ือเสด็จพรุแฆแฆ ท่ีปัตตานี เป็นตน้ บรรดานักสถิติต่างทราบกันดีว่าเม่ือใส่
ข้อมูลท่ีไม่สะอาดเข้าไป วิเคราะห์ดีใช้แบบจ าลองดีอย่างไรก็ได้แบบจ าลองขยะออกมาเช่น 
(Garbage-in, Garbage out (GIGO) model) อันแสดงให้เห็นว่าทรงใช้หลักการเข้าใจ  เข้าถึง 
พัฒนา ไดอ้ย่างลึกซึง้เช่นเดียวกันกับท่ีมีความรูท้างสถิติศาสตรอ์ย่างลุ่มลึก ไม่ใช่เป็นเพียงผูใ้ช้
หากแต่เป็นผู้ใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างผู้มีความรู ้ระมัดระวัง รอบคอบเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแม้แต่นัก
วิทยาการขอ้มูลท่ีมีอาชีพดงักล่าวโดยตรงยงัรูส้ึกเบื่อหน่ายและตอ้งใชเ้วลามากเป็นพิเศษในการ
ท าความสะอาดขอ้มูลดงักล่าว การท่ีทรงแก้ไขความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ เช่น การแกไ้ข
แผนท่ีนัน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพระนิสยัในการทรงงานอย่างมีวิริยะและมีความเขา้ใจในวิชาการเป็น
อยา่งยิ่ง  

2. การใช้ข้อมูลเชิ งประจักษ์  (Empirical data) พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเอาพระทยัใส่ในการใชข้อ้มูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ระบบสถิติทางการ (Official statistics) และการการส ามะโนประชากร (Census) และสถิติศาสตร์
ศึกษา (Statistical Education) ทรงมีความรูค้วามเขา้ใจอย่างลุ่มลึกถึงความส าคัญของการใช้
สถิตใินการพฒันา 

3. การวิเคราะหแ์ละวิจัย (Analytics and Research) โครงการพระราชด าริ
กว่าส่ีพนัโครงการนัน้อาศยัการวิเคราะหแ์ละการวิจัย สรา้งองคค์วามรูท่ี้มั่นใจว่าไดผ้ลก่อนท่ีจะ
น าไปปฏิบตัิจริง โครงการพระราชด าริโครงการหนึ่งท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและการวิจยัมากท่ีสุด
โครงการหนึ่งคือโครงการหลวง (Royal Project) โดยเฉพาะการวิจัยเก่ียวกับการปลูกพืชเมือง
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หนาวและการเลีย้งสตัวจ์ากเมืองหนาวเช่นปลาเทราท ์มีการจดัตัง้สถานีวิจยัโครงการหลวง และ
สถานีเกษตรหลวงมากมาย การคน้ควา้วิจยัดงักล่าว รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภณัฑ ์การบรรจหีุบ
หอ่ เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว ไปจนถึงการวิจยัตลาด ผลส าเร็จจากการวิจยัท าใหโ้ครงการหลวง
มีความกา้วหนา้มาก ท าใหแ้กปั้ญหาการปลกูฝ่ินและการท าไรเ่ล่ือนลอยบนพืน้ท่ีสงู ท าใหค้นไทย
ไดบ้รโิภคสินคา้คณุภาพสงูและทดแทนการน าเขา้ไดม้หาศาล 

4 . การทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results) พระ
ต าหนกัจิตรลดารโหฐาน แตกต่างจากพระราชวงัของพระมหากษัตริยอ่ื์น ๆ ทั่วโลก สวนจิตรลดา
เป็นหอ้งทดลองขนาดใหญ่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชทรงพระมหากรุณา
โปรดเกลา้ใหต้ัง้ขึน้ มีทัง้การเลีย้งโคนม ท านา ปลูกตน้ยางนา ปลกูป่า ทดลองท าโรงสี ทดลองท า
นมผงอัดเม็ด ผลิตถ่านชีวภาพ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนีท้รงทดลองจนกว่าจะทรงมั่น
พระทยัว่าไดผ้ลดีจริง น าไปใชง้านไดจ้ริง จึงทรงเผยแพรต่่อไป ความใส่พระทยัในการทดลองทาง
วิทยาศาสตรห์รือวิศวกรรมศาสตร ์นัน้แสดงใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดพระชนมชี์พ บางโครงการทดลอง
ใชเ้วลาทดลองยาวนานสิบสามถึงสิบส่ี ปี เพ่ือใหม้ั่นใจว่าท าแลว้ไดผ้ลจริง เช่น การท าฝนหลวง
หรือฝนเทียม ก่อนท่ีจะน าไปสรา้งตน้แบบหรือขยายผลใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนท่ีจะท าตอ่เองได ้ทรง
ตอ้งมั่นใจผลของการทดลองวา่ไดผ้ลจรงิก่อนเผยแพรห่รือถ่ายทอดเทคโนโลยีใหป้ระชาชน 

“เขา้ถึง” (Connecting) นั้นประกอบดว้ยองคป์ระกอบย่อย 3 องคป์ระกอบ 
คือ 1. ระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) 2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Understand target) 
และ 3. สรา้งปัญญา (Educate) 

1. ระ เบิ ดจากข้างใน  ( Inside-out blasting) พระบาทสม เด็จพ ระ
เจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช ทรงตอ้งการใหก้ารพฒันาเป็นการระเบิดจากขา้งใน หมายความว่า ให้
ประชาชนหรือชุมชนท่ีเข้าไปพัฒนาหรือท างาน เกิดการปรบัตัวท่ีจะพัฒนาตนเอง เกิดความ
ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองเสียก่อน ไม่ใช่สิ่งท่ีทางราชการเขา้ไปบงัคบัใหป้ระชาชนหรือชุมชนท า 
ซึ่งจะไม่ยั่ งยืน จึงทรงเน้นการพัฒนาคน ให้คนเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองก่อน แล้วจึงเขา้ไป
พฒันาเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นการเขา้ถึงก่อนจะพฒันา ไม่ใช่น  าการพฒันาเขา้ไปโดยท่ีประชาชนยงั
ไม่ตระหนกัหรือเห็นความส าคญัของการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลง หลกัการในขอ้นีต้รงกบัหลกั
วิชาการสมัยใหม่ว่าดว้ยการน าและการบริหารการเปล่ียนแปลง (change management) ดังท่ี 
John P. Kotter ไดน้  าเสนอว่าในการเปล่ียนแปลงตอ้งท าใหค้นตระหนกัถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
จะตอ้งเปล่ียนแปลง (Establishing a Sense of Urgency) ตอ้งส่ือสารวิสยัทศัน ์(Communicate 
the vision) เพ่ือใหค้นไดเ้ห็นทิศทางท่ีชดัเจนท่ีจะเปล่ียนแปลง  
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2. เขา้ใจกลุม่เปา้หมาย (Understand target) 
“ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รูว้่าราษฎร

ตอ้งการอะไร” พระราชปรารภนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชาในการเขา้ถึงแลว้จึง
พฒันาไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง ทรงใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจกลุ่มเปา้หมาย ซึ่งคือประชาชน ว่า
ประชาชนต้องการอะไร ก่อนท่ีจะทรงงาน ภาพท่ีคนไทยทุกคนได้พบเห็นจนเจนตาคือภาพท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชโปรดท่ีจะประทบักบัพืน้ดนิเพ่ือพดูคยุกบัชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ินทุรกันดาร เพ่ือท่ีจะทรงเขา้ใจความเดือดรอ้น ปัญหา ความทุกขย์ากของชาวบา้น เพ่ือ
หาทางแกไ้ขตอ่ไป 

ทรงมีพระเมตตาอย่างสูงต่อประชาชนในการท่ีจะเข้าใจปัญหาของ
ประชาชน โดยเฉพาะเม่ือประชาชนจะถวายฎีกาเพ่ือขอพระราชทานพระเมตตาในการปัดเป่า
ความทุกข์ร ้อนต่าง ๆ ในหลายครั้งทางราชการเองกลับขัด ขวาง ทั้งนี ้ทรงพยายามเข้าใจ
กลุม่เปา้หมายคือประชาชนของพระองคใ์นแตล่ะทอ้งถ่ินอยา่งลกึซึง้มากท่ีสดุ  

3. สรา้งปัญญา (Educate) การสรา้งปัญญาสังคมเป็นส่วนส าคัญยิ่ง 
ในการเขา้ถึงประชาชน หากประชาชนยังขาดความเขา้ใจก็ตอ้งสรา้งปัญญาสังคมใหป้ระชาชน
เขา้ใจ ครูแห่งแผ่นดิน เลือกจะใชว้ิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการส่ือสารกับประชาชนเพ่ือสรา้งปัญญา ทรง
เลือกใชว้ิธีการพดูท่ีจะสรา้งปัญญาใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง ในคราวหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “โคพันธุแ์ละสุกร” แก่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ นักวิชาการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณต์ามเสด็จฯ ไปดว้ย พระองคโ์ปรดฯ ใหน้กัวิชาการเกษตรแนะน า
ชาวไทยภูเขา ซึ่งการบรรยายนัน้ใชศ้พัทว์ิชาการยาก ท่ีชาวเขาฟังอย่างไรก็คงไม่เขา้ใจ พระองค์
ทรงปล่อยใหน้กัวิชาการพูดอธิบายประมาณครึ่งชั่วโมง ทรงสงัเกตเห็นชาวเขานั่งฟังท าตาปริบ ๆ 
จงึทรงถามวา่ “จบแลว้หรือยงั” นกัวิชาการกราบทลูวา่ “จบแลว้พระพทุธเจา้ขา้” จงึมีพระราชด ารสั
วา่ “ถา้อยา่งนัน้ ฉนัพดูบา้งนะ” “ฟังใหดี้ ๆ นะ จะเลีย้งหมใูหม้นัอว้น โตเรว็ ๆ ตอ้งใหม้นักินใหอ่ิ้ม” 
แล้วทรงหันกลับมารบัสั่งกับนักวิชาการว่า “จบแล้ว” ท าเอาผู้ตามเสด็จฯ อมยิม้ไปตาม ๆ กัน  
ครูของแผ่นดิน  พระองค์นี ้ทรงมีความเมตตาในการสอนถ่ายทอดความรู้ไปจนถึงระดับ  
นกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาดงัท่ีทรงพระกรุณาสอนนกัเรียนโรงเรียนวงัไกลกังวลดว้ย
พระองคเ์อง 

การท่ีทรงสอนนัน้ไม่ไดเ้พียงสอนดว้ยการพูดใหฟั้งเท่านัน้ แต่ทรงสรา้ง
แรงบนัดาลใจ พลต ารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร ไดเ้ขียนไวใ้นหนังสือ “รอยพระยุคลบาท บนัทึก
ความทรงจ าของ พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร” เรื่องกาแฟตน้เดียว เอาไวว้่า ในวันท่ี ๓ ธันวาคม 
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๒๕๑๗ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรบนดอยอินทนนท ์จ. เชียงใหม ่
หลังจากทรงเย่ียมราษฎรชาวเขาเผ่าม้ง ท่ีบา้นขุนกลาง อ. จอมทอง และชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
ท่ีบา้นองักานอ้ยและบา้นท่าฝ่ัง ม.จ ภีศเดช รชันี ผูอ้  านวยการโครงการหลวง กราบบงัคมเชิญทูล
เสด็จใหท้รงพระด าเนินตอ่ไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร เพ่ือทอดพระเนตรไร่กาแฟของราษฎรชาว
กะเหรี่ยง รวมระยะทางท่ีทรงพระด าเนินมาทัง้หมดในบ่ายวนันัน้ ๖ กิโลเมตร เม่ือไปถึงปรากฏว่า 
ไร่กาแฟนัน้มีตน้กาแฟใหท้อดพระเนตรเพียงตน้เดียว พล.ต.อ. วสิษฐโกรธจนแทบระงับโทสะไว้
ไม่ไดแ้ละระบายความรูส้ึกนีก้ับเพ่ือนร่วมงานความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงมีรบัสั่ งให้ 
เขา้เฝา้ฯ 

“…ตรสัถามว่า เป็นความจริงหรือท่ีว่าผมโกรธท่านภีศเดช ผมก็กราบ
บงัคมทูลตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนัน้ พระเจา้อยู่หวัตรสัถามต่อไปว่า ผมทราบหรือเปล่าว่า 
เม่ือก่อนนีก้ะเหรี่ยงท่ีดอยอินทนนท ์ประกอบอาชีพอะไร ผมก็กราบบงัคมทูลว่า ทราบเกลา้ฯ ว่า
กะเหรี่ยงปลกูฝ่ิน 

“พระเจ้าอยู่หัวตรัสต่อไปด้วยพระสุรเสียงท่ีเป่ียมไปด้วยพระเมตตา 
(ไม่ได้ดุผม) ว่า แต่ก่อนเขาปลูกฝ่ิน เรา ไปพูดจาชีแ้จง ชักชวนให้เขาลองมาปลูกกาแฟแทน 
กะเหรี่ยงไม่เคยปลกูกาแฟมาก่อนเลย ท่ีกาแฟไม่ตายเสียหมด แตย่งัเหลืออยู่ ๑ ตน้นัน้ ตอ้งถือว่า
เป็นความก้าวหน้าส าหรับกะเหรี่ยง จึงต้องไปทอดพระเนตร จะไดแ้นะน าเขาต่อไปไดว้่า ท า
อยา่งไรกาแฟจงึจะเหลืออยูม่ากกวา่ ๑ ตน้” 

ทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าทรงเขา้ใจจิตวิทยาในการสอน ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดินผูป้ลูกปัญญาสังคม กาแฟตน้แรกตน้นัน้ท่ีทรงพระด าเนินหลายกิโลเมตร ทรงสอนโดย
สรา้งแรงบนัดาลใจ ไดท้  าใหก้ารปลกูฝ่ินและการท าไรเ่ล่ือนลอยลดลงไปอย่างนา่มหศัจรรย ์

ในการท่ีทรงเป็นครูของแผ่นดนิ ผูน้  าการพฒันานัน้ กลบัทรงถ่อมพระองค์
ในการท่ีจะเรียนรูจ้ากนักเรียน ดงัพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลยัขอนแก่น ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาภูพานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิอ. เมือง  
จ.สกลนคร วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2528 

“…เราเป็นนกัเรียน เราไมใ่ชเ่ป็นผูเ้ช่ียวชาญ……. ถา้หากวา่ในดา้นไหนก็
ตาม เวลาไปปฏิบตัิใหถื้อว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบา้นเป็นครู หรือ “ธรรมชาติเป็นครู” การท่ีท่าน
ทัง้หลายจะออกไปก็จะไปในหลาย ๆ ดา้น…ก็ตอ้งเขา้ใจว่า เราอาจจะเอาความรูไ้ปใหเ้ขา แต่ก็
ตอ้งนบัถือความรูข้องเขาดว้ย จงึจะมีความส าเรจ็….” 
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“พัฒนา” (Development) แนวพระราชด าริในการพัฒนานัน้เม่ือทรงเขา้ใจ 
เขา้ถึง แลว้จึงพัฒนานัน้ทรงมีหลกัการส าคญัคือ 1. เริ่มตน้ดว้ยตนเอง (Self-initiated) 2. พึ่งพา
ตนเองได ้(Self-reliance) และ 3. ตน้แบบเผยแพรค่วามรู ้(Prototype and role model) 

1.เริ่มตน้ดว้ยตนเอง (Self-initiated) ประเทศไทยมีปัญหาดา้นทรพัยากร
ป่าไมอ้ยา่งรุนแรง ทรงเขา้ใจปัญหาดงักลา่วเป็นอย่างดี เม่ือคราวเสดจ็พระราชด าเนินไปหนว่ยงาน
ตน้น า้พฒันาทุ่งจือ จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2514 พระองคท์รงมีพระราชด ารสักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเฝา้รบั
เสดจ็ฯความวา่ 

“…ควรจะปลูกตน้ไมใ้นใจคนเสียก่อน แลว้คนเหล่านัน้ก็จะพากันปลูก
ตน้ไมล้งบนแผน่ดนิและรกัษาตน้ไมด้ว้ยตนเอง…” 

แนวพระราชด าริในการพัฒนาทรงเน้นการพัฒนาท่ีเกิดจากประชาชน
ตอ้งการจะพัฒนา ตลอดรชัสมัยในการทรงงานในบางครัง้ ประชาชนก็ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือกับ
โครงการพระราชด าริเช่นกัน ไม่เคยทรงฝืนบังคับประชาชนให้ร่วมมือแต่อย่างใดดว้ยเหตุผลท่ี
แตกต่างกัน กลับทรงเริ่มตน้โครงการพระราชด าริใหม่ อย่างสม ่าเสมอจนมีโครงการพระราชด าริ
กวา่ส่ีพนัโครงการ ทรงเคยมีรบัสั่งกบันายปราโมทย ์ไมก้ลดัว่า “…พระราชด าริเป็นแนวคิดของฉัน 
ไม่ได้เป็นพระบรมราชโองการ หรือค าสั่งนะ…” ซึ่งสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยและความ
ตอ้งการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดังท่ีทรงเน้นเสมอว่าการพัฒนานั้นต้อง
ระเบดิจากขา้งในก่อน 

2. พึ่งพาตนเองได้ (Self-reliance) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดลุยเดช ทรงเนน้ว่าการพฒันาตอ้งท าใหป้ระชาชนพึ่งพาตนเองได ้ทรงโปรดใหป้ระชาชน
ท าอะไรไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอความช่วยเหลือจากรฐั  พระราชด ารสัเก่ียวกับในพิธีพระราชทาน
ปริญญา บตัรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2516 ไดเ้นน้เรื่องของการพึ่งพา
ตนเองเอาไวว้า่  

…การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขัน้ตอน ตอ้งสรา้งพืน้ฐาน 
คือ ความพอมี พอกิน พอใช ้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งตน้ก่อนโดยใชว้ิธีการและอปุกรณท่ี์
ประหยดั แตถ่กูตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือไดพื้น้ฐานมั่นคงพรอ้มพอควรและปฏิบตัิไดแ้ลว้ จึงค่อย
สรา้งคอ่ยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกิจชัน้ท่ีสงูขึน้โดยล าดบั… 

3. ตน้แบบเผยแพรค่วามรู ้(Prototype and role model) พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงโปรดการสรา้งตน้แบบการเผยแพรค่วามรู ้โดยทรงตัง้ศนูย์
ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ตา่ง ๆ เช่น ท่ีหว้ยทราย เขาหินซอ้น ภูพาน หว้ยฮ่อง
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ไคร ้อ่าวคุง้กระเบน และ พิกุล โครงการชั่งหัวมัน หรือแมแ้ต่พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน ท่ีเปิด
โอกาสใหเ้กษตรกรไดศ้กึษา เรียนรู ้ดงูาน ส าหรบัเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งสรา้งตน้แบบแห่งการเรียนรู้
ใหป้ระชาชนไดศ้กึษาท่ีวดัมงคลชยัพฒันา จังหวดัสระบรุี ทรงโปรดท่ีจะเลือกพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาท่ีสุด
เพ่ือตัง้เป็นศนูยศ์กึษาการพฒันา ยกตวัอยา่งเชน่ บรเิวณหว้ยทรายนัน้ มีการบกุรุกตดัไมท้  าลายป่า 
ท าการเกษตรแบบผิดวิธีจนดินเส่ือมโทรม แหง้แลง้ เป็นดินดาน เพราะหนา้ดินพงัทลายไปหมดสิน้ 
เม่ือวนัท่ี ๕ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๒๖ ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรพืน้ท่ี หว้ยทราย 
มีพระราชด ารสัดว้ยน า้พระราชหฤทยัหว่งใยวา่ 

“หากปลอ่ยทิง้ไว ้จะกลายเป็นทะเลทรายในท่ีสดุ” 
ทรงใชค้วามอุตสาหะพยายามในการพัฒนาหว้ยทราย ซึ่งมีแต่ดินดาน

แข็ง ในชัน้แรกตอ้งเจาะดินดาน เพ่ือปลูกแฝง ใหห้ญ้าแฝกหยั่งรากลึกทลายดินดานออกใหโ้ปร่ง
เพ่ือใหร้ากพืชอ่ืน ๆ สามารถชอนไชไปเติบโตได ้เน่ืองจากพืน้ท่ีแหง้แลง้และมีการกดัเซาะของหนา้
ดนิมาก ตอ้งมีการสรา้งฝายชะลอน า้และหลมุกกัเก็บน า้เล็ก ๆ ไวใ้นพืน้ท่ีเพิ่มความชุม่ชืน้  

ในขณะท่ีท่ีตัง้ของโครงการศนูยศ์ึกษาการพฒันาพิกุลทอง เป็นพืน้ท่ีป่า
พรุ ดินพรุ ซึ่งเปรีย้วจัดมากจนไม่สามารถจะปลูกพืชใด ๆ ไดเ้ลย ก็ทรงใช้การแกล้งดินในการ
แกปั้ญหาจนเป็นพืน้ท่ีการเกษตรได ้ 

การท่ีทรงเลือกใชพื้น้ท่ีท่ีมีปัญหาและความยากล าบากในการพฒันานัน้ก็
เพ่ือเป็นตน้แบบใหป้ระชาชนไดเ้ห็นและท าตาม ซึ่งหากแมพื้น้ท่ีท่ีมีปัญหามากท่ีสดุก็ยงัพฒันาใหดี้
ได ้ประชาชนเองก็น่าจะท าตามไดเ้ป็นการเรียนรูจ้ากตวัแบบ (Role model) ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ
การพฒันาประชาชนและประเทศชาต ิ

“เข้าใจ เขา้ถึง พัฒนา” จึงเป็นวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชาเพ่ือการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน และเป็นการปกครองแผน่ดนิโดยธรรมเพ่ือประโยชนส์ขุแหง่มหาชนชาวสยามอย่างแทจ้รงิ 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิ ธีการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็น
แนวทางในการสรา้งหลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
ใหก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศกึษาส าหรบั
พฒันาทอ้งถ่ิน 
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2.4.2 แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
2.4.2.1 ความเป็นมาของจิตตปัญญาศึกษา 

ปรชัญาแนวคิดเรื่องจิตตปัญญาศึกษา เริ่มตน้ขึน้ในสหรฐัอเมริกา ในปี ค.ศ. 
1974 ท่ีมหาวิทยาลยันาโรปะ  มลรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา ซึ่งก่อตัง้ขึน้โดย เชอเกีย ตรุงปะ ผูน้  า
ทางจิตวิญญาณชาวธิเบตผู้หนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ความรูใ้นดา้นจิตวิญญาณให้แก่
ชาวตะวนัตก จิตตปัญญาศกึษาเริ่มเป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลายมากยิ่ งขึน้ในช่วงไม่ก่ีปีมานีใ้นหมู่นกัการ
ศึกษาในทุกระดับ โดยมีอิทธิพลต่อเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง การปฏิบัติ  
ในเชิงจิตตปัญญาในการศึกษา หมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการสืบค้นส ารวจภายในตนเอง  
การเรียนรูผ้่านประสบการณ์ตรงและการรับฟังด้วยใจเปิดกว้าง ซึ่ งจะน าไปสู่การตระหนักรู ้ 
รูจ้ักตนเอง การหยั่งรู ้และความเปิดกวา้งยอมรบัและความหลากหลาย ทั้งนีจ้ากการตระหนัก
เขา้ใจตนเองจะสง่ผลใหเ้กิดความช่ืนชมในคณุคา่ของประสบการณข์องผูอ่ื้นดว้ยเช่นกนั เปา้หมาย
ของการศึกษาเชิงจิตตปัญญาไม่ไดเ้พ่ือการใคร่ครวญภายในเท่านั้น  จิ ตตปัญญาศึกษาไม่ได้
หมายถึงการละเลยความเป็นวิชาการไป แตห่มายถึงการหยั่งรากใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากการท าสมาธิ เพ่ือใหก้ารพัฒนาดา้นในและการพัฒนาความรูภ้ายนอกเติบโตไปดว้ยกัน 
การศึกษาท่ีมีสมดุล เป็นการบ่มเพาะความสามารถของผู้เรียนให้ไปเกินระดับของถ้อยค าและ 
มโนทัศนร์วมไปถึงเรื่องของหัวใจ บุคลิกลักษณะนิสัย ความสรา้งสรรค ์การตระหนักเขา้ใจตน  
การมีสมาธิ  ความเปิดกวา้งและความยืดหยุ่นทางความคิดอีกดว้ย ส าหรบัในประเทศไทย เริ่มจาก
การรวมตวัของกลุ่มคนท่ีสนใจแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ท าใหเ้กิดการรวมตวัขึน้เป็นเครือข่าย 
“Contemplative Education Network” ขึน้ในปี พ.ศ. 2549 ส าหรบัในระดบัอดุมศกึษาในประเทศ
ไทยไดมี้ระบบการศกึษาแบบจิตตปัญญาอย่างเป็นทางการขึน้ครัง้แรก คือ ศนูยจ์ิตตปัญญาศกึษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล และศนูยนี์ไ้ดก้ลายเป็นแหล่งศกึษาคน้ควา้ เผยแพร ่และปฏิบตัิการดา้นจิตต
ปัญญาศึกษาท่ีส าคญัของประเทศไทย ต่อมาท่ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัไดมี้การจดัตัง้ศนูยว์ิจยั
และพฒันาจิตตปัญญาศกึษาในคณะครุศาสตรเ์ชน่กนั (ฆนทั  ธาตทุอง, 2555, น. 32-33) 

2.4.2.2 ความหมายของจิตตปัญญาศึกษา 
การใหค้วามหมายของจิตตปัญญาศึกษา เริ่มจาก สุมน อมรวิวฒัน ์(2548) 

เป็นผู้ให้นิยาม “Contemplative Education” ว่า “จิตตปัญญาศึกษา” ดว้ยพิจารณาแล้วเห็นว่า 
Contemplative Education หมายถึง การเรียนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ ซึ่งนัยของค า ๆ  นี ้มิใช่
แสดงถึงรูปแบบของการศึกษาหรือระบบการศึกษา แต่เน้นไปท่ี “กระบวนการ” ซึ่งท าให้ค  านี ้
เหมือนเป็นการจดุประกายความหมายใหม่ ใหย้อ้นกลบัไปหารากเหงา้ คณุคา่ และความหมายท่ี
แท้จริงของการเรียนรูท่ี้มีผลระยะยาวต่อชีวิตของคน ๆ หนึ่งทั้งชีวิต นอกจากนี ้ยังกล่าวอีกว่า 



  72 

Contemplative Education ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นกระบวนการความเป็นพลวตั ไม่หยุดนิ่ง มีความคิด
สรา้งสรรค ์จินตนาการ น าไปสู่การตัง้ค  าถามอย่างถึงราก ต่อการศึกษาในระบบ ท่ีไดจ้  ากัดการ
เรียนรูใ้ห้แน่นิ่ง อยู่ในกรอบในขัน้ตอนท่ีถูกจัดวางไวแ้ลว้อย่างตายตวั นอกจากนี ้ยังไดอ้ธิบาย
ความหมายของจิตตปัญญาศกึษาไวว้่า เป็นการศกึษาท่ีนอ้มสู่ใจอยา่งใครค่รวญ และคน้หาความ
จริงของสรรพสิ่ง เป็นการเรียนรูท่ี้สรา้งกระบวนทศันใ์หม่ จดัหลักสูตรเนน้การฝังความตระหนกัรู ้
ความเมตตา จิตส านึกต่อส่วนรวม การน าปรชัญาแนวพุทธมาพัฒนาจิตและฝึกปฏิบตัิจนผูเ้รียน
เกิดปัญญา สามารถเช่ือมโยงศาสตรต์่าง ๆ มาประยุกตใ์ช้ในชีวิตได้ (ฆนัท ธาตุทอง.2555 ,  
น. 34-35) 

จิรฐักาล พงศภ์คเธียร (2550) ไดก้ล่าวถึงความหมายของจิตตปัญญาศกึษา 
ว่าหมายถึง การศกึษาท่ีเนน้การสืบคน้ส ารวจภายในตนเอง การเรียนรูผ้่านประสบการณต์รงและ
การรบัฟังดว้ยใจเปิดกวา้งเพ่ือจะน าไปสู่การตระหนักรูจ้ักตนเอง การหยั่งรูแ้ละความเปิดกวา้ง
ยอมรบัความหลากหลายและอดุมของโลกทัง้นีจ้ากการตระหนกัเขา้ใจตนเองจะส่งผลใหเ้กิดความ
ช่ืนชมในคุณค่าของประสบการณ์ของผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน เป้าหมายของการศึกษาเก่ียวกับจิตต
ปัญญา ไมไ่ดเ้พ่ือใครค่รวญภายในเทา่นัน้ จิตตปัญญาไมไ่ดห้มายถึง การละเลยความเป็นวิชาการ
ไป แต่หมายถึงการหยั่งรากใหล้ึกซึง้ยิ่งขึน้ ใหเ้ป็นประสบการณส์่วนตวัท่ีสมัผสัโดยตรง และใหมี้
สมดลุกบัการฝึกจิตมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการท าสมาธิเพ่ือใหก้ารพฒันาดา้นใน และ
การพัฒนาความรู้ภายนอกเติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี ้การศึกษาท่ีมีสมดุลดังกล่าว จะบ่มเพาะ
ความสามารถของผู้เรียนให้เกิดระดับของถ้อยค าและมโนทัศน์รวมไปถึงเรื่องของหัวใจ 
บคุลิกลกัษณะนิสยั ความสรา้งสรรค ์การตระหนกัเขา้ใจตน การมีสมาธิ ความเปิดกวา้งและความ
ยืดหยุน่ทางความคดิอีกดว้ย 

ฆนทั ธาตุทอง (2555, น. 37-38) ไดก้ล่าวไวว้่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการ
เรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาดา้นในและการ
เปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานในตนเองอย่างลึกซึง้เพ่ือใหเ้กิดปัญญาท่ีเห็นความเช่ือมโยงของสรรพสิ่ง 
และเกิดความรกัความเมตตาท่ีอยู่บนพืน้ฐานของความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ ท าใหเ้กิดส านึกท่ีดีงาม
และตระหนกัถึงภาระหนา้ท่ีของตนท่ีมีตอ่มวลมนุษยแ์ละสรรพสิ่ง ในธรรมชาติโดยผ่านวิถีปฏิบตัิ
แนวจิตตปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ดงันัน้ จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูด้ว้ยใจ
อย่างใคร่ครวญ เป็นการศึกษาท่ีเนน้การฝึกปฏิบตัิใหพ้ฒันาดา้นในอย่างแทจ้ริงเพ่ือใหเ้กิดความ
ตระหนกัรูถ้ึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรกัความเมตตา เขา้ถึงความจริง
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และอ่อนน้อมต่อธรรมชาติ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน เกิดความรกั ความเมตตา มีจิตส านึกต่อ
สว่นรวม เกิดปัญญา และสามารถเช่ือมโยงศาสตรต์า่ง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งสมดลุ  

จิ น ด ารัต น์  โพ ธ์ิ น อก  (2556 ) ได้ก ล่ า ว ไว้ว่ า  จิ ต ต ปัญ ญ าศึ กษ า 
(contemplative education)  หมายถึง หลกัการและกระบวนการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ความเขา้ใจความ
จริงของชีวิตและความเป็นมนุษย ์ปลูกฝังความตระหนักรูภ้ายในตนท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ภายนอก การน าปรชัญาและหลักธรรมมาพัฒนาจิตและฝึกปฏิบตัิจนมีสติและปัญญา มีความ
เมตตาและจิตส านึกต่อส่วนรวม สามารถเช่ือมโยงศาสตรต์่าง ๆ มาประยุกตใ์หเ้กิดประโยชนแ์ก่
ตนเองและสว่นรวม 

เอมอชัฌา วฒันบรุานนท ์(2559, น. 14) ไดก้ลา่วไวว้า่ จิตตปัญญา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูท่ี้ช่วยใหบุ้คคลรูจ้ักตวัเอง รูจ้ักความดี ความงาม ความเขา้ใจธรรมชาติ เขา้
ใจความจรงิของชีวิต มีสต ิรอบคอบ รูจ้กัใครค่รวญ เพ่ือการพฒันาจิตใจและปัญญา 

ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึสรุปไดว้่า จิตตปัญญาศกึษา หมายถึง กระบวนการเรียนรูท่ี้ท า
ใหบุ้คคลไดย้อ้นกลบัไปทบทวน ใครค่รวญถึงคณุค่าและความหมายของชีวิต เป็นการฝึกปฏิบตัิ
ตนเองเพ่ือพฒันาตนเองจากภายใน จนสามารถเช่ือมโยงโลกภายในและโลกภายนอกเขา้ดว้ยกัน
ดว้ยความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้จนเกิดการพฒันาใหเ้กิดความเจรญิงอกงาม 

2.3.2.3 ความส าคัญของจิตตปัญญาศึกษา 
ในปัจจบุนักระบวนการเรียนรูข้องมนษุยม์าถึงจดุท่ีตอ้งทบทวนและสรา้งใหม ่

เพราะการศึกษาทางดา้นวิชาการเพียงอย่างเดียวนัน้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและวิกฤตการณต์า่ง 
ๆท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัได ้เฉกเช่นเดียวกับครู หากเป็นแต่ผูใ้หเ้พียงความรูอ้ย่างเดียว ไม่ไดใ้หค้วาม
รกัและเมตตาต่อศิษยเ์ลย ศิษยก็์จะไดเ้พียงแต่ความรู ้แตไ่ม่ไดร้บัรูแ้ละ ซึมซาบถึงคณุธรรมใด ๆ
เลย  ดงันัน้ แนวคดิจิตตปัญญาศกึษาจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการท่ีจะน าพาสงัคมไปสูค่วามสมดลุ
และความสงบสุขของสงัคมไดเ้พราะครูเป็นกลไกส าคญัในกระบวนการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
มนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ ์กล่าวคือจิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้เนน้ใหเ้กิด
การพัฒนาปัญญาภายในเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ มีคุณค่า มีคุณงามความดี 
เมตตา มีความรกัและปรารถนาดีต่อกัน ตลอดจนจะสามารถน าพาใหแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้
ตา่ง ๆระหว่างมนุษยก์บัมนษุย ์และมนษุยก์ับสิ่งแวดลอ้มได ้ผูว้ิจยัจึงไดแ้บง่ประเด็นความส าคญั
ของจิตตปัญญาศกึษาเพ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูได ้3 ประเดน็ ดงันี ้

1) จิตตปัญญาศกึษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงภายใน
ตนเองของบุคคลท่ีประกอบอาชีพครู ดังนั้นครูจะได้ทบทวนตนเองเองด้วยการใคร่ครวญถึง
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รากเหงา้ คณุคา่ และความหมายท่ีแทจ้ริงของความเป็นครู  อีกทัง้ยงัได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของการ
สอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจในตนเองอย่างถ่องแท ้ไม่ใช่แคเ่พียงการสอนเพ่ือจ าได ้และเอาไปสอบเพ่ือให้
ผา่นไปเท่านัน้ และยงัท าใหเ้กิดความเขา้ใจในตนเอง และผูอ่ื้น เกิดสติในการตระหนกัรูใ้นตน  เปิด
ใจใหก้วา้งรบัฟังผูเ้รียน โดยปราศจากการมีอคต ิตลอดจนเกิดการเห็นคณุคา่ในตนเอง อนัสง่ผลถึง
การเห็นคณุคา่ในผูเ้รียนและเกิดความรกัความศรทัธาในวิชาชีพครูตอ่ไป 

2) จิตตปัญญาศึกษาจะท าให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงจากตวัครู
ไปสูต่วัผูเ้รียน กล่าวคือ ครูจะสามารถถ่ายทอดพลงัแห่งคณุงามความดีไปสู่ตวัผูเ้รียน โดยการเป็น
แบบอย่างท่ีดีกับผู้เรียน ให้ความรกัความเมตตา ความปรารถนาดีแก่ผู้เรียน เม่ือผู้เรียนรบัรูถ้ึง
ความรูส้ึกนัน้ ผูเ้รียนก็จะประพฤติปฏิบตัิตนตามแบบอย่างท่ีดีของครู เกิดความเขา้ใจในตนเอง
และผูอ่ื้น สง่ผลใหจ้ะประพฤตปิฏิบตัตินตอ่ผูอ่ื้นดว้ยพลงัแหง่คณุงามความดีท่ีครูไดถ้่ายทอดตอ่ไป 

3) จิตตปัญญาศึกษาท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรูใ้น
วิชาชีพครู เพราะครูเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนระบบการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันามนษุยใ์ห้
เป็นมนุษยโ์ดยสมบรูณ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 21 นี ้ท่ีการเรียนรูไ้ม่ไดมี้เพียงแคค่รูสอน
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้แลว้ ความรูมี้อยู่ทุกท่ีบนโลกใบนี ้ครูจะเป็นเพียงผูอ้  านวยการเรียนรูก้ับ
ผูเ้รียนเท่านัน้ ไม่ใช่เป็นผูม้อบความรูก้บัผูเ้รียนเหมือนศตวรรษก่อนแลว้ ดงันัน้ จิตตปัญญาศกึษา
จะท าใหค้รูเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมากขึน้ และสง่ผลท าใหเ้กิดความรกั ศรทัธา และเห็นคณุคา่ใน
วิชาชีพครู ตลอดจนเกิดการพฒันาวิชาชีพครูใหก้า้วหนา้มากขึน้ 

นอกจากนี ้ฆนัท ธาตุทอง (2555, น. 41-44) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของ 
จิตตปัญญาศกึษาไวว้า่ จิตปัญญาศกึษาเป็นกระบวนการแหง่การเปล่ียนผ่านเชิงคณุภาพ เพ่ือลด
ชอ่งว่างและขอ้จ ากดัของการเรียนรูข้องมนษุย ์ ซึ่งจะเห็นไดว้่าขณะนีส้งัคมไทยมีความจ าเป็นตอ้ง
กา้วพน้ขอ้ทา้ทาย 4 ประการ คือ 

1. มุ่งสรา้งกระบวนการเรียนรู ้(ระบบการศึกษา) เพ่ือปรบัเปล่ียนวิธีการ
เรียนรูท่ี้มุ่งเสพมากกว่าการสรา้ง สู่การเรียนรูร้ะดบัจิตตปัญญาเพ่ือเป็นพืน้ฐานใหม้นุษยพ์ฒันา
ศกัยภาพของตนเองในการเรียนวิชาความรูแ้ละความจรงิภายในตนเองควบคูก่นัไป 

2. ปรบัเปล่ียนทัศนคติของปฏิสัมพันธร์ะหว่างบุคคล ครอบครวั ชุมชน 
สงัคม ใหเ้ป็นไปดว้ยท่าท่ีของการแลกเปล่ียนการเรียนรูซ้ึ่งกันและกนั โดยการฝึกใชปั้ญญา สรา้ง
ทกัษะของการใชป้ฏิสมัพนัธเ์ชิงสรา้งสรรค ์(เป็นกลัยาณมิตร) และเป็นความสมัพนัธใ์นเชิงเกือ้กลู
กนั การช่วยเหลือกนั การมีวาจาท่ีเป็นมิตร เป็นสารประโยชน ์ใหค้วามจริงและใหก้ าลงัใจกนั การมี
ไมตรีเห็นอกเห็นใจกนั รวมทัง้สรา้งทศันคตท่ีิวา่มนษุยท์ัง้ผองลว้นเป็นพ่ีนอ้งกนั 
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3. ยกระดบัวัฒนธรรมแห่งศักดิ์ศรี คุณค่า ดีงาม และการใชชี้วิตอย่าง
พอเพียงเป็นวาระแห่งการอยู่รอดของสงัคมไม่เฉพาะแตก่บัผูค้น แต่จะเกิดผลไปถึงทรพัยากรและ
สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติใหย้ั่งยืนดว้ยความสมดลุ โดยการฝึกเรียนรูจ้ากธรรมชาติและชมุชนแห่ง
การผลิตพืน้ฐาน เห็นคณุคา่ของผูอ่ื้น เห็นความดี เห็นความงามและการอยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 

4. เสรมิกระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตวัเอง ตัง้แตรู่จ้กัความรูท่ี้มีอยูใ่นตวั 
(Tacit Knowledge) การใชค้วามรูน้ั้น ๆ ให้เกิดประโยชนไ์ดจ้ริง การแลกเปล่ียนเรียนรู ้ต่อยอด
ความรู ้ทดลองใชใ้นบริบทต่าง ๆ จนถึงการประมวล สงัเคราะหเ์ป็นความรูใ้หม่ ท่ียงัประโยชนไ์ด้
กวา้งขวาง เกิดความเช่ือมั่นในความรูท่ี้สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในบริบทของสงัคม และมีความ
มั่นใจรูเ้ทา่ทนัในการสรา้งใชเ้ทคโนโลยีตา่ง ๆ ตามความเจรญิของสากลโลกหลายองคก์รทั่วโลก 

นอกจากนีจ้ิตตปัญญายังเป็นส่วนเสริมเติมเต็มให้เรียนรูค้วามสมบูรณ์ใน
ตนเอง  ดว้ยขอ้จ ากดัของการศกึษาและการเรียนรู ้ทัง้วิชาความรูม้าตรฐานและวิชาความรูช้ัน้สงู ท่ี
มุง่เนน้การเรียนรูเ้รื่องตา่ง ๆ อนัเป็นเรื่องนอกตวั แมมี้ความจ าเป็น แตเ่ม่ือขาดการเรียนรูเ้รื่องในตวั
ก็ขาดความสมบรูณใ์นตนเอง เอียงขา้ง แยกสว่น จนมิอาจเช่ือมโยงกบัความเป็นจรงิ เกิดความบีบ
คัน้ทัง้ในตวัเองและระหว่างกนัในสงัคม เป็นตน้เหตขุองปัญหาตา่ง ๆ ในสงัคมจนเกิดวิกฤตกิญุแจ
แห่งอนาคตของมนุษย์ชาติ จึงอยู่ท่ีการเรียนรูเ้พ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐาน ทั้งในตัวเอง  
เชิงองคก์ร และสงัคม อีกทัง้จิตตปัญญาศกึษายงัท าใหม้นษุยเ์กิดความตระหนกัรูถ้ึงคณุคา่ของสิ่ง
ตา่ง ๆ ปราศจากอคติ เกิดความรกั ความเมตตา ออ่นนอ้มตอ่ธรรมชาต ิปรบัตวัเพ่ือใหท้นักบัสภาพ
เหตกุารณ ์ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครองรวมทัง้วิกฤตทิางธรรมชาต ิ  

จิตตปัญญาท าให้เกิดความรูท่ี้แท้จริง กล่าวคือ ความรูท่ี้แท้จริง  หมายถึง 
ความรูท้างปัญญาท่ีจะเกิดขึน้ไดก็้ดว้ยการเช่ือมโยงกันในสามภาค คือ ภาคความรู ้ภาควิชาชีพ
และภาคจิตวิญญาณ ทัง้นีล้กัษณะของการเช่ือมโยงไม่ไดเ้ป็นการสรา้งสะพานเช่ือมโยงโดยท่ียงั
มองสามเรื่องแยกขาดจากกัน มนุษยท์ุกคนมีศักยภาพของการเรียนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เหมือนกนัหมด ไมว่่าจะตา่งเพศ วยั ตา่งฐานะ ตา่งภาษาและวฒันธรรม ทกุคนตา่งมีธรรมชาตขิอง
จิตแบบเดียวกนั เป็นจิตใจท่ีสามารถเป็นอิสระจากมายาของอตัตาตวัตน กา้วพน้สู่การสมัผสัความ
ดี ความงาม และความจริง จนก่อใหเ้กิดความสขุสงบเย็นอย่างยั่งยืนภายใน หากเราเขา้ใจและได้
สมัผสักับกระบวนการเรียนรูด้ว้ยใจอย่างใครค่รวญ เราจะเห็นไดช้ดัเจนถึงความเช่ือมโยงของการ
เรียนรู ้เพราะความรูท่ี้แทจ้ริงนัน้ คือ ประสบการณท์ุกสิ่งทุกอย่างรอบตวั ไม่ว่าจะเป็นการไดรู้จ้กั
เพ่ือนใหม่ การเดินทางทอ่งเท่ียวท่ีท่ีเราไมเ่คยไป การอ่านหนงัสือดี ๆ สกัเล่ม การไดค้ยุแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัคนรอบขา้ง และเม่ือเราเพิ่มมิติของการใครค่รวญดว้ยใจ เราจะสมัผสัไดถ้ึงคณุคา่



  76 

และความงามท่ีท าใหจ้ิตใจของเราขยายขึน้ เรียนรูท่ี้จะรกั เรียนรูท่ี้จะให ้เรียนรูท่ี้จะยอมรบัความ
หลากหลายทางความคิดมากขึน้  อนัเป็นผลมาจากอตัตาตวัตนท่ีลดลง กระบวนการเรียนรูด้ว้ยใจ
อย่างใครค่รวญ จึงน าไปสู่ความตัง้ใจท่ีจะท าประโยชนเ์พ่ือผูอ่ื้น ด ารงชีวิตเพ่ือใหเ้กิดคณุคา่แก่คน
รอบขา้งอย่างแทจ้ริง ในขณะท่ีกระบวนการเรียนรูใ้นภาคความรูเ้กิดขึน้ตลอดเวลา  เป็นความรูท่ี้
เกิดจากประสบการณแ์ละกระบวนการมากกว่าการท่องจ าจากต ารา  เม่ือความรูไ้ดแ้ตกยอดงอก
งามขึน้ภายในใจจนถึงจดุหนึ่ง มโนส านึกจะบอกเราใหเ้ขา้ใจถึงความหมายของการเรียนรูใ้นภาค
วิชาชีพในแง่มมุท่ีตา่งออกไป นั่นคือ งานหรือกระบวนการอาชีพแทจ้ริง คือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู ้
จิตส านึกซึ่งเป็นเสียงแห่งมโนธรรมจะน ามาซึ่งความตัง้ใจท่ีจะท าประโยชนต์่อผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดพลงั
สรา้งสรรคใ์นดา้นท่ีตนถนดั เป็นการท างานดว้ยความสนุก ดว้ยความรกั ดว้ยความดีไปพรอ้ม ๆ  
กนั เป็นการเรียนรูท่ี้ท าใหเ้กิดท างานดว้ยความสนุก ดว้ยความรกัดว้ยความดีไปพรอ้ม ๆ  กัน เป็น
การเรียนรูท่ี้ท าใหเ้กิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  ซึ่งก็คือการผดุบงัเกิดความรูข้องจิตท่ีขยายกวา้ง 
จิตตปัญญาเป็นแนวการสอนแบบสหวิทยาการ  มีการฝึกปฏิบตัอิย่างง่าย ๆ ชว่ยใหเ้กิดบรรยากาศ
ของการเคารพ ท าใหช้ัน้เรียนมีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว เม่ือการเรียนไดก้่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเต็มไปด้วยความเคารพแล้ว ผู้ เรียนก็เรียนรู้ท่ีจะฟัง เขียน และโต้แย้งอย่างมีวัฒนธรรม  
ซึ่งคณุลกัษณะเหลา่นีจ้ะชว่ยใหเ้ขากลายเป็นพลเมืองท่ีเคารพกฎระเบียบ 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการพฒันา
จิตใจซึ่งเป็นสิ่ งท่ีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เป็นการเรียนรู้ท่ีน  าไปสู่การเปล่ียนแปลงภายใน 
(Transformative Learning) ท่ีผู้ เรียนเฝ้ามองความเปล่ียนปลงภายในตนเอง อันเกิดจาก
ความสมัพนัธท่ี์มีตอ่โลกภายนอกโดยอาศยัจิตตปัญญาศกึษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งการพยายามฝึกหดั
ขดัเกลาตนเอง น าไปสู่ความเขา้ใจตอ่ธรรมชาตขิองสรรพสิ่ง มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างตนเอง
และสิ่งต่าง ๆ รอบตวัอย่างไม่แยกส่วน เกิดความเขา้ใจว่าการเรียนรู ้การงานและการด าเนินชีวิต 
จิตตปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรูท่ี้ไม่ได้เน้นวิชาเป็นตัวตั้ง แต่เน้นวิถีชีวิตร่วมกันเป็นตัวตั้ง  
การเรียนรูด้ว้ยจิตตปัญญาศึกษา มุ่งสรา้งระบบการเรียนรู ้เพ่ือปรบัเล่ียนวิธีการเรียนรูท่ี้มุ่งเสพ
มากกว่าการสรา้ง สู่การเรียนรูท่ี้ยกระดับจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือเป็นพืน้ฐานให้มนุษย์พัฒนา
ศกัยภาพของตนเองในการเรียนวิชาความรูแ้ละความเข้าใจภายในตนเองควบคู่กันไป และให้
ก าลงัใจกนั การมีไมตรีเห็นอกเห็นใจกัน  รวมทัง้สรา้งทศันคติท่ีว่ามนษุยท์ัง้ผองลว้นเป็นพ่ีนอ้งกัน
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุ 
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2.3.2.4 องคป์ระกอบของจิตตปัญญาศึกษา 
การเรียนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ จะเกิดขึน้ได้ก็ดว้ยสิ่งแวดล้อมท่ีสบาย

สถาบนัการศกึษาในปัจจบุนัโดยมากลายเป็นท่ี “อบาย” มิใชส่บาย เพราะเต็มไปดว้ยความฟุ้งเฟ้อ
ทางวัตถุ เป็นท่ีบ่มเพราะอัตตา สภาวะความคับแคบของจิต สบายในท่ีนีม้าจากสับปายะ คือ 
สภาพท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้การเรียนรูจ้ะเกิดไดใ้นสิ่งท่ีเห็นคณุค่าของการเรียนรูด้า้นใน การมีความ
เมตตาอาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ความส าคัญและเอาใจใส่จิตใจของผู้เรียนรูใ้นทุกขณะ 
องคป์ระกอบของจิตตปัญญาศกึษา นอกจากการจดัสถานท่ีในลกัษณะดงักล่าวแลว้ จิตตปัญญา
ศึกษายังมีองคป์ระกอบดังนี ้1) การสะท้อนคิดพิจารณา 2) ยอ้นพินิจ พิจารณาประสบการณ ์
กิจกรรม 3) น้อมน าสู่ใจ 4) ใคร่ครวญดว้ยใจ 5) น าไปพัฒนาให้ดีขึน้ (ฆนัท ธาตุทอง (2555,  
น. 41-44)  

2.3.2.5 หลักการพืน้ฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา
ศึกษา 

หลักการพื ้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา
สังเคราะห์ออกมาเป็น “หลักจิตตปัญญา 7” หรือเรียกในช่ือย่อภาษาอังกฤษว่า 7  C’s ดังนี ้ 
(ธนา นิลชยัโกวิทย,์ 2551, น. 4-5) 

1) หลักการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) คือ การ
เข้าสู่สภาวะจิตใจท่ี เหมาะสมต่อการเรียนรู ้แล้วสามารถน าจิตใจดังกล่าวไปใช้ท างานอย่าง
ใครค่รวญทัง้ดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive) ดา้นระหว่างบุคคล (Intrapersonal) และดา้นภายใน
บคุคล (Intrapersonal) หลกัการนีเ้ป็น หวัใจของการจดักระบวนการเรียนรูแ้นว จิตตปัญญาท่ีผูจ้ดั
กระบวนการจะตอ้งออกแบบกระบวนการท่ีสรา้ง เง่ือนไข และกระตุน้ใหผู้ร้ว่มกระบวนการเกิดการ
ใครค่รวญอยา่งลกึซึง้เก่ียวกบัตนเอง ความสมัพนัธ ์และประสบการณต์า่ง ๆ ท่ีสมัผสั โดยตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของจิตใจท่ีสงบ ผอ่นคลาย มีสมาธิ และมีความตระหนกัรู ้ 

2) หลักความรกัความเมตตา (Compassion) คือ การสรา้งบรรยากาศ
ของความรกั ความเมตตา ความไวว้างใจ ความเขา้ใจ และการยอมรบั รวมทัง้การเกือ้หนนุซึ่งกัน
และกนับนพืน้ฐานของความเช่ือมั่น ในศกัยภาพของความเป็นมนษุย ์เนน้ความส าคญัของความ
ไวว้างใจ การเปิดกวา้ง ความรูส้กึปลอดภยั ความจรงิใจเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และหว่งใย 

3) หลักการเช่ือมโยงสัมพันธ์ (Connectedness) คือ การบูรณาการ 
การเรียนรูใ้นแง่มุมตา่ง ๆ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้เป็นองคร์วมเช่ือมโยงกบัชีวิต และสรรพสิ่งตา่ง ๆ 
ในธรรมชาตอิยา่งแทจ้รงิ  
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4) หลักการเผชิญความจริง (Confronting Reality) คือ การเปิดโอกาส
การสรา้งเง่ือนไขให ้ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการไดเ้ผชิญความเป็นจริงสองดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเป็นจริง
ในตนเอง เช่น ความคิด ความรูส้ึกท่ีไม่รูต้วั หลีกเล่ียงหรือเก็บกดไว ้ดว้ยการส่งเสริมการสืบคน้ 
และสัมผัสกับตวัตนของตนในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม และการใคร่ครวญอย่าง ลึกซึง้ โดยไม่
หลีกหนี ภายใตบ้รรยากาศท่ีปลอดภยั เปิดกวา้ง ยอมรบั และมีความรกัความเมตตาทัง้ตอ่ตนเอง
และต่อกนั (2) การเผชิญกบัสภาพความเป็นจริงท่ีแตกต่างไปจากกรอบความเคยชินของตน เช่น  
คนท่ีมีพืน้ฐานต่างกนั สภาพความเป็นจริงในชมุชนและสงัคมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูใ้นแง่มุม
ใหมไ่ดเ้ผชิญกบั ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากความแตกตา่ง  

5) หลักความต่อเน่ือง (Continuity) คือ ความต่อเน่ืองของกระบวนการ
เรียนรูเ้ป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั กบัการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงมาก เพราะการเปล่ียนแปลงในขัน้
พืน้ฐาน มกัเกิดขึน้จากประสบการณ ์สะสมท่ีช่วยสรา้งเง่ือนไขภายในใหส้กุงอมพรอ้มท่ีจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐาน  

6) หลักความมุ่งมั่น (Commitment) คือ ความมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนแปลง
ตนเองเป็นองคป์ระกอบท่ี ส าคัญท่ีสุดในการน าสิ่งท่ีได้รับรูเ้ข้ามาสู่ใจของตนเอง และน าเอา
กระบวนการท่ีไดร้บักลบัไปใชใ้นชีวิตเพ่ือการพฒันาและเปล่ียนแปลงภายในตนอย่างตอ่เน่ือง  

7) หลกัชมุชนแห่งการเรียนรู ้(Community) คือ ความเป็นชมุชนแห่งการ
เรียนรู ้คือ ความรูส้ึกเป็น ชุมชนร่วมกัน ท่ีเกือ้หนุนใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการเปล่ียนแปลงภายใน
ของแต่ละคน รวมทัง้การจัด กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดการมีเวลาใคร่ครวญตามล าพังและการใช้
เวลาอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น 

นอกจากนี้ (ฆนัท ธาตุทอง (2555 , น. 44-46) ได้แบ่งกิจกรรมของจิตต
ปัญญาศึกษา ไดเ้ป็น 6 กลุ่มดงันี ้1) Contemplative relation ประกอบดว้ยกิจกรรมตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่  
(1) สุนทรียสนทนา (2) การฟั งอย่างลึกซึ ้ง  (3) การเล่าเรื่อง (4) การบันทึกการเรียน รู ้  
2) Contemplative generative practices ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปนี ้ได้แก่ (1) การสวดมนต ์
(2) การแผ่เมตตา (3) การแผ่ความกรุณา (4) การอธิษฐาน / ละหมาด 3) Contemplative 
meditation ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปนี ้ไดแ้ก่ (1) การนั่งสมาธิ (2) การเขา้เงียบเพ่ือช าระจิต / 
วิเวกภาวนา (3) วิปัสสนา (4) การผ่อนพกัตระหนกัรู ้เป็นการผ่อนคลายอย่างลึกซึง้ ๆ โดยจิตต่ืนรู ้
เม่ือจิตผ่อนคลายรา่งกายสบาย คล่ืนสมองเปล่ียน จิตใตส้  านึกเปิด เราสามารถดึงพลงัแห่งความ
สรา้งสรรคม์าใชไ้ดม้ากมาย การสั่งจิตในภาวะ Deep relaxation awakening mind ไดผ้ลดีท่ีสุด 
เป็นการใชจ้ินตนาการเพ่ือท าใหร้า่งกายผ่อนคลาย ปรบัสมดลุของรา่งกาย-จิตใจ และเป็นการพกั
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ใจพักกายท าให้ร่างกายดูอ่อนกว่าวัย 4) Contemplative movement practices ประกอบด้วย
กิจกรรมต่อไปนี ้ไดแ้ก่ (1) ช่ีกง (2) ร  ามวยจีน (3) เดือนจงกลม (4) เตน้ร  า ฟ้อนร  า (5) เดินป่า  
(6) คีตมวยไทย 5) Contemplative art ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี ้ ได้แก่ (1) การวาดรูป  
(2) การป้ันดิน (3) งานประดิษฐ์ 6) Contemplative work ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนีไ้ด้แก่  
(1) มีสตกิบัการท างาน (2) มีจิตอาสา (3) ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรร 

2.3.2.6 ปรัชญาและหลักการพืน้ฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่การ
เปล่ียนแปลงแนวจิตตปัญญา 

ธนา นิลชยัโกวิทย ์และ อดิศร จนัทรสุข (2552 , น. 64-66) กล่าวถึงปรชัญา
และหลกัการพืน้ฐานในการจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงแนวจิตตปัญญา แนวคิด
หลักท่ีเป็นหัวใจและเป็นตัวก ากับ หรือชีน้  ากระบวนการเรียนรูใ้ห้เป็นไปตามเป้าหมายของ
กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลงแนวจิตตปัญญา คือ การเขา้ถึงความจริง ความดี ความ
งาม ดังนั้น จึงมีปรชัญาพืน้ฐาน ซึ่งเป็นกรอบวิธีคิดหลักและเป็นแก่นของกระบวนการทั้งหมด  
ทัง้ในกระบวนการอบรมและลกัษณะของกระบวนกรท่ีแสดงออกมาในกระบวนการ 2 ประการคือ 

1. ความเช่ือมั่นมีความเป็นมนุษย์ คือ เช่ือมั่นท่ีว่ามนุษย์มีศักยภาพ
สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีความจริง ความดี และความงาม อยู่ในตน
เปรียบเสมือนเมล็ดพนัธุพื์ชท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต โดยมีเง่ือนไขตา่ง ๆ  พรอ้ม เมล็ดพนัธุ์
นั้นก็จะสามารถเติบโตจนกลายเป็นตน้ไม้ใหญ่ได้ ฉันใดก็ฉันนั้น มนุษยมี์ศักยภาพภายในตัว 
เม่ือพรอ้มดว้ยกระบวนการเขา้ท างานภายในจิตของมนุษย ์ผูน้ัน้ก็จะเติบโตเป็นจิตใหญ่ ใหร้ม่เงา
แก่ตนเองและผูอ่ื้นได ้ 

2. กระบวนทัศนอ์งคร์วม คือ ทศันะท่ีมองโลกในแง่ท่ีเป็นความสัมพันธ์
ของการผสานเขา้ดว้ยกนัของสรรพสิ่ง หรืออตัาวา่เป็นทศันะท่ีมองเห็นวา่ธรรมชาติของสรรพสิ่ง คือ 
การเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่ง และทัง้มนุษยแ์ละสรรพสิ่งต่าง ๆ ก็เป็น
องคร์วมของกนัและกนั ดงันัน้ มนษุยจ์ึงไม่ควรเอาตนเองเป็นศนูยก์ลาง และควรปฏิบตัิตอ่สรรพสิ่ง
อย่างไมแ่ยกสว่น ดว้ยเหตนีุก้ารกระท าอนัใดอนัหนึ่งของมนษุยจ์งึสามารถสง่ผลสะเทือนไปทัง้องค์
รวม การกระท าของมนุษยส์รา้งผลสะเทือนต่อสรรพสิ่งและผลสะเทือนนัน้ ก็ยอ้นกลับมาสู่ตัว
มนุษยอ์ย่างหลีกเล่ียงไม่ไดต้่อเน่ืองกันอย่างไม่หยุดนิ่ง และมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวอยู่
ตลอดเวลา 
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ประเวศ วะสี (2552 , น. 13-14) กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐาน 
(Transformation) ไวว้่า การเขา้ถึงความจริง ความดี ความงามเป็นไปเพ่ือการเปล่ียนแปลงขั้น
พืน้ฐาน ในตัวเอง เพ่ือให้หลุดจากความติดขัดใหญ่หรือวิกฤตการณ์ของมนุษยชาติในปัจจุบัน
มนุษย์พากันเปล่ียนแปลงขั้นพืน้ฐานในตัวเอง (Transformation)  เปล่ียนแปลงความรูส้ึกนึก 
คิดใหม่ เปล่ียนแปลงมมุมองเก่ียวกบัเพ่ือนมนุษยแ์ละธรรมชาติใหม่ และเปล่ียนแปลงวิธีคิดใหม่
โดยสิ ้นเชิง การเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐานในตนเอง (Personal Transformation) ท่ีน  าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงขั้นพืน้ฐานในองคก์ร (Organization Transformation) ท่ีน  าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ขัน้พืน้ฐานทางสงัคม (Social Transformation) รวมกนัเป็นการเปล่ียนแปลงพืน้ฐานไตรภาค หรือ 
Trilogy of Transformation เทา่นัน้ ท่ีจะสรา้งศานตสิขุบนพืน้พิภพได ้ดงัภาพประกอบ 4 

 

ภาพประกอบ 4 จิตสงบ – การเขา้ถึงความจรงิ – การเขา้ถึงสิ่งสงูสดุ สมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั  
น าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงขัน้ฐาน (ประเวศ วะสี, 2552 , น. 14) 
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ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง (2556 , น. 6-7) ไดก้ลา่วถึง ความเช่ือพืน้ฐาน 4 ประการ 
ในการจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนวจิตตปัญญาศกึษา เนน้ปรชัญาหรือความเช่ือพืน้ฐานท่ีส าคญั 
4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) เช่ือมั่นและเคารพในความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริงมนุษยเ์รียนรูแ้ละ
พฒันาไดใ้นพืน้ท่ีปลอดภยัของตนเองและกลุม่ เปล่ียนสถานท่ีเรียนใหเ้ป็นชมุชนปฏิบตักิารเรียนรู ้

2) ยอมรบัและเคารพในความไม่เหมือนหรือความต่าง ไม่เปรียบเทียบ 
เรียนรูจ้ากผูอ่ื้น เพ่ือน ามาพฒันาตนเองและองคก์ร 

3) เช่ือในความเป็นองคร์วม ไม่ใช่กองรวมหรือแยกส่วนมีสติรูว้่าตนเอง
เป็นสว่นหนึ่งของปรากฏการณส์รรพสิ่งเก่ียวขอ้งกนัเป็นพลวตั 

4) เช่ือว่าการเรียนรูท่ี้แทจ้ริงเกิดขึน้ภายในตวัผูเ้รียน สอนไม่ได ้เรียนรูไ้ป
ดว้ยกนั โดยมีครูเป็นกระบวนการในการจดักระบวนการเรียนรู ้

ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงสรุปไดว้่า จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรูท่ี้สรา้ง
กระบวนทศันใ์หม่ ดว้ยการช่วยใหบุ้คคลไดใ้ครค่รวญการเรียนรูข้องตนเองดว้ยใจ เป็นการศึกษา  
ท่ีเนน้การฝึกปฏิบตัิใหเ้นน้การเกิดการพฒันาดา้นใน รูจ้กัการส ารวจโลกภายในของตนเอง น าไปสู่
การตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจ และเกิดการเห็นคณุคา่และความหมายของตนเองและสิ่งต่าง ๆ จนเกิด
ความงอกงามภายในจิตใจ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติและชีวิต และสามารถน าปัญญาไป
เช่ือมโยงศาสตรต์า่ง ๆ เขา้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตไดอ้ย่างสมดลุและมีความสขุทัง้ 
แก่ตนเองและสว่นรวม 

2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ทีน่ ามาใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู 

ในงานวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้  าทฤษฎีการเรียนรูม้าประยุกตแ์ละบูรณาการสรา้งเป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ ธรรมชาติของการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู ้ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท ์และทฤษฎีการเรียนรูโ้ดย
อาศยัการเลียนแบบจากตวัแบบ (Observation Learning) ดงันัน้จึงตอ้งท าการศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรูก้ลุ่มต่าง ๆ มาบูรณาการกับเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  



  82 

2.5.1 ธรรมชาตขิองการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจัยศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู ้และกระบวนการเรียนรูเ้ป็น

เบือ้งตน้เพ่ือท่ีจะสามารถก าหนดแนวทางการน าทฤษฎีมาบูรณาการกับรูปแบบท่ีจะสรา้งได ้ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

ลกัษณะธรรมชาติของการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ บลูม (Bloom) (พาสนา จุลรตัน.์ 
2548 , น. 107-108 ; อ้างอิงมาจาก Bloom. 1956) ไดก้ล่าวว่าเม่ือเกิดการเรียนรูใ้นแต่ละครั้ง
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 3 ประการ จงึจะเรียกวา่เป็นการเรียนรูท่ี้สมบรูณ ์คือ  

1.การเปล่ียนแปลงดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นความรู ้ความคดิ ความเขา้ใจ ท่ีเกิดขึน้ในสมอง เช่น การมีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาธิปไตยท่ีเรียนในวิชาสงัคมศกึษา โดยนกัเรียนสามารถบอกค าจ ากดัความของค าว่า 
“ประชาธิปไตย” ได ้เป็นตน้ 

2.การเปล่ียนแปลงด้านจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่น อารมณ์ ความรูส้ึก เจตคติ ค่านิยม และความเช่ือ เป็นตน้ ซึ่งมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมของผูเ้รียน การเปล่ียนแปลงดา้นนี ้เช่น นกัเรียนรูส้ึกประทบัใจการสอนของ
ครูเลยท าใหน้กัเรียนอยากมาเรียนมากขึน้ เป็นตน้ 

3.การเปล่ียนแปลงดา้นทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกาย เพ่ือให้เกิดความช านาญหรือทักษะ เช่น 
ความคลอ่งแคลว่ในการวา่ยน า้ หรือความคลอ่งแคลว่ในการพิมพ ์เป็นตน้ 

กระบวนการเรียนรู ้ในการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนจะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรียนรูท่ี้หลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เปา้หมายของหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรูท่ี้จ  าเป็นส าหรบัผูเ้รียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแ้บบบูรณาการ กระบวนการ
สรา้งความรู ้กระบวนการคดิ กระบวนการทางสงัคม กระบวนการเผชิญสถานการณแ์ละแกปั้ญหา 
กระบวนการเรียนรูจ้ากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบตัิ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจยั กระบวนการเรียนรูก้ารเรียนรูข้องตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั 

กระบวนการเหล่านีเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนควรไดร้บัการ
ฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
ดงันั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจในการะบวนการเรียนรูต้่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
เลือกใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ดงัท่ีทราบกนัโดยทั่วไปแลว้ว่า กระบวนการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีบคุคลใช้
เพ่ือชว่ยใหต้นเองเกิดการเรียนรู ้โดยผลท่ีเกิดจากการเรียนรูจ้ะตกแก่ผู้เรียน และโดยผูเ้รียนเท่านัน้ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2546 , น. 17) นกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาหลาย
ทา่นไดอ้ธิบายถึงกระบวนการตา่ง ๆ ในการเรียนรูไ้วแ้ตกตา่งกนัดงันี ้

1.กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดของ Klausmeier & Goodwin (กมลรัตน ์
หลา้สุวงษ ์2528 , น. 129 ; อา้งอิงมาจาก Klausmeier & Goodwin. ม.ป.ป.) ไดแ้บ่งกระบวนการ
เรียนรูอ้อกเป็น 5 ขัน้ คือ 1) การจูงใจ หมายถึง ผูเ้รียนไดร้บัการจูงใจให้เรียนรูต้ามจุดมุ่งหมาย  
ท่ีก าหนดไว ้2) การพิจารณาสถานการณ ์หมายถึง การพิจารณาถึงสถานการณต์่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู ้เพ่ือช่วยใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้3) การพิจารณาผลจากการ
กระท า หมายถึง การน าผลจากการกระท ามาพิจารณาซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี  
1 ถา้ผลท่ีไดร้บัเป็นไปตามจดุมุ่งหมาย ผูเ้รียนก็เลือกท่ีจะท าซ า้อีก (Confirm Response) ลกัษณะ
ท่ี 2 ถ้าผลท่ีไดร้บัไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ผูเ้รียนก็จะไม่ท าซ า้อีก (Reject Response) 4) การ
ประเมินผล หมายถึงการรบัรูผ้ลจากการประเมิน ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 รบัรู ้
ดว้ยความพอใจ เพราะบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ลักษณะท่ี 2 รบัรูด้ว้ยความไม่พอใจหรือผิดหวัง 
เพราะไม่เป็นไปตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนด 5) การสรุปผล หมายถึงการสรุปผลของการเรียนรู ้ซึ่งมี 
2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1 สรุปว่ามีความส าเร็จในการเรียนรู ้และน าการเรียนรูนี้ไ้ปใชค้ราวตอ่ ๆ
ไป ลักษณะท่ี 2 สรุปว่าการเรียนรูล้ม้เหลว ตอ้งแก้ไขปรบัปรุง และหาวิธีการใหม่ท่ี จะท าใหก้าร
เรียนรูมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2.กระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิของ Gagne (1977)ไดแ้บง่กระบวนการ
เรียนรูอ้อกเป็น 8 ขัน้ คือ 

2.1 การจูงใจ (Motivation Phase) หมายถึงการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนสนใจ อยากเรียนรู้ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยกาเย่ เน้นว่าการท่ีผู้เรียน
ตัง้เป้าหมายหรือมีความคาดหวงั (Expectancy) นัน้จะเป็นแรงจูงใจส าคญัยิ่งในการเรียนรูข้อง
บคุคล 

2.2 การรับรู ้เรื่องต่าง ๆท่ีสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้เรียน 
(Apprehending Phase) หมายถึงการเขา้ใจถึงความคาดหวงัของผูเ้รียนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความ
ตัง้ใจ ซึ่งผูเ้รียนจะเลือกรบัรูใ้นสิ่งท่ีสอดคลอ้งกบัความตัง้ใจของตน เม่ือความตัง้ใจเปล่ียนไป การ
เลือกการรบัรูจ้ะเปล่ียนไปดว้ย 
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2.3 การปรุงแต่งสิ่ ง ท่ี รับ รู ้ไว้เป็นความจ า (Acquisition Phase) 
หมายถึงการพยายามจัดสรร ปรุงแต่ง ขยายการรบัรูไ้ว้เป็นความจ า ซึ่ งมีทั้งความจ าระยะสั้น 
(Short – Term Memory) ซึ่งเลือนหายไปได้รวดเร็ว และความจ าระยะยาว (Long – Term Memory)  
ซึ่งมกัจ าไดน้านกวา่ และเลือนหายไปชา้กวา่ 

2.4 การสะสมสิ่งท่ีเรียนรู ้(Retention Phase) หมายถึงความสามารถ
ในการเก็บรกัษาหรือสะสมสิ่งท่ีไดเ้รียนรูใ้หค้งอยู่ โดยเฉพาะบนัทึกไวใ้นความจ าระยะยาว ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัสมรรถภาพการจ าของแตล่ะบคุคล 

2.5 การระลึกได้ (Recall Phase) หมายถึงความสามารถในการ
ระลึกถึงสิ่งท่ีไดเ้รียนรูไ้ปแลว้ได ้เช่น สามารถอธิบายกฎการแทนท่ีน า้ หรือจ าเบอรโ์ทรศพัทข์อง
เพ่ือนทัง้หอ้งได ้เป็นตน้ 

2.6 การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งท่ีเคยเรียนรู้แล้ว (Generalization 
Phase) หมายถึงความสามารถในการน าความรู้หรือกฎเกณฑ์ท่ีได้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้เชน่ เรียนการบวกลบเลข แลว้น าไปใชใ้นการทอนเงินเม่ือไปซือ้ของได ้เป็นตน้ 

2.7 ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance Phase) หมายถึง
การท่ีผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเรียนรู ้เช่น ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ สามารถพดู
สนทนาภาษาองักฤษกบัชาวตา่งชาตไิด ้เป็นตน้ 

2.8 การแสดงผลยอ้นกลบั (Feedback Phase) หมายถึงการแจง้ผล
การเรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดท้ราบว่าผูเ้รียนเรียนรูไ้ดถ้กูตอ้งเพียงใด สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
หรือไม่ เพ่ือจะไดน้  าขอ้มลูไปปรบัปรุงการเรียนรูใ้หดี้ขึน้ ซึ่งถา้ผูเ้รียนทราบผลการเรียนรูเ้รว็เท่าใด ก็
จะท าใหก้ารเรียนรูมี้ผลดีหรือมีประสิทธิภาพมากขึน้เทา่นัน้ 

2.5.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท ์
นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์เน้นความสัมพันธ์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย 

นกัจิตวิทยากลุ่มเกสตลัทป์ระกอบดว้ย Kohler, Koffka & Wertheimer แนวคิดทางการเรียนรูข้อง
กลุ่มเกสตลัท ์เกิดจากการจดัสิ่งเรา้ต่าง ๆ มารวมกัน ใหเ้กิดการรบัรูโ้ดยส่วนรวมก่อนแลว้จึงแยก
วิเคราะหเ์พ่ือเรียนรูใ้นส่วนย่อยทีละส่วน โดยหลกัการเรียนรูส้รุปไดว้่า การเรียนรูเ้ป็นกระบวนการ
ทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตวัมนษุย ์บคุคลจะเรียนรูจ้ากสิ่งเรา้ท่ีเป็นส่วนรวมไดดี้กว่า
สว่นยอ่ย 
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ลักขณา สริวัฒน์ (2557, น. 175-176) กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึน้ได้ใน 2 
ลกัษณะ สรุปไดด้งันี ้ 

1. การรับรู ้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลใช้ประสาทสัมผัสกับ 
สิ่งเรา้แลว้ถ่ายโยงเขา้กบัสมอง เพ่ือผ่านเขา้สู่กระบวนการคิดสมองหรือจิต จะใชป้ระสบการณเ์ดิม
ตีความหมายของสิ่งเรา้ และแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองเป็นไปตามท่ีสมองหรือจิตตีความหมาย หรือ
อาจเรียกไดว้า่ท าการจดัระเบียบการรบัรูไ้วใ้นสมอง ดงัท่ี สรุางค ์โคว้ตระกลู (2559  , น. 199-203) 
ไดแ้บง่กฎการจดัระเบียบการรบัรูไ้วด้งันี ้

1.1 หลกัการของความใกลช้ิด (The Principle of Proximity) ซึ่งกล่าวว่า 
ถา้ทกุสิ่งทกุอยา่งเทา่กนัสิ่งท่ีอยูใ่กลช้ิดกนัจะถกูรบัรูไ้ปดว้ยกนั  

1.2 หลักการของความคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน (The Principle of 
Similarity) กล่าวว่าถา้ทกุสิ่งทกุอย่างเทา่กนัสิ่งท่ีเหมือนกนัจะจบักลุ่มอยูด่ว้ยกนั นอกจากหลกัการ
เรื่องการรบัรูด้งักล่าว นกัจิตวิทยากลุ่มเกสตลัท ์ยงัเลือกตัง้กฎของการจดัระบบอย่างสมบรูณแ์บบ 
(Gestalt Law of Organization) อีก 2 กฎดงัตอ่ไปนี ้

1) กฎ Figure – Ground 
“Figure” เป็นสิ่งท่ีเราเห็นหรือรบัรูห้รือเป็นศนูยก์ลางของโฟกสั 
“Ground” คือพืน้ซึ่งอยูข่า้งหลงัของรูป Figure ท่ีเราเห็นหรือรบัรู ้

กฎของ Figure - Ground กล่าวว่า สนามของการรับรู ้แบ่งเป็น 2 
ส่วนคือส่วนท่ีอยู่ข้างหน้า (Foreground) และส่วนท่ีอยู่ข้างหลัง (Background) ในการมอง
สิ่งแวดล้อมถ้ารับรูอ้ย่างหนึ่งเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น Ground  Figure และ Ground จะ
ผลดัเปล่ียนกนั 

2) กฎ Closure ของนกัจิตวิทยาเกสตลัท ์กล่าวว่า มนษุยจ์ดัรวบรวม
การรบัรูใ้หง้่ายและอาจจะเสริมสรา้งใหเ้ต็มถา้จ าเป็น แตก่ารจดัรวบรวมจดัท าโดยมีเหตผุลอย่าง
เหมาะสม 

2. การหยั่ งเห็น (Insight) เป็นการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่องทาง
แก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อันเน่ืองมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวมและการใช้
กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนัน้ เช่นเดียวกบั อริยา คหูา (2556  , น. 195) 
ไดก้ลา่วถึงการเรียนรูแ้บบหยั่งเห็นไวว้า่ เป็นการเรียนรูท่ี้ตอ้งอาศยัอดีต ความจ าและประสบการณ์
ของความคิดความเขา้ใจ อนัเป็นแนวทางแห่งปัญญาในการแกปั้ญหา เป็นกระบวนการภายใน
ของบุคคลผลของความคิดของการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ฉับพลันทันทีท่ีเราเรียกว่าการหยั่งเห็น 
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(Insight) เช่น การคิดหาคา่ปริมาตรทองของอารค์มิิดีส ท่ีอทุานวา่ “ยเูรกา้” ซึ่งหมายถึง คน้พบแลว้ 
และดงัการทดลองของโคหเ์ลอร ์ (Kohler) ท่ีไดท้ดลองกบัลิงซิมแปนซี  โดยน าลิงซิมแปนซีท่ีหิวจดั  
มาขงัในกรง  ท่ีมีกลว้ยแขวนอยู่บนเพดาน ลิงซิมแปนซีไม่สามารถเอือ้มหยิบกลว้ยได ้ลิงซิมแปนซี
ท าพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือจะหยิบกล้วยให้ได ้ลิงซิมแปนซีจึงนั่งมองสิ่งเรา้ต่าง ๆ ท่ีจัดวางไว้ให ้
(กลอ่ง กลว้ย) จนคิดออกวา่จะไดก้ลว้ยมากินดว้ยวิธีใด ในการทดลองนี ้ลิงไดน้  ากล่องมาวางซอ้น
กนัเพ่ือใหเ้กิดความสงูท่ีเพียงพอในการใชมื้อหยิบกลว้ยมากิน จดัว่าเป็นจดุท่ีลิงซิมแปนซีเกิดการ
หยั่งเห็นหนทางแกปั้ญหา โดยท่ีไม่ตอ้งลงมือกระท า เราเรียกว่า “เกิดการหยั่งเห็น” หรือ “เกิดการ
เรียนรูแ้บบการหยั่งเห็น” 

2.5.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแนวพุทธิปัญญา 
สุรางค ์โคว้ตระกูล (2550 , น. 235-236) ไดส้รุปถึงทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม

แนวพทุธิปัญญา ไวว้า่ เจา้ของทฤษฎี คือ แบนดรูา (Albert Bandura ;1925) เป็นนกัจิตวิทยาและ
เป็นศาสตราจารยแ์หง่มหาวิทยาลยัสแตนฟอรด์ประเทศสหรฐัอเมริกา แบนดรูา มีความเช่ือว่าการ
เรียนรูข้องมนุษยส์่วนมากเป็นการเรียนรูโ้ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนุษย์มี
ปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้มท่ีอยู่รอบ ๆตวัเสมอ  เพราะฉะนัน้การเรียนรูจ้ึง เกิดจากการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน 
นอกจากนีแ้บนดูรา ยังคน้พบอีกว่าในการเรียนรูด้ว้ยการสังเกตนั้นผู้เรียนจะตอ้งมีการเขา้รหัส 
(Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวไดอ้ย่างถกูตอ้ง  นอกจากนีผู้้เรียนตอ้งสามารถท่ีจะประเมิน
ไดว้า่ตนเองสามารถเลียนแบบไดดี้หรือไมอ่ย่างไร  และจะตอ้งควบคมุพฤตกิรรมของตนเองไดด้ว้ย 

สรุางค ์โคว้ตระกูล (2550 , น. 238) ไดก้ล่าวถึง ความคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการ
เรียนรูท้างสงัคมเชิงพทุธิปัญญา ไวด้งันี ้

1. แบนดรูาไดใ้หค้วามส าคญัของการปฏิสมัพนัธข์องอินทรียแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
และถือว่าการเรียนรูก็้เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนและ
สิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั แบนดรูาไดถื้อว่าทัง้บคุคลท่ีตอ้งการจะเรียนรูแ้ละสิ่งแวดลอ้ม
เป็นสาเหตขุองพฤตกิรรมและไดอ้ธิบายการปฏิสมัพนัธด์งันี ้

2. แบนดรูาใหค้วามส าคญักับความแตกต่างระหว่างการเรียนรู ้(Learning) 
และการกระท า (Performance)  และถือว่าความแตกต่างนีส้  าคญัมาก เพราะคนอาจจะเรียนรู้
อะไรหลายอยา่งแตไ่มก่ระท า  

3. แบนดูราไม่เช่ือว่าพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จะคงตัวอยู่เสมอ  ทั้งนีเ้ป็นเพราะ
สิ่งแวดลอ้มเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอและทัง้สิ่งแวดลอ้มและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกนัและกนั 
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แบนดรูา (Bandura.1986 , น.51-68) อา้งถึงในพาสนา จลุรตัน ์(2548 , น. 167-169) 
ไดอ้ธิบายกระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตหรือการเรียนรูโ้ดยตวัแบบว่า มีทัง้หมด 
4 ขัน้ตอน คือ 1)กระบวนการใส่ใจ (Attention) 2)กระบวนการจดจ า (Retention) 3)กระบวนการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง(Reproduction) 4)กระบวนการจูงใจ (Motivation) ดังแสดง 
ในภาพประกอบ 5 ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 5 กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรูโ้ดยการสงัเกตหรือการเรียนรูโ้ดยตวัแบบ 

ท่ีมา : Bandura, 1977,p.23 อา้งถึงใน สรุางค ์โคว้ตระกลู (2550, น. 240) 

จากภาพประกอบ 5 อธิบาย กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรูโ้ดยการสังเกต
หรือการเรียนรูโ้ดยตวัแบบ ไดด้งันี ้

1. กระบวนการใส่ใจ (Attention) ความใส่ใจของผูเ้รียนเป็นสิ่งส าคญั เพราะ
บคุคลจะไม่สามารถเลียนแบบจากการสงัเกตได ้ถา้ขาดความใส่ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของตวั
แบบและกิจกรรมของตวัแบบ เพราะจะท าใหไ้ม่มีแบบแผนในการเลียนแบบในตวัแบบได ้ดงันัน้
ความใส่ใจจึงเป็นสิ่งแรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมี มิฉะนัน้แลว้การเรียนรูโ้ดยการสงัเกตหรือเลียนแบบจะ
ไม่เกิดขึน้  นอกจากนีแ้บนดรูายงักล่าวว่าคณุสมบตัิของตวัแบบมีอิทธิพลตอ่ความใส่ใจของผูเ้รียน 
เพราะผูเ้รียนมกัสนใจตวัแบบท่ีมีช่ือเสียง น่าเช่ือถือ น่าศรทัธา หรืออยู่ในวยัเดียวกบัผูเ้รียน หรือมี
พฤตกิรรมของตวัแบบอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน 

2. กระบวนการจดจ า (Retention) การท่ีผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลียนแบบหรือ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได ้เป็นเพราะผู้เรียนบนัทึกสิ่งท่ีตนสงัเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ า
ระยะยาว แบนดูรากล่าวว่า ผูเ้รียนท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมหรือการกระท าของตวัแบบดว้ย
ค าพดู หรือสามารถมีภาพท่ีตนสงัเกตไวใ้นใจ จะเป็นผูท่ี้สามารถจดจ าสิ่งท่ีเรียนรูโ้ดยการสงัเกตได้
ดีกวา่ 

กระบวนการใส่ใจ 
(Attention) 

กระบวนการจดจ า 
(Retention) 

กระบวนการ
แสดงพฤตกิรรม
เหมือนตวัอยา่ง 
(Reproduction) 

กระบวนการจูงใจ 
(Motivation) 
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3. กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวัอย่าง (Reproduction) กระบวนการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนแปลรหสัภาพในใจท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นสมอง
สว่นความจ าระยะยาวมาเป็นพฤติกรรม โดยผูเ้รียนจะแสดงการกระท าใหเ้หมือนกบัพฤติกรรมของ
ตวัแบบท่ีไดจ้ดจ าไว ้อาจจะกระท าไดใ้กลเ้คียงกับตวัแบบเหมือนกับตวัแบบ หรือท าไดดี้กว่าตวั
แบบก็ได ้ในกระบวนการนีต้อ้งอาศยักระบวนการทางความคิดในการเปรียบเทียบการกระท าของ
ตนเองกลบัตวัแบบท่ีเคยสงัเกตมาสิ่งท่ีจ  าเป็นในกระบวนการขัน้นี ้คือเม่ือแสดงพฤติกรรมไปแลว้
ตอ้งไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัในการกระท าของตน แบนดรูาไดใ้หค้  าแนะน าแก่ผู้ ท่ีมีหนา้ท่ีเป็นตวัแบบ 
เชน่ พอ่แม ่หรือครูว่าควรใหข้อ้มลูยอ้นกลบัท่ีตอ้งสามารถตรวจสอบแกไ้ขไดเ้พราะขอ้มลูจะชว่ยให้
ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนการแสดงพฤตกิรรมของตนกบัตวัแบบและพยายามแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation) เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรูจ้ากการสังเกต
แลว้บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาหรือไม่ขึน้อยู่กับการจงูใจ กล่าวคือ เม่ือผูส้งัเกตคาดหวงัว่า
การเลียนแบบจะน าประโยชนม์าให้ เช่น การไดร้บัแรงเสริม หรือรางวลั หรือสิ่งท่ีมีคณุค่าท่ีสงัคม
ยอมรบัเหมือนกบัตวัแบบ ก็ย่อมจงูใจใหผู้ส้งัเกตมีความใส่ใจจดจ า และพยายามแสดงพฤติกรรม
ใหเ้หมือนกบัตวัแบบมากขึน้ 

2.6 เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ทีน่ ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรูท่ี้น ามาใชใ้นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีน ามาบูรณาการในกิจกรรม ไดแ้ก่ เทคนิคการจดัการเง่ือนไขผลกรรม  
(Contingency Management)  เทคนิคการท าสัญญากับตนเอง (Self-Contracting) เทคนิคการ
สงัเกตพฤติกรรม (Observation) วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) วิธีการจดัการเรียนรู้
แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมต ิ
(Role Playing) และวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบจดักรอบมโนทศัน ์(Concept Mapping Technique) 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.6.1 เทคนิคการจัดการเงือ่นไขผลกรรม (Contingency Management) 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้ทคนิคการจดัการเง่ือนไขผลกรรม ซึ่งเป็นวิธีการท่ีนิยม

ใชก้ันมากท่ีสุดในการปรบัพฤติกรรม โดยผูว้ิจยัน าเทคนิคการจดัการเง่ือนไขผลกรรมโดยการวาง
เง่ือนไขเป็นกลุ่ม มาประยุกตใ์ช้ในกิจกรรมครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ check in เน่ืองจากพบว่าบาง
สถานการณ์ในการวางเง่ือนไขผลกรรมเป็นรายบุคคลเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พฤติกรรมท่ีทุกคนควรจะไดก้ระท า ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคนีม้าสรา้งเง่ือนไข เพ่ือใหเ้กิดการเคารพ  
ซึ่งกันและกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คิดกฎกติกาเอง อีกทั้งยังมีข้อดีอยู่หลายประการ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวยัรุน่ เทคนิคนีจ้ะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเพ่ือน
สามารถเป็นแหล่งของตัวเสริมแรง และท าให้เกิดการร่วมมือร่วมใจประสานงานกันอย่างมาก  
ในกลุ่ม (สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต, 2550, น. 209-210) ซึ่งการวิจยัในครัง้นีมี้วิธีการจัดการเรียนรู้
หลายประเภท รวมถึงการใช้กระบวนการกลุ่มในการวิจัยด้วย แต่อย่างไรก็ตามจะต้องระวัง
ขอ้จ ากดับางอยา่ง ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาแตกแยกระหวา่งกลุม่เพ่ือนได ้ผูใ้ชก้ารวางเง่ือนไขเป็น
กลุ่ม จึงควรพึงระวังในประเด็นดังกล่าวนี ้และควรชีน้  าบางอย่างเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ดงักลา่วดว้ย 

2.6.2 เทคนิคการท าสัญญากับตนเอง (Self-Contracting) 
 การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้ทคนิคการท าสญัญากบัตนเอง ซึ่งเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของ

การควบคุมตนเอง เป็นวิธีการท่ีบุคคลสัญญากับตนเองว่าจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตนเอง  
เช่นใดบา้งในการจดัการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ผูว้ิจยัใหผู้ร้ว่มกิจกรรมสญัญากับตนเองว่าหากประกอบ
อาชีพครูจะท าอย่างไรบา้ง เน่ืองจากการท าสญัญากับตนเองมีการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ี
ชดัเจนเปรียบเสมือนการตระหนกัถึงสิ่งท่ีบคุคลจะตอ้งท าเพ่ือท่ีจะใหบ้รรลเุปา้หมายนัน้ (สมโภชน ์
เอ่ียมสภุาษิต, 2550, น. 347) 

2.6.3 เทคนิคการสังเกตพฤตกิรรม (Observation)  
การวิจัยครัง้นีผู้้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมเข้ามาร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรูโ้ดยมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกสังเกตตนเองและผูอ่ื้น เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึง
ความรูส้ึกความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ดงัท่ี สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต (2550 , น. 50) 
กล่าวว่า เทคนิคการสงัเกตพฤติกรรม เป็นแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมแนวพทุธิ
ปัญญาของแบนดรูา ท่ีมีความเช่ือว่า การเรียนรูส้่วนใหญ่ของคนเรานัน้เกิดจากการสงัเกตจากตวั
แบบ ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงท่ีตอ้งอาศยัการลองผิดลองถูกในการ
เรียนรูโ้ดยการผา่นตวัแบบ  

2.6.4 วิธีการสอนบรรยาย (Lecture Method) 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชว้ิธีการสอนแบบบรรยายในกิจกรรมท่ี 2 จิตวิญญาณความ

เป็นครูนัน้ ส าคญัไฉน เพ่ือถ่ายทอดความรูใ้หผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมทราบเนือ้หาและขอ้มลูเป็นเบือ้งตน้
เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู ดงัท่ี สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า (2553, น. 17-21) กลา่วถึง
วิธีการสอนแบบบรรยายไวว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบบรรยาย คือ กระบวนการเรียนรูท่ี้ผูส้อนเป็น  
ผูถ้่ายทอดความรูใ้ห้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่าอธิบายเนือ้หาเรื่องราวท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมการ
ศกึษาคน้ควา้มาเป็นอย่างดี ผูเ้รียนเป็นฝ่ายรบัฟังอาจจะมีการจดบนัทึกสาระส าคญัในขณะท่ีฟัง
บรรยายหรืออาจมีโอกาสซกัถามแสดงความคิดเห็นไดบ้า้งถา้ผูส้อนเปิดโอกาส 
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วิธีการสอนแบบบรรยายมีองคป์ระกอบส าคญัดงันี ้1) เนือ้หาสาระหรือขอ้ความรู้
ท่ีตอ้งการใหเ้รียนรู ้2) การบรรยาย 3) ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

การจดัการเรียนรูแ้บบบรรยายมีขอ้ดีและขอ้จ ากดั ดงันี ้
ขอ้ดี 

1. เป็นวิธีการท่ีใหค้วามรูเ้นือ้หาสาระแก่ผูเ้รียนไดม้ากแตใ่ชเ้วลานอ้ย
เม่ือเทียบกบัวิธีอ่ืน 

2. เป็นวิธีการท่ีใชก้บัผูเ้รียนจ านวนมากได ้
3. เป็นวิธีการท่ีสะดวกผู้สอนด าเนินการคนเดียว ผู้เรียนไม่ ต้อง

ท างานมาก 
4. เหมาะส าหรับเนื ้อหาท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนผู้เรียนฟังการ

บรรยายแลว้เขา้ใจง่ายกวา่ไปศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองซึ่งตอ้งใชเ้วลานานกว่าและอาจไมเ่ขา้ใจ 
ขอ้จ ากดั 

1. เป็นวิธีการท่ีจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ และความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลไดเ้พราะตอ้งรบัรูเ้รื่องเดียวกนัในชว่งเวลาเดียวกนั 

2. เป็นวิธีการท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูน้้อยมาก ท าให้เกิด
ความเบื่อหนา่ยขาดความสนใจในการเรียนรู ้

3. เป็นวิธีการท่ีตอ้งอาศยัความสามารถทกัษะเทคนิคของผูบ้รรยาย
ถา้ผูบ้รรยายไม่มีศิลปะหรือการส่ือสารท่ีดีในการดงึดดูใจผูเ้รียน ผูเ้รียนอาจขาดความสนใจท าให้
ขาดการรบัรูท่ี้ดีและไมเ่ขา้ใจเนือ้หาสาระได ้

ทัง้นีผู้ว้ิจัยน าขอ้ดีและขอ้จ ากัดของวิธีการสอนแบบบรรยาย มาประยุกตใ์ชใ้น
กิจกรรม โดยยืดหยุน่ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หา วตัถปุระสงค ์และเวลาท่ีใชข้องแตล่ะกิจกรรม 

2.6.5 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภปิรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุ่มย่อย ในกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้มูลหรือความคิดเห็นกนัในกลุ่ม ดงัท่ี สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูล
ค า (2553, น. 33-38) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารอภิปรายกลุ่มย่อยไวว้่า การจดัการ
เรียนรูโ้ดยการอภิปรายกลุ่มย่อย คือ กระบวนการเรียนรูท่ี้ผู้สอนกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อย
ประมาณ 4-8 คน ใหผู้เ้รียนในกลุม่มีโอกาสสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มลูความคดิเห็นประสบการณใ์น
ประเดน็หรือปัญหาท่ีก าหนดสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นขอ้สรุปของกลุม่ 
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การจดัการเรียนรูโ้ดยการใชอ้ภิปรายกลุ่ม มีองคป์ระกอบส าคญัดงันี ้1) ประเด็น
ท่ีจะอภิปราย 2) มีการอภิปรายพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน  
3) มีการน าขอ้สรุปของกลุม่มาใชใ้นการสรุปบทเรียน 

บทบาทของผูส้อนมีดงันี ้
1. วางแผนการเรียนการสอนตั้งแต่พิจารณาหัวข้อหรือประเด็นการ

อภิปรายตัง้วตัถปุระสงคข์องบทเรียนก าหนดรูปแบบการอภิปรายและแบง่กลุม่ผูเ้รียน 
2. ชว่ยใหก้ารอภิปรายด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยเหลือใหผ้ม

สามารถด าเนินการไปไดด้ว้ยดีเช่นกระตุน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน า เสนอความคิดและร่วม
กิจกรรมไดอ้ยา่งทั่วถึงไมค่อยชีแ้นะใหค้  าปรกึษาหรือแกปั้ญหา  

3. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตีความสรุปความคิดเห็นของผู้เรียน 
ผูอ้ภิปรายรวมทัง้การสรุปในชว่งทา้ยเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถสรุปสาระส าคญัไดอ้ยา่งชดัเจน  

4. ประเมินผลมีขอ้ดีท่ีควรสง่เสรมิและขอ้จ ากดัท่ีควรแกไ้ข  
การจดัการเรียนรูโ้ดยการใชอ้ภิปรายกลุม่ยอ่ย มีขอ้ดีและขอ้จ ากดัดงันี ้

1. เป็นวิธีการเรียนรูแ้บบประชาธิปไตยใหผู้้เรียนแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งเสรี 

2. ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
กวา้งขวาง 

3. ส่งเสริมปฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียนใหพ้ฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การฟัง การพดูการแสดงความคดิเห็น การตัง้ค  าถาม การท างานกลุม่ การสรุปประเดน็ เป็นตน้ 

4.ผูเ้รียนกลุ่มใหญ่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนรว่มในกิจกรรม
การเรียนรูไ้ดอ้ยา่งทั่วถึง 

5. ชว่ยใหผู้เ้รียนเกิดความต่ืนตวัตลอดเวลา 
6. ผูส้อนสามารถประเมินพฒันาการทางดา้นสงัคม อารมณ ์สติปัญญา

ของผูเ้รียนโดยการสงัเกตไดง้่าย 
7. สามารถใชค้วบคูก่ับการจดัการเรียนรูโ้ดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น การสาธิตการ

ทดลองการแบง่กลุม่ท างานการไปทศันศกึษาหรือการน าเสนอผลงานจากการคน้ควา้ เป็นตน้ 
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ขอ้จ ากดั 
1. เป็นการจดัการเรียนรูท่ี้ใชเ้วลามาก 
2.กรณีท่ีผูเ้รียนไมป่ฏิบตัิตามบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกกลุ่มการอภิปราย

อาจไมไ่ดผ้ลเชน่ไมก่ลา้แสดงออกมีทเุรียนสว่นนอ้ยปลกูผกัการอภิปราย 
3. ผู้สอนเกิดความคับข้องใจถ้าข้อสรุปไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี

ผูส้อนตอ้งการ 
4. กรณีท่ีผูน้  าการอภิปรายขาดความสามารถในการควบคมุกลุ่ม ผลจะ

ไมเ่กิดตามท่ีคาดหวงั 
5. การมอบหมายใหส้มาชิกคนหนึ่งในด าเนินการอภิปรายจะไม่ไดค้วาม

คดิเห็นของสมาชิกทัง้หมด 
2.6.6 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Playing) 

วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นวิธีการหนึ่งท่ี
ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเลียนแบบบทบาทจากตัวแบบ ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสวมบทบาทตามสถานการณใ์นกิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งเป็นวิธีการ
ท่ีสามารถท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดต้ระหนกัถึงความรูส้ึกและความเขา้ใจในบทบาทของบุคคล
หรือสิ่งนั้น ๆ ดงัท่ี สุวิทย ์มูลค า และ อรทัย มูลค า (2553 , น. 53-59) ไดก้ล่าวถึง วิธีการจัดการ
เรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมติ ไวว้่า การจดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกระบวนการ
ท่ีผูส้อนก าหนดหวัขอ้เรื่องปัญหาหรือสรา้งสถานการณข์ึน้มาใหค้ลา้ยกบัสภาพความเป็นจริงแลว้
ใหผู้เ้รียนสรุปบทบาทหรือแสดงบทบาทนัน้ตามความรูส้ึกนึกคิดและประสบการณข์องผูเ้รียนท่ีคิด
วา่ควรจะเป็นการแสดงบทบาทสมมตุิจะตอ้งมีการอภิปรายเก่ียวกบัการแสดงออกทางดา้นความรู้
และพฤติกรรมของผู้แสดงเพ่ือการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคมี์องคป์ระกอบส าคัญในการจัดการ
เรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมติไดแ้ก่การก าหนดสถานการณ์สมมติปัญหาการก าหนดบทบาท
สมมติท่ีตอ้งการพรอ้มรายละเอียดการแสดงบทบาทสมมติกติกาควบคมุการแสดงบทบาทสมมติ
การอภิปรายท่ีเก่ียวกับความรูค้วามรูส้ึกและพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมุติการสรุปผล 
การเรียนรู ้
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ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูแ้บบการแสดงบทบาท
สมมตุมีิดงันี ้

1. บรรยากาศการเรียนรู้การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ี เป็น
อิสระเสรีสนุกสนานมีชีวิตชีวา โดยเริ่มจากความสมัครใจของผู้แสดงคัดเลือกจากอาสาสมัคร
มากกว่าการบงัคบัการแบง่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเช่น ผูช้ม ผูว้ิจารณ ์ผูแ้สดง ผูค้มุเวลา ผูท้  า
หน้าท่ีสรุปผล เป็นตน้การร่วมมือการท างานเป็นทีมเช่นตกแต่งฉากเครื่องแต่งกายการเตรียม
สถานท่ีการช่วยการซอ้มบทบาทเป็นตน้การใหอิ้สระทางความคิดผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาและ
ผูส้นบัสนนุการท างานของผูเ้รียนเทา่นัน้ 

2. ผูส้อนควรสรา้งขอ้ตกลงเบือ้งตน้รว่มกนัก่อน เช่น ชีแ้จงจดุประสงคใ์นการ
แสดงบทบาทสมมติ หรือสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดการเรียนรู ้ก าหนดกฎกติกาต่าง ๆ เช่น ขอบเขตของ
การวิพากษ์วิจารณ ์ความสมจริงสมจงัของการแสดงในแตล่ะบทบาท เขาพดูแสดงเป็นตน้ก าหนด
ระยะเวลาของการท างานใหพ้อเหมาะ เชน่ การซอ้มบทบาท การเตรียมการแสดง การสรุปประเด็น 
เป็นตน้ 

ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูแ้บบใชบ้ทบาทสมมต ิมีดงันี ้
ขอ้ดี 

1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรูอ้ยา่งสนกุสนาน  
2. เป็นลกัษณะการจดัการเรียนรูท่ี้มีความหมายส าหรบัผูเ้รียน 
3. เป็นการเรียนรูท่ี้มีสภาพใกลเ้คียงกบัความเป็นจรงิมากผูเ้รียนสามารถ

สมัผสัได ้
4. ช่วยพัฒนาให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความคิดความรูส้ึกของผูอ่ื้น

และสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงเจตคตแิละพฤตกิรรมของผูเ้รียนได ้
ขอ้จ ากดั 

1. เป็นวิธีสอนท่ีใชเ้วลามากพอสมควร ผูส้อนจะตอ้งวางแผนการใชเ้วลา
ไวล้ว่งหนา้และควรก าหนดเวลาแบบยืดหยุน่ได ้

2. เป็นวิธีสอนท่ีมีขัน้ตอนคอ่นขา้งมากผูส้อนตอ้งเตรียมการอย่างรดักมุ 
3. ผูส้อนตอ้งมีประสาทสมัผสัท่ีไวต่อการรบัรูส้ามารถสงัเกตและเขา้ใจ

พฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชมไดต้ลอดเวลา เพ่ือน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะหแ์ละ
อภิปรายผลการแสดง 
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4. ผูส้อนสามารถในการแกปั้ญหาหรือสถานการณไ์ดดี้ในกรณีท่ีผูเ้รียน
ไมอ่าจแสดงใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูส้อน หรือเกิดการตดิขดัในการแสดงอยา่งกะทนัหนั 

2.6.7 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน ์(Concept Mapping Technique) 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัน าวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบจดักรอบมโนทศัน ์มาใชใ้นการ

จดักิจกรรม เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดจ้ดัล าดบัเนือ้หาความรูท่ี้ไดร้บัในการจดักิจกรรมในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งมีความส าคญัต่อการจัดเก็บความรูค้วามเขา้ใจในแต่ละกิจกรรมท่ีไดร้บัจากการเขา้
รว่มกิจกรรม ดงัท่ี สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มลูค า (2553, น. 53-59) ไดก้ล่าวถึง การจดัการเรียนรู้
มโนทศันเ์ป็นกระบวนการใหผู้เ้รียนน ามโนทศันใ์นเนือ้หาสาระท่ีไดเ้รียนมาจากระบบจดัล าดบัและ
เช่ือมโยงความสมัพนัธแ์ตล่ะมโนทศันท่ี์มีความเก่ียวขอ้งท าใหเ้กิดเป็นกรอบมโนทศันข์ึน้ 

มีองคป์ระกอบส าคญัดงันี ้1 ช่ือมโนทัศนอ์งคป์ระกอบราวของมโนทัศน ์3 ตวัอย่าง
ของสิ่งท่ีอยูใ่นขอบเขตของมโนทศันน์ัน้ 

แนวคดิเก่ียวกบักรอบมโนทศันห์รือแผนภาพโครงเรื่อง 
1. จะใชเ้ม่ือขอ้มลูข่าวสารอยู่กระจดักระจายจึงน าขอ้มลูข่าวสารมาเช่ือมกัน

เป็นกรอบมโนทศันห์รือแผนภาพโครงเรื่องท าใหเ้กิดความเขา้ใจถึงความคิดรวบยอด 
2. เป็นการจดัความคิดอย่างเป็นระบบโดยรวบรวมและจดัล าดบัขอ้เท็จจริง 

หมูเ่รียกวา่แผนภาพความคดิรวบยอดท่ีชดัเจนเกิดเป็นความรูใ้หม่คือ 
3. เป็นการน าความคิดหรือข้อเท็จจริงน ามาเขียนเป็นแผนภาพท าให้จ  า

เรื่องราวตา่ง ๆ ไดง้่ายขึน้ดีกวา่การอา่นต าราหลาย ๆครัง้ 
4. การจดัท ากรอบมโนทศันน์ัน้ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยัการฟังการดกูารอ่านการ

เขียนและการใชค้วามคิดรวบยอดของสาระความรูข้อ้เท็จจริงโดยจดัท าเป็นการเสริมแรงในการ
เรียนท าใหก้ารเรียนรูมี้ความ  

ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการจดัการเรียนรูม้โนทศันมี์ดงันี ้
ขอ้ดี 

1. เกิดมโนทศันใ์นเรื่องท่ีเรียนอยา่งถกูตอ้ง 
2. ปรบัเปล่ียนมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือนใหถ้กูตอ้ง 
3. ดเูรื่องมโนทศันอ์ธิบายปรากฏการณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
4. แนวคิดในการจดักรอบมโนทศันไ์ปศึกษาหาความรูห้รือสรุปบทเรียน

ตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง 
5. ใชไ้ดก้บัผูเ้รียนทกุเพศทกุวยัและทกุวิชา 
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6. วิธีกับลักษณะการเรียนรูท่ี้มีการอ่านต าราฟังค าบรรยายการสังเกต
และการสาธิต 

ขอ้จ ากดั 
1. ผูส้อนตอ้งเรียนรูแ้ละท าความเขา้ใจรูปแบบและประโยชนข์องผงัมโน

ทศันรู์ปแบบตา่ง ๆ จงึจะสามารถสอนหรือน าผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดดี้ 
2. ผูเ้รียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่มีความอดทนต่อบางมโนทศัน ์

ท่ีไมเ่คยจะชดัเจน 
ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้น ามาใช้ในกระบวนการ

จดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูในครัง้นี ้เป็นเทคนิคและวิธีการท่ีสามารถ
น ามาปรบัประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการเรียนรูใ้นแตกิ่จกรรมอยา่งเหมาะสมได ้ 

2.6.8 รูปแบบในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูในประเทศ 
สุพิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แก้วอุไร (2557 , น.11-12) ไดพ้ัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนเพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษา ส าหรบั
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาเพ่ือสรา้งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร ์ในสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มี 2 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบ  
ท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบ การเรียนการสอนท่ีเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน องคป์ระกอบท่ี 2 ตวัรูปแบบการเรียน การสอนประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์เนือ้หา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมี 
4 ขัน้ตอนคือ 1) การเตรียมความพรอ้ม (Check in) 2) การแลกเปล่ียน เรียนรูห้รือการเล่าเรื่อง 
(Conversation) 3) การสรุปบทเรียน (Conclusion) 4) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) 

ชอ่ลดัดา ขวญัเมือง (2555 , น. 10) ไดก้ลา่วถึงรูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณต์ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ท่ีช่ือว่า ส.ค.ส โดย ส.ตวัแรก 
คือ ฝึกสติหรือสมาธิ (Mediation) ค. ตัวท่ี 2 คือ การคิดอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) และ  
ส. ตวัท่ี 3 คือ สะทอ้นความคดิ (Reflection) เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร ์
สู่การเป็นสถาบนัพฒันาบุคลากรทางการศกึษาท่ีมีความเป็นมนุษยโ์ดยสมบรูณ ์ซึ่งมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพิบูลสงครามเป็น 1 ใน 25 สถาบันโดยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
มี 5 ขั้นตอน หรือ “AMCRA Design” คือ 1) การสรา้งมณฑลแห่งการต่ืนรู ้หรือการตระหนักรู ้
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(Awareness) 2) ฝึกสติหรือท าสมาธิ (Mediation 3)กิจกรรมเพ่ือใหค้ิดใครค่รวญ (Contemplation 
4) กิจกรรมสะทอ้นความรูส้กึ (Reflection) 5)การน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (Application)  

ธนวฒัน ์ธรรมโชติ (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเรื่อง กระบวนการพัฒนาความ
เป็นครูจากมิติดา้นใน: กรณีศกึษา หลกัสูตร SSEHV ของสถาบนัการศึกษาสตัยาไส ประเทศไทย 
โดยกระบวนการท่ีใชใ้นการอบรมในหลกัสตูร SSEHV แบง่ออกไดเ้ป็น 2 สว่นหลกัคือ การเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยผูเ้ขา้รว่มอบรมไดอ้าศยัอยู่รว่มกนัเป็นเวลา 9 สปัดาหใ์นบริบท
ของโรงเรียนสัตยาไสท่ีเต็มไปดว้ยความรกัความเมตตาของครูและนักเรียนท่ีมีต่อกัน มีเทคนิค  
5 ประการในการจดัการเรียนการสอนคือ การท าสมาธิ การเล่าเรื่อง การสวดมนต ์การท ากิจกรรม
กลุม่ การใชค้  าคมและบทกวี และการรอ้งเพลงกลุม่  

สาวิตรี พูลสุขโข (2559, น.6-7) หลักสูตรผลิตครูแนวใหม่ “ครูหัวใจใหม่” ท่ีมุ่ง
สรา้งจิตวิญญาณและอุดมการณค์วามเป็นครู ดว้ยกระบวนการปฏิบตัิจริง สรา้งการเปล่ียนแปลง
ภายในตัวเองเพ่ือเปล่ียนแปลง โดยความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภายใตโ้ครงการครูหัวใจใหม่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา โดยมีหลกัการส าคญั ส าหรบั
กระบวนการ ครูหวัใจใหม่ 4 กระบวนการ คือ 1) การศรทัธาในตนเอง 2) ศรทัธาในวิชาชีพ 3) การ
มองปัญหาอย่างเช่ือมโยง 4) การคิดสรา้งสรรคห์รือการคิดนอกกรอบ  แบ่งกระบวนการเรียนรู้
ออกเป็น 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 คือ คน้หาตวัตน รูจ้กัตนเอง ขัน้ตอนท่ี2 และขัน้ตอนท่ี 3 คือ 
แนวคิด อุดมการณ ์“ครูหวัใจใหม่” ขัน้ตอนท่ี 4 และขัน้ตอนท่ี 5 คือ เรียนรูพื้น้ท่ีตน้แบบในการจดั
การศกึษาและการถอดบทเรียน ขัน้ตอนท่ี 6 และขัน้ตอนท่ี 7 คือ เรียนรูผ้า่นการปฏิบตัจิรงิ “เปล่ียน
การศกึษา” 

วสันต ์ปานทอง และคนอ่ืน ๆ (2556, น.193-205) สรา้งรูปแบบการพัฒนาครู
เพ่ือศิษยใ์นสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีองคป์ระกอบส าคญั  
3 ส่วนคือ องคป์ระกอบเชิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา ในองคป์ระกอบ  
เชิงระบบนั้น มุ่งสู่ผลผลิตซึ่งเน้นคุณลักษณะครูเพ่ือศิษย์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตน  
ดา้นความรูแ้ละทักษะ และดา้นการปฏิบตัิงาน ท่ีส่งผลไปยงัคุณลกัษณะและทกัษะผูเ้รียน ส่วน
กระบวนการพฒันาครูเพ่ือศิษย ์มี 5 ขัน้ตอน คือ วินิจฉัยความตอ้งการจ าเป็น ก าหนดจดุประสงค์
และขอบข่าย ก าหนดวิธีการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนา และระดับการ
พฒันาครูเพ่ือศษิย ์3 ระดบั ไดแ้ก่ระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองคก์าร 
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2.6.9 รูปแบบในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูต่างประเทศ 
Palmer (2003) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการสอนดว้ยหัวใจและวิญญาณ ผลจาก

การสะทอ้นของจิตวิญญาณในการศกึษาของครู เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูส้อน
ในระดบัอนบุาลถึงประถมศึกษา จ านวน 25 คน ใชโ้ปรแกรมแห่งการกลา้ท่ีจะสอนท่ีช่ือว่า “CTT” 
(Courage to Teach) โดยพาลม์เมอร ์มีวิธีแยกแยะล าดบัของการแปรเปล่ียนระบบการศึกษาไว ้ 
4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 สรา้งพลงัและคณุคา่ภายในตวัเอง เพิ่มแรงบนัดาลใจในอาชีพครู ระยะท่ี 
2 สรา้งชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู ้สนับสนุนและฝึกฝนทักษะในการส่ือสารเพ่ือน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงรว่มกัน และใชชี้วิตอย่างสอดคลอ้งกบัธรรมชาติภายในของตวัเอง ระยะท่ี 3 เปิดตวั
และส่ือสารตอ่สาธารณะในวงกวา้งใหเ้กิดการมีส่วนรว่ม ระยะท่ี 4 สรา้งระบบทางเลือกท่ีเกือ้กูล
และตอบแทนหนา้ท่ีและวิชาชีพใหมท่ี่สง่เสรมิการเปล่ียนแปลงทางการศกึษา 

3.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, ชยัยธุ มณีรตัน,์ และ พงษเ์ทพ จิระโร (2559,น.107-131) ไดท้  าการ
วิจยั เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษา คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2) เปรียบเทียบระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูจ าแนกตาม
เพศ โปรแกรมวิชา กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม รายไดผู้ป้กครอง เกรดเฉล่ีย และชัน้ปีของนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 -4 ท่ีศึกษาในปีการศึกษา 2558 
จ านวน 310 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับจิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวม 
มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย 3 ล าดบัคือดา้นบคุลิกภาพดี ดา้นเทคนิคการสอน และดา้นความรอบรูต้ามล าดบั 2) ผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสต ร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมพบว่า เพศ โปรแกรม/สาขาวิชา รายไดผู้ป้กครอง เกรดเฉล่ีย และชัน้
ปีของนกัศกึษามีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส าหรบักิจกรรมท่ีเขา้รว่มตา่งกนัมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในภาพรวมไมแ่ตกตา่ง 
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ภาวัต ตั้งเพชรเดโช (2556,79 -88) ท่ีได้ศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูกับ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ  ท่ีพยากรณค์วามทุ่มเทในการท างานของครู การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือ 1) ศกึษาระดบัความทุ่มเทในการท างานของครู จิตวิญญาณ ความเป็นครู และความกา้วหนา้
ในอาชีพ 2) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างจิตวิญญาณความเป็นครู กับความทุ่มเทในการท างาน
ของครู 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความกา้วหนา้ในอาชีพกบั ความทุม่เทในการท างานของครู 
4) พยากรณค์วามทุ่มเทในการท างานของครูดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครูและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ  จ  านวนทัง้หมด 387 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติ ท่ี ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน และการวิเคราะห์การถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความทุ่ม เทในการท างานของครู จิตวิญญาณความเป็นครู และ 
ความก้าวหน้าในอาชีพโดยรวมอยู่ ในระดับสูง 2) จิตวิญญาณความเป็นครูโดยรวม มี
ความสมัพนัธ ์ทางบวกกบัความทุ่มเทในการท างานของครู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3) ความกา้วหนา้ ในอาชีพโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกับความทุ่มเทในการท างานของครู 
อย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 4) จิตวิญญาณความเป็นครู ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ศิษย ์ดา้นความรกั ความเมตตาต่อศิษย ์ดา้นความซ่ือสัตย ์และความก้าวหน้าในอาชีพ ดา้น
ความก้าวหน้า ในการพัฒนาตนเอง ดา้นความก้าวหนา้ในเงินเดือน สามารถร่วมกันพยากรณ์
ความทุม่เท ในการท างานของครูไดร้อ้ยละ 52.60 

ธรรมนนัทิกา แจง้สวา่ง (2554) ไดท้  าการศกึษาคน้ควา้ ประสบการณข์องการเป็นครู
ผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือ
พรรณนาและบรรยายประสบการณข์องการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มครูท่ีไดร้บั
รางวลัในโครงการครูผูมี้อดุมการณแ์ละจิตวิญาณความเป็นครู และ 2)เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการพฒันาการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มครูท่ีไดร้บัรางวลัในโครงการครู
ผูมี้อดุมการณแ์ละจิตวิญาณความเป็นครู เป็นการศกึษาโดยใชแ้นวคดิปรากฎการณว์ิทยา และได้
ประยุกตแ์นวทางการวิเคราะหข์อ้มูลตามแบบปรากฎการณ์วิทยา -อัตถิภาวะเชิงประจักษ์ตาม
แนวคิดของ อาเมเดโอ ้จิออรจี์ ้(Amedeo Giorgl) มีผูใ้หข้อ้มูลหลักจ านวน 3 คน และผูใ้หข้อ้มูล
รอง จ านวน 15 คน ผลการศกึษาพบโครงสรา้งอนัเป็นแก่นสาระของประสบการณข์องการเป็นครู  
ผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบดว้ย 3 ช่วง ไดแ้ก่ 1) ช่วงการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู คือการเกิดสภาวะทางจิตและพฤตกิรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูภายใน
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ตวับุคคล แสดงใหเ้ห็นถึงความหมายของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งประกอบดว้ย 
การท่ีบุคคลตระหนักรูใ้นความเป็นครู ปฏิบัติตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็นครู มีเป้าหมายในการ
ท างานเพ่ือเด็ก และการปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความรกัและเมตตา 2) ช่วงการพฒันาสู่การเป็นครูผูมี้
จิตวิญญาณความเป็นครู คือ ระยะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมจากการ
ท างานในอาชีพครูไปสู่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  
ซึ่งจากผลของการศกึษาพบมลูเหตท่ีุเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครู เรียกว่าส่วนเสริมสรา้งการพัฒนาสู่การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 
การมีตวัตนแบบจิตวิญญาณ แรงจงูใจในการเขา้สู่อาชีพครูมีประการณใ์นการเผชิญและพบเห็น
สภาพชีวิตท่ียากล าบาก ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย ์และคุณลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวิทยา  
3) ช่วงการคงอยู่ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ ระยะท่ีสภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูคงอยู่ในตวับุคคล ซึ่งผลของการศึกษาพบ
มูลเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกับการคงอยู่ของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู 4 ประเด็น ไดแ้ก่ ความสุข ความภาคภูมิใจ ความผูกพันระหว่างศิษย ์และศรทัธา  
ตอ่บคุคลผูท้รงคณุคา่ของแผน่ดนิ 

นรินทร ์สังข์รักษา (2554) ได้ท าการสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิต
วิญญาณ จากเรื่องเล่าความส าเร็จของครูและนักเรียนในระบบการศึกษา : การพัฒนาหน่ออ่อน
ทางการศกึษา สรา้งจิตปัญญาในการเรียนรูสู้ค่วามเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์พบว่า คณุลกัษณะของครู
ท่ีดี มีความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ประกอบดว้ยคณุลกัษณะ 24 ประการ ไดแ้ก่ 1) การรกัและเมตตา 
ศิษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั  2) การรกัและผกูพนักับวิชาชีพครูและตัง้ใจจริง 3) การช่วยเหลือดว้ยการ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่เพ่ือนครูและลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงั อ าพราง 4) การเป็นกลัยาณมิตรกบัลูกศิษย์
และเพ่ือนครู  5) การเป็นตัวของตัวเอง มีความเช่ือมั่น 6) การใฝ่รูใ้ฝ่เรียน 7) การมีความรูดี้รู ้
กวา้งขวาง ลึกซึง้ 8) การมีความคิดกา้วหนา้ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล 9) การมีความมุ่งมั่น ขยนั ตัง้ใจ
ในการท างาน เสียสละและเม่ือตดัสินใจท าแลว้ตอ้งท าจนส าเรจ็ 10) ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ได้ดี  11) การรู ้จักปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับบริบทท่ีแวดล้อม 12) การมี
ความสามารถสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 13) การเป็นคนช่างสังเกต 14) การท าตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในทุก ๆ ด้าน 15) การท างานเชิงรุก 16) การพูดจาไพเราะและให้เกียรติผู้เรียน  
17) การมีความสามารถในการจดัสรรเวลาท่ีดี 18) การไม่เคยปฏิเสธงาน 19) การผอ่นปรนยืดหยุ่น
อย่างมีเหตุผล 20) การประหยัดและสอนให้นักเรียนประหยัด 21) การยึดพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัเป็นหลกัชยั 22) การถือว่าลูกศิษยเ์ป็นแรงผลกัดนัมากท่ีสุด 23) การมีความสุขกับการ
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สอนและเขา้ใจในตวัลูกศิษย ์24) การยกย่องใหเ้กียรติครูผูส้อนตนเอง และพบว่ามีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูข้องครูไทยในปัจจุบนั 15 ประการ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะหผ์ูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
2) การวิเคราะห ์หลักสูตรและเตรียมการสอน 3)การคิดในทิศทางของ เด็กมองเหตุการณ์ใน
สายตาของเด็ก การเขา้ไปนั่งในใจเด็ก 4) การสอนโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลายตามความสามารถ
ของผูเ้รียน 5) การสอนโดยเนน้กระบวนการเรียนรูจ้ริงใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน 6) การจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมไปพรอ้ม ๆ กัน และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้7) การให้
เรียนรูโ้ดยการปฏิบตัิจริง มีการใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลายจากของจรงิ การเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
8) การสอนเรื่องใกลต้วัก่อนแลว้คอ่ยขยายความให ้กวา้งออกไป 9) การเป็นกลัยาณมิตรพรอ้มท่ี
จะให ้ความรูก้ับเพ่ือนครูและผูเ้รียน 10) การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกับชีวิต  
11) การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือสิ่งดี ๆในทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนการสอน 12) การสอนแลว้เด็ก
สนุก ไดท้  าจริง ท าใหเ้ด็กมีคุณค่าในสังคม 13) การมีความสามารถในการสอนดีเด็กเขา้ใจ 14) 
การเช่ือมโยงความคิด คณุคา่ความเป็นมนษุยเ์ป็นระบบ 15)การฝึกการมีจิตสาธารณะ และสรา้ง
ประโยชนใ์หส้งัคม จากผลการศกึษา พบว่า 1) ผูบ้ริหารและครูมีการสรา้งอดุมการณค์วามเป็นครู 
มีความเขา้ใจในระบบการศกึษา สามารถเขา้ถึงหวัใจลกูศิษยแ์ละชมุชนผ่านชีวิตการศึกษา มีการ
ปรบักระบวนทศันใ์หม่ 2) วิถีในการพฒันาตนเอง มีการทบทวนตนเอง เปล่ียนวิธีคิดใหม่ เนน้การ
ใหม้ากกว่าการรบั ทุ่มเท เสียสละ มีการปฏิบัติท่ีดีมีการจัดท าโครงงานท่ีหลากหลาย 3) ปัจจัย
ความส าเรจ็ดา้นปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การรูเ้ทา่ทนัตนเอง ความเสียสละ และความภาคภมูิใจ ปัจจยั
ภายนอก ไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์าร การก าหนดนโยบายท่ีชดัแจง้ เครือข่ายพันธมิตรท่ีเขม้แข็ง 
และความรว่มมือของหมูค่ณะ 

ธนวฒัน ์ธรรมโชติ (2554) ไดท้  าการศกึษาวิจยัเรื่อง กระบวนการพฒันาความเป็นครู
จากมิติดา้นใน: กรณีศึกษา หลกัสูตร SSEHV ของสถาบนัการศกึษาสตัยาไส ประเทศไทย ผูว้ิจยั
ตอ้งการตามหาครูและการฝึกครูในอดุมคติ โดยครูมีการพฒันาดา้นในของตนเองควบคูไ่ปกบัการ
สอนกระแสหลัก งานวิจัยเป็นไปเพ่ือตอบวตัถุประสงค ์2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการ  
ท่ีท  าใหเ้กิดการพฒันามิติดา้นในของครูตาม แนวทางของสถาบนัการศึกษาสตัยาไส และ 2) เพ่ือ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมิติดา้นในของครูท่ีไดร้บัการอบรมตามแนวทางของสถาบนัการศึกษา
สตัยาไส โดยมีวิธีการวิจยัคือ การศกึษาเอกสาร การสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสมัภาษณก์ลุ่ม การตอบ
แบบสอบถาม การ สังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการท าบนัทึกการเรียนรู ้จากนัน้ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลซึ่งไดแ้ก ้ขอ้มูลเชิงเอกสาร และสมัภาษณ ์ผูท้รงคณุวฒุิเพ่ือทราบถึงคณุลกัษณะความเป็น
ครูจากมิติดา้นใน และ กระบวนการพัฒนาครูจากมิติดา้นใน  และการวิเคราะหข์อ้มูล จากการ
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ตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่มและบันทึ กส่วนบุคคลเพ่ือหา
กระบวนการอบรมและขอ้มูลการ เปล่ียนแปลงจากมิติดา้นในของผูเ้ข้าร่วมอบรม ผลการวิจัย
พบว่า 1) คุณลักษณะของครูท่ี มีการพัฒนามิติด้านในตามแนวทางการศึกษาสัตยาไส
ประกอบดว้ย 4 ประการคือ ครูเป็นผูเ้ขา้ถึงใจตนเองก่อน ครูท่ีเป็นตวัอย่าง ครูท่ีมีความรกัความ
เมตตา และครูท่ีคิดถึงประโยชนของเด็กก่อนประโยชนต์น  โดยมีกระบวนการฝึกอบรมครูเพ่ือการ
พฒันาครูจากมิติดา้นในตามทศันะของผูท้รงคณุวฒุิคือ การอยู่รวมกนัในบริบท ของโรงเรียน ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อความสงบ เป็นระยะเวลานานพอสมควรโดยใหค้วามรูค้วบคู่ไปกับการ
ปฏิบตัจิริง คณุลกัษณะดงักล่าวจะส่งผลใหค้รูสามารถเขา้ถึงจิตใจของนกัเรียน นกัเรียนก็จะจดจ า
แบบอย่างของครูมาปฏิบตัิในชีวิตของตน 2) กระบวนการท่ีใชใ้นการอบรมในหลักสูตร SSEHV 
แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกัคือ การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ โดย ผูเ้ขา้รว่มอบรมได้
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 9 สัปดาหใ์นบริบทของโรงเรียนสัตยาไสท่ีเต็มไปดว้ยความรกัความ
เมตตาของครูและ นกัเรียนท่ีมีต่อกัน มีเทคนิค 5 ประการในการจดัการเรียนการสอนคือ การท า
สมาธิ การเล่าเรื่อง การสวดมนต ์การท ากิจกรรมกลุ่ม การ ใชค้  าคมและบทกวี และการรอ้งเพลง
กลุม่ 3) หลงัจากเขา้รว่มอบรมผูเ้ขา้รว่มเกิดการเปล่ียนแปลงดงันี ้การเห็นเขา้ใจและยอมรบัตนเอง  
มีความใส่ใจคนรอบขา้ง การเห็นและขยายความรกัความเมตตาใหก้บัผูอ่ื้น ปรบัตวัเขา้กบัสิ่งใหม ่
ปรบัเปล่ียนมมุมองการ มองโลก เห็นสิ่งตา่ง ๆ ตามความเป็นจริง เห็นหรือคน้พบศกัยภาพภายใน
ตนเองมีวินัยแบ่งเวลาได ้และแยกแยะถูกผิด ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้กิดจากอิทธิพลต่าง ๆ  
ดงันี ้เด็กนกัเรียนภายในโรงเรียน ครูผูส้อน ครูในโรงเรียน การท างานรว่มกัน เนือ้หาการบรรยาย
และกิจกรรม การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การไดอ้ยู่รว่มกันเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน การปฏิบตัิ
ภาวนา และธรรมชาต ิสิ่งแวดลอ้มท่ีเงียบสงบรอบ ๆ ตวั 

อรอุมา เจริญสุข (2557) ไดท้  าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนิสิตหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กลุม่ตวัอย่างเป็น
นิสิตฝึกประสบการณว์ิชาชีพชัน้ปีท่ี 5 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่าคณุลกัษณะจิตวิญญาณภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 150 คน ไดโ้ดยใชว้ิธีการ
สุม่อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี รอ้ยละ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ และการ
วิเคราะห ์Parallel analysis เม่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจโดยการใชก้ารสกดัองคป์ระกอบ
ดว้ยวิธี Principal component และหมุนแกนโดยวิธี Varimax พิจารณาจ านวนองคป์ระกอบจาก
ค่า Eigen values ท่ีมีค่ามากกว่า 1.00 ตามกฎของ Kaiser (1960)  ไดอ้งคป์ระกอบทั้งสิน้ 12 
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องคป์ระกอบ อธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 69.78 เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห ์Parallel 
analysis ของ Horn (1965) จะไดจ้  านวนองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้รอ้ยละ 61.36 เม่ือคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติขององคป์ระกอบ 
ท่ีเหมาะสมท าใหไ้ดจ้  านวน 7 องคป์ระกอบ 42 ขอ้ค าถาม อธิบายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 53.53 
มีคา่ความเช่ือมั่นดว้ยวิธีสมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟ่า เทา่กบั 0.95ผลการวิจยัพบวา่ จิตวิญญาณ
ความเป็นครูมี 7 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้2) ความรกัและ
ปรารถนาดีต่อศิษย ์3) เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค ์4) ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ 5) การ
อทุิศตนตอ่องคก์ร 6) ความมุง่มั่นในการพฒันาผูเ้รียน 7) ความมุง่มั่นพฒันาตนเองเพ่ือวิชาชีพ 

ณฎัฐภรณ ์หลาวทองและปิยวรรณ วิเศษสวุรรณภูมิ (2553) ไดท้  าการพัฒนาตวัชีว้ดั
จิตวิญญาณความเป็นครูและพัฒนาสรา้งแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการศึกษา
องคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครูจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 6 ท่านและการ
พฒันาและตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู จากนิสิตนกัศกึษาท่ีศกึษาอยู่
ในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร ์จ  านวน 481 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบ  
จิตวิญญาณความเป็นครูจากขอ้มลูการสมัภาษณมี์จ านวน 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรบัผิดชอบ
ในหน้าท่ี ความรักในอาชีพ การรกัและเมตตาเพ่ือมนุษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความ
ยุติธรรม และการเป็นแบบอย่างท่ีดี 2) แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีพัฒนาขึน้เป็นแบบวดั
ประเภท ลิเคิรต์สเกล 5 ระดับ ภายหลังจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีจ านวน  4 
องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 1) การปฏิบัติตนตามหนา้ท่ีครู 2) การปฏิบัติต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค 3) 
ความเช่ือมั่นในศกัยภาพมนษุย ์4) ความเสียสละในงานครู โดยมีคา่ความเท่ียงขององคป์ระกอบ
ย่อยอยู่ตั้งแต่ .475 ถึง .877 ผลการตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของแบบวัดจิต
วิญญาณความเป็นครู และแบบวดัเจคติตอ่วิชาชีพครู มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัใน
ระดบัสงูเทา่กบั .853 ซึ่งเป็นค าท่ีมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

สพุิชญา โคทวี, และ วารีรตัน ์แกว้อไุร (2557, น. 79-98) ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับ
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์ผลการวิจยัพบวา่ 1. การคณุลกัษณะของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
คือ 1) การเห็นคณุคา่ในตนเอง : มีความรบัผิดชอบ ตอ่หนา้ท่ี มีความรกัศรทัธาในวิชาชีพครู และ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์2) การเห็นคุณค่าผู้อ่ืน : มีความเสียสละ มีความรกัเมตตาผู้อ่ืนและ
สรรพสิ่งรอบตวั 3) การเห็นคณุคา่ของการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ : เคารพสิทธิผูอ่ื้น เคารพกฎเกณฑ์
ของสงัคม คิดดีหรือคิดบวก และท าประโยชนเ์พ่ือผูอ่ื้น ส่วนดา้นวิธีการ และเทคนิคในการพฒันา 
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จิตวิญญาณความเป็นครูดว้ยจิตตปัญญาศกึษาขึน้อยู่ท่ีความเหมาะสมของสถานการณก์ารสอน
และสิ่งท่ีตอ้งการให ้เกิดกบัผูเ้รียน ส่วนดา้นกระบวนการท่ีจะน ามาใชพ้ฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ การท า
สมาธิ สุนทรียสนทนา การฟังอย่าง ลึกซึง้ การนอ้มสู่ใจอย่างใคร่ครวญ การสะทอ้นการเรียนรู ้2. 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มี 2 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบ การ
เรียนการสอนท่ีเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน องคป์ระกอบท่ี 2 ตวั
รูปแบบการเรียน การสอนประกอบดว้ย หลกัการ วตัถปุระสงค ์เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวดัผลและประเมินผล สว่นดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมี 4 ขัน้ตอนคือ 1) การเตรียม
ความพรอ้ม (Check in) 2) การแลกเปล่ียน เรียนรูห้รือการเล่าเรื่อง (Conversation) 3) การสรุป
บทเรียน (Conclusion) 4) การพิจารณาดว้ยใจอย่างใครค่รวญ (Contemplation) รูปแบบการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก และคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 3. ผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการการสอนท่ีพัฒนาขึน้มีคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 รวมทัง้มี
ผลการเรียนรูใ้นดา้นความรู ้จิตวิญญาณความเป็นครู ในแต่ละหน่วยการเรียนรูภ้าพรวมอยู่ใน
ระดบัมากและมีจิตวิญญาณความเป็นครูหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

นฤเบศร ์สายพรหม และคนอ่ืน ๆ (2559, น.139-158) ไดท้  าการศกึษาอิทธิพลปัจจยั
เชิงสาเหตแุละผลของจิตวิญญาณในการท างานท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณเจตคติและ
พฤติกรรมในการท างานของครูในโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อจิตวิญญาณในการท างาน ได้แก่ก ารรับรูก้าร
สนับสนุนจากองคก์าร ความยุติธรรมในองคก์าร และทุนทางจิตวิทยา ส่วนจิตวิญญาณในการ
ท างานพบว่า มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครู นอกจากนี้ การรับรูก้าร
สนับสนุนจากองคก์าร ความยุติธรรมในองคก์าร และทุนทางจิตวิทยา ยังมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความพึงพอใจในงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร ผ่าน
จิตวิญญาณในการท างานกบัสขุภาวะทางจิตวิญญาณ 

วันทนีย์ นามสวัสดิ์ และคนอ่ืน ๆ (2558, น.7-20) ท่ีได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้จิตต
ปัญญาศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาคณะครุ ศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการวิจยัพบว่า (1) คณุลกัษณะความเป็นครูของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์
หลงัเรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2) คณุลกัษณะความเป็นครู
หลังการจัดการเรียนรูข้องนักศึกษากลุ่มท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยกระบวนการจิตตปัญญา
ศกึษาสงูกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยกระบวนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิตท่ีิระดบั .01 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพฒันาความเป็นครูของนกัศกึษากลุ่มทดลอง
ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยกระบวนการจิตตปัญญาศกึษาสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการ
เรียนรูโ้ดยกระบวนการสอนแบบบรรยายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ (4) นกัศกึษา
กลุ่มท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษามีพฤติกรรมความเป็นครูขณะฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ ครบทัง้ 3 ดา้น คือ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในวิชาชีพ ดา้นทักษะ และดา้น
คณุธรรม 

3.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
Kathleen & Reardon ( 2010) ได้ท าการศึกษาคุณลักษณะท่ีเอื ้อต่อการมีจิต

วิญญาณความเป็นครู กรณีศึกษาเบือ้งตน้ จุดประสงคใ์นการวิจัยมีอยู่ 2 ประการ คือ การหา
ความสัมพันธ์การรับรูข้องครูกับจิตวิญญาณความเป็นผู้น  าของครู และหาประสิทธิผลขอ ง
คณุลักษณะท่ีเอือ้ต่อการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 3 ประการ คือ 1) ความซ่ือสัตย ์(Honesty)  
2) ความเป็นมนุษย ์(Humanity) 3) การบริการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Service to others) ส่วนแรกเป็น
การศึกษาวิจัยเชิงคณุภาพ และส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ การวิจยัในส่วนแรกใช้
แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งพัฒนามาจาก Beazley (1997)และ Fowler (1981) กับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาในวิทยาลยัครูท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนา จ านวน 331 คน ผลการศึกษาพบว่า 
สามารถเก็บขอ้มูลได ้259 คน คิดเป็น 78 % ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด โดยผลการศึกษาพบว่า  
กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือว่าจิตวิญญาณเป็นลักษณะของความเช่ือโดยทั่วไป และความเช่ือถูก
ก าหนดโดยความศรทัธานบัถือ ความเป็นผูน้  าของบุคคลถูกก าหนดใหเ้ป็นความสามารถในการ
ท างานท่ีก าหนดโดยองคก์รแตล่ะองคก์ร และการรบัรูถ้กูก าหนดใหเ้ป็นความตระหนกัท่ีมาจากองค์
ความรูห้รือกระบวนการสมัผสั  การวิจยัในส่วนท่ีสองเป็นการศึกษากับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 332 
คน ท่ีก าลงัศกึษาในมหาวิทยาลยัในวอชิงตนั ดี ซี พบว่า มีคณุลกัษณะท่ีเอือ้ตอ่การมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอยู่  3 ประการ คือ 1) ความซ่ือสัตย์ (Honesty)  2) ความเป็นมนุษย์ เมตตา 
(Humanity) 3) การบริการช่วยเหลือผูอ่ื้น (Service to others) ผลการวิจยัพบว่า คา่ความสมัพนัธ์
ในการศกึษาครัง้นีเ้ทา่กบั .90 

Marshall (2009) ไดท้  าการศกึษาคน้ควา้เรื่อง การเริ่มตน้ของจิตวิญญาณความเป็น
ครู โดยมีจดุประสงคใ์นการวิจยัเพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างจิตวิญญาณกบัการสอน งานวิจยัชิน้
นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองเป็นครูท่ีมีประสบการณใ์นการท างาน
ระหว่าง 1-5 ปี จ  านวน 18 คน ผลการวิจัยสรุปไดด้ังนี ้คุณภาพของครูท่ีดีจะส่งผลถึงคุณภาพ  
การเรียนการสอนในหอ้งเรียน เพราะครูท่ีดีมีคณุภาพจะสามารถสรา้งและปรบัปรุงการสอนใหมี้
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ความเหมาะสมกบัหอ้งเรียนแตล่ะหอ้งเรียนเสมอ และมีความสมัพนัธต์อ่เน่ืองถึงการสรา้งหลกัสตูร
ใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนได ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้1) คุณมีจิตวิญญาณในการสอนหรือไม ่  
2) คณุสนใจท่ีจะมีอาชีพสอนไดอ้ย่างไร 3) คณุลกัษณะของครูท่ีดีในความคิดของคณุเป็นอย่างไร 
จากค าถามแรกพบว่าจิตวิญญาณมีความส าคญัและการสอนท่ีเนน้ถึงจริยธรรมความเช่ือในเรื่อง
ศาสนาจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจในความหมายของชีวิตมากขึน้ จากค าถามท่ีสองพบว่าบทบาทของครู 
และการสั่งสอนของครูในอดีตมีผลใหเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการท าอาชีพครูในปัจจบุนั กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่อยากเป็นครู ตอ้งการสอนและช่วยเหลือเด็ก เป็นแรงบนัดาลใจภายในของตนท่ีตอ้งการ
เป็นครู เป็นอาชีพท่ีทา้ทายและเป็นประสบการณใ์นการท างานเพ่ือผูเ้รียนใหมี้การพฒันา และจาก
ค าถามสดุทา้ยของกลุ่มตวัอย่างพบลกัษณะของครูท่ีดีมีดงันี ้1) การดแูลใส่ใจ (Caring) 2) การมี
ประสิทธิภาพในการสอน มีความรูจ้ริงในศาสตรข์องตนเอง (Effective) 3) การช่วยเหลือดูแล
นักเรียนเป็นรายบุคคล (Help or see student as individuals) 4) การให้ค  าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
(Students are able to talk to teacher) 5) ความเข้าใจ (Understanding) 6) การให้เวลากับ
ผู้เรียน (Takes time for students) 7) การเปิดใจยอมรับ(Respectful) 8) มีความน่ารัก (Kind)  
9) มีความกระตือรือรน้(Energetic) 10) การไมเ่ป็นเพียงนกัวิชาการ (Not just academic) 

Palmer (2003) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการสอนดว้ยหัวใจและวิญญาณ ผลจากการ
สะทอ้นของจิตวิญญาณในการศึกษาของครู เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูส้อนใน
ระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา จ านวน 25 คน ใชโ้ปรแกรมแห่งการกลา้ท่ีจะสอนท่ีช่ือว่า “CTT” 
(Courage to Teach) งานวิจัยชิน้นีมี้จุดประสงคเ์พ่ือหามิติของการมีจิตวิญญาณครูท่ีดีและจิต
วิญญาณในการสอนของครูเป็นอย่างไร หลงัจากผูว้ิจยัคน้ควา้เอกสารและสงัเคราะหเ์รื่องเล่าของ 
Mr.Porter คน้พบวา่ระบบการศกึษาในปัจจบุนั มุ่งเนน้เปา้หมายเพียงแคก่ายภาพภายนอกเท่านัน้ 
ซึ่งเกรดหรือผลการเรียนเป็นท่ีตัง้ ไม่ไดเ้นน้ย า้ถึงวา่ศกึษาไปแลว้ไดอ้ะไร ครูผูส้อนเองสอนเพียงแค่
เพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลุเปา้หมายไดเ้กรดท่ีสวยงามเท่านัน้ เพียงพอหรือไม่ ผูว้ิจยักล่าวว่ามนัเป็นการ
ลม้เหลวในการสอนเพ่ือใหไ้ดใ้บปริญญาเท่านัน้ แต่ผูเ้รียนจะไม่ไดรู้ค้วามหมายของการศึกษาท่ี
แทจ้รงิเลย จึงเป็นการตอบค าถามท่ีว่าหวัใจหลกัของการสอนคือครู ครูกลา้ท่ีจะปฏิวตัจิิตวิญญาณ
หรือไม่ ออกนอกระบบสอนอย่างเขา้ถึงใหไ้ดรู้ค้วามหมายและความจริง จิตวิญญาณเป็นฆราวาส
ของสงัคม หมายถึง การสอนดว้ยหวัใจและจิตวิญญาณ ถึงแมจ้ะเป็นการสอนท่ีจบัตอ้งไม่ได ้แตมี่
คณุค่ามีความหมายมาก หากกล่าวถึงการปรบัเปล่ียนการสอน ครูผูส้อนกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง 
การสอนหรือไม่ การพัฒนาการสอนในรอบ 30 ปีท่ีผ่านมา ท าใหเ้กิดโปรแกรมแห่งการกลา้ท่ีจะ
สอนท่ีช่ือว่า “CTT” (Courage to Teach) ผูส้อนในระดบัอนุบาลถึงประถมศึกษา จ านวน 25 คน 
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จากผลของการเปล่ียนแปลงนี ้พบว่าการเรียนการสอนเพ่ือการคน้พบความหมาย ดว้ย กาย ใจ 
และวิญญาณ ท าใหผู้เ้รียนมีความสขุมากขึน้ โดยเฉพาะในระดบัอนบุาล 

Ashmos & Duchon (2000) ไดท้  าการศึกษาและวิจยัเรื่องแนวความคิดและการวดั
จิตวิญญาณในการท างาน วัตถุประสงคเ์พ่ือท าการศึกษาแนวคิดจิตวิญญาณในการท างาน  
และก าหนดองคป์ระกอบในจิตวิญญาณในการท างาน เพ่ือสามารถท าการวดัจิตวิญญาณในการ
ท างานได ้ซึ่งท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างในโรงพยาบาล จ านวน 4 แห่ง  4 จังหวดั ใชแ้บบวัด
แบบลิเคิรต์ มาตราส่วน 7 ระดบั ท่ีมีอายุเฉล่ีย 43.2 ปี ท่ีมีอายุงานในองคก์รเฉล่ีย 7.9 ปี  และอยู่
ในต าแหน่งปัจจุบนัเฉล่ีย 5.79 ปี ในการท าการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง จ านวนทัง้สิน้ 696 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 515 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74 และระดบัการศกึษาปรญิญาตรี รอ้ยละ 64 
และสูงกว่าปริญญาตรี รอ้ยละ 33 ผลการวิจยัพบว่า สามารถก าหนดไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบคือ 
การรบัรูห้รือ ประสบการณ์เชิงจิตวิญญาณของบุคคลในด้านชีวิตภายใน (The Inner Life as 
Spiritual Identity) ด้านงานท่ีมีความหมาย (Meaning and Purpose in Work) และด้านสังคม  
(A Sense of Connection and Community) ส ร้า ง แ บ บ วั ด ทั้ ง ห ม ด  6 6  ข้ อ  แ บ่ ง เ ป็ น  7 
องคป์ระกอบยอ่ย ดงันี ้1) กฎเกณฑข์องสงัคม สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั .859  2) ความหมายของ
การท างาน สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเทา่กบั .858 3) คณุคา่ในชีวิต สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเทา่กบั .804 4)กลุ่ม
ของจิตวิญญาณ สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั .736 5) ความรบัผิดชอบส่วนบคุคล สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า
เท่ากับ.772 6) ความสมัพนัธเ์ชิงบวกต่อผูอ่ื้น สมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั .737 7) การเขา้ถึงระดบั
การมีสต ิสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าเทา่กบั .689 

จากการศึกษางานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู สรุปไดว้า่ ผลการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูโดยภาพรวมส่วนใหญ่ท า
ใหร้ะดบัจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตามจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีท าการวิจยั
ดังกล่าว ขึ ้นอยู่กับบริบทของจิตวิญญาณความเป็นครูในแต่ละด้านท่ีแตกต่างกันด้วย



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. เพ่ือสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 
3. เพ่ือศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น

ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 
งานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดย

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะที่ 1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการ

สัมภาษณ์นักวิชาการศึกษาท่ี มีความลุ่มลึก เก่ียวกับวิ ธีการแห่งศาสตร์พระราชา ของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจิตวิญญาณความเป็นค รู 
เพ่ือก าหนดนิยามและตวัแปรโครงสรา้งของจิตวิญญาณความเป็นครู จากนัน้ศึกษาองคป์ระกอบ
ของจิตวิญญาณความเป็นครู จากครูผูไ้ดร้บัรางวลั “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ท่ี 14 ประจ าปี 2560 จาก
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ สรา้งแบบวดั
จิตวิญญาณความเป็นครู และตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ระยะที่ 2 การสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยน าข้อสนเทศท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นระยะท่ี 1 
มาพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือน ากรอบของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูไปสู่การจดักิจกรรมเสริมสรา้งจิต
วิญญาณความเป็นครูนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) โดยใช้กระบวนการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ADDIE Model ของ Kruse (2009) ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนเชิงระบบ (System Approach) 

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั  
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 

ระยะที ่1 การศึกษานิยามและศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
การวิจยัระยะท่ี 1 มีวิธีด  าเนินการวิจยัแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็น
ครู คือ การวิเคราะหแ์ละสรุปเนือ้หาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นนกัวิชาการศกึษา
ท่ีมีความลุ่มลึกเก่ียวกบัวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  และจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย ดร.สุเมธ 
ตนัตเิวชกลุ ศาสตราจารยกิ์ตตคิณุ สมุน อมรวิวฒัน ์และรองศาสตราจารย ์ดร.โสรีช ์โพธิแกว้ 

ระยะที่ 1 

ขั้นตอนที่ 1 การศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 

ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ระยะที่ 2 

การสรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู  

ของนกัศกึษาวชิาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ระยะที่ 3 

การศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู  

ของนกัศกึษาวชิาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
การศกึษาเชิงปรมิาณ 
การทดลองแบบ  

Randomized Control-Group  
Pretest-Posttest Design 

การศกึษาเชิงคณุภาพ 
สมดุบนัทกึการเรยีนรู ้(Learning Log) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ แบบ
สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ภาคผนวก ง) ผูว้ิจยัท าการหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษานิยาม
ของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยปรกึษากบัอาจารยท่ี์ปรกึษาและคณะกรรมการควบคมุปรญิญา
นิพนธท์ัง้ 3 ท่าน เป็นเบือ้งตน้ โดยท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยพิจารณาจากขอ้ค าถามใน
การสมัภาษณ ์ผลการพิจารณาพบว่า ขอ้ค าถามมีความครอบคลุม เนือ้หาครบถว้น มีขอ้ค าถาม
ถูกต้องเหมาะสมตรงตามโครงสรา้ง และมีภาษาท่ีใช้เหมาะสมกับผู้ให้ขอ้มูล และด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

การวิเคราะหข์อ้มูล คือ การวิเคราะหแ์ละสรุปเนือ้หาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณจ์าก
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลในการพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ ครูผู้
ไดร้บัรางวลั “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ท่ี 14 ประจ าปี 2560 จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน มีประชากรจ านวนทัง้สิน้ 219 คน และมีกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) ซึ่งมีคณุสมบตัิ และไดผ้่านการพิจารณาคดัเลือกจากครูสายงานการสอน 
ท่ีเป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นท่ีปรากฏ และเป็นท่ีรกั
ของนกัเรียน เพ่ือนครู และชมุชน อนัแสดงออกใหเ้ห็นถึงวา่ ผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกมีคณุลกัษณะและ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมของการเป็นครูผูท่ี้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริง จ  านวนทั้งสิน้  
25 คน โดยพิจารณาเลือกจากเกณฑส์งักดัเขตพืน้ท่ีการศึกษา ทัง้ 2 ระดบั คือส านกังานเขตพืน้ท่ี
การประถมศึกษา และส านักงานเขตพืน้ท่ีการมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน  
9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพิษณุโลก ตาก สโุขทยั อทุยัธานี อตุรดิตถ์ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์
และเพชรบรูณ ์

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (ภาคผนวก ง) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ให้
ขอ้มลู ส่วนท่ี 2 แนวค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัประเด็นพฤติกรรม
ของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู และพฤติกรรมของครูท่ีไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู ผูว้ิจยัท า
การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยปรึกษากับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน เป็นเบื ้ องต้น และ
ท าการศึกษาน าร่อง โดยทดลองใชแ้บบสัมภาษณ์แนวค าถาม ก่อนจะน าไปใชจ้ริง กับอาจารยใ์น
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โรงเรียนท่ีมีประสบการณก์ารสอนมากกว่า 20 ปี จ  านวน 3 ท่าน เพ่ือท าการปรบัแนวค าถามใหมี้ความ
เหมาะสม ชดัเจนมากขึน้ 

การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู

จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง โดยผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการใหข้อ้มูลมาวิเคราะห์
เนือ้หา Content Analysis จากกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูโดยมีวิธีการดงันี ้

1. ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หข้อ้มลูน ามาแจกแจงความถ่ี และ หาคา่รอ้ยละ  
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามวิธีการของ Flanagan (1954) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
2.1 อ่านข้อความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้งหมดโดยภาพรวม เพ่ือ

น าไปวิเคราะหส์ว่นสาระส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัในครัง้นี ้ 
2.2 น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาจัดกลุ่ม โดยดูจากค าหรือขอ้ความท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกันแสดงถึงพฤติกรรมของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู วิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งของลักษณะขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่และขอ้มูลท่ีไดม้าใหม่ พรอ้มทัง้อ่านท าความเขา้ใจกับ
ขอ้มลูทัง้หมดอีกครัง้เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นสมบรูณแ์ละปรบัปรุงอีกครัง้ 

2.3 อ่านทบทวนและวิเคราะหก์ารจัดกลุ่มของพฤติกรรมครูท่ีมีจิต
วิญญาณความเป็นครูในแต่ละประเด็น และน าผลการวิเคราะหข์้อมูลท่ีได ้เสนอให้อาจารยท่ี์
ปรกึษาพิจารณาและตรวจสอบเพ่ือความถกูตอ้งในการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.4 จดัเตรียมขอ้มูลเป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการเพ่ือน าไปสรา้งแบบวดั
จิตวิญญาณความเป็นครูในขัน้ตอนตอ่ไป 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

ประชากร คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
38 แห่ง ปีการศกึษา 2560 แบง่ตามเขตภูมิศาสตร ์จ านวน 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ จ านวน 8 แห่ง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคกลาง 14 แห่ง และภาคใต ้5 แห่ง จ  านวนทัง้สิน้ 22,450 
คน  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชศ้กึษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ นกัศกึษาวิชาชีพครู
ชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์โดยสุ่มแบบแบง่ชัน้ มหาวิทยาลยัราชภฏัตามภูมิภาค  อย่างนอ้ย 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ เขตภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เขตภาคกลาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเขตภาคใต ้คือ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา การวิจยัครัง้นีมี้พารามิเตอรจ์  านวน 55 คา่ ผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดในการ
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ก าหนดขนาดตวัอย่างจากการใชส้ถิติวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) ของ Hair, et al. 
(2010) ท่ีเสนอใหใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 10 ถึง 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอรท่ี์ตอ้งการประมาณ
คา่ (550-1,100 คน) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจริงไดร้วมทัง้สิน้ 692 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์เพียงพอตอ่การหา
คณุภาพได ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู ท่ีผูว้ิจยัสรา้ง
ขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดจิต
วิญญาณความเป็นครู รวมถึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณใ์นขัน้ตอนท่ี 1 

2. สรา้งขอ้ค าถามแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ จ านวน 68 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แบบลิเคริท์ (Likert) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ 

3. น าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ จ  านวน 68 ขอ้ ไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ก) จ  านวน 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณา
ตรวจสอบเก่ียวกบัการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทใ์นแตล่ะดา้น
เป็นรายข้อ และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ของแบบวัดท่ีสรา้งขึน้  
โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบัความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้ 

+1 = ขอ้ค าถามมีความเหมาะสม 
  0 = ไมแ่นใ่จวา่ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 -1 = ขอ้ค าถามไมมี่ความเหมาะสม  
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ตัวอย่างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
ค าชี ้แจง ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความในแบบสอบถามอย่างละเอียดแล้วโปรดท า

เครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัการรบัรูห้รือการแสดงออกของทา่นมากท่ีสดุ 

ข้อค าถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 
1.ฉนัควบคมุอารมณข์องตนเองไดดี้ทกุ
สถานการณ.์....................................... 

2.ฉนัใชเ้กม เพลง หรือกิจกรรม 
ประกอบการสอนดว้ย.......................... 

     

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
1.ฉนัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนถาม เม่ือเกิดขอ้
สงสยั.............................................. 

2.ฉนัใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว.้.. 

     

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู 
1.การเป็นครูท าใหฉ้นัมีความสขุ............ 
2.ฉนัจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของวิชาชีพครู
อยา่งเครง่ครดั....................... 

     

เกณฑก์ารให้คะแนน  

ข้อความ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ทางบวก 5 4 3 2 1 
ทางลบ 1 2 3 4 5 

เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งรายดา้นและ
โดยรวม (วิเชียร เกตสุิงห.์ 2538:9) 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครูสงูมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครูสงู 
คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครูปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครูต ่า 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีจิตวิญญาณความเป็นครูต ่ามาก 



  113 

4. ผูว้ิจัยน าคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณาของผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) ระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีมีความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาและไดด้  าเนินการปรบัภาษาของขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ
น าไปใชไ้ด ้จ  านวน 55 ขอ้ 

5. น าแบบวดั จิตวิญญาณความเป็นครู มาหาความเช่ือมั่น โดยวิธีสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบคั และค่าอ านาจจ าแนก กับนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ล าปาง จ านวน 100 คน ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวน 55 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.322-0.816 ซึ่งสามารถใชไ้ดท้ัง้หมด 55 ขอ้ (ภาคผนวก ค) 

6. น าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ไปใหก้ับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 692 คน 
ตอบ และท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป M-Plus 7 เพ่ือน าผลท่ีไดม้าใชแ้สดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัจิต
วิญญาณความเป็นครู (ผลการวิเคราะหใ์นบทท่ี 4) 

ระยะที ่2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ผูว้ิจยัน าขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นระยะท่ี 1 มาพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือน ากรอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูไปสู่การจดักิจกรรมเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู
นอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) โดยใชก้ระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ของ Kruse (2009) ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (System 
Approach)มีล าดบัการพฒันาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. การวิเคราะห ์(Analysis) 
1.1 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลอง โดยท าการวิเคราะห์จาก

หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั และการสมัภาษณน์กัวิชาการ รวมถึงจากเอกสาร
และงานวิจยัตา่ง ๆ 

1.2 การวิเคราะหเ์นือ้หาหรือการจดัการเรียนรู ้ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์นวคิด
และทฤษฎีการเรียนรูท่ี้จะน ามาเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยในเบือ้งตน้ผูว้ิจยัน าทฤษฎี
การเรียนรูแ้ละแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ได้แก่ แนวคิดจิตต
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ปัญญาศึกษา และแนวคิดเก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กนธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบูรณาการเข้าด้วยกันให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) ท่ีจะสามารถเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครูได ้และน ากระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 3 
ขัน้ตอน มาใชใ้นการจดักระบวนการเรียนรู ้พิจารณาเลือกเทคนิคการจดัการเรียนรู ้รวมถึงเทคนิค
ทางจิตวิทยามาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเนือ้หาในการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแตล่ะองคป์ระกอบ 

1.3 การวิเคราะหบ์รบิทสิ่งแวดลอ้ม ขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัไดท้  าความเขา้ใจกบักิจกรรม
เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) และการจัด
สภาพแวดลอ้มในการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ สถานท่ีในการจัดการเรียนรู ้วัน เวลาในการจัดการ
เรียนรูท่ี้เหมาะสม เป็นตน้ 

2. การออกแบบ (Design)  
2.1 หลกัการ  
2.2 วตัถปุระสงค ์ 
2.3 เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.4 กระบวนการจดัการเรียนรู ้โดยจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญา

ศกึษา 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
2.4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Awareness and Mediation) 
2.4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (Contemplation) 
2.4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Reflection and Application) 

2.5 การวดัและประเมินผล 
2.6 บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
รายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

ดงัแสดงในภาคผนวก ง  
3. การพัฒนา (Develop)  

3.1 การด าเนินการพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู อยา่งเตม็รูปแบบครบถว้นตามขัน้ตอนท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้  

3.2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 5 ท่าน (รายช่ือดงัภาคผนวก ก) ประเมินความ
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เหมาะสมของรา่งรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็น
ผูท่ี้มีประสบการณใ์นดา้นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคณุภาพ
ของเครื่องมือการวิจยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้จ  านวน 2 ทา่น ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
จิตวิทยา จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและประเมินผล จ านวน 1 ท่าน (ผลการ
สรา้งรูปแบบน าเสนอในบทท่ี 5) 

3.3 การวิเคราะหข์อ้มลูการสรา้งและหาคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นครัง้
นี ้เป็นการวิเคราะหผ์ลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือหาคณุภาพ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ด  าเนินการโดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ Rating Scale 5 
ระดบั โดยน าแบบประเมินมาตรวจใหค้ะแนนเทียบกบัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 คะแนน หมายถึง องค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 คะแนน หมายถึง องค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมมาก 

คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49 คะแนน หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้มีความเหมาะสมปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49 คะแนน หมายถึง องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการ
เรียนรู ้มีความเหมาะสมนอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 คะแนน หมายถึง องค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู ้มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 

เกณฑ์เพ่ือตัดสินผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญในองคป์ระกอบต่าง ๆของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมหรือไม่ ใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียไม่ต  ่ากว่า 3.50 คะแนน และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน 1.00 คะแนน 

จากนั้นน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ี
สรา้งขึน้มาปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน าไปทดลองใชก้ับนักศึกษา
วิชาชีพครู ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน และน าไปปรบัปรุงแก้ไข ก่อน
น าไปใชก้บักลุม่ทดลองจรงิ ผลการปรบัปรุง ดงัปรากฎในภาคผนวก ง 
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4. การน าไปใช้ (Implementation) 
ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความ

เป็นครูไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 26 คน 

5. การประเมินผล (Evaluation) 
ในขั้นตอนนีผู้้วิจัยศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต

วิญญาณความเป็นครู ซึ่งอยู่ในการวิจยัระยะท่ี 3 เพ่ือประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ 

ระยะที ่3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ในการศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. แบบแผนการทดลอง 
ผูว้ิจยัจะศกึษาผลของการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครูไปใช้ โดยประยุกต์ใช้การทดลองแบบ Randomized Control-Group Pretest-
Posttest Design (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538, น. 249) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง 
ดงัตาราง 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง (Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design) 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E R T1 X T2 
C R T1 - T2 

ความหมายของสญัลกัษณ ์มีดงันี ้
ER คือ กลุม่ทดลอง (Experimental group) 
CR คือ กลุม่ควบคมุ (Control group) 
R คือ การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งแบบสุม่ (Ramdom assignment) 
T1 คือ การสอบก่อนท่ีจะจดักระท าการทดลอง (Pretest) 
T2 คือ การสอบหลงัจากท่ีจดักระท าการทดลอง (Posttest) 
X คือ การจดักระท า (Treatment) 
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2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม ซึ่งไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 52 คน เพ่ือแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคุม 26 คน จากนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวนรวมทัง้สิน้ 341 คน  

3.วิธีด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครู โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
3.1 ระยะก่อนการทดลอง ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองกับนักศึกษาวิชาชีพครู

จ านวน 52 คน ท าการสมัภาษณ์เพ่ือสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม และท าการ
แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน กลุ่มควบคมุ 26 คน ผูว้ิจยัน าแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู
กับกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 
(Pretest) โดยกลุม่ควบคมุไมไ่ดเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

3.2 ระยะทดลอง ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองตามระยะเวลาท่ีปรากฎในรูปแบบ
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 14 ครัง้ ครัง้ละ 90 นาที 

3.3 ระยะหลงัการทดลอง ผูว้ิจยัน าแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูกบักลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้ 2 กลุม่ คือกลุม่ทดลอง กบักลุม่ควบคมุ เพ่ือเป็นคะแนนหลงัการทดลอง (Posttest) 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

4.1 การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณ 
4.1.1 วิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วมพหุนาม (MANCOVA) เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.1.2 วิ ธีการวิ เคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (MANOVA) เพ่ื อ
เปรียบเทียบคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.2 การวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพ 
ท าการวิเคราะหเ์ชิงคณุภาพจากสมุดบนัทึกการเรียนรู ้เพ่ือยืนยนัขอ้มูล

เชิงปริมาณในขั้นตอนท่ี 1 และมุ่งหารายละเอียดของผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 



 

บทที ่4 
การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจติวิญญาณความเป็นครู 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัก าหนด

สญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
K แทน จ านวนขอ้ 

𝑥2 แทน คา่สถิตไิค-สแควร ์(Chi-Square) 
df  แทน  องศาอิสระ 
CFI แทน คา่ดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรียบเทียบ (Comparative 

Fit Index) 
TLI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Trucker 

Lewis Index) 
GFI แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
AGFI แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted 

Goodness of Fit Index 
RMSEA แทน ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือน

โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) 
SRMR แทน คา่ดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ 

(Standard Root Mean Square Residual) 

R2 แทน ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Squared 

Multiple Correlation) 
ME แทน จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 
STU แทน จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 
SC แทน จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู 
PER แทน บคุลิกภาพความเป็นครู 
TEA แทน บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน 
SELF แทน การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 



  119 

SCOM แทน การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา 
SFAIR แทน การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค 
ATT แทน เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู 
FAITH แทน ศรทัธาในวิชาชีพครู 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ระยะท่ี 1 ของงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัท าการศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ

ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือใหไ้ด้
ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู และใช้วิจัย  
เชิงปริมาณในการตรวจสอบคุณภาพ ตามโครงสรา้งของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยผู้วิจัย
น าเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น ผลการศึกษานิยามและองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครู 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของ  
จิตวิญญาณความเป็นครู 

ผู้วิจัยท าการศึกษานิยามและองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการ
วิเคราะหข์อ้มลู แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู 
คือ การวิเคราะหแ์ละสรุปเนือ้หาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์ 

ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นนกัวิชาการศกึษาท่ีมี
ความลุ่มลึกเก่ียวกับวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ผูใ้หข้อ้มูลหลักคนท่ี 1 คือ ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล ต าแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิชัย
พฒันา 

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 คือ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน ์ต าแหน่ง 
ประธานคณะกรรมการจดัท าพจนานกุรมศพัทศ์กึษาศาสตร ์ราชบณัฑิตท่ีปรกึษา 

ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 3 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว ต  าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการสถาบนัรากแกว้ สถาบนัจิตวิทยาการปรกึษาแนวพทุธ 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบกึ่ งโครงสร้าง (ภาคผนวก ง เป็นเครื่องมือในการ
สมัภาษณใ์นการวิจยัครัง้นี ้ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูตา่งใหน้ิยามของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูไวส้อดคลอ้งกนั ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากบทสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มลูทัง้ 3 ทา่น ดงันี  ้
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“…จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นจิตส านกึในหนา้ที่ของความเป็นครู เกี่ยวกบัการทุ่มเท เสียสละ มี
ความใกลช้ิด มีความสมัพนัธ์กบัเดก็ เขา้ใจในตนเอง เขา้ถงึเดก็นกัเรยีน และพฒันาวชิาชีพตนเองได”้ ผูใ้หข้อ้มลู
หลกัคนท่ี 1 

“…จิตวิญญาณความเป็นครู มีแนวโนม้เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของความรกัความเมตตา ที่มีต่อตนเอง  
ต่อผูเ้รยีนและต่อวชิาชีพ” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2 

“…จิตวิญญาณความเป็นครู คือ ความส านึกรบัผิดชอบอย่างลึกซึ้งในหนา้ที่ที่ตนเองตอ้งท าใน
วิชาชีพครู และตอ้งใหลู้กศิษย์ไดป้ระโยชน์จากสิ่งที่ตนเองท า มีความเสียสละ ทุ่มเทใหก้ับงานของตน มีใจ
เมตตา และ เขา้ใจในตนเอง และ ลูกศษิยอ์ย่างลกึซึง้ รูใ้นสิ่งทีต่นเองรู”้ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 3 

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง 
คณุลักษณะทางจิตและพฤติกรรม ท่ีแสดงออกถึงการส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู สามารถ
แบง่ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และ
ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู นอกจากนีย้งัสามารถวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็นองคป์ระกอบย่อย 
ไดด้งันี ้

จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเป็นคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
ส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู ดา้นท่ีเกิดกับตนเอง สะทอ้นไดจ้ากบทสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มูล 
ดงันี ้

“…มีความรูจ้รงิในศาสตร์ของตนเอง ถ่ายทอดเป็น สอนเป็น เป็นพาหะทีด่ี (พาหะคือการถ่ายทอด) 
รูจ้กัใชเ้ครือ่งมือใหเ้ป็นประโยชน ์(เครือ่งมือ คอื “สือ่” เหมือนในหลวงรชักาลที ่9 ใช ้EDLTV แกปั้ญหา รร.ตชด. 
ใชส้ือ่แทนการขาดแคลนของครู) และครูตอ้งปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอใหท้นักบัโลกปัจจุบนัโดยให้
กรอบความคิดไวว้่า “เขา้ใจ” คือ เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ของตนเอง ส านึกรูว้่าตนเองมีหนา้ที่ส ั่งสอนลูกศิษย ์
“เขา้ถงึ” คอื เขา้ถึงหวัใจของลูกศิษย์ เมือ่เขา้ใจตนเอง แลว้จะตอ้งเขา้ใจลูกศิษย์ดว้ย “พฒันา” คือ การพฒันา
ตนเอง พฒันาเดก็นกัเรยีน และพฒันาวชิาชีพตนเอง” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 1 

“…มมุมองดา้นปรชัญา ก็เริ่มจากความรกัในการพฒันาตนเองไปสูจุ่ดสูงสดุของชวีติ และมมุมองดา้น
จิตวิทยา ที่เริ่มจากการเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความรกัในตนเองก่อน และพฒันาไปสู่การพฒันาตนเองทัง้
ภายนอกและภายใน ไปสูก่ารมีคณุค่า คณุงามความดใีนวชิาชีพ” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2 

“…คนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูนัน้ มกัจะเป็นคนทีเ่สยีสละ ทุ่มเทใหก้บังานของตน มีใจเมตตา
และเข้าใจในตนเองอย่างลึกซึ้ง... คนที่เป็นครูจะตอ้งรูใ้นสิ่งที่ตนเองรู ้(เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองจะสอน)”  
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 3 
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จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ สรุปไดว้่า จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับตนเอง 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 1)ดา้นบุคลิกภาพความเป็นครู เน่ืองจากครูตอ้ง
ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงบคุลิกภาพตนเองทัง้ภายนอกและภายใน ใหเ้หมาะสมกบัความเป็นครูท่ีเป็น
ตน้แบบของผู้เรียน  2)บทบาทดา้นการสอน เพราะครูตอ้งถ่ายทอดความรูใ้ห้กับผู้เรียนเป็น มี
เทคนิควิธีการสอนท่ีดี แปลกใหม ่ทนัสมยั และ 3) การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู เพราะครูท่ีดียอ่ม
พฒันาตนเองใหมี้ความเช่ียวชาญในสิ่งท่ีตนเองจะสอน และยงัตอ้งพฒันาใหเ้ขา้กบัโลกในปัจจบุนั 

จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเป็นคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
ส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน สะทอ้นไดจ้ากบทสมัภาษณข์องผูใ้หข้อ้มูล 
ดงันี ้

“…คนทีม่ีอาชีพครูจะตอ้งมีลกัษณะเป็นคนทีทุ่่มเทเวลา เสยีสละ มีความใกลช้ิดและความสมัพนัธ์ทีด่ี
ต่อเดก็” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 1 

“…ครูทีม่ีจิตวญิญาณความเป็นครู จึงควรเริ่มจาก “ใจ” เริ่มที ่การใสใ่จ (Touch) (ในทีน่ีห้มายถงึการ
ใส่ใจโดยใชผ้สัสะ ทัง้ 6) ต่อมาเป็นความตัง้ใจ (Attend) (ปรารถนาดีต่อศิษย์ คือ เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ใหไ้ด)้ 
สดุทา้ยจะเกิดความไวว้างใจ (Trust) ระหว่างกนัและกนั” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2 

“…ตอ้งใหลู้กศษิยไ์ดป้ระโยชนจ์ากสิ่งทีต่นเองท า มีความเสยีสละ ทุ่มเทใหก้บังานของตน มีใจเมตตา
...เริ่มจาก การให ้(ทานงั) ในทศพิธราชธรรม “การให”้ เป็นธรรมขอ้แรก เพราะฉะนัน้คนที่เป็นครู ตอ้งมีใจ 
ใน ”การให”้ หรือ “ทาน” เป็นขอ้แรกเสมอ ในสิ่งที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหค้ือมีใจเมตตา เพราะฉะนัน้คนที่เป็นครู 
ตอ้ง “ใจกวา้ง” เปิดใจ เปิดกวา้ง ไม่ปิดกัน้การเรยีนรูข้องเดก็ ไม่มีอคตลิ าเอยีง” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 3 

จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับ
ผูเ้รียน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 1)การปฏิบัติต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตา
กรุณา เพราะครูจะตอ้งเอาใจใส่ดูแล ใหค้  าปรึกษาผูเ้รียนอย่างใกลช้ิด ดว้ยความเมตตากรุณา 
ปรารถนาดีต่อผูเ้รียน และ 2)การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค เพราะครูท่ีดีตอ้งไม่มีอคต ิ
และความล าเอียงกบัผูเ้รียน ทัง้ในดา้นการเรียน การอบรมบม่นิสยั และการใหค้  าปรกึษากบัผูเ้รียน 

จิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเป็นคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ
ส านึกในหน้าท่ีของความเป็นครู ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู สะท้อนไดจ้ากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้
ขอ้มลู ดงันี ้

“…เมื่อเข้าใจตนเองแลว้จะตอ้งเขา้ใจลูกศิษย์ดว้ย “พฒันา” คือ การพัฒนาตนเอง พฒันาเด็ก
นกัเรยีน และพฒันาวชิาชีพของตนเอง รกัและหวงแหนอาชีพของตนเอง” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 1 
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“…มมุมองดา้นจิตวิทยา เนน้เรือ่งการเหน็คณุค่าในตนเอง (Self Esteem) เป็นทีต่ ัง้และจิตส านกึของ
ความเป็นครูทีม่ีต่อบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง รวมถงึเจตคตติ่อการท างานในอาชีพครู” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 2 

“…คนทีเ่ป็นครูจะตอ้งรูใ้นสิ่งทีต่นเองรู ้(เชี่ยวชาญในสิ่งทีต่นเองจะสอน) สบืทอดสบืสานวฒันธรรม
อนัดใีนวชิาชีพครู และมีความศรทัธาในการเป็นครู” ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคนท่ี 3 

จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับ
วิชาชีพครู สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู เพราะหากครู
มีความรูส้ึกและความคิดท่ีดีต่อวิชาชีพครูแลว้ มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อวิชาชีพครู
ในทางท่ีดีดว้ย และ 2) ศรทัธาในวิชาชีพครู เพราะหากครูมีความศรทัธาตอ่วิชาชีพครูแลว้ จะสง่ผล
ใหเ้กิดความรกัและหวงแหนในวิชาชีพ รวมถึงสามารถปกปอ้งวิชาชีพครูดว้ย 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ไดแ้ก่ บคุลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน และการ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพครู ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียน ไดแ้ก่ การปฏิบตัิต่อผู้เรียนดว้ยความ
เมตตากรุณา และการปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค ทัง้ในดา้นการเรียน การอบรมสั่งสอน 
และการใหค้  าปรึกษา และดา้นท่ี 3 ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ
ศรทัธาในวิชาชีพครู 

ข้ันตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลในการพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

เม่ือได้นิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูในขั้นตอนท่ี 1 เป็น
เบือ้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการสมัภาษณ์
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัอีกหนึ่งกลุ่ม เพ่ือใหไ้ดพ้ฤติกรรมบง่ชีเ้ก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใช้
แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ภาคผนวก ง) 

ผูใ้หข้อ้มูลในการพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ ครูผูไ้ดร้บั
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ท่ี 14 ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน มีประชากรจ านวนทัง้สิน้ 219 คน และมีกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จ านวนทั้งสิ ้น 25 คน โดยพิจารณาเลือกจากเกณฑ์สังกัดเขตพื ้น ท่ี
การศึกษา ทั้ง 2 ระดับ คือส านักงานเขตพื ้นท่ีการประถมศึกษา และส านักงานเขตพื ้นท่ีการ
มธัยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุทยัธานี 
อตุรดิตถ ์พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และเพชรบูรณ ์ซึ่งมีคณุสมบตัิ และไดผ้่านการพิจารณา
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คดัเลือกจากครูสายงานการสอน ท่ีเป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มี
ผลงานเป็นท่ีปรากฏ และเป็นท่ีรกัของนกัเรียน เพ่ือนครู และชมุชน อนัแสดงออกใหเ้ห็นถึงว่า ผูท่ี้
ผ่านการคดัเลือกมีคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของการเป็นครูผูท่ี้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครูอยา่งแทจ้รงิ 

ข้อมูลทั่ วไปของผู้ให้ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี ้ผู้ให้ข้อมูลท่ีได้รับการสัมภาษณ ์
จ านวน 25 คน เป็นเพศหญิง 19 คน และเพศชาย 6 คน ช่วงอายุผูใ้หข้อ้มูล 37 – 58 ปี อายุโดย
เฉล่ีย 47.88 ปี ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 8 คน ปรญิญาตรี 17 คน มีประสบการณใ์นการ
สอนตัง้แต่ระดบัอนุบาล จนถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุการท างานอยู่ระหว่าง 5 -40 ปี 
อายกุารท างานโดยเฉล่ีย 25.25 ปี 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพตามวิธีการของ Flanagan (1954) ซึ่งประกอบดว้ย 
4 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. การอ่านข้อความท่ีได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดโดยภาพรวม เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ส่วนสาระส าคัญ ท่ีสอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี ้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า  
จิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบดว้ยโครงสรา้งหลัก 3 ส่วน ไดแ้ก่ จิตวิญญาณความเป็นครู  
ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน และจิตวิญญาณความเป็นครู
ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู 

2. น าข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดมาจัดกลุ่ม โดยดูจากค าหรือข้อความท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลงึกนัแสดงถึงพฤติกรรมของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู วิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของ
ลกัษณะขอ้มลูเดิมท่ีมีอยู่และขอ้มลูท่ีไดม้าใหม่ โดยใชเ้ทคนิค Critical Incident Technique (CIT) 
เพ่ือรวบรวมพฤตกิรรมของครูท่ีสามารถสงัเกตได ้และมีความสมบรูณเ์พียงพอส าหรบัน าไปท านาย
พฤติกรรมการแสดงออกถึงจิตวิญญาณความเป็นครู และสรา้งเป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการ โดยผล
การวิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญโดยใช้เทคนิค Critical Incident Technique (CIT) ดังปรากฎใน
ภาคผนวก ง 

3. อ่านทบทวนและวิเคราะหก์ารจดักลุ่มของพฤติกรรมครูท่ีมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในแตล่ะประเดน็ และน าผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีได ้เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาพิจารณาและ
ตรวจสอบเพ่ือความถกูตอ้งในการวิเคราะหข์อ้มูล โดยผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า จิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลัก  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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3.1 องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับตนเอง มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

3.1.1 บคุลิกภาพความเป็นครู มีพฤติกรรมบง่ชี ้สรุปไดด้งันี ้การแตง่กาย
ให้สะอาดและเหมาะสมกับกาลเทศะ การพูดจาสุภาพเรียบรอ้ย ความแคล่วคล่องว่องไวและ
กระฉับกระเฉง การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ์ความเป็นกันเอง อารมณดี์อารมณข์นั ความมั่นใจ  
ในตนเอง ความเพียรพยายาม ความอดทนอดกลั้น และความรับผิดชอบ ซึ่งสะท้อนได้จาก
ตวัอยา่งของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…สว่นใหญ่พีใ่ชค้ าว่า “ครู” แทนตวัเองนะ่ จะไม่พูดค าหยาบเดด็ขาด” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 3 ) 

“…บคุลกิภาพของครูตอ้งคล่องแคล่วว่องไวและกระฉบักระเฉง” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 5 ) 

3.1.2 บทบาทหน้าท่ีดา้นการสอน มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปไดด้ังนี ้ความ
ตัง้ใจในการสอน มีความสามารถใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและเนือ้หา รูจ้กัใชเ้ทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย และสามารถน าเทคนิคการสอนแบบใหม่มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับ
ผูเ้รียนในยคุปัจจบุนั ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…ส าหรบัเดก็เลก็ใชเ้กมมาสอนในหอ้งเรยีน เด็กชอบมาก เพราะมีการแข่งขนั เดก็สนกุเพราะไดเ้ล่น
ดว้ย” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1) 

“…เตรียมการสอนก่อนสอนทกุครัง้ โดยเฉพาะวชิาวิทยาศาสตรท์ีจ่ะตอ้งเตรยีมสารเคมีกบัหอ้งแลป
ไว ้ส าหรบัเดก็ใหพ้รอ้ม” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 4) 

3.1.3 บทบาทการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปได้
ดังนี ้การศึกษาหาความรูจ้ากอินเตอรเ์น็ตและแหล่งเรียนรูต้่าง ๆ การติดตามข่าวสารใหม่ ๆ   
อยู่เสมอ อบรมศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ และศกึษาคน้ควา้วิจยัใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ
ตน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…เรามวัแต่สอนในหนงัสอืไม่ไดน้ะ ตอ้งหาคลปิวดีีโอมาเปิดใหน้กัเรยีนดูเพิ่มเตมิดว้ย นกัเรยีนถงึจะ
เขา้ใจ” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 7) 

“…เดก็สมยันีส้มาธิสัน้ เบือ่ง่าย เวลาสอนตอ้งมีกิจกรรมใหท้ าไม่งัน้ก็คยุกนัทัง้คาบเรยีน” (ผูใ้หข้อ้มลู
คนที่ 14 ) 
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3.2 องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับผู้เรียน มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

3.2.1 การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา มีพฤติกรรมบง่ชี ้สรุป
ได้ดังนี ้ องคป์ระกอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียน ได้แก่ การเปิดโอกาส  
ใหน้กัเรียนถามเม่ือมีขอ้สงสัย และคอยติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยู่เสมอ ดา้นการอบรม
บม่นิสยั ไดแ้ก่ การสอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีละเวน้ความชั่ว และการสอนระเบียบวินยัใหก้ับผูเ้รียน 
และดา้นการใหค้  าปรึกษา ไดแ้ก่ ใหค้  าแนะน าและชีแ้นะแนวทางท่ีถูกตอ้ง รวมถึงช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาใหก้บัผูเ้รียน ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…เด็กคนไหนไม่ไดเ้ราก็ตอ้งสอน สอนจนกว่าเขาจะเขา้ใจ เลิกเรียนแลว้ก็ยงัจะตอ้งสอนเขา อย่า
ปล่อยผา่น” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 1) 

“…มีเวลาหรือไม่มีเวลา ถา้เด็กคนไหนมาขอค าปรึกษาก็จะตอ้งใหค้ าปรึกษาก่อน” (ผูใ้ห้ขอ้มูล 
คนที่ 4) 

“…ถา้เราพบเด็กที่ก าลงัหลงผิด เราตอ้งตกัเตือนในหอ้งเรียนจะตอ้งมีการเคารพกฎระเบียบต่าง ๆ 
ของหอ้ง” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 7) 

3.2.2 การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปได้
ดังนี ้ องค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1)  ด้านการเรียน ได้แก่ การวัดและ
ประเมินผลตามความเป็นจริง และการสอนทกุคนอย่างเท่าเทียม 2)  ดา้นการอบรมบ่มนิสยั ไดแ้ก่ 
การวางตวัเป็นกลางไม่เขา้ขา้งคนผิด และ 3) ดา้นการใหค้  าปรกึษา ไดแ้ก่ การมีเวลาใหค้  าปรกึษา
แก่ผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และการเต็มใจใหค้  าปรึกษากบัผูเ้รียนโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…สมมติว่าชื่อนายเอละกัน เป็นลูกเพื่อน เพื่อนฝากไว ้เกเรมาก ยังไงก็ตอ้งลงโทษถา้ท าผิด”  
(ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 11) 

“…หอ้งนีว้่างนะ มีมมุใหค้ าปรกึษาดว้ย นกัเรยีนอยากคยุอยากพูดอะไรบอกได”้ (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 17) 

“…สมัยนีม้ีโซเชียลนะ พี่แทบไม่ได้นอนตอนท าโครงงาน” ตอ้งให้ค าปรึกษาตลอด (ผู้ให้ข้อมูล 
คนที่ 18) 
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3.3 องคป์ระกอบด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มีองคป์ระกอบย่อย จ านวน 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

3.3.1 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปไดด้งันี ้1) มีความรูส้ึก
ท่ีดีต่อวิชาชีพครู ไดแ้ก่ ซาบซึง้ในวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจท่ีไดป้ระกอบวิชาชีพครู และการมี
ความสขุทกุครัง้เม่ือท าการสอน 2) มีความคิดท่ีดีตอ่วิชาชีพครู ไดแ้ก่ อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรต ิ
อาชีพครูสามารถพฒันาคนและพฒันาประเทศชาติได ้3) แนวโนม้ของการแสดงพฤติกรรมท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู ไดแ้ก่ ปกป้อง รกัษา และสืบทอดวิชาชีพครู ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอย่างของพฤติกรรม 
ดงันี ้

“…ครูรูส้กึว่าตนเองมีเกียรต ิมีชือ่เสยีงมีความสขุทกุครัง้เมือ่ท าการสอน” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 8) 

“…ชอบเวลาทีเ่ดก็มากอดเรา มนัมีความสขุยงัไงไม่รู ้บอกไม่ถูก” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 9) 

“….ตอนเคา้เรยีนจบเคา้แวะมาหาเรานะ เรามีความรูส้กึภูมิใจนะ ทีไ่ดส้รา้งคนคนนีม้า” (ผูใ้หข้อ้มลู
คนที่ 12) 

3.3.2 ศรทัธาในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปไดด้งันี ้ความเช่ือมั่นใน
วิชาชีพครู และการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยา่งเคร่งครดั ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่ง
ของพฤตกิรรม ดงันี ้

“…บางครัง้เป็นครูมนัเหนือ่ยนะ แต่อาชีพครูไม่มีวนัจน เพราะรวยความรู ้รวยน ้าใจถ่ายทอด พีเ่ชื่อ
เป็นอาชีพทีด่มีาก” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 13) 

“…อาชีพครูเป็นอาชีพทีม่ั่นคง” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 18 ) 

“…ชาวบา้นเคา้ฝากลูกไวท้ีเ่รา เราเป็นคนมีความรู ้เคา้ยกย่องเรา” (ผูใ้หข้อ้มลูคนที่ 21) 

ข้ันตอนที ่3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูด้วยการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

ประชากร คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ 38 
แห่ง ปีการศึกษา 2560 แบ่งตามเขตภูมิศาสตร ์จ  านวน 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ จ านวน 8 แห่ง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคกลาง 14 แห่ง และภาคใต ้5 แห่ง จ  านวนทัง้สิน้ 22,450 
คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชพ้ฒันาองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปี
ท่ี 5 คณะครุศาสตร ์โดยสุ่มแบบแบง่ชัน้มหาวิทยาลยัราชภฏัตามภูมิภาค อย่างนอ้ย 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
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เขตภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เขตภาคกลาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเขตภาคใต ้คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การวิจัยครัง้นีมี้พารามิเตอรจ์  านวน 55 ค่า ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดในการ
ก าหนดขนาดตวัอย่างจากการใชส้ถิติวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) Hair, et al. (2010) 
ท่ีเสนอใหใ้ชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างนอ้ย 10 ถึง 20 คน ตอ่ 1 พารามิเตอรท่ี์ตอ้งการประมาณคา่ (550-
1,100 คน) ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจริงไดร้วมทัง้สิน้ 692 คน ซึ่งอยู่ในเกณฑท่ี์เพียงพอตอ่การหาคณุภาพ
ได ้

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
จ  านวน 55 ขอ้  โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนท่ี 2 มาจดัเตรียมขอ้มูลเป็น
นิยามเชิงปฏิบตัิ และสรา้งขอ้ค าถามในแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู ไดจ้  านวนทัง้สิน้ 68 ขอ้ 
ไดร้บัการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) จากนัน้ผูว้ิจยั
ท าการปรบัภาษา ตดัขอ้ท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.66 ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ โดยเหลือขอ้
ค าถามจ านวน 55 ขอ้ ซึ่งมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 สามารถน าไปใชไ้ด ้(ภาคผนวก ค) 
จากนัน้ผูวิ้จยัน าแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู มาหาความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคกับนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 100 คนซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระดับจิตวิญญาณความเป็นครู จากผลการ
วิเคราะหไ์ดค้่าความเช่ือมั่นของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูเท่ากับ .932 หมายถึง มีความ
เช่ือมั่นในระดบัสงู  

ข้อมูลเบื ้องต้นเก่ียวกับค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อความจ านวน 55 
ข้อความ มีความสัมพันธ์จ  านวน 1,385 ค่า ซึ่งมีจ  านวนมาก ผู้วิจัยจึงเขียนค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบบรรยายแทนการเขียนใน รูปแบบตาราง ดังนี ้ 1) ด้าน ท่ี เกิดกับตนเอง  
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .154 -.708 ประกอบด้วย บุคลิกภาพความเป็นครู  
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .184-.613 บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธอ์ยู่ระหวา่ง .215-.538 และ การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
อยู่ระหว่าง .154 -.708 2) ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง .188-.610 
ประกอบดว้ย การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยควาเมตตากรุณา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 
.264-.610 และการปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 
.188-.494 และ 3) ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .437-.762 
ประกอบดว้ย การมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ยูร่ะหว่าง .437-.762 และ 
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ศรทัธาในวิชาชีพครู มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธอ์ยู่ระหว่าง .584-.584 โดยผลการตรวจสอบค่า
อ านาจจ าแนก และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู รายละเอียด 
ดงัตาราง 2 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธมี์คา่เป็นบวกทกุคา่ 

ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคา่อ านาจจ าแนก 

องคป์ระกอบ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

จ านวน
ข้อ 
k 

Corrected Item 
Total Correlation 

Cronbach’s Alpha 

α 

ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง (ME) 
1. บคุลิกภาพความเป็นครู (PER) 
2. บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน (TEA) 
3. การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

(SELF) 

 
13 
6 
8 

 
0.391-0.625 
0.434-0.592 
0.322-0.692 

.885 

.865 

.750 

.813 

ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (STU) 
1. การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ย 

ความเมตตากรุณา (SCOM) 
2. การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ย 

ความเสมอภาค (SFAIR) 

 
9 
 
7 

 
0.522-0.679 

 
0.390-0.532 

.865 

.853 
 

.759 

ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู (SC) 
1. เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู (ATT) 
2. ศรทัธาในวิชาชีพครู (FAITH) 

 
10 
2 

 
0.606-0.816 
0.584-0.584 

.928 

.936 

.734 
รวม 55  .939 
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จากตาราง 2 พบว่า แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งสิ ้น 55 ข้อ แบ่งได้เป็น 3 
องคป์ระกอบหลัก 7 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 1)องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ประกอบดว้ย 
ดา้นบคุลิกภาพความเป็นครู จ านวน 13 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.391-0.625 บทบาท
หนา้ท่ีดา้นการสอน จ านวน 6 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.434 -0.592 และการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพครู จ  านวน 8 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.322-0.692  2)องคป์ระกอบ
ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ประกอบดว้ย ปฏิบัติต่อผู้เรียนดว้ยความเมตตากรุณา จ านวน 9 ข้อ มีค่า
อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.522-0.679 และการปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค จ านวน 7 
ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.390-0.5323) ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ประกอบดว้ย การมี
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู จ  านวน 10 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.606 -0.816 และการมี
ศรัทธาในวิชาชีพครู จ  านวน 2 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.584 เท่ากันทั้ง 2 ข้อมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าทัง้ฉบบัเท่ากับ .939 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มี
ค่าสูงสุดเท่ากับ .928 และดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียนมีค่าต ่าสุด เท่ากับ .865 เม่ือตรวจสอบขอ้ตกลง
เบือ้งตน้พบว่า Bartlett’s Test of Sphericity = 18299.246 และ KMO = 0.929 แสดงว่าทุกข้อ
ค าถามมีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสรา้งได ้

ตาราง 3 คา่น า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) 

องคป์ระกอบ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

First Order Second Order 
Factor 

Loading 
R2 

Factor 
Loading 

R2 

ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง (ME) 
1. บคุลิกภาพความเป็นครู (PER) 
2. บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน 

(TEA) 
3. การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

(SELF) 

 
0.435-0.683 
0.503-0.694 

 
0.308-0.773 

 
0.189-0.466 
0.254-0.482 

 
0.095-0.597 

 
0.714 
0.889 

 
0.872 

 
0.510 
0.791 

 
0.761 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

องคป์ระกอบ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

First Order Second Order 
Factor 

Loading 
R2 

Factor 
Loading 

R2 

ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (STU) 
4 การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความ
เมตตากรุณา (SCOM) 

5. การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความ
เสมอภาค (SFAIR) 

 
0.540-0.750 

 
0.442-0.643 

 
0.292-0.563 

 
0.195-0.413 

 
0.999 

 
0.829 

 
0.999 

 
0.687 

ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู (SC) 
6. เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู (ATT) 
7. ศรทัธาในวิชาชีพครู (FAITH) 

 
0.570-0.843 
0.735-0.795 

 
0.325-0.711 
0.540-0.631 

 
0.913 
0.728 

 
0.834 
0.530 

𝑥 2= 3318.612 p = 0.000 RMSEA = 0.044 CFI = 0.887 TLI = 0.881 SRMR = 0.057 

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวดัอนัดบั 2 ของจิตวิญญาณความเป็นครู 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดงัตาราง 3 และภาพประกอบ 7 พบว่า ความเหมาะสมพอดี

ของโมเดล มีค่า 𝑥 2 เท่ากับ 3318.612 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (p) เท่ากับ 0.000 ดงันั้นค่า 𝑥 2  
มีนยัส าคญัทางสถิติ และ CFI = 0.887TLI = 0.881 ยงัไม่ผ่านเกณฑ ์ซึ่งสามารถแปลความหมาย
ไดว้่า โมเดลยงัไม่มีความเหมาะสมพอดีกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ตามท่ี Schumacker and Lomax 
(2010) ไดเ้สนอว่า GFI, AGFI และ CFI ท่ีมากกว่า .90-.95 คือ โมเดลทฤษฎีการวดัท่ีสรา้งมีความ
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สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ อย่างไรก็ตาม เกณฑก์ารพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดลมี
จ านวนหลายตวั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงใชก้ารพิจารณาดชันีความเหมาะสมอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ คา่ดชันีรากของ
ก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (SRMR) มีคา่เท่ากบั 0.057 และดชันีรากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนใน
การประเมินค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.044 ซึ่งมีค่าต ่ามากใกลศ้นูย ์แปลความหมายไดว้่าผ่าน
เกณฑ ์แสดงว่า โมเดลโครงสรา้งมีลกัษณะเหมาะสมพอดีกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ในระดบัท่ียอมรบั
ได้ ตามท่ี Schumacker and Lomax (2010) ได้เสนอว่า SRMR ถ้ามีค่าต ่ากว่า 0.05 แสดงว่า
โมเดลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูดี ส่วน RMSEA ท่ีถา้มีคา่ต ่ากว่า 0.05-0.08 แสดงว่า โมเดล
มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษดี์ (ไชยนัต ์สกลุศรีประเสรฐิ, 2556) 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 1 ของจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.308 ถึง 0.843 
องคป์ระกอบท่ีมีคา่น า้หนกัสงูสดุ คือ เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู องคป์ระกอบท่ีมีคา่น า้หนกัต ่าสดุ คือ 
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู และค่าความเช่ือถือได้ของการวัด (R2) แต่ละองคป์ระกอบ อยู่
ระหวา่ง 0.095 ถึง 0.711  

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2 ของจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 0.714 ถึง 0.999 
องคป์ระกอบท่ีมีค่าน า้หนกัสูงสุด คือ การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความมีเมตตากรุณา  มีคา่น า้หนกั
องคป์ระกอบเท่ากบั 0.999 รองลงมา คือ เจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพครู มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 
0.913 อนัดบัสาม คือ บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.889 อนัดบัส่ี 
คือ การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเท่ากับ 0.872 อันดับห้า คือ การ
ปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.829 อนัดบัหก คือ ศรทัธา
ในวิชาชีพครู มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.728 องค์ประกอบท่ีมีค่าน ้าหนักต ่าสุด คือ 
บคุลิกภาพความเป็นครู มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.714 ตามล าดบั และคา่ความเช่ือถือได้
ของการวดั (R2) แตล่ะตวัชีว้ดั อยูร่ะหวา่ง 0.510 ถึง 0.999 
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ตาราง 4 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบในโมเดลการวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 

องคป์ระกอบ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

องคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครู 
ด้านทีเ่กิดกับ
ตนเอง (ME) 

ด้านทีเ่กิดกับ
ผู้เรียน (STU) 

ด้านทีเ่กิดกับ
วิชาชีพครู (SC) 

ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง (ME) 1.000   
ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (STU) 0.678 1.000  
ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู (SC) 0.407 0.661 1.000 

จากตาราง 4 พบว่า แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏั วดัไดจ้าก 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ดา้นท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ เม่ือตรวจสอบคา่สหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ พบวา่ มีคา่
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.411 ถึง 0.676 ทุกองคป์ระกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง และองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน มีความสมัพนัธก์นัสงูสดุ (r=0.678) องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกบั
วิชาชีพครู มีความสัมพันธ์กันรองลงมา (r=0.661) และด้านท่ีเกิดกับตนเอง กับด้านท่ีเกิดกับ
วิชาชีพครู  มีความสมัพนัธก์นัต ่าสดุ (r=0.407) แสดงใหเ้ห็นว่า แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) 
สามารถวดัไดแ้มน่ ตรงตามแนวคดิเชิงทฤษฎีท่ีระบไุว ้โดยพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบคณุลกัษณะ กฏการตดัสินใจ ดงัท่ี Kenny (1998) ไดเ้สนอขนาดความสมัพนัธ์
ระหวา่งคณุลกัษณะท่ีแสดงวา่ความตรงเชิงจ  าแนกควรมีขนาดต ่ากวา่ 0.85 



 

บทที ่5 
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง 

จติวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระยะท่ี 2 ของงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัท าการสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง  
จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยผู้วิจัยท าการสรา้ง  
อยา่งมีหลกัการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ผูว้ิจยัน าขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการสังเคราะหใ์นระยะท่ี 1 มาพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือน ากรอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เ  
พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูไปสู่การจัดกิจกรรมเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู
นอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) โดยใชก้ระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ADDIE Model ของ Kruse (2009) ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (System 
Approach) มีล าดบัการพฒันาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห ์(Analysis) 
1.1 การวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลอง 

ผูว้ิจยัมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลอง คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 โดยท า
การวิเคราะหจ์ากหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม (หลกัสตูรปรบัปรุง
พุทธศักราช 2555) ซึ่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวิชา คศ.กศ.391  
การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (Practicum I) ในภาคการศกึษาท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 มีค  าอธิบาย
รายวิชา คือ การฝึกทกัษะต่าง ๆตอ่ไปนี ้ทกัษะการจดัการเรียนรู ้ทกัษะทางภาษาและการส่ือสาร 
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู ้โดยผ่านการฝึกในห้องเรียนจริง  
และการสอนแบบจุลภาค การเสริมสรา้งคุณลักษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม การใฝ่รู ้ใฝ่เรียน  
และการบ าเพ็ญประโชยนต์อ่สว่นรวม (คณะครุศาสตร,์ 2560)(เอกสารจากเว็บไซต)์ 

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลองในการวิจัยครั้งนี ้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการจิตวิญญาณ  (Spiritual Development Theory) ของ Fowler (1981) ท่ี ได้อธิบาย
แนวคิดพัฒนาการความศรทัธา (Faith Development) ของมนุษยไ์วว้่า ในขัน้ท่ี 4 ระดับคิดเอง
พิจารณาเอง (Individuative Reflective Faith) ระดบัช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ในวยันีจ้ะพฒันาความ
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ศรทัธาของตนไม่ใชจ่ากท่ีคนอ่ืนเล่าหรือสอนอีกตอ่ไป แตเ่ป็นการคน้หาเอง เขา้ใจเอง สมัผสัและมี
ประสบการณเ์อง ท าใหเ้ขา้ใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ ภาพบคุคลในอดุมคติท่ีเคยมีในอดีตนัน้
จะลดบทบาทลง แตมี่ภาพตนเองเพิ่มขึน้มาแทน พฒันาการทางดา้นเหตผุลและความคิดมาถึงจดุ
ท่ีเขม้แข็งและเติบโตพอท่ีจะคิดเอง หาเหตผุลเองไดเ้ต็มท่ีแลว้ ความวางใจในผูอ่ื้นนัน้เริ่มลดนอ้ย
ถอยลง แต่ให้ความเช่ือมั่นกับตนเองมากขึน้ ความศรทัธาในระดับนีต้อ้งการเหตุผลสนับสนุน
ควบคูไ่ปกบัการแสดงออกของวยัท่ีอยากรู ้อยากเขา้ใจมากขึน้ ดงันัน้จะเห็นไดว้่าประสบการณเ์ป็น
สิ่งส าคญัในการเรียนรูโ้ดยการคน้พบจากประสบการณ์ของตน โดยเฉพาะนักศึกษาวิชาชีพครู 
จะเริ่มตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญว่าอาชีพครูตอ้งมีหนา้ท่ีอะไรบา้งจากการลงมือปฏิบัติ  
การสอน หรือฝึกสอนนั่นเอง  

นอกจากนี ้สุมน อมรวิวัฒน ์(การส่ือสารส่วนบุคคล, 26 มกราคม 2560) ไดใ้ห้
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูกับนกัศึกษาวิชาชีพครู ไวว้่า อาชีพครู
นัน้ ถ้าจะใหมี้ความเขา้ใจในตนเองอย่างลึกซึง้เก่ียวกับวิชาชีพครู ครูอาจารยฝ่์ายบริหารจึงควร
ก าหนดใหมี้กิจกรรมหรือหลกัสตูรเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูประกอบควบคู่
ไปกับการเรียนการสอนด้วย มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้เพียงแค่ความรูท้างด้านวิชาการเท่านั้น  
จะไม่ไดฝึ้กฝนการมีใจรกัในความเป็นครูเลย และควรเสริมตัง้แต่ปีท่ี 1 ไปจนกระทั่งจบการศกึษา 
ทัง้นีค้วรจะจัดเป็นกิจกรรมหรือหลักสูตรเสริมพิเศษอย่างเป็นระบบ ทั้งนีอ้าจจะเริ่มท่ีนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 เน่ืองจากเป็นชัน้ระหว่างกลางของหลกัสูตร 5 ปี และเป็นระดบัชัน้ท่ีเติมเต็ม
ความเป็นครูมาบา้งแลว้ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2  

ดงันัน้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 จึงมีความเหมาะสมใน
การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูมากท่ีสดุ ผูว้ิจยัจึงเลือกเป็นกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองใน
การวิจยัในครัง้นี ้

1.2 การวิเคราะหเ์นือ้หาหรือการจัดการเรียนรู้ 
ผูว้ิจัยน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาและพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความ

เป็นครู (ในระยะท่ี 1) มาเป็นข้อมูลพื ้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้มีเนื ้อห า
ครอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน
และดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู รวมถึงจากรายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู ของหลกัสูตรปรบัปรุง
พทุธศกัราช 2560 เป็นรายวิชาท่ีนกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย (รหสั 59) ไม่ไดเ้รียน  เพราะเป็นรายวิชา
ของนกัศกึษาตัง้แต่รหสั 60 เป็นตน้ไป มีสาระส าคญั ดงันี ้1) ประวตัิความเป็นมา 2) คณุลกัษณะ
ของครูท่ีดี 3) จิตวิญญาณความเป็นครู 4) บทบาทหน้าท่ีและภาระงานครู 5) กฎหมายครู  
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6) มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา 7) เสน้ทางความกา้วหนา้ 8) การจดัการความรู ้โดยผูว้ิจยัน า
เนือ้หาสาระของรายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู บางส่วน (รายละเอียดในบทท่ี 2) ดงักล่าวมา
บูรณาการเขา้กับขอ้มูลพืน้ฐานท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นระยะท่ี 1 เป็นกิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ 
โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา 3 ขัน้ (AmCRa) 

1.3 การวิเคราะหบ์ริบทส่ิงแวดล้อม 
ขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัไดท้  าความเขา้ใจกบักิจกรรมเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู

นอกหลกัสูตร (Extracurricular Activities) และการจดัสภาพแวดลอ้มในการจัดการเรียนรู ้ไดแ้ก่ 
บรรยากาศ สถานท่ี วนัเวลาในการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสม โดยการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนด
ช่วงท าการทดลองระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2562 สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาที 
ซึ่งกลุม่ทดลองไดเ้ขา้โรงเรียนเพ่ือฝึกสอนในวิชา คศ.กศ.391 การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพครูระหวา่งเรียน 
1 (Practicum I) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 จึงนบัเป็นเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากนกัศกึษากลุ่ม
ทดลองจะไดร้บัประสบการณจ์รงิในโรงเรียน 

ตาราง 5 การสงัเคราะหข์อ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในกาพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครู ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ทฤษฎี/แนวคดิ 
กรอบแนวคดิทีน่ ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

แนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีพฒันาการ
ทางจิตวิญญาณ  
(Spiritual 
Development 
Theory)  

ขัน้ท่ี 4 ระดบัคิดเองพิจารณาเอง (Individuative 
Reflective Faith) ระดบัชว่งวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ในวยันีจ้ะ
พฒันาความศรทัธาของตนไมใ่ชจ่ากทีค่นอื่นเลา่หรอืสอน
อีกตอ่ไป แตเ่ป็นการคน้หาเอง เขา้ใจเอง สมัผสัและมี
ประสบการณเ์อง ท าใหเ้ขา้ใจในสิง่ที่เป็นนามธรรมมากขึน้ 
ภาพบคุคลในอดุมคติที่เคยมีในอดีตนัน้จะลดบทบาทลง 
แตม่ีภาพตนเองเพิ่มขึน้มาแทน พฒันาการทางดา้นเหตผุล
และความคิดมาถึงจดุที่เขม้แขง็และเติบโตพอ 
ที่จะคิดเอง หาเหตผุลเองไดเ้ตม็ที่แลว้ ความวางใจในผูอ้ื่น
นัน้เริม่ลดนอ้ยถอยลง แตใ่หค้วามเช่ือมั่นกบัตนเอง 
มากขึน้ ความศรทัธาในระดบันีต้อ้งการเหตผุลสนบัสนนุ
ควบคูไ่ปกบัการแสดงออกของวยัที่อยากรู ้อยากเขา้ใจมาก
ขึน้ 

การวเิคราะห์
กลุม่เปา้หมาย 
หรอืกลุม่ทดลอง  
เพื่อความเหมาะสม 
ในการจดัการเรยีนรู ้
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ตาราง 5 (ตอ่)  

ทฤษฎี/แนวคดิ 
กรอบแนวคดิทีน่ ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

แนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 

ทฤษฎีกลุม่มนษุย
นิยม (Humanism 
Theory) 

1) แนวคิดของมาสโลว ์ในสว่นของความตอ้งการท่ีเป็นความ
ตอ้งการเจรญิงอกงาม (Growth Needs) ประกอบดว้ย 
ความตอ้งการความรูค้วามเขา้ใจ (Need to Know and 
Understand) ความตอ้งการสนุทรยีะ (Aesthetic 
Needs) และความตอ้งการรูต้นเองอยา่งแทจ้รงิ (Self-
Actualization Needs) 

2) แนวคิดของโรเจอร ์ในสว่นของ โครงสรา้งบคุลกิภาพของ
มนษุย ์ประกอบดว้ยสว่นส าคญั 3 สว่น คือ  
1) Organism 2) Phenomenal Field และ3) The Self 
เพราะโดยธรรมชาติของมนษุยท์กุคนเป็นผูม้ี
ความสามารถ ใฝ่ดี และตอ้งการพฒันาตนเองไปสูค่วามดี
งามและความส าเรจ็ในชีวิต 

การวเิคราะหเ์นือ้หา 
หรอืการจดัการเรยีนรู ้ 
การวเิคราะหบ์รบิท
สิง่แวดลอ้ม 
และกระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้

 

3) แนวคิดของโคมส ์การจะเขา้ใจบคุคลใดได ้ตอ้งรบัรูโ้ลก
ภายในของเขามากกวา่การพิจารณาเพียงแตเ่ห็นแค่
พฤติกรรมภายนอกเทา่นัน้ ดงันัน้ โคมสจ์ึงใหค้วามส าคญั
กบัพฤติกรรมภายในของบคุคลดว้ย  
ซึง่ไดแ้ก่ ความรูส้กึ การรบัรู ้ความเช่ือ เป็นตน้ หนา้ที่ของ
ครูหรอืการศกึษา คือการเขา้ใจ Perceptual World ของ
นกัเรยีนแตล่ะคน และช่วยใหน้กัเรยีนแตล่ะคนไดบ้รรลุ
สมัฤทธิผล เพราะจะไดช้่วยผูเ้รยีนใหเ้ป็นปัจเจกบคุคล 
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามภาคภมูิใจในตนเองวา่เป็นบคุคล
พิเศษ มีลกัษณะเฉพาะตน และเป็นเอกลกัษณ ์และช่วย
ใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนไดพ้ฒันาตามศกัยภาพของตนเอยา่ง
เต็มที ่
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ทฤษฎี/แนวคดิ 
กรอบแนวคดิทีน่ ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

แนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการแหง่ศาสตร์
พระราชา “เขา้ใจ 
เขา้ถงึ พฒันา” ของ
พระบาทสมเดจ็  
พระมหาภมูิพล 
อดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

1. พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมุง่เนน้เรือ่งการพฒันา
คน โดยมีพระราชด ารสัวา่ "ตอ้งระเบิดจากขา้งใน" นัน้
หมายความวา่ ตอ้งมุง่พฒันาเพือ่สรา้งความเขม้แข็งใหค้น 
และครอบครวัในชมุชนที่เขา้ไปพฒันา ใหม้ีสภาพพรอ้ม 
ที่จะรบัการพฒันาเสยีก่อน แลว้จงึคอ่ยออกมาสูส่งัคม
ภายนอก มใิช่การน าเอาความเจรญิจากสงัคมภายนอก 
เขา้ไปหาชมุชนและหมูบ่า้น ซึง่หลายชมุชนยงัไมท่นัไดม้ี
โอกาสเตรยีมตวัหรอืตัง้ตวั จงึไมส่ามารถปรบัตวัไดท้นั 
กบักระแสการเปลีย่นแปลงและน าไปสูค่วามลม่สลายได ้

การจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้ให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดพ้ฒันา
จิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง  
(2) ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน  
(3) ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู  
และเป็นเนือ้หาสว่นหนึง่ใน
การปฏิบตัิตามในฐานะ 
“พระผูท้รงเป็นครูของ
แผน่ดิน” 

 

การจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดพ้ฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครู 3 ดา้น ประกอบดว้ย 
(1) ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง  
(2) ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รยีน  
(3) ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู  
และเป็นเนือ้หาสว่นหนึง่ในการปฏิบตัิตามในฐานะ  
“พระผูท้รงเป็นครูของแผน่ดิน” 

แนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษา 

1. การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในตนเอง (Personal 
Transformation) ที่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานใน
องคก์ร (Organization Transformation) ที่น าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานทางสงัคม (Social 
Transformation) รวมกนัเป็นการเปลีย่นแปลงพืน้ฐาน
ไตรภาค หรอื Trilogy of Transformation เสรมิสรา้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครู ของนกัศกึษาวชิาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กิจกรรมทัง้สิน้ 14 กิจกรรม  
ด าเนินการจดักระบวนการ
จดัการเรยีนรู ้3 ขัน้ 
(AmCRa) ไดแ้ก ่
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ทฤษฎี/แนวคดิ 
กรอบแนวคดิทีน่ ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

แนวทางในการ 
พัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้ 

แนวคิดจิตต
ปัญญาศกึษา (ตอ่) 

2. ความเช่ือพืน้ฐาน 4 ประการ คือ 
1) เช่ือมั่นและเคารพในความเป็นมนษุยอ์ยา่งแทจ้รงิ 
มนษุยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาไดใ้นพืน้ที่ปลอดภยัของตนเอง
และกลุม่ เปลีย่นสถานท่ีเรยีนใหเ้ป็นชมุชนปฏิบตัิการ
เรยีนรู ้

2) ยอมรบัและเคารพในความไมเ่หมือนหรอืความตา่ง ไม่
เปรยีบเทียบ เรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น เพื่อน ามาพฒันาตนเอง
และองคก์ร 

3) เช่ือในความเป็นองคร์วม ไมใ่ช่กองรวมหรือแยกสว่นมี
สติรูว้า่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของปรากฏการณส์รรพสิง่
เก่ียวขอ้งกนัเป็นพลวตั 

4) เช่ือวา่การเรยีนรูท้ี่แทจ้รงิเกิดขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน สอน
ไมไ่ด ้เรยีนรูไ้ปดว้ยกนั โดยมีครูเป็นกระบวนการในการ
จดักระบวนการเรยีนรู ้

3. “หลกัจิตตปัญญา 7” ไดแ้ก ่
1) หลกัการพิจารณาดว้ยใจอยา่งใครค่รวญ 
(Contemplation) 

2) หลกัความรกัความเมตตา (Compassion)  
3) หลกัการเช่ือมโยงสมัพนัธ ์(Connectedness)  
4) หลกัการเผชิญความจรงิ (Confrontating Reality)  
5) หลกัความตอ่เนื่อง (Continuity)  
6) หลกัความมุง่มั่น (Commitment)  
7) หลกัชมุชนแหง่การเรยีนรู ้(Community) 

1. ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ 
(Awareness and 
Mediation) 

2. ขัน้คิดใครค่รวญ 
(Contemplation) 

3. ขัน้ทวนผลการเรยีนรูสู้่
การน าไปใช ้
(Reflection and 
Application) 

เนน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม 
เกิดการเปลีย่นแปลงขัน้ 
พืน้ฐานภายในตนเอง 
ไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
ขัน้พืน้ฐานในผูเ้รยีน  
และน าไปสูก่ารพฒันา
วิชาชีพครูไดใ้นอนาคต 
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จากตาราง 5 ผูว้ิจยัท าการสงัเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัทฤษฎีและแนวคิดตา่ง ๆ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ของ
นกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแทรกอยู่ในขัน้ตอนการวิเคราะหแ์ละการออกแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือให้การออกแบบมีความ
สมบรูณม์ากขึน้ 

2. การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย 
2.1 หลักการ 

จิตวิญญาณความเป็นครูถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้อาชีพครูมีคุณค่าและ
ความหมาย ทัง้ต่อตนเอง ผูเ้รียน และวิชาชีพ ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีความส านึกใน
ความรบัผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี ทัง้ต่อหนา้ท่ีของตนเอง การอบรมสั่งสอน มีความรกั เมตตา 
ปรารถนาดีต่อศิษย ์ตลอดจนพฒันาตนเองใหเ้ป็นประโยชนต์่อผูเ้รียนและตอ่วิชาชีพ ประกอบกับ
ในปัจจุบนั ตามพระราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรชักาลท่ี 10 ท่ีพระองคท์รงสานต่อพระ
ราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9  ดา้นการพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏให้
เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะประเด็นดา้นการผลิตและพฒันาครู พระองค์
ทรงเน้นย ้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเลิศด้านผลิตและพัฒนาครู ให้มีมาตรฐานและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู ดงันัน้ การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
ตอ่วงการวิชาชีพครู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การผลิตครูมายาวนานและเป็นมหาวิทยาลยัของพระราชา 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีพัฒนาขึน้ จึงมีแนวคิดจากวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของ
พระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีว่า “ระเบิดจากขา้งใน” และ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือให้นักศึกษาวิชาชีพครูน าแนวทางในการท างานของพระองคท์่าน  
มาเป็นหลกัส าคญัในการท างานในวิชาชีพครูใหป้ระสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนพระองคท์่านท่ี
ทรงงานเพ่ือพฒันาประเทศชาติและเพ่ือพสกนิกรของพระองคไ์ดอ้ยู่ดีกินดี และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
โดยบูรณาการกับทฤษฎีการเรียนรู ้เทคนิคการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด  
จิตตปัญญาศึกษา 3 ขัน้ ไดแ้ก่ 1) ขัน้ตระหนักรูสู้่สมาธิ (Awareness and Mediation) 2) ขัน้คิด
ใคร่ครวญ  (Contemplation) และ 3) ขั้นทวนผลการเรียน รู้สู่การน าไปใช้ (Reflection and 
Application) เพ่ือใหน้กัศกึษาไดบ้ม่เพาะจิตใจ ใครค่รวญ และตระหนกัในตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพ
ครู จนสามารถปฏิบัติตนครูท่ีดีมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้ ผลจากการสังเคราะห์หลักการ 
ท่ีน  ามาใชพ้ฒันารูปแบบ 
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2.2 วัตถุประสงค ์
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู มุ่งใหผู้เ้ขา้รว่ม

กิจกรรมไดพ้ฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ในดา้นตนเอง ดา้นผูเ้รียนและดา้นการพฒันาวิชาชีพ 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้และเกิดประสบการณเ์ก่ียวกบัการเดินทางของจิตวิญญาณความเป็น
ครู โดยมีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

2.2.1 เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจในตนเองด้านความเป็นครู เก่ียวกับ
บคุลิกภาพของครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู  

2.2.2 เพ่ือให้เกิดความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตา
กรุณาและเสมอภาค 

2.2.3 เพ่ือใหเ้กิดเจตคตท่ีิดีและมีความศรทัธาในวิชาชีพครู 
2.3 เนือ้หาทีใ่ช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 14 
กิจกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูใน 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู บูรณาการกบัรายวิชา คศ.ก
ศ.101 ความเป็นครู ของหลกัสูตรปรบัปรุงพทุธศกัราช 2560 ซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูตามองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นอยา่งเป็นระบบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

กิจกรรมครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ (Check in) เป็นการเตรียมพรอ้มก่อนท่ีจะเขา้สู่
การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  

กิจกรรมครัง้ท่ี 2-4 จะเป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นกระบวนทศันอ์งคร์วม (Holistic 
Paradigm) หมายถึง กิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมท่ีจดัขึน้ สะทอ้นการมองโลกในแง่ของความสมัพนัธ์
และการผสานเขา้ดว้ยกันของสรรพสิ่ง ดว้ยการเขา้ใจ ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูว่า
เป็นอย่างไร และครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูควรจะเป็นอย่างไร หากจะพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูตอ้งเริ่มจากตนเอง คือการท่ีบคุคลเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่การพฒันาตนเอง บนฐานของ
การเรียนรูท่ี้จะน าไปสู่ความเข้าใจและยอมรบัในตนเอง การรับฟังและยอมรบัความแตกต่าง
ระหว่างเพ่ือนมนุษย ์รวมทัง้การตระหนกัต่อการด ารงอยู่ของสรรพสิ่งท่ีลว้นเป็นหนึ่งเดียวและมี
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงถึงกนัเสมอ  

กิจกรรมครั้งท่ี 5-13 เป็นการเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐานพื ้นฐานในตนเอง 
(Personal Transformation) คือจิตวิญญาณความเป็นครูด้านท่ีเกิดกับตนเอง  ท่ีน  าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานในองคก์ร (Organization Transformation) คือจิตวิญญาณความเป็นครู
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ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน  และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานทางสงัคม (Social Transformation) 
คือจิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู  

กิจกรรมครัง้ท่ี 14 ปัจฉิมนิเทศ (Check out) เป็นกิจกรรมสรุป เพ่ือสรุปและ
ทบทวนการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  

โดยกิจกรรมทั้ง 14 ครัง้ ผู้วิจัยน าแนวคิด ทฤษฎี หลักการ รวมถึงเทคนิคการ
จัดการเรียนรูเ้ข้ามาประยุกตใ์ช้ในแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคข์องการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คร้ังที ่1 ปฐมนิเทศ (Check in) 
กิจกรรมครัง้ท่ี 1 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจ

ระหว่างผูว้ิจยักับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และเพ่ือชีแ้จงความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการจัดการ
เรียนรู ้

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การเตรียมตวัเขา้รบัการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครู โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดจิตตปัญญาศกึษามาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรม
ปฐมนิเทศ เพ่ือเปิดพืน้ท่ีในหวัใจแห่งการเรียนรูเ้รื่องราวใหม ่สรา้งความไวว้างใจและสมัพนัธภาพท่ี
ดีระหว่างผู้วิจัย (กระบวนกร)และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และระหว่างผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยกัน เกิด
ความสมดลุของพืน้ท่ีในการเรียนรู ้มีพืน้ท่ีปลอดภัย (Comfort Zone) รวมถึงการสรา้งบรรยากาศ
แห่งการยอมรบัและเคารพในความเป็นมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกัน อนัจะน าไปสู่การตระหนักรู ้
และการเปล่ียนแปลงอนัมาจากปัญญาภายใน 

นอกจากนีผู้้วิจัยใช้เทคนิคการจัดการเง่ือนไขผลกรรม (Contingency 
Management) โดยการวางเง่ือนไขเป็นกลุ่ม ซึ่งมีขอ้ดีหลายประการ และท าไดง้่ายกว่าการวาง
เง่ือนไขเป็นรายบุคคล ซึ่งเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมนัน้เป็นตวัเสรมิแรงของกนัและกนั ท าใหมี้การรว่มมือประสานงานกนัอยา่งดีในกลุม่ 

คร้ังที ่2 จิตวิญญาณครูน้ัน ส าคัญอย่างไร 
กิจกรรมครัง้ท่ี 2 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรูค้วาม

เขา้ใจในจิตวิญญาณความเป็นครู และสามารถสรา้งหรือสรุปมโนทศันเ์ก่ียวกบัจิตวิญญาณความ
เป็นครู รวมทัง้ท  าสญัญาเปา้หมายพฤตกิรรมความเป็นครูของตนเองได ้

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การรบัรูแ้ละเขา้ใจในความหมาย
ของจิตวิญญาณความเป็นครู และลักษณะครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยวิธีการสอน
บรรยาย (Lecture Method) โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู เรื่อง จิตวิญญาณ
ความเป็นครู จากนั้นบูรณาการดว้ยหลักการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) 
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ของแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา โดยการจดักิจกรรมจินตศิลป์วาดรูปเพ่ือสะทอ้นความเป็นครู และ
ใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) อนัเป็นแนวทางในการสนทนาท่ีมีความมุ่ง
หมาย เพ่ือสรา้งความเขา้ใจระหว่างคูส่นทนา และเปิดโลกทศันใ์หเ้ห็นความเช่ือมโยงของสิ่งตา่ง ๆ
ทัง้หมด 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยใชเ้ทคนิคการท าสัญญากับตนเอง (Self Contracting)  
ซึ่งเป็นวิธีการท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัญญากับตนเองว่า “หากฉันเป็นครูฉันจะ.....” ผู้เข้าร่วม 
จะก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายท่ีชัดเจน พรอ้มทัง้ตระหนักและควบคมุตนเองไปสู่พฤติกรรมนัน้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

คร้ังที ่3 เรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาตมินุษย ์
กิจกรรมครัง้ท่ี 3 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัและกนั รวมถึงไดฝึ้กการสงัเกตตนเองและเพ่ือน 
เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่องการสรา้งสัมพันธภาพร่วมกัน โดย

ผู้วิจัยน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ผสานกับวิธีการประเมินพฤติกรรม ด้วยการให้สังเกตตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการประเมิน
พฤติกรรมโดยตรง โดยการบันทึกพฤติกรรมทั้งภายนอกและภายในของตนเอง ทั้งนีผู้้เข้าร่วม
พฤติกรรมจะฝึกทักษะการสังเกตพฤติกรรม (Observation) กิจกรรมในครัง้นีเ้น้นไปท่ีหลักการ
ความรกัความเมตตา (Compassion) สรา้งบรรยากาศเห็นความไวว้างใจ ความเขา้ใจ และการ
ยอมรบั เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั เพ่ือใหเ้กิดสิ่งแวดลอ้มและบรบิทท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้อนัจะท าใหเ้กิด
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน  อีกทั้งยังผสานกับหลักการเผชิญความจริง 
(Confronting Reality) ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม น าพาตนเองออกจากพืน้ท่ีปลอดภัยหรือ
ความคุน้ชินเดิม เพื่อเผชิญกบัพืน้ท่ีท่ีเส่ียงหรือความไมคุ่น้เคย (สรา้งสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนใหม)่ ซึ่ง
ถือเป็นการเปิดพืน้ท่ีใหก้ับการเรียนรูใ้หม่ อนัจะช่วยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมองเห็นทัง้ความจริง ใน
ตนเองและในบริบทแวดลอ้ม ซึ่งจะน าไปสู่หลกัชมุชนแห่งการเรียนรู ้(Community) เปรียบเสมือน
การสรา้งเครือข่ายความสมัพันธ ์และแลกเปล่ียนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรูท่ี้ต่อเน่ือง
และเช่ือมโยงกบัชีวิต 

คร้ังที ่4 จุดประกายความดงีามในใจ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 4 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งกนัและกนั เขา้ใจ ความแตกตา่งของกนัและกนั และสามารถสรา้งสมัพนัธภาพเชิงบวก 
เนือ้หาท่ีใช้ในกิจกรรมครัง้นีเ้น้นเรื่องสัมพันธภาพเชิงบวก โดยผู้วิจัย

กิจกรรมน าหลักการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญา
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ศึกษา เพ่ือใคร่ครวญถึงความความจริง ความดี และความงาม ของตนเองและผู้อ่ืน เน้นไปท่ี
หลักการความรกัความเมตตา (Compassion) สรา้งบรรยากาศเห็นความไวว้างใจ ความเขา้ใจ 
และการยอมรบั เกือ้หนุนซึ่งกันและกัน อีกทัง้ยงัผสานกับหลกัการเผชิญความจริง (Confronting 
Reality) เพ่ือให้เกิดสิ่ งแวดล้อมและบริบทท่ี เอื ้อต่อการเรียนรู้ อันจะท าให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน และเน้นไปท่ีการสรา้งสัมพันธภาพเชิงบวก และใช้กิจกรรม
สนุทรียสนทนา (Dialogue Conversation) เพ่ือสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนัและกัน เขา้ใจความ
แตกตา่งของกนัและกนั 

คร้ังที ่5 ไขตัวตน 
กิจกรรมครั้งท่ี 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวน

บคุลิกภาพและสะทอ้นความเป็นตวัของตวัเอง และตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง รวมถึงทราบ
ถึงขอ้ดี และขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่องบคุลิกภาพ โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา 
คศ.กศ.101 ความเป็นครู เรื่อง คุณลักษณะของครูท่ีดี และบทบาทหน้าท่ีและภาระงานครู  
โดยผู้วิจัยกิจกรรมน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิด 
จิตตปัญญาศกึษา เพ่ือใครค่รวญถึงบคุลิกภาพของตนเอง ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง รวมถึง
ทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพรอ่งของตนเอง ในกิจกรรม กงลอ้ 4 ทิศ คิดใครค่รวญบุคลิกภาพตนเอง 
ใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูน้ิสยัและบุคลิกภาพ
ตนเองและผูอ่ื้น อีกทัง้ยงัยอมรบัและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

คร้ังที ่6 หนทางครูด ี
กิจกรรมครัง้ท่ี 6 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมบอกคณุลกัษณะ

ของครูท่ีดีได ้และเกิดการตระหนกัในการปฏิบตัตินตามแบบอยา่งครูดีในดวงใจ 
เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง บคุลิกภาพความเป็นครูและบทบาท

หนา้ท่ีดา้นการสอน โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู เรื่อง คณุลกัษณะของครูท่ี
ดี และบทบาทหน้าท่ีและภาระงานครู และน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือใครค่รวญถึงครูดีในดวงใจของตนเอง ผสาน
กับการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือทฤษฎีการเรียนรู้โดยอาศัยการเลียนแบบจากตัวแบบ 
(Observation Learning) ใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) เพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูเ้ลา่เรื่องราวครูดีของตนใหเ้พ่ือนฟัง และใชว้ิธีการจดัการเรียนรูแ้บบกระบวนการกลุ่ม วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) ในหัวข้อ บุคลิกภาพ และ
บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอนของครูดีในดวงใจ 



  144 

คร้ังที ่7 เตมิสีสันชีวิต 
กิจกรรมครัง้ท่ี 7 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมจดัท าแผนการ

ด าเนินชีวิตของตนเองและสามารถก าหนดเปา้หมายในการพฒันาตนเองได ้
เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู โดย

ใช้เนือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้า และน าหลักการ
พิจารณาดว้ยใจอย่างใครค่รวญ (Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือใคร่ครวญ
ถึงการวางแผนชีวิตของตนเอง และก าหนดเปา้หมายตนเองในวิชาชีพครู ดว้ยแรงบนัดาลใจในการ
เรียนรูจ้ากครูตน้แบบ ใชกิ้จกรรมจิตตศิลป์เพ่ือใครค่รวญถึงอนาคตของตนเอง ผสานกับหลกัการ
ความต่อเน่ือง (Continuty) และ ความมุ่งมั่น (Commitment) ในการเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่
เปา้หมายของการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

คร้ังที ่8 ตามตดิผู้เรียน (1) 
กิจกรรมครัง้ท่ี 8 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพ

เรื่องราวในการรว่มกันแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน และตระหนักถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนได้ 
รวมถึงหาวิธีทางปอ้งกนัปัญหาของเดก็และเยาวชนได ้

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การเขา้ใจในปัญหาเดก็และเยาวชน
ในปัจจุบัน และการปฏิบัติตนต่อเด็กเหล่านีเ้ม่ือประกอบวิชาชีพครู  ครอบคลุมด้านการเรียน  
ดา้นการอบรมบ่มนิสยั และดา้นการใหค้  าปรกึษา โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู 
เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา และน าหลกัการพิจารณาดว้ยใจอย่างใครค่รวญ (Contemplation) 
ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพ่ือใคร่ครวญถึงสภาพสังคมในปัจจุบนั ถามน าเก่ียวกับสถานการณ์
เด็กและเยาวชนถึงปัญหาต่าง ๆ ผสานกับวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) เพ่ือเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย สามารถเขา้ใจความคิดและความรูส้ึกของผูอ่ื้น
ผา่นการแสดงบทบาทสมมต ิ

คร้ังที ่9 ตามตดิผู้เรียน (2) 
กิจกรรมครัง้ท่ี 9 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตระหนกัถึงการ

ดแูลเอาใจใส่ในฐานะครูและฝึกปฏิบตัิการใหค้  าปรึกษาท่ีดีได ้รวมถึงเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองในฐานะครูท่ีดี 

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การปฏิบตัิตนต่อผูเ้รียนดว้ยความ
เมตตากรุณา และการใหค้  าปรกึษาในดา้นต่าง ๆ โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็น
ครู เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ผ่านกิจกรรมการใหค้  าปรึกษา (Couseling) ใช้



  145 

กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) เป็นผูเ้ล่าและเป็นผูฟั้ง เพ่ือเรียนรูถ้ึงการเป็น
ผูใ้หค้  าปรกึษาท่ีดี เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง หากไดป้ฏิบตัตินในฐานะครู 

คร้ังที ่10 ตามตดิผู้เรียน (3) 
กิจกรรมครัง้ท่ี 10 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึง

การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค และเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะครูท่ีดี 
เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การปฏิบตัิตนต่อผูเ้รียนดว้ยความ

เสมอภาค โดยใชเ้นือ้หาใน รายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็นครู เรื่อง กฎหมายครู โดยผูว้ิจยักิจกรรม 
น าหลักการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  
ผ่านวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) โดยก าหนดหัวข้อ 
ในการอภิปรายใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไดแ้ก่ 1) เรียนพิเศษแลกคะแนนไดห้รือไม่ 2) หากเป็น
นักเรียนท่ีเก่งท าช่ือเสียงให้กับโรงเรียน เม่ือท าผิดควรยกเวน้โทษได้ และ 3) คะแนนอยู่ท่ีปลาย
ปากกาของครูจรงิหรือ เพ่ือเรียนรูแ้ละเขา้ใจถึงการปฏิบตัตินตอ่ผูเ้รียน 

คร้ังที ่11 น้อมเศียรตามรอยพ่อ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 11 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึง

หลกัการค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  น าพระอจั
ริยะภาพดา้นความเป็นครูของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ไปประยุกตใ์ชเ้ม่ือประกอบอาชีพครูรวมถึงสืบทอดความเป็นครูในฐานะนักศึกษาวิชาชีพครูใน
มหาวิทยาลยัราชภฏั (มหาวิทยาลยัของพระราชา) 

เนือ้หาท่ีใช้ในกิจกรรมครัง้นีเ้น้นเรื่อง การมีเจคติท่ีดีและการมีศรทัธา 
ในวิชาชีพครู โดยน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิด 
จิตตปัญญาศกึษา ผ่านกิจกรรม การดสูารคดี เฉลิมพระเกียรติชดุ "เอกกษัตรยิ ์ราชาแห่งแผ่นดิน" 
เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมใชท้ฤษฎีการเรียนรูโ้ดยอาศยัการเลียนแบบจากตวัแบบ (Observation 
Learning) ร่วมวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบจัดกรอบมโนทัศน ์(Concept  Mapping Teachnique) 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รูจ้ักสังเกต เปรียบเทียบ สรุปจัดระบบ หรือจัดหมวดหมู่ ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง ตลอดจนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดไดด้ว้ยตนเอง พรอ้มท่ีจะน าไปสู่การประยุกตใ์ช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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คร้ังที ่12 รวมก่อการงาน 
กิจกรรมครัง้ท่ี 12 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รูจ้ักการ

ท างานรว่มกบัผูอ่ื้น รูจ้กัแบง่ปัน และยอมรบัความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั และเกิดความมุ่งมั่นในการ
พฒันาวิชาชีพ 

เนือ้หาท่ีใช้ในกิจกรรมครัง้นีเ้น้นเรื่อง การมีเจคติท่ีดีและการมีศรทัธา 
ในวิชาชีพครู โดยน าหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิด 
จิตตปัญญาศกึษา ผ่านกิจกรรมจิตตศิลป์ “รวมเสน้สายใย” เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ครค่รวญ
ถึง ความเป็นครู ใชกิ้จกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue Conversation) เป็นกระบวนการด าเนิน
กิจกรรม ผสานกับหลกัการความต่อเน่ือง (Continuty) และ ความมุ่งมั่น (Commitment) ในการ
เปล่ียนแปลงไปสูเ่ปา้หมายของการรว่มกนัพฒันาวิชาชีพครู 

คร้ังที ่13 สืบสานวิชาชีพครู 
กิจกรรมครัง้ท่ี 13 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการ

พฒันาวิชาชีพครูอยา่งเป็นระบบ และรูจ้กัวางแผนพฒันาวิชาชีพครูได ้
เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การมีเจคติท่ีดีและการมีศรทัธาใน

วิชาชีพครู โดยน าหลักการพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) ของแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา ผ่านกิจกรรมการดภูาพยนตรส์ัน้ เรือจา้งบนยอดดอย  เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิด
ทฤษฎีการเรียนรูโ้ดยอาศยัการเลียนแบบจากตวัแบบ (Observation Learning) ผสานกบัหลกัการ
ความต่อเน่ือง (Continuty) และ ความมุ่งมั่น (Commitment) ในการเปล่ียนแปลงไปสู่เป้าหมาย
ของการรว่มกนัพฒันาวิชาชีพครู 

คร้ังที ่14 ปัจฉิมนิเทศ (Check out) 
กิจกรรมครัง้ท่ี 14 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมวิเคราะหส์ิ่งท่ีได้

เรียนรูจ้ากการท ากิจกรรมได  ้สงัเคราะหส์ิ่งท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการท ากิจกรรมได้ และน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรู้
ไปพฒันาวิชาชีพอยา่งประจกัษจ์รงิ  

เนือ้หาท่ีใชใ้นกิจกรรมครัง้นีเ้นน้เรื่อง การสรุปผลการเรียนรูจ้ากกิจกรรม
การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูทั้งหมด เพ่ือน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตเม่ือประกอบวิชาชีพครู
หรือในขณะฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
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2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา  

ประกอบดว้ย 3 ขัน้ (AmCRa) โดยดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
2.4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Am : Awareness and Mediation)  

มีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดต้ระหนกัรู ้และสงบนิ่งอยู่กับตนเอง 
เป็นการประสานกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เน้นการพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงจาก
ภายในของตน เพ่ือใหเ้กิดสติและสมาธิกับการท างาน มีความสงบในจิตใจ ลดความเครียดและ
เป็นกงัวลจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอก อาจท าใหส้มาธิและจิตใจไม่
สงบ ส่งผลใหส้มองปิดกัน้การเรียนรู ้เป็นขัน้เตรียมพรอ้มในการเรียนรู ้โดยจดักิจกรรมตา่ง  ๆ เช่น 
การท าสมาธิ การออกก าลังกายและจิต โยคะ เกมฝึกสติ และ การบริหารสมอง เป็นตน้ ใชเ้วลา
ประมาณ 5-10 นาที และในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีการกล่าวถึงสิ่งท่ีผ่านมาแลว้เพ่ือเช่ือมโยงกับ
บทเรียนใหม ่ก่อนจะเรียนรูใ้นขัน้ตอนตอ่ไป 

2.4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (C : Contemplation) 
ขัน้ตอนนีถื้อว่าเป็นหวัใจของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครู เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้คร่ครวญ ท าความ
เขา้ใจ ตระหนกัรูถ้ึงคณุคา่ทัง้ในตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพครู โดยผา่นการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น 
บรรยาย อภิปราย บทบาทสมมติ เรียนรูต้วัแบบ สมัผสัธรรมชาติ ประสบการณ ์แลกเปล่ียนเรียนรู้
แบบสนุทรียะสนทนา และการตัง้ใจฟังอย่างลึก้ซึง้ เป็นตน้ ขัน้ตอนนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมจะมีสภาวะ
ของจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้และเข้าถึงศักยภาพแห่งตน เพ่ือน าคุณภาพดงักล่าวไปใช้
ใคร่ครวญทั้งในด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้าน
ภายในบุคคล (Intrapersonal) ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายใน มองโลกในเชิงองคร์วม เกิด
ความเช่ือมโยงสมัพนัธ ์น าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูห้รือประสบการณใ์นกระบวนการบูรณาการเขา้สู่วิถีชีวิต
ของตนเอง ผูอ่ื้นและวิชาชีพครูในอนาคตได ้ 

2.4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Ra : Reflection and Application)  
เป็นขัน้ตอนท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดท้บทวนผลการเรียนรู้

จากการใครค่รวญ สะทอ้นผลการเรียนรู ้แง่คดิตา่ง ๆ และสามารถน าประสบการณใ์นการเรียนรูไ้ป
ประยุกตใ์ช้ได้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนบันทึกการเรียนรู ้การน าเสนอความคิด
ความรูส้ึกเป็นวาทกรรม หรือประโยคสั้น ๆ เป็นตน้ ในขั้นตอนนีเ้ปรียบเสมือนการสรุปผลการ
เรียนรู ้และประโยชนใ์นการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและวิชาชีพครูในอนาคต 
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2.5 การวัดและประเมินผล 
การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณ

ความเป็นครู มีดงันี ้

2.5.1 การวดัและประเมินผลเชิงปริมาณดว้ยแบบวดัจิตวิญญาณความเป็น
ครูท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ในการตรวจวัดระดับจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือติดตามพัฒนาการของ  
จิตวิญญาณความเป็นครูอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง  

2.5.2 การวดัและประเมินผลเชิงคณุภาพในการท ากิจกรรม จากแบบสงัเกต
พฤตกิรรม และสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning log) 

2.6 บทบาทของกระบวนกร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.6.1 บทบาทของกระบวนกร 

2.6.1.1 กระบวนกรตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษารายละเอียด เก่ียวกับรูปแบบ
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรบันกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอยา่งละเอียด 

2.6.1.2 จดัการเรียนรูต้ามกิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู โดยชีแ้จงรายละเอียดให้กับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนรบัทราบ โดยใช้
วิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเป็นส าคญั และค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

2.6.1.3 กระบวนกรจะตอ้งมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้เป็นอย่างดี โดยมี
ความตัง้ใจมุ่งในการท่ีจะพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เกิดการเรียนรู ้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในตนเอง ควรมีประสบการณใ์นการท าหนา้ท่ีเป็นกระบวนกร หรือเคยไดร้บัการอบรม หรือเคย
ผา่นประสบการณ ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าพอสมควร 

2.6.1.4 กระบวนกรจะตอ้งเปิดใจรบัฟังผู้เขา้ร่วมกิจกรรม โดยใหผู้้เขา้ร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ได้แสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และ
สามารถน ามาปรบัปรุงและพฒันาไดต้อ่ไป 

2.6.1.5 กระบวนกรจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้บบกัลยาณมิตร กระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความสุขในการเรียนรู้  
และไดร้บัประสบการณต์รง 

2.6.1.6 กระบวนกรจะตอ้งดแูลก ากับการท างานของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอย่าง
ใกลช้ิด หากพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีปัญหาในการปฏิบตัิกิจกรรมจะตอ้งใหค้  าปรึกษาคอยให้
ค  าแนะน าชว่ยเหลือ 
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2.6.2 บทบาทของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  
2.6.2.1 ใหค้วามรว่มมือในการจดัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยความตัง้ใจ และเตม็ใจ 
2.6.2.2 ตัง้ใจท าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งก่อนการทดลองและ

หลงัการทดลอง 
2.6.2.3 เขียนบนัทึกการเรียนรูห้ลงัเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการเรียนรูทุ้กครัง้

ดว้ยความตัง้ใจ 

2.6.2.4 การท ากิจกรรมในทุกขั้นตอน ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพสิทธิ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าสมาธิ ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะตอ้งไม่ส่ง
เสียงรบกวนผูอ่ื้น 

2.6.2.5 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในการ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระรวมทัง้สามารถแลกเปล่ียนมีปัญหาหรือมีขอ้สงสยั 

3. การพัฒนา (Develop) ประกอบด้วย 
3.1 การด าเนินการพัฒนาเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครู อยา่งเตม็รูปแบบครบถว้นตามขัน้ตอนท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้  
3.2 การตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง

จิตวิญญาณความเป็นครู โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) ประเมินความเหมาะสมของรา่งรูปแบบ
การจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผูท่ี้มีประสบการณใ์นดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 5 ปี และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือการวิจยัการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

3.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพ่ือหาคุณภาพ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้

รายการประเมิน  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. หลกัการของรูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสม
ในการน าไปใชจ้ดัการเรียนรู ้

4.00 .70 เหมาะสมมาก 

2. วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

4.60 .54 เหมาะสมมากท่ีสดุ 

3. เนือ้หาท่ีใชส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 4.40 .54 เหมาะสมมาก 
4. กระบวนการจดัการเรียนรูมี้ขัน้ตอนท่ีเหมาะสม 4.60 .54 เหมาะสมมากท่ีสดุ 
5. การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม 4.40 .54 เหมาะสมมาก 
6. บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 4.40 .54 เหมาะสมมาก 

รวม 4.40 .64 เหมาะสมมาก 

จากตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้าก
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกับองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู
และกระบวนการจัดการเรียนรูมี้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมมีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.60 หลกัการแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดัการ
เรียนรู ้เนือ้หาท่ีใชส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม บทบาทของ 
กระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม มีระดบัความเหมาะสมมาก คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40  และคา่เฉล่ีย
รายการประเมินภาพรวม มีระดบัความเหมาะสมมาก คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.40 

จากนัน้น ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีสรา้ง
ขึน้มาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ แลว้น าไปทดลองใชก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู 
ท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน และน าไปปรบัปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใชก้ับ
กลุม่ทดลองจรงิ ผลการปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ดงัปรากฎในภาคผนวก จ 
  

X 
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4.การน าไปใช้ (Implementation) 
หลังจากปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน าไปใชก้ับกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นกลุ่ม

ทดลองจ านวน 26 คน โดยจัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extracurricular Activities) ท าการจัด
กิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ระหว่างวนัท่ี 8 มีนาคม – 26 เมษายน 2562 ดงัแสดง 
ในตาราง 7 

ตาราง 7 ก าหนดการท ากิจกรรม 

5. การประเมินผล (Evaluation) 
ในขั้นตอนนีผู้้วิจัยจะการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง  

จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งอยู่ในการวิจัยระยะท่ี 3 เพ่ือประเมินผลการใชรู้ปแบบการจัดการ
เรียนรูว้า่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ 

 

วัน/เดอืน/ปี ที่ เวลา (นาท)ี เวลา ชื่อกิจกรรม 
8 มีนาคม 2562 60 15.00 น. – 16.00 น. ปฐมนิเทศ (Check in) 
14 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. จิตวิญญาณครูนัน้ ส าคญัอย่างไร 
15 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. เรียนรูแ้ละเขา้ใจ ธรรมชาตมินษุย ์
21 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. จดุประกายความดีงามในใจ 
22 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. ไขตวัตน  
28 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. หนทางครูดี 
29 มีนาคม 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. เตมิสีสนัชีวิต 
5 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. ตามติดผูเ้รียน (1) 
10 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. ตามติดผูเ้รียน (2) 
11เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. ตามติดผูเ้รียน (3) 
18 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. นอ้มเศียรตามรอยพ่อ 
19 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. รวมก่อการงาน 
25 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.30 น. สืบสานวิชาชีพครู 
26 เมษายน 2562 90 15.00 น. – 16.00 น. ปัจฉิมนิเทศ (Check out) 



 

บทที ่6 
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจติวิญญาณ 
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระยะท่ี 3 ของงานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั มีการตรวจสอบสมมติฐาน 
2 ขอ้ ดงันี ้

1. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง  
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง 
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลงานวิจยัครัง้นีเ้พ่ือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกับความหมายใน
การน าเสนอผลการวิเคราะหท่ี์ตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
และแปลผลขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

N แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
X  แทน คะแนนเฉล่ีย 

SD แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของค่าความแตกต่างระหว่างขอ้มูลและค่าเฉล่ีย

ของกลุม่ขอ้มลู (Sum of Square) 
MS แทน  คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสอง (MeanSquare) 
p แทน คา่ระดบันยัส าคญัของการทดสอบ 
df แทน คา่องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
Wilks’ Λ แทน คา่สถิตทิดสอบแลมบด์า้ของวิลคส ์(Wilks) 
η2 แทน  ขนาดอิทธิพล (Effect size) 
Pre-self แทน คะแนนองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเองก่อนการใชรู้ปแบบ 
Pre-stu แทน คะแนนองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียนก่อนการใชรู้ปแบบ 
Pre-tea แทน คะแนนองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครูก่อนการใชรู้ปแบบ 
Group แทน กลุม่เปรียบเทียบแบง่เป็น 2 ระดบัคือกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยไดเ้สนอการวิเคราะหข์อ้มูลตามวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจัยเป็น 2 

ตอนตามล าดบัดงันี ้
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

1.1 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความ
เป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง สูงกว่ากลุ่มควบคุม 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ เก่ียวกับ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจิต
วิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียนและดา้นท่ีเกิดกับ
วิชาชีพครูภายหลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยกลุ่ม
ตวัอย่างครัง้นีเ้ป็นนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 52 คน  
ซึ่งไดม้าจากการสุม่อยา่งง่าย แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 26 คน และกลุม่ควบคมุ 26 คน 

ตาราง 8 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

จิตวิญญาณ 
ความเป็นครู 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 
องคป์ระกอบ 

ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 
3.88 0.31 4.24 0.34 3.95 0.41 4.03 0.39 

องคป์ระกอบ 
ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

4.40 0.34 4.52 0.41 4.48 0.39 4.38 0.36 

องคป์ระกอบ 
ดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ 

4.59 0.38 4.79 0.27 4.58 0.41 4.64 0.33 

จากตาราง 8 พบว่า ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกลุ่มทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉล่ียหลงั
การทดลองสูงขึน้ทุกดา้น โดยดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครูคะแนนสูงสุด รองลงมาคือดา้นท่ีเกิดกับ
ผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกับตนเองคะแนนต ่าสุด ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียภายหลังการทดลอง
สูงขึน้ สองด้าน คือด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพครูและด้านท่ีเกิดกับตนเอง ส่วนด้านท่ีเกิดกับผู้เรียน
คะแนนลดลง 

ผู้วิจัยท าการทดสอบระดับนัยส าคัญ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
พหุคูณ (Mancova) ในสมมติฐานขอ้ท่ี 1 กลุ่มทดลองมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะ
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หลงัเสร็จสิน้การทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ โดยการใชก้ารควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็น
ครูในแตล่ะดา้น ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
ตวัแปรรว่ม (Covariate) เพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมว่ามีความแตกตา่ง
กนัหรือไม ่ผลการทดสอบ ดงัตารางท่ี 9 

ตาราง 9 การเปรียบเทียบขอ้มลูระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบโดยภาพรวมของ 
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุภายหลงัการควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็น 
ครูก่อนการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

Multivariate Tests 

Effect 
Wilks' 

Lambda 
Multivariate 
F-statistic 

Hypothesis 
df 

Error 
df 

p 
Partial 

η2 
Pre-self .719 5.852 3.000 45.000 .002 .281 
Pre-stu .945 .872 3.000 45.000 .462 .055 
Pre-tea .805 3.625 3.000 45.000 .020 .195 
Group .876 2.123 3.000 45.000 .111 .124 

จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสรุปไดว้่าระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูใน
องคป์ระกอบโดยภาพรวมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุภายหลงัการควบคมุ
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไม่แตกต่างกัน  
(Λ= .876 , Multivariate F-statistic = 2.123, p =.111) แสดงว่าระดับจิตวิญญาณความเป็นครู 
ทุกองคป์ระกอบในภาพรวมยังไม่แตกต่างกันโดยสิน้เชิง  อย่างไรก็ตามผู้วิจัยตอ้งการทราบว่า 
องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบไม่แตกต่างทัง้หมดใช่หรือไม่ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหค์วาม
แตกต่างในแต่ละตัวแปรตามโดยใช้การทดสอบระดับ Univariate เป็นล าดับต่อไปโดยผลการ
วิเคราะหส์ามารถสรุปได ้ตารางท่ี 10 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบขอ้มลูระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูรายองคป์ระกอบของผูเ้ขา้รว่ม 
กิจกรรมกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ ภายหลงัการควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อน 
การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

Univariate-tests 

ตวัแปรตาม 
แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 
Partial 

η2 

องคป์ระกอบ
ดา้นท่ีเกิดกบั
ตนเอง 

Pre-self 1.361 1 1.361 9.880 .003 .174 
Pre-stu .005 1 .005 .033 .857 .001 
Pre-tea .010 1 .010 .073 .788 .002 
Group .807 1 .807 5.859 .019 .111 
Error 6.473 47 .138    
Total 900.119 52     

องคป์ระกอบ
ดา้นท่ีเกิดกบั

ผูเ้รียน 

Pre-self .070 1 .070 .487 .489 .010 
Pre-stu .155 1 .155 1.078 .304 .022 
Pre-tea .015 1 .015 .102 .751 .002 
Group .337 1 .337 2.338 .133 .047 
Error 6.769 47 .144    
Total 1040.363 52     

องคป์ระกอบ
ดา้นท่ีเกิด
วิชาชีพ 

Pre-self .005 1 .005 .071 .791 .002 
Pre-stu .008 1 .008 .110 .742 .002 
Pre-tea .624 1 .624 8.414 .006 .152 
Group .251 1 .251 3.382 .072 .067 
Error 3.485 47 .074    
Total 1161.743 52     

*p=.05 
  



  156 

จากตารางท่ี 10 พบวา่ ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิด
กบัตนเอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเพิ่มขึน้แตกต่างกัน (F = 5.859, p =.019) โดยระดบั 
จิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง หลงัการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม มีขนาดอิทธิพล 

(Effect size) เทา่กบั .111 (Partial η2 = .111, p = .019) 
ระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียน ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคมุเพิ่มขึน้ไม่แตกตา่งกนั (F = 2.338, p =.133) โดยระดบัจิตวิญญาณความ
เป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง 
จิตวิญญาณความเป็นครู ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม มีขนาดอิทธิพล (Effect size) 

เทา่กบั .047 (Partial η2 = .047, p = .133) 
ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครูของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกัน (F = 3.382, p = .072) โดยระดับจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครูหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุ มีขนาดอิทธิพล (Effect 

size) เทา่กบั .067 (Partial η2= .067, p = .072) 
กราฟแสดงระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง 

ของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ ภายหลงัการควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
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ภาพประกอบ 8 แสดงระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง  
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ภายหลงัการควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครู 

ก่อนการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

กลุม่ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นที่เกิดกบัตนเอง 

คา่ความแตกตา่ง 

ของ Adj.Mean 

ระหวา่งกลุม่ทดลอง 

และกลุม่ควบคมุ 
Mean Adj.Mean 

ทดลอง 4.792 4.787 
0.141 

ควบคมุ 4.641 4.646 

 

กลุม่ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นที่เกิดกบัตนเอง 

คา่ความแตกตา่ง 

ของ Adj.Mean 

ระหวา่งกลุม่ทดลอง 

และกลุม่ควบคมุ Mean Adj.Mean 

ทดลอง 4.524 4.537 
0.163 

ควบคมุ 4.387 4.374 

 

กลุม่ 

องคป์ระกอบ 

ดา้นที่เกิดกบัตนเอง 

คา่ความแตกตา่ง 

ของ Adj.Mean  

ระหวา่งกลุม่ทดลอง 

และกลุม่ควบคมุ Mean Adj.Mean 

ทดลอง 4.246 4.266 
0.254 

ควบคมุ 4.031 4.012 
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1.2 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความ
เป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

ผูว้ิจัยท าการทดสอบระดบันัยส าคญัดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุคูณ 
(Manova) ในสมมติฐานขอ้ท่ี 2 กลุ่มทดลองมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลงัเสร็จสิน้
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยการใช้การควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูในแต่
ละด้าน ก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือ
เปรียบเทียบตวัแปรตามองคป์ระกอบโดยภาพรวมวา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม่ ผลการทดสอบ ดงั
ตารางท่ี 11 

ตาราง 11 การเปรียบเทียบขอ้มูลระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบโดยภาพรวม 
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมของกลุ่มทดลอง ภายหลงัการควบคมุคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อน 
การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

Multivariate Tests 

Effect 
Wilks' 

Lambda 
Multivariate 
F-statistic 

Hypothesis 
df 

Error 
df 

p 

กลุม่ทดลอง .597 5.174 3.000 23.000 .007 

จากตารางท่ี 11 พบว่า ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสรุปไดว้่าระดบัจิตวิญญาณความ
เป็นครูในองคป์ระกอบโดยภาพรวมของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ทดลอง ภายหลงัการควบคมุคะแนน
จิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ตกต่างกัน  (Λ= .597 , 
Multivariate F-statistic = 5.174, p =.007) แตอ่ย่างไรก็ตามผูว้ิจยัตอ้งการทราบว่า องคป์ระกอบ
ในแต่ละองคป์ระกอบแตกต่างทัง้หมดใช่หรือไม่ ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหค์วามแตกต่างในแต่ละ
ตวัแปรตาม โดยใชก้ารทดสอบระดบั Univariate เป็นล าดบัต่อไป โดยผลการวิเคราะหส์ามารถ
สรุปได ้ตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบขอ้มูลระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูรายองคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรมกลุ่มทดลอง ภายหลังการควบคุมคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการใชรู้ปแบบ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้

Univariate-tests 
ตวัแปรตาม SS df MS F Error p 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง 1.662 1 1.662 11.319 3.671 .002 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน .173 1 .173 .926 4.671 .345 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ .513 1 .513 5.219 2.459 .031 

*p=.05 
จากตารางท่ี 12 ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับ

ตนเอง ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้แตกตา่งกัน (F = 11.319, p =.002) ระดบัจิตวิญญาณความเป็น
ครูในองค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับผู้เรียน ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกัน (F = .926, p 
=.345) และระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในองค์ประกอบดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ของกลุ่ม
ทดลองเพิ่มขึน้แตกตา่งกนั (F = 5.219, p =.031) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหเ์ชิงคุณภาพจากสมุดบันทกึการเรียนรู้ เพือ่ยืนยันข้อมูล 
เชิงปริมาณในข้ันตอนที ่1 และมุ่งหารายละเอียดของผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

ผลการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณในตอนท่ี 1 สรุปไดว้่า ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูใน
องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเองและดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครูของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้แตกต่างกัน 
สว่นองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเพิ่มขึน้ไมแ่ตกตา่งกนั  

จากผลการวิเคราะหด์งักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ กิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีการเปล่ียนแปลงดา้นท่ีเกิดกับ
ตนเองและวิชาชีพครูเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน  

ผูว้ิจยัจึงสรุปประเด็นการเปล่ียนแปลงของจิตวิญญาณความเป็นครูจากการสะทอ้น
บทเรียนของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม แบง่ออกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้
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2.1 การเปล่ียนแปลงของจิตวิญญาณความเป็นครูที่เพิ่มขึน้ในองคป์ระกอบ
ด้านทีเ่กิดกับตนเอง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการสะท้อนบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงในตนเองอย่างชัดเจน ดังในกิจกรรม “ไขตัวตน” ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดท้บทวนบุคลิกภาพและสะทอ้นความเป็นตวัของตวัเอง 
และตระหนักถึงศกัยภาพของตนเอง รวมถึงทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่องของตนเอง ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมไดท้บทวนบุคลิกภาพและสะทอ้นความเป็นตวัของตวัเอง และตระหนกัถึงศกัยภาพของ
ตนเอง รวมถึงทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพรอ่งของตนเอง เกิดขอ้คิดท่ีดี ตลอดจนสามารถน าไปปรบั
ประยุกตใ์ชท้ัง้ในชีวิตประจ าวนัและเม่ือตนเองเป็นครูในอนาคตได ้อีกทัง้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยงัได้
เรียนรูบ้คุลิกภาพของคนอ่ืน เปรียบเหมือนการสะทอ้นตวัตนในบางมมุท่ีตนเองไมส่ามารถมองเห็น
ได ้ท าใหเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจตนเองมากขึน้ นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัเกิดความเขา้ใจในตนเอง 
เห็นคณุคา่ในตนเอง เกิดแรงบนัดาลใจ มีความพยายาม และมีเปา้หมายในการพัฒนาตนเองไปสู่
จดุหมายท่ีตนเองตัง้ไว ้ดงัการสะทอ้นบทเรียนของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ตอ่ไปนี ้

“…มีแรงบนัดาลใจในการที่จะเรียนต่อใหจ้บแลว้มองภาพตนเองเป็นครูในอนาคตสอนเด็ก ๆและมี
ครอบครวัทีด่มีีหนา้ทีก่ารงานทีม่ั่นคง” ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 8 

“…อนาคตเป็นสิ่งทีเ่ขียนเองเมือ่ก าหนดแลว้ก็พยายามดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจท าใหไ้ดอ้ย่างทีต่วัเองได้
วาดหวงัและเขียนไว”้ ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 14 

“…ถา้เรามุ่งมั่นตัง้ใจทีจ่ะเป็นครูแลว้ เราตอ้งรูว้่าเสน้ทางการประกอบอาชีพครูควรจะพฒันาตนเองไป
ในแนวไหนอย่างไร กิจกรรมนีท้  าใหม้ีแรงมุ่งมั่นทีจ่ะตัง้ใจเรยีนและตัง้ใจทีจ่ะสอบเขา้รบัราชการครูใหไ้ด ้เพือ่พ่อ
แม่จะไดส้บาย” ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 19 

จากผลการสะท้อนบทเรียนข้างต้น มีข้อสังเกตว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการ
เปล่ียนแปลงตนเองจากภายใน เกิดความเข้าใจถึงบุคลิกภาพ บทบาทหน้าท่ีของตนเองเม่ือ
ประกอบวิชาชีพครู และเขา้ใจถึงการท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การเป็นครูท่ีดีมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูในอนาคตได ้ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ารูปแบบกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ภายในตนเองของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอยา่งแทจ้รงิ 
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2.2 การเปล่ียนแปลงของจิตวิญญาณความเป็นครูที่เพิ่มขึน้ในองคป์ระกอบ
ด้านทีเ่กิดกับวิชาชีพครู 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูในการสะทอ้นบทเรียนของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม พบว่า จาก
การเปล่ียนแปลงภายในตนเองสง่ผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิชาชีพครูท่ีเพิ่มขึน้ ดงัจะเห็น
ไดช้ดัเจนจากกิจกรรม “นอ้มเศียรตามรอยพ่อ” ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตระหนกั
ถึงหลักการค าสอนของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีน า
พระอจัฉริยะภาพดา้นความเป็นครู ไปประยุกตใ์ชเ้ม่ือประกอบอาชีพครู รวมถึงสืบทอดความเป็น
ครูในฐานะนักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มหาวิทยาลัยของพระราชา) ท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพระอจัริยะภาพดา้นความเป็นครูของพระองคท์่าน และน าไปเป็น
แบบอย่างทัง้ดา้นการท างาน เทคนิคการสอน การปฏิบตัิตนตอ่ผูเ้รียน และดา้นการใชชี้วิตท่ีเรียบ
ง่าย นับเป็นแรงจูงใจท่ีดีอย่างหนึ่ง ท่ีท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ระหนักและส านึกในหนา้ท่ีของ
ความเป็นครูโดยมีตวัแบบท่ีดีจากพระองคท์่าน นอกจากนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมยงัรูจ้กัพฒันาวิชาชีพ
ครู พร้อมทั้งสืบทอดความเป็นครูได้เป็นอย่างดี ดังใน กิจกรรม “สืบสานวิชาชีพครู” ท่ี มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมด าเนินการพฒันาวิชาชีพครูอยา่งเป็นระบบ และรูจ้กัวางแผน
พฒันาวิชาชีพครูได ้ดงัผลการสะทอ้นบทเรียน ตอ่ไปนี ้

“…ฉนัจะเป็นครูอย่างแทจ้ริงไม่ใช่เพยีงเปลือกนอก เสยีสละอดทน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างมุ่งมั่น
สรา้งสรรคเ์พือ่กบัลูกศษิย”์ ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 1 

“…ฉนัจะเป็นครูดว้ยหวัใจทีแ่ทจ้รงิ ศรทัธาในวชิาชีพท าหนา้ทีข่องตนเองใหด้ทีีส่ดุ” ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม
คนที่ 12 

“…ฉนัจะเป็นครูทีป่ฏบิตังิานดว้ยความรกัความเมตตาสอนใหน้กัเรยีน” ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 14 

“…ฉนัจะเป็นครูทีด่ขีองสงัคม จะเป็นครูทีอ่ดทน รกัเดก็ และไม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคใด ๆ ต่อการเป็นครู
ของฉนั” ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมคนท่ี 24 

จากผลการสะทอ้นขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีเจตคติท่ีดี และมี
ศรทัธาในวิชาชีพครู มีความตัง้ใจและตัง้มั่นท่ีจะพฒันาวิชาชีพครูใหดี้ขึน้ได ้ดงันัน้รูปแบบกิจกรรม
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ ้น ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาชีพครูของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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จากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีพบว่าระดับจิตวิญญาณความเป็นครู
องคป์ระกอบดา้นผูเ้รียนเพิ่มขึน้ไม่แตกตา่งกนั อาจเป็นเพราะกิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรู้
ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ยงัไม่สามารถท าใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตระหนกัถึงผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพราะเป็น
เพียงเหตุการณ์สมมติเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีได้จัดขึน้ ก็สามารถท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูสงูขึน้ ดงัผลการสะทอ้นบทเรียนตอ่ไปนี ้

“…จากการแสดงบทบาทสมมติครัง้นี ้ท าใหผ้มและเพือ่นในกลุ่มคิดว่าการทีเ่ราจะเขา้ใจเด็กสกัหนึ่ง
คนเราจะตอ้งท าความรูจ้กัเขาใหม้าก ไม่ควรมองเขาเป็นเพยีงแค่เดก็แวน้คนหนึ่ งซ่ึงเป็นการเหมารวมในมมุมอง
ของภาพลบ ซ่ึงในความเป็นจรงิแลว้เดก็คนนีอ้าจจะมีอะไรทีด่ซ่ีอนอยู่ก็ได”้ 

“…กลุ่มของหนูแสดงเรือ่งการใหค้ าปรึกษามนัท าใหห้นูจะตอ้งเพิ่มเตมิบทบาทหนา้ทีข่องครูในการให้
ค าปรกึษาทีด่อีกีอย่างหนึ่งมากกว่าบทบาทดา้นการสอนเพยีงอย่างเดียว เหมือนทีอ่าจารยเ์คยบอกว่าครูทีด่ตีอ้ง
ถ่ายทอดเป็นและเป็นทีป่รกึษาไดด้ว้ย” 

จากผลการสะท้อนข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองเห็นภาพ
เรื่องราวในการรว่มกันแกปั้ญหาเด็กและเยาวชน และตระหนักถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนได้
รวมถึงหาวิธีทางป้องกนัปัญหาของเด็กและเยาวชนไดแ้ละวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาท
สมมติ (Role Playing) ท าให้เกิดความเขา้ใจถึงความคิด และความรูส้ึก ผ่านการแสดงบทบาท
สมมตอิยา่งแทจ้รงิ 

นอกจากนีผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมยังตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการรกัษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูในการปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนในดา้นตา่ง ๆ ดงัผลการสะทอ้นบทเรียนตอ่ไปนี ้

“…จากกิจกรรมนีท้  าใหรู้ส้กึว่าคนเป็นครูตอ้งใชก้ารตดัสนิใจดว้ยเหตผุลรวมถึงสิ่งต่าง ๆ มาประกอบ
กนัหลาย ๆ ทางเปรยีบประหนึ่งว่าไม่ตดัสนิคนแค่เพยีงสิ่งทีม่องเท่านัน้” 

“…เกิดการเรยีนรูถ้งึความเป็นกลางในการตดัสนิปัญหา หรอืหากเจอปัญหาตอ้งไม่ท าใหเ้สยีชือ่เสยีง” 

“…วชิาชีพครูตอ้งยดึถอืจรรยาบรรณเคารพกฎกตกิาของสงัคม ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั” 

“…รูส้ึกว่าคนเป็นครูมีภาระอนัหนกัอึง้ ตอ้งอยู่และเรียนรูอ้ยู่กบัคน ไม่ควรชีผ้ิดเป็นถูก และไม่ชีถู้ก
เป็นผดิ” 
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จากผลการสะทอ้นดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดต้ระหนกัถึงการ
ปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาคและเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะครูท่ีดีได ้

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า กลุ่มทดลองไดร้ายงานข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาตัวแปรของจิตวิญญาณความเป็นครูทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับ
ตนเององค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับผู้เรียน และองค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ได้อย่าง
ครอบคลมุ และแสดงใหเ้ห็นวา่เกิดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหส้งูขึน้ได ้
 



 

บทที ่7 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครู ของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภัฏ มีการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัมีความมุง่หมาย ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2. เพ่ือสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

3. เพ่ือศกึษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สมมตฐิานของการวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 3 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัท่ีพฒันาขึน้ โดยมีสมมตฐิานการวิจยั ดงันี ้

1. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง  
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2. กลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง  
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะที ่1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
การวิจัยระยะที ่1 มีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู คือ การวิเคราะหแ์ละสรุปเนือ้หาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู เป็น
นกัวิชาการศกึษาท่ีมีความลุ่มลกึเก่ียวกบัวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จพระมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ สมุน อมรวิวฒัน ์และรองศาสตราจารย ์
ดร.โสรีช ์โพธิแกว้ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ แบบ
สมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ภาคผนวก ง)  

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์และสรุปเนื ้อหาท่ีได้จากการ
สมัภาษณจ์ากกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาองค์ประกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครู 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
คือ ครูผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครัง้ท่ี 14 ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีประชากรจ านวนทัง้สิน้ 219 คน และมีกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคดัเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวนทัง้สิน้ 25 คน โดยพิจารณาเลือกจากเกณฑส์งักดัเขต
พืน้ท่ีการศึกษา ทัง้ 2 ระดบั คือส านกังานเขตพืน้ท่ีการประถมศึกษา และส านกังานเขตพืน้ท่ีการ
มัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 9 จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย 
อทุยัธานี อตุรดติถ ์พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค ์และเพชรบรูณ ์

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู คือ 
แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (ภาคผนวก ง) ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้ห้
ขอ้มลู ส่วนท่ี 2 แนวค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัประเด็นพฤติกรรม
ของครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู และพฤตกิรรมของครูท่ีไมมี่จิตวิญญาณความเป็นครู 
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การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มูลในการศกึษาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความ

เป็นครูจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง โดยผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากการให้ข้อมูลมา
วิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) จากกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูโดยมีวิธีการดงันี ้

1. ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้หข้อ้มูลน ามาแจกแจงความถ่ี และ หาค่า
รอ้ยละ  

2. วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพตามวิธีการของ Flanagan (1954) 
ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็น

ครูด้วยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis)  
ประชากร คือ นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ 38 แห่ง ปีการศึกษา 2560 แบ่งตามเขตภูมิศาสตร ์จ  านวน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
จ านวน 8 แห่ง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง ภาคกลาง 14 แห่ง และภาคใต ้5 แห่ง จ  านวน
ทัง้สิน้ 22,450 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 5 คณะครุศาสตร ์โดยสุ่ม
แบบแบ่งชั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามภูมิภาค  อย่างน้อย 1 แห่ง ได้แก่ เขตภาคเหนือ คือ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย เขต
ภาคกลาง คือ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และเขตภาคใต ้คือ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา การ
วิจยัครัง้นีมี้พารามิเตอรจ์  านวน 55 คา่ ผูว้ิจยัจึงใชแ้นวคิดในการก าหนดขนาดตวัอย่างจากการใช้
สถิติวิเคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง (SEM) ของ Hair, et al. (2010) ท่ีเสนอใหใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง
อย่างน้อย 10 ถึง 20 คน ต่อ 1 พารามิเตอรท่ี์ตอ้งการประมาณค่า (550-1,100 คน) ผู้วิจัยเก็บ
ขอ้มลูจรงิไดร้วมทัง้สิน้ 692 คน ซึ่งอยูใ่นเกณฑท่ี์เพียงพอตอ่การหาคณุภาพได ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้คือ แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การวิเคราะหข้์อมูล คือ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis) โดยโปรแกรมส าเรจ็รูป M-Plus 7 
  



  167 

ระยะที ่2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูว้ิจยัน าขอ้สนเทศท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นระยะท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิด เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูนอกหลกัสูตร 
(Extracurricular Activities) โดยใชก้ระบวนการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  ADDIE Model 
ของ Kruse (2009) ซึ่งเป็นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (System Approach) มี
ล าดบัการพฒันาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห ์(Analysis) 
1.1 การวิเคราะหก์ลุม่เปา้หมายหรือกลุม่ทดลอง 
1.2 การวิเคราะหเ์นือ้หาหรือการจดัการเรียนรู ้
1.3 การวิเคราะหบ์รบิทสิ่งแวดลอ้ม 

2. การออกแบบ (Design) ประกอบด้วย 
2.1 หลกัการแนวคดิ  
2.2 วตัถปุระสงค ์ 
2.3 เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู ้โดยจัดกระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิด 

จิตตปัญญาศกึษา 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
2.4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Awareness and Mediation) 
2.4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (Contemplation) 
2.4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Reflection and Application) 

2.5 การวดัและประเมินผล 
2.6 บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

รายละเอียดของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ 
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3. การพัฒนา (Develop) ประกอบด้วย 
3.1 การด าเนินการพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิต

วิญญาณความเป็นครู อยา่งเตม็รูปแบบครบถว้นตามขัน้ตอนท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้  
3.2 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู จ  านวน 5 ทา่น  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการสรา้งและหาคุณภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรูใ้นครัง้นี ้เป็นการวิเคราะหผ์ลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือหาคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ด  าเนินการโดยใชแ้บบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
Rating Scale 5 ระดบั  มีเกณฑเ์พ่ือตดัสินผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญในองคป์ระกอบตา่ง ๆ
ของรูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมหรือไม่ ใชเ้กณฑค์่าเฉล่ียไม่ต  ่ากว่า 3.50 คะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 คะแนน จากนั้นน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีสรา้งขึน้มาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒิ 
แลว้น าไปทดลองใชก้ับนกัศึกษาวิชาชีพครู ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน 
และน าไปปรบัปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปใชก้บักลุม่ทดลองจรงิ ผลการปรบัปรุง ดงัปรากฎในภาคผนวก ง 

4. การน าไปใช้ (Implementation) ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูไปใชท้ดลองจริงกับกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวน 26 คน 

5. การประเมินผล (Evaluation) ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจยัจะการศกึษาผลการใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งอยู่ในการวิจยัระยะท่ี 3 เพ่ือ
ประเมินผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูว้า่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ 
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ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต
วิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ คือ การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู  ้ 
เพ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบูลสงคราม ซึ่งไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 52 คน เพ่ือ
แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มควบคมุ 26 คน จากนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม จ านวนรวมทัง้สิน้ 341 คน 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิต
วิญญาณความเป็นครู โดยแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองกบันกัศกึษาวิชาชีพครู
จ านวน 52 คน ท าการสมัภาษณเ์พ่ือสอบถามความสมคัรใจในการเขา้รว่มกิจกรรม และออกเป็น
กลุ่มทดลอง 26 คน กลุ่มควบคุม 26 คน ผู้วิจัยน าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูกับกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคมุ เพ่ือเป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
โดยกลุม่ควบคมุไมไ่ดเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

2. ระยะทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามระยะเวลาท่ีปรากฎใน
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

3. ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจัยน าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
กับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม เพ่ือเป็นคะแนนหลังการทดลอง 
(Posttest) 

การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวิจัย โดยมี
ขัน้ตอนดงันี ้

1. วิธีการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหนุาม (MANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองก่อนและหลังใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุนาม (MANCOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครู ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 
ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
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3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ จากสมุดบันทึกการเรียนรู ้เพ่ือยืนยันข้อมูลเชิง
ปรมิาณในขัน้ตอนท่ี 1 และมุ่งหารายละเอียดของผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู โดยการวิเคราะหเ์นือ้หาท่ีไดจ้ากการสะทอ้นบทเรียนในกิจกรรมทกุครัง้ 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที ่1 การศึกษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 

การวิจัยระยะที ่1 มีวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้
ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลในการศึกษานิยามของจิตวิญญาณความ

เป็นครู คือ การวิเคราะหแ์ละสรุปเนือ้หาทีไ่ด้จากการสัมภาษณ ์
ผลการวิจัยพบว่า จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง คุณลักษณะทางจิต

และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการส านึกในหน้าท่ีของความเป็นครู แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ไดแ้ก่ บุคลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการ
สอน และการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียน
ดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบัติต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค ทัง้ในดา้นการเรียน การ
อบรมสั่งสอน และการให้ค  าปรึกษา และดา้นท่ี 3 ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู และศรทัธาในวิชาชีพครู 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลในการพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

2.1 องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับตนเอง มีองค์ประกอบย่อย จ านวน  
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

2.1.1 บุคลิกภาพความเป็นครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุปไดด้งันี ้การแต่ง
กายใหส้ะอาดและเหมาะสมกับกาลเทศะ การพูดจาสภุาพเรียบรอ้ย ความแคล่วคล่องว่องไวและ
กระฉบักระเฉง การมีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ ์ความเป็นกนัเอง อารมณดี์อารมณข์นั ความมั่นใจใน
ตนเอง ความเพียรพยายาม ความอดทนอดกลัน้ และความรบัผิดชอบ 

2.1.2 บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน มีพฤตกิรรมบง่ชี ้สรุปไดด้งันี ้ความ
ตัง้ใจในการสอน มีความสามารถใชส่ื้อการสอนใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียนและเนือ้หา รูจ้กัใชเ้ทคนิค
การสอนท่ีหลากหลาย และสามารถน าเทคนิคการสอนแบบใหม่มาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับ
ผูเ้รียนในยคุปัจจบุนั 
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2.1.3 บทบาทการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้สรุป
ไดด้งันี ้การศกึษาหาความรูจ้ากอินเตอรเ์น็ตและแหล่งเรียนรูต้า่ง ๆ การติดตามข่าวสารใหม่ ๆ อยู่
เสมอ อบรมศกึษาหาความรูเ้พิ่มเตมิ และศกึษาคน้ควา้วิจยัใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางของตน 

2.2 องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับผู้เรียน มีองค์ประกอบย่อย จ านวน  
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

2.2.1 การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา มีพฤติกรรมบ่งชี ้
สรุปไดด้งันี ้องคป์ระกอบแบง่ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการเรียน ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนถามเม่ือมีขอ้สงสยั และคอยติดตามความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยู่เสมอ ดา้นการอบรมบ่ม
นิสยั ไดแ้ก่ การสอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดีละเวน้ความชั่ว และการสอนระเบียบวินยัใหก้บัผูเ้รียน และ
ดา้นการให้ค  าปรึกษา ได้แก่ ให้ค  าแนะน าและชีแ้นะแนวทางท่ีถูกตอ้ง รวมถึงช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาใหก้บัผูเ้รียน 

2.2.2 การปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความเสมอภาค มีพฤติกรรมบ่งชี ้ 
สรุปไดด้งันี  ้องคป์ระกอบแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเรียน ไดแ้ก่ การวดัและ
ประเมินผลตามความเป็นจริง และการสอนทกุคนอย่างเท่าเทียม 2) ดา้นการอบรมบ่มนิสยั ไดแ้ก่ 
การวางตวัเป็นกลางไม่เขา้ขา้งคนผิด และ 3) ดา้นการใหค้  าปรกึษา ไดแ้ก่ การมีเวลาใหค้  าปรกึษา
แก่ผูเ้รียนทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั และการเตม็ใจใหค้  าปรกึษากบัผูเ้รียนโดยไมห่วงัผลตอบแทน 

2.3 องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มีองคป์ระกอบย่อย จ านวน 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

2.3.1 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบ่งชี ้ สรุปได้ดังนี ้ 1) มี
ความรูส้ึกท่ีดีต่อวิชาชีพครู ไดแ้ก่ ซาบซึง้ในวิชาชีพครู มีความภาคภูมิใจท่ีไดป้ระกอบวิชาชีพครู 
และการมีความสขุทกุครัง้เม่ือท าการสอน 2) มีความคิดท่ีดีตอ่วิชาชีพครู ไดแ้ก่ อาชีพครูเป็นอาชีพ
ท่ีมีเกียรติ อาชีพครูสามารถพัฒนาคนและพัฒนาประเทศชาติได้ 3) แนวโน้มของการแสดง
พฤตกิรรมท่ีดีตอ่วิชาชีพครู ไดแ้ก่ ปกปอ้ง รกัษา และสืบทอดวิชาชีพครู 

2.3.2 ศรทัธาในวิชาชีพครู มีพฤติกรรมบง่ชี ้สรุปไดด้งันี ้ความเช่ือมั่น
ในวิชาชีพครู และการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยา่งเครง่ครดั 
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ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู
ด้วยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ มีจ านวน 55 ขอ้ แบ่งไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบหลกั 7 องคป์ระกอบย่อย ไดแ้ก่ 1) ดา้นท่ีเกิด
กับตนเอง ประกอบดว้ย บุคลิกภาพความเป็นครู จ  านวน 13 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.391-0.625 บทบาทหน้าท่ีด้านการสอน จ านวน 6 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง  
0.434-0.592 และการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู จ  านวน 8 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.322-0.692 2) ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ประกอบดว้ย การปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา 
จ านวน 9 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.522-0.679  และการปฏิบัติต่อผูเ้รียนดว้ยความ
เสมอภาค จ านวน 7 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.390-0.532 3)ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู 
ประกอบดว้ย เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู จ านวน 10 ขอ้ มีคา่อ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.606-0.816 
และ ศรทัธาในวิชาชีพครู จ  านวน 2 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.584 เท่ากันทัง้สองขอ้ มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง เท่ากบั .885 ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียน เท่ากบั .865 ดา้นท่ีเกิด
กับวิชาชีพครู เท่ ากับ  .928 KMO = 0.929 และ  Bartlett’s Test of Sphericity = 18299.246  
มีความตรงเชิงโครงสรา้งอยู่ในระดบัพอใช ้โดยพบว่าโมเดลมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ ์
ในระดับท่ียอมรับได้ พิจารณาได้จากค่า SRMR = 0.057 ค่า RMSEA = 0.044 CFI = 0.887  
TLI = 0.881 

ระยะที ่2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็น
ครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2.1 ผลการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วยองคป์ระกอบ จ านวน 6 
องคป์ระกอบ ดังนี ้

หลักการ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีพฒันาขึน้ จึงมีแนวคิดจากวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา
ของพระบาทสมเด็จพระ มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีว่า “ระเบิดจากขา้งใน” 
และ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เพ่ือใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูน าแนวทางในการท างานของพระองคท์่าน 
มาเป็นหลกัส าคญัในการท างานในวิชาชีพครูใหป้ระสบความส าเร็จ  เปรียบเสมือนพระองคท์่านท่ี
ทรงงานเพ่ือพฒันาประเทศชาติและเพ่ือพสกนิกรของพระองคไ์ดอ้ยู่ดีกินดี และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
โดยบรูณาการกับทฤษฎีการเรียนรู ้เทคนิคการสอน วิธีการจดัการเรียนรู ้และกระบวนการจดัการ
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เรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา เพ่ือใหน้กัศกึษาไดบ้ม่เพาะจิตใจ ใครค่รวญ และตระหนกัใน
ตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพครู จนสามารถปฏิบตัตินครูท่ีดีมีจิตวิญญาณความเป็นครูได ้

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในตนเองดา้นความเป็นครู เก่ียวกบับคุลิกภาพ

ของครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู  
2. เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา

และเสมอภาค 
3. เพ่ือใหเ้กิดเจตคตท่ีิดีและมีความศรทัธาในวิชาชีพครู 

เนือ้หาทีใ่ช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เนือ้หาครอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับ

ตนเอง ดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียนและดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครู รวมถึงจากรายวิชา คศ.กศ.101 ความเป็น
ครู ของหลักสูตรปรบัปรุงพุทธศักราช 2560 โดยผู้วิจัยน าเนือ้หาสาระของรายวิชา คศ.กศ.101 
ความเป็นครู บางส่วน ดงักล่าวมาบูรณาการเขา้กบัขอ้มูลพืน้ฐานท่ีไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นระยะ  
ท่ี 1 เป็นกิจกรรมจ านวน 14 ครัง้ ไดแ้ก่ 

ครัง้ท่ี 1 ปฐมนิเทศ (Check in)  
ครัง้ท่ี 2 จิตวิญญาณครูนัน้ ส  าคญั  
ครัง้ท่ี 3 เรียนรูแ้ละเขา้ใจ ธรรมชาตมินษุย ์ 
ครัง้ท่ี 4 จดุประกายความดีงามในใจ  
ครัง้ท่ี 5 ไขตวัตน  
ครัง้ท่ี 6 หนทางครูดี  
ครัง้ท่ี 7 เตมิสีสนัชีวิต 
ครัง้ท่ี 8 ตามตดิผูเ้รียน (1) 
ครัง้ท่ี 9 ตามตดิผูเ้รียน (2) 
ครัง้ท่ี 10 ตามตดิผูเ้รียน (3)  
ครัง้ท่ี 11 นอ้มเศียรตามรอยพอ่  
ครัง้ท่ี 12 รวมก่อการงาน  
ครัง้ท่ี 13 สืบสานวิชาชีพครู  
ครัง้ท่ี 14 ปัจฉิมนิเทศ (Check out) 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ข้ัน (AmCRa) ไดแ้ก่ 
1. ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Am : Awareness and Mediation) 
2. ขัน้คดิใครค่รวญ (C : Contemplation)   
3. ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Ra : Reflection and Application)  

การวัดและประเมินผล 
1. การวดัและประเมินผลเชิงปรมิาณ  
2. การวดัและประเมินผลเชิงคณุภาพ 

บทบาทของกระบวนกร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. บทบาทของกระบวนการ 

1.1 กระบวนกรต้องท าความเข้าใจและศึกษารายละเอียด เก่ียวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอยา่งละเอียด 

1.2 จดัการเรียนรูต้ามกิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง
จิตวิญญาณความเป็นครู โดยชีแ้จงรายละเอียดให้กับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนรบัทราบ โดยใช้
วิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเป็นส าคญั และค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

1.3 กระบวนกรจะตอ้งมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้เป็นอย่างดี โดยมี
ความตัง้ใจมุ่งในการท่ีจะพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เกิดการเรียนรู ้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ภายในตนเอง ควรมีประสบการณใ์นการท าหนา้ท่ีเป็นกระบวนกร หรือเคยไดร้บัการอบรม หรือเคย
ผา่นประสบการณ ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าพอสมควร 

1.4 กระบวนกรจะตอ้งเปิดใจรบัฟังผู้เขา้ร่วมกิจกรรม โดยให้ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ได้แสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และ
สามารถน ามาปรบัปรุงและพฒันาไดต้อ่ไป 

1.5 กระบวนกรจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้และสรา้ง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้บบกลัยาณมิตร กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความสขุในการเรียนรูแ้ละ
ไดร้บัประสบการณต์รง 

1.6 กระบวนกรจะตอ้งดแูลก ากบัการท างานของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมอย่าง
ใกลช้ิด หากพบว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีปัญหาในการปฏิบตัิกิจกรรมจะตอ้งใหค้  าปรึกษาคอยให้
ค  าแนะน าชว่ยเหลือ 
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2. บทบาทของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  
2.1 ใหค้วามรว่มมือในการจดัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยความตัง้ใจ และเต็ม

ใจ 
2.2 ตัง้ใจท าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ทั้งก่อนการทดลองและ

หลงัการทดลอง  
2.3 เขียนบนัทึกการเรียนรูห้ลงัเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการเรียนรูทุ้กครัง้

ดว้ยความตัง้ใจ 
2.4 การท ากิจกรรมในทุกขั้นตอน ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพสิทธิ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าสมาธิ ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะตอ้งไม่ส่ง
เสียงรบกวนผูอ่ื้น 

2.5 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในการ
ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระรวมทัง้สามารถแลกเปล่ียนมีปัญหาหรือมีขอ้สงสยั 

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้วิจัยท าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่า วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกับองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู
และกระบวนการจัดการเรียนรูมี้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมมีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.60 หลกัการแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในการน าไปใชจ้ดัการ
เรียนรู ้เนือ้หาท่ีใชส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์การวดัและประเมินผลมีความเหมาะสม บทบาทของ
กระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม มีระดบัความเหมาะสมมาก คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.40 และคา่เฉล่ีย
รายการประเมินภาพรวม มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 มีความเหมาะสม 
สามารถน าไปจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสรมิจิตวิญญาณความเป็นครูได ้

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ  คือ การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับจิตวิญญาณ
ความเป็นครูไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบระดับนัยส าคัญ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุคูณ (Mancova) พบว่า ระดับจิตวิญญาณความเป็นครูทุกองค์ประกอบ 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะหค์วามแตกต่างในแต่ละตัวแปรตามอีกครัง้  
โดยใชก้ารทดสอบระดบั Univariate พบว่า ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ี



  176 

เกิดกบัตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเพิ่มขึน้แตกตา่งกนั ส่วนองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบั
ผูเ้รียนและวิชาชีพครูเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกัน  และกลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครู  
ในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 ท่ีก าหนดไว ้
นอกจากนีผู้้วิจัยยังไดท้  าการทดสอบระดับนัยส าคญั ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหุคูณ 
(Manova) พบว่า ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูทุกองคป์ระกอบในภาพรวมแตกต่างกัน ผูว้ิจัย  
จึงท าการวิเคราะหค์วามแตกต่างในแตล่ะตวัแปรตามอีกครัง้ โดยใชก้ารทดสอบระดบั Univariate 
พบวา่ ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเองและดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ
ครูของกลุม่ทดลองเพิ่มขึน้แตกตา่งกนั สว่นองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัผูเ้รียนไมแ่ตกตา่งกนั 

3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ จากสมดุบนัทึกการเรียนรู ้เพ่ือยืนยนัขอ้มลูเชิงปริมาณ
ในขั้นตอนท่ี 1 และมุ่งหารายละเอียดของผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้ง  
จิตวิญญาณความเป็นครู ผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มทดลอง ไดร้ายงานขอ้มลูท่ีสนบัสนนุการพฒันา
ตวัแปรของจิตวิญญาณความเป็นครูทัง้ 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง
องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียน และองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ไดอ้ย่างครอบคลุม 
และแสดงให้เห็นว่าเกิดการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้สูงขึน้ และสนับสนุนข้อมูล  
เชิงปริมาณท่ีว่า กลุ่มทดลองมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้การทดลอง  
สูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังเสร็จสิน้ 
การทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
การอภปิรายผลการวิจัย ในระยะที ่1 

การวิจยัระยะท่ี 1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ผลจากการศึกษานิยามจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พบว่า จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง 
คณุลกัษณะทางจิตและพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงการส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู สามารถแบง่
ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ไดแ้ก่ การเขา้ใจบคุลิกภาพความเป็น
ครู การเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน และการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความ
เสมอภาค และดา้นท่ี 3 ดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู ไดแ้ก่ การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และการมี
ศรทัธาในวิชาชีพครูมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งผลการศกึษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัวิธีการแห่งศาสตร์
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พระราชา “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ท่ีสอนใหค้รูตอ้งพฒันาตนเอง ทัง้องคค์วามรู ้การปฏิบตัิการเรียน
การสอน และ การปฏิบตัิงาน พระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระผู้ทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน” เป็นต้นแบบของครู พระองคใ์ห้ความส าคัญของการเป็นครู  
งานของครูคืองานพัฒนาคน โดยยึดความสุขของผูเ้รียนเป็นท่ีตัง้ (สุนันท ์ศลโกสุม และ ไพฑูรย ์
โพธิสาร, 2561, น.9-21)  

ผลจากการพัฒนาองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พบว่ามี 3 องคป์ระกอบหลัก ประกอบด้วย 1) จิตวิญญาณความเป็นครูด้านท่ีเกิดกับตนเอง  
มีองคป์ระกอบย่อย 3 ด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพความเป็นครู บทบาทหน้าท่ีด้านการสอน และ  
การพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 2) จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน มีองคป์ระกอบ
ยอ่ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความ
เสมอภาค และ 3) จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มีองคป์ระกอบย่อย 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และศรทัธาในวิชาชีพครู  สามารถอภิปรายผลรายองคป์ระกอบ 
ไดด้งันี ้

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ดา้นปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณา  
มีคา่น า้หนกัองคป์ระกอบมากท่ีสดุ มีคา่เท่ากบั 0.999 ทัง้นีเ้พราะครูท่ีดีย่อมมีความรกัและเมตตา
ปรารถนาดีแก่ศิษยเ์ป็นพืน้ฐานส าคญั ซึ่งองคป์ระกอบนีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัหลายชิน้ท่ีแสดงให้
เห็นถึงคณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมท่ีครูพึงมีตอ่ผูเ้รียนมากท่ีสดุ คือการปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ย
ความเมตตากรุณา (Boone ,Fite ,& Reardon (2010), ณฎัฐภรณ ์หลาวทอง และ ปิยวรรณ วิเศษ
สุวรรณภูมิ (2553),ธรรมนันทิกา แจง้สว่าง (2554), กิตตินันท ์โนสุ และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ์
(2557) อรอุมา เจริญสุข (2557) สุพิชญา โคทวี และ วารีรตัน ์แกว้อุไร (2557)  ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, 
ชัยยุท มณีรตัน,์ และ พงษ์เทพ จิระโร (2559) และ กัตติกา ภูหานาม และ สมพงษ์ พันธุรตัน ์
(2560)) และดงัท่ี พุทธทาสภิกขุ (2549,น.109) กล่าวไวว้่า ครูตอ้งเป็นผูเ้ปิดประตทูางวิญญาณ
ใหก้ับศิษยไ์ดรู้ถ้ึงสัจธรรมอันล า้ลึก ให้พ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญา ครูตอ้งอดทน บ่มเพาะ
เมตตาและปัญญา สรา้งใหเ้ด็กเป็นคนดี จึงเป็นหนา้ท่ีอันใหญ่ยิ่ งท่ีครูพึงกระท า อีกทัง้การสรา้ง
บรรยากาศของความรกั ความเมตตา ความไวว้างใจ ความเขา้ใจ และการยอมรบั รวมทั้งการ
เกือ้หนนุซึ่งกนัและกนับนพืน้ฐานของความเช่ือมั่นในศกัยภาพของความเป็นมนษุย ์และท าใหเ้กิด
การเรียนรูท่ี้จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงจากภายใน เกิดการยอมรบัและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างครูและผูเ้รียน บรรยากาศของความรกัความเมตตาจะช่วยสรา้งพืน้ท่ีในการเรียนรูอ้ย่าง
สมบรูณแ์บบท่ีสดุ (ธนา นิลชยัโกวิทย ์และ อดศิร จนัทรสขุ, 2552, น.64-66) 
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องคป์ระกอบด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพ ด้านเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบรองลงมา มีค่าเท่ากับ 0.913 ทั้งนี ้อาจเน่ืองมาจาก เจตคติ มีอิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล กล่าวคือหากมีแนวโนม้ของเจตคติท่ีดีแลว้  ย่อมส่งผลถึงการ
แสดงออกของพฤติกรรมในทางท่ีดีดว้ย ดงัท่ี สนัติ บุญภิรมย ์(2557, น.22-24) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ี
ของครูไวว้่า เม่ือครูมีเจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพของตนเองแลว้ ครูก็สามารถทุม่เทใหก้บังานของครูอย่าง
เต็มก าลงัความสามารถ นอกจากนี ้องคป์ระกอบนีย้งัสอดคลอ้งกับ ครุุสภา (2559) ท่ีไดก้ าหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าหรับปฏิบัติการสอน ในมาตรฐานด้านปัจจัย 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและตวับง่ชีก้ารพิจารณาในขอ้ “ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคณุธรรม 
และจรยิธรรม” โดยพิจารณาจากตวับง่ชี ้ในขอ้ท่ีวา่ ครูมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาชีพ 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ดา้นบทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบเป็นอนัดบัสาม มีคา่เท่ากบั 0.889 เน่ืองมาจากครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูยอ่มมี
ทัง้ “ศาสตร”์ คือ หนา้ท่ีดา้นการสอน รวมกับ “ศิลป์” คือ ศิลปะในการถ่ายทอด ดงัท่ี วิไล ตัง้จิต
สมคิด (2557, น.160-161) ท่ีไดก้ล่าวถึงลกัษณะครูไทยท่ีพึงประสงค ์ไวว้่าครูควรมีทกัษะในการ
สอน และการปฏิบัติงานครู ซึ่งจ  าแนกออกเป็นทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นหลายประการ เช่น 
อธิบายเก่ง สอนสนกุ ใชส่ื้อหรืออปุกรณเ์สมอ จดักิจกรรมสรา้งบรรยากาศไดน้่าเรียน เรา้พฤติกรรม 
ตลอดจนชีแ้นะแนวทางในการศึกษาจนน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง โดยใชน้วัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทดา้นการสอนของครูท่ีมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู เพราะครูท่ีดีย่อมตอ้งเป็นคนท่ีส านึกในบทบาทหน้าท่ีดา้นการสอนของตนเองอยู่เสมอ 
พรอ้มทัง้พฒันา และ จดัเตรียม รวมถึงออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถปุระสงค์
ในการเรียนได ้

องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับตนเอง ด้านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู  มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบเป็นอันดบัส่ี มีค่าเท่ากับ 0.872 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในปัจจุบนัความรูใ้น
ต ารา อาจจะไม่เพียงพอต่อความสนใจหรือความใฝ่รูข้องผู้ เรียน ดังท่ี ธรรมนันทิกา แจง้สว่าง 
(2554) ไดก้ล่าวถึงจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีปรากฏเป็นพฤติกรรม ประกอบดว้ย การพัฒนา
ตนเองโดยการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม และองคป์ระกอบนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตตินนัท ์
โนสุ และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2557) และ อรอุมา เจริญสุข (2557) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
พฒันาตนเองในวิชาชีพครู เป็นลักษณะส าคญัท่ีบุคคลท่ีประกอบอาชีพครู ท่ีครูพึงมี เพราะตอ้ง
พฒันาตนเองใหท้นัตอ่สภาพแวดลอ้มและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ดงัเชน่ในปัจจบุนั 
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องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน ดา้นการปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเสมอภาค 
มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบเป็นอันดบัหา้ มีค่าเท่ากับ 0.829 เน่ืองจากมนุษยท์ุกคนมีคุณค่าและ
ศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกนั ดงันัน้ ครูจึงตอ้งปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่าเทียมในทุกดา้น ไม่ล  าเอียง 
หรือมีอคติ และควรมีใจท่ีเป็นกลาง ดงัท่ี สนัติ บญุภิรมย ์(2557, น.22-24) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีของ
ครูไวว้่า ครูเป็นบุคคลส าคญับุคคลหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดการพัฒนาคน ดงันัน้ ครูตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีส  าคญั
หลายหนา้ท่ี หนึ่งในนัน้คือ ความเสมอภาค เพราะครูตอ้งปฏิบตัติอ่นกัเรียนดว้ยความเท่าเทียมกนั
ไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง และสอดคล้องกับ คุรุสภา (2559) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ
สถานศึกษาส าหรบัปฏิบตัิการสอน ในมาตรฐานดา้นปัจจยั ประกอบดว้ยมาตรฐานและตวับ่งชี ้
การพิจารณาในขอ้  “ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคณุธรรม และจริยธรรม” โดยพิจารณาจาก
ตวับ่งชี ้ในขอ้ท่ีว่า ครูมีความเอือ้อาทร เขา้ใจ และเอาใจใส่ผูเ้รียนทุกคนอย่างสม ่าเสมอและเท่า
เทียมกัน ในองคป์ระกอบนีส้อดคลอ้งกับ ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง และ ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 
(2553) ท่ีไดพ้ฒันาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูไว ้และทัง้สององคป์ระกอบยอ่ยนีย้งั
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในพทุธศาสนาท่ีกลา่วถึง ครูในฐานะกลัยาณมิตรของศิษย ์คือ ครูตอ้งเป็น
มิตรแทห้รือมิตรดี เป็นท่ีพึ่งของศิษยไ์ดอ้ย่างดี คือ ปิโย หมายถึง น่ารกั คือ การท าตวัเป็นท่ีรกัแก่
ศิษยแ์ละบุคคลทั่วไป และการท่ีครูจะเป็นท่ีรกัแก่ศิษย ์ควรตัง้ตนอยู่ในพรหมวิหาร 4 คือ การมี
เมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย ์หาทางให้ศิษยเ์ป็นสุข และเจริญก้าวหนา้ทางดา้นวิชาการและการ
ด าเนินชีวิต มีความกรุณา สงสาร เอ็นดศูิษย ์อยากช่วยเหลือใหพ้น้จากความทกุขแ์ละใฝ่ใจบ าบดั
ทุกขร์อ้น และอุเบกขา คือ วางตวัเป็นกลาง มีจิตใจท่ีตัง้อยู่ในความยุติธรรม ไม่ล  าเอียงและไม่มี
อคต ิ(วิไล ตัง้จิตสมคดิ, 2557, น.160-161)   

องค์ประกอบด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพ ด้านศรัทธาในวิชาชีพครู มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบเป็นอันดับหก มีค่าเท่ากับ 0.728 เน่ืองจากครูท่ีมีความศรัทธาในวิชาชีพ จะมี
อุดมการณ์ มุ่งมั่น ส านึกในหนา้ท่ีของตน ดงัท่ี ยนต ์ชุ่มจิต (2530, อา้งถึงใน วิไล ตัง้จิตสมคิ ด, 
2557, น.135-138) ไดก้ล่าวถึงพฤติกรรมของครู ไวว้่า ครูท่ีเป็นแก่นครูจะเป็นครูท่ีมีคณุธรรมของ
ความเป็นครูสูง เป็นครูในอุดมคติ เป็นครูเพราะมีความศรทัธาในอาชีพครูอย่างแทจ้ริง มีความ
ส านึกในบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีดีตลอดเวลา แก่นครูเทียบไดก้ับแก่นของตน้ไม ้เพราะเป็นส่วนท่ี
แข็งแกรง่ท่ีสุด มีคณุคา่ในการน ามาใชส้อยเพราะมีความคงทนเป็นอย่างดี เปรียบไดด้งักับครูท่ีมี
จิตวิญญาณความเป็นครูจะท าตนใหมี้คุณค่าทัง้ต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมถึงพัฒนาการศึกษาให้
เจริญงอกงาม และองคป์ระกอบนีย้งัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธรรมนนัทิกา  แจง้สว่าง (2554), 
กิตตินันท ์โนสุ และ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2557), อรอุมา เจริญสุข (2557) , และณัฎฐภรณ ์
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หลาวทอง และ ปิยวรรณ  วิเศษสวุรรณภูมิ (2553)  ทัง้นี ้การมีศรทัธาในวิชาชีพครู ตอ้งอาศยัการ
บ่มเพาะและจะเริ่มปรากฎในช่วงวัยรุ่น ระดบัประสมประสานขอ้มูล (Synthetic Conventional 
Faith) คือ การมีเป้าหมายและมีอุดมการณ์ และสรา้งอัตลักษณ์เป็นของตนเอง และจะเติมเต็ม
ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ระดบัคิดเองพิจารณาเอง (Individuative Reflective Faith) หลงัจากเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงแล้ว ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
Development Theory) ของ Fowler (1981) ซึ่งจากงานวิจยัครัง้นีไ้ดท้ดสอบกับนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 5 
ท่ีไดผ้า่นประสบการณข์องการเป็นครูมามากพอสมควรแลว้  

องคป์ระกอบด้านท่ีเกิดกับตนเอง ด้านบุคลิกภาพความเป็นครู มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีค่าเท่ากับ 0.714 เน่ืองจากบุคลิกภาพของครูแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน แต่มักจะมีแบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การแต่งกาย การพูดจา การวางตน  
เป็นตน้ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ, ชยัยุธ มณีรตัน ์และ พงษ์เทพ จิระโร (2559)  
ท่ีไดศ้ึกษากรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดยก าหนดอตัลกัษณข์องนกัศกึษาวิชาชีพครู คือ “จิตวิญญาณความเป็นครู” และมีองคป์ระกอบ
ดา้นบุคลิกภาพดี เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู  และยังสอดคล้องกับตัวบ่งชีท่ี้  
คุรุสภา (2559) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของสถานศึกษาส าห รับปฏิบัติการสอน  
ในมาตรฐานดา้นปัจจยั ประกอบดว้ยมาตรฐานและตวับ่งชีก้ารพิจารณาในขอ้ “ครูมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีคุณธรรม และจริยธรรม” ในข้อท่ีว่า ครูวางตนเหมาะสม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในเรื่องความประพฤติ บุคลิกภาพ ครูมีมนุษยสมัพนัธ ์ควบคมุอารมณไ์ด ้และรบัฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น และครูศกึษาหาความรู ้และพฒันาการสอนอยูเ่สมอ 

ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั พบว่า โมเดลจิตวิญญาณความ
เป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีความสอดคลอ้งกับข้อมลูเชิงประจกัษ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และผล
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า ทัง้ 3 องคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย 1) จิตวิญญาณความเป็นครู
ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง มีองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น ไดแ้ก่ บคุลิกภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ท่ีดา้น
การสอน และการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู 2) จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกับผู้เรียน  
มีองคป์ระกอบย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ การปฏิบัติต่อผู้เรียนดว้ยความเมตตากรุณา และการปฏิบัติ 
ต่อผู้เรียนด้วยความเสมอภาค และ 3) จิตวิญญาณความเป็นครูด้านท่ีเกิดกับวิชาชีพครู  
มีองคป์ระกอบย่อย 2 ดา้น ไดแ้ก่ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และศรทัธาในวิชาชีพ แสดงใหเ้ห็นว่า 
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แต่ละองคป์ระกอบมีส่วนส าคญั และมีความตรงเชิงจ าแนก สามารถวดัไดแ้ม่น ตรงตามแนวคิด
เชิงทฤษฎีและกรอบแนวคดิท่ีระบไุว ้ 

ข้อสังเกตจากการวิจัยครัง้นีพ้บว่า องคป์ระกอบบางส่วนท่ีคน้พบ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อรอมุา เจรญิสขุ (2557) ท่ีพบวา่ในภาพรวมขององคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็น
ครูท่ีวดัได ้สามารถจดักลุม่ลกัษณะของจิตวิญญาณความเป็นครูได ้3 ดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน (ความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาผูเ้รียน มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ความรกัและปรารถนาดี
ตอ่ศิษย)์ ดา้นวิชาชีพ (ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ ความมุ่งมั่นพฒันาตนเองเพ่ือวิชาชีพ) และ
ดา้นองคก์ร (เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค ์การอุทิศตนต่อองคก์ร) และ สอดคลอ้งกับ  มลิวัลย ์
สมศกัดิ์, นิตยารตัน ์คงนาลึก, ทิพวรรณ ทองขุนด า, และ รพีพรรณ อกัษราวดีวฒัน ์(2561) ท่ีได้
ศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า  
มีองคป์ระกอบหลกั 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ ดา้นแก่นของจิตวิญญาณความเป็นครู (รกัและศรทัธาใน
อาชีพครู มีเป้าหมายในการท างานเพ่ือนกัเรียน เขา้ใจคนอ่ืน ศรทัธาสิ่งท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ เห็น
คณุค่าของจิตใจมากกว่าวัตถุ และ รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง)  ดา้นพฤติกรรมการท างานและการใช้
ชีวิต (การจัดกระบวนการเรียนรู ้เป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ คณุธรรม
จริยธรรม กา้วทนัและใชเ้ทคโนโลยี และพฒันาตนเอง) และดา้นการคงอยู่ของจิตวิญญาณความ
เป็นครู (ความสขุจากการท าหนา้ท่ี) แสดงใหเ้ห็นว่าองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีคน้พบ
ในแต่ละงานวิจัย จะขึน้อยู่กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือบริบทของกลุ่มท่ีให้ข้อมูล แต่ยังคงมี
องคป์ระกอบบางสว่นท่ีคลา้ยคลงึกนั 

การอภปิรายผลการวิจัย ในระยะที ่2 
การวิจยัระยะท่ี 2 มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิต

วิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ผลการสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ จ านวน 6 องคป์ระกอบ ดงันี ้
1. หลกัการ  
2. วตัถปุระสงค ์ 
3. เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ 
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4. กระบวนการจดัการเรียนรู ้3 ขัน้ (AmCRa) ไดแ้ก่ 
4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Am  : Awareness and Mediation)  
4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (C : Contemplation)   
4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Ra : Reflection and Application)  

5. การวดัและประเมินผล  
6. บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

อภิปรายผลการสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้  เกิดจากการน าวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา  
“เขา้ใจ เขา้ถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งยัง  
ไม่ปรากฎในงานวิจัยท่ีผ่านมามีเพียงแต่การน าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาสรา้งเป็นรูปแบบ 
การจดัการเรียนรูเ้ทา่นัน้  

2. รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ ใชก้ระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับ สพุิชญา โคทวี, และ วารีรตัน ์แกว้อุไร (2557) ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนเพ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใชแ้นวคดิจิตตปัญญาศกึษา ส าหรบั
นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาเพ่ือสรา้งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาครุศาสตร ์ในสังกัด
มหาวิทยาลยัราชภัฏ โดยรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้มี 2 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบ
ท่ี 1 ท่ีมาของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นแนวคดิพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบท่ี 2 ตัวรูปแบบการเรียน การสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค ์เนื ้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล ส่วนดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนมี 
4 ขัน้ตอนคือ 1) การเตรียมความพรอ้ม (Check in) 2) การแลกเปล่ียน เรียนรูห้รือการเล่าเรื่อง 
(Conversation) 3) การสรุปบทเรียน (Conclusion) 4) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูมี้ 4 ขัน้ตอน ต่างกับงานวิจัยครัง้นีท่ี้มี 3 ขัน้ตอน  
แต่กระบวนการจดัการเรียนรูท่ี้ใชใ้นรูปแบบของงานวิจยัครัง้นี ้สอดคลอ้งกบั ช่อลดัดา ขวญัเมือง 
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(2555) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณต์าม
แนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ท่ีช่ือว่า ส.ค.ส โดย ส.ตวัแรก คือ ฝึกสติหรือสมาธิ (Mediation) ค. ตวัท่ี 
2 คือ การคิดอย่างใครค่รวญ (Contemplation) และ ส. ตวัท่ี 3 คือ สะทอ้นความคิด (Reflection) 
เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะครุศาสตร ์สู่การเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็น 1 ใน 25 
สถาบนัโดยในการจดักระบวนการเรียนรูต้ามสภาพจริง มี 5 ขัน้ตอน หรือ “AMCRA Design” คือ 
1) การสร้างมณฑลแห่งการต่ืนรู ้ หรือการตระหนักรู ้ (Awareness) 2) ฝึกสติหรือท าสมาธิ 
(Mediation 3) กิจกรรมเพ่ือให้คิดใคร่ครวญ (Contemplation 4) กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก 
(Reflection) 5) การน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั (Application) :  

กระบวนการในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 3 ขั้น  (AmCRa) ไดแ้ก่ ขั้นตระหนักรูสู้่
สมาธิ (Am  : Awareness and Mediation) โดยผู้วิจัยเน้นการตระหนักรูก้่อน เพราะหากเกิดการ
ตระหนกัรูแ้ลว้จะเกิดสติตามมา ในการจดักระบวนการเรียนรูอ้าจจะไม่ใชก้ารฝึกสติหรือท าสมาธิ
ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั ธนวฒัน ์ธรรมโชติ (2554) ท่ีใชเ้ทคนิค 5 ประการในการจดัการเรียนการสอน
คือ การท าสมาธิ การเล่าเรื่อง การสวดมนต ์การท ากิจกรรมกลุ่ม การใชค้  าคมและบทกวี และการ
ร้องเพลงกลุ่ม  เป็นต้น ต่อมาในขั้นคิดใคร่ครวญ  (C : Contemplation) ผู้วิจัยมี กิจกรรมท่ี
หลากหลายท่ีใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ครค่รวญตามเนือ้หาและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความ
เป็นครูทัง้ 3 ดา้น และในขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้่การน าไปใช ้(Ra : Reflection and Application) 
ผู้วิจัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรูไ้ปสู่การประยุกตใ์ช้ในวิชาชีพครู โดยเน้นการ
สะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมเป็นข้อคิดท่ีดี เพ่ือท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือการ
ประกอบอาชีพครูในอนาคตได ้

การจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนวจิตตปัญญาศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้เริ่มจากการ
เรียนรูแ้บบองคร์วมก่อน จากนัน้จะแยกย่อยการเรียนรูต้ามองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความ
เป็นครู ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเอง ดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกับ
วิชาชีพครู ซึ่งการจดักระบวนการเรียนรูด้งักล่าว สอดคลอ้งกับ สาวิตรี  พูลสขุโข (2559, น.6-7) ท่ี
ไดจ้ดัหลกัสตูรผลิตครูแนวใหม่ “ครูหวัใจใหม่” ท่ีมุ่งสรา้งจิตวิญญาณและอุดมการณค์วามเป็นครู 
ดว้ยกระบวนการปฏิบัติจริง สรา้งการเปล่ียนแปลงภายในตัวเองเพ่ือเปล่ียนแปลง โดยความ
ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้โครงการครูหัวใจใหม่ ผู้น  าการ
เปล่ียนแปลงทางการศกึษา โดยมีหลกัการส าคญั ส าหรบักระบวนการ ครูหวัใจใหม ่4 กระบวนการ 
คือ 1) การศรทัธาในตนเอง 2) ศรัทธาในวิชาชีพ 3) การมองปัญหาอย่างเช่ือมโยง 4) การคิด
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สรา้งสรรคห์รือการคิดนอกกรอบ แบง่กระบวนการเรียนรูอ้อกเป็น 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 คือ
คน้หาตัวตน รูจ้ักตนเอง ขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 3 คือ แนวคิด อุดมการณ์ “ครูหัวใจใหม่” 
ขัน้ตอนท่ี 4 และขัน้ตอนท่ี 5 คือ เรียนรูพื้น้ท่ีตน้แบบในการจัดการศึกษาและการถอดบทเรียน 
ขัน้ตอนท่ี 6 และขัน้ตอนท่ี 7 คือ เรียนรูผ้่านการปฏิบตัิจริง “เปล่ียนการศึกษา” และสอดคลอ้งกับ 
Palmer (2003) ท่ีไดท้  าการศกึษาเรื่องการสอนดว้ยหวัใจและวิญญาณ ผลจากการสะทอ้นของจิต
วิญญาณในการศึกษาของครู เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ใชโ้ปรแกรมแห่งการกลา้ท่ีจะสอนท่ีช่ือว่า 
“CTT” (Courage to Teach) โดยพาล์มเมอร์ มีวิธีแยกแยะล าดับของการแปรเปล่ียนระบบ
การศึกษาไว ้4 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 สรา้งพลังและคุณค่าภายในตวัเอง เพิ่มแรงบันดาลใจใน
อาชีพครู  ระยะท่ี 2 สรา้งชมุชนและเครือข่ายการเรียนรู ้สนบัสนุนและฝึกฝนทกัษะในการส่ือสาร
เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงร่วมกัน และใชชี้วิตอย่างสอดคลอ้งกับธรรมชาติภายในของตัวเอง 
ระยะท่ี 3 เปิดตวัและส่ือสารต่อสาธารณะในวงกวา้งใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ระยะท่ี 4 สรา้งระบบ
ทางเลือกท่ีเกือ้กลูและตอบแทนหนา้ท่ีและวิชาชีพใหมท่ี่สง่เสรมิการเปล่ียนแปลงทางการศกึษา 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าการจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนวจิตตปัญญาศกึษา จะท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานในตนเอง (Personal Transformation) ท่ีน  าไปสู่การเปล่ียนแปลงขัน้
พื ้นฐานในองค์กร (Organization Transformation) ท่ีน  าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพื ้นฐานทาง
สงัคม (Social Transformation) (ประเวศ วะสี, 2552, น. 14) เช่นเดียวกบัการพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงพืน้ฐานภายในตนเองก่อน และถ่ายทอดไปยังผูเ้รียน 
รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพครูให้เจริญรุ่งเรืองได้ หรือหากเทียบกับวิธีการแห่งศาสตรพ์ระราชา 
“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ี
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน โดยมีพระราชด ารัสว่า "ต้องระเบิดจากข้างใน" นั้น
หมายความว่า ตอ้งมุ่งพฒันาเพ่ือสรา้งความเขม้แข็งใหค้นและครอบครวัในชุมชนท่ีเขา้ไปพฒันา
ใหมี้สภาพพรอ้มท่ีจะรบัการพฒันาเสียก่อน แลว้จึงค่อยออกมาสู่สงัคมภายนอก มิใช่การน าเอา
ความเจริญจากสังคมภายนอกเขา้ไปหาชุมชนและหมู่บา้น ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันไดมี้โอกาส
เตรียมตวัหรือตัง้ตวั จึงไม่สามารถปรบัตวัไดท้นักับกระแสการเปล่ียนแปลงและน าไปสู่ความล่ม
สลายได ้(คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550, น. 9) และ “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ตามศิลปะของความเป็น
ครูในพระองคท์า่น กลา่วคือ เขา้ใจทัง้ตวัเราและตวัเขา เขา้ถึง คือ เราเขา้ถึงเขาและเขามีอะไรก็เขา้
มาหาเรา และการพฒันา คือ การตัง้อยู่บนฐานท่ีเกิดจากความเขา้ใจซึ่งกันและกัน และเขา้ถึงซึ่ง
กนัและกนั จะเกิดผลของการพฒันาอย่างยั่งยืน (สเุมธ ตนัติเวชกลุ,2559, น.16-17) ซึ่งสอดคลอ้ง
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กบั สเุมธ ตนัตเิวชกุล (การส่ือสารส่วนบคุคล, 18 มกราคม 2560) ดา้นการพฒันาครูท่ีว่าคนท่ีมีจิต
วิญญาณความเป็นครูจะต้องมีจิตส านึกในอาชีพครู ท่ีควรมีลักษณะเป็นคนท่ีประกอบด้วย 
“เขา้ใจ” คือ เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ส านึกรูว้่าตนเองมีหนา้ท่ีสั่งสอนลูกศิษย ์“เขา้ถึง” 
คือ เขา้ถึงหวัใจของลกูศิษย ์เม่ือเขา้ใจตนเองและแลว้จะตอ้งเขา้ใจลกูศิษยด์ว้ย “พฒันา” คือ การ
พฒันาตนเอง พฒันาเดก็นกัเรียน และพฒันาวิชาชีพครู  

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีความเหมาะสมสามารถพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูใหก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัได ้

การอภปิรายผลการวิจัย ในระยะที ่3 
การวิจยัระยะท่ี 3 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ

เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั  
การวิจยัครัง้นีมี้สมมตฐิานในการวิจยั 2 ขอ้ ดงันี ้

1. กลุ่มทดลองมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลงัเสร็จสิน้การทดลอง
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2. กลุ่มทดลองมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลงัเสร็จสิน้การทดลอง
สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

อภปิรายผลตามสมมตฐิาน ข้อที ่1 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ในระยะหลังการทดลอง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีระดับจิตวิญญาณความเป็นครูไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบระดบันยัส าคญั ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มพหคุณู (Mancova) พบวา่ ระดบัจิต
วิญญาณความเป็นครูทกุองคป์ระกอบในภาพรวมยงัไมแ่ตกตา่งกนั ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหค์วาม
แตกตา่งในแตล่ะตวัแปรตามอีกครัง้ โดยใชก้ารทดสอบระดบั Univariate พบวา่ ระดบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุเพิ่มขึน้แตกตา่ง
กัน ส่วนองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียนและวิชาชีพครูเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ท าใหร้ะดบัจิต
วิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองดา้นท่ีเกิดกับตนเองเกิดการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้มากกว่า
กลุ่มควบคุม ทั้งนี ้ เม่ือพิจารณาจากโครงสรา้งในกิจกรรม ท่ีใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู จะเห็นไดว้่า นกัศึกษากลุ่มทดลองเกิดการเปล่ียนแปลง
ตนเองจากภายในอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา 
3 ขัน้ (AmCRa)  ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
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ครูนั้น เป็นแนวทางการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดต้ระหนักรูใ้นตนเองก่อนเริ่ม
กิจกรรมในแต่ละครั้ง  รวมทั้งยังเน้น การเป ล่ียนแปลงขั้น พื ้นฐานในตนเอง (Personal 
Transformation) ดว้ยวิธีการบริหารสมอง ท าสมาธิ ตัง้สติอยู่กับปัจจุบนั ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมไดส้งบนิ่งอยู่กบัตนเอง เรียนรูแ้ละเขา้ใจโลกภายในตนก่อนเริ่มท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัเรื่อง “Contemplative Practices in Teacher Education” ของ Nozawa 
(2004) ท่ีพบว่า การน าแนวปฏิบตัแิบบจิตตปัญญาศกึษาไปใชใ้นชีวิตครูส่งผลตอ่การพฒันาตวัครู
ทัง้ในแง่คุณภาพชีวิตส่วนตนและในแง่คุณภาพการสอน โดยพบว่า ครูท่ีปฏิบตัิสมาธิแบบจิตต
ปัญญาศึกษามีการรับรู ้ตนเองท่ีสูงขึ ้น  สอนได้อย่างเป็นธรรมชาติ  และพบว่าครูเหล่านี ้
มีคุณลักษณะความเป็นครูสามารถช่วยใหผู้เ้รียนพัฒนาตนเองไดดี้ยิ่งขึน้  ประกอบกับกิจกรรม 
ในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเองท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใคร่ครวญถึงบุคลิกภาพของตนเอง 
ตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง รวมถึงทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพรอ่งของตนเอง แสดงใหเ้ห็นว่า 
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถตระหนกัถึงบุคลิกภาพของตนเอง ท่ีมีทัง้ขอ้ดีและขอ้เสียแตกตา่งกนัไป 
และยังสามารถคิดน าไปประยุกตใ์ช้เม่ือประกอบอาชีพครูไดด้้วย  และนอกจากนี ้ในกิจกรรม 
หนทางครูดี ท่ีใหใ้คร่ครวญถึงครูดีในดวงใจของตนเอง ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดการตระหนัก
และเขา้ใจถึงบุคลิกภาพท่ีดีของครู เน่ืองจากเกิดสังเกตและการเลียนแบบครูดีในดวงใจของตน 
แสดงใหเ้ห็นว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกิดการเรียนรูแ้ละเลียนแบบทัง้ดา้นบคุลิกภาพและบทบาทดา้น
การสอนจากครูดีในดวงใจของตน สอดคลอ้งกับแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคม
แนวพทุธิปัญญา ท่ีมีความเช่ือวา่ การเรียนรูส้่วนใหญ่ของคนเรานัน้เกิดจากการสงัเกตจากตวัแบบ 
และเรียนรูโ้ดยการผา่นตวัแบบเป็นส าคญั (สรุางค ์โคว้ตระกลู ,2550, น. 235-236) 

องคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับตนเองยังสอดคล้องกับ วิธีการแห่งศาสตร์
พระราชา ท่ีว่า ระเบิดจากขา้งใน (Inside-out blasting) ซึ่งหมายความว่า นกัศกึษาวิชาชีพครูตอ้ง
ตระหนกัถึงจิตวิญญาณความเป็นครูดา้นท่ีเกิดกบัตนเองก่อน โดยเริ่มจากการเขา้ใจในตนเอง และ
พฒันาตนเองเสียก่อน อาจจะเริ่มจากการพฒันาบคุลิกภาพใหส้มกบัความเป็นครูท่ีดี และพฒันา
ตนเองดา้นการสอนและการคน้ควา้หาความรูต้า่ง ๆ ใหเ้พิ่มขึน้ และพฒันาความเช่ียวชาญของตน 
เป็นตน้ ดงันัน้จากผลการทดลองดงักล่าวจึงเป็นไปไดว้่า กิจกรรมตามองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกับ
ตนเองในรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ท าให้
ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในกลุ่มทดลองเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเองอย่างเห็นไดช้ดักว่าดา้นอ่ืน ๆ 
ดังท่ี ประเวศ วะสี (2552, น.13-14) ได้กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงไว้ว่า มนุษย์จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงขั้นพืน้ฐานในตนเอง (Personal Transformation) ก่อน แล้วจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง 
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ขัน้พืน้ฐานในองคก์ร (Organization Transformation) และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขัน้พืน้ฐานทาง
สังคม (Social Transformation) รวมกันเป็นการเปล่ียนแปลงพื ้นฐานไตรภาค หรือ Trilogy of 
Transformation ท่ีสามารถสรา้งศานติสขุบนโลกแห่งนีไ้ด ้เช่นเดียวกนักบั การพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูใหก้ับนักศึกษาวิชาชีพครู นกัศึกษาจะตอ้งเกิดการเปล่ียนแปลงหรือความตอ้งการ
ภายในตนเองก่อน จงึจะเกิดการพฒันาไปสูผู่เ้รียน และวิชาชีพครูได ้

ข้อสังเกตจากสมมติฐานข้อท่ี 1 ท่ีพบว่าจิตวิญญาณความเป็นครู 
องคป์ระกอบดา้นผู้เรียนและดา้นวิชาชีพครู กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน อาจ
เป็นไปไดว้่านกัศกึษาวิชาชีพครูทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ยงัไมไ่ดร้บัการฝึกประสบการณใ์น
วิชาชีพครู จึงอาจจะส่งผลให้ไม่เกิดการตระหนักถึงผู้เรียนและวิชาชีพครูมากนัก และอาจ
เน่ืองมาจากไดร้บัการเรียนรูใ้นต าราและในห้องเรียนเท่านั้น เพราะในการจะเขา้ใจผู้เรียนและ
วิชาชีพครูได ้จะตอ้งเขา้ไปเรียนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ คือการไดร้บัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ในโรงเรียน ทัง้นีเ้พ่ือนกัศึกษาจะไดส้มัผสักับสภาพแวดลอ้มต่าง ๆของโรงเรียน สงัคมของผู้ เรียน 
และสงัคมของเพ่ือนรว่มวิชาชีพ เพ่ือท่ีจะไดร้บัรูแ้ละเห็นความเป็นจริงว่ามีความแตกต่างหรือไม่
อยา่งไร จะท าใหเ้ขา้ใจผูเ้รียน และวิชาชีพครูอยา่งแทจ้รงิ 

อภปิรายผลตามสมมตฐิาน ข้อที ่2 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีระดับจิต

วิญญาณความเป็นครู ในระยะหลงัเสรจ็สิน้การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัท่ี 
.05 นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไดท้  าการทดสอบระดบันยัส าคญั ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนพหคุณู 
(Manova) พบวา่ ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูทกุองคป์ระกอบในภาพรวมแตกตา่งกนั ผูว้ิจยัจึง
ท าการวิเคราะหค์วามแตกต่างในแต่ละตวัแปรตามอีกครัง้ โดยใชก้ารทดสอบระดบั Univariate 
พบวา่ ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในองคป์ระกอบดา้นท่ีเกิดกบัตนเองและดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพ
ครูของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้แตกต่างกัน ส่วนองคป์ระกอบด้านท่ีเกิดกับผู้เรียนไม่แตกต่างกัน   
แสดงใหเ้ห็นว่า รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
ท าใหร้ะดบัจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองดา้นท่ีเกิดกับตนเอง และวิชาชีพครูเกิดการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ส่วนดา้นท่ีเกิดกับผูเ้รียนไม่เกิดการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ดงันัน้จากผลการ
ทดลองพบวา่ ยงัมีดา้นท่ีเกิดกบัวิชาชีพครูท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ อาจเป็นเพราะกิจกรรมใน
รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ในองคป์ระกอบ
ดา้นวิชาชีพ ซึ่งผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ระหนกัและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะท่ีเป็นนกัศกึษาวิชาชีพ
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ครู ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ สืบเน่ืองจากท่ีพระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม
และพระบรมราชานุญาต ให้อัญ เชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจ า
มหาวิทยาลยัราชภฏั และท่ีพระองคไ์ดร้บัการถวายพระราชสมญัญานามว่า “พระผูท้รงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน” จึงท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาวิชาชีพครู แสดงให้เห็นว่า 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองคท์รงเป็นตวัแบบท่ีเป็น
บคุคลจริง (Live Model) ท่ีมีอิทธิพลและเป็นศนูยร์วมจิตใจของคนทัง้ประเทศ จึงส่งผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงเกิดความตระหนกัในความเป็นครูตามแบบอย่าง พระองคท์่าน พระผูท้รงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มทดลองในขณะท ากิจกรรม  นักศึกษามี
ความสนใจและตัง้ใจมาก อาจเน่ืองมาจากเกิดความศรทัธาในแบบอยา่งจากพระองคท์่าน จนเกิด
แรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพครู ดงัทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมแนวพทุธิปัญญาของแบนดรูา  
ท่ีมีความเช่ือว่า บุคคลจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบท่ีตนเองเกิดความเช่ือมั่น เล่ือมใส  
และศรทัธา เพราเกิดจากกระบวนการใส่ใจ สนใจ ท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรม และจดจ าเพ่ือน าไปสู่
การการกระท าตาม และเกิดแรงจูงใจท่ีจะท าพฤติกรรมตามตวัแบบท่ีตนเองศรทัธานัน้ (สุรางค ์ 
โคว้ตระกลู, 2550, น. 240) 

จากผลการวิจัยในสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่า องคป์ระกอบด้านผู้เรียน 
มีคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมในรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ในองคป์ระกอบดา้น
ผูเ้รียน ยงัไม่สะทอ้นใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงมากนกั ทัง้นีเ้พราะนกัศกึษายงัไม่ไดร้บัประสบการณ์
ในการฝึกสอน จึงท าให้ไม่เกิดการเรียนรู ้และเข้าใจถึงผู้เรียนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development Theory) ของ Fowler (1981) ท่ีไดอ้ธิบาย
แนวคิดพฒันาการความศรทัธา (Faith Development) ของมนษุยไ์วว้่า ในช่วงวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นี ้
การพัฒนาความศรทัธาใหเ้กิด จะไม่ใช่จากท่ีคนอ่ืนเล่าหรือสอนอีกต่อไป แต่เป็นการคน้หาเอง 
เขา้ใจเอง สมัผสัและมีประสบการณเ์อง จนท าใหเ้ขา้ใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ ภาพบคุคลใน
อุดมคติท่ีเคยมีในอดีตนั้นจะลดบทบาทลง แต่มีภาพตนเองเพิ่มขึน้มาแทน ดังนั้นจะเห็นไดว้่า
ประสบการณ์เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนรูโ้ดยการคน้พบจากประสบการณ์ของตน โดยเฉพาะ
นักศึกษาวิชาชีพครูจะเริ่มตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญว่าอาชีพครูต้องมีหน้าท่ีอะไรบ้าง   
จากการลงมือปฏิบัติการสอน หรือฝึกสอน ซึ่งนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีท่ี 3 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง  
ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใด ๆ เลย อาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ในองคป์ระกอบดา้นผูเ้รียนน้อยหรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงเลย และอาจเป็นไปไดว้่ากิจกรรม  



  189 

ท่ีออกแบบยังไม่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปฏิบตัิตนกับผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้ริง เน่ืองจากผูว้ิจัยใชก้าร
จดัการเรียนรูแ้บบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) และแบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) ท่ีมีลกัษณะการจดัการเรียนรูท่ี้ท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย และมีสภาพ
ใกลเ้คียงกับความเป็นจริง แต่ในขณะท ากิจกรรมมีขอ้จ ากัดดา้นเวลา อาจตอ้งใชเ้วลาเกินกว่า  
ท่ีก าหนดไว ้เป็นสิ่งท่ีผูส้อนหรือกระบวนกรตอ้งยอมรบัในตวัแปรแทรกซอ้นท่ีเกิดขึน้ในระหว่างท า
กิจกรรม (สวุิทย ์มลูค า และ อรทยั มูลค า ,2553, น. 53-59) ดงันัน้อาจส่งผลใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
เกิดความตระหนกัและเขา้ใจในองคป์ระกอบทางดา้นผูเ้รียนต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลของคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูใน
องคป์ระกอบแต่ละดา้นจะมีความแตกต่างกัน แต่ในภาพรวมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
สามารถพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ในองคป์ระกอบดา้นตนเอง ดา้นผูเ้รียน และดา้นวิชาชีพ
ครูให้สูงขึน้ได้ ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในตนเองด้านความเป็นครูในด้านบุคลิกภาพ 
บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู และปฏิบตัิตอ่ผูเ้รียนดว้ยความเมตตา
กรุณาและเสมอภาค ตลอดจนเกิดเจตคติท่ีดีและมีความศรทัธาในวิชาชีพครู เปรียบดั่งการตอก
เสาเข็มความเป็นครูใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใหล้ึกลง พรอ้มท่ีจะเป็นครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูตอ่ไป 

ข้อค้นพบทีไ่ด้จากงานวิจัย 
1. จากการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้กระบวนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ADDIE MODEL ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงระบบท าให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้ มีความสอดคลอ้งกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มทดลอง เน่ืองจากมีขัน้ตอนการ
วิเคราะหเ์ป็นเบือ้งตน้ ดว้ยเหตนีุจ้ึงเกิดขอ้คน้พบในการสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นเรื่องอ่ืน ๆ
ตอ่ไปว่าควรใชก้ระบวนการพฒันารูปแบบเชิงระบบเขา้มารว่มในการออกแบบดว้ย เพราะจะท าให้
รูปแบบมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เนือ้หาในการจดัการเรียนรู ้และบริบทสิ่งแวดลอ้มได้
เป็นอยา่งด ี

2. เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียน รู้ในครั้งนี ้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิด 
จิตตปัญญาศึกษา โดยมีความเช่ือพื ้นฐานว่า การเรียนรู้ท่ีแท้จริง เกิดขึน้ภายในตัวผู้เรียน  
สอนไม่ได้ต้องเรียนรูไ้ปด้วยกัน โดยมีครูเป็นกระบวนกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้น 
บทบาทของครู หรือกระบวนกรจึงเป็นสิ่งส าคญั เพราะฉะนัน้ครูหรือกระบวนกรท่ีเป็นคนด าเนิน
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กิจกรรม ตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อีกทัง้ยงัควรมีประสบการณใ์นการท า
หน้าท่ีเป็นกระบวนกร หรือเคยได้รับการอบรม หรือเคยผ่านประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูต้ามแนวคดิจิตตปัญญามาพอสมควร จงึจะท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ยา่งแทจ้รงิได ้

3. การจัดกระบวนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 14 กิจกรรมในครัง้นี ้ท  าใหค้น้พบว่าการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมตระหนกัในตนเองเขา้ใจในตนเองก่อนเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะจะ
สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรูใ้นขั้นต่อ  ๆไป ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรูท่ี้น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเรียนเพ่ือให้รูเ้พียงเท่านั้น  และจากการสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม พบว่า เกิดความรูส้ึกตระหนกั เขา้ใจ และซาบซึง้ถึงคณุคา่ของความเป็นครู  
อีกทัง้ยงัเกิดความศรทัธาในวิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง  38 แห่ง สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู และแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ น าไปจัดกิจกรรมกับนักศึกษาวิชาชีพครูทั้งในและนอก
หลักสูตรได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูมาใช้ติดตามระดับ
พัฒนาการของจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 เป็นต้นไปได้  
ทัง้ขึน้อยูก่บันโยบายของแตล่ะมหาวิทยาลยัท่ีจะน าไปใช ้

2. ในการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ไปใช้
ส  าหรบัหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิตใหม่ (4 ปี) ผูว้ิจยัมีความคดิเห็นวา่ควรน าไปใชเ้สรมิจิตวิญญาณ
ความเป็นครูให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูได ้ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 โดยน าไปเสริมเข้ากับรายวิชาชีพครู 
ท่ีบรรจุไวใ้นหลกัสูตรได ้หรือสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ก่อนการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูได ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิเคราะหค์ะแนนของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ครัง้นี ้มี 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ ดา้นท่ีเกิดกบัตนเอง ดา้นท่ี
เกิดกับผูเ้รียน และดา้นท่ีเกิดกับวิชาชีพครู มีความตรงเชิงจ าแนก สามารถแบ่งองคป์ระกอบได้
ชดัเจน ดงันัน้ ในการวิเคราะหค์ะแนนแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู จึงไม่ควรน าคะแนนมา
รวมกันทั้ง 55 ข้อ เพราะอาจท าให้ผลการวัดคลาดเคล่ือนได ้ดังนั้นในการท าวิจัยในครัง้ต่อไป  
ควรจ าแนกคะแนนออกเป็น 3 ดา้น อยา่งชดัเจน 
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2. จากผลการวิจยัในการศกึษาและพัฒนาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็น
ครูท่ีไดก้ าหนดโครงสรา้งออกเป็น 3 องคป์ระกอบใหญ่เป็นเบือ้งต้นนัน้ ผู้วิจัยน ามาจากวิธีการ 
แห่งศาสตรพ์ระราชา ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เพียงอย่างเดียว และเน่ืองจากจิตวิญญาณความเป็นครูมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง  
อีกทัง้ ในทศันะของนกัวิชาการและบริบททัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะต้องก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้ละเอียดมากขึน้  
เช่น จากแนวคิดทฤษฎีของต่างประเทศจากประเทศท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการศึกษา หรือจาก
แนวคิดของครูผู้มีประสบการณ์การสอน เป็นต้น เพราะอาจจะได้โครงสรา้งของจิตวิญญาณ  
ความเป็นครูท่ีมากกวา่ 3 องคป์ระกอบใหญ่ดงังานวิจยัขา้งตน้ 

3. งานวิจยัครัง้นีมุ้่งเนน้การศกึษาและพฒันาองคป์ระกอบ และทดสอบคณุภาพของ
จิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านัน้  ดงันัน้ ผูท่ี้สนใจ 
จึงควรขยายขอบเขตของประชากรในการศกึษาใหก้วา้งขวางมากขึน้ เช่น ศึกษากับมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรฐั มหาวิทยาลยัเอกชน หรือสถาบนัท่ีผลิตครูท่ีแตกตา่งไปจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เพ่ือดูว่ามีองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครูเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้ได้
เครื่องมือวดัจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีเป็นมาตรฐานย่ิงขึน้ 

4. ผลการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัวดัระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาวิชาชีพครู
เพียงอย่างเดียว ดงันัน้ ในการวิจัยครัง้ต่อไปอาจจะท าการศึกษาและเปรียบเทียบจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในระดับประชากรท่ีมีประสบการณ์และอายุ ท่ีแตกต่างกัน หรือระหว่างครูท่ีจบ  
ทางการศึกษาโดยตรงและครูท่ีไม่ไดจ้บทางการศึกษาโดยตรง เพ่ือท่ีจะน ามาสู่การสรา้งขอ้เสนอ 
ในเชิงนโยบายเก่ียวกบัการผลิตและพฒันาครูตอ่ไปได ้

5. การออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู  
ในครัง้ต่อไป อาจจะก าหนดให้ท ากิจกรรมนอกสถานท่ี เพ่ือเปิดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไดคุ้น้เคยกบัผูเ้รียนจริง หรือท าการทดลองขัน้ติดตามผลดว้ย เพ่ือศกึษาระดบัความคงอยู่
ของจิตวิญญาณความเป็นครูหลงัจากการทดลอง 

6. การวิจัยครัง้ต่อไปอาจจะท าการศึกษาทดลองในระดับชั้นปีท่ี 1 เพ่ือจะไดเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นครูใหก้ับนกัศึกษาวิชาชีพครู
ต่อไป เพราะเน่ืองจากจิตวิญญาณความเป็นครูตอ้งพัฒนาจากภายใน (ตนเอง) ก่อน  อาจจะท า
การพฒันาทีละขัน้ หรือทีละองคป์ระกอบ นบัตัง้แตช่ัน้ปีท่ี 1 เป็นตน้ไป 

| | 
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ภาคผนวก 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อและประวัตขิองผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 



 

รายช่ือและประวัตผู้ิเช่ียวชาญ 
ในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ระยะที ่1 
แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง สาขาวิชาการวดัเเละประเมินผลการศกึษา 
คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วีรวรรณ วงศป่ิ์นเพ็ชร ์ ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรอมุา เจรญิสขุ ภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.อารยา ผลธญัญา ภาควิชาจิตวิทยา  
คณะมนษุยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์ดร.ธรรมนนัทิกา แจง้สวา่ง สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย
และการกีฬา 
คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
มหาวิทยาลยับรูพา 
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2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ระยะที ่2 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษา วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กลุิสรา จิตรชญาวณิช สาขาวิชาการประถมศกึษา 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สลกัจิต ตรีรณโอภาส สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารย ์ดร.อารีย ์ปรีดีกลุ สาขาหลกัสตูรและการสอน 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

อาจารย ์ดร.ภารดี ก าภ ูณ อยธุยา ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ์ดร.ธรรมโชต ิเอ่ียมทศันะ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา
การศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 

ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู 
ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 

 



 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดจติวิญญาณความเป็นครู 

ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี (IOC) ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
2 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
3 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
4 1 1 0 1 1 0.80 น าไปใช ้
5 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
6 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
7 1 1 0 1 1 0.80 น าไปใช ้
8 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
9 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
10 0 1 1 1 1 0.80 น าไปใช ้
11 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
12 1 0 1 1 1 0.80 น าไปใช ้
13 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
14 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
15 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
16 0 -1 0 0 0 -0.20 ตดัออก 
17 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
18 -1 -1 1 0 0 -0.20 ตดัออก 
19 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
20 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
21 0 0 0 0 0 0.00 น าไปใช ้
22 1 1 1 0 1 0.80 น าไปใช ้
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี (IOC) ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

23 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
24 1 1 0 1 1 0.80 น าไปใช ้
25 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
26 1 -1 0 0 0 0.00 น าไปใช ้
27 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
28 0 1 1 0 0 0.40 ตดัออก 
29 1 0 1 1 1 0.80 น าไปใช ้
30 1 1 0 1 1 0.80 น าไปใช ้
31 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
32 0 1 0 1 0 0.40 ตดัออก 
33 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
34 0 0 1 0 0 0.20 ตดัออก 
35 1 1 1 0 1 0.80 น าไปใช ้
36 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
37 1 0 1 1 1 0.80 น าไปใช ้
38 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
39 0 -1 0 0 1 0.00 ตดัออก 
40 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
41 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
42 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
43 0 -1 0 0 0 -0.20 ตดัออก 
44 1 1 1 0 1 0.80 น าไปใช ้
45 -1 0 0 0 1 0.00 ตดัออก 
46 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
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ตาราง 13 (ตอ่) 

  

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนี (IOC) ผลการพจิารณา 
1 2 3 4 5 

47 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
48 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
49 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
50 0 1 -1 1 0 0.40 ตดัออก 
51 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
52 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
53 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
54 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
55 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
56 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
57 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
58 1 1 0 1 1 0.80 น าไปใช ้
59 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
60 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
61 0 1 1 1 1 0.80 น าไปใช ้
62 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
63 1 1 1 1 0 0.80 น าไปใช ้
64 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
65 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
66 0 -1 -1 0 0 .-040 ตดัออก 
67 1 1 1 1 1 1.00 น าไปใช ้
68 -1 -1 0 0 0 -.040 ตดัออก 
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ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือม่ันของแบบวัดจติวิญญาณความเป็นครู 

ตาราง 14 คา่อ านาจจ าแนกและคา่ความเช่ือมั่นของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 .399 25 .555 
2 .396 26 .486 
3 .423 27 .458 
4 .551 28 .503 
5 .563 29 .476 
6 .418 30 .510 
7 .438 31 .520 
8 .480 32 .660 
9 .499 33 .650 
10 .545 34 .586 
11 .522 35 .576 
12 .527 36 .631 
13 .536 37 .470 
14 .520 38 .489 
15 .431 39 .397 
16 .478 40 .535 
17 .506 41 .551 
18 .531 42 .507 
19 .432 43 .523 
20 .274 44 .706 
21 .441 45 .601 
22 .582 46 .740 
23 .654 47 .770 
24 .501 48 .767 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
49 .762 53 .816 
50 .708 54 .546 
51 .778 55 .515 
52 .774   

ค่าความเชื่อม่ัน .939 
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ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 

ตาราง 15 คา่น า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ของตวับง่ชีพ้ฤติกรรม ตามองคป์ระกอบ 
เชิงยืนยนัอนัดบัหนึ่ง 

ตัวบ่งชี ้
จิตวิญญาณความเป็นครู 

First Order 
Factor Loading R2 

PER1 
PER2 
PER3 
PER4 
PER5 
PER6 
PER7 
PER8 
PER9 
PER10 
PER11 
PER12 
PER13 
TEA1 
TEA2 
TEA3 
TEA4 
TEA5 
TEA6 
SELF1 
SELF2 
SELF3 
SELF4 

0.435 
0.445 
0.520 
0.652 
0.683 
0.493 
0.511 
0.599 
0.630 
0.602 
0.608 
0.638 
0.623 
0.546 
0.503 
0.550 
0.636 
0.694 
0.533 
0.308 
0.502 
0.668 
0.773 

0.189 
0.198 
0.270 
0.426 
0.466 
0.243 
0.261 
0.358 
0.397 
0.362 
0.369 
0.407 
0.388 
0.298 
0.254 
0.302 
0.404 
0.482 
0.285 
0.095 
0.252 
0.446 
0.597 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ตัวบ่งชี ้
จิตวิญญาณความเป็นครู 

First Order 
Factor Loading R2 

SELF5 
SELF6 
SELF7 
SELF8 

0.629 
0.713 
0.560 
0.500 

0.395 
0.508 
0.314 
0.250 

SCOM1 
SCOM2 
SCOM3 
SCOM4 
SCOM5 
SCOM6 
SCOM7 
SCOM8 
SCOM9 
SFAIR1 
SFAIR2 
SFAIR3 
SFAIR4 
SFAIR5 
SFAIR6 
SFAIR7 

0.556 
0.540 
0.586 
0.595 
0.750 
0.738 
0.642 
0.584 
0.655 
0.484 
0.519 
0.442 
0.609 
0.643 
0.597 
0.599 

0.309 
0.292 
0.343 
0.354 
0.563 
0.544 
0.412 
0.341 
0.429 
0.234 
0.269 
0.195 
0.371 
0.413 
0.356 
0.359 

ATT1 
ATT2 
ATT3 

0.692 
0.570 
0.792 

0.479 
0.325 
0.628 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ตัวบ่งชี ้
จิตวิญญาณความเป็นครู 

First Order 
Factor Loading R2 

ATT4 
ATT5 
ATT6 
ATT7 
ATT8 
ATT9 
ATT10 
FAITH1 
FAITH2 

0.774 
0.804 
0.793 
0.770 
0.836 
0.821 
0.843 
0.795 
0.735 

0.599 
0.646 
0.629 
0.593 
0.700 
0.674 
0.711 
0.631 
0.540 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณเ์พือ่หานิยามและองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 

การสังเคราะหเ์นือ้หาจากผลการสัมภาษณ ์
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 



 

แบบสัมภาษณเ์พือ่หานิยามและองคป์ระกอบของจติวิญญาณความเป็นครู 

ค าชีแ้จง 
แบบสัมภาษณ์ชุดนีเ้ป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น

จากผูท้รงคณุวฒุิโดยมีจดุประสงค ์ดงันี ้

จุดประสงคข์องการสัมภาษณ ์
1. เพ่ือศกึษานิยาม และ องคป์ระกอบ ของจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ส าหรับ

นกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือผูท้รงคณุวฒุิ....................................................................................................................... 
ประวตักิารศกึษา .................................................................................................................... 
ประวตักิารท างาน.................................................................................................................... 
ต าแหนง่................................................................................................................................. 
หนว่ยงานท่ีสงักดั.................................................................................................................... 
ความเช่ียวชาญ....................................................................................................................... 
วนัท่ีและเวลาในการสมัภาษณ…์…………………………………………………………………… 
สถานท่ีในการสมัภาษณ.์......................................................................................................... 

ตอนที ่2 ข้อค าถาม 
1. นิยามของจิตวิญญาณความเป็นครู ในทศันะของทา่นเป็นอยา่งไร 
2. จิตวิญญาณความเป็นครูมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
3. ถา้จะพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ใหก้ับนกัศึกษาวิชาชีพครู มหาวิยาลยัราชภัฏ 

ควรมีแนวทางในการพฒันาอยา่งไรบา้ง 
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ตาราง 16 การสงัเคราะหเ์นือ้หาจากผลการสมัภาษณเ์ก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการสัมภาษณ ์
ดร.สเุมธ  
ตนัตเิวชกลุ 

จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นจิตส านึกในหนา้ท่ีของความเป็นครู เก่ียวกบัการ
ทุ่มเท เสียสละ มีความใกลช้ิด มีความสมัพนัธก์บัเด็ก เขา้ใจในตนเอง เขา้ถึง
เด็กนกัเรียน และพฒันาวิชาชีพตนเองได ้ และกล่าวถึงองคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูไวว้่า องคป์ระกอบโดยตรงของจิตวิญญาณความเป็น
ครูนัน้ ไม่มีองคป์ระกอบใดท่ีบ่งชดั แต่ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับ คนท่ีมีอาชีพ
ครูจะต้องมีลักษณะเป็นคนท่ีทุ่มเทเวลา เสียสละ มีความใกล้ชิดและ
ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่เด็ก มีความรูจ้รงิในศาสตรข์องตนเอง ถ่ายทอดเป็น สอน
เป็น เป็นพาหะท่ีดี (พาหะคือการถ่ายทอด) รูจ้กัใชเ้ครื่องมือใหเ้ป็นประโยชน ์
(เครื่องมือ คือ “ส่ือ” เหมือนในหลวงรชักาลท่ี 9 ใช ้EDLTV แกปั้ญหา รร.ตชด.
ใชส่ื้อแทนการขาดแคลนของครู) และครูตอ้งปรบัปรุงเปล่ียนแปลงตนเองอยู่
เสมอใหท้นักับโลกปัจจุบนัโดยใหก้รอบความคิดไวว้่า “เขา้ใจ” คือ เขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ส านึกรูว้่าตนเองมีหนา้ท่ีสั่งสอนลูกศิษย ์“เขา้ถึง” 
คือ เขา้ถึงหวัใจของลูกศิษย ์เม่ือเขา้ใจตนเองและแลว้จะตอ้งเขา้ใจลูกศิษย์
ดว้ย “พฒันา” คือ การพฒันาตนเอง พฒันาเด็กนกัเรียน และพฒันาวิชาชีพ
ตนเอง 

ศาสตราจารย ์
กิตตคิณุ  
สมุนอมรวิวฒัน ์

จิตวิญญาณความเป็นครูนั้นสามารถมองได้มุมมอง อาจจะแบ่งได้เป็น  
3 ดา้น ดงันี ้ 
1) มุมมองด้านศาสนาพุทธ คนท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะต้องมี
หลักธรรมประจ าใจ ของตนเอง ได้แก่ กัลยาณมิตรธรรม 7 และคุรุธรรม  
7 เป็นท่ีตัง้ของความเป็นครูท่ีดี   
2) มุมมองดา้นปรชัญานัน้ จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นอุดมคติสูงสุดท่ีจะ
บรรลถุึง โดยเนน้ไปท่ีการพฒันาภายในตนเอง  
3) มุมมองด้านจิตวิทยา เน้นเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) 
เป็นท่ีตัง้และจิตส านึกของความเป็นครูท่ีมีตอ่บทบาทหนา้ท่ีของตนเอง รวมถึง
เจตคตติอ่การท างานในอาชีพครู   
ดงันัน้จึงสรุปว่า ทัง้สามมุมมองดงักล่าวขา้งตน้มีแนวโนม้เก่ียวขอ้งกับเรื่อง
ของความรกัความเมตตา ท่ีมีต่อตนเอง ต่อผู้เรียนและต่อวิชาชีพ ดังเช่น 
มมุมองดา้นศาสนา เพราะทกุศาสนาท่ีมีค าสอนท่ีเริ่มจากความรกั  



  219 

ตาราง 16 (ตอ่) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการสัมภาษณ ์
 มุมมองดา้นปรชัญา ก็เริ่มจากความรกัในการพฒันาตนเองไปสู่จุดสูงสุดของ

ชีวิต และมมุมองดา้นจิตวิทยา ท่ีเริ่มจากการเห็นคณุคา่ในตนเอง เกิดความรกั
ในตนเองก่อน และพัฒนาไปสู่การพัฒนาตนเองทัง้ภายนอกและภายใน ไปสู่
การมีคุณค่า คุณงามความดีในวิชาชีพ  และกล่าวถึง องคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูไวว้่า ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู จึงควรเริ่มจาก 
“ใจ ” เริ่ม ท่ี  การใส่ ใจ  (Touch) (ใน ท่ี นี ้หมายถึ งการใส่ ใจ โดยใช้ผัสสะ  
ทั้ง 6) ต่อมาเป็นความตั้งใจ (Attend) (ปรารถนาดีต่อศิษย์ คือเปล่ียนชีวิต 
ลกูศษิยใ์หไ้ด)้ สดุทา้ยจะเกิดความไวว้างใจ (Trust) ระหวา่งกนัและกนั 

รองศาสตราจารย ์ 
ดร.โสรีช ์โพธิแกว้ 

จิตวิญญาณความเป็นครู คือ ความส านึกรบัผิดชอบอย่างลึกซึง้ในหน้าท่ีท่ี
ตนเองตอ้งท าในวิชาชีพครู และตอ้งใหลู้กศิษยไ์ดป้ระโยชนจ์ากสิ่งท่ีตนเองท า 
มีความเสียสละ ทุ่มเทใหก้ับงานของตน มีใจเมตตา และ เขา้ใจในตนเอง และ 
ลูกศิษย์อย่างลึกซึง้ รูใ้นสิ่งท่ีตนเองรู ้และได้กล่าวถึงองค์ประกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูไวว้่า ไม่มีองคป์ระกอบใดชัดเจนในจิตวิญญาณความ
เป็นครู เพราะ “ตน” สดุทา้ยก็ ไม่มี “ตน” ไม่สามารถระบตุวัตนของตนไดอ้ย่าง
ชดัเจนแน่นอน มักจะผันแปรไดเ้สมอ แต่คนท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูนัน้ 
มกัจะเป็นคนท่ีเสียสละ ทุ่มเทใหก้บังานของตน มีใจเมตตาและเขา้ใจในตนเอง
อย่างลึกซึง้ซึง้ เริ่มจาก การให ้(ทานงั) ในทศพิธราชธรรม “การให”้ เป็นธรรม
ขอ้แรก เพราะฉะนัน้คนท่ีเป็นครู ตอ้งมีใจใน ”การให”้ หรือ “ทาน” เป็นขอ้แรก
เสมอ ในสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับการใหคื้อมีใจเมตตา เพราะฉะนัน้คนท่ีเป็นครูตอ้ง 
“ใจกวา้ง” เปิดใจ เปิดกวา้ง ไม่ปิดกัน้การเรียนรูข้องเด็ก เม่ือตอ้งการใหเ้ด็กได้
เ รี ย น รู้ แ ล้ ว  เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น  ค น ท่ี เ ป็ น ค รู จ ะ ต้ อ ง รู ้ 
ในสิ่งท่ีตนเองรู ้(เช่ียวชาญในสิ่งท่ีตนเองจะสอน) 
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แบบสัมภาษณเ์พือ่พัฒนาองคป์ระกอบของจติวิญญาณความเป็นครู 

ค าชีแ้จง 
แบบสัมภาษณ์ชุดนีเ้ป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง เพ่ือใชใ้นการศึกษาความคิดเห็น

จากผูท้รงคณุวฒุิโดยมีจดุประสงค ์ดงันี ้

จุดประสงคข์องการสัมภาษณ ์
1. เพ่ือพฒันาองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. เพ่ือรวบรวมพฤตกิรรมบง่ชีเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 

ตอนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ขอ้มูลทั่วไป ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น สถานภาพ อายุ ท่ีอยู่ ประสบการณ์ในการ

ท างาน เป็นตน้ 
2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการศกึษา ไดแ้ก่ ประวตักิารศกึษา ระดบัการศกึษา สาขาวิชา เป็นตน้ 
3. ขอ้มลูเก่ียวกบัวิชาชีพครู ไดแ้ก่ ผลงาน เกียรตปิระวตั ิรางวลั เป็นตน้ 
4. ขอ้มลูอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความประทบัใจหรือแรงบนัดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู เป็นตน้ 

ตอนที ่2 ข้อค าถาม 
1. หนา้ท่ีของทา่นในการพฒันาตนเองมีอะไรบา้ง 
2. หนา้ท่ีของทา่นในการพฒันาผูเ้รียนมีอะไรบา้ง 
3. หนา้ท่ีของทา่นในการพฒันาวิชาชีพครูมีอะไรบา้ง 
4. คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีบ่งบอกว่าท่านเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

มีอะไรบา้ง 
5. พฤตกิรรมของครูท่ีไมมี่จิตวิญญาณความเป็นครูในทศันะของท่าน มีอะไรบา้ง 
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นห

อ้ง
ทิง้
ไว
ใ้ห
ท้ า
งา
นโ
ดย
ท่ี

ตน
เอ
งไ
ปท

 าง
าน
อ่ืน
ท่ีไ
มเ่
ก่ีย
วข
อ้ง
กบั
งา
นส
อน
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
23
 ) 

 

 



 
 

223 

 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“มี
คว

าม
เพ
ยีร

พย
าย

าม
ใน
กา
ร

สอ
นใ
หน้
กัเ
รีย
นเ
ขา้
ใจ
ใน
บท

เรีย
น

ถึง
แม
จ้ะ
ยา
กม
าก
แล
ะพ
ยา
ยา
ม

เค
ี่ยว
เข
็ญ
ให
น้กั
เรีย

นป
ระ
สบ

คว
าม
ส า
เรจ็

” 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
19
) 

“มี
คว

าม
อด

ทน
อด

กล้ั
น 

สา
มา
รถ
ระ
งบั
คว
าม
โก
รธ
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
20
) 

“ท
นต

่อค
วา
มล

 าบ
าก
ใน
กา
ร

ท า
งา
นไ
ด(้
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 21

) 
“มี
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บเ
ขา้
สอ
นท
กุ

คร
ัง้ มี

คว
าม
ตร
งต
อ่เ
วล
า”
(ผ
ูใ้ห
้

ขอ้
มลู
คน
ท่ี 
25
) 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

1.2
 บ
ทบ

าท
หน
า้ท่ี
ดา้
นก
าร

สอ
น 

“ส
 าห
รบั
เด
ก็เ
ล็ก
ใช
เ้ก
มม

าส
อน

ใน
หอ้
งเร
ียน
 เด
ก็ช
อบ
มา
ก 

เพ
รา
ะมี
กา
รแ
ขง่
ขนั
 เด
ก็ส
นกุ

เพ
รา
ะไ
ดเ้
ลน่
ดว้
ย”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
1)

 
“เต

รีย
มก
าร
สอ
นก
่อน
สอ
นท
กุค
รัง้
 

โด
ยเ
ฉพ

าะ
วิช
าว
ิทย
าศ
าส
ตร
ท่ี์

จะ
ตอ้
งเต

รีย
มส

าร
เค
มี 
กับ

ห้อ
ง

แล
ปไ
วส้
 าห
รบั
เด
็กใ
หพ้

รอ้
ม”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
4)

 

“ค
รูบ
าง
คน
สอ
นว
ิธีเด

มิ 
ๆ เ
ดก็
เบ
ื่อง
่าย
ดว้
ย 
เด
็กส
มยั
นี ้

“ (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 10

) 
“เห

็นค
รูบ
าง
คน
ไม
ไ่ด
เ้ต
รีย
มส
อน
เล
ย 
ให
เ้ด
ก็จ
ดใ
นส
มดุ

แบ
บฝึ
กห
ดัเ
ท่า
นัน้
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
14
) 

บท
บา
ทห
นา้
ท่ีก
าร
สอ
นข
อง
ครู
 ได
แ้ก
่ ค
รูค
วร
มี

คว
าม
ตัง้
ใจ
ใน
กา
รส
อน
 มี
คว
าม
สา
มา
รถ

 
ใช
ส่ื้อ
กา
รส
อน
ให
เ้ห
มา
ะส
มก
บัผ
ูเ้รีย

นแ
ละ

เนื
อ้ห
า รู
จ้กั
ใช
เ้ท
คน
ิคก
าร
สอ
นท่ี
หล
าก
หล
าย
 

แล
ะส
าม
าร
ถน

 าเท
คน
ิคก
าร
สอ
นแ
บบ

ให
ม่ 

มา
ปร
ะย
กุต
ใ์ช
ใ้ห
เ้ห
มา
ะส
มก
บัผ
ูเ้รีย

นใ
นย
คุ

ปัจ
จบุ
นั 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

1.3
 บ
ทบ

าท
กา
ร

พฒั
นา
ตวั
เอ
งใ
น

วิช
าชี
พค

รู 

“เร
าม
วัแ
ตส่
อน
ใน
หน
งัสื
อไ
มไ่
ด้

นะ
 ต
อ้ง
หา

คล
ิปว

ีดโี
อม

าเปิ
ดใ
ห้

นกั
เรีย

นด
เูพ
ิ่มเ
ตมิ
ดว้
ย 
นกั
เรีย

น
ถึง
จะ
เข
า้ใ
จ”
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
7)

  
“เด

ก็ส
มยั
นีส้
มา
ธิส
ัน้ 
เบ
ื่อง
่าย
 

เวล
าส
อน
ตอ้
งม
ีกิจ

กร
รม
ให
ท้ า

ไม
ง่ัน้
ก็ค
ยุก
นัท

ัง้ค
าบ
เรีย

น”
 (ผ
ูใ้ห
้

ขอ้
มลู
คน
ท่ี 
14
) 

“ส
มยั
นีต้
อ้ง
ใช้
โท
รศั

พท
ม์ือ

ถอื

เข
า้ม
าร
ว่ม
ใน
กา
รส
อน
ดว้
ย 

นกั
เรีย

นเ
ขา
ชอ
บ”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
19
) 

“อ
ยา
กไ
ปน

ะอ
บร
ม 
พฒั

นา
ตวั
เอ
ง บ

าง
ทีก็
หว่
งล
กู 

บา
งค
รัง้
พี่ก็

ไม
ไ่ป
 ผ
อ.ใ
หไ้
ปพ่ี

ก็ไ
มไ่
ป 
ไม
มี่ใ
คร
ดแู
ลล
กู”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
18
) 

 

บท
บา
ทก
าร
พฒั

นา
ตน
เอ
งเพ่ื

อเ
พิ่ม

พนู
คว
าม
รู้

แล
ะค
วา
มเ
ช่ีย
วช
าญ

เฉ
พา
ะท
าง
ขอ
งต
นด
ว้ย

วิธี
กา
รต
า่ง

 ๆ 
ได
แ้ก
่ ค
รูค
วร
ศกึ
ษา
หา
คว
าม
รู้

จา
กอิ
นเ
ตอ
รเ์น

็ตแ
ละ
แห
ลง่
เรีย

นรู
ต้า่
งๆ
กา
ร

ตดิ
ตา
มข
า่ว
สา
รใ
หม

่ๆอ
ยูเ่
สม
อ อ

บร
มศ
กึษ

า
หา
คว
าม
รูเ้พ

ิ่มเ
ตมิ
 แล

ะศ
กึษ

าค
น้ค
วา้
วิจ
ยั 

ให
มี้ค
วา
มเ
ช่ีย
วช
าญ

เฉ
พา
ะท
าง
ขอ
งต
น 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“ค
รูต
อ้ง
รูใ้
หม้
าก
 เพ
รา
ะส
มยั
นี้

เด
ก็บ
าง
คน
รูม้
าก
กว
่าค
รูเสี

ยอี
ก 

เพ
รา
ะฉ
ะน
ัน้ก
าร
ตดิ

ตา
ม

ข่า
วส

าร
จ า
เป็
นอ
ย่า
งม
าก
 แล

ะ
ขา่
วส
าร
ตา่
งๆ
 เม่ื
อน

 าม
าพ
ดูค
ยุ

ให
ก้บั
นกั
เรีย

นฟั
ง น

กัเ
รีย
นจ
ะมี

คว
าม
สน
ใจ
มา
กก
ว่า
เนื
อ้ห
า

บท
เรีย

นซ
ะอี
ก”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
8)

 
“พ่ี
ไป
อบ

รม
ออ

นไ
ลน

ด์ว้
ยน
ะมี

ใบ
วฒุ

ิบตั
รแ
จก
ให
ด้ว้
ยเ
ม่ือ
เรีย

น
จบ
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 9)
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“ว
ิจัย

ใน
ช้ัน

เรี
ยน

เป็
นส
ิ่งท่ี

ส า
คญั

มา
กห
าก
ท า
ได
จ้ะ
เป็
น

ปร
ะโ
ยช
นต์
อ่ก
าร
จดั
กา
รเร
ียน

กา
รส
อน
แล
ะก
าร
ปร
บัป

รุง
กา
ร

เรีย
นก
าร
สอ
นข
อง
เรา
เป็
นอ
ย่า
ง

มา
ก 
อีก
ทัง้
ยงั
ชว่
ยใ
หเ้
รา
มีค
วา
ม

เช่ี
ยว
ชา
ญ
เฉ
พา
ะท
าง
มา
กข
ึน้

ดว้
ย”
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
12
) 

“บ
าง
คร
ัง้ก็
คดิ
นะ
 วา่

พ่อ
แม
ค่ว
รเอ

าใ
จใ
สล่
กูม
าก
กว
า่

ครู
อย
า่ง
เรา
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 7)

 
“ค
รูบ
าง
คน
คดิ
ว่า
เด
็กน
ั่งห
นา้
 ส
นใ
จเ
รีย
นม
าก
กว
า่เด

ก็
หล
งัห
อ้ง
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 15

) 
“บ
าง
ทีก็
ทอ้
แท
ใ้น
กา
รด
แูล
เค
า้น
ะ เ
พร
าะ
เค
า้ไ
มใ่
ชล่
กู

เรา
 พ่ี
ก็เ
ลิก
สน
ใจ
เค
า้ไ
ปเ
ลย
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 20

) 

กา
รป
ฏิบ

ตัิต
อ่ผ
ูเ้รีย

นด
ว้ย
คว
าม
รกั
 ค
วา
มเ
อา

ใจ
ใส
 ่แล

ะป
รา
รถ
นา
ให
ผู้เ้
รีย
นพ

น้ท
กุข
 ์แบ

ง่
ออ
กเ
ป็น

 3 
ดา้
น 
ปร
ะก
อบ
ดว้
ย 
ดา้
นก
าร
เรีย

น 
ได
แ้ก
่ ค
รูค
วร
ดแู
ลเ
อา
ใจ
ใส
ผู่เ้
รีย
นแ
ละ
คอ
ย

ตดิ
ตา
มค
วา
มก
า้ว
หน
า้ข
อง
ผูเ้
รีย
นอ
ยูเ่
สม
อ 

ดา้
นก
าร
อบ
รม
บม่

นิส
ยั 
ได
แ้ก
่ ก
าร
สอ
นใ
ห้

ผูเ้
รีย
นเ
ป็น

คน
ดีล
ะเว

น้ค
วา
มช
ั่ว แ

ละ
กา
รส
อน

ระ
เบ
ียบ
วิน
ยัใ
หก้
บัผ
ูเ้รีย

น 
แล
ะด
า้น
กา
รใ
ห้

ค า
ปร
กึษ

า ไ
ดแ้
ก่ 
ให
ค้ า
แน
ะน
 าแ
ละ
ชีแ้
นะ

แน
วท
าง
ท่ีถ
กูต
อ้ง
 รว
มถ
ึงช
ว่ย
เห
ลือ
แก
ไ้ข

ปัญ
หา
ให
ก้บั
ผูเ้
รีย
น 

กา
รป
ฏิบ

ตัิต
อ่

ผูเ้
รีย
นด
ว้ย
คว
าม

เม
ตต
าก
รุณ

า 

“เร
าต
อ้ง
สน

ใจ
เด
ก็ใ
นห
อ้ง
ทกุ
คน

เพ่ื
อรู
พ้ฤ
ตกิ
รร
มข
อง
เข
า”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
5)
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“ช
ว่ง
นีเ้
ดก็
ตดิ
 0 
กนั
เย
อะ
มา
ก

เพ
รา
ะไ
มส่
ง่ค
รูต
าม

ทว
งง
าน

 
ทกุ
วนั
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 6)

 
“เด

ก็ค
นไ
หน
ไม
ไ่ด
เ้รา
ก็ต
อ้ง
สอ
น 

สอ
นจ

นก
ว่า
เข
าจ

ะเ
ข้า

ใจ
  

เล
ิกเ
รีย
นแ
ลว้
ก็ย
งัจ
ะต
อ้ง
สอ
นเ
ขา
 

อย
า่ป
ลอ่
ยผ
่าน
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
1)

 
“มี
เวล

าห
รือ
ไม
มี่เ
วล
า ถ

า้เด
็กค
น

ไห
นม
าข
อค
 าป
รกึ
ษา
ก็จ
ะต
อ้ง
ให้

ค า
ปร

ึกษ
าก
่อน
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
4)

 
 “ถ
า้เร
าพ
บเ
ดก็
ท่ีก

 าล
งัห
ลง
ผิด
 

เรา
ตอ้
งต

ักเ
ตอื

น 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
ใน
หอ้
งเร
ียน
จะ
ตอ้
งม
ีกา
รเค

าร
พ

กฎ
ระ
เบ
ียบ
ตา่
ง ๆ

 ขอ
งห
อ้ง
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
7)

 
“ย
ิ่งถ
า้เร
าเป็

นค
รูป
ระ
จ า
ชัน้
ตอ้
ง

ตดิ
ตา
มผ
ลก
าร
เรีย

นข
อง
เด
็กอ
ยู่

เส
มอ
ดคู
วา
มก
า้ว
หน
า้ข
อง
เข
า

เพ่ื
อใ
หรู้
ว้า่
คว
รจ
ะป
รบั
ปรุ
งห
รือ

พฒั
นา
ตวั
เอ
งอ
ยา่
งไ
ร” 

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
14
) 

 “ถ
า้เป็

นค
รูเว
รท่ี
โรง
อา
หา
รจ
ะ

เจ
อเ
ดก็
ท่ีช
อบ
แซ
งค
วิใ
นก
าร
สั่ง

อา
หา
รต
อ้ง
ตัก

เต
อืน

ให
รู้จ้
กัก
าร

เข
า้ค
วิก
ฎร
ะเบ

ียบ
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
16
) 

 
 

 
 



 
 

230 

 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

กา
รป
ฏิบ

ตัิต
อ่

ผูเ้
รีย
นด
ว้ย
คว
าม

เส
มอ
ภา
ค 

“ใน
ชว่
งส
อบ
มีน

กัเ
รีย
นม
าข
อ

ค า
ปร
กึษ

าห
ลา
ยค
นท่ี
เล
ยบ

อก

แน
วท

าง
วิธี
กา
รอ
า่น
หน
งัสื
อใ
ห้

เพ่ื
อท่ี
จะ
สอ
บไ
ด”้

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
20
) 

“แ
นะ
แน
ว ไ
มใ่
ช ่แ

นะ
น า
นะ
  

เรา
ตอ้
งเป็

นค
รูแ
นะ
แน
ว  

มีแ
นว

ทา
งต

่าง
 ๆ
 ให้

เด
ก็เ
ลือ
ก

แล
ะต
ดัส
ินใ
จด
ว้ย
ตน
เอ
ง”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
21
) 

“ก
าร
ให

้คะ
แน

นนั
กเ
รีย

นด
้วย

คว
าม

ยุต
ธิร

รม
เป็
นส
ิ่งส
 าค
ญั

มา
ก”
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
5)

 

“มี
ครู
บา
งค
นแ
จก
คะ
แน
นใ
หเ้
ดก็
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
8)

 
“ค
รูบ
าง
คน
นะ
 เว
ลา
สอ
นไ
มใ่
หค้
ะแ
นน
 แต

ต่อ้
งแ
ลก

ดว้
ยก
าร
ไป
ท า
งา
นท่ี
บา้
นใ
ห”้

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
16
) 

“พ่ี
วา่
ก็น
า่จ
ะมี
บา้
งน
ะ เ
ห็น
ใน
ขา่
วท่ี
เอ
าเงิ
นจ
า้ง
เรีย

น
พิศ

ษ 
เพ่ื
อแ
ลก
กบั
คะ
แน
น”
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
24
) 

กา
รป
ฏิบ

ตัิต
อ่ผ
ูเ้รีย

นด
ว้ย
คว
าม
ยตุ
ธิร
รม
แล
ะ

ไม
ล่ า
เอี
ยง
 แบ

ง่อ
อก
เป็
น 
3 ด

า้น
ปร
ะก
อบ
ดว้
ย 

ดา้
นก
าร
เรีย

น 
ได
แ้ก
่ ก
าร
วดั
แล
ะป
ระ
เม
ินผ
ล

ตา
มค
วา
มเ
ป็น

จร
งิ แ

ละ
กา
รส
อน
ทกุ
คน
อย
า่ง

เท
า่เที

ยม
 ด
า้น
กา
รอ
บร
ม 

บม่
นิส
ยั 
ได
แ้ก
่ ก
าร
วา
งต
วัเป็

นก
ลา
งไ
มเ่
ขา้

 
ขา้
งค
นผ
ิด 
แล
ะด
า้น
กา
รใ
หค้

 าป
รกึ
ษา
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“น
กัเ
รีย
นส
มยั
นี ้
บา
งค
นเ
กร
ดเ
ป็น

สิ่ง
ส า
คญั

มา
ก 
ผิด
กบั
บา
งค
นต
ดิ 

0 ต
ัง้ห
ลา
ยวิ
ชา
 แต

ย่งั
ไง
เรา
ตอ้
ง

ไม่
ยอ

ม”
 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
8)

 
“พ่ี
เจ
อเ
ดก็
คน
หน
ึ่ง ย

าก
จน
มา
ก 

มีเ
ทอ
มห
นึ่ง
เค
า้ไ
ม่ต

ัง้ใ
จเ
รีย
นเ
ลย

คะ
แน
นเ
ลย
ลด
ลง
 เล
ยถ
าม
เค
า้ว
า่

เป็
นอ
ะไ
ร ผ

ลป
รา
กฎ
วา่
 เด
็กเ
คา้

ไป
ท า
งา
นเ
ข็น
ผกั
ท่ีต
ลา
ดช
ว่ง
เช
า้

มืด
 เพ่ื
อห
าง
เงิน

 พ่ี
เล
ยส

อน

เส
ริม
ให
เ้ค
า้”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
9)

 

 
ได
แ้ก
่ ก
าร
มีเ
วล
าใ
หค้

 าป
รกึ
ษา
แก
่ผูเ้
รีย
น 

ทกุ
คน
อย
า่ง
เท
่าเที

ยม
กนั
 แล

ะก
าร
เต
ม็ใ
จใ
ห้

ค า
ปร
กึษ

าก
บัผ
ูเ้รีย

นโ
ดย
ไม
ห่ว
งัผ
ลต
อบ
แท
น 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“ส
มม

ตวิ
า่ช่ื
อน
าย
เอ
ละ
กนั
 เป็
น

ลกู
เพ่ื
อน
 เพ่ื
อน
ฝา
กไ
ว ้เ
กเ
รม
าก
 

ยงั
ไง
ก็ต
อ้ง
ลง

โท
ษถ

้าท
 าผ

ิด”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
11
) 

“ห
อ้ง
นีว้
า่ง
นะ
 มี
มมุ

ให
้

ค า
ปร

ึกษ
าด
ว้ย
 น
กัเ
รีย
นอ
ยา
ก

คยุ
อย
าก
พดู

อะ
ไรบ

อก
ได
”้  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
17
) 

 “ส
มยั
นีมี้
โซ
เชี
ยล
นะ
 พ่ี
แท
บไ
มไ่
ด้

นอ
นต
อน
ท า
โค
รง
งา
น”

 
ต้อ

งใ
ห้ค

 าป
รึก

ษา
ตล
อด
 (ผ
ูใ้ห
้

ขอ้
มลู
คน
ท่ี 
18
) 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“เจ
อเ
ดก็
คน
หน
ึ่ง ไ
มรู่
เ้ค
า้เป็

น
อะ
ไร 
นั่ง
คยุ
กนั
จน
ค ่า
มืด
เล
ย 

แล
ว้พ่ี
ก็พ
าไ
ปส
ง่ท่ี
บา้
น”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
23
) 

“เร
าเป็

นค
รู เ
รา
ตอ้
งม

ีเห
ตุผ

ล

เส
มอ

เวล
าค
ิดท่ี
จะ
ท า
โท
ษเ
ด็ก
”

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
24
) 

“เด
ก็เ
คา้
รูม้
าก
กว
า่เร
าน
ะใ
นส
มยั

นี ้
เค
า้รู
ว้า่
ใค
รแ
ฟร

(์ย
ุตธิ

รร
ม)
 

กบั
เค
า้บ
า้ง
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
25
 ) 
  

 
 

เจ
ตค
ตท่ีิ
ดีต
อ่

วิช
าชี
พค

รู 
“รั
กใ
นว

ิชา
ชีพ

นีน้
ะ แ

มจ้
ะ

เห
น่ือ
ย 
แต
ก็่มี
คว
าม
สขุ
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
2)

 

 
กา
รมี
คว
าม
รูส้
กึท่ี
ดีต
อ่ว
ิชา
ชีพ
ครู
 ได
แ้ก
่ 

ซา
บซ
ึง้ใ
นว
ิชา
ชีพ
ครู
 มี
คว
าม
ภา
คภ
มูิใ
จท่ี
ได
้

ปร
ะก
อบ
วิช
าชี
พค

รู  
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“ค
รูรู
ส้กึ
ว่า
ตน
เอ
งม

ีเก
ียร

ต ิ
มี

ชื่ อ
เสี
ยง
 ม
ีคว

าม
สุข

ทกุ
คร
ัง้เม่ื

อ
ท า
กา
รส
อน
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
8)

 
 “ช
อบ
เวล

าท่ี
เด
็กม
าก
อด
เรา
 ม
นั

มีค
วา
มสุ

ขย
งัไ
งไ
มรู่
 ้บ
อก
ไม
ถ่กู
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
9)

 
“ต
อน
เค
า้เร
ียน
จบ
เค
า้แ
วะ
มา
หา

เรา
นะ
 เร
ามี

คว
าม

รู้สึ
กภ

ูมิใ
จน
ะ 

ท่ีไ
ดส้
รา้
งค
นค
นนี
ม้า
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
12
) 

“เด
ก็เ
รีย
กค
รูว
า่ แ

ม่ค
รู ค

รูรู้
สึก

 

ดนี
ะป

ลืม้
ใจ
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
15
) 

 
แล
ะก
าร
มีค
วา
มส
ขุท
กุค
รัง้
เม่ื
อท
 าก
าร
สอ
น

กา
รท่ี
นกั
ศกึ
ษา
มีค
วา
มค
ิดท่ี
ดีต
อ่ว
ิชา
ชีพ
ครู
 

ได
แ้ก
่ อ
าชี
พค

รูเป็
นอ
าชี
พท่ี

มีเ
กีย
รต
ิ อ
าชี
พค

รู
สา
มา
รถ
พฒั

นา
คน
แล
ะพ
ฒั
นา
ปร
ะเท

ศช
าต
ไิด
 ้

แล
ะก
าร
ท่ีน
กัศ
กึษ

าจ
ะมี
แน
วโ
นม้
ขอ
งก
าร

แส
ดง
พฤ
ตกิ
รร
มท่ี
ดีต
อ่ว
ิชา
ชีพ
ครู
 ได
แ้ก
่ 

ปก
ปอ้
ง ร
กัษ

า  
 แล

ะสื
บท

อด
วิช
าชี
พค

รู 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“เห

มือ
นค
รูข
อง
พี่ใ
นส
มยั
ก่อ
นไ
ง 

เค
า้ท

 าอ
ย่า

งไ
ร 
พีก่

็ท า
ตา

มเ
ค้า
 

ตอ
นแ
รก
เห
มือ
นจ
กุจ
ิกจ
ูจี้น้
ะ  

แต
ต่อ
นนี
เ้ข
า้ใ
จล
ะ”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
18
) 

“ไป
ไห
นใ
คร
ก็เ
รีย
กค
รู ไ
ปต

ลา
ด 

ก็เ
รีย
ก 
ก็ไ
หว
 ้ม
นัรู้

สึก
ดนี

ะ”
 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 

20
) 

“อ
าชี
พค

รูเป็
นอ
าชี
พท่ี

มีเ
กีย
รต
นิะ

 

คว
รย

กย
่อง
”  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
22
) 
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 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 

อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“พ่ี
เช่ื
อม
ั่นว
า่ค
นเ
ป็น

ครู
 ไม่

มีวั
น

ท า
ชื่ อ

เสี
ยง
ขอ
งอ
าชี
พเ
สีย
หา
ย 

จะ
ส า
นกึ
เส
มอ
 ใน

ชดุ
ขา้
รา
ชก
าร
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
24
) 

“ค
รูส
อน
วิช
านี
ม้า
 20

 ปี
ละ
 ไม่

รู้สึ
กเ
บื่ อ

นะ
 ถ
ึงเร
าจ
ะส
อน
เรื่อ

ง
เด
มิ 
แต
เ่รา
มีเ
ดก็
นกั
เรีย

นค
นใ
หม

่
มา
ทา้
ทา
ยก
าร
สอ
นข
อง
เรา
ทกุ
ปี”
 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
25
) 

 
 

ศร
ทัธ
าใ
นว
ิชา
ชีพ

ครู
 

“อ
าชี
พค

รูเป็
นอ
าชี
พท่ี

มีแ
ตค่

น

ยก
ย่อ

ง”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
4)

 

“ค
รูบ
าง
คน
ก็ไ
มท่

 าต
าม
กฎ
กต
ิกา
ขอ
งอ
าชี
พค

รูน
ะ”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
22
) 

“บ
าง
ทีก็
เห
็นค
รูบ
าง
คน
ดา่
ว่า
อา
ชีพ
ตน
เอ
ง”

 
(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
24
) 

กา
รแ
สด
งอ
อก
ถึง
คว
าม
เช่ื
อแ
ละ
เล่ื
อม
ใส

 
ใน
วิช
าชี
พค

รู ไ
ดแ้
ก่ 
เช่ื
อม
ั่นใ
นว
ิชา
ชีพ
ครู
 แล

ะ
กา
รป
ฏิบ

ตัิต
าม
จร
รย
าบ
รร
ณ
ขอ
งว
ิชา
ชีพ
ครู

อย
า่ง
เค
รง่
คร
ดั 

 ตา
รา
ง 1
7 (
ตอ่
) 
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อง
คป์

ระ
กอ

บ 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งบ
วก

 
เห
ตุก

าร
ณ
ส์ า

คัญ
ทา

งล
บ 

นิย
าม

เช
ิงป

ฏิบั
ตกิ

าร
 

 
“เร
าต
อ้ง
ท า
หน
า้ท่ี
ขอ
งเร
าใ
หดี้

ท่ีส
ดุ 
ยดึ

ม่ัน
ใน

จร
รย

าบ
รร
ณ
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
9)

 

“บ
าง
คร
ัง้เป็

นค
รูม
นัเ
หน่ื
อย
นะ
 

แต
อ่า
ชีพ
ครู
ไม
มี่ว
นัจ
น 
เพ
รา
ะ

รว
ยค
วา
มรู
 ้รว
ยน

 า้ใ
จถ
่าย
ทอ
ด 
พ่ี

เช่ื
อเ
ป็น

อา
ชีพ

ทีด่
มีา

ก”
  

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
13
) 

“อ
าชี
พค

รูเป็
นอ

าช
ีพท

ีม่ั่น
คง
” 

(ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
คน
ท่ี 
18
) 

“ช
าว
บา้
นเ
คา้
ฝา
กล
กูไ
วท่ี้
เรา
  

เรา
เป็
นค
นมี
คว
าม
รู ้เ
ค้า

ยก
ย่อ

ง

เรา
” (
ผูใ้
หข้
อ้ม
ลูค
นท่ี
 21

) 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ืองจติวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 
เพศ  ชาย   หญิง 

สาขาวิชา .................................................................................... 

ตอนที ่2 จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค าชี้แจง : ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความในแบบสอบถามอย่างละเอียดแล้วโปรดท า
เครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัการรบัรูห้รือการแสดงออกของทา่นมากท่ีสดุ ดงันี ้

   หมายถึง ทา่นมีการรบัรูห้รือแสดงออกในระดบัมากท่ีสดุ 
   หมายถึง ทา่นมีการรบัรูห้รือแสดงออกในระดบัมาก 
   หมายถึง ทา่นมีการรบัรูห้รือแสดงออกในระดบัปานกลาง 
   หมายถึง ทา่นมีการรบัรูห้รือแสดงออกในระดบันอ้ย 
   หมายถึง ทา่นมีการรบัรูห้รือแสดงออกในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ข้อ ข้อค าถาม ระดับการรับรู้หรือ
แสดงออก ด้านที่เกิดกับตนเอง 

1 ฉนัใสเ่สือ้ผา้ที่สะอาดอยูเ่สมอ      

2 ฉนัเป็นคนเขา้ถึงไดง้่าย      

3 ฉนัสวมเครือ่งแบบครูที่ถกูระเบียบ      

4 ฉนัเป็นคนท่ีผูเ้รยีนอยูด่ว้ยแลว้สบายใจ      

5 ฉนัมีความมานะบากบั่นฝ่าฝันตอ่อปุสรรค      

6 ฉนัพดูมีหางเสยีง “คะ่” หรอื “ครบั” ทกุครัง้      

7 ฉนัเป็นคนยิม้แยม้แจม่ใส      

8 ฉนัควบคมุอารมณข์องตนเองไดด้ีทกุสถานการณ ์      

9 ฉนัอดทนตอ่ความยากล าบาก      

10 ฉนัพดูจาฉะฉาน คลอ่งแคลว่      
11 ฉนัเช่ือมั่นในตนเอง      
12 ฉนัมีความรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่      
13 ฉนัมีความมั่นใจในการพดู      
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ข้อ ข้อค าถาม ระดับการรับรู้หรือ
แสดงออก ด้านที่เกิดกับตนเอง 

14 ฉนัเตรยีมการสอนทกุครัง้      
15 ฉนัใชเ้วลาในการสอนใหเ้ตม็ที่      
16 ฉนัมีสือ่การสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ  เพื่อใหเ้ขา้ใจในเนือ้หามากขึน้      
17 ฉนัใชเ้กม เพลง หรอืกิจกรรม ประกอบการสอนดว้ย      
18 ฉนัจดัการเรยีนรูแ้บบลงมือท า (Active Learning)      
19 ฉนัใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์ (Social Media) เขา้มารว่มในการสอน      
20 ฉนัตอ้งอา่นหนงัสอืใหม้าก เพราะความรูย้งัมีอยูน่อ้ย      
21 หอ้งสมดุเป็นแหลง่เรยีนรูแ้หง่หนึง่ที่ฉนัควรศกึษา      
22 ฉนัติดตามขา่วสารดา้นเทคนคิวธีิการสอนใหม่ๆ       
23 ฉนัแสวงหาขา่วสารทางวิชาชีพครูใหม่ๆ มาพฒันาตนเอง      
24 ฉนัเขา้รว่มการพฒันาวิชาชีพครู ตามทีม่หาวิทยาลยัจดัให ้      
25 ฉนัหาเวลาศกึษาหาความรูเ้พื่อเพิ่มเติมวิชาชีพครูแบบออนไลน ์      
26 การคน้ควา้งานวิจยัจะท าใหฉ้นัมคีวามเช่ียวชาญเฉพาะทาง      
27 งานวจิยัเป็นสว่นหนึง่ทีช่่วยใหฉ้นัแกไ้ขปัญหาในการสอน      
ข้อ ข้อค าถาม ระดับการรับรู้หรือ

แสดงออก ด้านที่เกิดกับผู้เรียน 

1 ฉนัเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนถาม เมื่อเกิดขอ้สงสยั      
2 ฉนัตามงานของผูเ้รยีน หากพบวา่ผูเ้รยีนไมส่ง่งาน      
3 ฉนัแนะน าผูเ้รยีนปฏิบตัิจิตอาสา      
4 ฉนักระตุน้ใหผู้เ้รยีนปฏิบตัิตามกฏของโรงเรยีน      
5 ฉนัคอยตกัเตือนผูเ้รยีนไมใ่หท้ าผิดหรอือกนอกลูน่อกทาง      
6 ฉนัชีแ้นะแนวทางที่หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกหรอืตดัสนิใจดว้ยตนเอง      
7 ฉนัชีแ้นะแนวทางในการเลอืกศกึษาตอ่ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน      
8 ฉนัช่วยแกไ้ขปัญหาของผูเ้รยีนอยา่งเต็มความสามารถ      
9 ฉนัสามารถเป็นท่ีปรกึษาใหก้บัผูเ้รยีนเมื่อมีปัญหาได ้      
10 ฉนัใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้      
11 ฉนัตัง้ใจถ่ายทอดความรูก้บัผูเ้รยีนทกุคน ถึงแมจ้ะมีผูเ้รยีนที่ไมต่ัง้ใจเรยีน      
12 ถึงแมว้า่ผูเ้รยีนจะเป็นคนท่ีฉนัรกั หากท าผิดฉนัยอ่มลงโทษ      
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ข้อ ข้อค าถาม ระดับการรับรู้หรือ
แสดงออก ด้านที่เกิดกับผู้เรียน 

13 
เมื่อผูเ้รยีนท าผิด ฉนัตดัสนิดว้ยเหตแุละผลที่แทจ้รงิ ไมล่  าเอียงเขา้ขา้งฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ 

     

14 ฉนัมีเวลาใหผู้เ้รยีนมาขอค าปรกึษาได ้      
15 หากผูเ้รยีนมีปัญหา ฉนัใหค้  าปรกึษาไดแ้มเ้ป็นเวลานอกราชการ      
16 ฉนัเต็มใจใหค้  าปรกึษาแก่ผูเ้รยีนทกุคนโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน      
ข้อ ข้อค าถาม ระดับการรับรู้หรือ

แสดงออก ด้านที่เกิดกับวชิาชีพครู 

1 ฉนัรูส้กึซาบซึง้ในวชิาชีพครู      
2 การเป็นครูท าใหฉ้นัมคีวามสขุ      
3 ฉนัมีความสขุเมื่อเห็นลกูศษิยป์ระสบความส าเรจ็ในการเรยีน      
4 ฉนัภมูิใจที่จะไดป้ระกอบอาชีพครู      
5 อาชีพครูเป็นวิชาชีพชัน้สงู      
6 อาชีพครูสามารถพฒันาคนและประเทศชาติ      
7 ฉนัจะไมด่หูมิ่น เหยยีดยามวิชาชีพครู      
8 ฉนัจะพงึระวงัไมใ่หว้ิชาชีพครูเสือ่มเสยี      
9 ฉนัจะปกปอ้งวิชาชีพครูไมใ่หม้าดหูมิ่น      
10 ฉนัจะสบืทอดวิชาชีพครู      
11 ฉนัเช่ือมั่นวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีดี      
12 ฉนัจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของวชิาชีพครูอยา่งเครง่ครดั      



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการปรับปรุงกิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้  

เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 



 
 

 

ตาราง 18 ผลการปรบัปรุงกิจกรรมในรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

กิจกรรม 
ประเดน็ 

ทีค่วรปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

จิตวิญญาณครูนัน้ส าคญั
อยา่งไร 

ในกิจกรรมชว่งแรก เนน้การ
บรรยายประมาณ 20 นาที ท า
ใหน้กัศกึษาเกิดความรูส้ึกเบื่อ
หนา่ย ไมส่นใจฟังการบรรยาย 
และนกัศกึษา 
ยงัไมเ่ขา้ใจการสรุปผลเป็น 
ผงัมโนทศัน ์

ใชห้วัขอ้การบนัทกึผลการ
เรียนรูเ้พิ่มเตมิในระหว่างการ
บรรยาย ตัง้ค  าถามแทรก และ
ใหน้กัศกึษาบนัทึกผลการ
สะทอ้นคิด และเพิ่มค าอธิบาย
วา่การเขียนผงัมโนทศันคื์อ
อะไร วิธีการด าเนินการเขียน
เป็นอย่างไร 

เรียนรูแ้ละเขา้ใจธรรมชาติ
มนษุย ์

กิจกรรมชว่งการเดนิชม
ธรรมชาต ิเน่ืองจากในช่วงของ
การทดลอง มีการท ากิจกรรม
ของนกัศกึษากลุม่อ่ืน จงึท าให้
นกัศกึษาไมมี่สมาธิในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ในชว่งของการท ากิจกรรมนี ้
กระบวนกรตอ้งส ารวจ
สภาพแวดลอ้มก่อน เพราะ
ตอ้งใชค้วามตระหนกัในการ
เรียนรูต้นเองและผูอ่ื้น 

ไขตวัตน ชว่งเวลาการท ากิจกรรม
คอ่นขา้งจ ากดั ภายในเวลา 90 
นาที จงึท าใหกิ้จกรรมสนุทรีย
สนทนาท าไดไ้มเ่ตม็ท่ีของการ
เรียนรู ้

กระบวนกรตอ้งปรบัเปล่ียน 
หากกลุม่สตัวช์นิดเดียวกนั มี
จ  านวนมากเกินไป และ
ยืดหยุ่นเวลาได ้ขณะเดียวกนั
อาจใหเ้ขียนสะทอ้นเป็นการให้
ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัได ้ 

ตามติดผูเ้รียน (1)  ชว่งเวลาการท ากิจกรรม
คอ่นขา้งจ ากดั ภายในเวลา 90 
นาที ท าใหก้ารแสดงบทบาท 
สมมตไิดไ้มเ่ตม็ท่ี 

ชว่งเวลาการท ากิจกรรมคอ่นขา้ง
จ ากดั ภายในเวลา  
90 นาที ตอ้งควบคมุเวลาใช้
นาฬิกาจบัเวลา หรือตอ่เวลาได ้
หากมีความเหมาะสม 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

กิจกรรม 
ประเดน็ 

ทีค่วรปรับปรุงแก้ไข 
การด าเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไข 

รวมก่อการงาน ชว่งเวลาท่ีนกัศกึษาก าลงัคดิ
จินตนาการ เป็นชว่งเวลาท่ี
ส าคญั ควรยืดเวลาใหม้ากขึน้  

ปรบัชว่งคดิจินตนาการใหม้าก
ขึน้ ไมค่วรเรง่นกัศกึษามาก
เกินไป ปล่อยตามธรรมชาต ิ
เพ่ือความสมบรูณข์องงานท่ีท า
รว่มกนั 

สืบสานวิชาชีพครู ค าสั่งในการระดมความคดิยงั
ไมช่ดัเจน ทัง้ 3 ประเดน็ ควร
ปรบัใหช้ดัเจนมากขึน้ 

ปรบัค าสั่งในการระดม
ความคดิ ดงันี ้
1) เม่ือนกัศกึษาไดร้บัการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู 
นกัศกึษาจะพฒันาตนเอง
อยา่งไร 

2) เม่ือนกัศกึษาไดร้บัการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู 
นกัศกึษาจะมีแนวทางใน
การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งไร 

3) เม่ือนกัศกึษาส าเรจ็
การศกึษา นกัศกึษาจะ
พฒันาวิชาชีพครูไดอ้ยา่งไร 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 

 ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างจติวิญญาณความเป็นครู 
ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 

 

เอกสารคูมื่อการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏฉบับนี ้ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้อย่างมีแบบแผน และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นขัน้ตอน โดยใชก้ระบวนการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศกึษา ซึ่งเป็น
การเปล่ียนแปลงจากภายในตนเอง จนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในตนเอง ผูอ่ื้น และสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างลึกซึง้ สอดคล้องกับความเป็นจริง เกิดความรัก ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ตลอดจนการเกิดจิตส านึกตอ่ส่วนรวม ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเขา้ถึงความจริงสงูสดุ คือ ความ
จรงิ ความดี ความงาม และน าไปสูก่ารลงมือปฏิบตัเิพ่ือการเปล่ียนแปลงวิชาชีพใหพ้ฒันายิ่งขึน้ 

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมีแบบแผน 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. หลกัการ  
2. วตัถปุระสงค ์ 
3. เนือ้หาท่ีใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้ 
4. กระบวนการจดัการเรียนรู ้3 ขัน้ (AmCRa) 

4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Am :  Awareness and Mediation)  
4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (C : Contemplation)   
4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Ra : Reflection and Application)  

5. การวดัและประเมินผล 
6. บทบาทของกระบวนกร และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
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1. หลักการแนวคิด 

จิตวิญญาณความเป็นครูถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้อาชีพครูมีคุณค่าและความหมาย  
ทั้งต่อตนเอง ผู้เรียน และวิชาชีพ ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีความส านึกในความ
รับผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี ทั้งต่อหน้าท่ีของตนเอง การอบรมสั่ งสอน มีความรัก เมตตา 
ปรารถนาดีต่อศิษย ์ตลอดจนพฒันาตนเองใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนและตอ่วิชาชีพ ประกอบกับ
ในปัจจุบนั ตามพระราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรชักาลท่ี 10 ท่ีพระองคท์รงสานต่อพระ
ราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9  ดา้นการพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏให้
เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาท้องถ่ิน โดยเฉพาะประเด็นดา้นการผลิตและพฒันาครู พระองค์
ทรงเน้นย ้าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นเลิศด้านผลิตและพัฒนาครู ให้มีมาตรฐานและมีจิต
วิญญาณความเป็นครู ดงันัน้การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
ตอ่วงการวิชาชีพครู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมหาวิทยาลยัราชภฏั ซึ่งเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
การผลิตครูมายาวนานและเป็นมหาวิทยาลยัของพระราชา 

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีพฒันาขึน้ จึงมีแนวคิดจากหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีว่า “ระเบิดจากขา้งใน” และ “เข้าใจ 
เขา้ถึง พฒันา” เพ่ือใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูน าแนวทางในการท างานของพระองคท์่าน มาเป็นหลกั
ส าคญัในการท างานในวิชาชีพครูใหป้ระสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนพระองคท์่านท่ีทรงงานเพ่ือ
พฒันาประเทศชาติและเพ่ือพสกนิกรของพระองคไ์ดอ้ยู่ดีกินดี และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยบูรณา
การกับทฤษฎีการเรียนรู ้เทคนิคการสอน และกระบวนการจดัการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักรูสู้่สมาธิ (Awareness and Mediation) 2) ขั้นคิดใคร่ครวญ 
(Contemplation) และ 3) ขั้นทวนผลการเรียนรู้สู่การน าไปใช้ (Reflection and Application) 
เพ่ือให้นักศึกษาได้บ่มเพาะจิตใจ ใคร่ครวญ และตระหนักในตนเอง ผู้อ่ืน และวิชาชีพครู  
จนสามารถปฏิบัติตนครูท่ีดีมีจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ประกอบดว้ยกิจกรรมจ านวนทั้งสิน้  
14 กิจกรรม 
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2. วัตถุประสงค ์

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู มุง่ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม
ไดพ้ฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ในดา้นตนเอง ดา้นผูเ้รียนและดา้นการพฒันาวิชาชีพ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้และเกิดประสบการณเ์ก่ียวกบัการเดินทางของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมี
วตัถปุระสงค ์ดงันี ้

2.1 เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในตนเองดา้นความเป็นครู เก่ียวกบับคุลิกภาพของ
ครู บทบาทหนา้ท่ีดา้นการสอน การพฒันาตนเองในวิชาชีพครู  

2.2 เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและปฏิบตัิต่อผูเ้รียนดว้ยความเมตตากรุณาและ
เสมอภาค  

2.3 เพ่ือใหเ้กิดเจตคตท่ีิดีและมีความศรทัธาในวิชาชีพครู 

3. เนือ้หาทีใ่ช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู มีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับจิต
วิญญาณความเป็นครูใน 3 องคป์ระกอบหลัก ไดแ้ก่ ดา้นตนเอง ดา้นผูเ้รียน และดา้นวิชาชีพครู 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นตนเอง ประกอบดว้ย บุคลิกภาพของครู บทบาท
หนา้ท่ีดา้นการสอน และการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

2. จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ย การปฏิบตัติอ่ผูเ้รียนดว้ยความ
เมตตากรุณา และเสมอภาค  

3. จิตวิญญาณความเป็นครูดา้นวิชาชีพครู ประกอบดว้ย การมีเจตคติท่ีดี และเกิด
ความศรทัธาในวิชาชีพครู 
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4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประกอบดว้ย 3 ขั้น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

4.1 ขัน้ตระหนกัรูสู้ส่มาธิ (Awareness and Mediation)  
เป็นขัน้ตอนท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดต้ระหนกัรูแ้ละสงบนิ่งอยู่

กับตนเอง โดยผ่านการปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าสมาธิ การออกก าลังกายและจิต โยคะ 
เกมฝึกสมาธิ และ การบริหารสมอง เป็นตน้ ประสานกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เน้นการ
พัฒนาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงจากภายในของตน เพ่ือให้เกิดสมาธิและสมาธิกับการท างาน มี
ความสงบในจิตใจ ลดความเครียดและเป็นกังวลจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก อาจท าให้สมาธิและจิตใจไม่สงบ ส่งผลให้สมองปิดกั้นการเรียนรู ้ใน
ขัน้ตอนนีเ้ปรียบเสมือนการเตรียมความพรอ้มในการเรียนรู ้ใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที และ
ในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีการกล่าวถึงสิ่งท่ีผ่านมาแลว้เพ่ือเช่ือมโยงกบับทเรียนใหม่ ก่อนจะเรียนรู้
ในขัน้ตอนตอ่ไป  

4.2 ขัน้คดิใครค่รวญ (Contemplation) 
ขั้นตอนนีถื้อว่าเป็นหัวใจของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครู เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมไดใ้คร่ครวญ ท าความ
เขา้ใจ ตระหนกัรูถ้ึงคณุคา่ทัง้ในตนเอง ผูอ่ื้น และวิชาชีพครู โดยผา่นการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง  ๆ เช่น 
บรรยาย อภิปราย บทบาทสมมติ เรียนรูต้วัแบบ สมัผสัธรรมชาติ ประสบการณ ์แลกเปล่ียนเรียนรู้
แบบสนุทรียะสนทนา และการตัง้ใจฟังอย่างลึก้ซึง้ เป็นตน้ ขัน้ตอนนีผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมจะมีสภาวะ
ของจิตใจท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้และเข้าถึงศักยภาพแห่งตน เพ่ือน าคุณภาพดงักล่าวไปใช้
ใคร่ครวญทั้งในด้านพุทธิปัญญา (Cognitive) ด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal) และด้าน
ภายในบุคคล (Intrapersonal) ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายใน มองโลกในเชิงองคร์วม เกิด
ความเช่ือมโยงสมัพนัธ ์น าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูห้รือประสบการณใ์นกระบวนการบูรณาการเขา้สู่วิถีชีวิต
ของตนเอง ผูอ่ื้นและวิชาชีพครูในอนาคตได ้
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4.3 ขัน้ทวนผลการเรียนรูสู้ก่ารน าไปใช ้(Reflection and Application)  
เป็นขั้นตอนท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนผลการเรียนรู้ 

จากการใคร่ครวญ สะทอ้นผลการเรียนรู ้แง่คิดต่างๆ และสามารถน าประสบการณใ์นการเรียนรู้ 
ไปประยุกตใ์ช้ได ้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนบันทึกการเรียนรู ้การน าเสนอความคิด
ความรูส้ึกเป็นวาทกรรม หรือประโยคสัน้ๆ เป็นตน้ ในขัน้ตอนนีเ้ปรียบเสมือนการสรุปผลการเรียนรู้
และประโยชนใ์นการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและวิชาชีพครูในอนาคต 

5. การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผลตามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครู มีดงันี ้

5.1 การวดัและประเมินผลเชิงปริมาณดว้ยการตรวจวดัระดบัจิตวิญญาณความเป็น
ครู เพ่ือตดิตามพฒันาการของจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ก่อนการทดลอง และหลงั
การทดลอง 

5.2 การวดัและประเมินผลเชิงคณุภาพในการท ากิจกรรม จากแบบสงัเกตพฤติกรรม 
และสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning log) 

6. บทบาทของกระบวนกร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.1 บทบาทของกระบวนกร 
6.1.1 กระบวนกรตอ้งท าความเข้าใจและศึกษารายละเอียด เก่ียวกับรูปแบบการ

จดัการเรียนรูเ้พ่ือเสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย  
ราชภฏัอยา่งละเอียด 

6.1.2 จัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู โดยชีแ้จงรายละเอียดใหก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมทกุคนรบัทราบ 
โดยใชว้ิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเป็นส าคญั และค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

6.1.3 กระบวนกรจะตอ้งมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้เป็นอย่างดี โดยมีความตัง้ใจ
มุ่งในการท่ีจะพฒันานกัศึกษาวิชาชีพครูใหเ้กิดการเรียนรู ้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเอง 
ควรมีประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีเป็นกระบวนกร หรือเคยได้รับการอบรม หรือเคยผ่าน
ประสบการณ ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรูม้าพอสมควร 
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6.1.4 กระบวนกรจะตอ้งเปิดใจรบัฟังผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ส่วนรว่มในการจดัการเรียนรู ้ไดแ้สดงขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์และสามารถน ามา
ปรบัปรุงและพฒันาไดต้อ่ไป 

6.1.5 กระบวนกรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการเรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูแ้บบกลัยาณมิตร กระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความสขุในการเรียนรูแ้ละ
ไดร้บัประสบการณต์รง 

6.1.6 กระบวนกรจะตอ้งดูแลก ากับการท างานของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอย่างใกลช้ิด 
หากพบว่าผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมีปัญหาในการปฏิบตัิกิจกรรมจะตอ้งใหค้  าปรกึษาคอยใหค้  าแนะน า
ชว่ยเหลือ 

6.2 บทบาทของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
6.2.1 ใหค้วามรว่มมือในการจดัท ากิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยความตัง้ใจ และเตม็ใจ 

6.2.2 ตั้งใจท าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูทั้งก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลอง 

6.2.3 เขียนบนัทึกการเรียนรูห้ลงัเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการเรียนรูท้กุครัง้ดว้ยความ
ตัง้ใจ 

6.2.4 การท ากิจกรรมในทุกขั้นตอนขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพสิทธิผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าสมาธิผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะตอ้งไม่ส่งเสียงรบกวน
ผูอ่ื้น 

6.2.5 ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกในการท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งอิสระรวมทัง้สามารถแลกเปล่ียนมีปัญหาหรือมีขอ้สงสยั 
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โครงสร้างของกจิกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่เสริมสร้างจติวิญญาณความเป็นครู 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

คร้ังที่ ชื่อกิจกรรม องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู 

1 ปฐมนิเทศ (Check in) - 

2 จิตวิญญาณครูนัน้ ส  าคญัอยา่งไร องคป์ระกอบดา้นตนเอง ผูเ้รยีน และวิชาชีพ 

ตามกระบวนทศันอ์งคร์วม (Holistic Paradigm) 

ซึง่เป็นปรชัญาและหลกัการพืน้ฐานของจิตตปัญญา 

3 เรยีนรูแ้ละเขา้ใจ ธรรมชาติมนษุย ์

4 จดุประกายความดงีามในใจ 

5 ไขตวัตน  องคป์ระกอบดา้นตนเอง ไดแ้ก่  

บคุลกิภาพความเป็นครู บทบาทหนา้ที่ดา้นการสอน  

และการพฒันาตนเองในวิชาชีพครู 

6 หนทางครูด ี

7 เติมสสีนัชีวิต 

8 ตามติดผูเ้รยีน (1) องคป์ระกอบดา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก่  

การปฏิบตัิตนตอ่ผูเ้รยีนดว้ยความเมตตากรุณา 

และเสมอภาค ดา้นการเรยีน การอบรมบม่นิสยั  

และดา้นการใหค้  าปรกึษา 

9 ตามติดผูเ้รยีน (2) 

10 ตามติดผูเ้รยีน (3) 

11 นอ้มเศียรตามรอยพอ่ องคป์ระกอบดา้นวชิาชีพ ไดแ้ก่ 

เจตคติที่ดตีอ่วชิาชีพครู และศรทัธาในวิชาชีพครู 12 รวมก่อการงาน 

13 สบืสานวิชาชีพครู 

14 ปัจฉิมนิเทศ (Check out) - 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกจิกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

เพือ่เสริมสร้างจติวิญญาณความเป็นครู 

ของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 



 
 

 

 
 

กิจกรรมที ่1 
การปฐมนิเทศ (Check in) 

สาระส าคัญ 

การปฐมนิเทศเป็นการเริ่มตน้สรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมและผูว้ิจยั และ
ในการจดัการเรียนรูค้รัง้แรก จะตอ้งด าเนินการปฐมนิเทศ เพ่ือชีแ้จงและท าความเขา้ใจใหต้รงกัน
ระหว่างผูว้ิจยัและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เก่ียวกับความส าคญั วตัถุประสงค ์ตารางวนั เวลา จ านวน
ครัง้ ระยะเวลา รูปแบบและวิธีการตา่ง ๆ ในการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครู ผู้วิจัยไดน้  าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพ่ือเปิด
พืน้ท่ีในหัวใจแห่งการเรียนรูเ้รื่องราวใหม่ สรา้งความไวว้างใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจัย
และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม รวมถึงการสรา้งบรรยากาศแห่งการยอมรบัและเคารพในความเป็นมนษุยท่ี์
มีความแตกตา่งกนั อนัจะน าไปสูก่ารตระหนกัรู ้และการเปล่ียนแปลงอนัมาจากปัญญาภายใน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพและความไวว้างใจระหวา่งผูว้ิจยักบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

2. เพ่ือชีแ้จงความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรียนรู ้รวมถึงรายละเอียดตา่งๆ 
เก่ียวกับตารางวัน เวลาจ านวนครัง้ระยะเวลารูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

ระยะเวลา 60 นาที 

ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 

1. ตระหนักรู้สู่สมาธิ (Awareness and Mediation) 
1.1 ผูว้ิจัยกล่าวทักทายผู้เขา้ร่วมกิจกรรม พรอ้มกับแนะน าตนเอง ผูว้ิจัยชีแ้จง

ความส าคัญและวัตถุประสงค์ และรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับตารางวัน เวลาจ านวนครั้ง
ระยะเวลารูปแบบและวิธีการตา่ง ๆ ในการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
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1.2 ใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลม เพ่ือนั่งสมาธิ สงบนิ่งอยู่กับเสียงเพลง
บรรเลง ประมาณ 3-5 นาที ผู้วิจัยใช้ระฆังแห่งสมาธิเป็นเครื่องก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม  
(เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสงบนิ่ง มีสมาธิอยูก่บัตนเอง ก่อนเร่ิมกิจกรรมตอ่ไป) 

ข้ันด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. คิดใคร่ครวญ (Contemplation) 

2.1 ผูว้ิจยัเริ่มสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม ดว้ยการเริ่มเลน่เกมขานช่ือ
ให้ครบ โดยเริ่มจากผู้วิจัยไปเรื่อยจนครบทั้งหมด (เพื่อสรา้งสัมพันธภาพระหว่างกันและให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ าชือ่เลน่ของเพือ่นใหไ้ด)้ 

2.2 ผูว้ิจยัแจกสมดุบนัทึกการเรียนรู ้(Learning Log) ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรม ชีแ้จง
วตัถปุระสงคข์องการใชส้มุดบนัทึกการเรียนรู ้(Learning Log) โดยแจกจากดา้นขวามือของผูว้ิจยั 
เม่ือไดร้บัใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไหวข้อบคุณดว้ยความนอบนอ้ม จากนัน้แจกกระดาษรูปหวัใจ ให้
เขียนขอ้ความลงในหวัใจ ดงันี ้

แผน่ท่ี 1 - อยากใหบ้รรยากาศในการจดักิจกรรม เป็นอยา่งไร 
แผน่ท่ี 2 – ตัง้กฎกตกิาการอยูร่ว่มกนั  
แผน่ท่ี 3 – ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเขา้รว่มกิจกรรม 

หมายเหต ุผูว้ิจยัแจกกระดาษรูปหวัใจทีละแผน่ เม่ือผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมเขียนแผน่ท่ี 
1 เสรจ็ จงึแจกแผน่ท่ี 2 ตอ่ 

2.3 ผู้วิจัยรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาติดท่ี Flipchart ท่ีแบ่ง
หวัขอ้ไว ้ดงันี ้

แผน่ท่ี 1 - บรรยากาศในการจดักิจกรรม  
แผน่ท่ี 2 – กฎกตกิา 
แผน่ท่ี 3 – ประโยชน ์

2.4 ผูว้ิจยัรว่มกบัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม สรุปประเด็นส าคญัจากความคิดเห็นทัง้หมด 
(เพ่ือใชเ้ป็นกฎกติกา ในการรว่มกิจกรรมทุกครัง้ ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมทกุคน แสดงใหเ้ห็นถึงการเคารพซึ่งกนัและกนั) 

ข้ันสรุปกิจกรรม 
3. ทวนผลการเรียนรู้สู่การน าไปใช้ (Reflection and Application) 

3.1 ผู้วิจัยใหผู้้เขา้ร่วมกิจกรรมสรุปประเด็นส าคัญลงในสมุดบันทึกการเรียนรู ้
(Learning Log) ไดแ้ก่ ความรูส้ึกหลังจากการสรา้งความคุน้เคยและสัมพันธภาพระหว่างผูว้ิจัย
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และผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม บทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมและผูว้ิจยั วตัถปุระสงคข์องการจดัการ
เรียนรู ้และประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียนรู 

3.2 ผูว้ิจัยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมซักถามขอ้สงสัยในการจัดการเรียนรู ้
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั และนดัหมายในการจดัการเรียนรูใ้นครัง้ตอ่ไป 

ส่ือ/อุปกรณก์ารเรียนรู้ 
1. Power point ประกอบการท ากิจกรรม 
2. เสียงเพลงบรรเลง 
3. กระดาษรูปหวัใจ 
4. ระฆงัแหง่สมาธิ 
5. Flipchart พรอ้มกระดาษพรู๊ฟ 2 ชดุ 
6. สก๊อตเทป 
7. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 

การวัดและประเมินผล 
1. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
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กิจกรรมที ่2 
จิตวิญญาณครูนัน้ ส  าคญัอย่างไร 

สาระส าคัญ 

ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูนั้น นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา ตอ้งพัฒนาครูดว้ย ซึ่งครูเป็น
กลไกหลักของการพัฒนามนุษยใ์หเ้ป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสมาธิ
ปัญญา  ดงันัน้ จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหอ้าชีพครูมีความหมายและมีคณุค่า
ทัง้ตอ่ตนเอง ผูเ้รียน และวิชาชีพครู เพราะครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครูจะมีความส านกึในหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบของตนอย่างเต็มท่ี ทัง้ต่อหนา้ท่ีท่ีมีของตนเองทางดา้นการอบรมสั่งสอน มีความ
รกั เมตตา ปรารถนาดีตอ่ศษิย ์ตลอดจนพฒันาตนเองใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียนและตอ่วิชาชีพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมมีความรูค้วามเขา้ใจในจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถสรา้งหรือสรุปมโนทัศนเ์ก่ียวกับจิตวิญญาณความ

เป็นครู 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมท าสญัญาเปา้หมายพฤตกิรรมความเป็นครูของตนเองได ้ 

ระยะเวลา 90 นาที 

ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 

1. ตระหนักรู้สู่สมาธิ (Awareness and Mediation) 
1.1 ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการไหว้ท าความเคารพซึ่งกัน 

และกนั 
1.2 ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลม ท าท่าบริหารสมอง ปุ่ มสมอง ปุ่ มขมับ  

ปุ่ มใบหู ท่าละ 10 ครัง้ (ดังภาพ) จากนั้นให้สงบนิ่งอยู่กับตนเองเพ่ือเตรียมพรอ้มท่ีจะเรียนรู้ 
ในขัน้ตอนตอ่ไป (เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมประสานกาย จิต และสมอง ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรียนรู)้ 
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ข้ันด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. คิดใคร่ครวญ (Contemplation) 

2.1 ผูว้ิจยักล่าวทบทวนถึงกิจกรรมปฐมนิเทศท่ีผ่านมา เก่ียวกบับรรยากาศและ
กฎกตกิาท่ีสรา้งรว่มกนั (เพือ่เชือ่มโยงเขา้สูเ่นือ้หาของกิจกรรมในครัง้นี)้ 

2.2 ผูว้ิจยัแจกเอกสารประกอบการใหค้วามรู ้เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู แก่
ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มแจกจากขวามือของผูว้ิจยั และก าชบัการรบัไหวข้อบคณุดว้ยความ
นอบน้อม กิจกรรมในขั้นนี ้เป็นการบรรยายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจถึงความหมายของจิต
วิญญาณความเป็นครู ความส าคัญของจิตวิญญาณความเป็นครู และองคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นการบรรยายในภาพรวมใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจ
เป็นพืน้ฐานเบือ้งตน้ ประมาณ 20 นาที 

2.3 ผู้วิจัยเปิดเพลง “ครูคือผู้ให้” (เปลวเทียน) ประมาณ 4 นาที ให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฟัง ใชค้  าถามถามน าเก่ียวกบัความหมายของเพลงวา่ “เม่ือฟังเพลงนีแ้ลว้รูส้ึกอยา่งไรบา้ง” 
“เพลงท่ีไดฟั้งนีส่ื้อความหมายถึงอะไรไดบ้า้ง” ตวัอย่างค าตอบเช่น ครูคือผูน้  าทาง ครูท่ีเป็นแสง
สวา่งของนกัเรียน ครูผูเ้สียสละ เป็นตน้ 

2.4 ผูว้ิจัยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมวาดรูป สญัลักษณ ์สิ่ งของ หรืออะไรก็ได ้เพ่ือส่ือ
ความหมายแทนค าว่า “ครู” ลงในสมดุบนัทกึการเรียนรู ้ตวัอยา่งเช่น ครูเปรียบเหมือนตน้ไมใ้หญ่ท่ี
คอยใหร้่มเงาบงัแดดปกป้องเราใหมี้ความร่วมเย็น ครูเปรียบพระอาทิตยค์อยใหแ้สงสว่างกับเรา
เม่ือเราเจอกับปัญหาหรือเจอทางท่ีมืดมน เป็นตน้ ใหเ้วลาประมาณ 15 นาที ใชร้ะฆังแห่งสมาธิ
เป็นเคร่ืองก าหนดเวลา 

2.5 จากนัน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมน าเสนอเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4 คน ต่อกลุ่ม 
ด้วยการใช้สุนทรียะสนทนา (Dialogue Conversation) เล่าสิ่งท่ีตนเองวาดพรอ้มความหมาย 
ใหก้ับเพ่ือนในกลุ่มจนครบหมดทุกคน ในขัน้ตอนนีผู้ว้ิจัยก าชับใหผู้ร้่วมกิจกรรมใชก้ารตัง้ใจฟัง
อย่างลึกซึง้ (Deep listening) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที และใช้ระฆังแห่งสมาธิเป็นเครื่อง
ก าหนดเวลา 
  



  

 

258 

ข้ันสรุปกิจกรรม 
3. ทวนผลการเรียนรู้สู่การน าไปใช้ (Reflection and Application) 

3.1 ผูว้ิจัยใหน้ั่งเป็นวงกลม ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยถือภาพของตนเองโชวใ์ห้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้เห็น และร่วมกันสรุปการเรียนรูท่ี้ได้ในวันนี ้ โดยบอกเป็นวลีสั้นๆ 
เช่ือมโยงถึงสัญลักษณ์ท่ีตนเองวาด โดยขึน้ต้นด้วยค าว่า “หากฉันเป็นครูฉันจะ.....พูดถึง
สญัลกัษณท่ี์ตนเองวาด......” เช่น ดวงอาทิตย ์ก็พูดว่า “หากฉันเป็นครูฉันจะปกป้องนกัเรียนของ
ฉนัจากสิ่งยั่วยหุรือ อบายมขุ” เป็นตน้ ใหท้กุคนพดูจนครบหมดทกุคน อาจจะเวียนไปทางขวาหรือ
ซา้ยมือของผูว้ิจยัก็ได ้ 

3.2 ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเขียนบนัทึกการเรียนรู้ไดแ้ก่ ความรูส้ึก การเรียนรู ้
และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพครู ลงในสมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log)  

ส่ือ/อุปกรณก์ารเรียนรู้ 
1. เอกสารประกอบการใหค้วามรู ้เรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู 
2. Power point ประกอบการท ากิจกรรม 
3. เพลง “ครูคือผูใ้ห”้ (เปลวเทียน) 
4. สีชอลค์ สีไม ้สีเทียน 
5. ระฆงัแหง่สมาธิ 
6. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 

การวัดและประเมินผล 
1. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
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กิจกรรมที ่3 
เรียนรูแ้ละเขา้ใจ ธรรมชาตมินษุย ์

สาระส าคัญ 
มนุษยท์ุกคนย่อมมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตน แตกต่างกันไป ทัง้รูปรา่งหนา้ตา ลกัษณะนิสยั 

และบุคลิกภาพ ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติของมนุษยท่ี์มี
ความแตกตา่งกัน เพ่ือท่ีจะไดว้างแผน ส่งเสริมหรือสนบัสนนุใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาศกัยภาพใน
ตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี ขัน้ตอนแรกในการท าความเขา้ใจมนษุย ์คือการสรา้งสมัพนัธภาพ เพราะการ
เกิดสัมพันธภาพท่ีดี จะท าให้เกิดพื ้นท่ีของความปลอดภัย (Comfort Zone) กล้าท่ีจะพูดคุย 
แลกเปล่ียนรู ้แสดงความคิดเห็น ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ลดช่องว่างระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ชอ่งวา่งระหวา่งครูกบันกัเรียนท่ีมีวยัวฒุิและคณุวฒุิท่ีแตกตา่งกนั 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและกนั 
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดฝึ้กการสงัเกตตนเองและเพ่ือน 

ระยะเวลา 90 นาที 

ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 
ข้ันน าเข้าสู่กิจกรรม 

1. ตระหนักรู้สู่สมาธิ (Awareness and Mediation) 
1.1 ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการไหว้ท าความเคารพซึ่งกัน  

และกนั 
1.2 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมนั่งเป็นวงกลม ท าท่าบริหารสมองดว้ยการเคล่ือนไหว

สลบัขา้ง (Cross Crawl) ทา่นบั 1-10 จ านวน 10 ครัง้ (ดงัภาพภาคผนวก) จากนัน้ใหส้งบนิ่งอยู่กบั
ตนเองเพ่ือเตรียมพรอ้มท่ีจะเรียนรูใ้นขัน้ตอนตอ่ไป (เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมประสานกาย จิต และ
สมอง ใหพ้รอ้มทีจ่ะเรียนรู)้ 
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ข้ันด าเนินการจัดกิจกรรม 
2. คิดใคร่ครวญ (Contemplation) 

2.1 ผูว้ิจยักล่าวทบทวนถึงกิจกรรมท่ีผ่านมา เก่ียวกับความหมาย ความส าคญั 
และองคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู โดยใชค้  าถามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดค้ิด
ทบทวนสิ่งท่ีไดเ้รียนรูม้าแลว้ (เพือ่เชือ่มเขา้สูกิ่จกรรมตอ่ไปซ่ึงเป็นการเรียนรูใ้หม่) 

2.2 ผูว้ิจยัแจกกระดาษ 1 แผ่น ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมสงัเกตตนเองและบรรยายถึง
บุคลิกลักษณะทัง้ภายนอกและภายในของตนเองใหม้ากท่ีสุด ให้เวลาประมาณ 5 นาที ในการ
ใคร่ครวญถึงตนเอง จากนั้นใหพ้ับแล้วหย่อนลงในกล่องเก็บไวเ้พ่ือเล่นเกมทายบุคลิกช่วงท้าย
กิจกรรม 

2.3 ผูว้ิจยัใชค้  าถามถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมว่ารูจ้กักันหรือไม่ กิจกรรมต่อไปนี ้จะ
เป็นกิจกรรมท่ีท าใหรู้จ้กักันในกลุ่มมากขึน้ โดยใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมยืนจบัมือกันเป็นวงกลมใหญ่  
ใหน้บัเลข 1 เลข 2 คนท่ีอยูข่วามือของผูว้ิจยัจะเริ่มนบัก่อนไปจนถึงคนสดุทา้ย 

2.4 จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมท่ีนบัเลข 1 อยู่นิ่งกบัท่ี คนท่ีนบัเลข 2 เดินกา้วไป
ดา้นหนา้ 1 กา้ว หันหนา้จับคู่ เม่ือไดคู้่แลว้ ใหไ้หวท้ักทายสวสัดีกัน ยิม้ใหก้ัน สงัเกตและส ารวจ
บคุลิกลกัษณะของกนัและกนัใหไ้ดม้ากท่ีสดุประมาณ 1 นาที โดยท่ีไมพ่ดูคยุกนั 

2.5 ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลบัหลังหันจากคู่ของตนเอง ผูว้ิจัยสุ่มตวัเลข อาจจะ
ถามว่า “ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชอบเลขอะไรมากท่ีสุด” สมมติว่าเลข 5 อาจจะใหค้นท่ีอยู่วงนอกเดิน
สไลดไ์ปทางซา้ย 5 ครัง้ หรือวงในสไลดไ์ปทางขวา 5 ครัง้ ก็ได ้จากนัน้ใหห้ยุดแลว้หนัหนา้เขา้หา
กนั เม่ือไดคู้แ่ลว้ ใหไ้หวท้กัทายสวสัดีกนั ยิม้ใหก้นั สงัเกตและส ารวจบคุลิกลกัษณะของกนัและกนั
ใหไ้ดม้ากท่ีสดุประมาณ 1 นาที โดยท่ีไมพ่ดูคยุกนัอีกครัง้ จากนัน้ใหพ้ดูคยุกนัได ้ประมาณ 1 นาที  

2.6 จากนัน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมกลบัหลงัหนัจากคูข่องตนเอง ผูว้ิจยัสุม่ตวัเลขอีก
ครัง้ สมมตวิ่าเลข 9 ครัง้นีอ้าจใหว้งใดวงหนึ่งเป็นผูเ้ดินสไลด ์วงท่ีไม่ไดเ้ดินหลบัตา จากนัน้ใหห้ยดุ
แลว้หนัหนา้เขา้หากนั เม่ือไดคู้แ่ลว้ ใหจ้บัมือกนั โดยท่ีไม่พดูคยุกนั ผูท่ี้หลบัตาจะตอ้งเป็นผูท้ายว่า
คูข่องตนคือใคร ผูว้ิจยัเดินถาม เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดใ้ครค่รวญถึงเพ่ือนผูร้ว่มกิจกรรม
ในหอ้งวา่คนคนนัน้เป็นใคร ประมาณ 1 นาที จากนัน้ใหผู้ท่ี้ลืมตาสามารถส่งเสียงทกัทายพดูคยุได ้
เลา่บรรยายถึงบคุลิกลกัษณะของตนใหคู้ข่องตนเองฟังได ้คูไ่หนทายถกูใหน้ั่งลง  

2.7 ผูว้ิจยัสรา้งเง่ือนไขใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมว่าใหพ้าคูข่องตนเองเดินชมธรรมชาติ
นอกหอ้ง พดูคยุท าความรูจ้กักนั ประมาณ 5-10 นาที แลว้กลบัมายงัหอ้งท ากิจกรรม 
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ข้ันสรุปกิจกรรม 
3. ทวนผลการเรียนรู้สู่การน าไปใช้ (Reflection and Application) 

3.1 เม่ือกลบัมาจากการเดินชมธรรมชาติแลว้ ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมนั่งรวม
เป็นวงกลม ใชค้  าถามถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมว่ารูส้ึกอย่างไรบา้ง รูจ้กักันมากขึน้หรือไม่ โดยการ
ทบทวนเปรียบเทียบ 3 ประเด็น ดงันี ้1) ความรูส้กึในครัง้แรกท่ีใหส้งัเกตโดยไมพ่ดูคยุ 2) ความรูส้ึก
ในครัง้ท่ี 2 ท่ีสามารถพูดคุยกันได้ 3) ความรูส้ึกในครัง้สุดท้ายท่ีได้สัมผัสจับมือ และเดินชม
ธรรมชาติร่วมกัน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนีผู้้วิจัยอาจจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพูดถึง
ความรูส้กึนัน้ 

3.2 ผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันสรุปกิจกรรม เก่ียวกับการสร้าง
สมัพนัธภาพ และการเช่ือมโยงกับความเป็นครู หากครูมีความสนิทสนมใกลช้ิดกับนกัเรียนจะท า
ใหเ้กิดพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั กลา้คดิกลา้แสดงออก พดูคยุท าความรูจ้กัและเพิ่มสมัพนัธภาพระหวา่งกนั  

3.3 ผูว้ิจยัใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมเขียนบนัทึกการเรียนรูล้งในสมุดบนัทึกการเรียนรู ้
(Learning Log) 

ส่ือ/อุปกรณก์ารเรียนรู้ 
1. ภาพทา่บรหิารสมองดว้ยการเคล่ือนไหวสลบัขา้ง (cross crawl) ทา่นบั 1-10 
2. กระดาษ A4 
3. ปากกา 
4. ระฆงัแหง่สมาธิ 
5. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 

การวัดและประเมินผล 
1. สมดุบนัทกึการเรียนรู ้(Learning Log) 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 
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