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งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก

ระดบัอดุมศกึษาของนราพงษ์ จรัสศรี ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) ด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู และ3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดดเด่น ใช้ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัยเชิง
คณุภาพ ซึ่งศึกษาและวิเคราะห์จากแหล่งเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง มีเคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบ
สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกับงานวิจัย การสนทนากลุ่ม และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) และการตรวจสอบความ
ถกูต้องแบบสามเส้า (Data Triangulation) ผลการวิจยัพบว่า ในคุณลกัษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่ง
ได้ 5 กระบวนการ โดยได้ข้อค้นพบคุณลกัษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์  จรัสศรีที่มีความโดด
เด่น 2 กระบวนการ ได้แก่ การวิเคราะห์เหตุผล และการสร้างความรู้ใหม่ ในคุณลกัษณะด้านคุณลกัษณะด้าน
การเป็นต้นแบบความเป็นครู แบ่งได้ 17 ประการ โดยได้ข้อค้นพบคณุลกัษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู
ของนราพงษ์ จรัสศรีที่มีความโดดเด่น 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) การมีความคิดสร้างสรรค์  2) การยอมรับความ
เปล่ียนแปลง 3) การปฏิบตัิงานนอกเหนือภาระงานสอน 4) การค้นพบและจุดประกายศักยภาพผู้ เรียน 5) การ
ติดตามความก้าวหน้าและทนัสมยัของวิชาชีพ และในด้านคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่โดดเด่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม แบ่งได้ 4 ลักษณะ โดยได้ข้อค้นพบ
คณุลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรีที่มีความโดดเด่น คือ การมีความเป็นประชาธิปไตยใน
การปฏิบตัิงานและการด ารงชีพ และส่วนที่สอง คือ ลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่น แบ่งได้ 9 ประการ โดย
ได้ข้อค้นพบคุณลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่น 2 ประการ ได้แก่ 1) การอุทิศตนเองเพื่อการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่ และ 2) การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าแก่ผู้ เรียนด้วยจิตบริสทุธ์ิ 
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This research aims to study western dance teacher characteristics in higher education 

level of Naraphong Charassri in 3 dimensions including: 1) knowledge transfer; 2) teacher model; 
and 3) outstanding morality, ethics, and code of conduct. The research methodology was qualitative 
research and it was conducted by studying and analyzing some documents as well as interviewing 
some related persons. The research tools were interview forms for interviewing related persons, 
focus group, and related electronic media. Data were obtained by using content analysis, document 
analysis, and data triangulation. The results of the research revealed that the knowledge transfer 
characteristics were divided into 5 processes. There were two distinctive processes of Naraphong 
Charassri’s knowledge transfer, namely, reasoning analysis and creating new knowledge. The 
characteristics of the teacher character traits can be divided into 17 aspects. There were 5 
distinctive characteristics of Naraphong Charassri in being a teacher, namely, 1) being creative, 2) 
accepting change, 3) performing other tasks beyond teaching work, 4) discovering and inspiring 
learners' potential, and 5) monitoring the progress and modernization of the profession. 
Characteristics of moral and ethical were divided into 2 parts. The first part is 4 characteristics. Moral 
and Ethical Characteristics of Naraphong Charassri's distinction were the democratic practice and 
livelihood. In addition, the second part was distinctive ethical characteristics which were divided into 
9 characteristics. There were two distinctive ethical characteristics, namely, 1) full devotion to 
teaching and 2) counseling and giving recommendation to learners sincerely. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การจัดการศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยได้ด าเนินการใน

หลากหลายสาขาวิชา เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรมในแขนงนาฏยศิลป์เห็นได้ว่ามีพฒันาการมาอย่างต่อเนื่องนบัตัง้แต่เป็น
โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ พัฒนามาเป็นโรงเรียนนาฏศิลป์ เป็นวิทยาลัยนาฏศิลป กระทั่ง
ปัจจุบนักลายเป็นสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ สงักดักระทรวงวฒันธรรม จุดที่น่าสงัเกตคือแม้ว่าจะ
มุ่งเน้นให้การศึกษา ทางด้านนาฏยศิลป์และดุริยางคศิลป์ตามแบบแผนประเพณีของไทยก็ตาม  
แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้มี  การจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ของวัฒนธรรมตะวันตกด้วย คือ 
นาฏยศิลป์ตะวนัตก และดริุยางคศิลป์ตะวนัตก 

สภาพการจัดการศึกษาด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนก็  คือ  
การด าเนินการให้อยู่ภายใต้ของทบวงมหาวิทยาลยั (หน่วยงานในอดีต) มีการบริหารและจัดการ
ทางด้านการศึกษาให้เป็นระบบมากยิ่งขึน้ แรกเร่ิมนัน้เป็นการศึกษาในระดับอนุปริญญาจาก
วิทยาลยันาฏศิลป แล้วจึงเข้าศึกษาต่อเป็นภาคสมทบที่สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล โดยสถาบนั
ระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกอย่างเป็น
เอกเทศคือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิมเมื่อปี พ.ศ. 2531 และใน
ระยะเวลาต่อมาก็มีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งด าเนินการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนีก้็ยังพบว่าสถาบันสอนนาฏยศิลป์เอกชน อีกหลายแห่ง  
ทัง้ในกรุงเทพ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค รวมไปถึงโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาบางแห่งใน
ประเทศไทย เช่น โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  
ได้ด าเนินการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกให้กับนักเรียนที่สนใจอีกด้วย จากที่กล่าวมานีจ้ึง
อนุมานได้ว่า การศึกษาด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกในประเทศไทยได้รับความนิยมจากผู้ เรียนใน
หลายระดบั เห็นแนวโน้มและทิศทางการด ารงอยู่ของศาสตร์แขนงนีอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

นาฏยศิลป์ตะวนัตกที่อยู่ในระบบการศกึษาระดบัอดุมศึกษานัน้ แต่ละสถาบนัก็ล้วนแต่มี
การด าเนินการให้เป็นลักษณะเฉพาะของตน ผ่านกระบวนการจัดรายวิชาและแนวทาง   
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การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ แต่ทุกระดับและทุกแห่งจ าเป็นต้องศึกษานาฏยศิลป์ตะวนัตกที่
เรียกว่า “บัลเลต์” อย่างปฏิเสธไม่ได้ เหตุเพราะว่า “บัลเลต์เป็นพืน้ฐานของนาฏยศิลป์ตะวันตก
หลายๆ แขนง หากสนใจจะศึกษานาฏยศิลป์ตะวนัตกชนิดอ่ืน ๆ ควรตัง้ต้นจากการศึกษาบลัเลต์
จะท าให้เข้าใจถึงต้นก าเนิดและพฒันาการของนาฏยศิลป์และการเรียนนาฏศิลป์ตะวนัตกชนิดอ่ืน 
ก็จะเกิดความเข้าใจไปด้วยเช่นกนั” (ธรากร จนัทนะสาโร. สื่อสารส่วนบุคคล: 2561) สว่นการแทรก
ชนิดของนาฏยศิลป์ตะวันตกอ่ืน ๆ ให้อยู่ในการเรียนการสอนนัน้ จึงเป็นทางเลือกอย่างอิสระของ
สถาบนัการศกึษาแต่ละแห่ง 

จึงกล่าวได้ว่า สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวนัตก ภาควิชานาฏยศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นสถาบนัการศึกษาในระดบัอดุมศกึษาที่จดัการศกึษาด้านนาฏยศิลป์
ตะวันตก ที่ผลิตบัณฑิตในหลักสูตร 4 ปีเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การดูแลและ  
จัดการศึกษาของ “นราพงษ์ จรัสศรี" ซึ่งเป็นผู้ อยู่เบือ้งหลังความส าเร็จของการจัดการศึกษา  
ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจ าคนแรกในสาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวนัตก โดยใช้ประสบการณ์จากการ
เรียนนาฏยศิลป์ตะวนัตกในระดับมาตรฐานสากลของหลกัสตูรรอยลั อคาเดมี ออฟ ด๊านซ์  (Royal 
Academy of Dance: R.A.D.) จากสถาบันนาฏยศิลป์หลวง หรือรอยัล บัลเลต์ (Royal Ballet)  
ณ ประเทศอังกฤษ ประกอบกบัมีประสบการณ์ในฐานะนาฏยศิลปินอาชีพที่ประเทศอังกฤษและ
ทวีปยุโรป อีกกว่า 11 ปี ท าให้การจัดการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เกิดการพฒันาและการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึน้ตามล าดบั 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ได้เร่ิมเข้ามาจัดการศึกษาด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก ในฐานะ
อาจารย์ประจ าเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยด าเนินการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั เป็นผู้บุกเบิก
วิธีการจัดการศึกษาเพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิทางทักษะนาฏยศิลป์ตะวนัตกของผู้ เรียน กล่าวคือจัดให้มี
การสอบมาตรฐานวิชาชีพนาฏยศิลปิน (Solo Ballet) ได้แก่ บัลเลต์คลาสสิก (Classical Ballet)
บัลเลต์โรแมนติก (Romantic Ballet) การเต้นคู่  (Pas de Deux) และนาฏยศิลป์รูปแบบอิสระ 
(Free Style Dance) ซึ่งจากเดิมมีการจัดสอบวัดมาตรฐานเพียง 1 อย่างคือ การสอบเต้นเด่ียว  
ในรูปแบบบลัเลต์คลาสสิกหรือบลัเลต์โรแมนติกเท่านัน้ นอกจากนีย้งัเป็นผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการ
จดัการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก กระทั่งได้รับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ คื อ ได้ รับการแ ต่งตั ง้ ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการเป็ นผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ในล าดับสุดท้าย จึงกล่าวได้ว่านราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ มี
บทบาทส าคญัทางด้านการศึกษานาฏยศิลป์ตะวันตกของประเทศไทย และเป็นผู้มีองค์ความรู้ใน
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ระดับผู้ เชี่ยวชาญที่สมควรแก่การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการนาฏยศิลป์
ตะวนัตก 

จากการพิจารณางานวิจัยที่เก่ียวข้องมากกว่า 30 เร่ืองพบว่า ในศาสตร์ด้านการศึกษา
และศาสตร์นาฏยศิลป์นัน้ มกัเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการจดัการความรู้การสร้างนวตักรรม
การเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน การถอดองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เชิงวฒันธรรมที่ส าคญั
ของประเทศไทย การน านาฏยศิลป์ไปเป็นเคร่ืองมือส าหรับการบ าบัด กระทั่งการศึกษาเชิง
ประวติัศาสตร์และกลวิธีในการแสดงนาฏยศิลป์ชุดใดชุดหนึ่ง หรือจากนาฏยศิลปินคนใดคนหนึ่ง 
เป็นต้น ในส่วนของการศึกษาหรือถอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบนัน้ พบว่ามีงานวิจยัที่ศึกษา
เก่ียวกับนราพงษ์ จรัสศรี อยู่จ านวนหนึ่ง แต่กลับเป็นการศึกษาเก่ียวกับชีวประวัติความเป็น 
นาฏยศิลปิน หรือการสร้างสรรค์ผลงานส าคัญทางนาฏยศิลป์จุดที่น่าสนใจคือ การศึกษาในด้าน
ความเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หรือความเป็นครูจากนราพงษ์ จรัสศรี ยงัไม่ปรากฏให้ศึกษาในแวดวง
งานวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ของประเทศไทยมาก่อน 

อย่างไรก็ดี การศึกษาและการวิจัยทางด้านศึกษาศาสตร์ก็ดี หรือด้านนาฏยศิลป์ก็ดี
จ าเป็นต้องด าเนินการอยู่บนพืน้ฐานความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของข้อมูล อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้อาจกลา่วได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้องกบัความเป็นครู
ผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎี ทางด้าน
ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มาเป็นกรอบในการด าเนินการวิจยั ซึ่งสามารถพัฒนาหรือต่อ
ยอดในกระบวนการศึกษาเชิงลึกทางด้านการเป็นครูผู้ ถ่ายทอดนาฏยศิลป์ได้ในอนาคต ท าให้
ศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ตะวนัตกเกิดการค้นคว้าและรวมรวมความรู้ในมิติที่แตกต่างออกไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
ศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกระดับอุดมศึกษาของ  

นราพงษ์ จรัสศรี 

ขอบเขตของงานวิจัย 
งานวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี โดยผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในด้านความเป็นครู  
ผู้ถ่ายทอดทางด้านนาฏศิลป์ตะวนัตกในระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี ตัง้แต่ พ.ศ.2535 ถึง 
พ.ศ.2562 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยฉบับบนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field Data) ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงัต่อไปนี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารจาก  หนังสือ ต ารา งานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการ ที่เก่ียวข้องกบัความเป็นครู 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด าเนินการสัมภาษณ์บุคลากรหรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

3. น าข้อมลูที่ได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์เพื่อสรุปหาหวัข้อในการวิจยัพร้อมทัง้สง่งานวิจยั
ฉบบัร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ 

4. ตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการแก้ไขพร้อมจัดพิมพ์เป็นงานวิจัยฉบับ
สมบรูณ์ และน าเสนอผลงาน 

การสรุปผลงานวิจัยด้วยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ผู้ วิจัยได้เรียบเรียงการ
น าเสนอเป็นขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
1.3 ขอบเขตของการวิจยั 
1.4 วิธีการด าเนินการวิจยั 
1.5 แหลง่ข้อมลูในการค้นคว้า 
1.6 นิยามศพัท์เฉพาะ 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทท่ี 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดวิถีครูไทย 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นครูผู้ถ่ายทอดด้านนาฏศิลป์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นครูผู้ถ่ายทอดนาฏศิลป์ตะวนัตก 
2.4 ประวติัของนราพงษ์ จรัสศรี  

2.4.1 ข้อมลูเบือ้งต้น 
2.4.2 ข้อมลูด้านการศกึษา 
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2.4.3 ผลงานทางวิชาการที่ส าคญั 
2.4.4. ผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ที่ส าคญั 
2.4.5 รางวลัส าคญัและเกียรติคณุที่ได้รับ 

2.5 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4 การตรวจสอบข้อมลู 
3.5 การจดักระท าข้อมลู 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมลู 

บทท่ี 4 บทวิเคราะห์ข้อมลู 
4.1 คณุลกัษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี  
4.2 คณุลกัษณะการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 
4.3 คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ โดดเด่นของ 

นราพงษ์ จรัสศรี 
4.3.1 ลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี 
4.3.2 ลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี 

บทท่ี 5 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

รายการอ้างอิง 
ภาคผนวก 
ประวติัผู้ เขียนวิทยานิพนธ์ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
คณุลกัษณะความเป็นครู หมายถึง ลกัษณะเฉพาะที่มีความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 

ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และผู้ถ่ายทอดด้านศิลปิน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏ ยศิลป์ตะวันตก

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งผู้ วิจัยศึกษาจากข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จของ
วิชาชีพครูของนราพงษ์ จรัสศรี ผลการวิจัยท าให้เกิดการค้นพบเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในวิชาชีพครู ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์และแนวทางแก่การศกึษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจ 

กรอบแนวคิด 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์
ตะวันตกระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. แนวคิดวิถีครูไทย 
2. แนวคิดครูในศตวรรษท่ี 21 
3. แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ 
4. แนวคิดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก 
5. คณุธรรมและจริยธรรมส าหรับครู 
6. จรรยาบรรณความเป็นครูของครุุสภา 
7. จรรยาบรรณของอาจารย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
8. ประวติัสงัเขปของนราพงษ์ จรัสศรี  
9. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดวิถีครูไทย 
จากหวัข้องานวิจัยผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าในเร่ืองของแนวคิดวิถีครูไทย ซึ่งผู้วิจยัจะน ามา

วิเคราะห์ เพื่อค้นหาค าตอบในงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์  ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาทรรศนะของ
นกัวิชาการที่มีความน่าสนใจ เก่ียวกบัประเด็นดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.1 ความหมายครู ผู้วิจัยได้ศึกษาทรรศนะของนักวิชาการว่าด้วยความหมายของ
ค าว่า “ครู” ซึง่ผู้วิจยัจะได้อธิบายรายละเอียดไว้ดงันี ้

พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ, 2529 อ้างถึงใน ชุติมันต์ เหลืองทองค า, 
2560, น. 92-94) อธิบายความหมายและความเป็นมาของครูไว้ว่า ค าว่าครูในสมัยโบราณใน
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเจ้าของค านีเ้ป็นค าที่สูงมากเป็นผู้ เปิดประตูทางวิญญาณแล้วก็น าให้
เดินทางวิญญาณไปสู่คุณธรรมเบือ้งสูงเป็นเร่ืองทางจิตใจ โดยเฉพาะมิได้หมายถึงเร่ืองวัตถุหรือ
มารยาท หรือแม้แต่อาชีพจึงมีน้อยมาก ครูนัน้มกัจะไปท าหน้าที่เป็นปโุรหิตของพระราชาหรืออิสระ
ชน ซึง่มีอ านาจวาสนา มีหน้าที่การงานอนัใหญ่หลวง 
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ค าว่า ครู มักแปลกนัมาแต่เพียงว่าเป็นผู้ควรเคารพหรือมีความหนกัที่เป็นหนีอ้ยู่
เหนือศีรษะ เป็นเจ้าหนีอ้ยู่เหนือศีรษะคนทกุคน แต่เดี๋ยวนีก้ลายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ส านักงานราชบบัณฑิตยสภา, 2554) 
อธิบายว่าครูนัน้ มาจากรากศพัท์ในภาษาบาลีว่า “ครุ หรือ ครุุ” หรือมาจากภาษาสนัสกฤตว่า“ครุุ”
ในความหมายที่เป็นนามนัน้แปลว่า “ผู้สัง่สอนศิษย์หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์” 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 (2542) ให้ความหมาย
ค าว่า ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม  
การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชน 

ในขณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ( 2538, น. 44-45 อ้างถึงใน ชติุมนัต์ เหลืองทองค า, 
2560, น. 15) ได้แสดงธรรมเทศนาเก่ียวกบัหน้าที่ของครูไว้ในหนงัสือ หน้าที่ของครูและนกัปกครอง
ไว้ว่า ค าว่า “ครู” เป็นค าศักด์ิสิทธ์ิ เป็นค าท่ีสองถัดมาจากค าว่า “พ่อแม่” ค าว่าครูอาจเป็นศัพท์
แผลงมาจากมลูศพัท์ 3 อย่าง 

1. มาจาก “ครู” แปลว่า หนัก ย าแกรง เอาใจใส่ เอือ้เฟื้อ หมายความว่า เป็นผู้มี
ใจหนกัแน่น ไม่ใจเบาฉนุเฉียว โกธรง่ายใจเร็ว มีน า้หนกัแม้นฉตัรศิลา เพราะฉตัรศิลาเป็นของหนกั 

อีก 3 ค าคือ ความย าเกรง การเอาใจใส่ และเอือ้เฟื้อ หมายถึง เป็นผู้ที่เป็นศิษย์ 
พึงเคารพย าเกรง ผู้ เอาใจใส่การเรียนของศิษย์ และเอือ้เฟื้อต่อศิษย์ ถือศิษย์เหมือนลูกของตน 
โบราณจึงเรียกผู้ เรียนในส านักตนว่า “ลูกศิษย์” มาจาก “ครู” แปลว่า “เชิดชู เปิดเผย เลิศลอย” 
หมายถึง เป็นผู้ เชิดชูศิษย์ที่จมอยู่ในความโง่ให้ขึน้สู่ความฉลาด ผู้ประสิทธิวิทยา โดยเปิดเผยองค์
ความรู้ ไม่ปิดบังซ่อนไว้เพราะหวงวิชา และผู้ เลิศลอย คือ เด่นด้วยวิทยา เห็นปรากฏแก่ศิษย์
เหมือนพระอาทิตย์ เด่นด้วยรัศมีเห็นปรากฏแก่ชาวโลก 

2. มาจาก “คิร” แปลว่า “กลา่วหรือเปลง่” ถือเอาความว่าผู้สัง่สอนอบรมศิษย์ 
นอกจากนี ้ยนต์ ชุ่มจิต (2550 อ้างถึงในธราญา จิตรชญาวณิช , 2560, น. 113)  

ได้สรุปความหมายของค าว่า “ครู” ไว้เป็นประเด็นส าคญัดงันี ้
1. ครู เป็นผู้ตระหนกัโดยใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่ดี-ชัว่ ถูก-ผิด ควร-

มิควร และเป็นบคุคลที่ศิษย์ควรตะหนกั 
2. ครู สมัยโบราณหมายถึง ผู้น าทางหรือเป็นผู้ เปิดประตูทางวิญญาณของศิษย์

เพื่อน าศิษย์ไปสูค่ณุธรรมชัน้สงู และมกัใช้กบัผู้สอนที่เป็นคฤหสัถ์หรือบุคคลทัว่ไป 
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3. ครู ปัจจุบนัหมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่งที่ท าหน้าที่สอนคน คือเป็นผู้
สัง่สอนศิษย์หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ และจะใช้กับผู้ที่ท าการสอนในสถานศึกษาทัง้ของรัฐ
และเอกชนระดบัต ่ากว่าปริญญา 

1.2 เอกลักษณ์ครู ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ 
เอกลกัษณ์ครู ซึ่งผู้วิจยัจะน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาค าตอบในงานวิจยัได้อย่างสมบูรณ์ 
ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาทรรศนะของนักวิชาการที่มีความน่าสนใจ เก่ียวกับประเด็นดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

เอกลักษณ์ของครูซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ พิจารณาจากพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวโุส เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2523 ดงันี ้ 

ครูที่แท้นัน้  เป็นผู้ ท าแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและ อุตสาหะพากเพียร  
ต้องเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลัน้ และอดทน ต้องรักษาวินัยส ารวม  
ระวังความประพฤติของตนให้อยู่ ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามต้องปลีกตัวปลีกใจ จากความ
สะดวกสบาย และความสนุกร่ืนเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องตัง้ใจมั่นคงแน่วแน่  
ต้องซื่อสตัย์รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวงัดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจคติ
ต้องอบรมปัญญาให้เพิ่มพูล สมบูรณ์ขึน้ทัง้ด้านวิทยาการ และความฉลาด รอบรู้ให้เหตุและผล  
(ชติุมนัต์ เหลืองทองค า, 2560, น. 15)  

ดังนัน้ เอกลักษณ์ครูในงานวิจัยฉบับนี  ้หมายถึง ผู้ ท าแต่ความดี คือ ต้องหมั่น
ขยันและ อุตสาหะพากเพียร ต้องเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลัน้ และอดทน 
ต้องรักษาวินัยส ารวม ต้องตัง้ใจมั่นคงแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี  
ต้องวางใจเป็นกลาง ซึ่งผู้วิจัยจะน าประเด็นเร่ือง คุณลกัษณะความเป็นครู ไปตัง้ค าถามงานวิจัย 
เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบั คณุลกัษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 

1.3 ลักษณะของครูท่ีดี จากที่ผู้วิจยัได้ศึกษาคณุลกัษณะของครูที่ดี ที่ปรากฏอยู่ใน
พระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  
และการวิเคราะห์ สาระส าคัญ พบว่า คณุลกัษณะของครูที่ดี (สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 10) 
มีดงันี ้

1.3.1 มีความรู้ความเข้าใจว่า “การศึกษา” เป็น “กระบวนการเรียนรู้” เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โครงการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
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วัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ เกิดการจัด
สภาพแวดล้อมสงัคมการเรียนรู้ และปัจจยัเกือ้หนนุ ให้บคุคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจว่า “มาตราฐานการศึกษา” คือ ข้อก าหนดเก่ียวกับ 
คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตราฐานที่ต้องการให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษาทุกแห่ง  
และเพื่ อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และก ากับดูแลการตรวจสอบ  
และการประกนัคณุภาพ 

1.3.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ได้อย่างมีความสขุ 

1.3.4 มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และมีความสามารถในกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งปลกูฝังให้ผู้ เรียน เป็นผู้ที่มีสิ่งต่อไปนี ้

1) จิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

2) รู้จกัรักษาและสง่เสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
3) เคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ 
4) มีความภาคภมูิใจในความเป็นไทย 
5) รู้จกัรักษาผลประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติ 
6) สง่เสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ 
7) สง่เสริมและมีสว่นร่วมด้านกีฬา ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
8) อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) มีความสามารถในการประกอบอาชีพสจุริต รู้จกัพึง่ตนเอง 
10) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม 

1.3.5 มีความสามารถในการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน และ
สามารถพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.3.6 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดโอกาสทางการศึกษา รวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาส 
โดยให้มีโอกาสและคณุภาพทดัเทียมกนั 

1.3.7 มีความรู้ ความคิดและตระหนกัว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองได้ ผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุในกระบวนการจดัการศึกษาและส่งเสริม ให้ผู้ เ รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 
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1.3.8 มีความรู้ ความคิด ตระหนัก และสามารถจัดการบวนการเรียนรู้ให้กับ
ผู้ เรียน ได้ทัง้ความรู้ ความคิด คณุธรรม และบรูณาการในเร่ืองต่อไปนี ้

1) ความรู้เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก รวมถึงความรอบรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สงัคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ 

2) ความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้ความรู้ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ในเร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยัง่ยืน 

3) ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปวัฒธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยกุต์ 

4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ ภาษาไทย
อย่างถกูต้อง 

1.3.9 ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ครู ควรมีความสามารถ ดงันี ้
1) จัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด

ของผู้ เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบคุคล 
2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ

ประยกุต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและการแก้ไขปัญหา 
3) จดักิจกรรมในผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบติั ให้ท าได้

คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้

สดัส่วน สมดลุกนั รวมทัง้ปลกูฝังคณุธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา 

5) สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสามารถใช้ 
การวิจยัโดยให้เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

6) สามารถจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลา ทกุสถานที่ 
7) สามารถประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและ บุคคลใน

ชมุชนทกุฝ่าย เพื่อร่วมมือพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ 
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1.3.10 มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนกั และสามารถประเมินผู้ เรียน โดยพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตุพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และ  
การทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

1.3.11 มีความสามารถในการจดัท าสาระหลกัสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกบั สภาพ
ปัญหา ในชุมชนและสงัคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยสาระหลกัสตูรให้มี
ทัง้ วิชาการวิชาชีพ เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้สมดุลทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามรถ ความดีงาม 
และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

1.3.12 มคีวามสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ชมุชนได้ 
1.3.13 มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการประกันคุณภาพทัง้ภายนอกและภายใน 

สามารถด าเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพ ยอมรับการตรวจสอบ การรายงาน การให้
ข้อมลูในการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบ รับสภาพเพื่อการแก้ไขปรับปรุง 

1.3.14 มีความสามารถใช้ ผลิต พฒันา ดแูลรักษาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.3.15 สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการศกึษาในการแสวหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.4 คุณลักษณะของครูท่ีดีตามหลักพุทธศาสนา ได้กล่าวไว้ว่า ครูจะมีลกัษณะที่
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของศิษย์ กล่าวคือ ครูจะเป็นมิตรแท้ หรือมิตรดี สามารถเป็นที่พึ่งของศิษย์ได้
อย่างดี โดยมีหลกัธรรมที่ส าคญั 7 ประการ (ธราญา จิตรชญาวนิช, 2560, น. 137-139) คือ  

1.4.1 ปิโย หมายถึง น่ารัก คือ ครูต้องท าตนให้เป็นคนน่ารักของลกูศิษย์ ต้องเป็น
ผู้มีเมตตารักเด็กมากกว่ารักตนเอง มีหน้าตายิม้แย้มแจ่มใส ให้ความสนิทสนมแก่ศิษย์ การที่ครูท า
ตวัเป็นที่รักแก่ศิษย์และบคุคลทัว่ไป สามารถตัง้ตนยดึมัน่อยู่ในพรหมวิหาร 4 ดงัต่อไปนี ้

1) เมตตา ปรารถนาดีต่อศิษย์ หาทางให้ศิษย์เป็นสุข และเจริญก้าวหน้าทัง้
ทางด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต 

2) กรุณา สงสาร เอ็นดูศิษย์ อยากช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ และใส่ใจ
บ าบดัทกุข์ร้อน 

3) มทุิตา คือ ชื่นชนยินดีเมื่อศิษย์ได้ดี และยกย่องเชิดชใูห้ปรากฏ เป็นการให้
ก าลงัใจและช่วยให้เกิดความภมูิใจในตนเอง 

4) อุเบกขา คือ วางตัวเป็นกลาง จิตใจที่ตัง้อยู่ในความยุติธรรม ไม่ล าเอียง
และมีคติ 
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1.4.2 ครุ คือ การเป็นบุคคลที่มีความหนกัแน่นมัน่คงในด้านของจิตใจ ที่จะด ารง
ตนอยู่ในความดี ไม่หวัน่ไหวไปตามอ าเภอใจของกิเลสตณัหา สิ่งที่ช่วยให้ครูมีคุณสมบติัดังกล่าว 
คือ พละ 5 ประการดงันี ้ 

1) ศรัทธาพละ คือ มีความเชื่อมัน่ในทางที่ดี เช่น เชื่อว่าท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชั่ว 
ความเชื่อเกิดขึน้ในใจและจะเป็นพลงัต่อด้านฝ่ายอกุศล 

2) วิริยะพละ คือ ความเพียรในทางที่ดี คือ เพียรระวงัความชัว่ไม่ให้เกิดขึน้ใน
ตวั เพียรท าความดีให้คงอยู่ และเจริญยิ่ง ๆ ขึน้ไป 

3) สติพละ หมายถึง ความระลึกได้ มีความรู้สึกตัวการกระท า การพูด  
การคิดให้รอบคอบ 

4) สมาธิพละ หมายถึง ความมีใจจดจ่อแน่วแน่มัง่คงในสิ่งที่เป็นบญุกศุลพลงั
สมาธินีจ้ะเป็นก าลงัใจต่อต้านความฟุ้ งซ่านไม่ให้เกิดขึน้ในใจ 

5) ปัญญาพละ หมายถึง ความรอบรู้ คือ รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรท า 
อะไรไม่ควรท า 

1.4.3 ภาวนิโย คือ การเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติอนัดีงาม 
สมควรแก่การเคารพ กล่าวคือ การแต่งกายเรียบร้อย กิริยาท่าทางสง่าผ่าเผย วาจาอ่อนหวาน  
มีวิทยาความรู้และมีระเบียบวินยัอนัดี การที่ครูจะอบรมสัง่สอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
ได้นัน้ ตวัครูเองจะต้องอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีงามเสียก่อน 

1.4.4 วตัตา คือ เป็นผู้มีความมานะในการตกัเตือนสัง่สอน เพื่อให้ศิษย์มีความรู้ 
ความสามารถและเป็นคนดี คือใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางสุจริต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้ อ่ืนได้ เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบติัได้ ลกัษณะการสอนในพทุธศาสนามี 4 ประการ ดงันี ้

1) สันทัสสนา คือ สอนให้เข้าใจชัดเจน เห็นจริงอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะต้อง
ด าเนินไปตามล าดับขัน้ดังนี ้สอนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหาสิ่งที่เป็น
นามธรรม สอนจากสิ่งคุ้นเคยไปหาการใช้เหตผุล 

2) สมาทปนา มีการกระตุ้นเร่งเร้า เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะประพฤติ
ปฏิบติัตามที่ครูสอน 

3) สมุตเตชนนา สร้างก าลังใจ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  
กล้าคิด กล้าท า กล้าพดู และมีมานะว่าจะต้องเรียน 
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4) สมัปหงัสนา สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ เรียน คือ มีเทคนิคในการสอนที่
จะท าให้การเรียนการสอนน่าสนใจ ครูจะต้องมีกลวิธีที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความร่าเริง และความสขุ
ก่อการเรียน 

1.4.5 วจนักขโม คือ เป็นผู้ มีความอดทนต่อถ้อยค า และอดทนต่อกิริยาวาจา    
อนัก้าวร้าวรุนแรงของผู้ อ่ืนได้นัน้ เป็นสญัลกัษณ์ของความเข้มแข็งและรู้จกัหกัห้ามใจ ครูจะต้องมี
ขนัติ รู้จักรักษาควบคุมอารมณ์ และมีความยับยัง้ชัง่ใจเพราะหน้าที่ของครูก็คือเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนที่ไม่รู้ให้รู้ ดงันัน้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะทนต่อถ้อยค ารบกวน โต้แย้ง ซกัถามของผู้ เรียนไม่เบื่อ
หน่ายขุ่นเคืองที่จะให้ความกระจ่างในเร่ืองต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนยงัเคลือบแคลงสงสยัไม่เข้าใจครูจะต้อง
ระลึกถึงอยู่ เสมอว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีสติปัญญาความสามารถแตกต่างกัน และยังมาจาก
สภาพแวดล้อมต่างกนัด้วย 

1.4.6 คัมภีร์รรัญจกถัง กัตตา คือ สามารถขยายข้อความที่ยากให้ง่ายแก่การ
เข้าใจ เพราะวิชาการต่าง ๆ ที่ครูน ามาสอนนัน้ล้วนเป็นเร่ืองที่ผู้ เรียนไม่ค่อยเรียนมาก่อน ครูจะต้อง
มีวิธีที่จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองยาก ๆ ได้ง่าย รวมทัง้มีการอธิบายสาระส าคญัต่าง ๆ ของวิชาได้
ถกูต้องแม่นย า 

1.4.7 โน จัฏฐา เน นิโย ชเย คือ การรู้จักและแนะน าศิษย์ไปในทางที่ถูกที่ควร  
ไม่ชกัจงูศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสีย ไม่ประพฤติชัว่โดยละเว้นอบายมขุ  

1.5 คุณลักษณะครูท่ีดีของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ธราญา จิตรชญาวนิช, 2560, น. 144-145) สรุปว่าการเป็น
ครูที่ดีจะต้องยดึหลกั 10 ประการที่ส าคญัดงันี ้

1.5.1 มุ่งมั่นวิชาการ ครูมีบทบาทหน้าที่ในการเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน าไป
ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ที่จ าเป็นส าหรับครู ดงันี ้

1) ศาสตร์ที่จะสอนครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด  
จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบ
ที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิน้สุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้
ทนัสมยัต่อเหตกุารณ์ 

2) ศาสตร์การสอน แม้ครูจะมีความรู้ดีในศาสตร์ที่ช านาญ แต่ความรู้เหลา่นัน้
จะไม่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพครูแม้แต่น้อย หากครูยังขาดความรู้เร่ืองของการถ่ายทอดวิชาการ
เหล่านัน้ ครูจ าเป็นต้องติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าของศาสตร์การสอนเพื่อ
ค้นหาวิธีการท่ีจะอธิบายหรือถ่ายทอดให้ศิษย์เข้าใจสาระต่าง ๆ 
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3) ศาสตร์การพฒันาคน โดยที่อาชีพครูเป็นอาชีพสร้างคนที่มีศกัยภาพให้แก่
ประเทศชาติ ผู้สร้างจึงจ าเป็นต้องเอาใจใส่ และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อม
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการด ารงตนให้เป็นคนดีที่สงัคมปรารถนา 

1.5.2 รักงานสอน ครูต้องมีความศรัทธาต่อวิชาชีพของตน ต้องมีความรัก 
การสอน สนใจที่จะพัฒนาการสอนให้น่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเพื่อให้ได้ผล รู้จักวิธีการ
ถ่ายทอดที่ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจง่ายแล้วสามารถพฒันาการเรียนของตนเอง ให้รู้จกัวิธีเรียน เรียนด้วย
ความสขุและรับรู้สาระในศาสตร์ที่ครูสอน 

1.5.3 อาทรศิษย์ ครูต้องเมตตา รักเข้าใจ และเอาใจใส่ดแูลลกูศิษย์ ห่วงใยว่าจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ลกูศิษย์ประสบ ให้เกียรติและยอมรับในความ
แตกต่าง ไม่ดถูกูหรือเยียบย ่าลกูศิษย์ ให้การช่วยเหลือทัง้ทางด้านการเรียนและชีวิต 

1.5.4 คิดดี ครูต้องมีความคิดที่ ดี ความคิดที่ เป็นบวกต่อศิษย์ ต่อการสอน  
ต่อวิชาชีพ ต่อสถาบนั และต่อเพื่อนร่วมงาน คิดในสิ่งที่ดี และให้คิดอยู่เสมอว่าอาชีพครูเป็นอาชีพ
ที่มีคณุค่าที่สดุ ความคิดที่เป็นบอกจะช่วยให้ครูท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5.5 คณุธรรม ความมีคณุธรรมของครูมีความส าคญัเป็นต่อวิชาชีพ คณุธรรมที่
ส าคัญ เช่น ความยุติธรรมด้านการสอน การประเมินผล ความต้องการให้ศิษย์ประสบผลส าเร็จ  
ครูต้องมีความอดทน ระงบัอารมณ์ได้ดี ไม่ท าร้ายผู้ อ่ืน เสียสละ มีความละอายที่จะกระท าผิดและ
มีหลกัศาสนายึดมั่น มีความตัง้ใจแน่วแน่ที่จะประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบ ประเพณีและ
วฒันธรรมของสงัคมนัน้ ๆ  

1.5.6 ชีน้ าสงัคม ครูต้องช่วยชีน้ าสงัคม น าในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหา ท าตน
เป็นตัวอย่าง เช่น เร่ืองของขยะสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน ช่วยชุมชนในด้านต่าง ๆ  
ทัง้การแก้ปัญหาเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของสงัคม และการช่วยน าสงัคมให้เป็นสงัคมที่ดีงาม 

1.5.7 อบรมจิตใจ การพัฒนาผู้ เรียนเป็นสิ่งส าคัญ ครูจึงต้องช่วยให้ข้อคิดที่ดี 
อบรม ตักเตือน สัง่สอนให้ศิษย์ประพฤติดี ด ารงอยู่ในศิลธรรม หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของ
การสอนหนงัสือเท่านัน้ แต่จะต้องอบรมจิตใจให้มีคณุธรรม จริยธรรมอยู่เสมอ 

1.5.8 ใฝ่ความก้าวหน้า การไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รักที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้า 
เผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชนไม่หยุดยัง้ ครูจะต้องท าให้ชีวิตของครูก้าวต่อไปเพื่อจะท า
ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ศิษย์ สงัคมและประเทศชาติ 

1.5.9 วาจางาม ค าพูดเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง
ประสบความส าเร็จ ค าพูดที่ดีย่อมท าให้ผู้ เรียนเกิดก าลังใจ มีความมุมานะ ในทางตรงกับข้าม 
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ค าพูดไม่ดี ย่อมท าให้ผู้ ฟังเกิดความทุกข์ ไม่สบายใจ และท าให้เกิดความท้อถอย ไม่อยากเรียน  
ครูจึงต้องฝึกการพูดให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ฝึกการพูดเพื่อจูงใจและส่งเสริมท าให้ศิษย์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามและถกูต้อง 

1.5.10 รักความเป็นไทย สถาบนัการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศชาติ ดังนัน้ ครูจึงต้องส่งเสริมพัฒนาเอกลกัษณ์ไทยเพื่อให้
ศิษย์เป็นผู้ ธ ารงรักษาเอกลักษณ์ไทยเอาไว้โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒน์ ความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัจ าเป็นต้องถ่ายทอดวฒันธรรมซึง่กนัและกนัได้ก็ตาม แต่เอกลกัษณ์เฉพาะของคนในชาติ 
เช่น เร่ืองของความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ความช่วยกันสืบสาน ส่งเสริม และธ ารงไว้  
เพื่อท าให้เยาวชนเกิดความรัก ความภมูิใจในความเป็นไทย 

นอกจาก นี ้ พ ระยาธรรมศั ก ด์ิ ม นต รี  (2525, น . 28-29 อ้ า งถึ ง ใน  ชุ ติ มั น ต์  
เหลืองทองค า, 2560, น. 16) ได้กล่าวถึง ลกัษณะของครูที่ดี ไว้ในเร่ืองมารยาทของครู ซึ่งสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้ 

1) ครูเป็นผู้สัง่สอนศิลปะวิทยาการแก่นกัเรียนทัง้หลาย 
2) ครูต้องมีความรู้ในวิชาที่ตนสอนอย่างลกึซึง้ 
3) ครูต้องสามารถจดัหลกัสตูรหรือบทเรียนให้เหมาะสมกบัวฒุิภาวะของเด็กได้ 
4) ครูต้องเชี่ยวชาญในการสอนวิชาประเภทต่าง ๆ วิชาที่สอนในโรงเรียน แบ่งได้ 

4 ประเภท คือ  
4.1) ประเภทเนือ้หาวิชา (Content Subject) 
4.2) ประเภททกัษะ (Skill Subject) 
4.3) ประเภทพงึพอใจ (Appreciation Subject) 
4.4) ประเภทคณุค่า (Value Subject) 

5) ครูต้องเอาใจใส่ต่อตัวเด็กทัง้ตัว มิใช่จะเอาใจใส่เพียงแต่เด็กจะเรียนวิชานัน้ 
ได้หรือไม่ ครูจะต้องดแูลสขุภาพ อารมณ์ และสงัคมของเด็กในห้องไปด้วยตลอดเวลา 

6) ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ในด้านวัฒนธรรม ศีลธรรม กิจนิสยั สุขนิสยั 
และอปุนิสยั 
 

ในทรรศนะของสุรชาติ สังข์รุ่ง  (2537, น. 53-54 อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 
2553, น. 8) ได้วิเคราะห์ถึง ครูที่ดีเป็น 4 ลกัษณะดงันี ้ 



  17 

1) คณุลกัษณะด้านสว่นตวั คือ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี กริยาวาจาสภุาพ แต่งกาย
สุภาพ เป็นผู้ที่มองโลกในดี มีความกระตือรืนร้นและเป็นมิตรกับผู้ เรียน ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน
ตลอดจนผู้ปกครองได้ดี นอกจากนีย้ังต้องสามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ เรียน มีความอดทนอดกลัน้ต่อ
งานที่มีความยากล าบาก มีความเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะเป็นผู้น า มีเหตุและผล ให้ความ
ร่วมมือ มีสขุภาพดี รู้จกักาลเทศะ น่ารัก น่าเคารพ 

2) คณุลกัษณะด้านวิชาการ คือ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาดี มีความรู้ในวิชาที่จะสอนดี 
มีความรู้ในวิชาพืน้ฐานรวมถึงความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพ โดยต้องรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ และหมัน่
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นผู้ชอบอ่านหนงัสือและท างานอย่างเป็นระบบ 

3) คณุลกัษณะด้านวิชาชีพ คือ เป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธาและ ความผูกพัน
ต่อวิชาชีพ เป็นผู้ที่ให้ความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์ สามารถรับรู้ถึงปัญหา ให้ค าแนะน าและ
ความช่วยเหลือลูกศิษย์ มีความรับผิดชอบตัง้ใจ มีความสุขในการสอน มีความสามารถในการ
สื่อสาร สามารถอธิบายและตอบค าถามได้อย่างชัดเจนมีวัฒนธรรม และเป็นผู้ น าทางด้าน
วฒันธรรมชุมชน ขยนั ซื่อสตัย์ ประหยดั และอดทนรู้จกัส ารวจ และปรับปรุงเองอยู่เสมอ มีระเบียบ
วินยั เคารพกติกาสามารถท างานอย่างเป็นอิสระ มีความยติุธรรมและปราศจากความล าเอียง 

4) คุณลักษณะสมรรถนะและประสิทธิภาพในการสอน คือ สอนดี สอนเข้าใจ 
แจ่มแจ้ง ใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกบัเนือ้หาและผู้ เรียน รู้จกัปรับปรุง
เทคนิคการสอน แสวงหาแนวทางใหม่ในการเรียนการสอน บนัทกึการสอน ใช้สื่อการเรียนการสอน
และรู้จักดัดแปลงวสัดุอุปกรณ์เหลือใช้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ประเมินผล 
การเรียนตามวัตถุประสงค์และใช้ผลการประเมิน ในการป รับป รุง การเรียนการสอน  
มีความสามารถในการจดัชัน้เรียนและบรรยากาศของชัน้เรียน จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ความคิดเสมอจดัท าแผนการเรียนการสอน 

จึงกล่าวโดยสรุปว่า ลกัษณะของครูที่ดี ในงานวิจยัฉบบันี ้คือ ครูต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อที่จะถ่ายทอดหรือต่อยอด
เป็นองค์ความรู้ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จและเจริญก้าวหน้าใน
สายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพ มีความเสียสละ 
ทุ่มเท และมีความเมตตาให้กับผู้ เรียนเป็นอย่างดี อีกทัง้ควรตระหนักถึง จริยธรรมในวิชาชีพครู  
ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและศกัด์ิศรีของวิชาชีพ ในฐานะของผู้สอนจะต้องวางตวัให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคญั เพราะผู้ เรียนจะเกิดการซมึซบัการเป็นต้นแบบคณุลกัษณะของครูที่
ดีและก้าวออกไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพตามแบบอย่างที่ดีจากครูผู้สอน 
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1.6 ความเป็นครูท่ี สังคมคาดหวัง สุมน อมรวิวัฒ น์  (อ้างถึงใน  ชุ ติมัน ต์  
เหลืองทองค า, 2560, น. 17-18) ได้อธิบายเก่ียวกบั ความเป็นครูไทย หลายหลายแง่มมุ ดงันี ้ 

1.6.1 ครู คือ มนุษย์ กล่าวคือ ในโลกนีม้ีพลโลกอยู่ 2 ประเภทเท่านัน้ ประเภท
แรกคือ คน และประเภทที่สอง คือ มนุษย์ พวกที่เป็นคนนัน้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่พัฒนา  
แต่ร่างกายและความเป็นอยู่ แต่จิตใจและความรู้สึกนึกคิดหาได้พัฒนาขึน้ไม่แต่ละวันจะด าเนิน
ชีวิต ไปตามแรงกระตุ้นของสัญชาตญาณ หิวก็กิน ง่วงก็นอน ใครท าให้ขัดใจก็โกธรและท าร้าย  
เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งดีเอาแต่ได้ ให้ไม่เป็น ชัยชนะเกิดขึน้จากการท าลายผู้ อ่ืน หลงอยู่ใน
กามและเกียรติยศ หวัใจจึงร้อนเร่าทรุนทุรายอยู่ตลอดเวลา คนพวกนีถ้้ามาเป็นครู ก็จะคิดเพียงว่า 
ท าอย่างไรถึงจะได้รับ ได้เลื่อนและได้รวยคิดถึงแต่ตัวเอง ซึง่ก็คือผู้ รับจ้างสอนหนงัสือเท่านัน้เอง 

แต่เมื่อคนใดก็ตามเร่ิมรู้จักวิเคราะห์และปรับปรุงตนเองได้ ฝึกฝนอบรมกาย 
วาจา และใจ ให้ประพฤติตัวตามหลกัของความพอดีและไม่ประมาท รู้จักเป็นผู้ ให้และเป็นผู้ที่รัก
คนอ่ืนมากกว่าตนเอง ฝึกการใช้สมาธิปัญญาความรู้ที่มีอยู่  เพื่อการสร้างสรรค์มากกว่าท าลาย 
เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ คุณค่าของธรรมชาติแวดล้อม และคุณค่าของการพัฒนาตนตาม
ท านองคลองธรรม ชีวิตจิตใจอยู่เหนือสญัชาตญาณ สามารถระงบัอารมณ์อนัป่าเถ่ือนลงได้ เป็น  
ผู้มีจิตใจสงู และมีจิตใจเป็นอิสระเป็นมนษุย์ที่แท้จริงนัน่เอง ครูที่เป็นมนษุย์เท่านัน้ จึงเป็นครูที่ดี  

1.6.2 ครู คือ กัลยาณมิตร กล่าวคือ นอกจากจะเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจต่อ
กนัแล้ว กัลยาณมิตร ยังเป็นผู้ชีแ้นะและช่วยเหลือให้เกิดความเจริญอย่างชอบธรรม ครูที่ยืนสอน
อยู่คนเดียวทุกวนั ๆ นัน้เป็นเพียงผู้บอกวิชา แต่ครูที่มองตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม และเห็น
ว่านักเรียนนัน้คือมนุษย์ที่ที่มีหัวใจมีความรู้สึกนึกคิด มีพ่อแม่ที่ส่งลูกมาหาครู มาอยู่กับครู  
ที่โรงเรียนด้วยความหวังว่าครูจะท างานหนักและมีความรับผิดชอบที่จะจัดกระบวนการและ
กิจกรรมทุกอย่างให้ลกูศิษย์ของตนเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ แข็งแรง มีความรู้ ความสามารถ ความคิด 
และความดี หวัใจของครูจึงเป็นหวัใจของมิตร มิตรที่เป็นกลัยา คืองดงาม เที่ยงตรง เป่ียมด้วยวิชา
และกรุณาต่อศิษย์ ครูที่มีหวัใจเป็นกลัยามิตรของศิษย์เท่านัน้ จึงจะเป็นครูที่ดีเด่นท่ีแท้ 

1.6.3 ครู คือ ผู้น าทางปัญญาและวิญญาณ กลา่วคือ วิญญาณคือ ความรู้  
ดงันัน้ จากแนวคิดความคิดครูไทยจะเห็นได้ว่า การเป็นครูหรือท าหน้าที่ครู จะต้องมี

ความอดทนต่อความยากล าบากต่อวิชาชีพและจะต้องมีความประพฤติอยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี
งามและมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นบุคคลที่ต้องแสวงหาความรู้ เปิดโลกทศัน์ใหม่ 
ๆ และมีความกระตือรือร้นที่จะจดัการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา มีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
วิชาความรู้ที่ตนจะสอนอย่างลึกซึง้ เพราะต้องคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และชีแ้นวแนวทาง
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ให้กับผู้ เรียน เป็นผู้ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน คอยอบรมสั่งสอน  
ขดัเกลาบ่มเพาะให้ผู้ เรียนได้ประสบความส าเร็จ จึงถือว่าหน้าที่ของครูนัน้มีความส าคญัเป็นอย่าง
มากในการจัดการเรียนการสอน เพราะผู้ ที่ท าหน้าที่ครูนัน้ จะต้องมีความรู้ความสามารถ  
ที่หลากหลายด้าน เพื่อน าความรู้ที่มีมาพัฒนาและต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ เรียน อีกทัง้ครูจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบติัต่อหน้าที่ได้อย่างชดัเจน 

แนวคิดครูในศตวรรษท่ี 21 
จากการศึกษาในหวัข้อแนวคิดครูในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจยัได้ค้นพบประเด็น มมุมอง และ

ทรรศนะคติของนักวิชาการที่น่าสนใจและเป็นข้อมูลที่ผู้ วิจัยจะน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค าตอบใน
งานวิจยัให้เกิดความสมบรูณ์มากขึน้ เก่ียวกบัประเด็นดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้ให้มมุมองเก่ียวกับเร่ืองนี ้ไว้ว่า ครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 
จะต้องกลับมาดูการศึกษาโดยรวมของเราได้ปฏิรูปการศึกษาที่เน้นทักษะ เพื่อน าไปสู่การมี
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่มีคณุภาพแล้วหรือยงั เพราะขณะที่โลกตอนนีม้ีการพฒันาด้วยไอเดียความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่เรายังคงเลือกที่จะเป็นผู้ รับมากกว่าที่จะเป็นนักสร้างสรรค์   
เสียเอง ท าให้ประเทศไทยเราตกอยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนัน้มันถึง
เวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนวฒันธรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยเสียใหม่ ให้รู้จักการสร้างสรรค์ ร่วมกัน
วางแผน รู้จักแยกแยะ รู้จักประยุกต์ วิจัยค้นคว้า สร้างผลงาน วางแผนและประมวลผลเป็น           
ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญในเร่ืองนีก้็คือครู ซึ่งคุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ ของครูในศตวรรษที่ 21         
ที่ ดร.ไพฑรูย์ สินลารัตน์ ได้ให้มมุมองไว้ มีดงันี ้

1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่มี 
มาใช้ในการสร้างสรรค์และพฒันาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทักษะกระบวน 
การคิด โดยสามารถคิดวิเคราะห์ในเร่ืองต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ 

3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ เรียน  
ครูจะต้องเป็นคนมีวิสยัทัศน์ เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการส่งเสริมการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็น
ส าคญั เพื่อให้เด็กตกผลกึทางความคิดได้ด้วยตวัเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กนั 
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4. ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทกัษะใหม่ ๆ พร้อมทัง้ชีแ้นะข้อดีข้อเสียให้
ผู้ เรียนได้ ครูจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และสามารถชีใ้ห้เด็ก
เห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศกัยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้อง
สง่เสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวยัและให้เด็กพฒันาอย่างเต็มที่ตามศกัยภาพของเด็กและเน้นให้เด็ก
เปลี่ยนจากเป็นผู้ รับ กลายเป็นผู้พฒันาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

6. ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืน ๆ  
ท าเพื่อสงัคม ครูจะต้องยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคณุธรรมจริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่ง
ในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนัน้ ๆ มีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองแปละสังคมที่
เหมาะสม   

7. มีบทบาทน าด้านการสอนและวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและใน
วิชาชีพร่วมกับผู้บริหารมากขึน้ ครูจะต้องมีบทบาทต่อการส่งเสริม พัฒนา และประเมินผลการ
เรียนรู้และวิชาชีพในโรงเรียนร่วมกบับคุลากร ผู้บริหารและชมุชน (นรรัชต์ ฝันเชียร, 2561)  

ในขณะที่  สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิตประเภทสังคมสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนีก้ารใช้ชีวิตของคนเราไม่เหมือนเดิม ทัง้สภาพสงัคม สิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  บทบาทของครูไทยจากเดิมขอบเขตอยู่ที่ชัน้เรียน 
แต่ปัจจุบนันีไ้ม่ใช่แล้วที่ครูจะยืนเป็นหุ่นเฉยอยู่แต่หน้าชัน้เพียงอย่างเดียว ครูต้องรู้จกัปรับเปลี่ยน
การสอน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองทฤษฎี แต่ต้องเปลี่ยนบริบทการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนรู้จกัหา
ค าตอบและตัง้ค าถามด้วยตนเอง ตนจึงต่อต้านการสอนที่มีการสอบเพียงข้อเขียนอย่างเดียว  
การสอนการสอบต้องมีการถกเถียงและสมัภาษณ์ร่วมด้วย  

“สิ่งที่อยากให้ครูได้เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เป็นครูเฉยอีกต่อไปนั่นคือ รู้จัก
ปรับเปลี่ยนในเร่ืองความรู้ว่าจะรู้อะไรใหม่ในวันนีบ้้างผ่านสื่อที่อยู่รอบตัวมากมาย คิดบวก  
มีเหตุผล คิดสร้างสรรค์ หัดจินตนาการ เช่น จินตนาการว่าลูกศิษย์โตไปจะเป็นอะไร เป็นต้น  
รู้จักความสามารถของตนเองว่ามีอะไรดีแต่อย่าอวดตัวและสะสมเผื่อแผ่ไปยังลูกศิษย์ ทัง้นีเ้ด็ก  
ทกุคนเกิดมามีทนุติดตวัที่ไม่เท่ากนั ทัง้การอบรมเลีย้งด ูสภาพแวดล้อมที่เขาเกิด รู้จกัมีหน้าที่เสริม
เติมเต็ม ให้เด็กเขามีก าไรในชีวิต โดยเฉพาะทกัษะการใช้ชีวิตที่ต้องมีมากขึน้” (ส านกังานส่งเสริม
สงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน, มปพ) 

ในขณะที่ธราญา จิตรชญาวณิช (2560, น. 149) ได้กล่าวถึงลักษณะครูที่ ดีใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ครูหรือผู้สอน เป็นบุคคลส าคญัที่สดุที่ส่งผลต่อคณุภาพของการเรียนการสอน
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และคณุภาพของผู้ เรียน ดงันัน้ครูจะต้องประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นครูที่ดีมีคณุภาพ โดยเฉพาะครู  
ที่ดีในยคุใหม่หรือครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ควรมีลกัษณะที่ส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. เป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รวมทัง้มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรู้ได้  

2. มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้โดยสามารถใช้เทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะกระบวนการคิด 

4. มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อน ามาใช้ใน
การพฒันาผู้ เรียนและแก้ปัญหาต่าง ๆ  

5. มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
สถานศกึษาและผู้ เรียน 

6. มีความใฝ่รู้และพฒันาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
7. มีความสามารถในการวดัประเมินผลผู้ เรียนได้ถูกต้องตามหลกัวิชาการ 
8. สอนผู้ เรียนให้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะ

การใช้เทคโนโลยี ทกัษะความร่วมมือการท างานเป็นทีม ทกัษะการเรียนรู้ และทกัษะอาชีพ 
9. มีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ 
11. มีความสามารถทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะเป็น

ภาษาสากลที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ  
นอกจากนี ้สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัตร (2557 อ้างถึงใน อดุลย์ วังศรีคูณ , 2557,  

น. 12)ได้สงัเคราะห์คุณลกัษณะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 
ด้านความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเนือ้หาวิชา 2) มีเทคนิค มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย 3) มีทักษะการ
ค านวณ 4) มีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 5) รู้จักและเข้าใจผู้ เรียน  
6) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการสอน กิจกรรม และการประเมินผลที่
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้ เรียน ด้านที่ 2 ด้านการปฏิบัติตนและเห็นคุณค่าวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 7 คณุลกัษณะย่อย คือ 1) เป็นผู้ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 2) มีสมัพนัธ์ที่ดี
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ระหว่างบุคคล ท างานเป็นทีมได้ 3) เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 5) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 6) เป็นผู้มี
ภาวะผู้ น าทางวิชาการ 7) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน และด้านที่  3 ด้านสังคมและ 
พหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะย่อย ได้แก่ 1) มีความสามารถในการใช้ภาษา/ 
การสื่อสาร 2) เป็นผู้ เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3) เป็นผู้ รอบ รู้ เท่าทันต่อการ
เปลี่ ยนแปลง  ทัน สมั ยทั น เหตุ การณ์  4) มี ค วาม คิดและแ ก้ ปัญ หาอย่ างส ร้างสรร ค์  
5) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การเป็นครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถรอบด้าน ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนัและอนาคต เป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ มีความเชี่ยวชาญในเนือ้หาวิชาอย่างดีและ
ต้องสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์อ่ืนได้ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเลือกใช้เทคโนโลยี  
ในการคิด วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนได้โดยมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่
หลากหลาย ซึ่งการเรียนการสอนนัน้ ผู้ เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้ที่
คอยชีแ้นะแนวทางในการปฏิบติั ให้ค าปรึกษาผู้ เรียนไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จในการเรียน
การสอนในทุกครัง้ของการเรียน นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้ที่มีคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การด ารงวิชาชีพอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียนเพื่อให้ผู้ เรียนน ามาเป็นแบบอย่าง
ในการเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสาร ในหวัข้อ ”แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้” ซึ่ง กระบวนการ

ดงักล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพันธ์ของความรู้ที่เรียกว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) 
หรือ SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995 อ้างถึงใน กนกกร จีนา และ อลงกรณ์  
คตูระกลู, 2561, น. 63-65) เป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้
ทัง้สองประเภทจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ มีขัน้ตอนทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. Socialization หรือวิธีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรู้ถูกสร้างขึน้ ผ่านการ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์และโครงสร้างทางสงัคม การกระท าที่มีปฏิสมัพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดการขยายความรู้ผ่านกระบวนการแปลงความรู้โดยนัยเป็นความรู้ ชัดแจ้ง การสร้าง
ความรู้เร่ิมต้นด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสงัคม หรือ Socialization เป็น การแลกเปลี่ยนความรู้
แบบความรู้โดยนยัไปเป็นความรู้โดยนยั (Tacit to Tacit) ซึ่งเป็นขัน้ตอนในการแปลงความรู้โดยนยั 
หรือความรู้ที่อยู่ภายในตวับุคคล ผ่านการแบ่งปัน ประสบการณ์ร่วมกนัสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
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ในแต่ละวนั เนื่องจากความรู้โดยนยัเป็นเร่ือง ยากที่จะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ เพราะมกัจะ
เกิดขึน้จากการมีประสบการณ์ตรง เช่น การใช้เวลาร่วมกัน หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน  
การพบปะพูดคุยในรูปแบบทัง้ทางการ และไม่เป็นทางการ วิธีการในกระบวนการ Socialization 
จึงเป็นการจัดให้คนมีปฏิสมัพันธ์ กันในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกทักษะในทางปฏิบติัที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยนยัได้ การปฏิบติัจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ฝังลึกเนื่องจากได้รับ
การพัฒนาโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ดังนัน้ Socialization  
จึงเป็นการแบ่งปันและสร้างความรู้จากความรู้โดยนัยไปสู่ความรู้โดยนัย โดยมีสิ่งส าคัญคือ  
การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ตรงระหว่างผู้ที่สื่อสารและมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั 

2. Externalization หรือ กระบวนการกระจาย สู่ภายนอก เป็นการแลกเปลี่ยน 
ความรู้แบบความรู้โดยนัยไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit to Explicit) ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการ
สร้างความรู้ เนื่องจากเป็นการดงึความรู้โดยนยัจากตวับคุคลผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ชดัเจน
ขึน้ ผ่านการบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอด หรือส่งต่อความรู้นัน้ไป  
สู่บุคคล อ่ืน ๆ จนกลายเป็นฐานความรู้ใหม่ เช่น แนวคิด รูปภาพ เอกสาร หรือผ่านการการพูดคุย
ถกเถียงที่ท าให้เกิดกระบวนการ สงัเคราะห์ความรู้ แปลงความรู้โดยนยั ออกมาเป็นความรู้ชดัแจ้ง
ที่อยู่ในลกัษณะเป็นแนวคิดต้นแบบ 

3. Combination ขัน้ตอนนีเ้ป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้ง ไปเป็น
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit to Explicit) โดยความรู้ชัดแจ้งที่รวบรวมทัง้ภายในและนอกองค์กร จะถูก
รวม แก้ไข และประมวลผล เพื่อจัดการความสลบัซบัซ้อนให้เป็นระบบผ่านกระบวนการรวบรวม
ความรู้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้สามารถจบัต้องได้ น าไปใช้ได้
และใช้งานร่วมกนัได้ ความรู้ชดัแจ้งจะถกูรวมกนัโดยอาศยัการแลกเปลี่ยนของบคุคลเป็นหลกั และ
เกิดการรวมตัวกันผ่านการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การติดต่อผ่าน
ฐานข้อมลูบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งความแตกต่างของความรู้ ที่น ามารวมกนันัน้สามารถ
จดัการได้ด้วยการคิดเชิงตรรกะมากกว่าการสงัเคราะห์ เป็นการจดัระบบความรู้จากหลกัความเป็น
เหตเุป็นผลที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการรวมความรู้ชดัแจ้ง 

4) Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ 
โดยนยั (Explicit to Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชดัแจ้งของบคุคล จนเกิดเป็น
ความรู้ขึน้ ขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการเรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) เนื่องจากความรู้
ชดัแจ้งที่สร้างขึน้และใช้ร่วมกนัจะถูกแปลงเป็นความรู้โดยนัยโดยตัวบุคคล ผ่านกระบวนการรวม
ความรู้สู่ภายในตัวตน ขัน้ตอนนีเ้รียกได้ ว่าเป็นความเข้าใจในทางปฏิบติั ซึ่งองค์ความรู้นัน้จะถูก
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ประยุกต์และน ามาใช้ในสถานการณ์จริง จนกลายเป็นพืน้ฐานในการปฏิบติัครัง้ใหม่ ดงันัน้ความรู้
ชัดแจ้งที่มีจะต้องถูกน ามาปฏิบัติหรือสะท้อนคิด อันก่อให้เกิดประสบการณ์จึงจะสามารถ
กลายเป็นความรู้โดยนัยของบุคคลได้อย่างแท้จริง ความรู้ที่ถูกสร้างขึน้จึงมีลักษณะที่เรียกว่า 
“ความรู้เชิงปฏิบัติการ” ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถช่วยให้ผู้ เข้ารับการ
อบรมเข้าใจเนือ้หาองค์ความรู้ได้ มากกว่าการนัง่ฟังเพียงอย่างเดียว ความนิยมในการเรียนรู้โดย
การกระท าคือ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการอ่านหนังสือ เอกสารแล้วท าความเข้าใจ หรือ
ผ่านการฝึกปฏิบติั การน าเอาความรู้ไปใช้กระบวนการต่าง ๆ จะเกิดขึน้หมนุวนกนัไปซ า้แล้วซ า้เล่า 
ซึ่งในแต่ละ กระบวนการที่เกิดการเปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้โดยนัยกบัความรู้ชดัแจ้งจะท าให้
เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึน้ยิ่งสามารถกระตุ้นให้กระบวนการทัง้  4 เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความรู้ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กบัองค์กรได้มากขึน้  

ดงันัน้ จากแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้จะเห็นได้ว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ในเบือ้งต้นเป็นวิธีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เร่ิมจากการที่ครูผู้ ถ่ายทอดความรู้มีการพูดคุยกับ
ผู้ เรียน พูดคุยในรูปแบบทัง้ทางการ และไม่ เป็นทางการ ศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อม ปัจจัย
ส าคญัของผู้ เรียน การมีประสบการณ์ร่วมกนักบัผู้ เรียนในชัน้เรียนในแต่ละวนั เพื่อเป็นการประเมิน
พืน้ฐานความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละครัง้และฝึกทักษะในทาง
ปฏิบติัที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในครัง้ต่อไป จากนัน้ครูผู้ถ่ายทอดจึงเร่ิมถ่ายทอดรูปแบบบทเรียน
ออกมาเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนขึน้ให้แก่ผู้ เรียนและสามารถน าผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ
ถ่ายทอดไปใช้ต่อยอดในวิชาชีพของผู้ เรียนได้ อีกทัง้ผู้ ถ่ายทอดยังสามารถปรับปรุง พัฒนา 
กระบวนการถ่ายทอดร่วมกับผู้ เรียน โดยการพูดคยุแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองต่าง ๆ ในชัน้เรียน เพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้นี ้เป็นการจัดระบบความรู้จากหลัก
ความเป็นเหตเุป็นผลและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพระหว่างครูและผู้ เรียน (Learning by 
doing)  

แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์ 
1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์ไทย ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษา

เอกสาร และงานวิจัยในหัวข้อ “กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์ไทย” โดยมีความ
คิดเห็นและทศันคติที่มีความหลากหลายไว้ ดงันี ้

วิรดี จินตะไล (2560, น. 14) ได้สรุปกระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏยศิลป์ไทย  
ไว้ว่า การสอนนาฏศิลป์ นัน้ ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ความสามารถทางนาฏศิลป์เพื่อเป็นต้นแบบ
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ให้กบัผู้ เรียนได้สงัเกตเลียนแบบท่าทางต่าง ๆ และจะต้องดดัแปลงท่าที่ง่ายไปหาท่าที่ยาก และท่า
ที่ยากท าให้ง่ายขึน้เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน แต่คงรูปแบบเดิมไว้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนแบบ
สาธิตให้ผู้ เรียนได้สงัเกตและปฏิบติัตาม ซึ่งเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนที่มีแบบแผน กระบวนการให้
อิสระแก่ผู้ เรียน ครูเป็นผู้ชีแ้นะให้ก าลงัใจผู้ เรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเองกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้า
ท าและกล้าแก้ปัญหา อีกทัง้ยงักล่าวสรุปถึง การสอนนาฏศิลป์ (วิรดี จินตะไล, 2560, น. 19) ไว้ว่า 
เป็นการสอนด้านทักษะการร าที่จ าเป็นต้องใช้ การสอนต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อประสิทธิภาพในการ
สอน และสิ่งที่ต้องค านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ วิธีการสอนใช้ผู้ เรียนเกิดทักษะในการเรียน เพราะ
การแสดงจะสวยงามน่าดนูัน้ ผู้แสดงต้องมีทกัษะในการร าอย่างคล่องแคล่ว มีลีลาท่าร าที่อ่อนช้อย
งดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย โดยการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ แขน ขา มือ ล าตวั 
ศรีษะ และไหล ่ให้เคลื่อนไหวไปพร้อม ๆ กนั โดยการสงัเกตและเลียนแบบจากครูผู้สอนหรือสื่อการ
สอนที่ก าหนดไว้ให้ดีที่สดุ 

ขณะที่ วิวัฒน์ เพชรศรี (2552 อ้างถึงใน วิรดี จินตะไล, 2560, น. 14) ได้เสนอ
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนนการสอนนาฏศิลป์ ไว้ 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ากบัจงัหวะที่เก่ียวข้องกบัการฝึกนาฏศิลป์ให้
คลอ่ง  

2. ฝึกลกัษณะการร่ายร าเบือ้งต้นทีละท่า พร้อมทัง้น าไปประกอบเพลงง่าย ๆ 
3. ฝึกการใช้ภาษาท่านาฏศิลป์ แสดงความหมาย ความรู้สกึและบคุลิกภาพ 
4. ฝึกการร าประกอบเพลงง่าย ๆ สัน้ ๆ ให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
5. ฝึกการร าหรือการแสดงที่เป็นชุดการแสดงง่าย ๆ สัน้ ๆ เช่น ร าวง ร าเพลง

ปลกุใจ หรือการแสดงละครแบบต่าง ๆ 
นอกจากนี ก้รมวิชาการ  (2545 อ้างถึงใน วิรดี  จินตะไล , 2560, น. 13-14)  

ได้เสนอเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ ส าหรับครูผู้สอนว่า ควรมีเทคนิคและหลกัการสอน ดงันี ้
1. สอนให้นักเรียนกล้าแสดงออกตามความเข้าใจ โดยมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะให้

ค าปรึกษาฝึกให้ผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
2. การสอน ครูผู้ สอนต้องมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส หน้าตายิม้แย้ม และมี

อารมณ์ร่วมกับเด็กตลอดเวลา ไม่แสดงอารมณ์เบื่อหน่ายวิชานาฏศิลป์ จะท าให้ผู้ เรียนไม่ชอบ
เรียนวิชานาฏศิลป์ไปด้วย เพราะฉะนัน้ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของนาฏศิลป์ 
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3. การสอนนาฏศิลป์นัน้ ครูต้องคอยระมัดระวัง อย่าให้มีช่องว่างระหว่างครู
กับผู้ เ รียน  โดยส่ง เส ริมให้ผู้ เ รียนกล้าแสดงออก ควรมี รางวัลชม เชย สนับสนุน ให้ท า  
บ่อย ๆ หลอกลอ่ ไม่ให้อาย 

4. ครูต้องไม่ยึดรูปแบบการสอนแบบเก่า โดยครูเป็นผู้ คิดฝ่ายเดียว แต่การ
สอนแบบใหม่ครูเป็นเพียงที่ปรึกษาและเสนอแนะบางโอกาส เพื่อฝึกให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม 

5. บูรณาการวิชานาฏศิลป์กับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาไทย สงัคม รวมทัง้
ชีวิตประจ าวนั คือ การน าไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ได้ 

6. ชีแ้นะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับ
ศิลปะ จากแหล่งต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวนั เช่น วิทย ุโทรทศัน์ การชมการแสดง โดยครูต้อง
มี ประสบการณ์ด้านนาฏศิลป์มาก่อนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

7. ปลูกฝัง ชีแ้นะให้ผู้ เรียนค านึงถึงความดี ความงาม ความไพเราะ ความมี
คณุค่า จนผู้ เรียนค่อย ๆ ซมึซบัและเกิดความซาบซึง้ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องบงัคบั 

ดังนัน้ กระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏศิลป์ไทย จึงสรุปได้ว่า ครูจะต้องเป็นผู้ ที่มี
ความรู้ความสามารถในถ่ายทอดและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ เรียน โดยสามารถสาธิตและ
ดัดแปลงท่าร าให้มีความเหมาะสมกับสถานภาพผู้ เรียน ด้วยการคงรูปแบบดัง้เดิมไว้แต่ไม่ยึด
วิธีการสอนแบบเก่า และให้อิสระทางความคิดแก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออก กล้าตดัสินใจ และกล้าแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งครูจะต้องเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้ เรียนเกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง นอกจากนีค้รูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนนาฏศิลป์ไทยให้มี
ความสนุกเพื่อไม่ให้ผู้ เรียนเกิดความชอบในการเรียนนาฏศิลป์ และจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่าง
ครูผู้สอนและผู้ เรียนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนขอค าแนะน า และแนวทางการปฏิบติัในการ
เรียนนาฏศิลป์ไทย อีกทัง้ครูจะสามารถบูรณาการศาสตร์นาฏศิลป์เข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้  
และปลกูฝังให้ผู้ เรียนเกิดความซาบซึง้ในนาฏศิลป์ไทย โดยปราศจากการบงัคบั 

2. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
สมัภาษณ์ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในหัวข้อ “แนวคิดการะบวนการถ่ายทอดด้านนาฏยศิลป์
ตะวันตก” โดยอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ให้ความคิดเห็นและอธิบายมุมมองความคิดของ
ความเป็นครูนาฏยศิลป์ที่มีความหลากหลายไว้ ดงันี ้ 
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วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ กล่าวถึง “แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏยศิลป์
ตะวนัตก” ไว้ว่า  

1. เป็นผู้ รอบรู้และเปิดโลกทัศน์ในศาสตร์อ่ืน ๆ เพราะหากครูนาฏยศิลป์มี
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ นัน้ ก็สามารถสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่แตกต่างไปจากแบบดัง้เดิม ท าให้
เกิดแรงกระท า เพื่อให้งานนาฏยศิลป์พัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิน้สุดโดยใช้ความรู้ศาสตร์อ่ืนมา
ประยกุต์สร้างสรรค์ได้อย่างลกึซึง้  

2. เป็นผู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งครูนาฏยศิลป์จะต้องมีคุณสมบัติข้อนี ้ 
เพื่อสร้างความตระหนกัรู้ในความเป็น “ครู” ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสอนและการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยไม่ได้มุ่งหวงัผลประโยชน์สว่นตวัจนท าให้เกิดผลเสียและความเสียหายต่อวิชาชีพ  

3. เป็นผู้ ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งโดยปกติผู้ เรียนจะมี
ลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความรู้และทกัษะทางด้านนาฏยศิลป์ ผู้สอนต้องมีกลวิธี
และทักษะในการสอนที่จะท าให้ผู้ เรียนที่แตกต่างกันนัน้มีความเป็นเลิศในรูปแบบที่นักศึกษา
เชี่ยวชาญ ดังนัน้ หากครูนาฏยศิลป์มีความสามารถในข้อนีก้็สามารถท าให้ผู้ เรียนค้นพบตนเอง
น าไปสู่การสร้างสรรค์หรือการเป็นศิลปินที่ดีต่อไปในอนาคต สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มี  
อตัลกัษณ์เฉพาะตนได้ (วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 14 ตลุาคม 2561)  

ในขณะที่ ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด ได้กล่าวถึง “แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดด้าน
นาฏยศิลป์ตะวนัตก” ไว้ว่า 

1. การเป็นแบบอย่างที่ ดีในด้านคุณลักษณะส่วนตนว่าด้วยเร่ืองของ
กิริยามารยาท การแต่งกาย การใช้ค าพดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกล้าแสดงออกในสิ่งที่สร้างสรรค์
และถกูต้อง 

2. ครูต้องปฏิบัติการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถ่ายทอดความรู้
ให้กบันกัเรียนหรือนกัศกึษาได้คิดท า และน าไปใช้ได้จริง 

3. ครูต้องพัฒนาด้านวิชาการของตนเองอย่างสม ่าเสมอ เนื่องจากความรู้
เกิดขึน้ใหม่อยู่ ตลอดเวลา ฉะนัน้ครูต้องพฒันาตนเองให้ก้าวทนัโลก 

4. ครูไม่ว่าจะสาขาใดจะต้องตัง้มัน่อยู่จรรยาบรรณวิชาชีพที่พงึระลกึอยู่เสมอ
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาไม่ควรเกิดเหตุการณ์เร่ืองของการคัดลอกงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์ เป็นเนื่องที่สร้างความเสื่อมเสียให้กบัวงการศกึษาเป็นอย่างมาก 
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5. ครูควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีกับนักเรียนและบุคคลรอบข้าง เพื่อสร้าง
บรรยากาศของการเรียนและการอยู่ร่วมกนัในสงัคมให้มีความสขุ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 14 ตลุาคม 2561) 

ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพิกุล กล่าวถึง “แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดด้านนาฏยศิลป์
ตะวนัตก” ไว้ว่า  

1. ครูนาฏยศิลป์สากลต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากทักษะ
ทางด้านนาฏยศิลป์สากล ส่วนใหญ่นัน้เป็นรูปเเบบการเต้นที่ใช้ทุกส่วนของร่างกายต้องมีการ
ฝึกฝนร่างกายตนเองอยู่ เสมอเพื่อให้ร่างกายนัน้มีพละก าลังจึงจะสามารถสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้ ที่เป็นครู  
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทัง้ในศาสตร์ของนาฏยศิลป์สากลเเละศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องที่
สามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้ในการเรียนการสอนกบัศิษย์ต่อไป 

3. คุณธรรมเเละจริยธรรมแท้จริงเเล้วข้อนีค้วรพึงมีในทุกสายอาชีพ ไม่ใช่
เฉพาะอาชีพครูทางด้านนาฏยศิลป์สากลเเต่เพียงเท่านัน้ เเต่ถ้าจะกล่าวถึงเฉพาะทางด้าน
นาฏยศิลป์สากล คือ ความเป็นเเบบอย่างที่ดีเเก่ศิษย์ เเละการท างานอย่างถกูต้องไม่เกิดผลเสียกบั
วิชาชีพเเละบคุคลอื่น (ณฏัฐ์พฒัน์ ผลพิกลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 14 ตลุาคม 2561) 

จึงสรุปได้ว่า ลักษณะของครูนาฏศิลป์ตะวันตกนัน้ จะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา ต้องเป็นผู้ แสวงหา พัฒนาความรู้ใหม่  ๆ ทางด้าน
วิชาการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูองค์ความรู้ในศาสตร์นาฏยศิลป์ตะวนัตกและศาสตร์
อ่ืน และก้าวทนัต่อยุคสมยั เป็นผู้มีมนุษยสมัพนัธ์ต่อบุคคลรอบข้างและศิษย์ เพื่อสร้างบรรยากาศ
การอยู่ร่วมกันในสงัคม เป็นผู้ ให้ค าปรึกษา ชีแ้นะผู้ เรียน รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้
ของผู้ เรียน โดยไม่หวังผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ เรียน มีวิธีการสอนที่พัฒนา ดกัแปลงให้เหมาะสม
กับผู้ เรียนอยู่ตลอด เพื่อให้เกิดเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีทัง้ทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  
สร้างความตระหนักรู้ในความเป็นครู เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้ เรียนในการเป็นศิลปินที่ดีได้ใน
อนาคต 
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คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู 
คณุธรรมและจริยธรรมเป็นเคร่ืองก าหนดความเจริญและความเสื่อมของสงัคม สงัคมที่

เจริญจะมีคนที่ทรงคณุธรรมอยู่มาก และการที่คนจะมีความประพฤติดี ขึน้อยู่กับการศึกษาอบรม 
ครูอาจารย์เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในการปลกูฝังคณุธรรม และจริยธรรมที่ดีให้กบัผู้ เรียน นอกจากครูจะ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้ว ครูยังต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  
มีความเมตตา เสียสละ อดทน มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ละอายและเกรงกลัวต่อบาป  
สิ่งเหล่านีจ้ะก ากับให้ครูใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปในทางที่สร้างสรรค์ (เพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง. 2543,  
น. 45 อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 34) คุณธรรมเป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทาง
จิตใจ จริยธรรมเป็นลกัษณะการแสดงออกทาง ร่างกาย การปลูกฝังคุณธรรมในจิตใจของมนุษย์
ต้องใช้เวลา และการฝึกอบรมทัง้ทางตรงและ ทางอ้อม การที่ครูจะอบรมสัง่สอนผู้ เรียนเก่ียวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมได้ ครูผู้ สอนเองควรจะเป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย (โรม สุรเสน. 2543, น. 3-5 อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 34) คุณลักษณะด้าน
คณุธรรมและจริยธรรมของครูจ าแนกได้ ดงันี ้

คุณธรรมของครู 
ท่านพุทธทาสภิกขุ (อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 34) ว่า คุณธรรม 

หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดีที่ เป็นประโยชน์แก่ สันติภาพโดยรวม คุณธรรมของครู หมายถึง  
ความสมบูรณ์ด้วยหน้าที่และสิทธิของครู กล่าวคือ ผู้ที่เป็นครูควรจะต้องมีคุณสมบติัฝ่ายดีอย่าง
สมบรูณ์ เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์แก่สว่นรวม 

ครูที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาการอย่างเดียวยงัไม่สามารถเป็นครูที่ดีได้ ครูต้องเป็นผู้มี 
คณุธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ด้วย (สวุิชัย โกศยัยะวฒัน์. 2543, น. 6 อ้างถึงใน สุคนธา 
ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น. 35) คุณธรรมจึงเป็น คณุสมบติัที่ควรมีอยู่ในตวัครู คุณธรรมที่ครูควรจะยึด
เป็นแนวทางปฏิบัติ (รวีวรรณ ชินะตระกูล และเตือนจิตต์ จิตต์อารี. 2538, น. 93-95 อ้างถึงใน  
สคุนธา ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น. 35) ได้แก่ 

1. มีความเมตตากรุณา เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและสงัคม สนใจ
และเอาใจ ใสก่ารเรียนและความประพฤติของผู้ เรียน ช่วยเหลือผู้ เรียนให้ได้รับความสขุ 

2. มีความยุติธรรม คือ มีความเป็นธรรมต่อผู้ เรียน เอาใจใส่ผู้ เรียนทุกคนอย่าง
สม ่าเสมอ ไม่ล าเอียง ตดัสินปัญหาของผู้ เรียนด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกที่รักมกัที่ชงั 

3. มีความรับผิดชอบ คือ มุ่งมั่นในผลงาน มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ วางแผนการใช้เวลาเหมาะสมคุ้มค่า และปฏิบติัหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน 
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4. มีวินยั คือ มีการควบคุมตนเองให้ปฏิบติัตนอย่างถูกต้องตามธรรมนองคลอง
ธรรม ปฏิบติัตามกฎและระเบียบของหน่วยงาน และท างานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ อ่ืนได้ 

5. มีความขยัน คือ มีความตัง้ใจ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสม ่าเสมอ  
ไม่ย่อท้อต่อ อปุสรรคในการท างาน และพยายามที่จะสอนและแนะน าผู้ เรียนให้บรรลจุดุมุ่งหมาย 

6. มีความอดทน คือ อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมกบั เวลาและสถานการณ์ 

7. ประหยดัและอดออม คือ รักษาและใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดไม่ฟุ่ มเฟือย
เกินฐานะตน และรู้จกัออมทรัพย์เพื่อความมัน่คง 

8. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู คือ เห็นความส าคญัของอาชีพครู สนบัสนุน
การ ด าเนินงานขององค์กรวิชาชีพ รักษาชื่อเสียงของวิชาชีพ สร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคม
เก่ียวกบั วิชาชีพครู และเกิดความส านึกและตระหนกัที่จะเป็นครูที่ดี 

9. มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต คือ การรับฟัง
ความ คิดเห็นของผู้ อ่ืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนแสดงความคิดเห็น ยอมรับและปฏิบติัตามความคิด
ที่มี เหตผุล โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และใช้หลกัการและเหตผุลในการตดัสินใจแก้ไข 
ปัญหา 

จริยธรรมของครู 
จริยธรรม คือ ธรรมที่ เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นการประพฤติที่เป็นธรรม 

โดยทั่วไป จริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา เพราะค าสอนของศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้
สงัคม และ การศึกษาก็มีส่วนปลูกฝังค่านิยมทางจริยธรรมให้แก่บุคคล การที่ครูจะท าให้ผู้ เรียน
เข้าใจและ เปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดี ครูควรกระท าตนเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างศรัทธาแก่
ผู้ เรียน (โรม สรุเสน. 2534, น. 1-14 อ้างถึงใน สคุนธา ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น. 36) 

การแสดงออกในสิ่งที่ครูควรประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ การประพฤติตนดีสม ่าเสมอ 
ด ารงชีวิตเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในด้านศีลธรรม 
วฒันธรรม กิจนิสยั สขุนิสยั และอปุนิสยัน าผู้ เรียนให้พ้นจากทางเสื่อม ไม่ท าโทษผู้ เรียนจนเกินกว่า
เหต ุสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพตามความสามารถของตน เว้นการกระท าผิดเร่ืองชู้สาว ไม่ให้
ผู้ เรียนท าในสิ่งที่ เกินความสามารถ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกร้าวในหมู่คณะ เช่น  
ความริษยา และ พยาบาทเคียดแค้น สอดคล้องกับข้อก าหนดของ (กองการเจ้าหน้าที่สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล. 2543 อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 36) ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณาข้าราชการครูผู้ มีความประพฤติเป็นแบบอย่างเพื่อ พิจารณาข้าราชการครูดีเด่น  
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และมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ครูต้องดูแลบ ารุงและรักษาทรัพย์สินของ ตนเองและส่วนรวม โดยใช้
วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการอย่างประหยัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ อันเป็นอามิสสินจ้างจาก
ศิษย์ในการปฏิบติังานตามหน้าที่ รวมถึงการเป็นผู้ รักษาและปฏิบติัตาม ระเบียบและกฎหมายที่
ก าหนดไว้ ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย โดยการ
น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิจยั และการใช้ชีวิตประจ าวนั (จกัรพรรดิ วะทา. 2543, 
น. 6-9 อ้างถึงใน สคุนธา ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น. 34)  

ซิเซอร์และดีน (Sizer และ Dean) (1998 อ้างถึงใน สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 2553,  
น. 36) ยังได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูที่ดีไว้ว่า ต้องมีความซื่อสตัย์สุจริต มีความ
จริงใจและเปิดเผย แสดงออกถึงความจริงใจทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ไม่เป็นคนโกหกหลอกลวง 
สอดคล้องกับ (รวีวรรณ ชินะตระกูล และเตือนจิตต์ จิตต์อารี. 2538, น. 93-95 อ้างถึงใน สุคนธา 
ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น. 34) ซึ่งเสนอแนะเก่ียวกบัความประพฤติของครูว่า ครูควรประพฤติตนอยู่ใน 
ความซื่อสตัย์สจุริตและปฏิบติัหน้าที่ของตนเองด้วยความเที่ยงธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ส าหรับ
ตนเอง ซึ่งรวมถึงการลอกเลียนความคิดของผู้ อ่ืน การระบุชื่อตนเองผู้ เดียวในผลงานที่ท าร่วมกัน
หลายคน การลอบน าผลงานของผู้ อ่ืนมาเสนอเป็นของตนเอง การกระท าเหล่านีถื้อว่าเป็น 
การแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ อ่ืน ผิดจรรยาบรรณและส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางวิชาชีพ 
(สชุาตา ชนะจิตร. 2536, น. 3 อ้างถึงใน สคุนธา ทองบริสทุธ์ิ, 2553, น.36) 

ดงันัน้ คณุลกัษณะด้านคณุธรรมและจริยธรรม จึงเป็นสิ่งที่บุคคลที่ประกอบอาชีพที่
เก่ียวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพพึงมีพึงปฏิบติั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมและองค์กร เช่น ท าให้ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ได้รับ
ความเคารพ และยกย่องจากบคุคลรอบข้าง ซึ่งคณุธรรมและจริยธรรมจะเป็นเคร่ืองกระตุ้นผลกัดนั
ให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เกิดการมีจิตส านึกที่ดีในการด ารงชีพในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
และสามารถหลักปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ ดีทั ง้ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน  
และลกูศิษย์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูของคุรุสภา 
ครุุสภาได้ออกข้อบงัคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้ประกอบอาชีพ 

ทางการศึกษา อันได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี  ้(อ้างถึงใน ธราญา 
จิตรชญาวณิช, 2560, น. 176-177)  
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1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่
เสมอ 

2. ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษาต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อ 
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร วิชาชีพ 

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้
ก าลงัใจแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ที่
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
บริสทุธ์ิใจ 

5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทัง้ทาง
กาย วาจา และจิตใจ 

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมของศิษย์ และผู้ รับบริการ 

7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องใช้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดย
ไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ น าในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์
ของสว่นรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

จึงสรุปได้ว่า การเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพครูนัน้ จะต้องมีจรรยาบรรณเป็นที่ตัง้ เพราะ
จรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการปฏิบติัตนเพื่อให้ได้รับความยกย่อง ความเคารพในบทบาทหน้าที่
ในการประกอบวิชาชีพนัน้ ๆ หากแต่ครูไม่มีจรรยาบรรณในวิชีพ ก็ไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงาน อีกทัง้ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพของวงการการศึกษาไทยอีกด้วย 
ดงันัน้การเป็นครู จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความตระหนกัรู้ในความ
เป็นครูอยู่ตลอดเพราะเป็นบคุคลที่การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดีในอนาคต  
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จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในเร่ืองของจรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (2542) โดยมีเกณฑ์การปฏิบติั ดงัต่อไปนี ้
1. อาจารย์พงึอทุิศเวลาและเสียสละให้กบังานสอนด้วยความรับผิดชอบ 
2. อาจารย์พงึสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
3. อาจารย์พงึช่วยเหลือและปฏิบติัต่อศิษย์อย่างเป็นธรรม 
4. อาจารย์พงึเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ 
5. อาจารย์พึงหมัน่ศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทนัต่อ

เหตกุารณ์เสมอ 
6. อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ 
7. อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการ

พฒันามหาวิทยาลยัโดยสว่นรวม 
8. อาจารย์พงึปฏิบติัตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน สงัคม และประเทศชาติ 
9. อาจารย์ต้องซื่อสตัย์และมีคณุธรรม 
10. อาจารย์พงึปฏิบติัตนต่อผู้ อ่ืนอย่างกลัยาณมิตร 

ดังนัน้ การเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องพึงปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับของอาจารย์ในสถาบันการศึกษา โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นที่ตัง้ และเป็นสิ่งส าคญัมีประโยชน์หลายประการในการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้ เช่น จะต้องเป็นผู้ อุทิศเวลาและเสียสละให้กับการงานด้วยความ
รับผิดชอบ สอนลกูศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสทุธ์ิใจ ช่วยเหลือลกูศิษย์และปฏิบติั
ต่อลูกศิษย์อย่างเป็นธรรม อีกทัง้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานได้ เช่น พึงเป็นนักวิจยัที่มี
จรรยาบรรณ พึงส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลยัโดย
ส่วนรวม พึงปฏิบติัตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน สงัคม และประเทศชาติ และพึงปฏิบติัตนต่อ
ผู้ อ่ืนอย่างกัณยาณมิตร หากอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขาดการมีจรรยาบรรณใน
สถานศึกษา ก็ย่อมเป็นอาจารย์ที่ ไม่มีความสมบูรณ์ในความเป็นอาจารย์ในสถาบันและ
สถานศกึษาและไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัผู้ เรียนได้ 
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ประวัติสังเขปของนราพงษ์ จรัสศรี  
การวิจัยเร่ือง “การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้าน
นาฏยศิลป์ตะวันตกในระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจยัเล็งเห็นว่าการศึกษาถึงประวัติส่วนตัวและข้อมูลส าคญัเบือ้งต้นของบุคคลตัวอย่าง มีความ
จ าเป็นและถือเป็นข้อมลูที่ส าคญัอย่างยิ่ง 

ในกระบวนการของการศึกษาประวัตินราพงษ์ จรัสศรี ผู้ วิจัยได้พิจารณาค้นคว้าข้อมูล
ดงักล่าวจากวิทยานิพนธ์ระดบัดษุฎีบณัฑิต จ านวน 2 เร่ือง คือ เร่ือง “รูปแบบและแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัของนราพงษ์ จรัสศรี” ของ จุติกา โกศลเหมมณี (2556, 
น. 22-34) วิทยานิพนธ์เร่ือง “บทอศัจรรย์: นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัจากแนวคิดวรรณคดีไทย” ของ
ณรงค์ คุ้มมณี (2559, น. 101-108) และจากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต จ านวน 2 เร่ือง คือ 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “เอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี” ของ จิรา
ยทุธ พนมรักษ์ (2553, น. 7-14) และเร่ือง “นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัในการแสดงแสงเสียงประกอบ
จินตภาพ เร่ือง วงัลดาวลัย์ อดีตอนัรุ่งเรือง สู่ปัจจุบนัอันรุ่งโรจน์” ของลกัขณา แสงแดง (2557, น. 
48-60) ร่วมกับการสมัภาษณ์บุคคลตัวอย่าง คือ นราพงษ์ จรัสศรี (นราพงษ์ จรัสศรี, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 25 มกราคม 2562) จากการค้นคว้าข้างต้นนี ้ผู้วิจยัสามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. ข้อมูลเบือ้งต้น 
นายนราพงษ์  จ รัสศ รี เกิดเมื่ อวัน เสา ร์ที่  18 เมษายน พ .ศ. 2496 ที่ จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนสดุท้องของนายเฉลียว จรัสศรี และนางเฉลิม จรัสศรี มีพี่น้องร่วม
บิดาและมารดาทัง้สิน้ 3 คน มีภมูิล าเนาปัจจบุนัอยู่ ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. ข้อมูลด้านการศึกษา 
พ.ศ. 2498 – 2499 ระดับอนุบาล  โรงเรียนวัดตาลาน อ าเภอผักไห่  จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2500 – 2503 ระดับประถม โรงเรียนอนุบาลปฐมวัย เขตพญาไท จังหวัด

กรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2504 – 2506 ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนบูรณวิทย์ เขตบางพลัด จังหวัด

กรุงเทพฯ 
พ .ศ. 2507 – 2508 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน เซน ต์คาเบ รียล  

เขตสามเสน จงัหวดักรุงเทพฯ 
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พ.ศ. 2509 – 2511 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
อ าเภอเมือง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

พ.ศ. 2521 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2521 – 2523 ส าเร็จการศึกษาระดับวิชาชีพนาฏยศิลป์สากล ณ เดอะ รอยัล 
บลัเลต์ สคลู (The Royal Ballet School) กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  

พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตร  Master of Arts 
สาขาวิชา Cultural Management (International Programs) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร Doctor of 
Philosophy ส า ข า วิ ช า  Architectural Heritage Management and Tourism ( International 
Programs) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิต   
 ผลคะแนนยอดเยี่ยมรวม ทัง้เป็นดษุฎีบณัฑิตคนแรกในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัศิลปากร  

3. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ส าคัญ 
3.1 หนงัสือ เร่ือง ประวติันาฏยศิลป์ตะวนัตก 
3.2 หนังสือ เร่ือง นารายณ์อวตาร เพอร์ฟอร์มมิ่ง เดอะ ไทย รามายณะ อิน เดอะ    

โมเดอร์น เวิลด์ (Narai Avatara - Performing the Thai Ramayana in the Modern World) 
3.3 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ทฤษฎีนาฏยศิลป์ตะวนัตก (3504115)  
3.4 เอกสารประกอบการสอน รายวิชานาฏยประดิษฐ์ 2 (3504312)  
3.5 บทความ เร่ือง คุณสมบติัและเทคนิคการปฏิบติัการของผู้ออกแบบลีลาท่าเต้น 

(Choreographer) และผู้ ก ากับการแสดง (Director) วารสารศิลปกรรม ปีที่  8 ฉบับที่  13      
 พ.ศ. 2543 หน้า 95 – 97  

3.6 บทความ เร่ือง อิสดอรา ดันแคน (Isadora Duncan) สตรีผู้ บุกเบิกทางด้าน     
โมเดอร์นดานซ์ (Modern Dance) วารสารศิลปกรรม ปีที่ 8 ฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2543 หน้า 98 – 10 

3.7 การออกแบบการแสดงชดุ จิตวิญญาณบูรพา คีตภราดร และบูรพประทีปในงาน
พิธีเปิด – ปิด การแข่งขนักีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครัง้ที่ 13 วนัที่ 6 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ณ จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร 

3.8 การศึกษาการออกแบบการแสดงชุด อันดามัน สูญเสียแต่ไม่เสียศูนย์ เพื่อเป็น
อนสุรณ์แด่ผู้สญูเสียจากเหตกุารณ์ภยัพิบติัสนึามิ 
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3.9 การศึกษาการออกแบบการแสดงชุด พับนก เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่โศกนาฏกรรม
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความสูญเสียจากวิกฤตการณ์  
คลื่นยกัษ์สนึามิ  

3.10 การศึกษาแนวคิดการสร้างสรรค์งาน และออกแบบลีลาของผู้ อ านวยการฝ่าย
ศิลป์ ส าหรับการแสดงนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก ได้แก่ มหานาฏกรรมเฉลิม  
พระเกียรติพระมหาชนกและวิจิตรนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก 

3.11 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 1 ผลงานในช่วงแรก (Early Work)  
3.12 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 2 ความเป็นตวัตน (Personal) 
3.13 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่  3 ผลงานระดับสากล (The International 

Work) 
3.14 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 4 การเต้นพิสทุธ์ิ (Pure Dance) 
3.15 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 5 ผู้หญิงกบัสงัคม (Women and Society) 
3.16 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่ 6 การแสดงเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Dance 

for a Specific Purpose) 
3.17 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่  7 ผลงานที่แยกประเภท (Hors catagorie 

pieces)  
3.18 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่  8 การตีความประเทศไทย (Interpreting 

Thailand)  
3.19 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่  9 การตีความแต่ละภูมิภาคประเพณี 

(Interpreting Regional Arts and Performing Arts Traditions) 
3.20 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 10 ผลงานในภาพยนตร์ (Dance on Film) 
3.21 เอกสารผลงานการแสดง เลม่ที่ 11 ผลงานในอนาคต (Future Works) 
3.22 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่ 12 สถานที่เฉพาะมรดกทางวัฒนธรรม (Site - 

specific heritage interpretation) 
3.23 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่  13 การแสดงขนาดใหญ่ ในสนามกีฬา 

(Stadium - scale performances) 
3.24 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่ 14 การดัดแปลงจากวรรณกรรม (Adapting 

from Literature) 
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3.25 เอกสารผลงานการแสดง เล่มที่ 15 การออกแบบการแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด
ในการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ ยน เกมส์ค รั ง้ที่  13 วันที่  6 – 20 ธันวาคม  พ .ศ. 2541 ณ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การแสดงชดุจิตวิญญาณบรูพา คีตภราดร และบรูพประทีป 

3.26 เอกสาร 100 ภาพประทบัใจ ผลงานการแสดงของนราพงษ์ จรัสศรี 
3.27 เอกสาร 100 ภาพประทบัใจ ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงนราพงษ์ จรัสศรี 
3.28 เอกสาร 100 ภาพประทับใจ เบือ้งหลังการสร้างสรรค์การแสดงของนราพงษ์ 

จรัสศรี 
4. รางวัลส าคัญและเกียรติคุณที่ได้รับ 

4.1 พ.ศ. 2547 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับ
รางวลัผลคะแนนยอดเยี่ยม ปริญญาดษุฎีบณัฑิตของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.2 พ.ศ. 2549 รางวลัประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นระดบัหน่วยงานจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

4.3 พ.ศ. 2550 ได้รับการโปรดเกล้าให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ 
4.4 พ.ศ. 2553 ได้รับรางวลัศิลปินผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์สมัยใหม่ (ในฐานะนักแสดง) 

ซึง่เป็นรางวลัที่วดัตามเกณฑ์งานวิจยัทางวิชาการ เร่ือง เกณฑ์การยกย่องมาตรฐานศิลปินทางด้าน
นาฏยศิลป์ของวิชชตุา วธุาทิตย์ โดยได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุจฬุาฯ 100 ปี 

4.5 พ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัศิลปินผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์สมยัใหม่ (ในฐานะผู้ออกแบบ 
นาฏยศิลป์) ซึ่งเป็นรางวลัที่วัดตามเกณฑ์งานวิจัยทางวิชาการ เร่ือง เกณฑ์การยกย่องมาตรฐาน
ศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ของวิชชตุา วธุาทิตย์ ที่ได้รับการสนบัสนนุจากกองทนุจฬุาฯ 100 ปี 

4.6 พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลศิลปินผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์สมัยใหม่ (ในฐานะผู้สืบทอด
งานนาฏยศิลป์) และรางวัลมาตรฐานศิลปินต้นแบบผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์สมยัใหม่ ซึ่งเป็นรางวลัที่
วดัตามเกณฑ์งานวิจยัทาวิชาการ เร่ือง เกณฑ์การยกย่องมาตรฐานศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ของ
วิชชตุา วธุา-ทิตย์ ที่ได้รับการสนบัสนุนจากกองทนุจฬุาฯ 100 ปี 

4.7 พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถาปัตย์ขจร ซึ่งเป็นรางวัลบุคคลตัวอย่างผู้ มีผลงาน
ศิลปะยอดเยี่ยม โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 (นราพงษ์ จรัสศรี, อ้างอิงจากลกัขณา แสงแดง, 2557, น. 59-60)  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การวิจัยเร่ือง “การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้าน
นาฏยศิลป์ตะวนัตกในระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัจึงท าการศึกษาค้นคว้างานวิจยั
ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัขอยกตวัอย่างบาง
เร่ืองที่ส าคญั ดงันี ้

จิรายุทธ พนมรักษ์ (2553) จัดท าวิทานิพนธ์เร่ือง “เอกลักษณ์ไทยในงาน

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี” งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษา
เอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี 2. ศึกษาลกัษณะนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยเฉพาะตัวของนราพงษ์ จรัสศรี ในผลงานการแสดง การศึกษาประกอบด้วยการ
พิจารณาเร่ืองเอกลักษณ์ไทย ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ และการศึกษาประวัติชีวิตของศิลปิน  
วิธีการศึกษาใช้วิธีการค้นคว้าเอกสารและการสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน 
รวมทัง้ร่วมฟังการบรรยายและสนทนากลุ่มกับนกัศึกษา การศึกษาครัง้นีพ้บว่าเอกลกัษณ์ไทยใน
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี มีการน าประสงการณ์ความเป็นเชือ้ชาติไทย
ผสมผสานระหว่างแนวความคิด ลีลา ของนาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์ตะวันออกและนาฏยศิลป์
ตะวนัตก ท าให้เกิดนาฏยลีลาแบบไทยร่วมสมยักระบวนท่าที่ปรากฎจะสะท้อนถึงความเคารพขนบ
จารีตดัง้เดิม และสร้างสรรค์ขึน้ใหม่โดยค านึงถึงพืน้ฐานความเหมาะสมและไม่ท างานของเก่า 
ลักษณะที่สะท้อนเอกลักษณ์และสื่อให้เห็นคือความเป็นเชือ้ชาติอีกอย่างหนึ่ง ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะดนตรีนาฏยศิลป์และศาสนา นอกจากนีย้งัแสดงถึงความเป็นอิสระ
ทางการสร้างสรรค์ เพื่อให้ภาพการแสดงปรากฎตรางตามแนวความคิด เนือ้เร่ืองและสถานการณ์ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางศิลปะ สร้างจิตส านึกความเป็นไทยแก่ผู้ ชม รวมทัง้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัในการอนุรักษ์ เพื่อการกระตุ้นและปลกุจิตส านึกให้คนรุ่นใหม่กลบัไปสนใจ
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยได้ดียิ่ง  

สมชาย โตวิทิตวงศ์ (2553) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาลีลาสตรีและ
บทบาทนางมณโฑในนาฎยศิลป์ไทยร่วมสมัย ‘นารายณ์อวตาร’” ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด 
วิธีการสร้างสรรค์ลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร  
องก์ที่ 3 ตอนลงกาและอโยธยา วิเคราะห์องค์ประกอบ ศึกษาพัฒนาการของลีลาจากเชียงใหม่สู่
กรุงเทพฯ ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทนางมณโฑกบับริบททางสงัคม โดยรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร



  39 

ทางวิชาการ สมัภาษณ์ สังเกตการณ์ และเป็นแบบให้ทดลองออกแบบด้วยตนเอง ผลการศึกษา
พบว่า แนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ลีลาสตรีของนราพงษ์ จรัสศรี ผ่านบทบาทนางมณโฑใน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย นารายณ์อวตาร องก์ที่ 3 ตอนลงกาและอโยธยา (อันเป็นตอนที่นาง
มณโฑได้กลิ่นข้าวทิพย์จากกรุงลงกา และอยากกินด้วยอาการเหมือนคนแพ้ท้อง นางจึงขอให้
ทศกณัฐ์พระสวามีหาข้าวทิพย์มาให้) นัน้ได้รับแรงบนัดาลใจจากความงดงามในบทพระราชนิพนธ์
รามเกียรต์ิรัชกาลท่ี 1และจิตรกรรมฝาผนงัของไทย ผนวกกบัการผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์ไทย
และนาฏยศิลป์ตะวนัตก เช่น กระดกเท้าหน้า (Flex) เหมือนในนาฏศิลป์ไทย แต่เท้าหลงักดปลาย
เท้า (Point) เหมือนบลัเลต์ (Ballet) ท่าอาราเบสก์ (Arabesque) แสดงถึงความรู้สกึเริงร่า เบิกบาน 
ลีลาที่ได้รับมาจากวลี พนัธุ์ไม้เลือ้ย คือ ลีลานางมณโฑ จบัแขน-บ่าทศกณัฐ์เปรียบเสมือนไม้เลือ้ย
ที่เก่ียวเกาะต้นไม้ใหญ่หรือท่าทอดกายกับพืน้เหมือนจะสิน้สติ และยังพบลีลาจากประสบการณ์
ท างานและการชม เช่น ท่าลูบไล้แขนจากบัลเลต์คลาสสิกเร่ือง สลีปปิ้งบิวตี ้(Sleeping Beauty) 
ในท่อนที่ว่า ผิวพรรณผดุผ่องอ าไพ นราพงษ์ จรัสศรี น ามาหลอมและตีความใหม่จนกลายเป็นลีลา
ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ในด้านบริบททางสงัคมนางมณโฑสะท้อนให้เห็นว่านางมีความโดดเด่นใน
การรักษาความดีงามตามแบบสตรีไทย อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นช้างเท้าหลงัที่ดีของสามี อีกทัง้ยงัมี
ความเป็นมารดาและภรรยาในเวลาเดียวกันกล่าวคือ อาการไม่สมประดีอยากกินข้าวทิพย์เป็น
อาการของผู้หญิงที่ก าลงัตัง้ครรภ์ การเรียกร้องความสนใจตามปกตินิสยัของสตรีที่ต้องการความ
ดแูลเอาใจใส่จากสามีสะท้อนภาพทัง้ 2 ด้านนัน้ออกมา การศึกษาครัง้นี ้จึงท าให้เกิดองค์ความรู้
ทัง้ในแนวคิด วิธีการสร้างสรรค์ลีลาของผู้ออกแบบลีลา และยงัท าให้ตระหนกัถึงความส าคัญของ
สตรีในสงัคมไทยดียิ่งขึน้ อนึ่งยังสามารถน าความรู้มาเป็นต้นแบบในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัยที่สื่อถึงลีลาสตรีเพศอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย อันถือเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วรรณกรรมเร่ือง
รามเกียรต์ิ เพื่อการสืบทอดในสงัคมต่อไป 

ณัฐพร เพ็ชรเรือง (2554) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “นาฏยศิลป์ในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่  38 จามจุรีเกมส์” ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิดการ
สร้างสรรค์ผลงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครัง้ที่ 38 จามจุรีเกมส์ ของนราพงษ์  
จรัสศรี ตลอดจนวิเคราะห์การแสดงพิธีเปิดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัครัง้ที่ 38 จามจุรีเกมส์กบั
บริบททางสังคมไทย งานวิจัยจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์การแสดงทัง้ 3 ชุดการแสดง  
โดยประกอบไปด้วยชุดที่ 1 กวนเกษียรสมุทร ชุดที่ 2 ดุลยภาพความกลมกลืน ชุดที่ 3 พระบารมี
ปกเกล้าเหล่าประชา รวมทัง้วิเคราะห์บริบททางสงัคมไทย และประโยชน์กบัคณุค่าของการแสดง 
งานวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
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จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสาร วิดีโอ รวมทัง้การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่าการแสดงในครัง้นีไ้ด้ประสบความส าเร็จอย่างมาก ซึ่งความส าเร็จในครัง้นีเ้ป็น
การได้รับความร่วมมือจากนิสิต เจ้าหน้าที่และบุคลากร เปรียบเสมือนว่านาฏยศิลป์ได้กลายเป็น
จุดศนูย์รวมของบุคคลที่หลากหลายจนสามารถมารวมตัวกนั ใช้ความสมัครสมานสามัคคีในการ
ท างานร่วมกนั และยงัสะท้อนถึงสภาพสงัคมไทยในด้านความสามคัคี ที่มีความแตกต่างทางด้าน
ความคิด เชือ้ชาติ ศาสนา หรือแม้กระทัง่ความแตกต่างทางด้านการถ่ายทอดนาฏยศิลป์ไทยและ
นาฏยศิลป์ตะวนัตก ซึง่สามารถสะท้อนให้ผู้ชมได้ทราบว่า ความแตกต่างทัง้หมดนีไ้ด้มีสิ่งหนึ่งที่คน
ไทยทุกคนหรือคนเชือ้ชาติอ่ืนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้กระท าสิ่งเดียวกนันัน่คือ ความจงรักภกัดีที่
มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งแง่คิดจากการแสดงในครัง้นี ้
สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการแสดงพิธีเปิดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยั ในครัง้ต่อไปได้อย่าง
สมบรูณ์และงดงาม 

จุลชาติ อรัณยะชาติ (2556) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “เอกลักษณ์ไทยในงาน

นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ‘นารายณ์อวตาร’ พ.ศ. 2546” ของนราพงษ์ จรัสศรี นีผู้้ วิจัยต้อง
การศึกษารูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลักษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย  
“นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของนราพงษ์ จรัสศรี ที่จัดแสดงขึน้ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2546 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทย
แบบสร้างสรรค์ให้เป็นเคร่ืองมือในการอนรัุกษ์มรดกทางนาฏยศิลป์และวรรณกรรมของชาติส าหรับ
คนรุ่นใหม่ดงันัน้ผู้วิจยัจึงตัง้ประเด็นค าถามถึงรูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์เอกลกัษณ์ไทย
ในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ของ นราพงษ์ จรัสศรี จะเป็นอย่างไร 
เคร่ืองมือ 6 ชนิดที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสารการสมัภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการสร้างงานนาฏยศิลป์แบบสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในงานสมัมนา สื่อสารสนเทศ
อ่ืน ๆ การส ารวจข้อมลูภาคสนามและเกณฑ์มาตรฐานศิลปินต้นแบบ การเก็บข้อมลูได้ด าเนินการ
อยู่ในช่วงของเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 น าข้อมูลที่ได้มาทัง้หมด
ถูกน ามาวิเคราะห์และได้ค าตอบของงานวิจัยในครัง้นี ้คือ รูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย  
ร่วมสมัย  “นารายณ์ อวตาร ” ป ระกอบไป ด้วย  1) บทการแสดง 2) การออกแบบลีลา  
3) การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 4) การออกแบบดนตรี 5) การออกแบบพืน้ที่เวที 6) การออกแบบ
แสง 7) การออกแบบอปุกรณ์การแสดง 8) นกัแสดงและแนวคิดในการสร้างเอกลกัษณ์ไทยในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 1) สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ไทย 2) การใช้สญัลกัษณ์เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ไทย 3)การใช้ทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์
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และทัศนศิลป์เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ไทย 4) การใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเสริม
เอกลกัษณ์ไทยให้เด่นขึน้ 5) สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมไทย 6) ค านึงถึงการสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ไทย 7) การอนุรักษ์ความเป็นไทย 8) คุณธรรมที่ยอมรับกันในสงัคมไทย 9) การสร้าง
อรรถรสในการแสดงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย 10) ค านึงถึงการสื่อสารเพื่อสร้างเอกลักษณ์ไทย  
11) สร้างจิตส านึกในด้านเอกลักษณ์ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทุก
ประการ  

จติุกา โกศลเหมมณี (2556) จดัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “รูปแบบและแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี ” งานวิจัยฉบับนีม้ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี และเพื่อศึกษา
แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ สังเกต สัมภาษณผู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยในเชิงลึก
ศกึษาวีดีทศัน์ จากงาน 3 ชิน้ ของนราพงษ์ จรัสศรี ได้แก่ ปาร์ฟูม แสดงเมื่อ พ.ศ. 2532 แสง-เสียง
ประกอบจินตภาพคนดีศรีอยธุยา แสดงเมื่อ พ.ศ. 2538 และนารายณ์อวตาร แสดงเมื่อ พ.ศ. 2546 
น าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเป็นงานวิจัยการศึกษารูปแบบจาก
องค์ประกอบการแสดงได้แก่บทการแสดง ลีลา เคร่ืองแต่งกาย ดนตรี พืน้ที่การแสดง แสง ฉากและ
อปุกรณ์ ประกอบการแสดงและนักแสดง พบว่ามีการบูรณาการการแสดง จากความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม คงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ไทย ให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ละน าเสนอใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม แนวความคิดในการสร้างสรรค์ พบว่าให้ความส าคญักบัการสร้างสรรคใหม่
จากความดัง้เดิมการใช้ทฤษฎีทางนาฏยศิลป์ และทฤษฎีทางศิลปะ ค านึงถึงการน าเสนอประเด็น
ใหม่ด้วยการผสมผสานรูปแบบการแสดงจากนาฏยศิลป์ และวฒันธรรมที่หลากหลาย การรักษา
เอกลักษณ์ของการแสดงดัง้เดิมไว้ ค านึงถึงการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ให้ความส าคัญกับสังคม
ส่วนรวม การอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มีคณุธรรมจริยธรรม และให้ความส าคญักับสตรีผลที่ ได้จาก
งานวิจยัตรงตามวตัถปุระสงค์  

ธรชญา ภูมิจิโรจ (2556) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวความคิดในการสร้าง
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในสังคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรี” นี ้
มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา 2 ข้อ คือ 1. เพื่อศกึษารูปแบบในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั
เก่ียวกับบทบาทของสตรีในสังคมไทยของนราพงษ์  จรัสศรี และ 2. เพื่ อศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเก่ียวกับบทบาทของสตรีในสงัคมไทยของ
นราพงษ์ จรัสศรี โดยใช้ระเบียบของวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนีก้ารส ารวจข้อมูลเชิง
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เอกสารการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ สื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ การส ารวจข้อมูลภาคสนามและเกณฑ์
มาตรฐานศิลปินต้นแบบน ามาสังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและน าเสนอเป็นงานวิจัย โดยผู้ วิจัยจะ
น าเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนา วิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบในการสร้างงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเก่ียวกับบทบาทสตรีในสงัคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้จะใช้รูปแบบ
การแสดงตามองค์ประกอบทางนาฏยศิลป์ประกอบด้วย บทการแสดงที่ยงัคงรักษาประเด็นหลกัใน
เร่ืองของผู้หญิงและง่ายต่อการเข้าใจของผู้ชมที่เป็นคนทั่วไปมีการสร้างสรรค์ลีลาขึน้ใหม่โดยยัง
รักษาลีลาแบบดัง้เดิม ใช้ท่าแม่บททางด้านนาฏยศิลป์ เพื่อช่วยเสริมให้นกัแสดงสื่อความหมายได้
อย่างความชดัเจน นอกจากนีย้งัสร้างสรรค์ลีลาใหม่บนพืน้ฐานของลีลาแบบดัง้เดิมผสมผสานใน
หลากหลายวฒันธรรมและสื่อให้คนเข้าใจง่าย นกัแสดงมีเทคนิคการเต้นจากหลายวฒันธรรมและ
ยงัคงรักษาหวัใจของวฒันธรรมไทยไว้เคร่ืองแต่งกายจะช่วยสง่เสริมลีลาจากนาฏยศิลป์ไทยและใน
ขณะเดียวกนัก็เอือ้ต่อลีลาจากวฒันธรรมตะวนัตกด้วย ด้านดนตรีมีการสร้างสรรค์เสียงและดนตรี
ใหม่บนพืน้ฐานแบบดัง้เดิม รูปแบบด้านอปุกรณ์การแสดงที่ยงัคงรักษาทศันคติของเร่ืองราวในอดีต
ด้วยส่วนแนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้ได้ให้
ความส าคัญทางด้านความแตกต่างระหว่างเพศที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยใช้ความ
หลากหลายทางด้านวฒันธรรมอ่ืนเพื่อเสริมให้วฒันธรรมไทยเด่นขึน้ ตลอดจนการสร้างสรรค์และ
การสร้างอรรถรสเพื่อให้ผู้ ชมเข้าถึงบทการแสดง การอนุรักษ์การใช้สัญลักษณ์ การน าหลัก
คณุธรรมจริยธรรมเข้ามาเสริมและสดุท้ายคือน าเอาทฤษฎีทางด้านนาฏศิลป์และทศันศิลป์ มาเป็น
แนวความคิด ในการสร้างงานนายศิลป์ไทยร่วมสมยั 

สุรสิทธ์ิ วิเศษสิงห์ (2556) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่าน
นาฏกรรมแนวใหม่ เร่ือง นารายณ์อวตาร” มีวัตถุประสงค์จะศึกษารูปแบบและแนวความคิด
ของการใช้อรรถรส ซึ่งเป็นวิธีการสร้างสรรค์ หรือเทคนิคส าคัญของการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมยัเร่ือง “นารายณ์อวตาร” ดงันัน้ ผู้วิจัยได้จึงตัง้ประเด็นค าถามไว้ 2 ประเด็น คือ 1. รูปแบบของ
งานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร พ.ศ. 2546” ของนราพงษ์ จรัสศรี เป็นอย่างไร  
2. แนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมยั “นารายณ์อวตาร” พ.ศ. 2546
เป็นอย่างไร ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย หนังสือ ต ารา และวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เร่ือง “นารายณ์อวตาร” ของนราพงษ์ จรัสศรีจากนัน้ จึงน าข้อมลูทัง้หมด
มาท าการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลู สรุปผล และน าเสนอเป็นงานวิจยั ผลการวิจยัรูปแบบใน
การสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้ใช้
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องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วย บทการแสดงที่น ามาตัดต่อใหม่ให้
ตรงตามจุดประสงค์ของการแสดงที่มีผลต่อผู้ ชมรุ่นใหม่ ลีลาของผู้ แสดงชายล้วนที่ผสมผสาน
ระหว่างจารีตดัง้เดิมของการแสดงโขน ในวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความ
หลากหลาย การออกแบบเสือ้ผ้า เคร่ืองแต่งกาย ฉาก แสง เสียง และอปุกรณ์ประกอบฉากที่ได้รับ
อิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังแบบดัง้เดิมของไทย และการออกแบบในศิลปะการแสดงแบบ
ตะวนัตก แต่ยงัคงความเป็นไทยไว้ ส่วนแนวความคิดในการสร้างอรรถรส ในการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมยัของนราพงษ์ จรัสศรี ให้ความส าคญักบัการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบ
ใหม่โดยใช้ความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม ตลอดจนรูปแบบของการแสดงและค านึงถึงผู้ชมที่
เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกบัทฤษฎีทางด้านความงามของศิลปะการแสดง 

รัฐศาสตร์ จั่นเจริญ (2556) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “นาฏยศิลป์ไทยเพื่อเพิ่ม
จินตนาการผ่านการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพคนดีศรีอยุธยา ” การวิจัยนีต้้อง
การศกึษารูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อเพิ่มจินตนาการ ผ่านการแสดง
แสง-เสียงประกอบจินตภาพ คนดีศรีอยุธยา ประพันธ์บทการแสดงโดยคุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ 
ศิลปินแห่งชาติและก ากับการแสดงโดยนราพงษ์ จรัสศรี จัดแสดงขึน้เมื่อวันที่  27 ธันวาคม  
พ.ศ. 2535 ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสมหามคลเฉลิม  
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างงานนาฏยศิลป์ให้เป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษ์มรดกทางปูชนียสถาน 
นาฏยศิลป์ และวรรณกรรมของชาติส าหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ วิจัยได้ตัง้ประเด็นค าถามถึง
รูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทย เพื่อเพิ่มจินตนาการ โดยใช้เคร่ืองมือ 6 ชนิด 
ที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ การจัดการ
สมัมนา สื่อสารสนเทศ การส ารวจข้อมูลภาคสนาม และเกณฑ์มาตรฐานยกย่องศิลปินทางด้าน
นาฏยศิลป์ โดยการเก็บข้อมูลได้ด าเนินการอยู่ ในช่วงของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง  
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ข้อมลูทัง้หมดได้ถูกน ามาวิเคราะห์ และได้ค าตอบของงานวิจัยในครัง้
นี  ้คือ รูปแบบของการแสดงนาฎยศิลป์ไทยเพื่อเพิ่มจินตนาการในองค์ประกอบการแสดง  
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) บทการแสดง 2) การออกแบบลีลา 3) การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
4) การออกแบบดนตรี 5) การออกแบบแสง 6) นักแสดง และแนวคิดในการสร้างนาฎยศิลป์ไทย
เพื่อเพิ่มจินตนาการ ประกอบด้วย 1) การใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  2) การใช้
สัญลักษณ์ 3) การใช้ทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์และทัศนศิลป์  4) การใช้ความหลากหลายของ
รูปแบบการแสดง 5) สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมไทย 6) ค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์  
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7) การอนุรักษ์ความเป็นไทย 8) การค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม 9) การสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
จินตนาการในการแสดง 10) การค านึงถึงการสื่อสาร 11) การค านึงของการรับรู้ของเด็กรุ่นใหม่ 
ตรงตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัทกุประการ 

ปัทมา วัฒนพานิช (2556) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทนางนารายณ์ใน

การแสดง นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย เร่ือง นารายณ์อวตาร ” การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์บทบาทนางนารายณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทย  
ร่วมสมัย เร่ืองนารายณ์อวตาร ซึ่งมีวิธีในการด าเนินการวิจัยจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง  
การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ ยวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ  การสัมมนา  
สื่อสารสนเทศ การส ารวจข้อมลูภาคสนามและการสมัภาษณ์แบบกลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
ของการแสดงประกอบไปด้วย บทการแสดงมีการสร้างสรรค์บทใหม่บนพืน้ฐานเนือ้เร่ืองเดิม  
ลีลาที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมแต่ให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ไทย ส่วนบทการแสดง  
การออกแบบลีลา ดนตรี เคร่ืองแต่งกาย พื น้ที่ เวที  แสง นักแสดงและอุปกรณ์การแสดง  
มีการสร้างสรรค์โดยค านึงถึงคนรุ่นใหม่ ในด้านแนวคิดการสร้างสรรค์การแสดงประกอบไปด้วย 
การสะท้อนบทบาทของสตรีเพศในสังคมไทย การอนุรักษ์จารีตวัฒนธรรมของไทยการใช้
สญัลกัษณ์ การใช้ทฤษฎีนาฏยศิลป์และทศันศิลป์ ค านึงถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ค านึงถึงการสื่อสาร รูปแบบการแสดงที่หลากหลาย คุณธรรมและเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ นอกจากการค้นพบที่ได้กล่าวมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วการศึกษาในครัง้นีย้ัง
พบว่า บทบาทนางนารายณ์แบบเดิมมีรูปแบบนาฏยศิลป์ไทย ประกอบไปด้วยบทบาทนางอัปสร 
บทบาทหญิงงามคู่กับสติปัญญา และบทบาทเพศผู้ เมีย ส่วนบทบาทนางนารายณ์แบบใหม่เป็น
รูปแบบนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ประกอบด้วย บทบาทการยกย่องคุณค่าเพศหญิงบทบาทเพศ
สภาพ บทบาทสตรีเพศ และบทบาทเพศผู้ เมีย 

ภานุมาศ ผลพิกุล (2557) จัดท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาความเป็นผู้น า
ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของศาสตราจารย์  ดร. นราพงษ์ จรัสศรี” วิทยานิพนธ์ 
ฉบับนีมุ้่งศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่ วม สมัยตลอดจน
ความส าคัญของความเป็นผู้ น าทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่ส่งผลต่อบริบททางสังคม  
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
(Field Data) ผลการศึกษาพบว่าได้คณุภาพในระดบัสงูที่สามารถสื่อถึงความหมายของงานอย่าง
เห็นได้ชดัและสิ่งที่เป็นเอกลกัษณ์คือผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั ท าให้ผู้ชมได้เห็นและ
สมัผัสถึงศิลปะทางด้านการแสดงอย่างแท้จริงและลึกซึง้เมื่อพิจารณาจากหลักฐานผลงานของ  
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นราพงษ์ จรัสศรี มีอิทธิพลต่อวงการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของประเทศไทยและยังคงล า้หน้า
ศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์สมัยใหม่ของประเทศไทยที่มีให้เห็นอยู่ในประเทศในขณะนี ้โดยเห็นได้
จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยเร่ือง เกณฑ์การยกย่องมาตรฐานศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์
ของวิชชุตา วธุาทิตย์ พบว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้บกุเบิกนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัมีความโดดเด่น 
มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ผลงานมีคุณค่าด้านปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรมความเป็นไทย 
รวมไปถึงพัฒนาการด้านศิลปะการแสดงในบริบททางด้านสังคมศิลปะการแสดงของนราพงษ์  
จรัสศรี ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในหลากหลายมิติ ซึ่งยากที่จะหาศิลปินใดในศาสตร์แขนงนีม้า
เทียบได้ 

จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น อย่างน้อยจ านวน 10 เร่ือง เห็นได้ว่า เป็นการศึกษา
หรือวิจัยที่ เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของความเป็นนาฏยศิลปินของนราพงษ์ จรัสศรี หรือ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้หรืองานแสดงนาฏยศิลป์ ก็เป็นไปในลกัษณะที่เก่ียวข้องกับผลงาน
สร้างสรรค์แทบทัง้สิน้ ซึ่งงานวิจัยตัวอย่างข้างต้นนี ้ผู้ วิจัยจะใช้เป็นแนวทางในการเทียบเคียง
ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย ตลอดจนองค์ประกอบหรือประเด็นต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงเข้ากับ
คณุลกัษณะความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับคุณลักษณะความเป็นครูหรือผู้ ถ่ายทอด
ความรู้ ผู้วิจยัขอน าเสนอโดยสงัเขป ดงันี ้

ภควัต  ศ รียารัต น์  (2559, น.90) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการวิ เคราะ ห์
องค์ประกอบ ของจิตส านึกความเป็นครูรุ่นใหม่ พบว่า จิตส านึกความเป็นครู เป็นการที่บุคคลที่
ประกอบอาชีพผู้สอน มีการรู้คิดที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพ
ของตน ท าให้บุคคลสามารถควบคุม ก ากบั และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมสอดคล้อง 
กบับทบาทหน้าที่ ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบของจิตส านึก 
ความเป็นครูแบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ คือ การสะท้อนคิด พฤติกรรม และคณุธรรม  

ธรรมนันทิ กา  แ จ้ งส ว่ าง  (2554, น .122-123) ได้ ท าการศึ กษ าเก่ี ยวกับ
ประสบการณ์ ของการเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
พบว่า ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยในแต่
ละช่วงจะมีประเด็นประกอบ ดงันี ้

1. การแบ่งช่วงเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเป็น
ครู ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู จะต้องมีสภาวะจิตใจและพฤติกรรม ที่ประกอบไปด้วย 4 ประเด็น 
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ได้แก่ ตระหนักรู้ถึงความเป็นครู มีเป้าหมายในการท างานเพื่อเด็กปฏิบัติตนเป็นอยู่บนวิถีแห่ง
ความเป็นครู และปฏิบติัต่อเด็กด้วยความรักและความเมตตา 

2. ช่วงพัฒนาสู่การเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย  
“ส่วนเสริมสร้างการพัฒนาสู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 5 ประเด็น ได้แก่ การมีตัว
แบบจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพครูมีประสบการณ์ในการเผชิญ และพบเห็นสภาพ
ชีวิตที่ยากล าบาก ความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย์และคณุลกัษณะ พืน้ฐานทางจิตวิทยา 

3. ช่วงการคงอยู่ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย 
“ส่วนที่ช่วยค า้จุนการเป็นครูผู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู” 4 ประเด็น ได้แก่ ความสุข ความ
ภาคภมูิใจ ความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย์ และศรัทธาต่อบคุคลผู้ทรงคณุค่าของแผ่นดิน 

ณัฎฐภรณ์ (2553, มกราคม-เมษายน, น.46-47) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า จิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การปฏิบติัหน้าที่ครู การปฏิบติัต่อศิษย์โดยเสมอภาค ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
และการเสียสละในงานครู ซึง่ในแต่ละองค์ประกอบมีขอบเขต ดงันี ้

องค์ประกอบที่  1 การปฏิบัติตามหน้าที่ครู เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ได้แก่ การอบรมสัง่สอนศิษย์โดยค านึงถึงการพัฒนาศิษย์ได้
อย่างเต็มที่ตามศกัยภาพและนอกจากนีย้งัต้องมีความรักในอาชีพและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้ ร่วมอาชีพ 

องค์ประกอบที่ 2 การปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค เป็นการปฏิบัติต่อศิษย์ 
ทกุคน อย่างยติุธรรม และมีเหตผุล โดยไม่มีค านึงถึงอามิสสินจ้าง หรือความสมัพนัธ์สว่นบคุคล 

องค์ประกอบที่ 3 ความเชื่อมั่นในศกัยภาพของมนุษย์ เป็นความเชื่อมัน่ และ
ศรัทธาว่ามนษุย์ทกุคนเป็นคนดี และศกัยภาพในการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง 

องค์ประกอบที่  4 การเสียสละในงานครู เป็นการปฏิบัติงานและหน้าที่  
สอนศิษย์อย่างเต็มใจ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์สว่นตนเป็นหลกั 

จากการศึกษางานวิจัยและงานเขียนทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ
ความเป็นครู พบว่า มุ่งเน้นพิจารณาและให้ความส าคัญไปที่การถ่ายทอดความรู้ ความเป็น
ต้นแบบ และคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณที่ส าคัญ  ซึ่งผู้ วิจัยได้น าแนวทางของ
วิธีด าเนินการวิจยัมาประยกุต์ใช้กบังานวิจยัครั้งนี ้
 
 



  47 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยัได้ท าศึกษา เร่ือง 
“การศึกษาลกัษณความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี”
ผู้วิจยัใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกตกุารณ์ และประสบการณ์ส่วนตวั
ที่เก่ียวข้องกบังานวิจยัในครัง้นี ้จึงรวบรวมการด าเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การตรวจสอบข้อมลู 
5. การจดักระท าข้อมลู 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยต้องการศึกษาลกัษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์
ตะวันตกในระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี โดยได้ก าหนดเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างได้จาก    
การสุม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ผู้วิจยัเลือกศกึษากลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีความส าคญัและมีความ
เก่ียวข้องกบัการวิจยัในครัง้นี ้โดยใช้วิธีการเลือกสมัภาษณ์แบบเจาะจง ดงัต่อไปนี ้

1.) กลุ่มผู้ ร่วมงานกับนราพงษ์ จรัสศรี (ไม่น้อยกว่า 10 ปี) จ านวนไม่น้อยกว่า 
5 คน  

1.1) อาจารย์ ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ ข้าราชการบ านาญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ อาจารย์ประจ าภาควิชา
นาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.3) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลินี อาชายุทธการ อาจารย์ประจ าภาควิชา
นาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.4) รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัรวดี ภูชฏาภิรมย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาดริุยางค์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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1,5) อาจารย์ ดร. สิรินธร ศรีชลาคม อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2.) กลุ่มลูกศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพครูท่ีสังกัดสถานบัน
การศึกษาที่เกี่ยวศิลปะการแสดง จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  

2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวดี มากพา อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.2) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3) อาจารย์ ดร. สทาศัย พงศ์หิรัญ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.4) อาจารย์ ดร.ภคพร หอมนาน อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

2.5) อาจารย์  ดร.วิทวัส  กรมณี โรจน์  อาจารย์ประจ าวิชานาฏศิลป์และ
ศิลปการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.6) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษย์ อาจารย์ประจ าวิชาสาขา
นาฏศิลป์ไทย คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

2.7) อาจารย์ ดร.ธิติมา อ่องทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

2.8) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

2.9) อาจารย์ ดร.ภคัคพร พิมสาร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

2.10) อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ พินิจธนาสาร อาจารย์สาชาวิชาศิลปะการละคอน 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2.11) อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์และการ
แสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 

2.12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ชิตท่วม อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏยศิลป์
ไทย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.13) อาจารย์ณัฐพร เพ็ขรเรือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
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2.14) อาจารย์ ดร. ศริยา หงส์ยี่สิบเอ็ด อาจารย์ปร าจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2.15) อาจารย์ ดร.ลักขณา แสงแดง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
คณะมนษุยศาสตร์เเละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัไลยอลงกรณ์ ในพระราชถูมัภ์ 

2.16) อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พฒัน์ ผลพิกุล สาขาศิลปะการเเสดง คณะมนษุยศาสตร์
เเละสงัคมศาสตร์ มหาวอทยาลยัราชภฏัไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

2.17) อาจารย์ ดร. ตวงพร มีพรัพย์ อาจารย์ประจ ากลุม่สาระดนตรีและนาฏศิลป์ 
โรงเรียนพระมารดานิจจานเุคราะห์ กรุงเทพมหานคร 

2.18) อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

2.19) อาจารย์วิราณี แว่นทอง อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

2.20) อาจารย์จินตนา อนุวัฒน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ศิลปศกึษา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 

3.) กลุ่มลูกศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพศิลปิน จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน 

3.1) นางสาววรรจิต แจ้งมณี  ศิลปินอิสระทางด้านนาฏยศิลป์ 
3.2) นางสาวณพิชญา อ าพนัแสง ศิลปินอิสระทางด้านนาฏยศิลป์ 
3.3) ดร.อภิโชติ เกตแุก้ว  ศิลปินอิสระทางด้านศิลปะการแสดง 
3.4) อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี  ศิลปินอิสระทางด้านศิลปะการแสดง 
3.5) นางสาวธนาภรณ์ วีรเดช  ศิลปินอิสระทางด้านนาฏยศิลป์ 
3.6) นางสาวขนิษฐา บตุรเจริญ  ศิลปินอิสระทางด้านนาฏยศิลป์ 
3.7) นายณฐัพงษ์ ทวีศรี  ศิลปินอิสระทางด้านนาฏยศิลป์ 

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ ที่ ให้สัมภาษณ์ ข้างต้น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี ส่วนเก่ียวข้อง             
และสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อหาคุณลักษณะ
ความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี วิธีการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี คณุธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะครูสอนนาฏยศิลป์ตะวนัตก 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “การศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” ผู้ วิจัยได้ออบแบบเคร่ืองมือในการวิจัย เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า และเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและป้องกันการเกิดการอคติในการวิจัย ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ 
เคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้

1. การสัมภาษณ์ (Interview) 
ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมุ่งเนือ้หาในประเด็น ของลกัษณะความ

เป็นครู วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู และคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยบรรณที่โดดเด่น อีกทัง้ ปัจจยัหรือสภาพแวดล้อม วิธีการจดัการเรียนการสอน 
และบรรยากาศการสอน ของนราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะเป็นครูผู้สอนนาฏยศิลป์ตะวนัตก 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ผู้วิจัยจะคดัเลือกผู้ที่เก่ียวข้องจากกลุ่มตวัอย่างที่ก าหนดไว้โดยคดัเลือกให้เหลือ 

เพียงกลุ่มละไม่น้อยกว่า 1 คน แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น หยิบยกมาเป็นประเด็น ใน
การสนทนากลุ่ม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่มที่คัดเลือกแล้ว ได้ร่วมทบทวน อภิปราย ถกเถียง 
หรือให้ข้อมลูเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจยัครัง้นี ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูด้วยตนเอง งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มีการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการ
เก็บข้อมลูภาคสนาม (Field Data) โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
การศึกษาข้อมูลในเชิงเอกสารทางวิชาการในเร่ืองของประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ

คณุลกัษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกในระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี โดย
มุ่งประเด็นเก่ียวกบั คณุลกัษณะความเป็นครู คณุลกัษณะของครูในระดบัอดุมศึกษา และแนวคิด
ที่เก่ียวกับกระบวนการถ่ายทอด ที่มีการบนัทึกไว้ในต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ บทความ 
รวมถึงงานวิจัย ฯลฯ ทัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกส ารวจข้อมูลเชิงเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้อนี ้เพื่อเป็น
ข้อมลูประกอบเพิ่มเติมในขณะที่เก็บข้อมลูภาคสนามและเป็นประโยชน์แก่งานวิจยั จะกระท าก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  

 
 



  51 

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม 
การก าหนดประเด็นเพื่อใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามที่เก่ียวข้อง

กบัการศึกษาลกัษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกในระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์  
จรัสศรี โดยใช้ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะความเป็นครู วิธีการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ 
จรัสศรี ในฐานะในครูผู้สอนนาฏยศิลป์ตะวนัตก ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัและสภาพแวดล้อม ที่
ส่งผลต่อกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะในครูผู้ สอนนาฏยศิลป์
ตะวนัตก และประเด็นที่เก่ียวข้องกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอน บรรยากาศการ
สอน รวมถึงคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู และคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะในครูผู้ สอนนาฏยศิลป์ตะวันตก ตัง้เป็น
ค าถามในการวิจยั เพื่อให้ได้ประเด็นค าตอบตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัที่สมบรูณ์ครบถ้วน  

การตรวจสอบข้อมูล  
ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลูที่มีความเก่ียวกับคณุลกัษณะความเป็น

ครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี เพื่อเป็นการพิสจูน์ว่าข้อมลูที่
ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลมานัน้มีความถูกต้องหรือไม่โดยอาจจะท าไปพร้อมกันกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลก็ได้ ซึ่งผู้ วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยมีวิธีการตรวจสอบด้านผู้วิจยัและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งานวิจัย คือ การตรวจสอบว่าผู้ วิจัยและผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยแต่ละคนจะให้ข้อมูลหรือความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรจากการสัมภาษณ์ และการใช้วิธีการเก็บข้อมูล รวมถึงพฤติกรรม 
บรรยายกาศต่าง ๆ ที่เก่ียวกับผู้ ให้ข้อมูล ตลอดจนการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องจากเอกสารต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วย 

การจัดกระท าข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้นและกระท าการวิจัยไปพร้อมกันตลอดระยะเวลาในการ

ด าเนินงานวิจยั หลงัจากเสร็จสิน้การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูที่ได้มาจ าแนก
หมวดหมู่และตรวจสอบข้อมูล อีกครัง้หนึ่งว่าข้อมูลที่ได้รับมาทัง้หมดนัน้มีความถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ โดยตรวจสอบข้อมลูที่เก่ียวกบัองค์ความรู้ในประเด็นเร่ืองความเป็นครูและวิธีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี รวมถึง
คณุลกัษณะอื่นในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัปัจจยัหรือสภาพแวดล้อมที่สง่ผลต่อกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ของ นราพงษ์ จรัสศรี และประเด็นที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน 
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บรรยากาศการสอน ฯลฯ ของนราพงษ์ จรัสศรี เมื่อได้ข้อมลูที่เหมาะสมแก่การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ
สรุปผล หากข้อมลูบางสว่นไม่สมบรูณ์ผู้วิจยัจะท าการเก็บข้อมลูเพิ่มเติมในสว่นที่ขาดหาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกในระดับอุดมศึกษาของ   

นราพงษ์ จรัสศรี น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคณุลกัษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี 
อันได้แก่ คุณลักษณะทางด้านความเป็นครู วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่โดดเด่น และคุณลักษณะพิเศษในการเป็นต้นแบบของครูความเป็นครูทางด้าน
นาฏยศิลป์ตะวนัตก ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู จากการเก็บรวบรวมข้อมลู 
เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการ สัมภาษณ์และ 
จากนัน้ผู้ วิจัยจึงประมวลข้อมูลตามรูปแบบการวิจยั และน าเสนอผลการวิจัยและการพัฒนาการ
วิจยัในครัง้นี ้ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนา  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน
ระดบัอดุมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” เป็นการศึกษาถึงคณุลกัษณะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) ด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู และ 3) ด้านคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่โดดเด่น ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในการด าเนินการ อาศัยการเก็บรวบรวม
ข้อมลูจาก 2 แหล่งส าคญั ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาจากสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอตามคุณลักษณะส าคัญ 3 ด้าน  มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

คุณลักษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี 
การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการส่งต่อความรู้ทัง้ภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติัทางด้านนาฏยศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งสามารถจ าแนกคณุลกัษณะดงักลา่วใน
รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งได้ 5 กระบวนการส าคญั ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์เหตุผล หมายถึง การศึกษาลกัษณะสภาพแวดล้อม ปัจจยัส าคัญ 
เพื่อให้เกิดเป็นความรู้และความเข้าใจในลกัษณะการประเมินผู้ เรียนเบือ้งต้น ท าให้สามารถจัด  
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ในกระบวนการนีไ้ด้รับข้อมูลสนบัสนุนการวิเคราะห์จากการ
สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้

ก่อนการเรียนการสอนในแต่ละวิชา ทัง้แบบทฤษฎีหรือปฏิบัติ ท่านจะพูดคุย
แลกเปลี่ยนเร่ืองราวต่าง ๆ กับนิสิตก่อนเสมอ เช่น การสอบถามชื่อเล่น การสอบถามภูมิหลงัของ
การเรียนนาฏยศิลป์ การสอบถามเร่ืองราวทั่ว ๆ ไป หรือการเดินทางไป -กลับจากบ้านและ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเร่ืองของการละลายพฤติกรรมระหว่างท่านกับศิษย์  เป็นวิธีการประเมิน
ลกัษณะของผู้ เรียนในเบือ้งต้นด้วยการสนทนาพดูคยุให้คลายความตงึเครียด (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

จ าได้ว่าครัง้แรกท่านจะยังไม่สอนปฏิบัติก่อน แต่จะใช้วิธีการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้ดเูป็นกนัเอง ไม่เหมือนกบัการเรียนที่แบ่งแยกบรรยากาศของผู้สอนกบัผู้ เรียนแยกขาด
จากกัน แต่ท่านจะให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้ลองพูดถึงสิ่งที่คาดหวังจากรายวิชาปฏิบติั แล้วท่านก็จะ
สงัเกตนิสิตว่าสิ่งที่คาดหวงักบัประสบการณ์นาฏยศิลป์ที่ผ่านมานัน้ จะสามารถมาเจอกนัตรงกลาง
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ได้อย่างไร ท าให้นิสิตเรียนแล้วบรรลุจุดประสงค์ของวิชานัน้ เพราะวิชาปฏิบัติต้องสังเกต
พฒันาการผู้ เรียนเป็นหลกั (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี จะประเมินผู้ เรียนเบือ้งต้นด้วยวิธีการสอบถามผู้ เรียนมีภูมิ
ความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ เรียนว่ามีลักษณะอย่างไร จากนัน้ก็จะให้อิสระในการที่ผู้ เรียนจะ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเห็นได้จากการเรียนปริญญาเอกในหลกัสตูร 3 ปีนัน้ ครูจะให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด และให้เหตผุลต่อกระบวนการคิด ท าให้นิสิตนัน้สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและใช้ได้จริง 
(วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ท่านจะมีการประเมินความรู้ของนิสิตด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง โดย
สอบถามนิสิตเก่ียวกบัเนือ้หาของรายวิชาที่จะต้องเรียนในเทอมนัน้ ๆ เช่น  ถ้าวิชาทฤษฎีก็จะเป็น
แนวแลกเปลี่ยนพดูคยุในลกัษณะวิชาการมาก ๆ แต่ถ้าเป็นปฏิบติัก็จะเป็นเร่ืองของการสื่อสารผ่าน
ท่าทางมากกว่า ท่านจะเน้นย า้เสมอว่า นกัเต้นที่ดีนัน้ทกัษะที่เก่งก็ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องมา
จากการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกด้วย ท าให้ผู้ เรียนที่มีระดับของประสบการณ์นาฏยศิลป์ที่
แตกต่างกัน ได้เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนร่วมกันมากขึน้ ซึ่งแตกต่างจากการสอน
นาฏยศิลป์ตามสตูดิโอเอกชนทั่วไป (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 เมษายน 
2563) 

ก่อนการเรียนท่านจะสอบถามนิสิตแต่ละคนว่า พืน้เพหรือความหลงใหลใน
นาฏยศิลป์ของแต่ละคนมีลกัษณะอย่างไร สามารถระบหุรือให้ระดบัว่าเป็นแบบพอท าได้ ชอบมาก 
หลงรัก หรือคลัง่ไคล้ แล้วท่านก็จะอธิบายเชิงแลกเปลี่ยนความเห็นให้นิสิตได้เข้าใจว่า จดุมุ่งหมาย
ของการเรียนแต่ละคน ย่อมมีประสบการณ์ในอดีตมาเป็นส่วนก าหนดด้วยเช่นกัน หากนิสิตมี
ความรู้สึกกบันาฏยศิลป์ในลกัษณะแบบให้เรียนก็ได้ ไม่ได้ชอบหรือรักมาก ท่านก็จะมีวิธีการสอน
เพื่อให้นิสิตเพิ่มพนูระดบัเป็นความชอบ หรือกรณีที่นิสิตมีความรู้คลัง่ไคล้ ท่านก็จะแนะแนวความ
สม ่าเสมอหรือการรักษาสถานภาพของความรู้สกึนัน้เอาไว้ให้ได้โดยตลอด ซึง่ทัง้หมดท่านได้พดูคยุ
กับนิสิต ก็เป็นเร่ืองจากประสบการณ์ของท่านล้วน ๆ (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
22 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ถือเป็นต้นแบบความเป็นครูที่ดีอย่างแท้จริง เนื่องจากอาจารย์มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุและผลอย่างสม ่าเสมอ เร่ิมตัง้แต่การวิเคราะห์ผู้ เรียนอย่างมี
เหตุมีผลว่าผู้ เรียนแต่ละคนมีพืน้ฐานที่แตกต่างกัน อาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกกลุ่มผู้ เรียนให้เป็นที่
เหลื่อมล า้ทางการเรียนการสอน อาจารย์สามารถสร้างสังคมการเรียนในชัน้เรียนให้มีความ
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น่าสนใจ บริหารจัดการเร่ือง เนื อ้หาสาระส าคัญและเวลาได้อย่างเหมาะสม (ภัทรฤทัย  
กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

จากการเรียนการสอนกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้มีองค์ความรู้หลากหลาย
ศาสตร์ ฉะนัน้ท่านสามารถน าองค์ความรู้ผนวกกบัประสบการณ์ที่ท่านได้สัง่สมมาตลอดระยะการ
ท างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ท่านให้อิสระทางความคิดแก่
นิสิตและมีความเข้าใจในบริบทของนิสิตแต่ละคน จึงท าให้ท่านน าองค์ความรู้ของท่านมาบวกกับ
ความคิดอิสระของนิสิต น ามาวิพากษ์ วิเคราะห์ แนะน าและแก้ปัญหา จึงท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ที่เกิดจากทัง้ตัวนิสิตและอาจารย์ช่วยกันวิเคราะห์ ซึ่งนับว่าการเรียนการสอนในแบบนราพงษ์  
จรัสศรี ท าให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายน ามาใช้ใน  การจัดการเรียนสอนได้อย่างเหมาะสม  
(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้ศึกษากับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีการวิเคราะห์ทักษะพืน้ฐานของ
ผู้ เรียนก่อนจดัการเรียนการสอน ทัง้ในความรู้ความสามารถและความถนดัของผู้ เรียน เพื่อประเมิน
คณุลกัษณะของผู้ เรียน ส าหรับก าหนดรูปแบบและกระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ของรายวิชาและความแตกต่างของผู้ เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
ตลอดจนผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมในวิชาชีพของตนเองได้
อย่างสงูสดุ (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

การประเมินผู้ เรียนขัน้ต้นเกิดจากการพดูคยุและมีปฏิสมัพนัธ์ต่อผู้ เรียนอย่างเป็น
มิตร ท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความตึงเครียดและกล้าที่จะให้ข้อมลูจริงตามสภาพแวดล้อมของตน ทัง้นี ้
ในการจัดการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อผู้ เรียนเป็น
ส าคัญและมีความพยายามที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และเกิดการพัฒนาศักยภาพภายใน
ตนเองให้ดียิ่งขึน้ไป  (นรีรัตน์ พินิจธนสาร, การสื่อสารสว่นบคุคล, 11 เมษายน 2563) 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การวิเคราะห์เหตุผล เป็นกระบวนการแรกที่    
นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้ประเมินสภาพแวดล้อมหรือคณุสมบติัของผู้ เรียนในเบือ้งต้น ศึกษาภูมิหลงั
ของผู้ เรียนและความรู้สึกที่มีต่อรายวิชานัน้ ๆ หรือความรู้เร่ืองนัน้ ๆ ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เร่ืองราว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ สามารถจัดได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพของผู้ เรียน นอกจากนีป้ระเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนพดูคยุ เช่น เร่ืองนาฏยศิลป์ เร่ืองราวทัว่ไป 
ฯลฯ ก็เพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลาย เสริมสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทางนาฏยศิลป์ และ
ช่วยให้ผู้ เรียนลดความกดดันที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากตัวผู้ เรียนเองหรือจากปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างสุดวิสยั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดแนวคิดการเรียนภาคปฏิบัติทางนาฏยศิลป์ ที่ไม่ใช่การเรียน  
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เพื่อการแข่งขนั แต่ให้เป็นการเรียนเพื่อสร้างความเป็นเลิศของทกัษะปฏิบติัเป็นส าคญั และยงัต้อง
ให้ความส าคัญไปพร้อมกับการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึกและความจริงใจ อนัเป็นคุณสมบติัของ
ศิลปินที่มีความเป็นมืออาชีพในอนาคตนัน่เอง 

2. การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การศึกษาผลลพัธ์ที่เกิด
จากกระบวนการถ่ายทอดความ รู้ แล้วน ามาพัฒนา ดัดแปลง และปรับปรุง เพื่ อให้ เกิด
ประสิทธิภาพกบัผู้ เรียนมากที่สุด โดยเฉพาะการสอนภาคทฤษฎีที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจใน
องค์ความรู้ตามหลกัวิชาการด้วยการบรรยายหรือการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสอน
ภาคปฏิบติัที่มุ่งเน้นการสาธิตและการยกตวัอย่างเป็นหลกั ในกระบวนการนีไ้ด้รับข้อมลูสนบัสนุน
การวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยการ
รับฟังและกระตุ้นผลกัดนัให้ผู้ เรียนคิดแก้ปัญหา เพื่อพฒันาทกัษะความคิด ผลลพัธ์ดงักล่าวจะถูก
น ามาพัฒนาปรังปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจตามหลกัวิชาการด้วย
การบรรยายหรือการอภิปราย   และการสอนภาคปฏิบติัที่มุ่งเน้นการสาธิตและการยกตวัอย่างเป็น
หลกั อีกทัง้ในการเรียนการสอนทุกคาบครูจะให้ผู้ เรียนได้สรุปสิ่งที่ได้รับและแสดงความคิดเห็น 
เพื่อน าไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนครัง้ต่อไป (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ถือเป็นผู้ ทรงคุณค่าในด้านการถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
นาฏยศิลป์ เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเป็น
นักแสดงทัง้ในและต่างประเทศ เป็นผู้ สร้างสรรค์การแสดงหลากหลายประเภททัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจให้ท าการแสดงระดบัชาติในนามตวัแทนประเทศไทย 
การเป็นนักวิชาการ มีผลงานทางวิชาการสืบเนื่องมาอย่างสม ่าเสมอทัง้บทบาทนักแสดงและ
นกัวิชาการศึกษา    จึงท าให้การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี มีการ
พัฒนา ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับผู้ เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากบทบาทของ
อาจารย์ที่มีหลายด้าน การถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่าง ๆ จึงสามารถบรรยาย และอภิปราย ได้อย่าง
ละเอียดชัดเจนมีเหตุผล เพราะประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริง  
ทุกค าถามและ  ข้อสงสัยของผู้ เรียนจึงได้ค าตอบที่กระจ่างชัด อาจารย์สามารถสร้างสังคมการ
เรียนในชัน้ เรียนให้มีความน่าสนใจโดยการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแบบผสมผสาน  
วิธีการน าเสนอประเด็นการศึกษา ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง อาจารย์สร้างสถานะการณ์
ตวัอย่าง เพื่อดึงความสามารถของผู้ เรียนออกมาแสดงความเห็นร่วมกนั เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้
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ศกึษาวิธีการวิเคราะห์อย่างมีเหตผุลตามแบบอย่างนกัวิจยัที่ดี (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

จากการที่ท างานร่วมกบันราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีเนือ้หาในการปฏิบติั การปรับปรุง 
และการพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด เช่น การสอบเต้นทีสิส ท่านก็ได้
พัฒนารูปแบบการสอบให้มีมาตรฐานที่ดีขึน้เร่ือย ๆ ตามยุคสมัย ตลอดจนการเต้นบลัเลต์ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
ในวงการนาฏยศิลป์ตะวันตกของคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัให้มีมาตราฐานและ
คณุภาพที่สงูขึน้จนถึงปัจจบุนั (สิรินธร ศรีชลาคม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 เมษายน 2563) 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี มีความแตกต่างไปจาก  
ผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์คนอ่ืน ๆ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะท่านเป็นผู้ ที่มีความรู้   
ความเข้าใจและความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ทัง้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนประสบ
ความส าเร็จในด้านวิชาการและวิชาชีพ ท าให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ  นราพงษ์ จรัสศรี 
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าในใน
ภาคทฤษฎีได้อย่างลึกซึง้ ส่วนภาคปฏิบติั นราพงษ์ จรัสศรี มีกลวิธีและกระบวนการจดัการเรียน  
การสอนด้วยการสาธิตและยกตวัอย่างเพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบติัตาม และเรียนรู้จากแบบอย่างใน
ชัน้เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบติัการทางด้านนาฏศิลป์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นอาจารย์ผู้ สอนที่มี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ พฒันา ดดัแปลง และปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
เข้าใจในเนือ้หาข้อบทเรียนและเห็นภาพจริง จากการอธิบาย ยกตัวอย่างและสาธิตปฏิบัติจริง
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่มากยิ่งขึน้  นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี สามารถถ่ายทอด
ความรู้และดดัแปลงเนือ้หาที่มีความซบัซ้อนเข้าใจยาก ให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชดัเจนและ
กระจ่างมากยิ่งขึน้ (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

จากการเรียนการสอนทางด้านทฤษฎีท่านได้ใช้ประสบการณ์ตรงที่  ท าให้นิสิตได้
เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึน้ เช่น ในการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการศิลปกรรม ท่านน า
ประสบการณ์ทัง้ทางด้านการแสดงจากต่างประเทศของท่าน ที่มีองค์ความรู้หลากหลายทัง้การจัด
นิทรรศการ แนวคิดด้านการออกแบบประชาสัมพันธ์ การน าดนตรีมาประกอบใช้ในการแสดง  
ซึ่งน้อยคนนัก ที่จะมีความรู้ด้านศิลปกรรมที่หลากหลายจนเกิดเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงทัง้ในและ
ต่างประเทศ อีกทัง้ท่านยังให้นิสิตร่วมอภิปรายผลงานโดยรับฟังความคิดเห็นของนิสิตเพื่อให้นิสิต
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ได้น าแนวคิดจากท่านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบนั (ชนิดา จนัทร์งาม , การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

การถ่ายทอดความรู้ในภาคทฤษฎีของนราพงษ์ จรัสศรี มีการน าตัวอย่างที่มี
ความสอดคล้องกับเนือ้หาที่จัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายมาเป็นกรณีศึกษา เพื่ อให้
ผู้ เรียนวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้จากกรณีตวัอย่าง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงและเป็นแนวทาง
ส าหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ในภาคปฏิบัติของ  
นราพงษ์ จรัสศรี มีการวางแผนและการจดัการอย่างเป็นระบบที่ให้ผู้ เรียนมีการทดลองปฏิบติัและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ เรียนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะวิชาสอดคล้องกับวิชาของผู้ เรียน เช่น 
นิสิตรุ่นน้องที่ศึกษาเก่ียวกบัซึ่งท าให้ผู้ เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการต่อยอดจากองค์
ความรู้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้มีคณุประโยชน์ทัง้ทางด้าน
วิชาการและด้านงานทางศิลปะ เพราะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้รอบด้าน สามารถอ้างอิงทฤษฎีทัง้ไทย
และสากลมาใช้ในการอธิบายได้โดยละเอียดและแม่นย า ทัง้ทางปฏิบติัก็สามารถน าประสบการณ์
จริงมาให้ผู้ เรียนสามารถได้เรียนรู้โดยตรง เรียกได้ว่า ผู้ เรียนนัน้เรียนรู้ได้ในขัน้ความรู้ปฐมภูมิด้วย
เป็นประสบการณ์จากผู้สอนโดยตรง และยกตัวอย่างเหตกุารณ์ วิธีการแก้ไข รวมทัง้แนวทางการ
พัฒนาที่สามารถมาปรับใช้ได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน  (นรีรัตน์ พินิจธนสาร, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 11 เมษายน 2563) 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็น
กระบวนการที่ 2 ที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้การสาธิตหรือการยกตวัอย่าง และการอธิบาย ดัดแปลง 
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ โดยนราพงษ์ จรัสศรี สามารถถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการที่มีความยากให้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงการยกตัวอย่างเหตุการณ์   
ต่าง ๆ โดยให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัจากนัน้นราพงษ์ จรัสศรี มีกลวิธีและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผู้ เรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนและกระจ่างมากยิ่งขึน้ในเนือ้หาที่มีความ
ซบัซ้อนเข้าใจยาก นอกจากนีย้ังใช้ประสบการณ์ตรงมาช่วยในการถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้มีความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ และพัฒนามาตรฐานกระบวนการถ่ายทอดมาเร่ือย ๆ เพื่อให้องค์ความรู้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. การทดสอบกระบวนการเพ่ือประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง 
การเปรียบเทียบเพื่อทดสอบกระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ ส าหรับการพัฒนาวิธีการที่
เหมาะสมกบัผู้ เรียนให้มากที่สุด โดยพิจารณาผลลพัธ์ที่ เกิดขึน้ภายหลงัการจัดการเรียนรู้ ทัง้จาก
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วิธีการสงัเกตการณ์หรือการสมัภาษณ์ผู้ เรียนโดยตรง ในกระบวนการนีไ้ด้รับข้อมูลสนับสนุนการ
วิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

จากประสบการณ์ครูมักจะใช้การทดสอบกระบวนการเพื่อประเมินผลของการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการส าคญัคือ การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนแต่ละคนที่มีต่อการถ่ายทอด
ความรู้ทัง้ในภาคการบรรยาย ภาคการอภิปราย และภาคการปฏิบัติตามหลักของนาฏยศิลป์ 
จากนัน้จะใช้วิธีการเข้าหาผู้ เรียนแต่ละคนด้วยวิธีการสมัภาษณ์ผู้ เรียนโดยตรงเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่มี ต่อการถ่ายทอดความรู้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ เรียน  
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

กระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดความรู้ เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่มีความส าคญัเป็นอย่างมาก ภายหลงัการจดัการเรียนรู้หรือด าเนินการสอนของนราพงษ์ 
จรัสศรี จะท าการสังเกตการณ์ผู้ เรียนอยู่เสมอว่า ผู้ เรียนมีทัศนคติต่อการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึน้
อย่างไร อีกทัง้ยังท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  เพื่อเปิดรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ เรียนในการจดัการเรียนการสอนครัง้ต่อไป (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 19 เมษายน 2563 

ในทุกครัง้หลงัการเรียนนราพงษ์ จรัสศรี จะเต็มที่กับการสอน ให้ข้อมูลความรู้ที่
เป็นประโยชน์และเป็นจริงมากที่สดุแก่ผู้ เรียนเสมอ ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคญัที่ท าให้ผู้ เรียนประทบัใจใน
การสอนของท่าน และที่ส าคญัคือท่านใส่ใจผู้ เรียนทุก ๆ คน โดยท่านมักจะสงัเกตว่าผู้ เรียนเข้าใจ
หรือไม่โดยการสอบถาม การให้โอกาสผู้ เรียนได้อธิบายและแสดงความคิดเห็นเสมอ รวมไปถึงเมื่อ
จบการเรียนการสอน ท่านจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อวิธีการสอนของท่านว่า
ผู้ เรียนคิดเห็นอย่างไร มีตรงไหนที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียนได้อีกหรือไม่ 
(ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียน และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
จากนราพงษ์ จรัสศรี ตัง้แต่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
เป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ท าให้เห็นการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาให้ทันกับยุคสมัย และ 
การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามช่วงอายุของผู้ เรียนอย่างเหมาะสม โดยท่านมักจะใช้วิธีการ
สอบถามถึงความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดไปหรือไม่ รวมถึงใช้วิธีการสงัเกตถึงความเข้าใจ
ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้ เรียนอยู่เสมอ (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2563)  
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จากประสบการณ์การเรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีการออกแบบการเรียนการ
สอนที่มีการให้โจทย์และแบบทดสอบที่แตกต่างกันในทุก ๆ สปัดาห์ของการเข้าเรียนอยู่เสมอเพื่อ
ติดตามผลและพัฒนาการของผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอ ด้วยการปฏิบติัลงมือทดลองท าด้วยตนเอง
และการตัง้ค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิดในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อประเมินผลผู้ เรียนจากการ
สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์โดยตรง (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 เมษายน 
2563) 

ในหัวข้อนีจ้ะเห็นได้ชัดจากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ที่มีการ
สัมภาษณ์พูดคุยมีการทดสอบกระบวนการหลายขัน้ตอนระหว่างผู้ วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ตัง้แต่การทดลองครัง้ที่1 - ครัง้ที่ 4 ที่ผู้ วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานโดยมีที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าปรับแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับผู้วิจยัให้มากที่สุด อีกทัง้หลกัในการสร้างงานที่นราพงษ์ 
จรัสศรี ได้ให้ค านิยามไว้คือ จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่ท าขึน้ใหม่ไม่เหมือนใคร เกิดองค์ความรู้
ใหม่และมีความทนัสมยั ผลงานที่ท่านเป็นที่ปรึกษาทกุชิน้จึงแปลกใหม่ไม่ซ า้กนั (ชนิดา จนัทร์งาม, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นอาจารย์ที่มีการทดสอบและประเมินผู้ เรียนอยู่เสมอโดยมิให้
ผู้ เรียนรู้สึกว่านั่นคือ การทดสอบหรือประเมิน เนื่องจากการพบปะสนทนาทัง้แบบส่วนตัว  
และแบบรวมกลุ่มผู้ เรียน อาจารย์มกัจะมีการตัง้ข้อสงสยัหรือค าถามเพื่อให้ผู้ เรียนตอบหรือแสดง
ความคิดเห็นออกมาอย่างอิสระ อาจารย์จะไม่แสดงความกดดันให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าค าตอบนัน้  
ถูกหรือผิด แต่อาจารย์จะช่วยดึงค าถาม หรือเสนอแนะแนวทางให้เข้าไปถึงประเด็นที่ส าคัญใน  
การสนทนาวันนัน้ เพื่อทดสอบผู้ เรียน และปลายทางผู้ เรียนจะสามารถเข้าใจในเร่ืองนัน้ ๆ อย่าง
ถูกต้อง ท าให้ผลที่ได้นัน้ แสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดว่าผู้ เรียนเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาและลงมือ
ปฏิบติัได้อย่างถกูต้องหรือไม่ (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ของ
ผู้ เรียนโดยวิธีการสังเกตจากงานต่าง ๆ ที่ได้มอบหมายให้ผู้ เรียน เช่น ผลงานสร้างสรรค์ทาง
นาฏยศิลป์ ที่ด าเนินโดยใช้กระบวนการการทดลองสร้างสรรค์ อีกทัง้ยังมีการพบปะพูดคุยกับ
ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัระหว่าง
กลุ่มผู้ เรียนกันเองและจากนัน้จึงหาข้อสรุป นอกจากนีย้ังมี  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ระหว่างกลุ่มผู้ เรียนกับและผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องโดยได้รับเชิญจากอาจารย์ผู้ สอน 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้หลากหลาย เหล่านีล้้วนแล้วแต่เกิดจากกระบวนการประเมินผล  
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การเรียนรู้และปรับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ (กชกร ชิตท้วม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

การทดสอบและกระบวนการประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี 
ได้จัดท าอย่างเป็นขัน้ตอนและท าการประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระยะทัง้ด้วยการสงัเกตการณ์ และ
การสมัภาษณ์ผู้ เรียนโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงตามความเข้าใจในการเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมา
และช่วยหาทางหนทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ เรียนมีทิศทางต่อการศึกษาได้ตรงตามวตัถุประสงค์
และสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นรีรัตน์ พินิจธนสาร , การสื่อสารส่วนบุคคล,  
11 เมษายน 2563) 

ดงันัน้ ผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การทดสอบกระบวนการเพื่อประเมินผลของการ
ถ่ายทอดความรู้ เป็นกระบวนการที่ 3 ที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้การสงัเกตในตวัผู้ เรียนเป็นหลกั โดย
สงัเกตถึงพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มีต่อความเข้าใจองค์ความรู้ที่ได้รับไปนัน้มากน้อยแค่ไหน ทัง้ใน
ภาคการบรรยาย ภาคการอภิปราย และภาคการปฏิบัติ จากนัน้นราพงษ์ จรัสศรี จึงได้ท าการ
ประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้โดยการสมัภาษณ์ผู้ เรียนทัง้รายบคุคลและรายกลุ่ม นอกจากนี ้
นราพงษ์ จรัสศรี ยงัได้ออกแบบโจทย์และแบบทดสอบในเนือ้หาที่ถ่ายทอดให้ผู้ เรียน ด้วยให้ผู้ เรียน
ทดลองลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

4. การสร้างกระบวนการที่ ส่งเสริมความส าเร็จ หมายถึง การสร้างแนวปฏิบัติ
หรือ แรงบนัดาลใจให้กบัผู้ เรียน ให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง ให้ผู้ เรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถที่แสดงออกถึงองค์ความรู้ที่ ได้ รับ ในกระบวนการนี ไ้ด้ รับข้อมูลสนับสนุ น              
การวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูมีความปรารถนาสูงสุดที่จะเห็นลูกศิษย์ทุกคนประสบ
ความส าเร็จ โดยใช้กระบวนการติดตามและคอยผลกัดนัศิษย์ทกุคนอย่างสม ่าเสมอคอยให้ก าลงัใจ
และแนะน าแนวทางในความส าเร็จทัง้ทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิตการท างาน และพยายามมุ่งมัน่
ให้เกิดความส าเร็จ สิ่งส าคญัคือการช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกนัระหว่างผู้ เรียนด้วยกนั เพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด เป่ียมด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ กลัน่กรององค์ความรู้
จนเกิดเป็นผลงานใหม่ที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสงัคม (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี เป็นที่มีทศันคติที่ดีต่อการจดัการเรียนการสอน โดยมีกลวิธีและ
กระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ เรียนในชัน้เรียน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การไม่แบ่งกลุ่มผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสงู ระดบัปานกลาง 
และระดับต ่า ในชัน้เรียน หากแต่มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึก
ปฏิบติั หรือมีแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ รวมไปถึงมีโอกาสในการแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใน
และความสามารถของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกนัในระหว่างชัน้เรียน ท าให้ผู้ เรียนมีก าลงัใจและ
ภาคภูมิ ใจในตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ ดี ต่อตนเองและผู้ อ่ืน ทั ง้นี อ้าจกล่าวได้ว่า 
กระบวนการที่ส่งเสริมความส าเร็จของนราพงษ์ จรัสศรี สอดคล้องกบัคณุสมบติัและคณุลกัษณะที่
ดีของครู อาจารย์ หรือผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดีและมีคุณภาพของสังคม (วิทวัส กรมณีโรจน์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563 

ท่านมักเปิดกว้างให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอ  
ไม่ว่าทางทฤษฎี ท่านจะให้ผู้ เรียนมีโอกาสวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสยกตวัอย่างจากประสบการณ์ตรงของตนเอง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัหรือใน
การเรียนปฏิบัติท่านก็มักจะให้ผู้ เรียนได้ท าการทดลองลีลาท่าทางต่าง ๆ จากความชอบ ความ
สนใจของผู้ เรียนเองก่อน เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้องค์ความรู้ของตนเองอย่างเต็มที่ ก่อนที่ท่านจะให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม ที่ส าคัญคือท่านจะคอยปรับแต่ไม่แก้ไข ไม่ทิง้ตัวตนของผู้ เรียนที่อยู่ในงาน 
หากแต่คอยช่วยเสริมจดุต่าง ๆ ให้ผลงานสมบรูณ์ที่สดุ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
(ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นบุคลากรท่านหนึ่งที่เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้ เรียนมากมาย
หลายคน ด้วยเพราะความรู้ความสามารถและการปฏิบติัตนเป็นต้นแบบให้ผู้ เรียนเห็นถึงการศกึษา 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างจนพบกับความส าเร็จ ส่วนการสร้างแรงเสริมหรือความมั่นใจ  
ให้กบัผู้ เรียนนัน้ อาจารย์ใช้วิธีเสริมแรงและก าลงัใจให้ผู้ เรียนแต่ละคนแตกต่างกนัตาม บุคลิกภาพ
ภายนอก และอุปนิสัยของแต่ละคนเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดง
ความสามารถออกมา เมื่ อผู้ สอนยื่ น โอกาสให้แสดงความสามารถ และองค์ความ รู้  
สามารถแสดงออกมาได้อย่างมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในความองค์ความรู้ของตนเอง  
(ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

จากงานวิจยัที่ท่านได้เป็นที่ปรึกษาทุกผลงานสามารถสะท้อนถึงความเป็นตวัตน
ของตัวเองของนิสิตได้อย่างชัดเจน เพราะท่านได้ให้อิสระทางความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยเฉพาะตวัข้าพเจ้าเองมีความชื่นชมในความสามารถของอาจารย์ในการให้ก าลงัใจอยู่เคียงข้าง
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นิสิตในช่วงที่ข้าพเจ้าประสบปัญหาเก่ียวกบัครอบครัวได้สญูเสียคณุพ่อ ซึ่งตอนนัน้ข้าพเจ้าเองไม่มี
ก าลงัใจในการท างานหรือการเรียนเลย ท่านให้ก าลงัใจและผลกัดนัให้ตวัข้าพเจ้าได้แสดงผลงาน
พร้อมกับเพื่อน ๆ ท่านกล่าวว่า “ต้องท าให้แม่ภูมิใจนะ อย่าท าให้แม่ผิดหวงั อาจารย์จะช่วยเอง” 
ค าพูดนีน้บัเป็นพลงัในการท างานอย่างมาก และเป็นผลงานจบการศึกษาในระดับดุษฎีบณัฑิตที่
ข้าพเจ้าภูมิใจมาก ภูมิใจ ในตัวเอง ภูมิใจในความเป็นสตรีอีสาน (ชนิดา จันทร์งาม, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

กระบวนการส่งเสริมความส าเร็จนราพงษ์ จรัสศรี มีขัน้ตอนที่เข้มงวดและเป็น
ระบบระเบียบ ดงัจะให้เห็นว่าศิษย์จบการศึกษาสาขานาฏยศิลป์ นัน้ เพราะผู้สอนใช้ประสบการณ์
ส่วนตัวที่มีคุณค่าทัง้ความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการแสดง และการใช้ชีวิตมาสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนนัน้ประสบความส าเร็จในการเรียน และวิชาชีพ (วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีการสนับสนุนและผลกัดันให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงองค์ความรู้
อย่างเต็มความสามารถ โดยมีการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ เรียน และมีกระบวนการที่ท าให้
ผู้ เรียนสร้างความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนตัง้เป้าหมายให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือประสบความส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่านเปิดกว้างและให้อิสระแก่ผู้ เรียนเป็นอย่างมาก  
อีกทั ง้ยังคอยให้ก าลังใจ และให้ผู้ เรียนสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองว่าเราสามารถได้  
(กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่ให้การสนบัสนุน สง่เสริม และช่วยผลกัดนัให้ผู้ เรียนกล้า
ที่จะแสดงศกัยภาพตามทกัษะความรู้ ความสนใจของตนเอง เพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์ได้อย่างเต็มที่ โดยคอยเป็นที่ปรึกษาแนะน าแนวทางเพื่อให้เห็นความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์งานนัน้อย่างอิสระและไม่ครอบน าความคิด แต่ใช้กลวิธีที่สามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดแรง
บนัดาลใจ น าไปสู่การแสวงหาความรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
(นรีรัตน์ พินิจธนสาร, การสื่อสารสว่นบคุคล, 11 เมษายน 2563) 

ดงันัน้ ผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างกระบวนการที่สง่เสริมความส าเร็จ เป็น
กระบวนการที่ 4 ที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้การเคารพในการตดัสินใจของผู้ เรียน การให้โอกาสผู้ เรียน
ได้ใช้ความคิดและแสดงศักยภาพของตนอย่างอิสระ ไม่ปิดกัน้ความคิดของผู้ เรียนในการสร้าง
แนวทางปฏิบติัหรือแรงบนัดาลใจ รวมทัง้ให้โอกาสวิเคราะห์ วิจารณ์ ความคิดของกนัและกนัในชัน้
เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้องค์ความรู้ของตนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรียงัคอยช่วยให้
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ค าแนะน า ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดและแรงบนัดาลใจของผู้ เรียนให้ดีมาก ด้วยการเพิ่มเติม
ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ละทิง้ความเป็นตัวตนของผู้ เรียน  และคอยแนวทางใน
ความส าเร็จทัง้ทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การท างาน และพยายามมุ่งมั่นให้เกิดความส าเร็จ  
โดยมีความปรารถนาสงูสดุที่จะเห็นผู้ เรียนทุกคนประสบความส าเร็จอยู่เสมอ 

5. การสร้างความรู้ใหม่ หมายถึง กระบวนการส่งเสริม ผลกัดัน สนับสนุน และให้
โอกาสผู้ เรียน ได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีอิสระ ภายใต้
แนวคิดหรือประเด็นที่ก าหนดเอาไว้ให้ พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ปรับปรุง และร่วม
พฒันาให้การสร้างความรู้ใหม่ ในฐานะเป็นงานสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์เกิดความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ในกระบวนการนีไ้ด้รับข้อมลูสนบัสนนุการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้ 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้ ผลักดันให้ผู้ เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองใน 
ด้านการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์อย่างมีอิสระ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทัง้ทางด้านวิชาการ
และด้านผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดหรือประเด็นที่ก าหนดเอาไว้ให้ โดยมีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ช่วยเหลือ ปรับปรุง และร่วมพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ครูเป็นต้นแบบของ
การสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับสิ่งเดิม มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานอยู่ตลอดเวลา ในฐานะ  
ของนักวิชาการและนักออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ให้มี ประสิทธิภาพมากขึน้  
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ท าให้มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ผลักดัน และสนับสนุนให้
ผู้ เรียนได้แสดงภาพของตนเองทัง้ในด้านการปฏิบัติการและการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์ได้อย่างมีอิสรภาพ โดยไม่ปิดกัน้ความคิดหรือตีกรอบความคิดเห็นของผู้ เรียนภายใต้
แนวคิดของตนเอง อีกทัง้ยังรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ เรียน เพื่อหาข้อสรุปและ
แนวทางแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้อยู่เสมอ อาจกล่าวได้ว่า การรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน ประกอบ
กบัการใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจและจากความสามารถจากประสบการณ์ตรงทัง้ในด้านวิชาการ
และวิชาชีพของนราพงษ์ จรัสศรี ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการ
ครองตนในฐานะเป็นที่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์ให้มีความสมบรูณ์ (วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563) 

การสร้างความรู้ใหม่ของนราพงษ์ จรัสศรี มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการ  
ฟมูฟักให้ผู้ เรียนได้แสดงศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ จากนัน้ครูยงัเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ท าให้ผลงานชิ น้นัน้มีความสมบูรณ์มากขึน้ ซึ่งเป็นการร่วม
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พฒันาท าให้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการท างานประสานร่วมของผู้สอนและผู้ เรียนที่ต่างได้ประโยชน์
จากการศกึษาในครัง้นี ้(วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ในด้านการส่งเสริมศกัยภาพของผู้ เรียนในด้านการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีอิสระ 
โดยท่านให้อิสระด้านการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความถนดัของผู้ เรียนภายใต้แนวคิดหรือ
ประเด็นที่ก าหนดเอาไว้ อีกทัง้ยังเฝ้าติดตามกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงผลงานให้น่าสนใจยิ่งขึน้ เช่น ใน
วิทยานิพนธ์เร่ืองการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อสะท้อนภาพลกัษณ์ของสตรีอีสานผ่านการชมหนัง
กลางแปลง ในการใช้อปุกรณ์ประกอบการแสดงโดยใช้เสื่อในการแสดง ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะโดย
การน าเสื่อมาจัดวางเป็นคร่ึงวงกลมรอบหนังกลางแปลงในฐานะผู้ สร้างสรรค์ผลงานเป็นงาน
สร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์เกิดความสมบูรณ์มาก (ชนิดา จันทร์งาม , การสื่อสารส่วนบุคคล ,  
10 เมษายน 256) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีกระบวนการส่งเสริม ผลกัดัน สนบัสนุน และให้โอกาสผู้ เรียน
ได้แสดงศักยภาพของตนเองในด้านการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีอิสระ มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานและร่วมกันวิพากษ์เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง มีการชีแ้นะแนวทางให้ผู้ สร้างสรรค์ก าหนดประเด็นจากสิ่งที่ผู้
สร้างสรรค์ไม่เคยท าผสานกับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่อันจะสามารถเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ เหล่านีล้้วนแล้วแต่เป็นกระบวนเพื่อให้ผู้ เรียนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของตนเองให้
สมบรูณ์มากยิ่งขึน้ (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ที่มีองค์ความรู้รอบด้านและสามารถบูรณาการทาง
ความคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อยู่เสมอ เมื่อผู้ เรียนได้เข้าหาค าปรึกษาหรือเสวนาจึงมัก
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านัน้ กลับมาด้วยสิ่งส าคัญอีกประการ คือ การรับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน ท าให้เกิดการวิพากษ์ประเด็นที่ทนัต่อเหตกุารณ์และ
ช่วงสมัย เกิดการผสานทางความคิด และผลกัดนัให้ผู้ เรียนมีความอุสาหะที่จะแสวงหาซึ่งค าตอบ 
หรือการกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ ๆ น าให้เกิดแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อวงการศิลปะและงานทางวิชาการ (นรีรัตน์ พินิจธนสาร, การสื่อสารส่วนบุคคล, 11 เมษายน 
2563) 

ดังนัน้ ผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า การสร้างความรู้ใหม่ เป็นกระบวนการสุดท้าย            
ที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้การผลักดันให้ผู้ เรียนได้แสดงถึงศักยภาพที่ผู้ เรียนมีได้อย่างเต็ ม
ความสามารถ อีกทัง้มีการตัง้ประเด็นข้อค าถาม เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมลูทางความคิด ช่วยเหลือ 
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แก้ไขและปรับปรุงในเร่ืองขององค์ความรู้ นราพงษ์ จรัสศรี สามารถให้ค าแนะน า ชีแ้นะให้ผู้ เรียนได้ 
หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนและท าให้เกิดความสมบูรณ์มากขึน้ต่อศกัยภาพของผู้ เรียน 
จึงก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกนัระหว่างครูและผู้ เรียน  

ตาราง 1 สรุปคณุลกัษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
1 การวิเคราะห์เหตผุล 1.1 การศึกษาภูมิหลังของผู้ เรียนและ

ความรู้สึกที่มีต่อรายวิชา ด้วยการพูดคุย
1.2 การสร้างความผ่อนคลาย เสริมสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ทางนาฏยศิลป์ 
และช่วยให้ผู้ เรียนลดความกดดันที่อาจ
เกิดขึน้  
1.3 ก า รถ่ า ย ท อ ด แน ว คิ ด ก า ร เ รี ย น
ภาคปฏิบติัทางนาฏยศิลป์ ที่ไม่ใช่การเรียน
เพื่อการแข่งขัน แต่ให้เป็นการเรียนเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศของทักษะปฏิบัติเป็น
ส าคญั  
1.4 การให้ความส าคัญกับการสื่อสาร
อารมณ์ ความรู้สึกและความจริงใจ อัน
เป็นคุณสมบติัของศิลปินที่มีความเป็นมือ
อาชีพ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
2 การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 2.1 การสาธิตหรือการยกตวัอย่าง และการ

อ ธิบ าย  ดั ด แป ล ง  พัฒ นา  ป รับป รุ ง
กระบวนการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ 
2.2 การส ร้างกลวิ ธีและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผู้ เรียนได้เข้าใจ
อย่างชัดเจนในเนือ้ที่มีความซบัซ้อนเข้าใจ
ยาก  
2.3 การใช้ประสบการณ์ตรงมาช่วยในการ
ถ่ายทอดให้ผู้ เรียนได้มีความเข้าใจอย่าง
ลกึซึง้ 
2.4 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการ
ถ่ายทอดอย่างสม ่ า เสมอ เพื่ อให้องค์
ความรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3 การทดสอบกระบวนการเพื่อประเมินผล
ของการถ่ายทอดความรู้ 

3.1 การสังเกตในตัวผู้ เรียนเป็นหลัก โดย
สงัเกตถึงพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มีต่อความ
เข้าใจองค์ความรู้ที่ได้รับ 
3.2 การประเมินผลของการถ่ ายทอด
ความรู้โดยการสมัภาษณ์ผู้ เรียน 
3.3 การออกแบบโจทย์และแบบทดสอบใน
เนือ้หาที่ถ่ายทอดให้ผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียน
ทดลองลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
4 การสร้างกระบวนการที่สง่เสริมความส าเร็จ 4.1 การเคารพในการตัดสินใจของผู้ เรียน 

การให้โอกาสผู้ เรียนได้ใช้ความคิดและ
แสดงศกัยภาพของตนอย่างอิสระ  
4.2 การให้ โอก าส วิ เค ราะ ห์  วิ จ า รณ์ 
ความคิดของกันและกันในชัน้เรียน เพื่อให้
ผู้ เรียนได้ใช้องค์ความรู้ของตนได้ 
4.3 การให้ค าแนะน า  ค าป รึกษาเพื่ อ
ส่งเสริมความคิดและแรงบันดาลใจของ
ผู้ เรียน โดยไม่ละทิง้ความเป็นตัวตนของ
ผู้ เรียน 

5 การสร้างความรู้ใหม่ 5.1 การผลักดันผู้ เรียนแสดงศักยภาพที่มี
ได้อย่างเต็มความสามารถ  
5.2 การตัง้ประเด็นข้อค าถาม เพื่อที่จะ
แลกเปลี่ยนข้อมลูทางความคิด  
5.3 การส่งต่อและการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ร่วมกนัระหว่างครูและผู้ เรียน 

 
ที่มา: ผู้วิจยั 

คุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 
การเป็นต้นแบบความเป็นครู หมายถึง พฤติกรรมหรือการแสดงออกเชิงบวกที่บ่งชีถ้ึง

ลักษณะส าคัญของการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งพฤติกรรมหรือ             
การแสดงออกนัน้ เกิดขึน้โดยธรรมชาติ ไม่มีการประดิษฐ์หรือเจตนาสร้างให้เกิดขึน้ จากการลง
พืน้ที่ การสมัภาษณ์ และการสงัเกตการณ์ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลวิเคราะห์คณุลกัษณะด้านการเป็น
ต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี ซึง่อธิบายเชิงวิเคราะห์ได้เป็น 17 ประการ ต่อไปนี ้
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1. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เรียกร้องหรือหวังสิ่งตอบแทนแบบอามิสสินจ้าง 
หมายถึง การประพฤติตนหรือปฏิบัติหน้าที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยนราพงษ์ จรัสศรี  
ที่มิได้มีการเรียกร้องหรือร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากผู้ เรียนหรือบคุคลใกล้ชิดกบัผู้ เรียน ในลกัษณะของ
อามิสสินจ้างหรือของก านลั อนัจะเป็นการเอือ้ประโยชน์หรือสร้างความพงึพอใจแก่ตนเอง ซึ่งผู้วิจยั
วิเคราะห์ได้จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการท างานครู โดยเสียสละเวลาส่วนตัวใน
การให้นิสิตเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเร่ืองเก่ียวกับการเรียนได้ตลอด โดยการปรึกษาแต่ละครัง้ใช้
เวลามาก และบางครัง้ใช้เวลานานหลายวนั อาทิ การให้ค าปรึกษาเร่ืองการออกแบบการแสดงและ
รูปเล่มวิจยั ซึ่งท่านก็ให้ความช่วยเหลือนิสิตโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรืออามิสสินจ้างจากนิสิต 
โดยส่วนใหญ่นิสิตจะเป็นผู้ จัดหาของฝากเองด้วยความเกรงใจท่าน (พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ
จากนราพงษ์ จรัสศรี ตัง้แต่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้แต่ปีการศึกษา 2552 จนถึง 2562 เป็น
ระยะเวลานานกว่า 10 ปี ท่านนับเป็นปูชนียบุคคลของบรรดาลูกศิษย์ที่คอยบ่มเพาะความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และการใช้ชีวิตการเรียนและการท างานให้กับลกูศิษย์ทุกคนอย่าง
เท่าเทียม โดยมิได้มีการเรียกร้องสิ่งใดจากผู้ เรียน ในทางกลับกันท่านเป็นผู้ ให้เสมอมา ทุ่มเท
แรงกายแรงใจเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ทุกคน (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ได้ปฏิบัติหน้าท่ีความเป็นครูอย่างบริสุทธ์ิใจ และสร้างความ 
เท่าเทียมในชัน้เรียนทัง้ในด้านความประพฤติตน และการปฏิบติัหน้าที่ในการจดัการเรียนการสอน
อย่างทุ่มเท และเต็มก าลงัความสามารถของตนเอง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ เรียนที่จะสร้าง  
ให้ตนเองเอือ้ผลประโยชน์ สร้างความ  พึงพอใจ หรือสร้างความสนิทสนมมากเป็นพิเศษ  
(วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563) 

ในตลอดการเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านมักจะทุ่มเทให้กับการมอบความรู้
ให้แก่ผู้ เรียนทัง้ในทางทฤษฎี และในทางปฏิบัติ แม้ในเวลาพักผ่อนของท่าน ท่านก็ยังให้ความ
กรุณาผู้ เรียนได้ใช้พืน้ที่และเวลาส่วนตัวของท่านในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ซึ่งท่านไม่ได้ต้องการ
ใด ๆ เพื่อเป็นสินจ้าง นอกไปจากการได้สง่ต่อความรู้ของท่านช่วยเหลือและส่งศิษย์ให้ถึงฝ่ังผู้ เรียน
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ทุก ๆ คน จึงยกย่อง เคารพ และนบัถือท่าน ให้ท่านเป็นทัง้ครูต้นแบบ ครูผู้ซึ่งอทุิศตนแก่ศิษย์ และ
เพื่อพฒันาการศกึษาอย่างแท้จริง (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

อาจารย์วางตนอย่างเหมาะสมกบัการเป็นผู้ ให้ความรู้ ให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา เป็นที่ปรึกษาอย่างมีเมตตาธรรม และตลอดระยะเวลาที่เรียนกับท่านมานัน้ ยังไม่
เคยมีสักครัง้ที่อาจารย์จะเรียกร้องสิ่งใดตอบแทน หรือแม้แต่เสนอข้อแลกเปลี่ยนใดที่จะน า
ผลประโยชน์เข้าหาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความล าบากใจกบัผู้ เรียน ก็ไม่เคยมีเกิดขึน้ อาจารย์ให้
ความเป็นกันเองกับผู้ เรียนโดยเสมอภาคกันทุกคนโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ  (ภัทรฤทัย  
กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มักจะมีการสอนที่เกินเวลา หรือนอกเวลาเสมอ โดยที่ไม่ได้รับ
หวังค่าตอบแทนพิเศษเพิ่ม ในทางตรงกันข้ามท่านจะให้การชีแ้นะ ชีน้ าผู้ เรียน ในระหว่างการ
ฝึกซ้อม หรือเนือ้หาของบทเรียนที่นอกเหนือเวลาราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่ต้อง
เตรียมการแสดงที่จะสอบ ดงัที่กล่าวมานัน้แสดงถึงความเป็นครูผู้ทุ่มเท ให้กับผู้ เรียนอย่างจริงใจ
โดยมิได้เรียกร้องขอสิ่งอ่ืนใดจากผู้ เรียน เพียงแค่หวงัให้ผู้ เรียนได้ส าเร็จการศึกษาอย่างที่ตัง้ใจไว้ 
(ภคัคพร  พิมสาร, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ลูกศิษย์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมิเคยเปิดสถานประกอบการหรือโรงเรียนสอนเต้นของ
ตนเอง เนื่องจากนราพงษ์ จรัสศรี เคยให้เหตุผลว่า เพื่อต้องการที่อุทิศตนให้แก่วงการทางด้าน
นาฏยศิลป์ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ สินจ้างหรือของก านัลใด ๆ นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี 
เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ถ่ายทอดทัง้ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนใด ๆ (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ตลอดระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  
กับท่านเป็นระยะเวลา 11 ปี ท่านไม่เคยร้องขอสิ่งใดต่อผู้ เรียนเลยแม้แต่น้อย มีแต่ท่านที่เป็น 
ผู้ ให้กับผู้ เรียนตลอดมา ทัง้เสียสละเวลามาสอนนอกสถานที่ หรือการปรึกษาวิทยานิพนธ์นอก
สถานที่ จนท าให้ผู้ เรียนในแต่ละรุ่นจบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดทุกรุ่น นอกจากนีก้ารไป
พบปะรับประทานอาหารนอกสถานที่ ท่านก็เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ในหลาย ๆ ครัง้ ส าหรับตวัเอง
รู้สกึเกรงใจครูมาก (ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีความเมตตาและเสียสละ เช่น สละเวลาทัง้นอกเวลาราชการ
และวันหยุดเพื่อพบปะพูดคุยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนด้วยความ เอาใจใส่ โดยไม่แสวงหา 
อามิสสินจ้างจากผู้ เรียน และไม่มีการกระท าการใดที่อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
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อีกทัง้เมื่อมีการเรียนการสอนนอกสถานที่ท่านยังเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ เรียนในทุกด้าน 
นอกจากนีย้ังช่วยหลือผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ ทัง้ในฐานะอาจารย์ผู้ สอนและในฐานะอาจารย์ 
ที่ปรึกษา (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ เรียกร้องหรือหวังสิ่ งตอบแทนแบบ  
อามิสสินจ้าง แต่สิ่งที่คาดหวงัจากผู้ เรียน คือ ทกัษะและความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ ที่จะสามารถ
น าไปใช้ต่อยอดความรู้ในการศึกษาที่สูงขึน้หรือรายวิชาปฏิบัติทางนาฏยศิลป์ตะวันตกที่มี  
ความยากและท้าทายเพิ่มขึน้ หรือการเรียกร้องจากผู้ เรียน คือ ความตัง้ใจและหมั่นฝึกฝนทักษะ
นาฏยศิลป์ตะวันตก  การทบทวนบทเรียนหรือความรู้ที่ได้รับ ทัง้จากภายในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน ซึง่การเรียกร้องในลกัษณะดงักลา่วนี ้เป็นการเอือ้ประโยชน์ต่อผู้ เรียนโดยตรง 

2. การสร้างและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง การค้นหา 
ประยุกต์ และพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกของนราพงษ์ จรัสศรี 
ให้เกิดความหลากหลายและสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งผู้ เรียน
ได้รับประโยชน์และมีทศันคติที่ดีเพิ่มขึน้จากวิธีการดงักลา่ว ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบท
สมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้บุกเบิกระเบียบวิธีวิจยัเชิงสร้างสรรค์ในระดบัปริญญาดษุฎี
บณัฑิตของประเทศไทยเป็นท่านแรก เนื่องจากเป็นหลกัสตูรที่เปิดขึน้ใหม่ ท่านจึงใช้ประสบการณ์
จากการจดัท าวิจยัระดบัสงู ผนวกกับประสบการณ์ในการวางแผนโครงสร้างงานวิจยัที่ลุ่มลึกและ
ครอบคลมุประเด็นส าคญั นอกจากนี ้ยิ่งนานปี ท่านยิ่งพฒันารูปแบบการวิจยัให้มีความลกึซึง้และ
ทนัสมัยมากยิ่งขึน้ ท าให้นิสิตรุ่นใหม่ไม่สามารถคัดลอกรุ่นพี่ได้ อีกทัง้ต้องมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาแนวทางการเขียนแบบใหม่อยู่ตลอดเวลา (พัชรินทร์ สนัติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่สร้างและพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนที่แปลกใหม่
และน่าสนใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการองค์ความรู้ทางวิชาชีพนาฏยศิลป์ตะวันตก 
ดังเช่น ในการเรียนครูมักจะให้ผู้ เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียน  
โดยให้ผู้ เรียนได้ออกมาเรียนบริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็น
บริเวณสญัจรของผู้คนในมหาวิทยาลยั อีกทัง้ให้ผู้ เรียนทุกคนบูรณาการใช้สถานที่ดงักล่าวให้เป็น
สว่นหนึ่งในการเรียนในลกัษณะนาฏยศิลป์เฉพาะที่ นอกเหนือจากการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน 
อีกนัยหนึ่งยังเป็นการฝึกฝนความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้สถานที่ให้เกิด
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ประโยชน์ และเป็นการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้คนที่สญัจรมาได้ชม เกิดประโยชน์ทัง้ตนเอง
และผู้ อ่ืน(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวิจยั และกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของ นราพงษ์ จรัสศรี มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะนราพงษ์ จรัสศรี ได้ด าเนินการค้นหา ประยุกต์และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเองอยู่เสมอ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สังเกตการณ์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน 
ส่งผลให้บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบร่ืนและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ
ผู้ เรียน อีกทัง้ยังส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏศิลป์ของผู้ เรียนได้อย่างอิสระ (วิทวัส กรมณี โรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
19 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่ครัง้หนึ่งเคยได้เรียนกบัท่าน โดยท่านได้จดัการเรียนการสอน
บริเวณลานกว้างหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งในครัง้นัน้รู้สึกแปลกใจ
มากว่าเพราะเหตุใดจึงต้องท าการเรียนในที่สาธารณะเช่นนี ้แต่เมื่อเรียนจบและได้สมัผัสกบัท่าน
จริง ๆ แล้ว จึงทราบได้ว่านั่นคงเป็นหนึ่งในวิธีการสอนของท่าน เพราะจากการเรียนครัง้นัน้ท าให้
เกิดความรู้สึกกล้าแสดงออกมากยิ่งขึน้ รู้จกัการใช้สถานที่ที่จ ากดัในการแสดง จากที่เคยคิดว่าการ
แสดงต้องแสดงบนเวทีเท่านัน้ ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะท่านให้โอกาสผู้ เรียนได้ลอง
ออกแบบการแสดงในสถานที่ที่ไม่ใช่เวที เพื่อไม่ให้คิดว่าเวที คืออุปสรรคในการแสดง นับเป็นการ
ปรับทัศนคติด้านการแสดงให้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด และเป็นการเปิดรับความรู้และวิธีการ
เรียนรู้รูปแบบใหม่แก่ผู้ เรียน (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

จากที่ร่วมงานกันมา ท่านจะมีเนือ้หา และการปรับวีธีจัดการเรียนการสอนใน
ภาคปฏิบัติมาตลอด เช่นเดียวกับการสอบทีสิส ท่านก็ได้ปรับรูปแบบการสอบเต้นมาตลอด โดย
รูปแบบก็จะมีพฒันาคณุภาพและมาตราฐานมากขึน้ไปเร่ือย ๆ เช่น การสอบจบในช่วงแรก ๆ จะมี
การสอบเต้นบลัเลต์คลาสสิกเพียงอย่างเดียว จากนัน้ก็พฒันาเป็นการสอบบลัเลต์คลาสสิก บลัเลต์
โรแมนติก และฟรีสไตล์ จนท้ายที่สุดแล้วรูปแบบการสอบก็ได้ถูกพัฒนามาตรฐานมาเร่ือย ๆ คือ
การสอบบลัเลต์คลาสสิก บลัเลต์โรแมนติก การเต้นบลัเลต์แบบคู่ และฟรีสไตล์ และได้ยึดหลกัของ
รูปแบบการสอบของท่านมาโดยตลอด (สิรินธร ศรีชลาคม, การสื่อสารส่วนบุคคล, 25 เมษายน 
2563) 
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การเรียนการสอนของท่านไม่จ ากัดแค่ในห้องเรียนเท่านัน้ การเรียนการสอนของ
ท่าน คือ ทุกสถานที่คือห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นสนาม ถนน หน้าอาคาร ท่านสามารถสร้างโจทย์และ
ให้ผู้ เรียนออกแบบสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับบริบทรอบตัวได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งท าให้การ
เรียนการสอนน่าสนใจไม่น่าเบื่อ สร้างความกล้าแสดงออกให้กับผู้ เรียน (ชนิดา จันทร์งาม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกับนราพงษ์ จ รัสศรี การสร้างและพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีการสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ  
มีการประยุกต์ใช้ และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ ให้เกิดความ
หลากหลายและสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิ ม ซึ่งผู้ เรียนได้รับ
ประโยชน์และมมุมองทศันคติที่ดี จึงน ามาปรับใช้เป็นแนวทางและวิธีการจดัการเรียนการสอนของ
ตนเอง (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีการพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนและสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เนื่องจากบทบาทของอาจารย์ที่มีหลายด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ จึงสามารถบรรยายได้อย่างละเอียดชัดเจนมีเหตุผล รวมถึงเกล็ดความรู้อีก
มากมายเพราะประสบการณ์ที่อาจารย์ได้ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง ผู้ เรียนจึงหมดข้อสงสยัด้วยได้
ค าตอบที่ชดัเจน อาจารย์สร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความหลากหลาย โดยจดัการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน วิธีการน าเสนอประเด็นการศึกษา  ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในวิถีชีวิตและสงัคม
ปัจจุบนั ท าให้ผู้ เรียนได้ประสบการณ์ทัง้ในและนอกห้องเรียนโดยไม่ต้องเสียเวลาทดลองหรือเงิน
ทองแต่อย่างใด ก่อให้เกิดประโยชน์ทางความคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและน ามา
สูท่ศันคติที่ดีต่อการเรียนรู้ (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จ รัสศ รี  มี การใช้ รูปแบบที่ หลากหลาย  ทั ง้ ใน ห้องเรียนและ  
นอกห้องเรียน เช่น มีการแนะน าให้ผู้ เรียนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับวิชาที่เรียน 
เก่ียวข้องกับวิชาชีพ และเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ ทัง้นีเ้ป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่หลากหลาย อีกทัง้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ นอกจากนีย้ังมีการให้ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้ เชี่ยวชาญท่านอ่ืน ๆ เหล่านีล้้วนแล้วแต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 
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ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการพฒันาการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ ให้ เหมาะสมกบัผู้ เรียนใน
แต่ละชัน้ปี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ให้ได้มากที่สดุ 
เช่น การจดัการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้มีความกล้าแสดงออก มุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองของวิธีการจัดการสถานที่ อีกทัง้ยังให้ผู้ เรียนบูรณาการท่าเต้นและ
สถานที่ เพื่อเกิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ในรูปแบบที่ใหม่และเกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในบรรยายกาศแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีความแตกต่างไปจากเดิม และการ
พฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งผู้ เรียน
ได้รับประโยชน์และมีทัศนคติที่ดีเพิ่มขึน้จากวิธีการดังกล่าว นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี ยังได้
พัฒนารูปแบบการสอบเต้นปริญญานิพนธ์ในระดับอุดมศึกษาโดยมีรูปแบบที่หลากหลายในการ
สอบ โดยมีจุดประสงค์คือ เพื่อให้มีคุณภาพและมาตราฐานยิ่งขึน้ไป ซึ่งในอนาคตผู้ เรียนสามารถ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนของตนได้และใช้ต่อยอดในการจดัการเรียนการสอนของตนได้ 

3. การมีความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การริเร่ิม พัฒนา และประยุกต์แนวทาง            
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ของนราพงษ์ จรัสศรี ทัง้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 
โดยที่ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการมีความคิดสร้างสรรค์นีโ้ดยตรง ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์
จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน แล้วน า
ประสบการณ์จากการสร้างสรรค์มาต่อยอด ถ่ายทอด พลิกแพลงในระหว่างการให้ค าแนะน านิสิต 
ท าให้ผลงานนิสิตในก ากบัของท่านมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่และไม่มีชิน้งานใดซ า้กนัเลย แสดงให้
เห็นถึงศกัยภาพของความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จบของท่าน (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่น
บคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศทัง้ทางด้านวิชาการและ
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ เป็นผู้ ริเร่ิมการวิจัยสร้างสรรค์นาฏยศิลป์คนแรกใน
ประเทศไทยที่มีแนวคิด ขัน้ตอน และกระบวนการที่มีความสร้างสรรค์ ชดัเจน และมีประสิทธิภาพ 
ในการท างานของอาจารย์ทุกชิน้ลูกศิษย์ทุกรุ่นจะได้เรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบใหม่ทุก ๆ ปี  
ซึ่งท าให้การวิจัยเกิดการพัฒนาให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมที่ล้าสมัย  
เกิดงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคมปัจจุบัน  องค์ความรู้เพิ่มพูนขึน้ไปเร่ือย ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง  
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 



  75 

การจดัการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์
อยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์ การแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
โดยเป็นผู้ ริเร่ิม พฒันาและประยุกต์แนวทางการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะกบัสถานการณ์และ
สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ในขณะนัน้ อาจกล่าวได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้ ความเข้าใจ
ของตนเองและผู้ เรียนตลอดการเรียนรู้ (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 เมษายน 
2563) 

ผู้ เรียนและทุก ๆ คน ที่รู้จักท่านก็จะรู้ดีว่าท่านคือผู้ที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
อย่างที่สุด ท่านคือผู้ พัฒนาและประยุกต์แนวทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้มี 
ความน่าสนใจ ด้วยเหตนุีท้่านจึงสอนให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดแปลกใหม่และแตกต่างอยู่เสมอ 
ท่านมักสอนให้ผู้ เรียนใช้ประสบการณ์ต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นแนวความคิดที่ไม่ซ า้ใคร  
หรือหากมีแนวความคิดที่ใกล้เคียงผู้ อ่ืนท่านก็จะสอนให้น าเสนอในมุมมองที่แตกต่าง สามารถ
สร้างเป็นประเด็นใหม่ที่น่าสนใจยิ่งขึน้ได้อย่างมีคณุภาพ (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
13 เมษายน 2563) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของท่านสามารถใช้สถานที่ที่หลากหลาย 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้ เรียนได้น ามาวิเคราะห์และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถ ยกตวัอย่างในการร่วมสงัเกตการณ์ที่ท่านสอนในสาขานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท่านให้ผู้ เรียนน าอุปกรณ์ในห้องเรียนมาใช้เป็นโจทย์ในการ
สร้างสรรค์ผลงานกับการเรียนการสอน (ชนิดา จันทร์งาม , การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 เมษายน 
2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มักใช้ประสบการณ์ด้านนาฏยศิลป์และการสร้างสรรค์ผลงาน 
ช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และต้องสร้างงานชิน้
นีใ้ห้มีความเป็นรูปธรรมและสื่อสารต่อกลุม่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เมื่อผู้ เรียนไม่สามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือต่อยอดทางความคิดไม่ได้ นราพงษ์ จรัสศรี  ก็จะมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายมาก อย่างเช่นการแนะน าและคอยแนะแนวทางให้ผู้ เรียนนัน้ไปศึกษาวีดีทัศน์หรือ 
สื่ออ่ืน ๆ ที่ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองนัน้ ๆ ได้ลึกซึง้มากยิ่งขึน้ (วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยมีการประยุกต์และ
สร้างสรรค์แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมัยใหม่ โดยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  
ของผู้ เรียน เช่น การเรียนนอกห้องเรียน การใช้สถานที่ ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน  
ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองจากสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนในขณะนัน้ และสอน
ให้มีการคิดนอกกรอบ หรือสิ่งที่เคยท าหรือมีอยู่แล้ว ท าให้เกิดความใหม่ในด้านการเรียนการสอน 
(ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรีในเร่ืองการริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์โดยตรงมาประยุกต์แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัย ทัง้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 
โดยที่ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการมีความคิดสร้างสรรค์นีโ้ดยตรงและสามารถน าไปพัฒนา  
ต่อยอดผลงานอ่ืน ๆ และการประกอบอาชีพได้อีกด้วย (อภิโชติ เกตุแก้ว , การสื่อสารส่วนบุคคล,  
21 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา
ทัง้ที่เกิดขึน้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ระบบการจดัการและสถานการณ์
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้องค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของท่าน อันสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ จะมีการให้
ผู้ เรียนน าเสนอความคืบหน้าอยู่เสมอ ซึ่งท าให้ผู้ เรียนต้องคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ 
มีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนน าเสนอประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ขึน้ในผลงานอย่างแท้จริง 
(กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และประยุกต์แนวทางการจัด  
การเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ของนราพงษ์ จรัสศรี จึงสอนให้ผู้ เรียนเป็น  
ผู้ที่มีความคิดที่แปลกใหม่และมีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา สอนให้รู้จักการคิด วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงมีความเข้าใจต่อผู้ เรียนอยู่ตลอด ทัง้ในกระบวนการจัดการเรียน     
การสอนหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ โดยที่ผู้ เรียนได้รับ
ประโยชน์และมุมมองทัศนะคติที่ดีจากการมีความคิดสร้างสรรค์นีโ้ดยตรง และสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางและวิธีการจดัการเรียนการสอนของตนได้ 
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4. การยอมรับความเปลี่ยนแปลง หมายถึง การยอมรับถึงความจ าเป็นที่ส่งผลต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ทัง้ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุม
ไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนทัง้เชิงบวกหรือเชิงลบ โดยคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ เรียนเป็นส าคญั ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ 
เช่นการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส โควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจยัที่ควบคุม
ไม่ได้ ท่านก็มีความพยายามที่จะปรับตนเองให้สามารถปฏิบัติการสอนและการให้ค าปรึกษา  
แก่นิสิต รวมทัง้มีการวางแผนการเตรียมการสอนล่วงหน้า ท าให้นิสิตเข้าถึงบทเรียนได้  
ในทุกสถานการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ที่ท่านรับผิดชอบ (พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ยอมรับถึงการจัดการเรียนการสอนในสภาพสังคม
ปัจจุบนัที่มกัมีความจ าเป็นและมีการเปลี่ยนแปลงไปบริบทแวดล้อม ทัง้ที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุม
ได้และควบคุมไม่ได้ ดังเช่น สถานการณ์การเมือง โรคระบาด หรือแม้แต่ปัญหาส่วนบุคคลของ
ผู้ เรียน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน แต่ครูก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคญั (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ที่มีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและ
ยืดหยุ่นให้กบัผู้ เรียนอยู่เสมอ เพื่อเอือ้ประโยชน์ในกบัผู้ เรียนจากเหตสุุดวิสยั ปัจจยัที่ควบคมุได้และ
ความควบคมุไม่ได้ ซึ่งในบางครัง้สถานการณ์ในการจดัการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงและมี
ปัญหาเกิดขึน้ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ นราพงษ์ จรัสศรี จะมีวิ ธีการแก้ปัญหาที่ส่งผลท าให้มี
ทิศทางที่ดีขึน้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนอีกด้วย (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
19 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี คือครูผู้ ไม่มีข้อแม้ต่อสิ่งใด ๆ ไม่ว่าจะมีปัญหาใด ๆ เกิดขึน้  
ท่านมักควบคุมการเรียนการสอนให้ด าเนินต่อไปได้เสมอ เช่น หรือเมื่อมีปัญหาใด ๆ เก่ียวกับ
ห้องเรียน เป็นเหตใุห้ใช้ห้องเรียนไม่ได้ ท่านก็ไม่ยึดติดกบัการต้องสอนในห้อง หากแต่ท่านสามารถ
ให้ผู้ เรียนปรับการเรียนมาเป็นการเรียนในบริเวณอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมได้ หรือหากมีปัญหาเร่ือง
สถานที่ไม่สามารถจุผู้ เรียนได้มากพอ ท่านก็แก้ปัญหาโดยการให้ผู้ เรียนผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มาในสถานที่ที่สามารถใช้แทนชัว่คราวได้ โดยท่านยอมสละเวลาทัง้หมดของท่านเพื่อให้ผู้ เรียนได้
ประโยชน์อย่างสงูสดุทกุคน (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 
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การจัดการเรียนการสอนในบางครัง้ที่เกิดอุปสรรคต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาของสงัคมในยุคปัจจุบนั แต่นราพงษ์ จรัสศรี สามารถปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ท าให้การเรียนการสอนสามารถด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืนโดยผู้ เรียนไม่เสียผลประโยชน์ (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

ไม่ว่าเร่ืองใดที่เป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาโดยตรง นราพงษ์ จรัสศรี จะเป็นผู้
สภาพบริบทและสถานการได้ดีมาก เช่น หากห้องเรียนไม่พร้อมส าหรับการเรียนการสอน ก็จะปรับ
ให้นิสิตนัน้ได้ใช้พืน้ที่อ่ืน ๆ ส าหรับการเรียนอย่างชาญฉลาด ซึ่งจากการพบเห็น นราพงษ์ จรัสศรี 
จะใช้พืน้ที่หน้าลานกว้างหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้นิสิตได้ลองเคลื่อนไหวร่างกายกับ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจว่า ครูไม่ได้ยึดติดว่าความรู้มีแค่อยู่ในห้องเรียน  
แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันกับปัญหาและอุปสรรคได้เช่นกัน (วนศักด์ิ ผดุงเศรษฐกิจ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่แข็งแกร่งและมีความเสียสละอย่างที่สดุ เพื่อผู้ เรียน และ
เป็นแบบอย่างในเร่ืองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้
ค าแนะน า ซึ่งเป็นประโยชน์อันส าคญัยิ่งต่อผู้ เรียน และในขณะเดียวกนัอาจารย์ก็ต่อสู้กบัสุขภาพ
ร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงลดถอยลงตามอายุขยั แต่จิตใจอาจารย์นัน้แข็งแรงกว่าสิ่งใด เพื่อที่จะ
ท าหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุดและท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและองค์ความรู้กับ
ผู้ เรียนทุกคนไปพร้อม ๆ กนัให้ดีที่สดุด้วยเช่นกนั ผู้ เรียนเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นผลบวกต่อผู้ เรียน 
แต่อาจจะก่อผลลบให้ร่างกายเพราะเวลาในการพกัผ่อนร่างกายของอาจารย์จะลดลง แสดงให้เห็น
ว่าอาจารย์เป็นผู้ที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้และสามารถรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามา
ได้อย่างสดุความสามารถ (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

ในส่วนตัว ดิฉัน ได้มี โอกาส ร่วมวิพากษ์หลักสูตรป ริญญาดุษฎีบัณฑิ ต  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้มีความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน ซึ่งท่านได้ให้ผู้ เรียนน าเสนอได้อย่างตรงไปตรงมาและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ เรียนและคณะกรรมการเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึน้  
จากการวิพากษ์ในวนันัน้ท าให้มีการปรับปรุงรายวิชาและท่านยงัคงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในรายวิชาในแต่ละปีเช่นเดิม (ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้สอนที่มีความเข้าใจต่อผู้ เรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ เรียนใน
แต่ละรุ่นที่ท่านสอนมานัน้มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัของสงัคม เช่น วิธีพูด วิธีคิด และวิธีการ
แสดงออกของผู้ เรียน แต่นราพงษ์ จรัสศรี ท่านจะมีวิธีการพูด การสอนที่แตกต่างกันไปทุก ๆ. ปี
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การศึกษา และสามารถดึงความสนใจจากผู้ เรียนในอยู่ในเนือ้หาการจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
ราบร่ืน นั่นเป็นเพราะท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียนในแต่ละรุ่น และท่านยงัปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนให้ตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในแต่ละปี (สิรินธร  ศรีชลาคม, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 25 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการยอมรับความเปลี่ยนแปลงถึงความจ าเป็นที่ส่งผลต่อสภาพ  
การจดัการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี โดยจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนการสอน
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั ทัง้ที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้
และควบคุมไม่ได้ นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินต่อไปได้  
โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ท่านจะสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้คงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

5. การมีระเบียบวินัยและควบคุมตนเอง หมายถึง การมีมาตรฐานในการจัด 
การเรียนการสอน มีระเบียบวินัย บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม และการควบคุมอารมณ์ของนรา
พงษ์ จรัสศรี เป็นต้นแบบให้กับผู้ เรียนได้ยึดถือหรือปฏิบัติตามอย่างสม ่าเสมอ ผู้ วิจัยขอน าเสนอ
การวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

ความมีวินัยและมาตรฐานสูง นราพงษ์ จรัสศรีเป็นที่ยอมรับอย่างดียิ่งในแวดวง
วิชาการ ท่านให้ความส าคญักบัการเตรียมตวั ฝึกซ้อมตนเองก่อนถ่ายทอดให้ผู้ เรียน ท าให้ท่านเป็น
ครูสอนเต้นที่ยังคงความสามารถในการเต้นโดยปราศจากข้อจ ากัดเร่ืองอายุ  อีกทัง้ยังรักษา
มาตรฐานการสอนด้วยการเตรียมตวัสอนก่อนเสมอ ท าให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และ
ท่านยังมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานเฮฮา และท าให้
ผู้ เรียนที่มีความกดดันตึงเครียดผ่อนคลายลงได้ (พัชรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
2 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ มีมาตรฐานในการ
จดัการเรียนการสอน ระเบียบวินัยทางด้านการตรงต่อเวลาและเปิดกว้างทางด้านความคิดอย่าง
เต็มท่ี และมักหยิบยกประเด็น ๆ มาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับผู้ เรียนอยู่เสมอ จึงท าให้
บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึน้  นอกจากนีท้่านมีบุคลิกภาพที่ดีและ
เหมาะสมกับผู้ เรียน นับได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบให้กับผู้ เรียนได้ยึดถือหรือปฏิบติัตามอย่างเสมอ     
(ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 
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จากการที่ได้ศึกษากับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ ที่มีระเบียบวินัยในการจัด  
การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เช่น เมื่อมีการนัดหมายต่าง ๆ อาทิ นัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นดัหมายเรียนเพิ่มเติมนอกเวลา หรือนดัหมายสง่งาน จะมีก าหนดต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน หากผู้ เรียนติดขัดประการใดก็สามารถแจ้งและก าหนดวนันดัหมายได้ใหม่ แต่เมื่อได้
มติเป็นที่แน่นอนแล้วทุกคนจะต้องรับผิดชอบท าตามมตินัน้ โดยที่ท่านจะชีแ้จงให้เห็นถึง
ความส าคัญของสิ่งนัน้ ๆ เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการชีแ้จงอย่างมีเหตุผลของท่านอีกด้วย  
(กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

นราพ งษ์  จ รัสศ รี  เป็ น ต้นแบบของการมี ระ เบี ยบวินั ย เป็ นอย่ างมาก  
ในการจัดการเรียนการสอนทุกครัง้จะตรงต่อเวลาทัง้ผู้สอนและฝึกฝนให้ผู้ เรียน  ทุกคนมีระเบียบ
ตรงต่อเวลา โดยใช้มาตรการการลงโทษที่สร้างสรรค์ ดงัเช่น หากผู้ เรียนไม่ตัง้ใจเรียน พดูคยุกนัส่ง
เสียงดังรบกวนเพื่อน ๆ จะมีการท าโทษด้วยวิธีการให้ผู้ เรียนออกไปพิจารณาตนเองนอกห้องเรียน
เป็นระยะเวลาตามที่ผู้สอนก าหนด แล้วจึงจะสามารถกลบัเข้ามานัง่เรียนได้ปกติ อีกทัง้อาจารย์ยงั
เป็นผู้ที่สามารถควบคมุตนเองได้เป็นเลิศ แม้ว่าจะเกิดปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าในการจดัการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อาจารย์ยงัคงเป่ียมเหตแุละผลในการแก้ปัญหาให้ลลุว่งไปได้ด้วยดี 
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

แม้ว่าในการเรียนการสอน นราพงษ์ จรัสศรี จะเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ หากแต่ใน
ด้านการเรียนการสอนจะเน้นคณุภาพด้วยเช่นกนั กล่าวได้ว่า ท่านเป็นต้นแบบของครูอย่างแท้จริง 
และท่านปฏิบติัตนอย่างเหมาะสมในการเป็นครู มีวฒุิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคมุอารมณ์ได้
อย่างดียิ่ง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ เรียนในด้านการเป็นครูตัวอย่างที่มีทัง้ระเบียบวินัย   
มีบคุลิกภาพที่ดี และน่าเชื่อถือ (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ท่านคือผู้ที่มีบุคลิกภาพที่สง่าอยู่
เสมอ ท่านจะมีระเบียบวินัยในทุก ๆ เร่ือง ทัง้ทางด้านเวลาในการเข้าเรียนและการให้เกียรติต่อ
ผู้ เรียน ในการเรียนกับท่านมักจะเต็มไปด้วยความรู้และสนุกสนาน เนื่องจากท่านเป็นครูที่สอน
อย่างผ่อนคลาย สอนด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เน้นการพูดคุย จึงเป็น  
การเรียนที่ไม่เครียดจนเกิดไป ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และยกเอา
ประเด็นที่อ่อนไหวต่าง ๆ มาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม 
ผู้ เรียนจึงได้ประโยชน์จากการเรียนกบัท่านอย่างแท้จริง (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
13 เมษายน 2563) 
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ท่านเป็นผู้มีระเบียบวินยัในการจดัการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ ด้านระเบียบ
วินัยในเร่ืองของความตรงต่อเวลา ทุกครัง้ที่มีการนัดหมายท่านมักจะมาก่อนเวลาเสมอ เป็นการ
สร้างระเบียบวินัยที่ดีให้กับผู้ เรียน ระเบียบวินัยให้กับการศึกษาอย่างสม ่าเสมอ  มิเคยหยุดนิ่ง 
ระเบียบวินยัในการหาเหตแุละผลจนได้ผลสรุปที่น่าเชื่อถือที่สดุ ระเบียบวินยัในการฝึกฝนร่างกาย
ตามแนวทางนาฏยศิลปินอย่างสม ่าเสมอระเบียบวินยัในการดแูลสขุภาพ ระเบียบวินยัตามที่กล่าว
มาข้างต้นส่งผลที่บุคลิกภาพและอารมณ์ของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นต้นแบบของความเป็นครูที่ดีในด้านของการจดัการเรียนการ
สอน การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ เรียนอย่างเต็มที่ และเป็นต้นแบบของความเป็นศิลปินในด้าน
ของการมีระเบียบวินัย การฝึกซ้อม และการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
ผู้ เรียนได้ยึดถือและน าไปปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในใช้ชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได้
เป็นอย่างดี   (สนุนัทา เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 

การจัดการเรียนการสอนในระดับดุษฎีบณัฑิตที่มีผู้ เรียนที่จบจากหลายสถาบัน 
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ฉะนัน้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้ เรียนมีความ
หลากหลาย แต่ท่านเป็นต้นแบบในความเป็นครู คือยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียนทุกคนแม้
ผู้ เรียนบางท่านจะมีความเป็นตัวเองสูง และเกิดความขัดแย้งในผู้ เรียนเอง ท่านสามารถควบคุม
สถานการณ์ มีความเป็นกลางสามารถควบคุมอารมณ์และมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสม ในการจัด  
การเรียนการสอนหรือการนัดหมายนอกสถานที่ท่านจะมาตรงต่อเวลา (ชนิดา จันทร์งาม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการมีมาตรฐานและวินัยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีเหตุผล  
มีระเบียบวินัยในเร่ืองของการตรงต่อเวลาอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ เรียนรวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการฝึกฝนตัวให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมตัวใน  
การจดัการเรียนการสอนอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพที่ดีให้เกียรติผู้ เรียนและยังสามารถควบคมุอารมณ์
ระหว่างการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกสนุกไปกบัการเรียน สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กบัผู้ เรียนได้ยดึถือหรือปฏิบติัตามอย่างสม ่าเสมอ 
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6. การมีความกระตือรือร้นและทุ่มเท  หมายถึง การสร้างแรงจูงใจด้วยความ
กระตือรือร้น ความทุ่มเทหรือความตัง้ใจในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ถ้อทอยของนราพง ษ์        
จรัสศรี การไม่ปฏิเสธผู้ เรียนเมื่อต้องการสอบถามข้อสงสยัเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ที่มีพลงัแห่งความกระตือรือร้นสงู เป็นศาสตราจารย์ที่นิสิต
สามารถเข้าถึงได้ ไม่ถือตัว ทุ่มเททัง้กาย ใจ และสติปัญญาในการสอนอย่างเต็มที่ อีกทัง้สามารถ
ตอบค าถามได้อย่างคมชัดและตรงประเด็น แสดงให้เห็นถึงความแม่นย าและความเป็นเอกทัต
คะในองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์อย่างแท้จริง (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นต้นแบบของความกระตือรือร้นพยายามสร้างแรงบนัดาลใจ 
ผลักดันให้ผู้ เรียนทุกคนสานต่อเจตนารมณ์ของตนเองในการท างานชิน้ต่าง ๆ อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ อาจารย์สละเวลาส่วนตนทุ่มเทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ศิษย์ทุกคนจน
ส าเร็จการศกึษา ตลอดจนได้น าความรู้ไปใช้ในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์มีความตัง้ใจ
ในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ถ้อทอย จนเป็นแรงบันดาลใจในการท างานของข้าพเจ้าจวบจน  
ทกุวนันี ้(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ ที่ มีความ
กระตือรือร้น ความทุ่มเทหรือความตัง้ใจในการท างานอยู่เสมอ ๆ จากประสบการณ์ของผู้ เรียน 
นราพงษ์ จรัสศรี มักชอบให้ผู้ เรียนตัง้ประเด็นหรือค าถาม ได้อย่างอิสระ และมักที่จะเสริมสร้าง
บรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน อยู่เสมอจึงส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกมีแรงจูงใจในการ
เข้าเรียน นอกจากนีท้่านมักที่จะให้ความเป็นกันเองกับผู้ เรียน โดยการมักที่จะสอบถามความ
ห่วงใยกบัทุก ๆ เร่ืองอย่างเหมาะสมทุกครัง้ (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 เมษายน 
2563) 

จากการที่ได้ศึกษากบันราพงษ์ จรัสศรี เมื่อผู้ เรียนมีความประสงค์ที่จะขอพบเพื่อ
สอบถามข้อสงสยั ผู้ เรียนสามารถนัดหมายได้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ อาทิ ในฐานะอาจารย์  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นอกจากท่านจะคอยติดตามงานด้วยความเอาใจใส่แล้ว ผู้ เรียนยงัสามารถ
นดัหมายท่านนอกเวลาราชการได้บ่อยครัง้ เพื่อให้ตรวจสอบและขอข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง
ผลงานสร้างสรรค์ นอกจากนีเ้มื่อครัง้ที่ผู้ เรียนต้องใช้เวลาสว่นใหญ่ในการจดัท ารูปเลม่วิทยานิพนธ์
ท่านยังสละเวลาในการตรวจสอบเนือ้หาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้เล่มวิทยานิพนธ์ให้เกิด
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ความสมบูรณ์มากที่สดุ อีกทัง้มีการตัง้ค าถามในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมตวัส าหรับสอบ
ให้ผู้ เรียน (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรีได้ให้ความทุ่มเท และมีความตัง้ใจในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้ เรียนตลอดเวลา อีกทัง้ยงัเปิดใจกว้างและเปิดโอกาสให้กับผู้ เรียนได้ท าการสอบถาม ห รือ
ขอความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมไปถึงการสนับสนุนและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ เรียน ได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนชีแ้นะแนวทางที่ถูกต้อง
ให้กับผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 เมษายน 
2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นอาจารย์ที่ เป่ียมด้วยความเสียสละ ทุ่มเททัง้ก าลังกาย
ก าลังใจในการถ่ายทอดวิชาการความรู้แก่ลูกศิษย์ ตลอดจนมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ เรียน 
เนื่องจากผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ทัง้ด้านสภาพร่างกาย ความสามารถเฉพาะ ความคิด 
และสติปัญญา นอกจากนี ้ท่านยงัคอยให้ค าปรึกษาและผู้ เรียนสามารถสอบถามเมื่อผู้ เรียนเกิดข้อ
สงสยัได้ทกุเมื่อโดยมิเคยปฏิเสธ (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

ในการเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านมักจะเป็นแรงส าคัญในการปลุกให้ผู้ เรียน
รู้สกึกระตือรือร้น ด้วยความตัง้ใจและการทุ่มเทของท่าน ส่งผลให้ผู้ เรียนรู้สึกมีแรงจูงใจในการเรียน 
แม้ว่าในบางครัง้ผู้ เรียนจะมีปัญหาอนัส่งผลให้มีความล่าช้าในการติดตามงาน ท่านก็จะสอบถาม
ด้วยความห่วงใย และแนะแนวทางในการจดัการกบัทุก ๆ เร่ืองอย่างเหมาะสมเสมอ ท าให้ผู้ เรียนมี
แรงบันดาลใจในการเรียน และรู้สึกกระตือรือร้นมากยิ่งขึน้ นอกจากนีท้่านยังเป็นผู้ ไม่เคยปฏิเสธ
การตอบค าถามใด ๆ แก่ผู้ เรียน ไม่ว่าจะในทางวิชาการ หรือในวิชาชีพ ท่านมักใช้วิธีการ
ยกตวัอย่างจากประสบการณ์ของท่านมาเป็นกรณีศึกษาที่ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจได้อย่างชดัเจนเสมอ 
(ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีการวางแผนการเรียนการสอน เรียงตามล าดบัขัน้ตอนได้อย่าง
เหมาะสมลงตัวจากประสบการณ์ ในการสอนมาไม่ น้อยกว่า 10 ปี ท าให้ผู้ เรียนเห็นภาพ
ความส าเร็จชดัเจนขึน้ และมีเป้าหมายที่ชดัเจน สร้างความกระตือรือร้นให้กบัผู้ เรียนสนใจใสใ่จใน
การเรียนการสอนมากขึน้ ประกอบกนัการให้ก าลงัใจและความทุ่มเทที่อาจารย์มีให้กบัผู้ เรียนอย่าง
สม ่าเสมอ การแนะน าแนวทาง การตอบข้อสงสยั การสมัภาษณ์เชิงลึกที่ผู้วิจยัคิดว่าไม่สามารถหา
ได้จากหนังสือเล่มใด ๆ ท าให้ผู้ เรียนมีแบบอย่างของความทุ่มเทในการท างานอย่ างเต็มที่และ 
สดุความสามารถ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนอย่างที่สดุ (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่น
บคุคล, 23 เมษายน 2563) 
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จากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าท่านเป็นผู้ที่ทุ่มเทในการจดัการเรียนการสอน

มาก ท่านเสียสละเวลาที่จะพบปะผู้ เรียนได้เสมอหากผู้ เรียนมี ข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษาใน
หวัข้อวิทยานิพนธ์ รวมถึงในการฝึกซ้อมก่อนการแสดงในการทดลองครัง้ที่ 1-4 ท่านดแูลอย่างใกล้
เข้าดกูารทดลองทุกครัง้เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ข้าพเจ้าจนท าให้ผลงานส าเร็จลลุว่งและสร้างความ
ประทับใจกับคนด ูแม้ช่วงเวลาของการจดัท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ท่านยงัคงสละเวลาเพื่อให้ผู้ เรียน
ได้ปรึกษาและตรวจสอบเนือ้หาให้มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากขึน้ (ชนิดา จันทร์งาม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการสละเวลาส่วนตัวในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มอบให้กับผู้ เรียน 
และการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ เรียนได้ดีให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนหรือสร้างสรรค์งาน 
เป็นผู้ที่มีความตัง้ใจในการสอนและให้ค าปรึกษาอย่างไม่ถ้อทอย โดยไม่ปฏิเสธผู้ เรียนเมื่อต้องการ
สอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ นอกจากนีย้ังไถ่ถามผู้ เรียนด้วยความ
ห่วงใยอยู่เสมอ 

7. การปฏิบัติงานนอกเหนือภาระงานสอน  หมายถึง การปฏิบัติงานหรือการ
ทุ่มเทในด้านการจัดการเรียนการสอนที่อยู่นอกเหนือเวลางาน หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน
สอนโดยตรงของนราพงษ์ จรัสศรี โดยปฏิบติัตนเพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นว่า ความเป็นครู ต้องปฏิบติัตน
อย่างไร้ข้อจ ากัด ปราศจากเงื่อนไขพิเศษใด ๆ เมื่อมีความจ าเป็น ผู้ วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์
จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ที่สามารถให้ความร่วมมือกบัคณะ ภาควิชา และหลกัสตูร
อยู่เสมอ ท่านมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือองค์กรแม้ว่าจะอยู่นอกเหนือเวลาปฏิบติังาน รวมทัง้เป็น
ผู้ที่มาร่วมการประชุม การหารือต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง อีกทัง้ยงัให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวางแผนบริหารหลกัสูตรโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเร่ือง
ส่วนตัว สุขภาพ เวลา หรืออ่ืน ๆ (พัชรินทร์  สันติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 เมษายน 
2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้ที่เป่ียมด้วยความเสียสละ ทุ่มเททัง้ก าลงักายก าลงัใจ
ในการถ่ายทอดวิชาการความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกคน ตัง้แต่เล็กจนโตเป็นครัง้แรกที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึง
ความเมตตากรุณากบัลกูศิษย์อย่างจริงใจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่เฝ้าติดตามและให้ค าแนะน าใน
ทกุวนั ไม่เว้นแม้แต่วนัหยุดราชการ อาจารย์สละเวลาส่วนตวัเพื่อให้ลกูศิษย์ทุกคนได้เข้ามาปรึกษา
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งานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่สบายหรือมีกิจธุระใด ๆ อาจารย์ก็ยงัจดัสรร
เวลาให้กบัลกูศิษย์ได้เสมอ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

การปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี ไม่ว่าจะในฐานะอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นัน้ ผู้ เรียนรับรู้ได้ถึง “ความเป็นครู” อย่างแท้จริงโดยไม่มีเงื่อนไข ทัง้ใน
ประเด็นการสละเวลา อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน และคอยให้ก าลังใจผู้ เรียนเมื่อครัง้ที่
ประสบปัญหาต่าง ๆ นอกเหนือไปจากนีท้ี่ผู้ เรียนรับรู้ได้ถึงความเป็นครูของท่าน คือ ท่านให้ความรู้
ทกุคนแม้กระทัง่ไม่ใช่ลกูศิษย์ของท่านเอง เช่น เมื่อครัง้ที่ผู้ เรียนได้ท าการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์นัน้ ผู้ เรียนมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ เรียน
เองได้ใช้นกัแสดงที่เป็นลกูศิษย์ ซึง่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปี 1-2 ด้วยนกัศึกษาดงักล่าว
ยังมีทักษะด้านการแสดงและประสบการณ์น้อย ท่านก็ยังสละเวลาสอนและให้ความรู้กลุ่ม
นักแสดงดังกล่าวอย่างเต็มที่  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านทุ่มเทโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคล 
(กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาระงานสอน หรือนอกเหนือเวลางาน 
แสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนให้กับหน้าที่ความเป็นครูที่ไร้ข้อจ ากัดและขีดจ ากัด ท าให้นราพงษ์  
จรัสศรี มีความเป็นครูอยู่ในตนเองเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลผลิตนักวิชาการและศิลปิน
ทางด้านนาฏศิลป์ที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับความดแูลจากนราพงษ์ จรัสศรี ล้วนส าเร็จ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ มีส่วนมาจากการ
ผ่านการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนอกเหนือภาระงาน นอกเหนือเวลางานของ 
นราพงษ์ จรัสศรี ทัง้สิน้อาจกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานนอกเหนือภาระงานสอน เป็นหนึ่งใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส ่ความอนเุคราะห์และความทุ่มเท
ของนราพงษ์ จรัสศรี (วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563)  

นราพงษ์ จรัสศรี คือครูผู้ อุทิศตนให้แก่ผู้ เรียนเสมอ หลายครัง้ที่เมื่อหมดเวลา
เรียนแล้วท่านมกัจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที่ยงัต้องการค าปรึกษาจากท่านได้ใช้เวลาส่วนตวัของท่าน
ต่อ เนื่องจากท่านต้องการให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ในบางครัง้ท่านได้จัดหาสถานที่
เตรียมไว้เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้พร้อมทัง้ความสะดวกสบายในการเรียน ท่านสละเวลาส่วนตัว
และเวลาพกัผ่อนของท่านเพื่อให้ความรู้และให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนเสมอ ผู้ เรียนทกุคนจึงรู้ดีว่าหาก
กล่าวถึงความอุทิศตนเพื่อศิษย์แล้วนัน้ นราพงษ์ จรัสศรี คือ ตัวอย่างของครูที่ เ ป็นเช่นนัน้ 
อย่างชดัเจน (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 
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นราพ งษ์  จ รัสศ รี  มี ความ เสี ยสละเร่ือง เวลาส่ วนตั ว  เพื่ อทุ่ ม เท ให้กับ 
การเรียนการสอนและผู้ เรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ เรียนมีหลากหลายคนหลากหลายอาชีพ 
หลากหลายสถานะ และหลากหลายพืน้ที่ มีหลากหลายเร่ืองราวที่จะต้องมาขอค าปรึกษาในเร่ือง
องค์ความรู้และปัญหาที่พบเจอในการท างานวิจัยหรือปัญหาในการเรียน อาจารย์ไม่เคยปฏิเสธ
ผู้ เรียนในเร่ืองการขอเข้าพบและขอค าปรึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะวันเวลาตามที่ปฏิบัติงาน หรือ
วนัหยุดราชการ แม้ในเวลาส่วนตัว หากมีเร่ืองเร่งด่วนอาจารย์ก็เสียสละเวลาให้ผู้ เรียนทุกคนเท่า
เทียมกนัอย่างไม่มีข้อจ ากดัหรือเงื่อนไขใด ถือเป็นตวัอย่างของความเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ทุ่มเท
และเสียสละอย่างยิ่ง (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีความเมตตากรุณากับลูกศิษย์อย่างจริงใจ ผู้ เขียนมีท่านเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งสิ่งที่ประทับใจมากคือ ท่านให้ความเมตตาเฝ้าติดตามและให้
ค าแนะน าในทุกวนั โดยมิได้ค านึงถึงว่าจะเป็นวนัหยุดราชการหรือไม่ และนอกจากเวลาเรียนแล้ว 
ท่านสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เข้ามาปรึกษางานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
(ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้มีความทุ่มเท และเสียสละเวลาส่วนตนในการดูแล และ
คอยให้ค าแนะน าเพิ่มเติมอยู่เสมอ แม้ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ครูจะแบ่งเวลาให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสซกัถามในประเด็นที่ผู้ เรียนยงัไม่เข้าใจ หรือซกัถามปัญหาที่เก่ียวกับกระบวนการท างานใน
งานวิจยัของผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนได้แนวทางในการด าเนินงานหรือบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้
ยังคอยช่วยแก้ไขปัญหา หรือหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยของผู้ เรียนเกิดความ
สมบรูณ์มากที่สดุ (สนุนัทา เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่ได้รับจากนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ที่อทุิศตนให้แก่ลกูศิษย์
เสมอมา และหลายครัง้ท่านมักที่จะอุทิศตนในการให้ค าปรึกษานอกเวลาเรียน เนื่องจากท่านมี
ความประสงค์ที่จะให้ความรู้อย่างเต็มทีให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งในบางครัง้นราพงษ์ จรัสศรี ได้สละเวลา
ส่วนตัวและเวลาพักผ่อน จัดเตรียมสถานที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียน และให้ความสะดวกสบายใน
การเรียนแก่ผู้ เรียนอย่างเต็มที่ในทกุ ๆ ครัง้ จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครู
ผู้อทุิศตนเพื่อลกูศิษย์อย่างแท้จริง (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้ เสียสละเวลาในการปฏิบติังานนอกเหนือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
โดยเฉพาะในการเสียสละเวลาให้กบัผู้ เรียนโดยไม่มีเงื่อนไง ซึง่ในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ใน
แต่ละครัง้ท่านจะสละเวลาเพื่อมาดูความก้าวหน้าของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวนัท างาน 
เพราะข้าพเจ้ามีภาระในการสอนเช่นกันแต่ท่านก็สละเวลาที่ผู้ เรียนสะดวกสามารถนัดหมาย  
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เพื่อปรึกษาเพื่อให้ผลงานมีความก้าวหน้า ข้าพเจ้าจึงนบัว่าท่านเป็นครูตวัอย่างและเป็นครูต้นแบบ
ในความเสียสละ จนท าให้ตวัข้าพเจ้าเองน ามาเป็นต้นแบบและบอกกบัตัวเองว่าจะเสียสละเวลา
เพื่อลกูศิษย์อย่างเต็มความสามารถเช่นเดียวกบัที่ครูปฏิบติักบัตน (ชนิดา จันทร์งาม , การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการมีการจัดการเรียนการสอนนอกเหนือจากภาระงานสอนหรือ
นอกเหนือเวลางาน โดยให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์ของการจัดการเรียนการสอน แสดงให้เห็นถึงการอุทิศ
ตนให้กบัหน้าที่ความเป็นครูที่ไร้ข้อจ ากดั โดยมิได้ค านึงถึงความเป็นส่วนตวั จากข้อมลูดงักลา่วจะ
เห็นได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้อทุิศตนเพื่อลกูศิษย์อย่างแท้จริง 

8. การค้นพบและจุดประกายศักยภาพผู้ เรียน  หมายถึง การค้นหาตัวตน         
จดุประกาย และสร้างขวญัก าลงัใจ ความตัง้ใจจริงอย่างแน่วแน่หรือความเชื่อมัน่ ให้เกิดกบัผู้ เรียน
ทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกของนราพงษ์ จรัสศรี โดยการผลักดันและถ่ายทอดมุมมองที่
สอดคล้องกับสุภาษิตไทย คือ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น ผู้วิจยัขอน าเสนอการ
วิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ ให้โอกาสคนอย่างเท่าเทียม ท่านพยายามเฟ้นหาข้อดีและ
ข้อควรพฒันาของผู้ เรียนทุกคนแล้วดึงออกมาใช้ผลกัดนันิสิตให้เติบโตในแนวทางของตนเองอย่าง
เหมาะสม ท่านไม่เคยดถููกศกัยภาพของนิสิต อีกทัง้เป็นผู้ที่สร้างขวญัและก าลงัใจของผู้ เรียน แม้จะ
เป็นนิสิตที่มีปัญหาครอบครัว การเรียน สขุภาพ ฯลฯ ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้
นิสิตที่มีความท้อแท้กลับมาเรียนจนส าเร็จการศึกษา ท่านเป็นครูที่ไม่ทอดทิง้ลูกศิษย์ไม่ว่านิสิต  
ผู้นัน้จะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ตาม (พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 เมษายน 
2563) 

ครูเป็นผู้ ที่มุ่ งมั่นอย่างแท้จริงในการได้ เห็นลูกศิษย์ประสบความส าเร็จ               
จากประสบการณ์การของตนเองที่ได้พบเห็นวิธีการติดตามและคอยผลักดันศิษย์ทุกรุ่นที่ผ่าน  
ครูเป็นผู้จุดประกายการเข้ามาศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นผู้ที่มอบโอกาสและผลกัดนั
ให้ข้าพเจ้าได้รับทนุการศกึษา “100 ปี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” คอยติดตามและให้ค าแนะน าอนั
เป็นประโยชน์เสมอมา จนท าให้บรรลุผลส าเร็จในระยะเวลาอันสัน้ แต่ผลงานเป่ียมด้วยคุณภาพ
และประสิทธิภาพ กลั่นกรององค์ความรู้จนเกิดเป็นผลงานใหม่ ซึ่งได้ต้นแบบมาจากอาจารย์  
นราพงษ์ จรัสศรี ผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่อีกคนหนึ่งที่คอยขดัเกลา จนข้าพเจ้าประสบความส าเร็จ
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ทัง้การเรียนและการท างานในทุกวันนี ้(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 
2563) 

จากประสบการณ์ ที่ ได้ รับจาก นราพงษ์  จ รัสศ รี ท่ านมักให้ โอกาสแก่ 
ลกูศิษย์ทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั และมกัที่จะจุดประกายเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ ให้ลกูศิษย์ค้นหา
ตนเอง เพื่อเป็นแนวทางหรือรสนิยมในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคณุภาพ จากประสบการณ์ผู้ ให้
สมัภาษณ์ เคยได้รับแนวทางให้การสร้างผลงานจากนราพงษ์ จรัสศรี ท่านมักสอบถามถึงเร่ืองที่
ผู้ เรียนให้ความสนใจในช่วงเวลานี ้และให้ลองคิดหาประเด็นที่น่าสนใจและมีความแปลกใหม่ 
จากนัน้ นราพงษ์  จรัสศรี ได้ให้แง่คิดและมมุมองในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผู้ เรียนมีทางเลือก
และน าไปทดลองสร้างสรรค์ผลงานในครัง้ต่อไปและท่านยังติดตามงานอย่างสม ่ าเสมอ  
(ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้ศึกษากบันราพงษ์ จรัสศรี นอกจากท่านจะคอยให้ก าลงัใจและสร้าง
ให้ผู้ เรียนมีความเชื่อมัน่ในตนเองแล้ว ท่านยงัเป็นผู้จดุประกายเพื่อให้ผู้ เรียนได้ค้นหาศกัยภาพของ
ตวัเองเพิ่มขึน้ อาทิ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ เรียนได้ศึกษาในวิชาชีพนาฏยศิลป์นัน้ ผู้ เรียนมีความถนัด
ในนาฏยศิลป์ไทยมากกว่านาฏยศิลป์ตะวันตก ยิ่งไปกว่านัน้ผู้ เรียนเองยังมีทัศนคติที่ปิดกัน้
นาฏยศิลป์ตะวันตกออกจากกรอบของตัวเอง จนกระทั่งถึงเวลาที่จะต้องสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ท่านคอยให้ข้อเสนอแนะและสร้างความมั่นใจว่าผู้ เรียนสามารถท าได้ เพื่อให้ผู้ เรียน
เปลี่ยนมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกของผู้ เรียน จนทุกวนันีผู้้ เรียน
ได้น าความรู้เก่ียวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในงานวิจัยของ
ตัวเองในปัจจุบัน และได้น ากระบวนการต่าง ๆ มาสอนลูกศิษย์ นับได้ว่าการแนะน าของท่านที่  
ท าให้กับผู้ เรียนในครัง้ ที่ผ่านมานัน้มีประโยชน์มากนัก (กชกร ชิตท้วม , การสื่อสารส่วนบุคคล,  
9 เมษายน 2563) 

มีลูกศิษย์หลาย ๆ คนในวงการนาฏยศิลป์ที่ส าเร็จการศึกษา โดยครูเป็นผู้มอบ
โอกาส เช่น ผู้ เรียนอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเร่ืองของการท างานในวงการนาฏยศิลป์ ซึ่งครูเป็นคน
ที่เปิดโอกาสและเปิดมมุมองให้ผู้ เรียนได้เห็นศกัยภาพของตนเองในเต้นบลัเลต์ การสร้างสรรค์งาน
ด้านนาฏยศิลป์ และสามารถท าให้ผู้ เรียนน าไปพฒันาต่อยอดในการท างาน อีกทัง้เป็นท่านยงัเป็น
ผู้สร้างเครือข่ายในการท างานให้กับลูกศิษย์ได้แสดงศกัยภาพของตนเองต่อหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกจนประสบความส าเร็จ อีกทัง้ยังคอยผลักดันให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในหน้าที่ 
การงาน (สิรินธร ศรีชลาคม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี มีพืน้ฐานและประสบการณ์ชีวิตที่มุ่งสู่ความส าเร็จจากการ
ค้นพบและจุดประกายศกัยภาพของตนเอง ดงัจะเห็นได้จากความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบันาฏศิลป์
ตะวนัตกได้อย่างถ่องแท้ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศ
องักฤษ อีกทัง้ยงัได้ร่วมงานกบัศิลปินระดบันานาชาติ ตลอดจนทกัษะและความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์ตะวนัตก นราพงษ์ จรัสศรีได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้จากครูมืออาชีพทัง้ในระดบัชาติและ
นานาชาติ จะเห็นได้ว่านราพงษ์ จรัสศรี มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่าง
มาก ส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี เข้าใจผู้ เรียนและสนบัสนุนให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้ เรียนสามารถค้นหาตัวตน จุดประกายความคิดจาก
ผู้ เรียนเอง โดยมีนราพงษ์ จรัสศรี สร้างขวญัและก าลงัใจให้กับผู้ เรียนที่มีความมุ่งมั่นและมีความ
เชื่อมั่นใจจนเอง ตลอดจนการผลกัดันให้ผู้ เรียนทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้และการท างานร่วมกับรู้
อ่ืนได้เป็นอย่างดี (วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2529) 

ในการเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี หรือในการสร้างสรรค์ผลงาน  ท่านมักจะให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสค้นหาตนเอง ว่าตนเองชอบอะไร ต้องการให้ผลงานออกมาในทิศทางใด  
ท่านพร้อมรับฟังทุกแนวความคิดของผู้ เรียนพร้อมทัง้ให้ค าแนะน า โดยไม่ เปลี่ยนแปลง
แนวความคิดอันเป็นตัวตนของผู้ เรียน นับเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ เรียนเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนีท้่านยงัมีวิธีการในการส่งเสริมและสนบัสนุน ให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่หลง
ประเด็น (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้บุกเบิกงานด้านนาฏยศิลป์ 
ร่วมสมัยในประเทศไทย และเป็นผู้ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนมี
ประสบการณ์ทัง้ทางด้านวิชาการและการปฏิบัติทางด้านนาฏยศิลป์ จึงท าให้นราพงษ์ จรัสศรี 
สามารถให้ค าปรึกษากับผู้ เรียนได้อย่างหลากหลาย ท าให้เกิดรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ที่มีความ
ใหม่ ไม่ซ า้กนั นอกจากนีย้งัให้ค าแนะน าและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการเรียน
การสอนนับว่าท่านเป็นผู้ ที่มีความรู้ความสามารถและความเสียสละในฐานะครูได้อย่างดี  
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นต้นแบบของความเป็นครูได้อย่างมาก (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 18 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้น าเสนอแนวคิดของตนเองอย่างเต็มที่ 
แต่ครูจะคอยซกัถามถึงเหตุผล ประเด็นที่น่าสนใจ และคอยจุดประกายความคิดบางสิ่งที่ผู้ เรียน
อาจมองข้ามไป อีกทัง้ยังคอยอยู่เคียงข้างผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดก าลงัใจในการท างาน และเป็น



  90 

แรงผลักดันให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยความเชื่อมั่นจนประสบความส าเร็จ (สุนันทา  
เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 

โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นคนไม่เก่งหากเทียบกับเพื่อนคนอ่ืน ๆ เรียนอยู่ใน
ระดับกลางไม่ค่อยกล้าแสดงออกในกลุ่มผู้ เรียนหลาย ๆ คนที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่เด่นชัด 
แต่ท่านเป็นผู้ ให้ก าลงัใจและจุดประกายศกัยภาพของข้าพเจ้า คือ 1. ยอมรับความเป็นตวัตนของ
ข้าพเจ้าในความเป็นสตรีอีสาน 2. ให้อิสระในการท าผลงานสร้างสรรค์ชิน้นี ้3.ให้ก าลงัใจในช่วงที่
ข้าพเจ้าท้อแท้และหมดหวังเก่ียวกับการสูญเสียคุณพ่อ 4.ให้โอกาสข้าพเจ้าได้แสดงผลงานและ
สอบวิทยานิพนธ์จบพร้อมเพื่อน ซึ่งกว่าจะผ่านวิกฤตชีวิตมาได้หากไม่มีท่านข้าพเจ้าคงไม่ประสบ
ความส าเร็จในวนันี ้(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยเป็นผู้สร้างขวัญก าลงัใจและผลกัดันให้ผู้ เรียนจุดประกายศักยภาพ
ของตนเองทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก โดยชีแ้นะแนวทางในการคิด วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ไป
พร้อมกบัผู้ เรียน อีกทัง้ยงัให้การส่งเสริม และสนบัสนุนผู้ เรียน ให้มีความเชื่อมัน่ในตนเอง ท างานได้
ตรงตามประเด็น โดยไม่หลงประเด็น นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี ยงัมีความความเชื่อมั่นที่จะเห็น
ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ อย่างจริงใจ 

9. การประสานสัมพันธ์และความสามัคคี หมายถึง การสร้างแนวทาง การเชื่อม
ความสมัพนัธ์ การประสานไมตรีหรือลดอารมณ์ขุ่นมวัระหว่างบุคคล ทัง้ระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเอง
หรือผู้ เรียนกับผู้ สอนของนราพงษ์ จรัสศรี เพื่อสนับสนุนให้การฝึกฝนองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
นาฏยศิลป์ตะวันตกเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ผู้ วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสัมภาษณ์ 
ดงันี ้

ท่านเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศของความสามคัคีให้เกิดขึน้ในชัน้เรียน ท่านประสาน
รอยร้าวหรือความไม่เข้าใจกนัของนิสิตให้มีความสมัพนัธ์ที่ดีขึน้ ท่านสอนให้คิดบวก มองโลกในแง่
ดี และมองผู้ เรียนเป็นเพื่อน มองผู้สอนเป็นคนในครอบครัว ท าให้ความขุ่นข้องหมองใจในชัน้เรียน
ลดลงด้วยบุคลิกภาพและวิธีการพูดที่แยบยลของท่าน (พัชรินทร์ สนัติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 2 เมษายน 2563) 

จากการที่ ได้ศึกษากับนราพงษ์ จรัสศรี จะเห็นได้ว่าท่านมีการจัดกา รกับ
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ขึ น้กับผู้ เรียนได้ดีมาก เช่น ในกรณีที่ความเห็นของผู้ เรียนไม่ตรงกัน  
หรือผู้ เรียนหาข้อยุติในการร่วมงานกันได้ ท่านจะเป็นสื่อกลางในการหาข้อยุติโดยที่ไม่ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งต้องคลางแคลงใจ นอกจากนีเ้มื่อครัง้ที่มีการนัดหมายส่งงานกนัเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งผู้ เรียน
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มาโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านยังอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ เรียนรู้สึกผ่อนคลายจาก
ความเครียดและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ เรียนกันเอง และระหว่างผู้ เรียนกับ
อาจารย์ผู้สอน (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จ รัสศ รี เป็น ต้นแบบของครูผู้ ที่ ส ร้างแนวทางในการประสาน
ความสมัพนัธ์และความสามคัคีในหมู่คณะ ในการท างานกิจกรรมใด ๆ ความขดัแย้งเป็นเหตกุารณ์
ที่มกัเกิดระหว่างบุคคล แต่ในการเรียนและการท างานทุก ๆ ครัง้ ครูมกัเป็นผู้สานความสมัพนัธ์นัน้ 
มีความอะลุ่มอร่วย เข้าใจในทศันคติที่แตกต่างระหว่าง ลดอารมณ์ขุ่นมวัระหว่างบุคคล ทัง้ระหว่าง
ผู้ เรียนด้วยกนัเองหรือผู้ เรียนกบัผู้สอนของนราพงษ์ จรัสศรี เพื่อสนบัสนุนให้การฝึกฝนองค์ความรู้
ทางวิชาชีพนาฏยศิลป์ตะวนัตกเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูพยายามผลกัดนัให้
ลูกศิษย์ทุกคนรักกันและคอยช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิง้กัน (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ในการเรียนกับนราพงษ์ จรัสศรี ในรายวิชาสัมมนาท่านได้
กล่าวถึงเร่ืองของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ท่านได้ให้
แนวทางไว้ว่าการท างานในแต่ละครัง้มักมีปัญหาในแง่ของมมุมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
หากมองภาพรวมคนส่วนใหญ่มักเห็นว่านีคื้อปัญหา แต่หากมองในแง่มุมหนึ่ง นราพงษ์ จรัสศรี 
ท่านมองว่านี คื้อ โอกาสที่ ดี  ที่ทุกคนมีมุมมองความเห็นที่แตกต่าง จึงท าให้ผลงานชิน้นี ม้ี
ข้อผิดพลาดที่น้อยลง จึงส่งผลให้ผลงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ (ภคพร หอมนาน,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จรัสศรี มีจิตวิทยาในการสอนที่ ดี  เร่ิมจากตัวอาจารย์เองจะมี
ปฏิสมัพนัธ์ที่ดีต่อนกัศึกษา เพื่อนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างจริงใจ เป็นแบบอย่างให้ผู้ เรียนเห็น
อยู่เป็นนิจ การสร้างไมตรีด้วยรอยยิม้ การทกัทาย การสนทนาที่ไม่เลือกแบ่งชนชัน้วรรณะ แม้แต่
กรณีที่ผู้ เรียนเกิดข้อพิพาทกันและกัน อาจารย์จะวางตัวเป็นกลางและช่วยสร้างบรรยากาศให้ 
การเรียนการสอนอยู่ในสภาวะที่ดี ช่วยประนีประนอมปัญหาที่เกิดขึน้จนเกิดความเข้าใจระหว่าง
ผู้ เรียนให้มีความสามัคคีช่วยเหลือเกือ้กูลกัน (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
23 เมษายน 2563) 

ความสามัคคีและการประสานสมัพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
งานทางด้านการสอนนาฏศิลป์หรือการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ เป็นงานที่จะต้องอาศยั
ความสัมพันธ์และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดีกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจาก  การท างานที่เก่ียวกับ
นาฏศิลป์เป็นการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ก ากับ นักแสดง นักออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
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นกัดนตรี และอ่ืน ๆ ซึ่งนราพงษ์ จรัสศรี ในการจดัการเรียนการสอนจะให้แง่มมุ และแง่คิดเก่ียวกบั
การสร้างแนวทาง การเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ เรียนด้วยกนัเองอยู่
เสมอ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและมีคุณลกัษณะที่ ดีทางด้านวิชาชีพนาฏศิลป์ เพื่อจะ
น าเอาไปใช้ประโยชน์ในการอยู่ร่วมสังคมและประกอบอาชีพได้ในอนาคต (วิทวัส กรมณีโรจน์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563 

การเรียนภายใต้การสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ทุก ๆ ครัง้จะเต็มไปด้วยความสุข
และความสนุกสนาน ท่านมีวิธีการในการจดัการกบัความตงึเครียดในขณะเรียนเสมอ เมื่อมีการยก
ประเด็นที่อ่อนไหวขึน้มา ท่านมกัจะมีวิธีการที่ท าให้ประเด็นนัน้ไม่ส่งผลในแง่ลบแต่เป็นกรณีศกึษา
ที่เป็นประโยชน์กับผู้ เรียนอย่างมาก หรือแม้แต่ในการเรียนกับท่าน ต่างจะเต็มไปด้วยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นราพงษ์ จรัสศรี จะมีวิธีการเชื่อมความคิดเห็นต่าง ๆ เข้าด้วยกนั ไม่เกิด
เป็นข้อพิพากขัดแย้ง ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้การเรียนการสอนของท่านเป็นประโยชน์กับผู้ เรียนอย่าง
มาก และผู้ เรียนทุกคนก็จะได้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ต่อไป (ตวงพร มีทรัพย์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในความเป็นครูสงู นอกจากจะมีประสบการณ์
ทางด้านการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นผู้ที่ให้ความส าคัญกับการมนุษยสัมพันธ์และสร้างความ
สามัคคีของลูกศิษย์ โดยสอนให้มีน า้ใจไมตรี ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีพี่ช่วยน้อง
หรือน้องช่วยพี่ นอกจากสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีในรุ่นแล้ว ระหว่างรุ่นยงัประสานสมัพนัธ์สร้างความ
สามคัคีในหมู่ลกูศิษย์ทุก ๆ รุ่น ดงันัน้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนแล้ว ยงัท าให้
พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานในอนาคตอีกด้วย (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 18 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเชื่อมความคิดเห็นที่มีความ
หลากหลายมุมมองให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน มีความคิดที่เป็นไปในทางบวก เพื่อลดความ
คิดเห็นที่ขัดแย้งจากกลุ่มผู้ เรียน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนในเร่ืองของการอยู่ร่วมสังคมและ
สามารถน าแนวทางดงักลา่วไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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10. การมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  หมายถึง การเป็นผู้ มี
เหตุผล ปราศจากอคติส่วนตน มีความเชื่อมั่นและยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก การยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง การเป็นผู้พดูและผู้ ฟังที่ดีของนราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์
จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเสมอ ฟังเหตผุลในที่ประชุมและสรุป
ตามมติที่ประชุม หากมีข้อสงสยัจะใช้วิธีสอบถามและชีแ้จงให้องค์ประชุมรับทราบโดยทั่วถึงกัน 
ท่านให้ความเคารพทัง้ผู้ อาวุโส ผู้ อาวุโสเสมอกัน และผู้ ที่ อ่อนอาวุโสกว่า หากบุคคลผู้ นัน้  
มีเหตุผลที่ดี อีกทัง้ท่านพยายามหาวิธีใช้ทางสายกลางให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด  
(พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

จากการที่ ได้ท างานร่วมกับนราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นคนที่มี เหตุผลมาก
พอสมควร ในการที่จะปรับปรุงและตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านได้คิดและตัดสินใจ 
ในเร่ือง ๆ หนึ่ง ครูจะมีพูดคุยหรือโทรมาปรึกษาก่อนตลอดเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นที่ต่างจาก
เพื่อนร่วมงาน ซึ่งในการพูดคุยนัน้ท่านให้เหตุผลหรือค าชีแ้จงอย่างละเอียดและยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (สิรินธร ศรีชลาคม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้มีเหตผุล เมื่อมีประเด็นหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ครูมกัจะ
ใช้เหตุผลเป็นที่ตัง้ ตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติส่วนตน มีความเชื่อมั่นและยึดถือความ
ถกูต้องเป็นหลกั ครูเป็นผู้ที่ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง ในการเรียนการสอนจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไชปัญหา เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน  
การพัฒนาการเรียนการสอนนาฏยศิลป์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จรัสศ รี เป็นคุณลักษณะความเป็นครูที่ มี เหตุผลและยอมรับ 
ความคิดเห็นจากผู้ อ่ืน อีกทัง้ยงัปราศจากอคติส่วนตนโดยยึดถือความถูกต้องเป็นส าคญั นอกจาก
การยอมรับความเห็นที่มีความแตกต่างทัง้เร่ืองของมุมมอง ทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมไปถึงการเป็นผู้ที่มอบความรู้ ความเข้าใจและการเป็นผู้ รับฟังที่ดีของนราพงษ์ จรัสศรี ท าให้
การจัดการเรียนการสอนทัง้ในด้านวิชาการและวิชาชีพอยู่บนพืน้ฐานการรับฟังและเสนอแนะ  
อย่างตรงไปตรงมา มีเหตุผล และถูกต้องเสมอ (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
19 เมษายน 2563)  
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นราพงษ์ จรัสศรี คือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างมาก นับเป็นบุคคลล  
ผู้ประสบความส าเร็จในการเป็นครูที่มีผู้ เคารพนับถือมาก หากแต่ท่านไม่เคยยกเอาตนเองเป็น
ศนูย์กลางของทุกสิ่ง ท่านใช้เหตุผลในการตดัสินใจ โดยปราศจากความมีอคติ นอกจากนีท้ัง้ยังมี
การจดัการด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบครอบ ยึดความถกูต้องเป็นหลกัอยู่เสมอ ท่านพร้อมรับฟัง
ทุกความคิดเห็นของทุกคน ทุกระดบัชัน้โดยไม่ยึดเอาความของท่านเองเป็นหลกั (ตวงพร มีทรัพย์, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่เรียนกับ นราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ที่มีความเปิดกว้างในแง่
ความคิด มุมมอง รวมถึงประสบการณ์ของผู้ อ่ืน โดยปราศจากอคติส่วนตน เนื่องจากผู้ ให้
สมัภาษณ์ได้มีการปรึกษานราพงษ์ จรัสศรี เก่ียวกับการใช้ห้องน า้ของผู้คนในสงัคมเมือง ซึ่งเป็น
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานผลสร้างสรรค์ของผู้ ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการใช้ห้องน า้ของผู้ ป่วยใน
โรงพยาบาลที่ท่านเคยให้ค าแนะน าว่าอยากให้ไปลองศึกษาการเคลื่อนไหวของผู้ ป่วยในพืน้ที่  
ที่จ ากัดว่าเป็นอย่างไรและรูปแบบของการสร้างห้องภายในโรงพยาบาล ผู้ สร้างสรรค์จึงได้
ด าเนินการทดลองอยู่ 2 ครัง้ พบว่าห้องน า้ดงักล่าวมีข้อจ ากดัในประเด็นที่ไม่สามารถน ามาใช้เป็น
องก์การแสดงหนึ่งในงานสร้างสรรค์ได้ จึงได้ไปปรึกษาและอธิบายถึงเหตุผลดังกล่าว ท่านจึง
เคารพการตัดสินใจในครัง้นัน้ของผู้สร้างสรรค์พร้อมทัง้ให้แนวทางในการสร้างสรรค์ในองก์การ
แสดงอ่ืน ๆ โดยปราศจากอคติส่วนตน (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 เมษายน 
2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีความตรงไปตรงมาและมีทัศนคติที่ดี ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืนอยู่เสมอ ดงัที่ นราพงษ์ จรัสศรี เคยได้ท างานกบับุคคลที่มีจ านวนมาก ซึ่งท่านเคย
กล่าวว่า การแสดงร่วมกับนักแสดงคนอ่ืน ๆ ท าให้ผู้ ออกแบบงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และ
การได้แสดงกับผู้แสดงคนอ่ืน ๆ จะท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในมุมมองของนักแสดงด้วยกัน 
และสามารถสร้างก าลงัใจและความเชื่อมั่น รวมถึงความภาคภูมิใจว่าได้ร่วมแสดงกับศิลปินที่มี
ความสามารถในงานที่ส าคัญนัน้ ๆ ด้วย (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 18 เมษายน 
2563) 

ในการเรียนการสอนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็น เนื่องด้วย
ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้ เรียนในชัน้เรียน ซึ่งครูจะเปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนทุกคนได้แสดงทัศนคติของตนเอง โดยใช้หลักของเหตุและผลเป็นแกนกลาง และยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยการเป็นผู้ ฟังที่ดี และคอยเสริมในบางประเด็นที่อาจขาดตกบกพร่องไป 
(สนุนัทา เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี กล่าวเสมอว่า นักวิชาการที่ดี ต้องเป็นผู้ที่ยอมรับความเห็นต่าง
ของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตมุีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนที่หลากหลายได้อย่างมีสติ ปราศจากอคติ
ส่วนตวั นอกจากกล่าวสอนแล้วอาจารย์ยงัปฏิบติัเป็นตวัอย่างแม้ในการเรียนการสอน อาจารย์จะ
รับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียนทุกคน และรวมกันสรุปประเด็นสนทนา แม้ว่าจะมีกลุ่มที่เห็นต่าง
อาจารย์ก็มิได้ขดัขวางหรือกล่าวโทษแต่อย่างใด แม้แต่เร่ืองเล็กน้อยอาจารย์ก็เปิดใจกว้างพร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอจากผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเห็นเป็นแบบอย่างว่าผู้ เชี่ยวชาญมาก
ประสบการณ์อย่างอาจารย์ยังใจกว้างรับฟังทุกข้อคิดเห็นของผู้ที่ด้วยประสบการณ์อย่างผู้ เรียน
อย่างมีเหตมุีผล สร้างความประทบัใจและความรู้สึกที่ดีกบับรรยากาศการเรียนการสอน (ภทัรฤทยั 
กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้ ที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์การในการท างานที่หลากหลาย 
ท างานกับคนหลากหลายอาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนท่านจึงเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้ เรียน ปราศจากอคติส่วนตน มีความเชื่อมั่นและยึดถือความถูกต้องเป็นหลกั โดยเฉพาะใน
การสร้างสรรค์ผลงานในการให้ข้อเสนอแนะท่านรับฟังความคิดเห็นของผู้ สร้างสรรค์ผลงาน  
เพื่อพัฒนาผลงานให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากขึน้ (ชนิดา จันทร์งาม , การสื่อสารส่วน
บคุคล, 10 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้ศึกษากบันราพงษ์ จรัสศรี จะเห็นได้ว่าท่านยอมรับฟังความคิดเห็น
และเหตุผลของผู้ เรียนทุกคนโดยปราศจากอคติส่วนตน ทัง้นีท้่านจะชีแ้จงและเสนอแนะ  เพื่อให้
ผู้ เรียนยึดหลักการที่ถูกต้องเป็นหลัก โดยเฉพาะจากประสบการณ์ของผู้ เรียนเมื่อครัง้ที่ทดลอง
สร้างสรรค์ผลงานนัน้ มีช่วงหนึ่งของการแสดงที่ผู้ เรียนได้ปรับเปลี่ยน แต่เมื่อได้อธิบายแนวคิดและ
เหตุผลให้ท่านทราบ ท่านก็ยินดีรับฟังและยินดีให้ปรับแก้ตามเหตุผลดังกล่าว (กชกร ชิตท้วม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการเป็นผู้พูดโดยใช้เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญ จึงเป็นผู้มี เหตุผลในการ
ตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ที่ปราศจากอคติส่วนตน โดยยึดถือความถูกต้องเป็นหลกัเสมอ การยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่างรวมทัง้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เรียน เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการ
แก้ปัญหา และพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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11. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  หมายถึง การริเร่ิม 
ประยุกต์ และสร้างแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของ   
นราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์  จ รัสศ รีใช้ เทคโนโลยี ในการสอน  การถ่ ายทอดมาโดยตลอด  
ท่านให้ความส าคญักบัสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมยั สวยงาม และมีเนือ้หาที่พอเหมาะกบัผู้ เรียน 
อีกทัง้เตรียมผลงานเป็นตวัอย่างในการเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ในส่วนของการเก็บรักษาองค์ความรู้ 
ท่านมีระบบจดัการข้อมลูที่ทนัสมยัและล า้หน้ากว่านิสิตด้วยซ า้ไป จึงถือได้ว่า ท่านไม่มีข้อจ ากดัใน
การใช้เทคโนโลยีในฐานะครูผู้สอนเลยแม้แต่น้อย (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบุคคล, 
2 เมษายน 2563) 

ในช่วงสมยัที่ได้เรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ครูได้น าเอาวิดีโอที่บนัทึกการเต้นมาให้
ดเูพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนราพงษ์ จรัสศรีเป็นบุคคลที่สามารถจดัเก็บ
รักษาผลงานการแสดงไว้ในรูปแบบของสื่อสารสนเทศที่ใช้ประกอบการสอนได้อย่างดีเยี่ยมตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ในอดีตเก็บผลงานการแสดงไว้เป็นวิดีโอ (Video) ก็เปลี่ยนเป็นซีดี (CD) 
จากซีดี (CD) เป็นฮาร์ดดิสก์ (Hand Drive) ถึงถึงปัจจุบนั สิ่งเหล่านีบ้่งบอกถึงครูได้ติดตามพฒันา
เทคโนโลยีมาตลอด (สิรินธร ศรีชลาคม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ใช้การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็น  
ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน ปัจจุบนัเทคโนลยีไร้ขีดจ ากดั ครูประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด ต่อการเรียนการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึน้ รวมทัง้
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ใหม่ ๆ ให้ผู้ เรียนที่ถูกต้อง เพราะการศึกษาหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตนัน้  
มีทัง้ข้อมลูที่เป็นจริงและเป็นเท็จ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

เมื่อครัง้ที่ได้รับชมผลงานสร้างสรรค์ของท่านพบว่าผลงานหลายชิน้ที่มีการริเร่ิม
รูปแบบต่าง ๆ ในหลายองค์ประกอบการแสดงที่ท าให้เห็นความแปลกใหม่ การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์เป็นขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
ซึ่งผู้ เรียนเห็นการริเร่ิมและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของท่านจากการที่ท่านให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้ เรียนคนอ่ืนเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีมาประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
สร้างสรรค์ (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านสาระสนเทศและเทคโนโลยีของโลก
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ ครูหรือผู้ สอนจะต้องท าการปรับตัว ศึกษาหาความรู้และ  
ก้าวให้ทนัการเปลี่ยนแปลงทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ซึ่งนราพงษ์ จรัสศรี ได้มีแนวทางใน
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้  
อีกทัง้ยังพยายามท าความเข้าใจกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อน าเอามาปรับปรุงและ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิทวัส กรมณีโรจน์, การสื่ อสาร
สว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563 

ท่านมีวิธีการในการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสอน
เสมอ ท่านมีการวางแผนการจัดการทางการสอนที่ทันสมัย ท่านมีการประยุกต์เอาข้อมูลที่ท่าน
ต้องการสื่อสารมาปรับให้น าเสนอผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างน่าสนใจ การเรียนการสอนของ
ท่านจึงสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และทันสมัย ชัดเจน (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีการประยุกต์แนวทางการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัย 
สะดวก รวดเร็วขึน้ผ่านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษา
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย การตรวจสอบงาน การส่งค าถาม ส่งข้อคิดเห็นการสื่อสารระหว่าง
ผู้ เรียนกับผู้สอนและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลยั อาจารย์สามารถติดต่อประสานงาน ส่งผลงานโดย
ผ่านระบบเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ ที่ทนัสมัย (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 23 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้เรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ครูสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนของครู
อยู่เสมอ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์  เพื่อเป็นสื่อ
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้และส่งเสริมให้ผู้ เรียนเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ นอกจากนีท้่านยงัเรียนรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ ดังเช่น อีเมล์ อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่น
ไลน์ เป็นต้น อีกทัง้ในสถานการณ์ในปัจจุบนัครูยังมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมซูม 
(Zoom) (ณฏัฐ์พฒัน์ ผลพิกลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563)  

จากประสบการณ์ที่ได้เรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ท่านมกัมีวิธีการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสอน เพื่อให้ล่วงทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ท่านมีการ
วางแผนการจดัการทางการสอนที่ทนัสมยั โดยการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาจากการแสดงของท่าน
ในช่องทางสื่อออนไลน์ หรือ Facebook ที่มีผู้ ติดตามเป็นจ านวนมากนบัได้ว่าท่านเป็นผู้มีการริเร่ิม
ใช้สื่อการสอนผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างน่าสนใจและทันสมัย (ภคพร หอมนาน, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนที่ท่าน
น าเทคโนโลยีมาใช้ที่เห็นเป็นที่ประจกัษ์ในผลงานสร้างสรรค์โดยน าประสบการณ์ในด้านการแสดง
มาประยุกต์กบัผลงานของสร้างสรรค์ เช่น ผลงานสร้างสรรค์ที่น าการฉายภาพพืน้หลงัเป็นเร่ืองราว
ของท่านที่เคยจัดแสดงมา ถูกน ามาใช้ในวิทยานิพนธ์ที่หลากหลายผลงานแต่ใช้เทคโนโลยีที่
ต่างกัน นอกจากนีย้ังมีผลงานอีกมากมายที่ท่านเป็นผู้ ริเร่ิมและน ามาประยุกต์กับผลงาน
สร้างสรรค์ (ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการริเร่ิม ประยุกต์ และสร้างแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้กล้องบันทึกภาพนิ่ งและ
ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการสอนนาฏยศิลป์ พร้อมทัง้แนะน าผู้ เรียนได้ทดลองใช้ เทคโนโลยีกับ 
การน าเสนอผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ อีกทัง้ยังเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี คอยชีแ้นะแนวทางให้
ผู้ เรียนเลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์โดยตลอด 

12. การติดตามความก้าวหน้าและทันสมัยของวิชาชีพ  หมายถึง การแสวงหา
ความรู้ และการเต็มเติมความรู้อย่างไม่มีสิน้สดุของนราพงษ์ จรัสศรี เพราะการแสวงหาความรู้และ
ติดตามความทนัสมยัของวิชาชีพ ก็เป็นสว่นหนึ่งที่จะน ามาใช้พฒันา แลกเปลี่ยน และสร้างมมุมอง
ในการจดัการเรียนการสอนได้ ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ ที่ค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา ท่านไปดูการแสดงระดับโลก  
เข้าร่วมฟังการประชุม การบรรยายเชิงวิชาการทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทัง้ท่านให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาตนเองเพื่อน าไปพัฒนานิสิตอีกทอดหนึ่ง แม้ในชัน้เรียนที่มีวิทยากร
พิเศษท่านก็นั่งฟังร่วมกับผู้ เรียนไปด้วย ท าให้ท่านมีความรู้ที่หลากหลายและน ามาปรับประยุกต์
กบัวิชาชีพอย่างทนัสมยัและล า้สมยัได้ตลอดเวลา (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารส่วนบคุคล, 
2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ท่านได้ติดตามข่าวสารเสมอและดูผลงานนาฏยศิลป์ทัง้ใหม่
และเก่า ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ใหม่  ๆ ให้กับตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง  
ซึง่เห็นได้ว่าครูไม่ได้ยึดติดกบัผลงานการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์รูปแบบเก่า ๆ ดงันัน้จะเห็นว่าครู
น าเอาประเด็นข่าวสารในสงัคมที่ถูกกล่าวถึงในปัจจุบนัมาสร้างสรรค์ผลงาน หรือน ามาเป็นหวัข้อ
ให้ผู้ เรียนได้ตีความในสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏยศิลป์อยู่เสมอ ซึ่งครูมีมุมมองในปรับเปลี่ยน  
การพัฒนาผลงานที่ก้าวทันต่อยุคสมัยอยู่ตลอด (สิรินธร ศรีชลาคม , การสื่อสารส่วนบุคคล ,  
25 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่มีการค้นคว้า ติดตาม แสวงหาความรู้ และการเติมเต็ม
ความรู้อย่างสม ่าเสมอ เนื่องด้วยความทันสมัยของวิชาชีพมักเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง ประเด็นหรือ
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึน้ในสังคมปัจจุบัน ครูมักหยิบมาเป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น น ามาพัฒนาต่อยอด และน ามาหาแนวทางใหม่ในการสร้างมุมมองทางด้านการจัด  
การเรียนการสอนให้มีความเหมาสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสาร
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของนราพงษ์ จรัสศรี ส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสวงหา
ความรู้และเติมเต็มความรู้ของผู้ เรียนอยู่เสมอ อีกทัง้ยังมีการแสวงหาความรู้และติดตาม 
ความทันสมัยทางด้านวิชาชีพ เพื่อน าเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิทวสั กรมณีโรจน์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563 

จากการที่ได้ศึกษากบันราพงษ์ จรัสศรี ได้สงัเกตเห็นว่าท่านได้เดินทางและพบปะ
ผู้ คนมากมายหลากหลายวิชาชีพที่มีความเก่ียวข้องหรือเอือ้ต่อวิชาชีพนาฏยศิลป์  และ  
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางมาประยุกต์ใช้กบัวงการนาฏยศิลป์ อีกทัง้ยงัถ่ายทอด
แนวทางเหล่านัน้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ตลอดจนท่านยงัปลูกฝังให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
อาทิ การสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาพัฒนา
ผลงานและวิชาชีพของตนต่อไป (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

ผู้ เรียนทุกคนจะทราบกนัดีว่า สิ่งหนึ่งที่นราพงษ์ จรัสศรี สนบัสนนุอยู่เสมอคือการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม การต่อเติมและเติมเต็มซึ่งความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในการงานของทุกคน ท่านมักจะสนับสนุนให้ผู้ เรียนเข้ารับชมการจัดการสัมมนา 
การเสวนา หรือการแสดงผลงาน เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานต่าง ๆ น ามาเป็น
ประโยชน์ ปรับใช้ ต่อยอด ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไป (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกบันราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจและมกัติดตาม
หรือสอบถามความก้าวหน้าในเร่ืองของการเรียนอย่างสม ่าเสมอ และท่านมักที่จะตัง้ประเด็น
ค าถามหรือการสร้างมมุมองในด้านต่าง ๆ จึงท าให้ผู้ เรียนต้องแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ๆ นอกจากนีท้่านมักจะสนับสนุนให้ผู้ เรียนเข้ารับชมการเสวนา การแสดงผลงานสร้างสรรค์  
และการจัดการสัมมนาเพื่ อให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมในทุก ๆ ครัง้  
(ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี จะติดตามความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะการเต้นทัง้ในและ
ต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งท าให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย เมื่อเวลาผู้ เรียนมีค าถามในแง่มุม
ใดแง่มุมหนึ่ ง  นราพงษ์  จ รัสศ รี ก็มีความพ ร้อมที่ จะอธิบายในแง่มุม ต่าง ๆ  ที่ ทันสมัย  
เกิดการเปรียบเทียบ หาความแตกต่าง เพื่อสร้างมมุมองให้วิชาชีพนีม้ีความก้าวหน้าและวิสยัทศัน์
ท่ีก้าวไกล (วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้หนึ่งที่เป็นต้นแบบของการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีสิน้สดุ 
โดยมักน าความรู้มาแลกเปลี่ยน และสร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้ เรียนอยู่เสมอ โดยสงัเกตได้จาก
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้ สอนและผู้ เรียน ซึ่งจะได้รับแนวคิดที่ทันสมัย  
หรือแตกต่างจากเดิมที่เคยมีมาท าให้เกิดความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพอย่างมาก (สุนันทา  
เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีลกัษณะของศิลปินที่มากประสบการณ์และพรสวรรค์  ท าให้
สามารถน าพรสวรรค์ การฝึกฝน และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ   
ได้อย่างดีเยี่ยม แต่นอกจากประสบการณ์แล้ว ยงัเป็นผู้ที่ให้ความส าคญักบัประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ในปัจจุบัน เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัย กล่าวได้ว่า เป็นผู้ ที่สามารถ
ผสมผสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ท าให้การเรียนไม่ เกิดความเบื่อและมีความ
ซ า้ซาก (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

การติดตามวิทยานิพนธ์ของผู้ เรียนท่านพยายามแสวงหาความแปลกใหม่
น่าสนใจในผลงานของผู้ เรียนให้ไม่ซ า้กัน อีกทัง้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ เรียน
และผู้สอนเพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้มีความทนัสมัย ติดตามและคอยชีแ้นะ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจและมีความทนัสมัยของวิชาชีพจึงท าให้ผลงานที่ออกมามีความหลากหลาย 
จึงท าให้ผลงานที่ท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับทุนวิจยัจากหน่วยงานระดบัชาติหลายผลงาน  
(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการเติมเต็มความรู้อย่างไม่มีสิน้สุดของนราพงษ์ จรัสศรี คือการที่
ศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ และความทันสมัยให้กับตนเองอยู่ตลอด เพราะการแสวงหาความรู้และ
ติดตามความทันสมยัของวิชาชีพ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาใช้พัฒนาตนเองและผู้ เรียนให้ทนัสมัย
อยู่ตลอด 
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13. การเป็นมิตรกับบุคคล หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การแสดงไมตรีจิต      
ความเอือ้อารี และปฏิบัติตนอย่างปราศจากชนชัน้ของนราพงษ์ จรัสศรี ทัง้ระหว่างผู้ เรีย น 
ผู้ ปกครอง ผู้ ปฏิบัติงานร่วมกัน ไปจนถึงบุคคลผู้ มีต าแหน่งที่แตกต่างกันไปจากตนเอง ผู้ วิจัย         
ขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ ที่มี ไมตรีจิตต่อนิสิตและผู้ ปกครองสูงมาก ท่านให้
ความส าคัญกับการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจ ท่านปฏิบัติตนอย่างอ่อนน้อมเสมอ ทักทายผู้ อ่ืน
ด้วยมธุรสวาจา และไม่ถือตวัว่าเป็นศาสตราจารย์ ท าให้ท่านเป็นที่รักของบคุคลทกุระดบั และท่าน
ยังถ่ายทอดให้แก่ครูรุ่นน้อง ให้วางตัวให้เหมาะสมและสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มชนในวงการได้ 
อย่างสนิทใจ (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

การปฏิบัติตนของนราพงษ์ จรัสศรี กับผู้ เรียนนัน้ เห็นได้ชัดว่าท่านไม่เคยถือตัว 
ว่าท่านเป็นผู้ เชี่ยวชาญ หรือท่านมีต าแหน่งทางวิชาการที่สงู ท่านให้เกียรติผู้ เรียนและให้ความเป็น
กนัเองกับผู้ เรียน จึงท าให้ผู้ เรียนรู้สึกเข้าถึงท่านได้ง่าย กล้าที่จะปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่  อีกทัง้การปฏิบัติตนของนราพงษ์ จรัสศรี กับผู้ ร่วมงาน ที่ผู้ เรียนสังเกตเห็น คือ  
การให้เกียรติทุกท่านแม้ว่าท่านนัน้จะมีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่ น้อยกว่าก็ตาม (กชกร ชิตท้วม ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563)  

ครูเป็นผู้ ที่เป่ียมด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทัง้ต่อศิษย์และผู้ ปกครองอย่างจริงใจ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูปฏิบติัตนแสดงถึงไมตรีจิตต่อทุก ๆ คน สิ่งที่ประทับใจคือ ครูมักจะ
ต้อนรับผู้ปกครองของผู้ เรียนทุกคนเป็นอย่างดี มีความเอือ้อารี และปฏิบติัตนอย่างปราศจากชนชัน้ 
เป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตน ครูมักให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาศึกษาเสมอโดยปราศจากอคติ  
ให้ค าพูดกริยา วาจาที่ไพเราะและให้เกียรติทกคนเสมอ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ เรียนและเพื่อน
ร่วมงาน ดงัจะเห็นได้จากการมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี มีความเอือ้เฝื้อเผื่อแผ่กบัผู้ อ่ืนอยู่เสมอ ตลอดจน
การครองตนโดยปราศจากชนชัน้อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการเป็นที่รักของผู้ เรียน ผู้ปกครองและ
ผู้ปฏิบติังานรอบข้างของนราพงษ์ จรัสศรี (วิทวสั กรมรีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 เมษายน 
2563 

จากประสบการณ์การได้ใกล้ชิดกับท่าน กล่าวได้ว่าท่านคือผู้ ไม่ถือตน ท่านมี
มนุษยสมัพันธ์อันดีกับทุกคนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ เรียน ผู้ปกครอง ผู้ปฏิบติังานในทุก ๆ สายงาน 
หรือผู้ คนทั่วไปที่ท่านพบเจอ แม้ว่าบุคคลเหล่านัน้จะเป็นผู้ ที่มีต าแหน่งงานที่ แตกต่างกับท่าน  
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เจอกนัเพียงครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็แล้วแต่ ท่านก็ให้ความเคารพแก่ผู้ ที่อาวโุสกว่า และให้เกียรติ
ทุกๆ คน ด้วยมนุษยสัมพันธ์จึงท าให้ผู้ คนที่ได้รู้จักกับท่านรักและเคารพท่านเสมอ (ตวงพร  
มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563 

จากประสบการณ์ที่ได้ใกล้ชิดกบั นราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ถือ
ตัวและเป็นผู้ที่ มีมนุษยสมัพันธ์อันดีกับทุก ๆ คนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ ร่วมงาน ผู้ปกครอง ผู้ เรียน 
และบุคคลทั่วไปที่พบเจอ จากประสบการณ์ตรงในขณะที่เรียนอยู่บริเวณหน้าคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณุลงุป่ันจกัรยานสามล้อมาขายไอศกรีมผ่านมาหน้าคณะ ท่าน
ได้เรียกนิสิตทุกคนให้มาทานไอศกรีม โดยท่านจะเป็นผู้จ่ายเงินทัง้หมด อยู่เป็นประจ าเมื่อเห็นรถ
ไอศกรีม และท่านมักที่จะยิม้ทักทายคุณลุงคนขายไอศกรีมอย่างเป็นมิตรในทุก ๆ ครัง้  
จากเหตุการณ์ในครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี ท่าน ปฏิบัติตนกันทุก ๆ อย่างเสมอภาคไม่
แบ่งแยกชัน้ชนแต่อย่างใด (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่ได้เรียนกับ นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี  
ทัง้บุคลิกภาพภายนอกและการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีภายใน อาจารย์สร้างมิตรภาพผ่าน
รอยยิม้ และวาจาที่สุภาพเป็นกันเองทัง้กับผู้ เรียนและผู้ปกครองหรือแม้แต่มิตรภาพที่ดีต่อเพื่อน
ของผู้ เรียนที่มาข้อความรู้หรือร่วมในห้องการเรียนรู้แต่ละครัง้ ปฏิสมัพนัธ์ที่ดีต่อนกัศึกษาต่างสาขา 
เพื่อนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลยัอย่างจริงใจ เป็นแบบอย่างให้ผู้ เรียนเห็นอยู่เป็นนิจ 
การสร้างไมตรีด้วยรอยยิม้ การทักทาย การสนทนาที่ไม่เลือกแบ่งชนชัน้วรรณะ  รวมถึงการได้รับ
เชิญไปให้ความรู้ในสถาบนัการศึกษาอ่ืนอีกมากมาย อาจารย์ได้สร้างมิตรภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอจนเป็นที่ประทับใจกับผู้ ร่วมสนทนาพบเห็น (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ให้เกียรติผู้ เรียนและคนรอบข้างอยู่เสมอ โดยไม่ถือตน
ว่าตนจะมีต าแหน่งที่สงูกว่าผู้ อ่ืน ครูเป็นตวัอย่างของการเคารพ และให้เกียรติต่อบคุคลอ่ืนด้วยการ
ท าตนเป็นตวัอย่างให้แก่ผู้ เรียน สงัเกตได้จากการที่ครูมกัจะทกัทายแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลที่รู้จัก 
และคอยถามไถ่ถึงความเป็นไปด้วยความห่วงใย (สุนันทา เกตุเหล็ก,  การสื่อสารส่วนบุคคล,  
15 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้ ไม่ยึดติดกับต าแหน่งที่ได้รับแม้ท่านเป็น “ศาสตราจารย์” แต่ท่าน
ปฏิบติัตนเป็นกนัเองกบันกัศึกษา ท าให้นกัศึกษาเข้าถึงได้ง่ายเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทัง้ส่วนตัว
และส่วนรวม ให้ความเป็นกนัเองกบันกัศึกษาทุกรุ่นสามารถร่วมสนทนาได้อย่างเป็นกนัเอง อีกทัง้
การปฏิบติัตนต่อเพื่อนร่วมงานที่มีวยัวฒุิมากกว่าท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติ จะเห็นได้
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จากสอบวิทยานิพนธ์ที่ ต้องประสานกรรมการ ทั ง้ภายในและภายนอกท่านให้ เกียรติ  
ผู้อาวุโสในการเลือกวันที่กรรมการท่านอ่ืนสะดวกก่อน (ชนิดา จนัทร์งาม , การสื่อสารส่วนบุคคล, 
10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการเป็นมิตรกับบุคคล และปฏิบัติตนอย่างปราศจากชนชัน้ของ  
นราพงษ์ จรัสศรี ทัง้ระหว่างผู้ เรียน ผู้ ปกครอง ผู้ ปฏิบัติงานร่วมกัน ไปจนถึงบุคคลผู้มีต าแหน่ง  
ที่แตกต่างกันไปจากตนเองอย่างไม่ถือตัวและมีความเอือ้อารี จึงท าให้นราพงษ์ จรัสศรี เป็นที่รัก
ของทกุคนในทกุระดบัชัน้ ฉะนัน้จึงเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบติัตนให้แก่ผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี 

14. การมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการเตรียมตัวสอน หมายถึง ความ
ทุ่มเท การฝึกซ้อม ความแม่นย าของความรู้ การแสดงความรับผิดชอบ ในการจดัเตรียมเนือ้หาการ
สอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของนราพงษ์ จรัสศรี ผู้ วิจัยขอ
น าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีเตรียมการสอนมาอย่างดีมาก ท่านหาตวัอย่างมาให้นิสิตชมหรือ
สาธิตให้ดเูป็นตวัอย่าง ท่านสามารถน าเสนอข้อมลูเชิงทฤษฎีที่ยากให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย อีกทัง้
ในภาคปฏิบัติ ท่านแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างโดยผ่านการซ้อมและเตรียมสอนมาอย่างหนัก ท าให้  
ไม่เคยเกิดปัญหาในระหว่างสอน ไม่ว่าจะเป็นชัน้เรียนระดับปริญญาตรีหรือบณัฑิตศึกษาก็ตาม 
(พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จรัสศรี เป็นครูที่มีความทุ่มเทในการจัดเตรียมเนื อ้หาการสอน
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติในทุกคาบเรียนเป็นอย่างดี เป็นไปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้  
มีวิธีการสอนที่แปลกใหม่น่าสนใจไม่เหมือนกับผู้สอนท่านอ่ืน ๆ ดังเช่นในรายวิชาปฏิบติัครูก็จะมี
การฝึกซ้อมและเตรียมการสอนปฏิบัติไว้อย่างแม่นย าในองค์ความรู้ที่จะสอน สังเกตได้จาก  
การจัดการเรียนแต่ละครัง้ครูจะมีล าดับการจัดการเรียนการสอนในเนือ้หาต่าง ๆ อย่างราบร่ืน 
เข้าใจง่าย และบริหารจัดการเวลาในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

ในการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์นี  ้ประกอบไปด้วยผู้ เรียน
หลากหลายสาขา ได้แก่ นาฏยศิลป์ตะวันตก นาฏยศิลป์ไทย ดุริยางค์ไทย ทัศนศิลป์ และนฤมิต
ศิลป์ ซึ่งในการสอนของท่านแต่ละครัง้ที่มีการยกตัวอย่างประกอบ 1 ตัวอย่างนัน้ ท่านสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ของทุกศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงการมีองค์ความรู้ที่แม่นย า 
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และการจัดเตรียมการสอนเป็นอย่างดี อีกทัง้ท่านยังให้ความส าคัญผู้ เรียนทุกศาสตร์และทุกคน
อย่างเท่าเทียมกนั (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 

การครองตนทางด้านวิชาชีพของนราพงษ์ จรัสศรี สามารถสงัเกตได้จากการฝึก
ปฏิบติัทักษะและความสามารถทางด้านนาฏศิลป์อย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ยังได้สร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์อย่างต่อเนื่องท าให้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ทบทวนความรู้ และแสดงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจรรโลงใจให้กับสงัคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็น
หน่ึงในคณุลกัษณะความเป็นครูต้นแบบได้เป็นอย่างดี (วิทวสั กรมณีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 
19 เมษายน 2563) 

ในการจัดการเตรียมการสอนนับว่าท่าน คือ ผู้ที่มีการวางแผนการสอนอยู่เสมอ 
ท่านแสดงความรับผิดชอบต่อการสอนของท่านด้วยการเตรียมข้อมูลที่กระชับและเข้าใจได้ง่าย 
และใช้วิธีการสอนที่ไม่ซับซ้อน ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ของท่านจึงเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ชัดเจน 
และแม่นย า ในการเรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับท่าน จึงไม่ตึงเครียด ไม่มีช่วงเวลาให้
ผู้ เรียนต้องสบัสน ทัง้หมดนีเ้ป็นเพราะท่านวางแผนการสอนมาอย่างดีเพื่อให้ผู้ เรียนใช้เวลาที่เรียน
กบัท่านได้อย่างมีประโยชน์สงูสดุ (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่ฝึกฝน ฝึกซ้อม ทุ่มเทในการทบทวนองค์ความรู้อยู่เสมอ
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสามารถแสดงและสามารถช่วยแก้ไขข้อสงสยัของผู้ เรียนได้โดยไม่
ติดขัด แสดงให้เห็นถึงจิตส านึกที่ ดีและรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเต็มที่  
การจดัเตรียมการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั อาจารย์ลงมือปฏิบติัเป็นแบบอย่างให้เห็นทุกครัง้
อย่างไม่เคยเหนื่อยหน่ายในการสอน การเตรียมสื่อการสอนผ่านผลงาน หนังสือ ภาพถ่าย  
และภาพวิดีทัศน์ ของอาจารย์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายจึงท าให้ได้ 
องค์ความรู้ที่หลากหลายขึน้ ศึกษาถึงปัญหา และการแก้ไขปัญหา และศึกษาสิ่งที่ไม่คาดเดาไม่ได้
ในการท างาน ผ่านผลงานที่ทรงคุณค่าของอาจารย์ผู้ ซึ่งมีบทบาทเป็นศิลปินและผู้ สร้างงาน  
(ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

ในการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครูจะมีการสอนที่มีการ
จดัล าดบัการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน และสอนอย่างเต็มก าลงัความสามารถ โดยบางครัง้ที่ผู้ เรียน
ยงัไม่เข้าใจถึงรูปแบบ หรือลีลาของการเคลื่อนไหวร่างกาย ครูจะเป็นผู้สาธิตให้ดเูป็นตวัอย่างด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ (สนุนัทา เกตเุหล็ก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
15 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่ทรงความรู้ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบติั สามารถอธิบาย
เร่ืองที่ยากให้เข้าใจได้ง่าย เมื่อผู้ เรียนเกิดข้อสงสยัหรือข้อค าถาม สามารถที่จะให้ค าตอบได้ทันที
หรืออธิบายได้อย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงความแม่นย าหรือการเตรียมสอนที่ดี นอกจากนี ้  
ยังมีความทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยมโดยให้ค าปรึกษานอกเวลาเรียนอยู่เสมอ  
(ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่ได้เรียนและเป็นนิสิตผู้ช่วยสอนที่มหาวิทยาลยักรุงเทพของ 
นราพงษ์ จรัสศรี ท่านเป็นบุคคลต้นแบบในด้านการเตรียมพร้อม และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดี 
เสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมในข้อมลูหรือเนือ้หาของบทเร่ือง จะมีการตรวจสอบทุกครัง้
ก่อนเข้าบรรยายหรือเข้าสอนนักศึกษา นอกจากนีท้่านยังมีการอัพเดต (update) ข้อมูลหรือ
บทเรียนอยู่สม ่าเสมอเนื่องจากท่านเคยให้เหตุผลไว้ว่า ผู้ สอนควรต้องมีการเตรียมพร้อมและ
ตรวจสอบข้อมลูอยู่เสมอ ๆ เพราะในยุคสมยัปัจจุบนัผู้ เรียนสามารถสืบค้นหาแหล่งข้อมลูได้ง่ายขึน้ 
อาจารย์ผู้ สอนจึงต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ๆ  (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
22 เมษายน 2563) 

ตลอดระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนท่านเป็นผู้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
สอนผู้ เรียนที่หลากหลายสาขาไม่เพียงแต่นาฏยศิลป์ตะวนัตกเท่านัน้ ยงัมีผู้ เรียนสาขานฤมิตศิลป์ 
สาขาดริุยางค์ไทย และนาฏยศิลป์ไทย ฉะนัน้ตลอดระยะเวลาในการเรียนท่านทุ่มเทและเตรียมตวั 
ในการจดัการเรียนการสอน การท ากิจกรรมกลุม่ การน าผลงานการสร้างสรรค์มาน าเสนอจึงต้องให้
หลากหลายเหมาะกับผู้ เรียน ท่านจึงต้องเตรียมตัวและทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนได้  
อย่างเต็มที ่(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ครูจะเป็นคนที่วางแผนการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดบัขัน้มาก่อน และมีความ
เตรียมตวัในการจัดการสอนมาก่อนที่จะท าการสอนนิสิตมาโดยตลอด ครูมีวิธีการถ่ายทอดทัง้ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัด้วยการเปิดโอกาสในนิสิตการถาม-ตอบ ในข้อสงสยัตลอดระยะเวลา
การสอน เพื่อในนิสิตเข้าใจในทัง้ค าตอบและค าถามในภาคปฏิบัติ จึงท าบรรยากาศในชัน้เรียน  
ไม่น่าเบื่อ นิสิตเกิดความสนุกทุกครัง้ในการเรียนของครู (จรรจิต แจ้งมณี , การสื่อสารส่วนบุคคล, 
25 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการที่นราพงษ์ จรัสศรี ให้ความส าคญักับการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อให้เกิดความแม่นย าของความรู้ที่จะน าไปถ่ายทอดให้กบัผู้ เรียนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
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แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบและความทุ่มเทต่อหน้าที่เป็นอย่างดีในการจัดเตรียมเนือ้หา
การสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบติัอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ 

15. การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การปฏิบติัตนให้อยู่
ในครรลองที่ถูกต้อง ไม่เห็นแก่ตนเอง เป็นแบบอย่างในด้านการให้ความส าคัญไปที่ประโยชน์
สว่นรวมเป็นที่ตัง้ส าคญัของนราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีให้ความส าคัญกับการศึกษาและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคับต่าง ๆ แม้ว่าจะไม่ถูกใจท่านก็ไม่กระท าผิดกฎ ท่านยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง และให้
องค์กรขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ท าให้ท่านไม่มีปัญหาในการบริหารงานในสมัยที่ท่านด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลยั และการ
บริหารงานอ่ืน ๆ แต่อย่างใด (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ปฏิบติัตนให้อยู่ในครรลองที่ถกูต้อง ไม่มีประวติัของการ
ปฏิบัติตนที่ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ปฏิบัติตน เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์  
ในการปฏิบัติตนสายอาชีพของการสอนตลอดมา รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่ดี  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทุ่ม เทในฐานะศิลปิน  นักวิชาการ  
และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทุกปี  ล้วนแล้วแต่
เป็นงานที่ทรงคุณค่าทัง้ในแวดวงวิชาการและผลงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ในประเทศไทย  
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

จากการศึกษาประวัติและผลงานของนราพงษ์  จรัสศรี จะเห็นได้ว่าท่านได้
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์เป็นจ านวนมาก ทัง้ที่เป็นการสร้างสรรค์ในลกัษณะงานเดี่ยว 
และการสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินต่างชาติท่านอ่ืน ๆ โดยปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ ในส่วนของ
ผลงานในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ท่านมักจะได้รับมอบหมายจากหน่วยงานระดับชาติเพื่อให้
สร้างสรรค์การแสดงขึน้ในงานระดับชาติและนานาชาติ อาทิ พิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ เป็นต้น  
ซึง่แสดงให้เห็นถึงการทุ่มเทในการท างานส่วนรวมของท่าน (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบุคคล,  
9 เมษายน 2563) 

การท างานเพื่อส่วนรวมของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้ มาจากการครองตนเป็นผู้ที่มี
รับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึน้กับคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือผู้ เรียนโดยรวมได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีความรู้ความสามารถเพื่อท าให้งานนัน้ ๆ ราบร่ืนและด าเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งการ
ท างานเพื่อสว่นรวมที่เก่ียวกบันาฏยศิลป์ของนราพงษ์ จรัสศรี จะเห็นได้จารการเป็นนกัวิชาการที่ดี
และมีคุณ ภาพ  อีกทั ง้ยัง เป็น ศิลปินที่ มี ทักษะและศักยภาพในการส ร้างสรรค์ผลงาน  
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ได้อย่างไร้ที่ ติ  ทัง้นี  ้นราพงษ์ จรัสศรี มี เจตคติที่ ดี ต่อตนเองและผู้ อ่ืน  เพื่ อน าความรู้และ
ความสามารถนัน้ไปสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  (วิทวัส กรมรีโรจน์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
19 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มิได้เป็นเพียงต้นแบบในความเป็นครูผู้ให้เท่านัน้ หากแต่ท่านยงั
มีหลกัในการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เสมอ ท่านมีการปฏิบติัตนอยู่ในครรลองที่ควร 
ไม่ปฏิบติัผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม ท่านนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ของการกระท าการใด ๆ 
โดยไม่ยดึเอาประโยชน์สว่นเองเป็นเหตผุลในการประพฤติไม่ดี ดงันัน้แล้ว ผู้คนต่าง ๆ ที่รู้จกัท่านจึง
ให้ความเคารพนับถือท่าน และมีไมตรีจิตที่ดีต่อท่านอยู่เสมอ (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี อุทิศเวลาทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ โดยค านึงถึงส่วนรวมเป็นส าคัญ ยกตัวอย่าง การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
อาจารย์คือ เมื่อมีการนัดการเรียนการสอนและให้ค าปรึกษา อาจารย์ไม่เคยยกเลิก หรือเลื่อนนัด 
เพื่อเบียดบังเวลาของกลุ่มผู้ เรียนซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวม อาจารย์จะให้ความส าคัญกับการ
สนทนากลุ่มผู้ เรียนเป็นหลัก งดการติดต่อสนทนากับบุคคลภายนอกในขณะเวลาส าคัญนัน้  
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบักลุ่มคนจ านวนมาก 
ซึง่ในการท างานมีการสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัผู้ ร่วมงาน และมกัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ ร่วมงานได้
แสดงศกัยภาพและทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจ เช่น ค าชมเชย การยกย่อง และการให้เกียรติ ก็ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ ร่วมงาน เพื่อเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคญั (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 18 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การท างานของท่าน ท่านได้ท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
มากมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท างานให้มากที่สุด เช่น  
จากประสบการณ์พิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลยั ที่ท่านมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมในการท างาน
เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กบัมหาวิทยาลยั นอกจากนีย้งัมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงอีกมากมาย ซึง่ท่านสละ
เวลาในการฝึกซ้อม ทุ่มเท และปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอด  
(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 
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ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการปฏิบติัตนให้อยู่ในกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงานหรือ
องค์กรอยู่เสมอ ไม่เห็นแก่ตนเอง โดยการปฏิบติังานในแต่ละครัง้จะค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลกั ถือเป็นแบบอย่างในด้านการให้ความส าคญัไปที่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ส าคัญ และเป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงาน ดงันัน้ นราพงษ์ จรัสศรี จึงเป็นบุคคลที่มีผู้คนเคารพและ
นบัถือท่านมาโดยตลอด 

16. การมีมาตรฐานและความสามารถในการประเมินผลการเรียนหรือการ
ทดสอบ หมายถึง ความยุติธรรมที่เกิดจากการจดัการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนหรือ
การทดสอบผู้ เรียนในแต่ละรายวิชาของนราพงษ์ จรัสศรี ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจดัการความรู้ 
สามารถอธิบายผู้ เรียนในแต่ละการประเมินได้ โดยปราศจากความล าเอียงในการประเมินผล 
ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรีให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการประเมินผลการเรียนโดยพิจารณา
จากความตัง้ใจและพัฒนาการในชัน้เรียนเป็นส าคญั ท่านจดัการสอบโดยเน้นย า้ถึงความซื่อสตัย์
สุจริต ไม่คัดลอกกัน และท่านให้ความส าคัญกับนิสิตทุกคนโดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและการสอบ (พัชรินทร์ สัน ติอัชวรรณ, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
2 เมษายน 2563) 

ครูค่อนข้างจะมีมาตราฐานในการประเมินผลการเรียนและการทดสอบของ
ผู้ เรียน โดยได้ก าหนดมาตรฐานการให้คะแนนผู้ เรียนอย่างชัดเจน แจกแจงรายละเอียดในการให้
คะแนน เช่น คะแนนการเข้าเรียน คะแนนสอบ และสดุท้าย คือคะแนนความตัง้ใจ ความพยายาม 
และความขยันฝึกซ้อมในตลอดระยะเวลาของการเรียน ซึ่งผู้ เรียนสามารถตรวจสอบและยอมรับ
เหตุผลในการได้คะแนน การก าหนดมาตรฐานของครูนัน้ ดิฉันได้น ามาใช้เป็นต้นแบบในการ
ประเมินผลการเรียนและการสอบของตนมาโดยตลอด (สิรินธร ศรีชลาคม , การสื่อสารส่วนบุคคล, 
25 เมษายน 2563) 

จากการเรียนการสอนผู้ เรียนที่มีพืน้ฐานมาจากหลากหลายสาขาวิชา ท่านได้ให้
ความส าคัญกับผู้ เรียนทุกคนส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนัน้ในการประเมินผลการเรียนในรายวิชา  
ที่ท่านสอนจึงมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและมีการชีแ้จงเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน อีกทัง้ใน
บางครัง้มีการยืดหยุ่นตามมติเสียงส่วนใหญ่ในชัน้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับผลประโยชน์สงูสดุทาง
การศกึษา (กชกร ชิตท้วม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 9 เมษายน 2563) 
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นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่มีความยุติธรรมและมีความเป็นกลาง ไม่เลือกที่รักมกัที่
ชงั เข้าใจในความแตกต่างของลกูศิษย์แต่ละคน ไม่ยดึถือเอาอารมณ์และความต้องการของตนเอง
เป็นใหญ่ และท่ีส าคัญท่ีสุดคือให้ความรักแก่ศิษย์ด้วยใจท่ีบริสุทธ์ิ ในการจัดการเรียนการสอน  
การประเมินผลการเรียนหรือการทดสอบผู้ เรียน ในแต่ละรายวิชาของนราพงษ์ จรัสศรี ปราศจาก
ความล าเอียง ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่จัดได้อย่าง
เที่ยงตรงวดัได้ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพ งษ์  จ รัสศ รี  มี รูป แบบและวิ ธี การสอนที่ เป็ น เอกลักษ ณ์ ชัด เจน  
ท่านสอนศิษย์ทุกคนด้วยความตัง้ใจปราศจากซึ่งความล าเอียงหรืออคติ ดังนัน้แล้วในการประมิน
การเรียนหรือการทดสอบผู้ เรียนในแต่ละรายวิชา จึงสามารถมัน่ใจได้ว่าท่านประเมินผลด้วยความ
ยติุธรรม เป็นไปตามมาตรฐานการจดัการที่ก าหนดไว้ ท่านมกัมีการให้ความคิดเห็นและค าแนะน า
ในการประเมินผลนัน้ ๆ เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานของผู้ เรียนให้มีคุณภาพยิ่ง  ๆ  
ขึน้ไป (ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

การประเมินการสอนของ นราพงษ์ จรัสศรี จะมีความเที่ยงตรงและตรวจสอบได้ 
เพราะครูมีกระบวนการประเมินผลการเรียนที่เป็นโดยมีขัน้ตอน อย่างเป็นระบบในเร่ืองของเวลา 
“เวลา” และ “การจดัการ” ที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งเป็นที่ประจกัษ์แล้วว่า ผู้ เรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ไปแล้วนัน้ ในเร่ืองของการตรงเวลานัน้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการที่ดี  
(วนศกัด์ิ ผดงุเศรษฐกิจ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การเรียนกับ นราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีกลวิธีการสอนที่เป็น
เฉพาะตวัหรือเอกลกัษณ์ ซึ่งท่านให้ความเป็นกนัเองกบัผู้ เรียนและปฏิบติัแก่ผู้ เรียนอย่างเสมอภาค
กัน โดยปราศจากซึ่งความล าเอียงหรืออคติ ดังนัน้การประเมินผลการเรียนหรือการทดสอบของ
ผู้ เรียนในแต่ละรายวิชา ท่านมักประเมินผลด้วยความเที่ยงตรงและยุติธรรมตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ นอกจากนีท้่านยังให้ค าแนะน าในการประเมินผลหรือการให้คะแนนในแต่ล่ะครัง้ได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในอนาคต (ภคพร หอมนาน, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 22 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี มีมาตรฐานในการทดสอบและประเมินผู้ เรียนโดยเท่าเที่ยมกัน
เพื่อแสดงความยุติธรรม ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับฟังข้อค าถาม การประเมินไปพร้อมกันในชัน้เรียน 
เพราะเนือ้งานของผู้ เรียนแต่ละคนมีความเฉพาะแตกต่างกัน จึงไม่มีข้อสงสยัในการทดสอบและ
ประเมินผลงานทุกครัง้ ใช้มาตรฐานเดียวกันเสมอ หลังจากจบการทดสอบหรือประเมินผลงาน 
อาจารย์จะให้ข้อแนะน าไปตามทิศทางที่พบปัญหาหรือข้อบกพร่อง  เพื่อน ากลบัไปพัฒนาแก้ไขใน
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ล าดับต่อไป ทุกคนจะได้ฟังค าแนะน าโดยพร้อมเพรียงกันและน ากลบัไปปฏิบติัพัฒนาผลงานใน
แนวทางงานของตนเองแต่อยู่ในมาตรฐานตามที่อาจารย์ตัง้ไว้เป็นแนวทางให้กับผู้ เรียนทุกคน 
(ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้มีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนในแต่ละวิชาตามความ
เหมาะสม ซึ่งในแต่ละรายวิชามีเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในด้านการจดัการเรียน
การสอนมีทัง้กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมเดี่ยว การน าเสนองาน ใบงาน  ซึ่งผู้ เรียนสามารถตรวจสอบได้ 
และในบางกรณีที่มีเกณฑ์คะแนนที่น้อยท่านก็ให้ปรับแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มมากขึน้ตามที่ท่าน
ได้เห็นถึงความตัง้ใจของผู้ เรียน (ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการมีมาตรฐานและความสามารถในการประเมินผลการเรียนหรือ           
การทดสอบในแต่ละรายวิชาอย่างมีมาตรฐานและมีหลักเกณฑ์ที่ผู้ เรียนสามารถตรวจสอบได้       
จะเห็นได้จากการที่ผู้ เรียนเกิดยอมรับของผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนของท่าน   
โดยนราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ส าคัญกับการพิจารณาการประเมินผลการเรียน ด้วยการให้ผู้ เรียน     
ทกุคนมีความตัง้ใจและพฒันาการที่ดีในชัน้เรียนอย่างชดัเจน อีกทัง้ยงัใช้มาตรฐานเดียวกนัในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและการสอบเพื่อให้เกิดความยติุธรรมต่อผู้ เรียนทกุคนตลอดมา  

17. การไม่ใช้อิทธิพลส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ หมายถึง การไม่เห็นแก่ต าแหน่ง
หน้าที่ในฐานะครู ในการสร้างเป็นอ านาจพิเศษหรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์
สว่นตนของนราพงษ์ จรัสศรี ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์จากบทสมัภาษณ์ ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ที่ระมัดระวังตนในการไม่ใช้อิทธิพลความเป็นครูไป
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ท่านใช้หลกัคติธรรมในการรักษาภาพพจน์ของความเป็นครูที่ดี 
และไม่ใช้อ านาจในการสัง่การให้นิสิตกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์เฉพาะส่วนตน หากจะมีกิจกรรม
ใดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่มาจากการเรียนการสอนทัง้สิน้ (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 2 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานมาเป็นเคร่ืองมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั จากประสบการณ์การเรียนกบัคณุครูมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แม้ว่าครู
จะมีต าแหน่งหน้าที่ ต่าง ๆ มากมาย ทั ง้หัวหน้าภาควิชาหรือมีต าแหน่งจากวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ ท่านก็ยงัคงมีความเป็นกนัเองกบัศิษย์ทกุคน ท าให้ผู้ เรียนสามารถเข้าไปปรึกษาหรือ
ขอค าแนะน าได้ง่าย ครูไม่เคยใช้อ านาจเป็นเคร่ืองมือในการสร้างช่องว่างหรือหาผลประโยชน์กับ
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ผู้ เรียน ครูพยายามอย่างยิ่งที่จะผลกัดันให้ศิษย์ทุกคนได้รับความรู้อย่างเต็มก าลงัความสามารถ
โดยปราศผลประโยชน์ใด ๆ (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ในฐานะการเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ต าแหน่งหน้าที่ และในการสร้าง
อ านาจ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง รวมไปถึงการเป็นครูที่เป็นที่รัก
ของผู้ เรียน และเพื่อนร่วมงานทัง้ในสงัคมทางด้านวิชาการและวิชาชีพ นราพงษ์ จรัสศรี ท าให้ได้รับ
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ อาจกล่าวได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี   
มีคุณลักษณะความเป็นครูต้นแบบทัง้ทางด้านความประพฤติและจิตวิญาณความเป็นครู  
อย่างแท้จริง (วิทวสั กรมรีโรจน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 19 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์ที่ได้เรียนและได้ร่วมงานกับนราพงษ์ จรัสศรี กล่าวได้ว่าท่าน
เป็นผู้ที่มีความเที่ยงตรง ไม่หลงอยู่ในชื่อเสียงหรือยศฐาบรรดาศกัด์ิใด ๆ ดงันัน้แล้วจึงเป็นท่ีรู้กนัดี
ว่าไม่ว่าจะกระท าการใด ๆ ท่านจะไม่ใช้อิทธิพลส่วนตวัของท่านเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ท่าน
จะไม่ใช้ต าแหน่งความเป็นครูข่มศิษย์ หรือบุคคลที่ต าแหน่งเล็กกว่าท่าน ผู้ คนที่รู้จักท่านจึงให้
ความเคารพท่านด้วยใจเพราะรู้ดีว่าท่านไม่ใช้อิทธิพลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ อย่างแน่นอน  
(ตวงพร มีทรัพย์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นอาจารย์ที่นอกจากจะถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังให้ค าปรึกษา
ในการใช้ชีวิตและการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้ เรียนจน
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ซึ่งมิเคยหวงัผลประโยชน์ตอบแทนหรือใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือ
อาศัยความเป็นครูอาจารย์บังคับเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ (ธิติมา อ่องทอง, การสื่อสารส่วน
บคุคล,18 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้เรียนกบั นราพงษ์ จรัสศรี อาจารย์ไม่เคยใช้ความเป็นครูผู้สอนบงัคบั
ผู้ เรียน หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ความเชี่ยวชาญของตน เพื่อท าการกดดันข่มขู่กบัเพื่อนร่วมงานและ
เจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์สว่นตน อาจารย์วางตนเป็นกนัเองเป็นมิตรกบัทกุคน มีความเมตตากรุณา
ต่อผู้ เรียนทุกคนอย่างจริงใจสม ่าเสมอ โดยไม่เรียกร้องหรือหวังสิ่งตอบแทนใดจากผู้ เรียน ในทาง
กลบักนัอาจารย์กลบัเป็นร่มโพธ์ิใหญ่ท่ีคงไว้เพื่อให้ผู้ เรียนท่ีพักพิงด้วยความร่มเย็น มีความสบาย
กายและใจในการอยู่ใต้ร่วมโพธ์ินัน้ เสมอ (ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
23 เมษายน 2563) 
 



  112 

ตลอด ระ ยะ เวล า ที่ ผู้ เ รี ย น ได้ มี โอ ก าส รับ ก ารถ่ า ย ท อดค วาม รู้จ าก  
นราพงษ์ จรัสศรี นัน้ ผู้ เรียนไม่เคยพบการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะครูมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในทางตรงกันข้ามกลบัพบว่า ครูท าหน้าที่ของครูได้
อย่างสมบูรณ์แบบทัง้ในด้านการสอน และการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตนของความ
เป็นครูที่ดี (สนุนัทา เกตเุหล็ก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 15 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้ที่ไม่หวังต าแหน่งบริหารใด ๆ ตลอดระยะเวลาของการท างานท่านมัก
พูดเสมอว่าไม่หวงัสิ่งใดเลยในด้านการบริหาร ขอเป็นเพียงอาจารย์ธรรมดาเท่านัน้ แม้ท่านได้รับ
ต าแหน่งด้านบริหารเป็นประธานสาขาท่านก็มีความเป็นกลาง การไม่เห็นแก่ต าแหน่งหน้าที่ใน
ฐานะครู ในการสร้างเป็นอ านาจพิเศษหรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
(ชนิดา จนัทร์งาม, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า นราพงษ์ จรัสศรี มีคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบ
ความเป็นครู ที่แสดงออกด้วยการไม่ใช้การมีต าแหน่งหน้าที่ในฐานะครู ในการสร้างเป็นอ านาจ
พิเศษหรือใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงท าให้นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่
ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกของประเทศไทย 
และเป็นที่รักของผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงานมาโดยตลอด 

ตาราง 2 สรุปคณุลกัษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
1 การปฏิบติัหน้าที่โดยไม่เรียกร้องหรือหวงั

สิ่งตอบแทนแบบอามิสสินจ้าง 
1.1 การไม่เรียกร้องหรือหวงัสิ่งตอบแทน
แบบอามิสสินจ้าง 
1.2 คาดหวังทักษะและความรู้ทางด้าน
นาฏยศิลป์ ที่จะสามารถน าไปใช้ต่อยอด
ความรู้ในการศกึษาที่สงูขึน้ 
1.3 การกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความตัง้ใจ
แล ะหมั่ น ฝึ กฝ นทั กษ ะน าฏ ย ศิ ล ป์
ตะวนัตก การทบทวนบทเรียนหรือความรู้
ที่ได้รับ ทัง้จากภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
2 การสร้างและพฒันาวิธีการจดัการเรียนการ

สอน 
2.1 การจัด การ เรีย น การสอนนอก
ห้องเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้มีความ
กล้าแสดงออก มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ในเร่ืองของวิธีการจดัการสถานที่ 
2.2 ให้ผู้ เรียนได้บูรณาการท่าเต้นให้เข้า
กับสถานที่  จึงเกิดการสร้าง และการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
2.3 การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก ให้เกิด
ความหลากหลายและสร้างสรรค์ 
2.4 การพัฒนารูปแบบการสอบเต้น
ปริญญานิพนธ์ในระดบัอดุมศึกษา โดยมี
รูปแบบที่หลากหลายในการสอบ เพื่อให้
มีคณุภาพและมาตรฐาน 

3 การมีความคิดสร้างสรรค์ 3.1 การสอนให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ที่มีความคิด
ที่แปลกใหม่และมีความแตกต่าง 
3.2 การสอนให้รู้จกัการคิด วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงมีความ
เข้ า ใจ ต่ อ ผู้ เ รี ย น อ ยู่ ต ล อ ด  ทั ้ง ใ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือ
การสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานที่เป็น
ส่วนหนึ่ งของการจัดการเรียน รู้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
4 การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 4.1 การยอมรับความจ าเป็นที่ส่งผลต่อ

สภาพการจดัการเรียนการสอน 
4.2 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียน
การสอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตอบรับกบั
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 
4.3 การสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้คงไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ เรียน 

5 การมีระเบียบวินยัและควบคมุตนเอง 5.1 การมีมาตรฐานและวินัยในการ
จดัการเรียนการสอนอย่างมีเหตผุล  
5.2 มีระเบียบวินยัในเร่ืองของการตรงต่อ
เวลาอย่างสม ่าเสมอ  
5.3 การดแูละสขุภาพของตนเองด้วยการ
ฝึกฝนตัวให้มีความพร้อม เพื่อเตรียมตัว
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอน 
5.4 การมีบุคลิกภาพที่ดีให้เกียรติผู้ เรียน
และการควบคมุอารมณ์อย่างเหมาะสม 

6 การมีความกระตือรือร้นและทุ่มเท 6.1 การสละเวลาส่วนตัวในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่มอบให้กบัผู้ เรียน 
6.2 การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ เรียนได้ดีให้
ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน
หรือสร้างสรรค์งาน  
6.3 การไม่ปฏิ เสธผู้ เรียนเมื่อต้องการ
สอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับความรู้ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
7 การปฏิบติังานนอกเหนือภาระงานสอน 7.1 ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

นอก เหนื อจากภ าระงานสอน  ห รือ
นอกเหนือเวลางาน โดยให้ผู้ เรียนเป็น
ศนูย์ของการจดัการเรียนการสอน  
7.2 การอทุิศตนให้กบัหน้าที่ความเป็นครู
ที่ไร้ข้อจ ากัด โดยมิได้ค านึงถึงความเป็น
สว่นตวั 

8 การค้นพบและจดุประกายศกัยภาพผู้ เรียน 8.1 การสร้างขวญัก าลงัใจและผลกัดนัให้
ผู้ เรียนจดุประกายศกัยภาพของตนเอง 
8.2 ก า รชี ้แ น ะ แ น วท า ง ใน ก า ร คิ ด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ไปพร้อมกับ
ผู้ เรียน  
8.3 การส่งเสริม และสนบัสนุนผู้ เรียน ให้
มีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
8.4 การมีความความเชื่อมั่นในผู้ เรียน ที่
จะเห็นผู้ เรียนประสบความส าเร็จในด้าน
ต่าง ๆ 

9 การประสานสมัพนัธ์และความสามคัคี 9.1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
เชื่อมความคิดเห็นที่มีความหลากหลาย
มมุมองให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกนั  
9.2 การมีความคิดที่เป็นไปในทางบวก 
เพื่อลดความคิดเห็นที่ขัดแย้งจากกลุ่ม
ผู้ เรียน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
10 การมีเหตผุลและยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
10.1 การยึดมั่นในเหตุผลเป็นสิ่งส าคัญ
ใน ก า รตั ด สิ น ใจ ใน เ ร่ื อ ง ต่ า ง  ๆ  ที่
ปราศจากอคติสว่นตน  
10.2 การยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
รวมทัง้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ เรียน 
เพื่อเป็นแนวทางร่วมกนัในการแก้ปัญหา  
10.3 การยอมรับและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ด้วยกระบวนการแบบบูรณาการ
ศาสตร์ 

11 การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

11.1 การ ริ เ ร่ิม  ป ระยุ ก ต์  และส ร้า ง
แนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้กล้องบันทึกภาพ
นิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
11.2 การแนะน าผู้ เรียนได้ทดลองใช้
เทค โน โลยี กับ การน า เสนอผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์  
11.3 การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี  คอย
ชีแ้นะแนวทางให้ผู้ เรียนเลือกใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ 

12 การติดตามความก้าวหน้าและทนัสมยัของ
วิชาชีพ 

12.1 การเติมเต็มความรู้ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ และทันสมัยทางด้าน
นาฏ ย ศิ ล ป์ แล ะ ศิ ลป ะการแสด งที่
เก่ียวข้อง ให้กบัตนเองอยู่ตลอด 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
13 การเป็นมิตรกบับุคคล 13.1 การปฏิบติัตนอย่างปราศจากชนชัน้ 

13.2 การมีความเอือ้อารีแก่ทุกคนในทุก
ระดบัชัน้ 

14 การมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการ
เตรียมตวัสอน 

14.1 การให้ความส าคญักบัการฝึกซ้อม 
14.2 การมีความรับผิดชอบและความ
ทุ่ ม เท ต่อหน้าที่ เป็นอย่างดีและเต็ม
ความสามารถ 

15 การปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์
สว่นรวม 

15.1 การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎ ระเบียบ 
และข้อบงัคบัของหน่วยงาน 
15.2 การปฏิบั ติงานในแต่ละครัง้จะ
ค านึงประโยชน์สว่นรวมเป็นหลกั  
15.3 การเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ เรียนและ
เพื่อนร่วมงาน ทัง้กาย วาจา และใจ 

16 การมีมาตรฐานและความสามารถในการ
ประเมินผลการเรียนหรือการทดสอบ 

16.1 การมีมาตรฐานและความสามารถ
ในการประเมินผลการเรียนหรือการ
ทดสอบ 
16.2 การผลกัดันและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ความตัง้ใจและพฒันาการที่ดีในชัน้เรียน 
16.3 การใช้มาตรฐานเดียวกันในการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและการ
สอบเพื่อให้เกิดความยติุธรรมต่อผู้ เรียน 

17 การไม่ใช้อิทธิพลสว่นตวัเพื่อผลประโยชน์ 17.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะครู 
ในการสร้างเป็นอ านาจพิเศษหรือใช้เป็น
เคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน์ 

 
ที่มา: ผู้วิจยั 
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คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี 
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจฝ่ายดีที่แสดงออกผ่านทาง

พฤติกรรมร่างกายของนราพงษ์ จรัสศรี และจรรยาบรรณ หมายถึง ข้อความปฏิบติัความประพฤติ
และมารยาทฝ่ายดีที่ เหมาะสม ซึ่งแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ท าให้ปรากฏแก่คุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบอาชีพครูของนราพงษ์ จรัสศรี โดยจากการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์ 
และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ วิจัย สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะด้านลักษณะเฉพาะตัวและ
คณุธรรม จริยธรรมที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี ออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถจ าแนกได้ 4 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ 

1.1 การมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู หมายถึง การสร้างพลังงานด้านดีที่เกิด
ขึน้กับทัศนคติ มุมมอง ความคิด และการแสดงออก ต่อวิชาชีพครูหรืออาชีพครู แสดงออกการมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ส่งผ่านพลังงานด้านดีต่ออาชีพครูไปยัง
ผู้ เรียน ซึ่งผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู จากรายละเอียดที่สนับสนุน 
ดงัต่อไปนี ้

การเป็นผู้ ให้ความส าคัญกับครูอาวุโสของประเทศ โดยได้ชีน้ าและน าพาให้
ผู้ เรียนได้ระลึกถึงในคุณงามความดีและพร้อมที่จะตอบแทนพระคุณของครูผู้ ให้ โดยได้จัดให้
ผู้ เรียนได้ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตต่ออาจารย์อาวุโส เช่น การจัดงานมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโสของ
ประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์ของตน หรือ ไม่ใช่อาจารย์ที่สอนตนเองมา ดังเช่น การครูได้มา
สอนที่จุฬา ได้จัดผู้ เรียนได้ท าการแสดงมุทิตากับท่านผู้ หญิงวราพร ปราโมท ณ อยุธยา และ  
งานมุทิตาจิตให้กับมาดามเดม่อนซึ่งมิได้เป็นครูผู้ สอนตน แต่ทัง้นีอ้าจารย์ทัง้สองท่านถือว่าเป็น
อาจารย์สอนบัลเลต์ที่มีคุณูประการกับวงการบัลเลต์ไทยมาตัง้แต่อดีตกาล (ลักขณา แสงแดง,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 3 เมษายน 2563) 

จากประสบการณ์การได้เรียนรู้และใกล้ชิดกบัครูจะพบว่า ครูเป็นผู้ที่มีทศันคติที่ดี
ต่อวิชาชีพ  คือ ค รูจะตั ง้เป้าหมายให้นิสิตทุกคนส าเร็จการศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนดหรือในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะครูเชื่อว่านิสิตทุกคนมีศกัยภาพที่สามารถ
ท าได้ อีกทัง้ครูยังคอยช่วยเหลือ ติดตาม   แนะแนวทางจนส าเร็จได้รุ่นต่อรุ่น แม้ว่าครูจะ
เกษียณอายุราชการแล้วแต่ครูก็ยงัไม่หยุดที่จะท างานหรือพัฒนางานสร้างสรรค์ ครูสอนให้ทุกคน
ทุ่มเท อดทน และไม่หยุดจะใฝ่หาความรู้ สิ่งที่ประทบัใจที่สดุคือ ในการแสดง  Dance Laboratory 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครูท าให้ทราบว่า อายุไม่ใช่อุปสรรคของศิลปิน การแสดงของครูเป็น
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ผลงานที่จุดประกายและสร้างแรงบนัดาลทางด้านนาฏยศิลป์เป็นอย่างมาก (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูอาจารย์ที่มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครูอย่างเห็นได้
ชัด โดยมีจิตใจที่เป็นครูอย่างแท้จริง และพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยลูกศิษย์เสมอ นอกจากจะ 
คอยอบรมสัง่สอนให้ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ และยงัสอดแทรกด้านการใช้ชีวิตและทศันคติที่ดีต่อ
วิชาชีพอย่างเห็นได้ชัดเจน  คอยอบรมให้สิทธ์ิรับรู้ถึงการเป็นครูท่ีดีจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  
ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้ เรียนสามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั ง้ในหน้าที่การเป็นครู 
ที่คอยอบรมสัง่สอนลูกศิษย์ และหน้าที่ของการใช้ชีวิต (ภูวนัย กาฬวงศ์. การสื่อสารส่วนบุคคล,  
24 เมษายน 2563) 

ด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพครูของครูตัม้ ดิฉันรับรู้ได้ถึง
ความตัง้ใจที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ กับลกูศิษย์ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบติั โดยที่ครูตัม้
จะถ่ายทอดถอดความรู้ให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มที่เสมอ ดิฉันไม่เคยเห็นครัง้ไหนที่ครูไม่เต็มที่กับ  
การสอนเลยแม้แต่ครัง้เดียว และครูตัม้ยังให้โอกาสแก่ลกูศิษย์ทุกคนไม่ได้ว่าลกูศิษย์คนนัน้จะเก่ง
หรือไม่เก่งครูจะให้โอกาสเท่าเทียมกนั โดยครูตัม้ไม่เคยสอนให้เด็กมีความรู้สึกที่จะต้องแข่งขนักัน
เพื่อชิงดีชิงเด่นแต่ครูตัม้มกัจะคอยสอนให้ลกูศิษย์ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัอยู่เสมอ (ขนิษฐา บตุรเจริญ, 
การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

ผู้ เรียนเป็นบุคคลหนึ่งที่มีโอกาสเรียนกับท่าน ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่มีความตัง้ใจ 
จริงใจ มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างแท้จริงในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถ
ทางด้านการปฏิบติัและทฤษฎี อีกทัง้ท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย ก้าวทนัยุคสมยั ซึ่งท่าน
เป็นผู้ ปลูกฝังให้ลูกศิษย์ทุกคนมีความรู้หลากหลายเช่นเฉกเดียวกันกับท่าน โดยมิเคยหวัง
ผลประโยชน์ใด ๆ จากลูกศิษย์แต่อย่างใด ตลอดจนท่านยังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับลูกศิษย์ ทัง้การด าเนินงานในการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างสม ่าเสมอ (ณัฐพร เพ็ช รเรือง, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี คือครูต้นแบบที่ข้าพเจ้าอยากเดินตามรอยของท่าน 
เพราะครูได้แสดงให้ศิษย์คนนีไ้ด้เห็นถึงความเข้าอกเข้าใจในวิชาชีพของความเป็นครูเมื่อครัง้ที่
ข้าพเจ้าเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีความ
จ าเป็นที่จะต้องลาเรียน เพื่อกลบัไปยังมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อประกอบพิธีไหว้ครู
ประจ าปี 2562 ท่านได้อนุญาตให้ลาได้ และยงักล่าวกบัข้าพเจ้าว่า “กลบัไปท าหน้าที่ความเป็นครู
ให้สมบูรณ์ ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นแม่งานที่มีเครือข่ายด้านศิลปะใน
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ต่างจังหวัดได้ให้ความส าคัญอันดับหนึ่ง เราเป็นแม่งานจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องไปด าเนินงาน 
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจ าปีให้ส าเร็จลลุ่วงครูเข้าใจ” ค ากล่าวในวันนัน้ ท าให้ข้าพเจ้าซาบซึง้ใจใน
ความเมตตาที่ครูได้ส่งมอบให้ อีกทัง้ท าให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูเป็น
อย่างมาก (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง ทุกครัง้ที่
ได้พบเจอก็เป็นพลงับวกให้กับทุกคนเสมอ ดังจะเห็นได้จากจิตใจที่ดีงาม เป็นผู้ที่มองปัญหาและ
อุปสรรคเป็นบวกและสามารถจัดการแก้ปัญหาได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนหรือ
ด้วยสว่นตวัก็พร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยลกูศิษย์เสมอ ทกัษะการใช้ชีวิตและทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพของ
ท่านเป็นไปอย่างมีรูปธรรม ดงัจะเห็นได้จากผลงานของศิษย์และแนวทางด าเนินชีวิตของศาสตร์ที่
ส าเร็จการศึกษาและไปต่อยอดในวิชาชีพได้อย่างมีศักยภาพในสังคมที่กระจายไปทั่วประเทศ 
(จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

สรุปได้ว่า การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของนราพงษ์ จรัสศรี เป็นคุณลักษณะ
ด้านคณุธรรม จริยธรรม ที่เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้ละแสดงออกว่า มีความศรัทธาในการประกอบอาชีพครู 
เพราะเป็นอาชีพที่ เสมือนหนึ่งกลไกส าคัญในการวางรากฐานบุคลากรที่จะออกไปพัฒนา
ประเทศชาติ ซึ่งนราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงออกถึงความรักในวิชาชีพ ความมีเมตตา และความ
รับผิดชอบต่อการปลกูต้นกล้าทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก ให้มีความงอกงามและเจริญเติบโตใน
ทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัศกัยภาพที่ผู้ เรียนแต่ละคนมี หมัน่เพียรพยายามในการสร้าง
ผู้ เรียนให้เป็นปัญญาชน ไม่นิยมปลกูฝังทศันคติให้ผู้ เรียนน าตนเองไปเปรียบเทียบหรือแข่งขนักับ
ผู้ อ่ืน แต่ให้เปรียบเทียบหรือแข่งขนักบัตนเองเป็นส าคญั โดยอาศยัตนเองเป็นแม่แบบส าคญัในการ
สร้างทัศนคติเหล่านี ้ที่ส าคัญ คือ การชีแ้นะให้ผู้ เรียนได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงตามหลัก
ธรรมชาติของศาสตร์ด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก ได้แก่ การยอมรับความเป็นจริงในด้านศกัยภาพของ
บุคคล การมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การพัฒนาตนเอง การก าหนดอายุขัยส าหรับการเป็น
นาฏยศิลปิน และรวมถึงการสร้างทศันคติที่ดีที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรักและศรัทธา ทัง้ต่อองค์
ความรู้หรือวิชาชีพที่ได้ศกึษา ต่อตนเอง และต่อผู้ อ่ืน 

1.2 การมีความเมตตา กรุณา และเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ หมายถึง การมอบความ
เมตตา ให้ความกรุณา และแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับความสขุในการ
เรียน ทัง้ที่เป็นการปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี กับผู้ เรียน บุคคลอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  
ซึ่งผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงการมีความเมตตา กรุณา และเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ จากรายละเอียดที่
สนบัสนนุ ดงัต่อไปนี ้
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ท่านมีความเมตตา กรุณา ให้โอกาสผู้ เรียนทุกคน ท่านให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากผู้ เรียนคนใดที่มีทักษะความรู้ความสามารถไม่เท่าเทียมกับ
เพื่อนในชัน้เรียน ท่านจะคอยช่วยเหลือ แนะน า และให้ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ เรียนคนนัน้
มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึน้ จนสามารถท าให้ผู้ เรียนคนนัน้ด าเนินการต่าง ๆ ไปได้อย่างส าเร็จ 
อีกทัง้ท่านมีความเข้าใจในธรรมชาติของผู้ เรียนทกุคน และท่านพยายามส่งเสริม ผลกัดนั ให้ความ
เมตตา กรุณา แก่ผู้ เรียนทุกคนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในวิชาชีพอย่างเท่าเทียม (ณัฐพร เพ็ชรเรือง, 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

 จากการที่ได้ใกล้ชิดกับ นราพงษ์ จรัสศรี ท าให้ผู้ เรียนได้รู้สึกถึงความเมตตา  
จากครู และชอบแบ่งปันความช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ดงัเช่น ระหว่างที่ครู
นั่งรถกลับบ้านหลังจากที่การจัดการเรียนการสอนเสร็จสิน้ เมื่อครูเห็นผู้ เรียนหรือเพื่อนร่วมงาน
ก าลงัเดินไปเรียกรถเดินทางกลบับ้าน ครูจะแสดงความเมตตาและแบ่งปันการช่วยเหลือโดยการให้
ผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงานติดรถกลับด้วยหาก หรือแม้กระทัง้ส่งผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงานจนถึง  
ที่หมายอย่างเต็มใจ (อภิโชติ แก้วเกต,ุ การสื่อสารสว่นบคุคล, 21 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่ เป่ียมด้วยความเมตตากรุณาและเอือ้เฟื้อ ดังเช่น  
เมื่อครัง้ที่ข้าพเจ้าก าลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันได้ท างานอยู่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกิดปัญหาในการบริการจัดการการเดินทางมาเรียนและพบ  
ที่ปรึกษา ครูได้เมตตาจัดสรรเวลาที่เอือ้ให้แก่เดินทางของผู้ เรียนที่อยู่ต่างจังหวัดเสมอ มีการให้
ค าปรึกษาเพิ่มเติมกับนิสิตทุกคนทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ โดยไม่มีอามิสสินจ้างใด ๆ  
ครูมกัพดูชื่นชมและให้ก าลงัเสมอ คอยช่วยเหลือจนงานส าเร็จลลุว่ง ตลอดจนแนะน าช่วยเหลือจน
ได้ท างานประกอบอาชีพในสายวิชาการจนถึงทุกวนันี ้(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วนบคุคล, 
12 เมษายน 2563)  

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ที่มีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์ทุก ๆ คน เพราะครู
ต้องการให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้และน าไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงการ
นาฏศิลป์ต่อไป โดยไม่หวงแหนและเก็บข้อมูลไว้ แต่จะให้ศิษย์ได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มเป่ียม  
อีกทัง้ยังมีความใส่ใจในตัวลูกศิษย์ตลอดเวลา คอยถามข่าวคราวและความเคลื่อนไหวของศิษย์ 
อยู่เสมอ ซึ่งความเมตตา กรุณาของอาจารย์นราพงษ์ ถือเป็นความเมตตาที่มาจากข้างใน  
โดยแท้จริง เพราะไม่ว่าศิษย์จะเป็นใคร แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านก็พร้อมจะเมตตาและ  
ช่วยเหลืออยู่เสมอ (ภวูนยั กาฬวงศ์. การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 
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ความเมตตาของครูแสดงออกผ่านทางความเอาใจใส่ต่อลกูศิษย์ทุก ๆ คน ไม่ว่า
จะคอยเป็นที่ปรึกษาทัง้ทางด้านการศึกษาหรือแม้กระทัง่เร่ืองสว่นตวั ครูเป็นบุคคลที่ไม่เคยทอดทิง้
ลูกศิษย์คอยให้ค าปรึกษาแนะน าและให้ค าชีแ้นะอยู่เสมอเวลาครูมาสอนในทุก ๆ ครัง้ครูมักจะ  
ท าให้ลูกศิษย์มีความสุขและยิม้แย้มไปกับการสอนในคลาสของครูได้อยู่เสมอและครูยังมีความ
เมตตากรุณาให้กับสรรพสัตว์ทัง้หลายบนโลกนีโ้ดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายของครูตัม้เองใน
แนวคิดเพื่อ “สันติภาพโลก” อีกด้วย (ขนิษฐา บุตรเจริญ , การสื่อสารส่วนบุคคล,17 เมษายน 
2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้มอบความเมตตา ให้ความกรุณา และแบ่งปันความ
ช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าในหลาย ๆ ด้าน นับแต่เมื่อครัง้ที่ข้าพเจ้าเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  
เข้ามาสอบที่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่านได้ถามไถ่ถึงชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทาง ที่พกัอาศยั 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการมาเรียนต่อครัง้นี ้รวมถึงการให้ก าลงัใจในการเรียนในระดับปริญญาเอก  
ซึ่งท่านได้แนะน าเร่ืองต่าง ๆ และชีน้ าแนวทาง เส้นทางแห่งความส าเร็จให้กับข้าพเจ้า จึงท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสขุใจ อบอุ่นใจ มัน่ใจในการเดินทางมาสายทางนี ้ประหนึ่งว่าครูจะไม่ทอดทิง้
ศิษย์คนนี ไ้ปไหน จะคอยให้ก าลังใจ และผลักดันให้ส าเร็จ และมีความก้าวหน้าในชีวิต  
อย่างแน่นอน (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาต่อศิษย์ทุก ๆ คนอย่าง
เสมอภาค องค์ความรู้ที่มีในตัวได้ถูกถ่ายทอดอย่างไม่ปิดบังอ าพราง ไม่หวงแหนวิชาแต่มีความ
ห่วงใยศิษย์ในการน าความรู้ไปต่อยอดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัวงการนาฏศิลป์ต่อไป 
ทัง้หมดนีเ้กิดจากความใส่ใจในรายละเอียดของศิษย์แต่ละคนด้วยความรัก เมตตา ซึ่งศิษย์ทุกคน
ได้สมัผสัและรับรู้ได้อย่างดี (จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

สรุปได้ว่า การมีความเมตตา กรุณา และเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ของนราพงษ์ จรัสศรี  
เป็นคุณลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้ละแสดงออกว่า มีการมอบความสุข
ให้กับผู้ เรียน ผ่านพฤติกรรมการแสดงออกในด้านความเมตตา ความกรุณา และความ
เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างอย่างที่ดีและเหมาะสม ทัง้กับตัวผู้ เรียน บุคคลอ่ืน 
หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติ ท าให้ผู้ เรียนได้รับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการมี
คุณลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมในข้อนี ้โดยเฉพาะการแสดงออกพฤติกรรมนีโ้ดยปราศจาก
เงื่อนไข ไม่มีข้อแม้ แต่เป็นการแสดงออกที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ แสดงออกให้ผู้ เรียนได้เห็นวิถี
ดังกล่าวจากการปฏิบัติตน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางในการถ่ายทอดหรือสอนผู้ เรียนอีกวิธีหนึ่ง  
ที่ไม่ใช่เป็นการการสอนแบบบรรยายหรือสาธิตให้ปฏิบัติตาม แต่เป็นการสอนที่สอดแทรกอยู่
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ภายในสถานการณ์จริงที่เกิดขึน้กับชีวิต ผู้ เรียนที่ได้เห็นการแสดงออกเชิงพฤติกรรมหรือมีความ
ใกล้ชิดกับนราพงษ์ จรัสศรี ก็ล้วนแต่เกิดผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การแก้ไข
ปัญหา และการแบ่งปันความสุขในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ในฐานะที่เป็นผู้ เรียนทางด้าน
นาฏยศิลป์ตะวันตกซึ่งจ าเป็นต้องใช้ศิลปะในการจรรโลงและสร้างสรรค์ความดีงามของมนุษย์  
ให้ผู้ เรียนได้กลบัออกไปรับใช้สงัคม แวดวงวิชาชีพ และประเทศชาติต่อไปได้ 

1.3 การมีความรับผิดชอบและมีวินัย หมายถึง การแสดงพฤติกรรมความ
มุ่งมั่น การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่เป้าหมายก าหนด การวางแผนการท างานในระยะเวลา
ก าหนดอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่า และการแสดงพฤติกรรมให้อยู่ในครรลองคลองธรรมใน
ฐานะครูของนราพงษ์ จรัสศรี ซึ่งผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงการมีความรับผิดชอบและมีวินัย        
จากรายละเอียดที่สนบัสนนุ ดงัต่อไปนี ้

นราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีความรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือให้ผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับตรี โท เอก ได้ใช้เวลาเรียนอย่างประหยัดควบคู่ไปกับการลดค่าใช้ในการเรียน โดยให้
ช่วงเวลาของการเรียนมีระยะเวลาที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลการเรียนที่ดีที่สุด เช่น ระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี ต้องจบภายในเวลาไม่เกิน 4 ปี ระดับมหาบณัฑิตศึกษาใช้เวลาเรียนจนส าเร็จไม่เกิน  
2 ปี และระดบัดษุฎีบณัฑิตใช้เวลาเรียนจบภายในระยะเวลา 3 ปี โดยครูจะใช้ความรับผิดชอบใน
ด้านการบริการจัดการและทุ่มเทเวลาให้กับผู้ เรียนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายตามที่ได้
วางแผนไว้ (พชัรินทร์ สนัติอชัวรรณ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 เมษายน 2563) 

ท่านมีความรับผิดชอบและมีวินยัต่อการท างานของตนอย่างสดุก าลงั ซึง่ในฐานะ
ที่ท่านเป็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ เรียน ท่านมีความรับผิดชอบในการเป็นหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านคอยให้ค าแนะน า ชีแ้นะ และตรวจสอบงานวิทยานิพนธ์
ให้แก่ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้ท่านยังก าหนดแผนการด าเนินการเรียนการสอนและการท า
วิทยานิพนธ์ ส่งผลให้ผู้ เรียนส าเร็จลุล่วงในการเรียนได้อย่างประสิทธิภาพ รวมทัง้ประสบการณ์
ก่อนหน้าที่ผู้ เรียนได้เห็นผลส าเร็จจากผู้ เรียนรุ่นพี่ในหลายรุ่นที่ประสบความส าเร็จตามก าหนดเวลา
ทกุคน ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความมีวินยัของท่านในการฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และครูผู้สอน (ณฐัพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

ความรับผิดชอบและระเบียบวินยันัน้เป็นสิ่งส าคญัที่ผู้ เป็นครูบาอาจารย์จะต้องมี 
ซึง่อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ก็เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบสงูเป็นอย่างมากมีการวางแผนงานใน
การด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ จึงท าให้งานชิน้นัน้เกิดการผิดพลาดขึน้น้อยที่สดุ อาจารย์
มีความทุ่มเทให้กับการสอนและการให้ความรู้แก่ศิษย์  ท าให้ผู้ เรียนรู้สึกได้ถึงความทุ่มเทใน 
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การสอน งานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ท านัน้ อาจารย์ก็จะคอยสอบถามถึงความก้าวหน้าของงาน
ตลอดเวลา ท าให้ศิษย์รับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ (ภูวนัย กาฬวงศ์ , การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูผู้ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อสังคม ครูปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและมุ่งมั่นต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  
ในสถานการณ์ที่นิสิตเกิดปัญหาในการเรียนและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ครูจะเข้ามาช่วยอย่าง
เต็มใจด้วยการให้ค าแนะน าและวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปได้
ด้วยดี แต่ต้องตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้องนิสิตจะต้องท าด้วยตนเอง ตลอดจนครูจะ
พยายามมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจการใด ๆ จะต้องนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืนเสมอ  (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด , การสื่อสารส่วนบุคคล ,  
12 เมษายน 2563) 

ในด้านวินัย จะเห็นได้ชัดในเร่ืองของการที่ครูเป็นตัวอย่างของการเป็น ผู้ปฏิบัติ
ของการแสดง ผู้ เรียนและเพื่อนร่วมงานจะประจักษ์เป็นอย่างดีว่าท่านยังคง  ฝึกปฏิบัติทักษะ 
การเต้นอย่างต่อเนื่อง นบัตัง้แต่เร่ิมเรียนบลัเลต์ในวนัแรกกบัท่านผู้หญิง วราพร ปราโมท อ อยธุยา 
จวบจนวนันีถ้ึงแม้ว่าอายุจะล่วงเข้าสู่วัย 67 ปี ท่านก็ยงัคงรักษาคุณภาพของการเต้น โดยจะเห็น
หลักฐานจากการแสดงเด่ียว และภาพของการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา (ภคพร  
หอมนาน, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

จากการที่ได้เรียนกบั นราพงษ์ จรัสศรี ครูมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน
เป็นอย่างมากเห็นได้จากการสอนเต้นในชัน้เรียนของครู ครูจะด าเนินการสอนอย่างลื่นไหลโดยไม่มี
เปิดเอกสาร หรือสื่อเพื่อทบทวนความจ าของตนเอง นัน้หมายความว่าครูมีวินัยในการฝึกฝนและ
ทบทวนเนือ้หาที่จัดการเรียนการสอนมาอย่างดี และเมื่อผู้ เรียนไม่เข้าใจท่าเต้นครูก็จะสาธิตให้
ปฏิบติัไปพร้อมกันอีกครัง้จนผู้ เรียนปฏิบติัจนบรรลุเป้าหมาย (ลกัขณา แสงแดง , การสื่อสารส่วน
บคุคล, 3 เมษายน 2563) 

ในทางด้านความรับผิดชอบในด้านการสอนของครูนัน้ ผู้ เรียนมีความเห็นว่าครู
เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพครูค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากครูจะคอยให้ค าแนะน าแก่ลูก
ศิษย์อยู่เสมอ และครูยังเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองต่องานต่าง ๆ 
โดยที่ครูจะคอยเป็นผู้สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นโดยไม่ยัดเยียดความคิดของครูเข้ามาแทน 
แต่จะคอยชีแ้นะและถามไถ่ความคืบหน้าอยู่เสมอไม่เคยละทิง้ลูกศิษ ย์ของตนเองเลยแม้แต่ 
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คนเดียว ส าหรับดิฉันจึงมีความคิดเห็นว่าครูเป็นครูผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยสูง (ขนิษฐา  
บตุรเจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ท่านมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานในอาชีพครู ท่านได้
ทุ่มเทและมีวินยัในการปฏิบติังานเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีการวางแผนในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์ในทุก ๆ รุ่น ดังเหตุการณ์อันน่าประทับใจเมื่อครัง้ที่ข้าพเจ้าได้
เรียนกบัท่านในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีโอกาสได้
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงในรายวิชา Senior Project ซึ่งอาจารย์ท่านได้ด าเนินการให้จัด 
การแสดง ณ Hall 9 อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี ในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ซึ่งในปีนัน้ถือเป็น
ความพิเศษของรุ่นที่ได้มีโอกาสออกแสดงในงานระดบัประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์
ทุกคน ที่อาจารย์ท่านได้เมตตาประสานงานและเฟ้นหาเวทีเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงศกัยภาพ ข้าพเจ้า
มีความกังวลเพราะได้รับมอบหมายให้ประสานงานและบริหารจัดการเร่ืองพืน้ที่ในการแสดง  
และการจัดผู้ ชม ถือเป็นงานที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ ในเวลานัน้อาจารย์ท่านก็คอยช่วยสอน  
การประสานงานกับคนอ่ืน ๆ และการออกแบบการจัดการพืน้ที่ โดยที่ท่านไม่ทิง้ให้ศิษย์ท างาน
เพียงล าพงั จนท าให้ข้าพเจ้าท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ได้เรียนรู้งานน าประสบการณ์
ในครัง้นัน้มาปรับใช้ในชีวิตจนถึงปัจจุบนันี ้(วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล,  28 เมษายน 
2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นบุคคลที่มีวินัยและความรับผิดชอบสูงเป็นอย่าง
มาก มีการวางแผนงานในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่ว่าภารกิจจะจ ากดัด้วย
เวลาหรืออุปสรรคเพียงใดก็สามารถจัดการทุกอย่างให้ส าเร็จได้ทันเวลา อันเป็นผลจากระบบ
ความคิดที่มีการจัดการที่รับการฝึกฝนและปฏิบติัมาเป็นอย่างดีโดยตลอดจึงเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
(จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

สรุปได้ว่า การมีความรับผิดชอบและมีวินยัของนราพงษ์ จรัสศรี เป็นคณุลกัษณะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้ละแสดงออกว่า มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่มุ่งมั่น
ชดัเจนในการปฏิบติังานในอาชีพครู มีการวางแผนในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ระยะเวลาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยัอย่างเหมาะสม แสดงออกให้ผู้ เรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของความรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ทัง้ในฐานะครูและในฐานะที่
เป็นเครือญาติผู้มีอาวุโส ซึ่งผู้ เรียนได้เกิดการซึมซับจากพฤติกรรมดังกล่าวของนราพงษ์ จรัสศรี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเทและมีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง มีความเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือ
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วิชาชีพ และงานที่เก่ียวเนื่องโดยอ้อม เช่น การช่วยเหลือผู้ เรียนในการแก้ไขหรือปรับปรุงการแสดง
นาฏยศิลป์ตะวันตก ซึ่งมิได้เป็นการแสดงหรือกระบวนวิชาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ  
นราพงษ์ จรัสศรี แต่การแสดงพฤติกรรมดังกล่าว เป็นเคร่ืองบ่งชีท้ี่ส าคัญว่า เมื่อผู้ เรียนประสบ
ปัญหาหรือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยตนเอง ในฐานะครูก็อาสาเข้าไปช่วยเหลือ 
หากแต่ไม่ใช่เป็นการมอบความช่วยเหลือที่นิสิตไม่ต้องลงมือลงแรง แต่เป็นการช่วยเหลือด้วยการ
ให้ค าแนะน า การจุดประกาย การช่วยวางแผน เพื่อให้ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ทันและ 
เกิดความเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในเวลาที่จ ากัดและข้อจ ากัดที่มีใน
สถานการณ์นัน้ ๆ  นอกจากนีก้ารแสดงออกเชิงพฤติกรรมในด้านความมีวินัย เป็นอีกหนึ่งส่วน
ส าคัญที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ เรียนมาโดยตลอด กล่าวคือ การปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบงัคบั หรือระเบียบของมหาวิทยาลยัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ยงัเพิ่มความยืดหยุ่นให้กบักฎ ข้อบงัคบั 
หรือระเบียบต่าง ๆ ที่มีความตึงเกินไปกับการเรียนการสอนหรือธรรมชาติของศาสตร์ทาง
นาฏยศิลป์ตะวันตกที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้ เรียนเสียผลประโยชน์ โดยตรง  
แต่เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ เกิดความคลอ่งตวั 

1.4 การมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและการด ารงชีพ 
หมายถึง การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนหรือบคุคลอ่ืนได้แสดงความ
คิดเห็น การยอมรับและปฏิบัติตามความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก และการใช้หลักการและเหตุผลในการตัดสินเพื่อแก้ไขปัญหาของนราพงษ์   
จรัสศรี ซึ่งผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงการมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานและ             
การด ารงชีพ จากรายละเอียดที่สนบัสนนุ ดงัต่อไปนี ้

ความเป็นประชาธิปไตยของนราพงษ์ จรัสศรี เร่ิมจากความเท่าเทียมและการให้
โอกาสกับทุกคน ได้ออกความเห็นอย่างเท่าเทียมกนัก่อนการเรียนการสอนทุกครัง้ ครูจะท าความ
เข้าใจกนัผู้ เรียนให้สามารถโต้แย้งในสิ่งที่ครูได้สอนไป แต่จะต้องเป็นการโต้เถียงด้วยมารยาท และ
ต้องเคารพซึ่งกนัและกนัต่อความเห็นของทุกคนที่อยู่ในชัน้เรียน ครูจะยินดีมากถ้าผู้ เรียนรู้จกัที่จะ
ออกความเห็นอย่างถูกต้องและเป็นเหตเุป็นผล (ลกัขณา แสงแดง, สื่อสารส่วนบุคคล, 3 เมษายน 
2563) 

ท่านเป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ใน
ทุกโอกาส และท่านยังยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียนทุกคนอย่างไม่มีอคติ อีกทัง้ท่านมิได้
ค านึงถึงประโยชน์ของตนเองเป็นส าคัญ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงานทัง้ในฐานะครูและผู้ ร่วมงานท่านอ่ืน ซึ่งสามารถท าให้ผู้ เรียนและผู้ ร่วมงานทุกคน
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สามารถท างานร่วมกับท่านได้อย่างสุขใจ จึงสามารถลดความขัดแย้งในการท างานกับผู้ อ่ืนได้  
(ณฐัพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

ครูจะถามถึงความต้องการที่จะเรียนรู้ในหัวข้อที่ผู้ เรียนมีความประสงค์ที่จะได้
ความรู้และ ครูก็จะท าความเข้าใจกบัผู้ เรียน ว่าถ้าหวัข้อใดที่ครูไม่รู้ก็จะขอเวลา เพื่อที่จะไปศึกษา
และน ามาสอนตามความต้องการของผู้ เรียนในอนาคต ทัง้นีต้้องให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเรียนในวิชานัน้ ๆ โดยจะต้องเป็นที่ยอมรับกับ
ผู้ เรียนคนอ่ืนที่อยู่ในชัน้เรียนด้วยกันด้วย (อภิโชติ เกตุแก้ว , การสื่อสารส่วนบุคคล: 21 เมษายน 
2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ครูให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน คือ ใน
การเรียนการสอนหรือการท างานกิจกรรมใด ๆ ครูจะให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น  เพื่อน ามา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัเสมอ ดงัเช่น ในรายวิชานาฏยศิลป์ตะวนัตก จะมีนิสิตที่มาจากสาขา
นาฏยศิลป์ตะวันตกและนาฏยศิลป์ไทย ถึงแม้จะแตกต่างสาขา  ครูก็ยอมรับในแนวคิดของทาง
นาฏยศิลป์ พยายามบูรณาการทัง้สองศาสตร์เข้าหากนัอย่างลงตวั ร่วมกนัแบ่งกนัองค์ความรู้ที่เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ครูมักจะเล่าเร่ืองราวและประสบการณ์จากการเรียนที่ประเทศอังกฤษให้นิสิตฟัง
เพื่อเป็นความรู้ เพราะสิ่งเหล่านีไ้ม่มีอยู่ในต ารา เป็นสิ่งที่ ศิลปินทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง  
แต่ค รูเล่าเพื่ อ ให้นิสิตได้น าไป เป็นแนวทางในการคิดวิ เคราะห์และเป็นแบบอย่างที่ ดี  
ในการด ารงชีวิตการท างาน (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

ครูมักจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้มีข้อซักถามในการเรียนอยู่เสมอ ลูกศิษย์
สามารถสอบถามข้อสงสยัในการเรียนได้ตลอดเวลาเรียนในชัน้เรียนที่ครูสอน โดยเฉพาะเร่ืองการ
ปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นศิลปินที่ดีว่าควรมีการกระท าอย่างไร และครูยงัใช้ประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ครูได้ร่วมงานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยในยุคนัน้คนไทยน้อยคนนักจะมี
โอกาสได้เข้าร่วมท างานกับคณะที่มีชื่อเสียงแบบนี ้การที่ผู้ เรียนได้เรียนกับครูจึงเหมือนกับการ
ได้รับทัง้ความรู้ทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติและประสบการณ์ของครูที่ถ่ายทอดออกมาจากชีวิตจริง 
(ขนิษฐา บตุรเจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 17 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์  จรัสศรี เป็นผู้ ที่มีประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานแล ะ 
การด ารงชีพ และเป็นผู้ ที่ยอมรับความคิดเห็นของลูกศิษย์เสมอ เช่นในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ในรายวิชาอาจารย์ก็จะเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์โดยไม่ปิดกัน้ให้อยู่
เพียงในกรอบของตนเองเท่านัน้ ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องปิดกัน้  
จากกรอบเดิม ๆ อีกทัง้ยงัรับฟังเหตผุลของผู้ เรียนเสมอ แต่จะคอยบอกและคอยใช้นีห้ากผู้ เรียนเร่ิม
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พบเจอปัญหาในการสร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานนัน้ออกมามีคุณภาพมากที่สุด (ภูวนัย กาฬวงศ์. 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรีเป็นผู้ที่ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของศิษย์อยู่เสมอ 
ท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นในความเป็นนาฏยศิลปินตะวนัตก แต่ท่านก็ได้เมตตา
ต่อข้าพเจ้าที่เรียนวิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย เมื่อเกิดปัญหาในการออกแบบการแสดง หรือการ
ด าเนินการในการสร้างงานต่าง ๆ ท่านจะคอยรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอ อีกทัง้ท่านได้ถ่ายทอด
ความรู้และบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงตะวันตกให้สามารถน าประยุกต์ใช้กับงาน
นาฏยศิลป์ไทยอีกด้วย (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ที่มีประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการด ารง
ชีพ และเป็นผู้ที่ยอมรับความคิดเห็นของศิษย์เสมอ และเปิดโอกาสให้ศิษย์มีอิสระทางความคิด
และใช้องค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ภายใต้ค าแนะน าที่ส่งเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์ อีกทัง้ยงัรับ
ฟังเหตุผลและชีแ้นะแนวทางเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคทัง้ในการเรียน การท างานและการใช้ชีวิต
อย่างมีสิทธิ เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน (จินตนา อนุวัฒน์ , การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 เมษายน 
2563) 

สรุปได้ว่า การมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการด ารงชีพของ
นราพงษ์ จรัสศรี เป็นคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรม ที่เป็นเคร่ืองบ่งชีแ้ละแสดงออกว่า เป็น  
ผู้ที่ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอยู่เสมอ ไม่เฉพาะกับผู้ เรียนในชัน้เรียน แต่รวมไปถึง
บุคคลหรือผู้ ร่วมงานอ่ืนด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สอบถามข้อค าถามต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ในเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบติัตนให้เหมาะสมกับการเป็นนาฏยศิลปินที่ดี ความรู้เกร็ดประวัติศาสตร์
ทางนาฏยศิลป์ตะวันตกที่ไม่ปรากฏในหนงัสือและต าราทัว่ไป หรือการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอนเก่ียวกับประสบการณ์ที่นราพงษ์ จรัสศรี ได้ประกอบอาชีพนาฏยศิลปิน
ในประเทศอังกฤษ ที่กล่าวมานีก้็ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงของ
ผู้สอนอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ได้รับความนิยมกับการสอนนาฏยศิลป์ตะวันตก 
ประกอบกับการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างได้ด้านการยอมรับเงื่อนไข กฎ กติกา หรือข้อสรุปต่าง ๆ  
ที่เป็นไปตามความคิดเห็นส่วนรวมที่น าไปใช้แก้ไขปัญหาเร่ืองหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึน้และส่งผลประโยชน์
ต่อส่วนรวมเป็นหลกั รวมถึงการเป็นผู้มีหลกัการในการอธิบาย การแสดงความคิดเห็น การแก้ไข
ปัญหา การสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลในทางบวก และการเป็นผู้มีเหตแุละผลในการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาหรือยุติปัญหาต่าง ๆ ทัง้จากปัญหาเร่ืองการเรียนการสอนหรือปัญหาส่วนบุคคล 
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เหล่านีน้ราพงษ์ จรัสศรี ได้ปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ เรียนมาโดยตลอด ถือเป็นการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้รู้จักเรียนรู้และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานได้อย่าง
เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมที่สอดแทรกในการท างานจริง และถือเป็นรากฐานส าคัญของการเป็น
บุคลากรที่เป่ียมด้วยประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกของสังคมและ
ประเทศชาติได้ต่อไป 

ตาราง 3 สรุปคณุลกัษณะด้านคณุธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
1 การมีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 1.1 มีความศรัทธาในการประกอบอาชีพ

ครู  
1.2 การชีแ้นะให้ผู้ เรียนได้เห็นถึงสภาพ
ความเป็นจริงตามหลักธรรมชาติของ
ศาสตร์ด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก  
1.3 การสร้างทัศนคติที่ ดีที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนเกิดความรักและศรัทธา ทัง้ต่อ
อง ค์ความ รู้ห รือวิ ช าชีพ ที่ ไ ด้ ศึ กษ า       
ต่อตนเอง และต่อผู้ อ่ืน 

2 การมีความเมตตา กรุณา และ
เอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ 

2.1 การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างอย่าง
ที่ดีและเหมาะสม ทัง้กบัตวัผู้ เรียน บคุคล
อ่ืน หรือสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติ  
2.2 การแลกเปลี่ยน การแก้ไขปัญหา 
และการแบ่งปันความสุขในสถานการณ์
ที่แตกต่างกนัไป 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
3 การมีความรับผิดชอบและมีวินยั 3.1 การวางแผนในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2 การท างานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความทุ่ ม เท และมี วิ นั ย ในการ
ปฏิบติังาน  
3.3 การช่วยเหลือผู้ เรียนในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการแสดงนาฏยศิลป์ตะวันตก 
ซึ่งมิได้เป็นการแสดงหรือกระบวนวิชาที่
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
3.4 การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ หรือ
ระ เบี ย บ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ ทัง้ยงัเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ
กฎ ข้อบงัคบั หรือระเบียบต่าง ๆ 

4 การมีความเป็นประชาธิปไตยในการ
ปฏิบติังานและการด ารงชีพ 

4.1 การยอมรับและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืนอยู่เสมอ  
4.2 การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นนาฏยศิลปินที่ดี  
4.3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างได้ด้าน
การยอม รับ เงื่อน ไข  กฎ  กติกา ห รือ
ข้อสรุปต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความคิดเห็น
สว่นรวม 
4.4 การเป็นผู้ มีหลักการในการอธิบาย 
การแสดงความคิดเห็น การแก้ไขปัญหา 
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใน
ทางบวก 



  131 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด 
ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการ

แสดงออก 
  4.5 การเป็ นผู้ มี เห ตุ และผล ในการ

ตดัสินใจแก้ไขปัญหาหรือยติุปัญหา 
4.6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียน
ได้ รู้จั ก เรียน รู้และ เข้ าใจความ เป็ น
ประชาธิปไตยในการปฏิบติังานได้อย่าง
เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมที่สอดแทรก
ในการท างานจริง 

 
ที่มา : ผู้วิจยั 

 
2. ลักษณะด้านจรรยาบรรณที่ โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี  ผลจากการ

วิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถจ าแนกได้ 9 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ 
2.1 การอุทิศตนเองเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  หมายถึง การปฏิบติั

ตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การเตรียมการสอนและการเข้าสอนตาม
ก าหนด การปฏิบติัต่อผู้ เรียนแบบมิตร การให้ความยุติธรรม การเปิดใจกว้างและยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้ อ่ืน และการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เรียนเฉกเช่นพระเวสสันดร โดยผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์
ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้ 

ครูเป็นครูผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ครูเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
ในการสอนทุกครัง้ สามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ ครูเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ไม่ว่าการเรียนการสอนในครัง้นัน้จะมีนิสิตอยู่ในห้องเกินคร่ึงหรือไม่ ครูยังคงมุ่งเ น้น
ถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวงัผลตอบแทน และคอยให้ความช่วยเหลือลกูศิษย์อยู่สม ่าเสมอไม่ว่าลูก
ศิษย์คนนัน้จะยังเรียนอยู่หรือส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตามครูก็ยังคงเป็นห่วงและคอยให้
ค าปรึกษาลกูศิษย์อยู่เสมอ (ขนิษฐา บตุรเจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี การให้เวลากบัผู้ เรียนอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของผู้ เรียนทัง้
ในด้านขององค์ความรู้ โดยท่านจะท าการศึกษาวิจัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มี
ความทนัสมยัและใหม่เสมอ ส าหรับผู้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา ในขณะเดียวกนัท่านจะท าการ
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ฝึกปฏิบติัทักษะด้วยตัวเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อหาองค์ความรู้ทางด้านการปฏิบติัทกัษะในการเต้น  
ซึ่งจะมีการค้นพบสิ่งใหม่  ๆ ในการปฏิบัติท่าเต้น หรือแม้แต่การออกแบบ และเก็บไว้เป็นองค์
ความรู้ที่จะน าไปสอนการปฏิบัติการในกับผู้ เรียนในระดับอุดมศึกษา (ลักขณา แสงแดง,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 3 เมษายน 2563) 

นราพงษ์  จ รัสศรี เป็นผู้ ทุ่ม เทในการปฏิบัติการสอนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถทัง้ในเวลาและนอกเวลาราชการ จากประสบการณ์คือครูไม่เคยยกเลิกคลาสเรียน
และเข้าสอนสาย อีกทัง้ครูจะเตรียมพร้อมส าหรับบทเรียนในแต่ละครัง้เป็นอย่างดี มกัมีการสอนที่
แปลกใหม่ไม่ใช้การสอนแบบเดิมคือการสอนบรรยายหรือสาธิตเพียงอย่างเดียว ครูมกัจะให้นิสิต
ได้ลองปฏิบติั คิดค้น และเรียนรู้สร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ปิดกัน้ความคิดเห็นของนิสิตทุก
คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีนักศึกษาคนใดไม่เข้าใจหรือสงสัยในบทเรียน ครูก็จะให้ค าปรึกษา
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียน แม้จะเป็นนอกเวลาราชการในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อย
ยากหรือเหน็ดเหนื่อยของตนเอง (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นอาจารย์ที่อทุิศตนด้านการสอนอย่างเต็มที่ โดยจะอยู่กบั
ผู้ เรียนตลอดเวลา เมื่อผู้ เรียนพบเจอปัญหาก็จะสามารถให้อาจารย์ช่วยแก้ปัญหาได้ในทันที  
ในการเรียนการสอนในรายวิชานัน้อาจารย์ได้ให้ความรู้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
สอบถามปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ผู้ เรียนสามารถน าไป
พัฒนาตนเองและพัฒนางานต่อ ๆ ไป ซึ่งจะมอบทัง้ความรัก ความเมตตา ให้แก่ศิษย์อยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนีท้ าให้ศิษย์กล้าที่จะเข้าไปขอความรู้และเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  
เนื่องด้วยอาจารย์เป็นคนที่ เป็นกันเองกับศิษย์มุ่งเน้นถ่ายทอดวิชาให้กับศิษย์โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทน (ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

ท่านอุทิศตนในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนทัง้ในและนอกเวลา
เรียนอย่างเต็มที่ ท่านไม่เคยละทิง้เวลาสอนและไม่เคยน าเวลาสอนไปใช้เป็นธุระสว่นตวั อีกทัง้ท่าน
เปิดใจให้ผู้ เรียนปรึกษาปัญหาทางการเรียนได้ทกุช่องทาง โดยไม่ถือตน ตลอดจนท่านอทุิศตนด้วย
ความจริงใจ มอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนนัน้ประสบความส าเร็จในการเรียน
และประสบความส าเร็จในชีวิต แม้กระทัง่ผู้ เรียนคนนัน้ได้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วก็ตาม แต่ท่านก็
ยังปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนด้วยความยุติธรรม (ณัฐพร เพ็ชรเรือง , การสื่อสารส่วนบุคคล ,  
20 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ความส าคัญกับหน้าที่ของการเป็นอาจารย์
ผู้สอนเป็นอย่างมาก ดงัจะเห็นได้จาก เมื่อถึงชัว่โมงเรียนของท่าน ท่านจะมาถึงห้องเรียนก่อนเวลา
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เรียนเสมอเพื่อพดูคยุและทกัทายกบัศิษย์อย่างเป็นกนัเอง เมื่อถึงเวลาเรียนท่านสามารถด าเนินการ
สอนได้ทนัท่วงที เร่ิมเรียน และเลิกเรียนอย่างตรงเวลา ตามที่ได้นดัหมายหรือชีแ้จงกบันิสิต แสดง
ให้เห็นว่าท่านได้มีความต่ืนตวัอยู่เสมอ และมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมการสอนมาเป็น
อย่างดี (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นอาจารย์ที่อุทิศตนด้านการสอนอย่างเต็มที่ ไม่
ว่าจะเป็นในเวลาหรือนอกเวลาเรียน ก็จะให้เวลากบัศิษย์ได้ทกุโอกาสเสมอและเท่าเทียมกนั อีกทัง้
ยังจัดการชัน้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเร่ืองการตรงต่อเวลา และมีการเตรียมเนือ้หาอย่าง
เต็มที่ในการบรรยายหรือค าแนะน าทุกครัง้ อีกทัง้ยังเปิดกว้างให้ศิษย์ได้แสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะอย่างเสรีภาพ (จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การอุทิศตนเองเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เป็น
คณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกถึงการปฏิบติัตน
ที่แสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนอย่างตรงต่อเวลา การเข้าสอน
ผู้ เรียนอย่างสม ่าเสมอตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ แม้ว่าในบางครัง้ผู้ เรียนกว่าคร่ึง
ห้องมี เหตุจ าเป็นที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ด้านการแสดงนาฏยศิลป์ให้กับหน่วยงานของ
มหาวิทยาลยั แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีการยกเลิกชัน้เรียน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ผู้ เรียนมาขอเลื่อนการ
เรียนการสอนออกไป เพราะทุกคนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในงานส่วนรวมอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเป็นหลัก อีกทัง้ยังพบว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ปฏิบัติตนต่อผู้ เรียนแบบมิตร กล่าวคือ 
มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวงัผลอ่ืนใดตอบแทน มอบความรัก ความปรารถนาดี และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ เรียนอยู่อย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกไว้เนือ้เชื่อใจ ลดช่องว่างระหว่าง
สถานะครูและศิษย์ กล้าแสดงความคิดเห็นหรือขอค าปรึกษาได้ นอกจากนีย้ังประพฤติตนเป็น
แบบอย่างในด้านการด ารงไว้ซึง่ความยุติธรรมต่าง ๆ การรักษาผลประโยชน์และความเท่าเทียมให้
เกิดกบัผู้ เรียนโดยตลอด รวมถึงการเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน แม้ว่า
ผู้นัน้จะมีสถานะแตกต่างไปจากตนเองก็ตาม ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่มีความส าคัญต่อการเรียน
ด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี ยังเป็นบุคคลที่มอบ
ค าปรึกษาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียนหรือผู้ ร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยไม่เห็นแก่ความ
เหนื่อยยากหรือเหน็ดเหนื่อยของตนเอง ทุ่มเทและเต็มที่กบัการปฏิบติัตนให้เป็นผู้ที่อทุิศตนเอง เพื่อ
การเรียนการสอนอย่างจริงจงัและมุ่งมัน่ ถือเป็นคณุลกัษณะที่โดดเด่นของการประกอบอาชีพครู 

2.2 การทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี 
หมายถึง การปฏิบัติตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การให้ความรู้โดย
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ปราศจากเงื่อนไขหรือข้อแม้ การปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ตัง้แต่ต้นจนเสร็จสิน้ การพัฒนาและ
ประยุกต์การสอนใหม่ ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศชัน้เรียนให้แตกต่าง และการวางแผนการปฏิบติังาน
อย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้ 

การที่ท่านได้สอนการแสดงที่ถือว่าเป็น ชุดการแสดงที่มีชื่อเสียงในระดบัโลก
กับผู้ เรียนไทย ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ท่านได้ทุ่มเทและบุกเบิกการสอนในลกัษณะนี ้เป็นท่านแรกใน
ประเทศไทยจะเป็นได้จากการที่ท่านได้จัดและสอนการแสดงบัลเลต์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็น
บลัเลต์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งยงัมิเคยมีครูท่านใดในประเทศได้น าบลัเลต์สองเร่ืองนีม้าแสดง
อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยมาก่อนคือ บัลเลต์เร่ือง ลา ซิลฟีด (La Sylphide) และลา บายา
แด (La bayadere) ซึ่งการจัดแสดงบัลเลต์อย่างเต็มรูปแบบ แน่นอนย่อมต้องการทักษะของ
ครูผู้ สอนที่จะเทียบได้กับผู้ ก ากับในระดับอาชีพ เพราะการแสดงบัลเลต์อย่างเต็มรูปแบบย่อม
ประกอบไปด้วย บทบาทที่ รู้จักกันดีว่าจะต้องมีทัง้นักแสดงหลัก (Principle) นักแสดงเด่ียว 
(Solosiht) นกัแสดงกลุ่ม (Cor de ballet) และนกัแสดงประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละบทบาทจะต้องมีท่า
เต้นที่ เฉพาะเจาะจงของตัวเอง และทัง้หมดนีจ้ะต้องถูกจัดองค์ประกอบของภาพโดยครู  
ผู้ เปรียบเสมือนผู้ก ากับการแสดงซึ่งแน่นอนก่อนหน้าที่จะลงมือสอนการแสดงบัลเลต์ระดับโลก
ให้กับผู้ เรียนครูจะต้องท าการศึกษาทุกบทบาทที่มีในบลัเลต์เร่ืองนัน้ ๆ การฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
โดยท่านจะต้องเต้นท่าเต้นของบทบาทต่าง ๆ ได้อย่างเม่นย าและความพิเศษของท่าน คือ เมื่อถึง
เวลาสอนท่านจะใช้ความจ าและการปฏิบติัการที่ได้ใช้เวลาศึกษาอย่างช ่าชองก่อนที่จะน ามาสอน
ให้ผู้ เรียน (จรรจิต แจ้งมณี, การสื่อสารสว่นบคุคล, 25 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นบุคคลที่ มี ความทุ่ ม เทในการเรียนการสอนอย่างสุดก าลัง
ความสามารถ แม้กระทัง่ตอนที่ท่านไม่สบายก็ตาม โดยท่านจะรักษาตนเองและกลบัมาสอนเป็น
ปกติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน ซึง่ท่านจะไม่ท าให้เป็นอปุสรรคต่อการเรียนการ
สอน ท่านจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ เรียนไว้เป็นส าคัญ ซึ่งสะท้อนได้ว่าท่านมีความทุ่มเทใน
วิชาชีพอย่างแท้จริง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ อีกทัง้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ซึ่งสร้างบรรยากาศให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และต่ืนตวัอยู่เสมอ (ณัฐพร เพ็ชรเรือง, การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

ครูได้ท าการสอนต่อหน้าผู้ เรียนโดยมิได้เปิดต าราหรือเปิดสื่อทางด้านอ่ืน เช่น 
วิดีโอระหว่างการสอนท าให้เป็นตวัอย่างของผู้น าที่ดี ที่จะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ เรียน ในขณะที่
การท างานหนักของครูก็คือการมีวินัย การมีจริยธรรม จรรยาบรรณการถ่ายทอดองค์ความรู้   
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การมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะน าองค์ความรู้มามอบให้กับผู้ เรียน ด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความ
ประทบัใจให้กบัผู้ เรียนโดยไม่รู้ตวั (อภิโชติ เกตแุก้ว, การสื่อสารสว่นบคุคล, 21 เมษายน 2563) 

การถ่ายทอดความรู้ของครูจะมีวิธีการที่แปลกใหม่ ที่ท่านไม่ยึดติดกบัวิธีการ
สอนแบบเดิม ครูเปลี่ยนบรรยากาศจากการสอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนนอกห้องเรียนที่เป็น
ลกัษณะลานโล่งแจ้งและเป็นที่สญัจรของผู้คน (หน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์) เพื่อให้นิสิตเกิดความ
แปลกใหม่ มีการบูรณาการใช้สถานที่ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบให้เป็นสว่นหนึ่งของการเรียน การเรียน
การสอนลกัษณะนีถ้ึงแม้เป็นการสอนที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์แบบใหม่แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนได้
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ แต่กระนัน้ก็มีปัจจยัแวดล้อมบางอย่างที่เป็นอปุสรรคต่อ
การเรียนเช่น สภาพภูมิอากาศ เสียง และความหนาแน่นของผู้คน แต่ด้วยความทุ่มเทของครูที่จะ
ให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ครูได้ด าเนินการสอนได้อย่างราบร่ืนและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ เรียนอย่างแท้จริง (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

ในการเรียนการสอนนัน้ อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ความรู้กบัศิษย์โดยไม่
หวังผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทน ซึ่งนอกจากการถ่ายทององค์ความรู้ในด้านวิชาการแล้วนัน้ยัง
ส่งเสริมการให้ชีวิตให้มีคุณค่า ให้รู้จักน าความรู้ไปต่อยอดในการท างานต่าง ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ที่
อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้นัน้ อาจารย์ไม่เคยปิดบังความรู้ไว้กับตัวเอง ในยามที่ศิษย์สงสัยหรือมี
ปัญหาสอบถาม อาจารย์ก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาอยู่เสมอ ซึง่ถือได้ว่า
เป็นบคุคลที่พร้อมที่จะทุ่มเทในด้านการสอนให้กบัผู้ เรียนอย่างจริงจงั (ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

การทุ่มเทในการสอนของครูในทุก ๆ ครัง้ ครูตัม้จะถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา ไม่ปิดบงัความรู้ และครูตัม้ยังให้โอกาสลกูศิษย์ได้ออกงาน
แสดงอยู่เป็นประจ า โดยลกูศิษย์ของครูตัม้ทุกคนมักจะได้ออกไปแสดงในงาน  ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ทางด้านการแสดงและได้ใช้ความรู้จากสิ่งที่เรียนในห้อง เพื่อน ามาปรับใช้ในการ
แสดงจริงและได้ เรียนรู้ในการร่วมงานกันของแต่ละฝ่ายรวมถึงได้ ฝึกระเบียบวินัยและ  
ความประพฤติตนในการเป็นนักแสดงที่ดีอีกด้วย (ขนิษฐา บุตรเจริญ, การสื่อสารส่วนบุคคล,17 
เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้พัฒนาและประยุกต์การสอนใหม่ ๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศชัน้เรียน ดังเช่นเมื่อมีการเรียนการสอนของศาสตร์ที่แตกต่าง อาทิ นฤมิตศิลป์ 
ทศันศิลป์ ดริุยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ นัน้ ท่านได้ให้แนวคิดในการประยุกต์การสร้างงานโดยใช้
ทนุทางความรู้และความสามารถอนัแตกต่างนีข้องแต่ละคน ให้ขบัเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานไป
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ในจุดมุ่งหมายเดียวกัน ท าให้ผลลพัธ์ของกระบวนการเรียนรู้สร้างความประทับใจแก่ผู้ เรียนเป็น
อย่างยิ่ง (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ความรู้กับศิษย์โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
การวางแผนจัดการเรียนการสอนที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานในชัน้
เรียนที่มีการพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างไม่หยุดยัง้อันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดมากกว่า  
ค าสอนในชัน้เรียน ซึ่งอาจารย์มอบให้ศิษย์อย่างเต็มเวลาและเต็มศกัยภาพ เป็นผลให้บรรยากาศ
ในชัน้เรียนมีความน่าสนใจทุก ๆ ครัง้ (จินตนา อนุวัฒน์ , การสื่อสารส่วนบุคคล, 22 เมษายน 
2563) 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่
ตนเองมี เป็นคณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกเชิง
ประจักษ์ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตก ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ที่น าเสนอความรู้และถ่ายทอดออกมาได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย และไม่ปิดบงัความรู้ โดยเฉพาะ
เทคนิคการปฏิบัติทักษะบลัเลต์ที่เรียกว่า การเต้นคู่ (Pas de Deux) ที่ยังไม่มีการเขียนเอาไว้เป็น
ต าราหรือหนังสือภาษาไทยมาก่อน แต่นราพงษ์ จรัสศรี ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ตนเองมีและเกร็ด
เล็กน้อยที่นาฏยศิลปินต้องปฏิบติัให้ถูกต้องแก่ผู้ เรียนอย่างสุดความสามารถ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ รักษา
ไว้ซึ่งค าพดู เห็นได้จากการปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มก าลงัในการจดัแสดงผลงานนาฏยศิลป์ตะวนัตก 
เป็นผู้ดแูลความเรียบร้อยในทุกกระบวนการฝึกซ้อม ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้ลง ไม่ละทิง้การปฏิบติั
หน้าที่ในฐานะครูระหว่างทาง นอกจากนีย้งัพบว่า นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้พัฒนาและประยุกต์การ
จัดการเรียนการสอนนาฏยศิลป์ตะวันตกด้วยวิธีการใหม่ ๆ อยู่เสมอ กระตุ้ นให้เกิดความ คิด
สร้างสรรค์ ทัง้ต่อตัวผู้สอนและผู้ เรียนต่างก็ได้สร้างบรรยากาศชัน้เรียนให้มีความสนุกสนานและ
ผ่อนคลายอยู่เสมอ ที่ส าคัญ คือ การใช้พืน้ที่ในการปฏิบติันาฏยศิลป์นอกขนบประเพณี กล่าวคือ 
มีการใช้พื น้ที่ แบบเปิดโล่ง (ลานกว้างบริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) สลับกับการใช้ห้องเรียนปฏิบัติทางนาฏยศิลป์แบบมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้ นการเรียน รู้ใน อีกลักษณะหนึ่ ง  โดยมี การสอบถามผู้ เรียนในแต่ละปีการศึกษา  
เพื่อน าแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้แปลกใหม่และเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และยงัปรากฏว่า นราพงษ์ จรัสศรี ได้ปฏิบติัตนโดยมีการบริหารจดัการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี แสดงออกให้ผู้ เรียนได้เห็นและเปิดโอกาสให้เข้าไปมี
ส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการหรือทดลองลงมือในกระบวนการวางแผนและการจัดการ ซึ่งทุกขัน้ตอน
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การสร้างงานนาฏยศิลป์และการเรียนการสอนเกิดความ
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สมบูรณ์ ประหยัดเวลา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ การรู้จักตัดสินใจ การแก้ไข
ปัญหา การสร้างปฏิสมัพนัธ์ และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

2.3 การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าแก่ผู้ เรียนด้วยจิตบริสุทธิ์ 
หมายถึง การปฏิบัติตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การส่งเสริมและ
พัฒนาสติปัญญา สภาพอารมณ์ สภาพจิตใจ และสภาพสงัคม การมอบขวัญก าลงัใจแก่ผู้ เรียน
อย่างเท่าเทียม การส่งเสริมกิจกรรมความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อสภาพจิตใจและทางกายภาพ  
การส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เหมาะสมแก่ผู้ เรียนตามถนัด  
การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีเสรีภาพในการใช้งานนาฏยศิลป์เป็นสื่อแสดงออกเพื่อสะท้อนสภาพ
ปัญหาต่างๆ การสร้างความเป็นมิตร ให้ความไว้วางใจและรักษาความลบัของผู้ เรียน โดยผู้ วิจัย
สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้ 

ครูเป็นครูผู้ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ศิษย์เสมอ คอยช่วยเหลือให้ก าลงัใจนิสิต
เมื่อเกิดปัญหาทัง้ทางด้านการศึกษาและเร่ืองส่วนตวั ครูมกัจะมีค าสอนหรือค าพดูที่ให้ก าลงัใจลกู
ศิษย์ มีค าชื่นชมถ้าลูกศิษย์คนไหนปฏิบติัตัวดีและมีค าตักเตือนที่ดีส าหรับศิษย์ที่ท าผิดพลาด ครู
มักจะใช้ค าพูดที่ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกมีก าลังใจมากกว่าค าว่ากล่าวติเตียน แต่ครูจะให้ความเมตตาใน
ฐานะครูที่รักและหวงัดีกบัลกูศิษย์ (ขนิษฐา บตุรเจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นผู้ให้ค าแนะน า ชีแ้นะ ผู้ เรียนทกุคนให้พฒันาตนเองทางด้านวิชาการ
วิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดที่ก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทัง้ท่านยัง
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการท างานนาฏยศิลป์และส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ค านึงถึงมุมมองทางด้านสังคม และให้เสรีภาพในการสร้างงานนาฏยศิลป์  ซึ่งท่านคอยให้
ค าปรึกษา แนะน า แก่ศิษย์ทุกคนอย่างบริสุทธ์ิใจอยู่เสมอ (ณัฐพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 20 เมษายน 2563) 

ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนถ้าครูได้เตรียมตัวหรือท าการบ้านถึงความ
ต้องการของผู้ เรียนมาเป็นอย่างดี ก็จะท าให้ครูมีความมั่นใจและมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษา
หรือตอบค าถามของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันความพร้อมของการตอบค าถามอย่าง
ฉะฉานและไม่ติดขดัย่อมสร้างความมัน่ใจในกบัผู้ เรียนเป็นอย่างดี เมื่อครูมีความรู้มากมายย่อมมี
ปริมาณของความรู้ที่สามารถจะน ามาแบ่งปันให้กับผู้ เรียนอย่างเต็มที่และ เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มี
การศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ครูจึงไม่กลวัที่จะให้ความรู้ที่มีทัง้หมดในช่วงเวลานัน้
ให้กบัผู้ เรียน เพราะครูสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ ได้อยู่ตลอดเวลา ครูจึงเป็นผู้ ให้ค าแนะน าด้วยจิต
บริสทุธ์ิ (ภทัรฤทยั กนัตะกนิษฐ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 23 เมษายน 2663) 
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ในการเรียนการสอนทุกครัง้ ครูจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนระหว่างครูกบันิสิต และระหว่างนิสิตกบันิสิตเอง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเกิด
แนวทางการเรียนการสอนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน ครูจะพูดคยุ กล่าวตักเตือน และเพิ่มพูนความรู้ที่
เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เมื่อเราเข้าไปปรึกษาเร่ืองส่วนตัวครูก็จะให้
ค าแนะน าที่ดีและเก็บเร่ืองราวส่วนตวัไม่เผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนทราบจนท าให้ข้าพเจ้าประทบัใจในความ
เป็นครูที่แท้จริงในคุณลักษณะนีม้าก (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วนบุคคล, 12 เมษายน 
2563) 

ในการให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่ศิษย์นัน้ อาจารย์นราพงษ์ จรัส
ศรีได้ให้ความช่วยเหลือแก่ศิษย์ในทกุ ๆ ด้าน ซึ่งเห็นได้อย่างชดัเจน คอยให้การช่วยเหลือทัง้ในการ
ท างานและในด้านต่าง ๆ ด้วยความเป็นกนัเองกนัศิษย์ จึงสามารถท าให้ผู้ เรียนและลกูศิษย์กล้าที่
จะเข้าไปปรึกษาปัญหาไม่ว่าจะเป็นในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน หรือการใช้ชีวิตทัว่ ๆ ไป ด้วยเหตุ
นีจ้ึงท าให้อาจารย์เป็นที่รักแก่ลกูศิษย์และผู้ที่ได้รู้จกักบัอาจารย์ เวลาเจอกนัอาจารย์จะคอยถามไถ่
สาระทุกข์สุขอยู่เสมอ ท าให้ศิษย์รับรู้ได้ถึงความเอาใจใส่ ในตัวผู้ เรียน อีกทัง้ยังเป็นก าลังใจให้
ผู้ เรียนอีกด้วย (ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้แสดงให้เห็นถึง ความห่วงใยเอาใจใส่ต่อศิษย์ทุก 
ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน โดยท่านคอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าเร่ืองต่าง ๆ แก่ ศิษย์อยู่
เสมอ สร้างสรรค์บรรยากาศ มีความเป็นกนัเองนอกจากในห้องเรียนแล้ว ท่านยงัคอยทกัทายศิษย์
ที่อยู่ทัว่ทกุมมุโลกผ่านสื่อโซเชียล อนับ่งบอกถึงความทนัสมยัในทุก ๆ สถานการณ์ และยงัคอยชื่น
ชม ส่งเสริม กระตุ้นการพัฒนาสติปัญญา สภาพอารมณ์ สภาพจิตใจ และยังมอบขวัญก าลังใจ
ให้กบัศิษย์ทกุคนอยู่เสมอ (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ที่มีคุณลักษณะของความเป็นครูด้วยจิต 
อนับริสทุธ์ิโดยแท้ ไม่หวงัประโยชน์หรือมีนัยยะแอบแฝง เห็นได้จากการให้ความเท่าเทียมในเร่ือง
ของค าปรึกษา การช่วยเหลือแนะน าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม และดีงามให้กบัศิษย์ทุกคน ท าให้เกิด
ขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตนเองและผลงานอย่างอบอุ่น เสมือนเป็นครอบครัวเล็ก ๆ  
ที่ยิ่งใหญ่ อนัเป็นผลให้ศาสตร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเสรีภายใต้ค าแนะน าที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถและขีดจ ากัดของศาสตร์ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอ (จินตนา อนุวัฒน์ , 
การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าแก่ผู้ เรียนด้วยจิต
บริสทุธ์ิ เป็นคณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณท่ีโดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เน่ืองด้วยแสดงออกเชิง
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ประจักษ์ในการส่งเสริมและเกือ้หนุนผู้ เรียนให้มีการค้นคว้าความรู้นอกชัน้เรียนจากผู้ สอนที่
หลากหลาย มีการกล่าวชื่นชมเมื่อผู้ เรียนปฏิบติัตนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นก าลงัใจในการเรียน 
สร้างสรรค์บรรยากาศของชัน้เรียนที่ผ่อนคลาย มีความเป็นกนัเองกับผู้ เรียน ท าให้สงัคมการเรียน
นาฏยศิลป์ตะวันตกเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันอย่างเกิดประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบติัหรือน าเสนอหน้าชัน้เรียนในฐานะผู้น าและผู้ตาม หมุนเวียนเปลี่ยน
หน้าที่กันไปทุกคน ผู้ เรียนบางคนที่มีความถนัดนาฏยศิลป์ตะวันตกสกุลอ่ืน ๆ นราพงษ์ จรัสศรี       
ก็จะพยายามให้ผู้ เรียนน าเอาจุดเด่นนัน้มาใช้กับการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเสมอ ที่ส าคัญ 
คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น มมุมองและทศันคติที่มีต่องานนาฏยศิลป์
ตะวนัตก ไม่ปิดกัน้ความคิดหรือเสรีภาพในการใช้งานศิลปะเป็นสื่อแสดงออกของผู้ เรียน พร้อมทัง้
พูดคุย กล่าวตักเตือน หรือแนะน าข้อมูลความรู้และข่าวสารที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการจัด  
การเรียนการสอน และยงัเป็นบคุคลที่ผู้ เรียนสามารถเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผู้ เรียนให้ความ
ไว้วางใจเลา่เร่ืองราวสว่นตวั และยงัเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัหรือความลบัของผู้ เรียนเหลา่นัน้เอาไว้ 

2.4 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน หมายถึง การปฏิบัติตนของ
นราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี สอดคล้องกับ
หลักค าสอน วัฒนธรรมหรือประเพณีที่เหมาะสม การด ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งความเป็นครูหรือ
อาจารย์ และการปฏิบติัตนให้เหมาะสมทัง้กาย วาจา ใจ และมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้วิจยัสามารถ
วิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นครูที่มอบวิชาความรู้และครูที่มอบวิชาชีวิต ในการเรียน
การสอนทุกครัง้ ครูมกัจะสอดแทรกคติธรรม แนวคิด และการปฏิบติัตนที่ดี ครูจะเน้นเสมอให้นิสิต
ทุกคนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ นอกเหนือจากการสอนสิ่งเหล่านีค้รูจะปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างเสมอ ปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ให้ค าปรึกษานิสิตทัง้ในเวลาราชการและ
วันหยุดเสมอมา แม้ว่าครูจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ไปพบแพทย์ทุกวัน ครูก็ยังกลับมาพบกับ
นิสิตทุกคนเพื่อให้ค าแนะน า โดยไม่เลือกปฏิบติัไม่ล าเอียง (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 12 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์  จรัสศรี  มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ ศิษ ย์  
และยังจุดประกายความเป็นศิลปินด้าน Performance ให้กบัเยาวชนทุกช่วงวยั โดยท่านจะแสดง
ให้เห็นถึงการลงมือปฏิบัติจริง ดังเช่น ท่านจะฝึกซ้อมเต้นอยู่สม ่าเสมอ และในทุก ๆ วันท่านจะ
ถ่ายทอดการสอนผ่านสื่อโซเชี่ยล โดยการถ่ายภาพท่าเต้นอนังดงามและบรรยายภาพให้สอดคล้อง
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กับกระแสสงัคมในช่วงเวลานัน้ ๆ อีกทัง้สอดแทรกค าสอน หรือวลีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่านเสมอ  
(วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีต่อดิฉันในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
วิชาการ ที่ท่านเรียนรู้ พัฒนา และท างานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งท่านประสบ
ความส าเร็จทางด้านวิชาชีพอย่างเป็นที่ประจักษ์ และทางด้านคุณลกัษณะส่วนตัวที่ท่านเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต พร้อมทัง้วางตนเหมาะสมทัง้กาย วาจา และใจ อย่างน่าเชื่อถือ 
ตลอดจนท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์อย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในแวดวง
วิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งพฤติกรรมของท่านสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพทางด้านนาฏยศิลป์ และเป็นแบบอย่างการวางตนได้อย่างเหมาะสม (ณัฐ
พร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

การให้เกียรติผู้ ร่วมงานที่อยู่ ด้วยกันในชัน้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การท างาน
ร่วมกนัในอนาคต เช่น การสร้างมารยาทที่ดี ท่านเป็นคนพดูจากบัผู้ เรียนเหมือนเป็นลูกหลานหรือ
ญาติมิตร นอกจากการช่วยของครูที่มีต่อผู้ เรียนแล้วครูยงัฝึกให้ผู้ที่เรียนด้วยกนั ซึ่งอาจจะมีระดับ
ของความช านาญไม่เท่ากนัโดยครูจะให้ผู้ที่มีความช านาญในด้านการเรียนรู้ที่เหนือกว่าช่วยเหลือผู้
ที่มีความช านาญในการเรียนรู้ที่ด้วยกว่าในการช่วยเหลือเกือ้กลู ส่วนรู้จกัใช้เหตแุละผลในการตอบ
ค าถาม ครูจะไม่ใช้อารมณ์หรือแสดงความล าคาญต่อค าถามของผู้ เรียนและจะใช้เวลาในการ
อธิบายค าถามนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้เท่าที่เวลาจะอ านวยให้ (ลกัขณา แสงแดง, การสื่อสารสว่นบคุคล,  
3 เมษายน 2563) 

ในการปฏิบติันัน้ ถือได้ว่า อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นต้นแบบที่ดีทัง้ในการ
ปฏิบติัตนในการท างานภายใต้หน้าที่ของค าว่าอาจารย์ และการปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างในการ
ใช้ชีวิต ในทุกครัง้ที่เจอกันศิษย์มักจะได้รับข้อคิดดี ๆ จากอาจารย์เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านการ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือด้านการใช้ชีวิต เนื่องด้วยการเป็นครูอาจารย์นัน้จะต้องเป็นต้นแบบให้ทุก ๆ 
ด้าน เพื่อให้ศิษย์ได้เอาเป็นแบบอย่างที่ดี และสิ่งเหลา่นีท้ี่อาจารย์ปฏิบติัให้เห็นนัน้ส่งผลให้ศิษย์ได้
ปฏิบติัตนตามค าสัง่สอนและแบบอย่างของอาจารย์อยู่เสมอ (ภูวนยั กาฬวงศ์, สื่อสารส่วนบุคคล, 
24 เมษายน 2563) 

ในฐานะครู ครูเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านกิริยามารยาทที่สภุาพ ความตัง้ใจ  
ไม่ล าเอียง และมีความเมตตาต่อศิษย์ ส่วนในฐานะศิลปิน ครูเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งเนื่องจาก
ครูตัม้เป็นศิลปินที่มีการฝึกซ้อมและพฒันาตนเองอยู่เสมอ เรียกได้ว่าฝึกซ้อมหรือคิดงานสร้างสรรค์
อยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้จากการลงสื่อโซเชียลมีเดียของครู ที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งส าหรับ
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นักเต้นหรือลูกศิษย์ที่ยังเดินทางในสายอาชีพนาฏยศิลป์ (ขนิษฐา บุตรเจริญ, การสื่อสารส่วน
บคุคล,17 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นต้นแบบที่ดีของศิษย์ในทุกสถานภาพ ในฐานะ
อาจารย์เป็นต้นแบบของผู้ สอนที่มีจิตเมตตา ประพฤติตนเหมาะสมทัง้พฤติกรรมทางกายที่
แสดงออกถึงเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ อีกด้านวาจา ไม่ก้าวลว่งหรือกล่าวร้ายให้ผู้ อ่ืน
เสียหาย และทัง้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่มีเกียรติบนความเรียบง่าย อันเป็นผลให้ทุกคน
เคารพและนับถือ และเชื่อมันในการรับความรู้และการน าแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ ด้านมาเป็น
แนวทางเสมอ (จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน เป็นคณุลกัษณะ
ด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกเชิงประจักษ์ในการเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน ทัง้ในฐานะครูและในฐานะสามญัชนทัว่ไป ด้วยการสอดแทรก ปลกูฝังและ
เน้นย า้ต่อการปฏิบติัตนเองของผู้ เรียนกบัผู้ อ่ืนอยู่เสมอ เช่น การใช้สภุาษิตหรือค าพงัเพยไทยแทรก
ในการเรียนการสอน กล่าวตักเตือนหรือแนะน าผู้ เรียนเก่ียวกับการปฏิบัติตนที่ดีตามแนวทาง
วฒันธรรมหรือประเพณีที่ส าคญัของชาติ อีกทัง้นราพงษ์ จรัสศรี ยังแสดงออกซึ่งสถานภาพความ
เป็นครูหรืออาจารย์ในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ไม่มีความล าเอียงหรือ      
เลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ เรียนคนใดเป็นพิเศษ มีกิริยามารยาทที่สุภาพ ทัง้การแสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ ก็ประพฤติด้วยความส ารวมอย่างเหมาะสมแห่งสถานภาพครูหรืออาจารย์              
นอกจากนีย้ังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนที่มีความน่าเชื่อถือ รักษาค าพูด มักลงมือปฏิบัติงานด้วย
ความเต็มที่ และปลกูฝังให้ผู้ เรียนเน้นการลงมือท าจริงให้เกิดผลสมัฤทธ์ิมากกว่าการใช้แต่ค าพูดท่ี
อาจสง่ผลให้การเรียนไม่บรรลผุลนัน่เอง 

2.5 การใฝ่หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทันต่อยุคสมัย  หมายถึง  
การปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การติดตามความรู้ทางวิชาชีพ
ใหม่ ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การใฝ่หาความรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับ
ตนเอง และการมุ่งมั่นพัฒนาสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างจริงจังสม ่าเสมอ โดยผู้ วิจัย
สามารถวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

ครูเป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพร้อมที่รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอยู่
เสมอ และผู้ เรียนเชื่อว่า ต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์) ที่ครูได้มานัน้ล้วนแล้วแต่แสดงให้
เห็นถึงความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ทัง้ทางด้าน ทฤษฎี ที่มีการผลิตต าราเรียน  เผยแพร่บทความ 
งานวิจยั ฯลฯ และทางปฏิบติั ครูถือเป็นคนไทยที่ได้ร่วมงานและเข้าศกึษาที่ Royal Ballet ประเทศ
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องักฤษ ซึ่งถือเป็นการการันตีถึงความสามารถทางด้านวิชาชีพได้อย่างไม่มีข้อกงัขา (ขนิษฐา บุตร
เจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นบุคคลที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพฒันาวิชาชีพของตนเอง ซึ่งท่านใฝ่หา
ความรู้และพัฒนาตนเองทางด้านปฏิบติัและวิชาการตัง้แต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบนั จึงท าให้ท่านมี
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ทันต่อยุคสมัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของท่านเอง ซึ่งคุณสมบติันีท้่านสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกศิษย์ในการใฝ่หา
ความก้าวหน้า ตลอดจนความรู้ที่ท่านพฒันาความก้าวหน้านีจ้ะสามารถน าไปถ่ายทอดแก่ผู้ เรียน
ได้อย่างทนัยคุสมยัได้ทนัท่วงที (ณฐัพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

ครูเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิชาชีพอย่างไม่หยุดยัง้ในการประกอบอาชีพ
ทางด้านวิชาการ ครูพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คือ การส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาดษุฎีบณัฑิตคนแรกของมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ด ารงต าแหน่งใน
ระดบัศาสตราจารย์ จากประสบการณ์ที่ได้ใกล้ชิดครู ถึงแม้ว่าครูจะได้รับต าแหน่งระดบัสงูสดุดงัที่
กล่าวไว้ข้างต้น ครูก็ยังไม่หยุดพัฒนาตนเอง มีการผลิตผลงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทัง้ผลงาน
วิชาการและผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นแบบอย่างให้ศิลปินรุ่นหลงั (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

ในการเรียนการสอนหรือในการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ อาจารย์นราพงษ์ จรัส
ศรี ถือเป็นอาจารย์ท่านนึงที่มีเทคนิควิธีการต่าง ๆ มากมายที่น ามาใช้ให้เกิดความก้าวหน้าและ  
ความทันสมัยในด้านนาฏยศิลป์ โดยการน าองค์ความรู้หรือเทคนิคนาฏศิลป์ใหม่  ๆ เข้ามาสอน 
และใช้ในการแสดง ซึ่งท าให้ศิษย์ได้เห็นผลงานอยู่เสมอ นอกจากจะสอนแค่ทฤษฎีในการท างาน
แล้ว อาจารย์ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกและการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์  
แก่ผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนได้น าเทคนิคต่าง ๆ มาประยกุต์ใช้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ๆ และทนัสมยั
ขึน้ไปเร่ือย ๆ ซึ่งผลงานของอาจารย์ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
(ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงแล้ว อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี  ยัง
เป็นต้นแบบในการใฝ่หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทนัต่อยคุสมยั ดงัจะเห็นได้จากผลงานส าคญั
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ที่ท่านเป็นผู้ แสดงเอง เป็นผู้ ออกแบบท่าเต้น หรือผู้ ก ากับในงานต่าง ๆ แล้ว  
ท่านยงัเป็นศิลปินที่เดินทางสายวิชาการมาสูต่ าแหน่งศาสตราจารย์ในสายนาฏยศิลป์แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมัน่ในความก้าวหน้าในวิชาชีพนีเ้ป็นอย่างยิ่ง (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารส่วนบุคคล, 
28 เมษายน 2563) 
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อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้น าความก้าวหน้าในวิชาชีพนาฏยศิลป์ ที่มี
เทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างทันสมัย ทนัสถานการณ์ มีการแนะน าองค์ความรู้หรือเทคนิคนาฏศิลป์
ใหม่ ๆ เข้ามาสอนและใช้ในการแสดง โดยเฉพาะผลงานการแสดงของท่านที่ปรากฏให้ชมอย่ าง
ต่อเนื่อง ล้วนมีเทคนิคที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กบัศิษย์ได้ด าเนินรอยตาม
แบบอย่าง ทัง้ในด้านวิธีคิด วิธีด าเนินงาน และวิถีชีวิตที่ทนัยุคสมัย (จินตนา อนุวฒัน์ , การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การใฝ่หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทันต่อยุคสมัย  
เป็นคณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกเชิงประจกัษ์
ในการแสวงหาความรู้และติดตามความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกอยู่เสมอ 
เช่น รูปแบบหรือความนิยมของนาฏยศิลป์ในแต่ละสมัย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ และด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ อีกทัง้ยงัได้สร้างความก้าวหน้าต่อตนเองเพื่อพฒันาวิชาชีพ เห็นได้ชดัเจน คือ การได้รับ
อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยกบัศกึษาในระดบัสงูสดุ คือ ปริญญาดษุฎีบณัฑิต นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี ยงัปฏิบติัตนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นในความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เป็นระยะ ด้วยการผลิตหนังสือ ต ารา และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนาฏยศิลป์ตะวันตกหรือศิลปะการแสดง เพื่อให้ผู้ เรียนในทุกระดับชัน้  
ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าประกอบการศกึษาและวิจยัในอนาคต 
หรือแม้แต่การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์เช่นกัน ทัง้หมดเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึง
ความทนัสมยัและเกิดการเรียนรู้ในด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจงั 

2.6 การสร้างและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน หมายถึง  
การปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การส่งเสริมความสามัคคีแก่
กลุ่มคณาจารย์และผู้ เรียน การเข้าร่วมประชุม สมัมนาหรือเป็นวิทยากรเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ
หน่วยงานและสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานโดยรวม  
โดยผู้วิจยัสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

เป็นความโชคดีที่ได้รับความรู้ที่ ครูได้สอนในหลักสูตรสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนทางด้านนาฏยศิลป์ เพราะฉะนัน้จึงเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้กับครู
อาจารย์จากสถาบันอ่ืน มาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ของตนเองโดยเพราะระดับป ริญญาเอก ใน
ขณะเดียวกนัการที่อาจารย์จากสถาบนัอ่ืนมาเรียนอยู่ในที่เดียวกนัโดยมีครูเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ก็
เป็นการง่ายที่ท่านจะสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึน้กับกลุ่มอาจารย์จากต่างสถาบนั จึงท าให้
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เกิดเร่ืองของการสามัคคีเกิดขึน้โดยที่ลูกศิษย์จากต่างสถาบันแต่อยู่ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาคน
เดียวกัน ในขณะเดียวกันครูก็ได้ฝักใฝ่ในเร่ืองของการสามัคคีอยู่แล้ว เพราะการสามัคคีที่รวมกัน
หลากหลายคนจะท าให้เกิดพลงัที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้ามากกว่าคนหนึ่งคน (ลกัขณา แสดงแดง
, การสื่อสารสว่นบคุคล, 3 เมษายน 2563) 

ท่านส่งเสริมให้กลุ่มคณาจารย์ทางด้านนาฏยศิลป์มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน  
และสร้างเครือข่ายอาจารย์รุ่นใหม่ทางด้านนาฏยศิลป์ให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  
อีกทัง้ท่านยังส่งเสริมให้กลุ่มคณาจารย์ด าเนินการจัดโครงการ ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
ทางด้านนาฏยศิลป์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่วงการนาฏยศิลป์ในประเทศไทย 
พร้อมทัง้ยังเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน (ณัฐพร  
เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 

เมื่อมีการจดัการเรียนการสอน ประชุม หรือสมัมนา อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี  
จะคอยส่งข่าวและประชาสัมพันธ์งานนัน้ ๆ แจ้งข่าวถึงศิษย์อย่างทั่วถึง เมื่อศิษย์มีโอกาสได้
กลบัมาพบปะกันต่างเกิดความดีใจ อบอุ่นใจ เพราะสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ต่อ
กันและกัน ทัง้นีย้ังถือเป็นการสร้างเครือข่าย ท าให้เกิดความสามัคคี  ท าให้ทุก ๆ คนได้คอย
ช่วยเหลือ และพึ่งพาอาศัยกันและกัน ท าให้วิชาชีพนีส้านต่อ สามารถสืบทอด และประยุกต์องค์
ความรู้ร่วมกนัได้อีกด้วย (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

ในการเรียนหรือการท างาน ครูมกัจะเป็นผู้ เป็นสื่อกลางในการประสานความ
ความสามคัคีในหมู่คณะ เนื่องด้วยในการท างานของคนหมู่มากมกัเกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือ
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ท าให้งานด าเนินได้ช้าลง ครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนและการ
ท างานให้มีปฏิสมัพันธ์กันอย่างอบอุ่น มีวิธีสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างนิสิตในชัน้เรียนโดยให้รุ่นพี่
หรือเพื่อนช่วยเหลือกนัท างานและไม่ทอดทิง้ ครูมกัจะให้นิสิตได้มีการจดักิจกรรมในโอกาสส าคัญ
ต่าง ๆ เพื่ อสานสัมพัน ธ์ให้แน่นแฟ้น  ส ร้างเครือข่ายในการท างานที่ ดี ระหว่างสถาบัน  
(ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

ในการท างานต่าง ๆ ล้วนต้องการความสามคัคีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจารย์  นรา
พงษ์ จรัสศรี ได้คอยสัง่สอนลกูศิษย์อยู่เสมอ อย่างเช่น การท างานกลุ่มในรายวิชา อาจารย์ก็มกัจะ
ให้ผู้ เรียนได้ประชุมงานและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน  อีกทัง้ให้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้
ผลงานออกมามีคณุภาพและสมบูรณ์มากที่สดุ ซึ่งความสามคัคีนัน้ล้วนน ามาสู่ความเหนียวเนี่ยว
ของการท างาน จะเห็นได้ชดัเจนในการท างานกลุ่มเสมอ (ภูวนยั กาฬวงศ์ , การสื่อสารส่วนบุคคล, 
24 เมษายน 2563) 
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การเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ผู้ เรียนนัน้ ครูจะมอบหมายงานที่ต้อง
ท าร่วมกันเป็นหมู่คณะที่ต้องใช้ความร่วมมือ, ความสามคัคี, การแบ่งงาน ฯลฯ เพื่อท าให้ลูกศิษย์
ได้ฝึกการลงมือท าในรูปแบบจริง และฝึกการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ รวมถึงครูมกัจะสอนให้
ทุกคนมีความช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ไม่แบ่งกลุ่มชนชัน้หรือต าแหน่งหน้าที่ทางวิชาการ และครูจะ
ไม่ให้ศิษย์หรือท าตวัเป็นคู่แข่งหรือชิงดีชิงเด่นกนั แต่จะให้ศิษย์มีความช่วยเหลือเกีอ้กูล เพื่อให้เกิด
ความสามัคคีและเพื่อช่วยเหลือกันต่อไปในภายภาคหน้า (ขนิษฐา บุตรเจริญ, การสื่อสารส่วน
บคุคล, 17 เมษายน 2563) 

อาจารย์มีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ศิษย์เกิดความสามัคคีโดยไม่ต้องคอยเน้นย า้ โดยเฉพาะการท างานเป็นกลุ่ม หรือการท างานทัง้
ห้อง เมื่อถึงเวลาและจงัหวะที่เหมาะสมอาจารย์มกัให้โอกาสศิษย์ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม 
หน่วยงาน อาทิ การเข้าร่วมชมการแสดง การเข้าร่วมแสดง แม้แต่การเข้าประชุมวิชาการ การ
สมัมนาหรือเป็นวิทยากร อนัเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ในตวัศิษย์ให้พฒันาศกัยภาพในตนเองและ
สร้างชื่อเสียงให้กบัองค์กร และสถาบนัได้เป็นอย่างดี (จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบุคคล, 22 
เมษายน 2563) 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสร้างและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน  
เป็นคณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกเชิงประจกัษ์
ในการสร้างเสริมและผลกัดนัให้เกิดความสามัคคีในหมู่กลุ่มคณาจารย์หรือครูผู้สอนและผู้ เรียนให้
มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างอบอุ่น ไม่สร้างชนชัน้ระหว่างผู้ เรียนและผู้ สอนที่มากเกินไปจนเกิดเป็น
ช่องว่างท าให้ผู้ เรียนไม่กล้าพูดคุยหรือขอค าปรึกษา อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนและผู้สอนได้
ปฏิบัติกิจกรรมการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมกัน ถือเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีให้เกิดขึน้ได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ นอกจากนีน้ราพงษ์ จรัสศรี ยังรับโอกาสในการไปเป็นวิทยากร การเข้า
ร่วมประชุมหรือสัมมนาที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ เพื่อขยายพรหมแดนความรู้ ส่งเสริมภาพลักษณ์ 
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่
ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อเป็นตวัแทนของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่มีผู้ เรียนและกลุ่ม
คณาจารย์ให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมอย่างเต็มที่ และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการ
แสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้และ
พฒันาหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงต่อไป 
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2.7 การปฏิบัติตนตามแนวทางวิชาชีพเพื่ อประโยชน์ของสังคมและ
ประเทศชาติ หมายถึง การปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การรับ
ใช้สงัคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงสงัคมด้วยศาสตร์
ที่เชี่ยวชาญ และการช่วยเหลือหรือชีน้ าสังคมด้วยการบูรณาการศาสตร์อ่ืน โดยผู้ วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมลูเหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้ให้แนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ หรือสภาวะในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึง่เป็นแนวทางในการถ่ายทอดเร่ืองราวนัน้ 
ๆ ในรูปแบบนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ทัง้นีเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ ดังเช่นเมื่อ ปี  
พ.ศ. 2548 ในรายวิชา Senior Project ท่านตัง้โจทย์ให้นิสิตสร้างสรรค์ผลงานการแสดงภายใต้
โจทย์ที่ว่า “ปัญหาสังคมไทย” จึงเกิดการแสดงที่หลากหลาย เช่น การแสดงชุด “รอยมาลัย” ที่
สะท้อนวิถีชีวิตของเด็กขายพวงมาลยัตาม   สี่แยกไฟแดง การแสดงชุด “ไทยมงุ” ที่สะท้อนถึงเมื่อ
เกิดเหตกุารณ์ส าคญัใดใด คนไทยจะมีพฤติกรรมคือการมงุดสูิ่งนัน้ ๆ ท าให้สถานการณ์คลี่คลาย
ได้ยากขึน้ เป็นต้น (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

การตระหนักในเร่ืองของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีรายได้มาจากภาษีของ
ประชาชน จึงท าให้ท่านรู้สึกซาบซึง้ในคุณที่ประชาชนไทยมีให้ต่อการศึกษาเพราะฉะนัน้ นัน้เร่ือง
ของการสร้างองค์ความรู้หรือสร้างบุคลากรของผู้ เรียน เพื่อรับใช้ชาติและสงัคมจึงเป็นเร่ืองส าคัญ
มาก การอบรมสัง่สอนให้ผู้ เรียนได้ตระหนักในข้อนี ้จึงเป็นประเด็นต้น ๆ ที่ครูจะให้ความส าคัญ 
ดังนัน้ในเร่ืองของการสร้างศิลปะเพื่อศิลปะโดยมิหวังผลประโยชน์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ครู  
ให้ความส าคัญและพยายามสืบทอดความสามารถ และความตระหนักจากครูไปสู่ศิษย์ โดยที่ครู
ท าให้เป็นตวัอย่าง (ลกัขณา แสงแดง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 3 เมษายน 2563) 

ท่านสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่คนทัง้ประเทศ อาทิ การแสดงพิธีเปิดเอเชี่ยนเกมส์ เป็นต้น ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ตอบแทนแผ่นดินในฐานะคนไทยคนหนึ่ง นอกจากการแสดง
นีแ้ล้วยงัปรากฏผลงานทางด้านนาฏยศิลป์อ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึง่การปฏิบติัตนตามแนวทางวิชาชีพ
ของท่านสามารถเป็นแบบอย่างและชีน้ าคนในสังคมในการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ตาม
วิชาชีพทางด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างคณุประโยชน์ทางด้านศิลปวฒันธรรมแก่สงัคม
และประเทศชาติ (ณฐัพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 เมษายน 2563) 
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อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและ
ประเทศชาติอย่างชัดเจน โดยอาจารย์มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากมาย อีกทัง้ยังส่งเสริมให้น า
ปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ ในสงัคมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้านนาฏยศิลป์ เพื่อเป็นกระบอกเสียง
อีกทางหนึ่ง โดยเห็นได้ชัดเจนกับผลงานของผู้ เรียนที่ เป็นประเด็นปัญหาส าคัญก็ได้น ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานนาฏยศิลป์  เพื่อให้ผู้ ได้รับชมได้ทราบถึงประเด็นต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ อาจารย์
นราพงษ์ จรัสศรีพยายามผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี  
(ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติส าหรับครูนัน้จะเน้นไปทางรูปแบบของ
การแสดง ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ครูแสดงเองหรือการน าไปเป็นหัวข้อให้ลูกศิษย์สร้างสรรค์ล้วน
แล้วแต่ตอบสนองปัญหาสงัคมเป็นสว่นมากยกตวัอย่างสมยัที่ดิฉนัเรียนอยู่ระดบัปริญญาตรี หวัข้อ
ทีสิสที่เป็นหวัข้อหลกัครูตัม้ให้โจทย์เก่ียวกบั “จรรยาบรรณในสถานศึกษา” ซึ่งถึงว่าเป็นประโยชน์
ในการเผยแพร่ในแง่มมุของสถานศึกษาที่มีทัง้เร่ืองที่มีคุณธรรมและผิดจรรยาบรรณ สิ่งเหล่านีจ้ะ
ถูกเผยแพร่ออกเป็นผลงานเพื่อเป็นโยชน์และแง่คิดต่อสังคมเป็นอย่างมาก (ขนิษฐา บุตรเจริญ ,  
การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

ในการจัดการเรียนสอนครูมักจะให้นิสิตตะหนักถึงความส าคัญกับน าเอา
ประเด็น แง่คิด มุมมอง ผลกระทบ และปัญหาในสังคม น ามาพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์
ผลงานให้เป็นเคร่ืองมือในการสะท้อนหรือสร้างความตระหนกัรู้ในสงัคมให้ให้เป็นในทิศทางที่ดี จน
จดุประกายให้นิสิตทุกรุ่นสร้างงานที่เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศ ไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะที่
สร้างบนัเทิงหรือประเทืองอารมณ์ แต่เป็นงานที่ประกอบไปด้วยคณุค่าทางสนุทรียภาพและสะท้อน
สงัคมในมมุมองต่าง ๆ ท าให้ข้าพเจ้าได้เกิดผลงานชุด การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนเปลือก
นอกนอกของคนในสงัคม (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563)  

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี มีผลงานด้านศิลปะอนัเป็นงานบริการวิชาการ ที่รับ
ใช้สงัคมมาเป็นเวลายาวนาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสงัคม ทัง้ในระดบัสถาบนั ระดบัชาติและ
นานาชาติด้วยความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดและส่งเสริมให้
ศิษย์สามารถคิดสร้างสรรค์งานจากปัญหาสังคมในประเด็นเล็ก ๆ มาสื่อออกด้วยการแสดงที่
ชัดเจนและตรงเป้าหมาย ง่ายต่อการศึกษา อีกทัง้ส่งเสริมและผลักดันให้ศิษย์สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกนั เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติได้เป็นอย่างดี 
(จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 
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ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า การปฏิบติัตนตามแนวทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของสงัคม
และประเทศชาติ เป็นคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วย
แสดงออกเชิงประจักษ์ในด้านการเป็นเหมือนขุมทรัพย์ทางวิชาการที่ผู้ เรียนสามารถศึกษาได้โดย
ตลอด มีการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพที่
น าเอาประเด็น   แง่คิด มมุมอง หรือผลกระทบในสงัคมที่ก าลงัถกูพดูถึงอยู่ในขณะนัน้ น ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือกระตุ้นเตือนสังคมให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่พึงประสงค์ อีกทัง้ยังเป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ให้เกิดขึน้อยู่เป็นระยะ ผลกัดันให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์ในมุมมองที่
หลากหลายแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยเฉพาะการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย
ทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย อนัเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาระดบัปริญญาดษุฎี
บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดผลงานวิจัยที่น าประเด็นทาง
สงัคมหรือประเด็นที่ก าลงัได้รับความสนใจจากสงัคมโลกมาใช้ เป็นต้น นอกจากนีย้ังประพฤติตน
เป็นแบบอย่างได้การให้ความช่วยเหลือสงัคมหรือการชีน้ าสงัคมด้วยศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ โดยให้
ผลงานเหล่านัน้เป็นตวัแทนของประชนชนที่มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกหรือน าเสนอความ
คิดเห็น กล่าวคือ น างานนาฏยศิลป์มาใช้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น สถาปัตยกรรม วรรณกรรม 
จิตรกรรม วิศวกรรม ฯลฯ เกิดเป็นการกระบอกเสียงทางนาฏยศิลป์ ส าหรับชีน้ าและสื่อสะท้อน
กลบัให้สงัคมได้ตระหนกัถึงประเด็นปัญหาของมนษุยชาติ 

2.8 การมีจิตไมตรี ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม  หมายถึง การปฏิบัติตนของ      
นราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การยกย่องและนับถือผู้ ร่วมงาน การรักษาและ
แสวงหามิตรภาพใหม่ ๆ การถ่ายทอดความรู้อย่างไม่มีข้อแม้ การไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือ
อามิสสินจ้าง และการมีคุณธรรมในวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยผู้ วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
เหลา่นีจ้ากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้

กล่าวถึงนราพงษ์ จรัสศรีในประเด็นของการให้ความรู้โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 
จะปราฏหลกัฐานว่า ครูได้เปิดสอนกับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนการเต้นร า แต่ขาดทุนทรัพย์ใน
การจ่ายค่าเรียนตามระบบปกติของการเรียนการสอนการเต้นร า ดังตัวอย่างของโรงเรียนเอกชน  
ครูจะมีลกูศิษย์มากมายท่ีมีความส าเร็จกบัอาชีพการเต้นร าอยู่ในวงการเป็นจ านวนมากท่ีเคยได้มา
เรียนกับครูที่บ้านโดยครูมิได้เก็บค่าเรียนค่าสอน ถึงแม้ว่าในล าดับต่อมาได้ปรากฏว่าลูกศิษย์ที่ครู
ได้สอนได้มีความเจริญก้าวหน้าจนมีความสามารถในการรับงาน การเรียนการสอน หรือ  
การออกแบบการแสดงในระดบัอาชีพ ในล าดบัต่อมา (ณฏัฐ์พฒัน์ ผลพิกลุ, การสื่อสารสว่นบคุคล, 
18 เมษายน 2563) 
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ท่านเป็นบุคคลที่ให้เกียรติผู้ ร่วมงานทุกคนอย่างไม่มีข้อแม้ใด ไม่ว่าผู้ ร่วมงาน
คนนัน้จะมีคุณวุฒิและวัยวุฒิน้อยกว่าก็ตาม ซึ่งท่านยกย่องและนับถือผู้ ร่วมงานทุกคนด้วยจิต
ไมตรี และถ่ายทอดความรู้อย่างไม่มีข้อแม้ เพื่อให้ผลงานต่าง ๆ นัน้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ท าให้ผู้ ร่วมงานทกุคนสามารถท างานได้อย่างอิสระและสบายใจ ซึ่งคณุสมบติัข้อนีส้ามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณธรรมในการท างานร่วมกัน (ณัฐพร เพ็ชรเรือง , การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 เมษายน 
2563) 

จิตไมตรี ที่ผู้ เรียนได้พบเห็นจากครูนัน้มีหลากหลายรูปแบบมากทัง้กับลูก
ศิษย์, ผู้ปกครอง, เพื่อนในวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งการผูกไมตรีจิตกับอาจารย์ต่างสถาบัน จึงไม่
แปลกใจที่มีลกูศิษย์และใครหลาย ๆ คนต่างรักและเคารพในตวัครู การมีจิตไมตรีของครูนัน้ไม่เป็น
เพียงแค่ส่งผลดีต่อตัวครูเองเพียงอย่างเดียวแต่กลบัส่งผลดีและประโยชน์อีกมากมายแก่ลูกศิษย์ 
ยกตัวอย่างเช่น การขอใช้โรงละคร Black Box Theatre ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลูกศิษย์ของครู
สามารถได้ใช้สถานที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีนิสิตที่มหาวิทยาลยักรุงเทพนัน้มาช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิคและช่วยเหลือทางด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย ล้วนแล้วแต่เกิดจากการผูกสมัพันธ์ที่ดี
และมีความเมตตาของครูทัง้สิน้ (ขนิษฐา บตุรเจริญ, การสื่อสารสว่นบคุคล,17 เมษายน 2563) 

นราพงษ์ จรัสศรี ครูเป็นผู้ ที่ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนที่แวดล้อมโดยไม่
ค านึงถึงความแตกต่างทางการศึกษา สถานะทางสงัคม หรือแม้แต่เชือ้ชาติ ภาษา จากการใกล้ชิด
ครูมามากกว่า 10 ปี ทัง้ในฐานะนิสิตและผู้ ร่วมงาน ครูเป็นผู้ที่มีอธัยาศยัดี พดูจาไพเราะ เข้าถึงได้
ง่าย ผูกมิตรสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเสมอไม่ว่าจะเป็นทัง้ในสถาบันและนอกสถาบัน ดังเช่น 
ความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างครูกบัเหลา่บรรดาคณาจารย์และนกัศกึษามหาวิทยาลยักรุงเทพ จนได้รับ
ความอนุเคราะห์และเป็นโอกาสที่ดีให้นิสิตจุฬาได้เข้าไปใช้สถานที่โรงละครในการจัดงานแสดง
ต่าง ๆ โดยไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย อีกทั ง้ได้ รับความช่วยเหลือจากนักศึกษและคณาจารย์
มหาวิทยาลยักรุงเทพในทุก ๆ ด้าน จนท าให้งานส าเร็จลลุ่วงเป็นอย่างดี (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด, การ
สื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี มีจิตไมตรีกับศิษย์เสมอ อีกทัง้ยังมีความซื่อสัตย์
และมีคุณธรรมเป็นอย่างมาก อาจารย์มักจะให้เกียรติกับศิษย์เสมอไม่ว่าศิษย์จะเป็นใคร มี
ต าแหน่งหรือไม่ก็ตาม โดยการที่อาจารย์มีจิตไมตรีแก่ศิษย์นัน้ท าให้ศิษย์ได้รับความรักที่
เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ท าให้กล้าที่จะเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กบัอาจารย์อยู่เสมอ ๆ อีก
ทัง้ยงัแสดงให้เห็นถือการเป็นผู้ให้ของอาจารย์ที่ไม่ได้หวงัผลตอบแทนใด ๆ  จากศิษย์ (ภูวนยั กาฬ
วงศ์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 
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อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี ได้สร้างความเป็นกนัเองกบัทุกคนในทุก ๆ ครัง้ที่ได้
พบเจอ ซึ่งมิตรไมตรีที่ท่านได้มอบให้นีส้่งผลให้ศิษย์ได้พึงปฏิบติัตาม การวางตัว  การสนทนาของ
ท่านบ่งบอกถึงทัศนคติอันงดงามที่คนรอบข้างสัมผัสได้ นอกจากนีท้่านยังฝากความระลึกถึงคน
อ่ืนๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตวัเรา สิ่งนีท้ าให้เห็นว่าท่านเป็นผู้กระท าดี ทัง้กาย วาจา ใจ เป็นที่รักและเคารพ
แก่ทกุคนอย่างสงูยิ่ง (วิราณี แว่นทอง, การสื่อสารสว่นบคุคล, 28 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้มีจิตไมตรีกับศิษย์ทุกคนกันเสมอ ไม่เลือก
ปฏิบติัแก่กลุม่บุคคลใดบุคลหนึ่ง ประกอบด้วยคณุธรรมให้ความเท่าเทียมทัง้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน และความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพเป็นอย่างมาก จึงไม่ใช่เร่ืองที่น่าแปลกที่ศิษย์ทุกคนจะมี
ความเคารพรักอาจารย์เป็นอย่างมาก เพราะอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีทุก ๆ ด้าน อาจารย์เป็นผู้มี
เกียรติเพราะอาจารย์ให้เกียรติทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิษย์หรือบุคคลอ่ืน ๆ แม้เคยพบเจอเพียงครัง้
เดียวจากการร่วมงาน หรือการพบเจอกันโดยบงัเอิญ ต่างชื่นชมในมิตรไตรีของอาจารย์เป็นเสียง
เดียวกนั (จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การมีจิตไมตรี สื่อสตัย์ และมีคุณธรรม เป็นคุณลกัษณะ
ด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วยแสดงออกเชิงประจกัษ์ในการให้เกียรติ
และมิตรไมตรีกบับุคลากรผู้ ร่วมงานทุกฝ่าย การใช้วาจาอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ไม่ยกตน
ข่มท่าน ให้ความเคารพนบัถือความหลากหลายทางด้านปัจเจก เช่น การศกึษา ทศันคติ เพศสภาพ 
และวยัวฒุิ อีกทัง้ยงัประพฤติตนแบบเป็นอย่างในการรักษาและแสวงหามิตรภาพใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ลดทอนปัญหาจากคนรอบข้างด้วยความเมตตา ดังสุภาษิตที่ว่า “กรรม คือ ผลแห่งการกระท า” 
เพราะเชื่อว่าการปฏิบติัต่อผู้ อ่ืนเช่นไรก็จะได้รับผลเช่นนัน้กลบัเสมอ นราพงษ์ จรัสศรี และยงัชอบ
แสวงหามิตรภาพใหม่ ๆ กับผู้ เรียนอยู่เสมอ เช่น การผูกมิตรกับผู้ เรียนจากภาควิชาอ่ืน ๆ และกับ
คณาจารย์จากคณะอ่ืน ๆ เสมอ นอกจากนีย้ังเป็นบุคคลที่ผู้ เรียนสามารถเข้าปรึกษาหรือสนทนา
ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพได้โดยตลอดอย่างไม่ปิดบงั ให้ข้อมลูและความรู้อย่างเหมาะสมและ
มีวิจารณญาณ ประกอบกบัการแสดงให้ผู้ เรียนหรือผู้ ร่วมงานเห็นว่าการปฏิบติัตนตามหน้าที่ครูนัน้ 
ไม่ได้หวงัผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอามิสสินจ้าง และสดุท้าย คือ การมีคณุธรรมในวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเคร่ืองบ่งชีส้ าคัญ ด้วยการเป็นแบบอย่างในการให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นหลกั การค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ เรียนจะได้รับอย่างสงูสุด 
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาทักษะของผู้ เรียนอย่างเต็มที่ ตลอดจนการเปิดโอกาสและแสวงหา
โอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้และความสามารถในที่สาธารณะอย่างมีคุณค่า 
สร้างสรรค์ มีคณุธรรม และจรรโลงสงัคม 
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2.9 การสร้าง ส่งเสริม และผลักดันความตระหนักรู้ต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ หมายถึง การปฏิบติัตนของนราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การเป็นสว่น
หนึ่งของงานวิจัยหรืองานวิชาการที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพ การให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็น
มนุษย์ และการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่เคร่งครัด โดยผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านีจ้าก
แหลง่ข้อมลู ดงันี ้

นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้ ที่พยายามส่งเสริมและผลักดันให้ศิษย์ทุกคนเกิด
ความเข้าใจและตระหนักต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอนและในทุกกระบวนการวิจัย
ครูจะคอยควบคุมดูแลโดยให้ความส าคัญกับการระมัดระวังเร่ืองการลกัลอกผลงานทางวิชาการ 
(Plagiarism) หากมีประเด็นใดที่เสี่ยงต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูจะแนะน าให้
ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที เพราะครูเชื่อว่าองค์ความรู้ใด ๆ นัน้จ าเป็นต้องเกิดจากการค้นพบหรือ  
การสังเคราะห์ของผู้ วิจัยอย่างแท้จริงไม่ได้น าของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง (ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด,  
การสื่อสารสว่นบคุคล, 12 เมษายน 2563) 

อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เน้นย า้เป็นอย่างยิ่งต่อความซื่อสตัย์ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยเฉพาะการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยท่านได้น าประเด็นนีเ้พื่อใช้ในการเรียน 
การสอนในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โดยให้นิสิตที่มาจากหลากหลาย
สาขาวิชา ร่วมกันประมวลความคิดและตระหนักถึงการให้ความส าคัญต่อการเขียนงานทาง
วิชาการ ห้ามคดัลอกงานผู้ อ่ืนโดยไม่อ้างถึง ผู้วิจยัจะต้องให้เกียรติผู้ เขียนเร่ืองนัน้ ๆ เป็นอนัดบัหน่ึง 
จะต้องมีการอ้างอิงให้ชดัเจนเพื่อจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน (วิราณี แว่นทอง , การสื่อสารส่วน
บคุคล, 28 เมษายน 2563) 

ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่แตกฉานในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์และการด าเนินงานวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ เรียนเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านใน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคารพการตัดสินใจในการท างานวิจัย
สร้างสรรค์ของผู้ เรียน และท่านส่งเสริม และผลกัดนัให้ผู้ เรียนตระหนกัรู้ต่อการด าเนินงานวิจยัให้มี
คุณธรรม จริยธรรมทางด้านงานวิจัย อีกทัง้การท างานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์ในประเด็น
ใหม่ โดยตระหนักให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ผ่านกระบวนการคิดใหม่ ท าใหม่ เพื่อไม่ให้
เกิดการคัดลอกและเลียนแบบงานผู้ ใด ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลงานสร้างสรรค์ชุดนัน้ 
ส่งผลให้ผู้ เรียนตระหนักรู้ต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ (ณัฐพร เพ็ชรเรือง, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
20 เมษายน 2563) 
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ครูเป็นบุคคลที่สร้างและส่งเสริมลูกศิษย์ทุกคน ซึ่งตัวผู้ เรียนเองได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากครูมาตลอดตัง้แต่ที่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรีจนปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาเอกก็ยังได้รับการสนับสนุนที่ดีของครูอยู่เร่ือยมา และดิฉันยังได้รับความอิสระ
ทางด้านความคิด ที่ครูพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเสนอแนะอยู่เสมอ จนท าให้ผู้ เรียนสามารถได้รับ
ทนุการศึกษา “ทุนการศกึษาหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต 100 ปีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” มาได้ และครู
ยงัเป็นครูผู้ ให้โอกาสและผลกัดันทุกคน ทุกเพศและทุกวยัอย่างเท่าเทียมเพราะครูเชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถและข้อดีที่แตกต่างกัน (ขนิษฐา บุตรเจริญ , การสื่อสารส่วนบุคคล,17 เมษายน 
2563) 

การเรียนการสอนและการแนะน าเร่ืองใช้ชีวิต อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้
ปลกูฝังและให้ความส าคญัในเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพกบัศิษย์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะ งานนาฏยศิลป์ งานวิจยัหรือผลงานวิชาการต่าง ๆ จะเน้นย า้เร่ืองการละเมิดสิทธ์ิ 
หรือการลอกงาน และการขโมยงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง ท าให้ศิษย์ตระหนกัถึงความส าคญั
ของจรรยาบรรณมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการให้เกียรติ เคารพสิทธิของผู้ อ่ืนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
(จินตนา อนวุฒัน์, การสื่อสารสว่นบคุคล, 22 เมษายน 2563) 

ในการเรียนการสอน อาจารย์นราพงษ์ จรัสศรี มกัจะเน้นย า้เร่ืองจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพเสมอ โดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ห้ามละเมิดสิทธ์ิหรือลกัลอบน า
ผลงานของใครท่ีไม่ได้รับสิทธ์ิในการเผยแพร่มาเป็นผลงานของตนเอง ซึ่งข้อนีเ้ป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก
ในการสร้างสรรค์ผลงานของบคุคลที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยศิลป์ ซึ่งจากการถูกปลกูฝัง 
อยู่เสมอ ท าให้ศิษย์เข้าใจจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์ผลงานและการให้เกียรติผู้ อ่ืนเป็นอย่ าง
มาก เพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญัและเป็นการเคารพสิทธิความเป็นมนษุย์ (ภวูนยั กาฬวงศ์, การสื่อสาร
สว่นบคุคล, 24 เมษายน 2563) 

ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสร้าง ส่งเสริม และผลักดันความตระหนักรู้ต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี เนื่องด้วย
แสดงออกเชิงประจักษ์ในการสร้างเสริมและผลักดันให้เกิดการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อแวดวง
นาฏยศิลป์อย่างมาก โดยเฉพาะการวิจยัสร้างสรรค์ในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต ที่มีคณุภาพและ
มีประเด็นหลากหลาย หรือการสร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ในผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏยศิลป์
ของผู้ เรียนระดบัปริญญาบณัฑิต ด้วยมุมมองที่คนส่วนใหญ่มองข้ามหรือคาดไม่ถึง ผลงานต่าง ๆ 
เหล่านีล้้วนแต่สร้างพลงัแห่งความคิดและผลกระทบต่อสงัคมโดยกว้าง อีกทัง้ยงัเป็นแบบอย่างใน
การให้ความเคารพต่อสิทธิของมนุษย์ การยอมรับความหลากหลายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม เช่น 
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ภาษา เชือ้ชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และรสนิยมส่วนบุคคล รวมถึงการไม่เปรียบเทียบ
ความสามารถเฉพาะตนหรือลักษณะบุคคลใด ๆ กับใคร เพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน ไม่สามารถครอบง าพฤติกรรมหรือความคิดได้ และทุกคนมีวิธีการ
ด ารงชีวิตอย่างแตกต่างบนพืน้ฐานของความเท่าเทียม การไม่เอารัดเอาเปรียบ และเสรีภาพที่พึงมี 
และสิ่งสดุท้าย คือ การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่เคร่งครัด ว่าด้วยการให้ความรู้และทศันคติที่ชีถ้ึง
ผลเสียของการลกัลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) กลา่วคือ การสะท้อนให้ผู้ เรียนได้ตระหนกั
และระมัดระวงัถึงมูลเหตุหรือพฤติการณ์ที่เสี่ยงต่อการละเมิดจริยธรรมทางวิชาการ ทัง้โดยตัง้ใจ
หรือไม่ตัง้ใจ และให้มุ่งเน้นเสมอว่าการกระท าดงักล่าวเป็นเร่ืองร้ายแรง ไม่สามารถยอมรับได้ และ
สร้างผลกระทบเชิงลบต่อแววดวงการศึกษาอย่างยิ่ง ประกอบกบัการปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างที่
เหมาะสมที่ด ารงตนอย่างเคร่งครัดในเร่ืองดงักลา่วโดยแท้จริง 

ตาราง 4 สรุปคณุลกัษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
1 การอทุิศตนเองเพื่อการเรียนการสอนอย่าง

เต็มที่ 
1.1 การปฏิบติัตนที่แสดงออกถึงการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
อย่างตรงต่อเวลา  
1.2 การถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวงัผลอ่ืนใด
ตอบแทน มอบความรัก ความปรารถนาดี 
และให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ   
1.3 การรักษาผลประโยชน์และความเท่า
เทียมให้เกิดกบัผู้ เรียนโดยตลอด 
1.4 การเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
1.5 การให้ค าปรึกษาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ เรียน
หรือผู้ ร่วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือเหน็ด
เหนื่อยของตนเอง 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
2 การทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็ม

ความสามารถที่ตนเองมี 
2.1 การถ่ายทอดความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์
ตะวันตก ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่
น าเสนอความรู้และถ่ายทอดออกมาได้อย่าง
ชดัเจน เข้าใจง่าย และไม่ปิดบงัความรู้  
2.2 การปฏิบติัหน้าที่อย่างเต็มก าลังในการ
จัดแสดงผลงานนาฏยศิลป์ตะวันตก เป็น
ผู้ ดูแลความเรียบร้อยในทุกกระบวนการ
ฝึกซ้อม ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้ลง ไม่ละทิง้
การปฏิบติัหน้าที่ในฐานะครูระหว่างทาง  
2.3 การประยุกต์การจัดการเรียนการสอน
นาฏยศิลป์ ด้วยวิ ธีการใหม่  ๆ อยู่ เสมอ 
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
2.4 การใช้พื น้ที่ในการปฏิบัตินาฏยศิลป์
นอกขนบประเพณี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้ น
การเรียนรู้ในอีกลกัษณะหนึ่ง  
2.5 การบ ริหารจัดการที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี แสดงออกให้
ผู้ เรียนได้เห็นและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วน
ร่วมเชิงปฏิบัติการหรือทดลองลงมือใน
กระบวนการวางแผนและการจดัการ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
3 การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าแก่

ผู้ เรียนด้วยจิตบริสทุธ์ิ 
3.1 การส่งเสริมและเกือ้หนนุผู้ เรียนให้มีการ
ค้นคว้าความรู้นอกชัน้เรียนจากผู้ สอนที่
หลากหลาย  
3.2 การกล่าวชื่นชมเมื่อผู้ เรียนปฏิบติัตนได้
อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นก าลงัใจในการเรียน  
3.3 การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้ฝึก
ปฏิบัติหรือน าเสนอหน้าชัน้เรียนในฐานะ
ผู้น าและผู้ตาม หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กัน
ไปทกุคน  
3.4 การให้ผู้ เรียนน าเอาจดุเด่นออกมาใช้กบั
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเสมอ  
3.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น มมุมองและทศันคติที่มีต่องาน
นาฏยศิลป์ตะวันตก ไม่ปิดกัน้ความคิดหรือ
เส รีภ าพ ใน ก ารใ ช้ ง าน ศิ ลป ะ เป็ น สื่ อ
แสดงออกของผู้ เรียน  
3.6 การ เก็ บ รักษ า ข้ อมู ล ส่ วน ตั วห รือ
ความลบัของผู้ เรียน 

4 การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน 4.1 การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน ทัง้ใน
ฐานะครูและในฐานะสามญัชนทัว่ไป  
4.2 การกล่าวตักเตือนหรือแนะน าผู้ เรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติตนที่ ดีตามแนวทาง
วฒันธรรมหรือประเพณีที่ส าคญัของชาติ  
4.3 การไม่มีความล าเอียงหรือเลือกที่รักมัก
ที่ชงัแก่ผู้ เรียนคนใดเป็นพิเศษ  
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
  4.4 การแสดงออกทางกาย วาจา และใจ ก็

ประพฤติด้วยความส ารวม 
4.5 การปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่  และ
ปลูกฝังให้ผู้ เรียนเน้นการลงมือท าจริงให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิมากกว่าการใช้แต่ค าพดู 

5 การใฝ่หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทนั
ต่อยุคสมยั 

5.1 การแสวงหาความรู้และติดตามความรู้ที่
เก่ียวข้องกบัวิชาชีพด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตก
อยู่เสมอ  
5.2 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์  
5.3 การได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับศาสตราจารย์ และการ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกับศึกษา
ในระดบัสงูสดุ คือ ปริญญาดษุฎีบณัฑิต  
5.4 การปฏิบัติตนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอยู่เป็นระยะ ด้วย
การผลิตหนังสือ  ต ารา และงานวิจัยที่
เ ก่ี ยว ข้องกับนาฏยศิล ป์ตะวันตกห รือ
ศิลปะการแสดง  
5.5 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน
นาฏยศิลป์ที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย
แ ล ะ เกิ ด ก า ร เรีย น รู้ ใน ด้ าน ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
6 การสร้างและสง่เสริมความสามคัคีให้เกิดขึน้

แก่ผู้ เรียน 
6.1 การสร้างเสริมและผลกัดันให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่กลุ่มคณาจารย์หรือครูผู้ สอน
และผู้ เรียนให้มีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างอบอุ่น  
6.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนและผู้ สอนได้
ปฏิบติักิจกรรมการแสดงนาฏยศิลป์ 
6.3 การรับโอกาสในการไปเป็นวิทยากร การ
เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาที่เก่ียวข้องกับ
วิชาชีพ เพื่อขยายพรหมแดนความรู้  
6.3 การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์เพื่อเป็น
ตัวแทนขององค์กร มีผู้ เรียนและคณาจารย์
ให้ความร่วมมือ 
6.4 การแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

7 การปฏิบติัตนตามแนวทางวิชาชีพเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคมและประเทศชาติ 

7.1 การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ที่เป็น
สว่นหนึ่งของการพฒันาวิชาการหรือวิชาชีพ 
7.2 การส่งเสริมการเรียนรู้หลายศาสตร์ใน
มมุมองที่หลากหลายแบบบรูณาการ 
7.3 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างได้การให้
ความช่วยเหลือสังคมหรือการชีน้ าสังคม
ด้วยศาสตร์ทางนาฏยศิลป์ 

 

 

 

 

 



  158 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดับ รายละเอียด ข้อบ่งชีเ้ชิงพฤติกรรมหรือการแสดงออก 
8 การมีจิตไมตรี ซื่อสตัย์ และมีคณุธรรม 8.1 การให้เกียรติและมิตรไมตรีกบับุคลากร

ผู้ ร่วมงานทกุฝ่าย 
8.2 การใช้วาจาอย่างเหมาะสมกับแต่ละ
บคุคล ไม่ยกตนข่มท่าน ให้ความเคารพด้าน
ปัจเจก เช่น การศึกษา ทัศนคติ เพศสภาพ 
และวยัวฒุิ  
8.3 การประพฤติตนแบบเป็นอย่างในการ
รักษาและแสวงหามิตรภาพใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
8.4 การผูกมิตรกบัผู้ เรียนจากภาควิชาอ่ืน ๆ 
และกบัคณาจารย์จากคณะอื่น ๆ  
8.5 ก า รมี คุ ณ ธ ร รม ใน วิ ช า ชี พ อ ย่ า ง
เหมาะสม สร้างสรรค์  มีคุณ ธรรม  และ
จรรโลงสงัคม 

9 การสร้าง สง่เสริม และผลกัดนัความ
ตระหนกัรู้ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.1 การสร้างเสริมและผลักดันให้เกิดการ
วิจยัที่มีประโยชน์ต่อแวดวงนาฏยศิลป์ 
9.2 การให้ความเคารพต่อสิทธิของมนุษย์ 
การยอมรับความหลากหลายในสังคม เช่น 
ภาษา เชือ้ชาติ วฒันธรรม ประเพณี ศาสนา 
และรสนิยมสว่นบคุคล  
9.3 การไม่เปรียบเทียบความสามารถเฉพาะ
ตนหรือลกัษณะบคุคลใด ๆ กบัใคร  
9.4 การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่เคร่งครัด 
ว่าด้วยการให้ความรู้และทัศนคติที่ชี ถ้ึ ง
ผลเสียของการลักลอกผลงานทางวิชาการ 
(Plagiarism)  
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บทท่ี 5 
อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง “การศึกษาลกัษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ในระดับอุดมศึกษา
ของนราพงษ์ จรัสศรี” ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวม และตรวจสอบข้อมลู ตลอดจนการวิเคราะห์
ข้อมูลตามกระบวนและล าดับขัน้ตอนของการวิจัยจนเสร็จสิน้ ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลทัง้หมดมา
อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า และการท าวิจัย
ในครัง้ต่อไป ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการอธิบายรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกในระดับอุดมศึกษาของ  

นราพงษ์ จรัสศรี 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัย เ ร่ือง “การศึกษาลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน

ระดับอุดมศึกษาของนราพงษ์ จรัสศรี” เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการบนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
ใช้องค์ความรู้จากกรอบแนวคิดทางด้านศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีวิธีการด าเนินการ
วิจยั ดงันี ้

1. ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยันีม้ีขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
1.1 การศึกษาเชิงเอกสาร ต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ทัง้ภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ 
1.2 การศกึษาเชิงสมัภาษณ์จากผู้ที่เก่ียวข้องกบังานวิจยั แบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

1.2.1 กลุ่มผู้ ร่วมงานกับนราพงษ์ จรัสศรี ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวนไม่น้อย
กว่า 5 คน 

1.2.2 กลุ่มลูกศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพครูที่อยู่สังกัด 
สถานบนัการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการสอนทางนาฏยศิลป์หรือศิลปะการแสดง จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน 

1.2.3 กลุ่มลูกศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพศิลปิน จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน 
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1.3 การวิเคราะห์ข้อมลูจากขัน้ตอนที่ 1.1-1.2 ตามรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ก าหนด 

1.4 การสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 

2.1 แบบสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องกบังานวิจยั (Interview Form) ทัง้แบบมีโครงสร้าง
และไม่มีโครงสร้าง ที่ ได้จากการศึกษาเชิงเอกสารทั ง้หมด โดยมุ่งประเด็นไปที่  3 ด้าน คือ  
1) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) ด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู และ 3) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ จรรยาบรรณที่โดดเด่น โดยแบบสมัภาษณ์ดงักล่าวได้ผ่านการประเมินคณุภาพจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการการท าวิจยัในมนุษย์ของหน่วยงาน 

2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ วิจัยคัดเลือกผู้ ที่ เก่ียวข้องจากกลุ่ม
ตวัอย่างที่ก าหนดไว้ โดยคดัเลือกตวัแทนกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 2 คน จากนัน้น าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างสรุปจากการสมัภาษณ์ น ามาหาข้อสรุปร่วมกนัจากผู้ เก่ียวข้องกบังานวิจยัอีก
ครัง้หนึ่ง เพื่อร่วมกบัอภิปราย ให้ข้อคิดเห็น และแนะน าข้อสรุปที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมลู 

2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ ซึ่งจ าเป็น
ต่อการวิจยั 

3. วิธีเก็บข้อมลู 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูและรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง จากเคร่ืองมือการวิจยัที่

ก าหนดไว้ 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  

ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. การศึกษาเอกสาร ต ารา หนงัสือ และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง โดยการน าข้อมลู

ที่ได้มาวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
2. การสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์ มีการด าเนินการวิเคราะห์ดงันี ้

2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ และการจดบนัทึก
ในลกัษณะอ่ืน ท าการถอดเทปสมัภาษณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการตรวจสอบความถูกต้อง
แบบสามเส้า (Data Triangulation) 

2.2 น าข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ และ
การสนทนากลุม่มาสรุปประเด็น แล้วเรียบเรียงเป็นผลการวิจยั 
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สรุปผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยจ าแนกออกเป็นคุณลักษณะ 3 ด้าน 

ดงัต่อไปนี ้
1. คุณลักษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี แบ่งได้ 5 

ขัน้ตอน คือ 
1.1 การวิเคราะห์เหตผุล  
1.2 การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
1.3 การทดสอบกระบวนการเพื่อประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้ 
1.4 การสร้างกระบวนการที่สง่เสริมความส าเร็จ  
1.5 การสร้างความรู้ใหม่  

2. คณุลกัษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี แบ่งได้ 17 
ลกัษณะ คือ 

2.1 การปฏิบติัหน้าที่โดยไม่เรียกร้องหรือหวงัสิ่งตอบแทนแบบอามิสสินจ้าง 
2.2 การสร้างและพฒันาวิธีการจดัการเรียนการสอน 
2.3 การมีความคิดสร้างสรรค์ 
2.4 การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
2.5 การมีระเบียบวินยัและควบคมุตนเอง 
2.6 การมีความกระตือรือร้นและทุ่มเท 
2.7 การปฏิบติังานนอกเหนือภาระงานสอน 
2.8 การค้นพบและจดุประกายศกัยภาพผู้ เรียน 
2.9 การประสานสมัพนัธ์และความสามคัคี 
2.10 การมีเหตผุลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
2.11 การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
2.12 การติดตามความก้าวหน้าและทนัสมยัของวิชาชีพ 
2.13 การเป็นมิตรกบับคุคล 
2.14 การมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการเตรียมตวัสอน 
2.15 การปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวม 
2.16 การมีมาตรฐานและความสามารถในการประเมินผลการเรียนหรือการ

ทดสอบ 
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2.17 การไม่ใช้อิทธิพลสว่นตวัเพื่อผลประโยชน์ 
3. คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดดเด่นของ

นราพงษ์ จรัสศรี สามารถวิเคราะห์คุณลกัษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดด
เด่นได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัต่อไปนี ้

3.1 ลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถจ าแนกได้ 4 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ 

3.1.1 การมีทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
3.1.2 การมีความเมตตา กรุณา และเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ 
3.1.3 การมีความรับผิดชอบและมีวินยั 
3.1.4 การมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการด ารงชีพ 

3.2 ลักษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี ผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัสามารถจ าแนกได้ 9 ลกัษณะส าคญั ได้แก่ 

3.2.1 การอทุิศตนเองเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
3.2.2 การทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี 
3.2.3 การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าแก่ผู้ เรียนด้วยจิตบริสทุธ์ิ 
3.2.4 การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ เรียน 
3.2.5 การใฝ่หาความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ทนัต่อยคุสมยั 
3.2.6 การสร้างและสง่เสริมความสามคัคีให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน 
3.2.7 การปฏิบัติตนตามแนวทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของสังคมและ

ประเทศชาติ 
3.2.8 การมีจิตไมตรี สื่อสตัย์ และมีคณุธรรม 
3.2.9 การสร้าง ส่งเสริม และผลักดันความตระหนักรู้ต่อจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

อภปิรายผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้  
ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถค้นพบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี  

ได้ 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะห์เหตุผล การปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การทดสอบ
กระบวนการเพื่อประเมินผลของการถ่ายทอดความรู้ การสร้างกระบวนการที่ส่งเส ริมความส าเร็จ 
และการสร้างความรู้ใหม่  โดยผู้ วิจัยได้ข้อค้นพบในคุณลักษณะด้านการถ่ายทอดความรู้ของ 
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นราพงษ์ จรัสศรี ที่มีความโดดเด่น 2 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะห์เหตุผล และการสร้างความรู้ใหม่  
ซึง่ความโดดเด่นดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่ เรียกว่า เกลียว
ความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ของ Nonaka และ Takeuch (1995 อ้างถึงใน 
กนกกร จีนา & อลงกรณ์ คตูระกูล, 2561, น. 63-65) ในขัน้ตอนที่ 1 คือ Socialization หรือวิธีการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตรงกับผลการวิจัยที่ว่ าด้วยการวิเคราะห์เหตุผล และขัน้ตอนที่  4 คือ 
Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้โดยนัย (Explicit to 
Tacit) ตรงกบัผลการวิจยัที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ใหม่  

ซึง่มีผลวิจยัโดยรวมที่สอดคล้องกบั สดุธิดา พ่วงเฟ่ือง (2562, น. 142) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง 
“รูปแบบบการพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นครูของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” กล่าวสรุปว่า 
คณุลกัษณะความเป็นครูของครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของ
การเรียนรู้ มีทกัษะการสอน: มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลาย มีทกัษะด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างผู้ เรียน มีทักษะการคิดและ  
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ด้านจิตวิทยาส าหรับครู รู้จกัและเข้าใจผู้ เรียน และมีความรู้
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย และยังผลปรากฏผลการศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ นนทภา (2559, น. 149-151) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะของครูที่
ผู้ เรียนประทับใจ: ต้นแบบของครูดี กล่าวสรุปถึงคณุลกัษณะที่ประทับใจของอาจารย์อดุมศึกษา” 
สรุปว่า อาจารย์หรือครูผู้สอนจะต้องมีการวดัผล ประเมินผล สามารถประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน อีกทัง้ยังสอดคล้องกับ วันเพ็ญ นันทะศรี (2559, น. 101) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
“การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่  21” กล่าวสรุปว่า องค์ประกอบ
คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียน การสอน (BT)  
ในเร่ืองของการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การสรุป  
การใช้สื่ออการเรียนการสอน และการจัดการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

2. คุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู  
ผลการศึกษาพบว่า การเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี ได้แบ่งออกเป็น 

17 ประการ คือ การปฏิบติัหน้าที่โดยไม่เรียกร้องหรือหวงัสิ่งตอบแทนแบบอามิสสินจ้าง การสร้าง
และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การมีความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
การมีระเบียบวินยัและควบคมุตนเอง การมีความกระตือรือร้นและทุ่มเท การปฏิบติังานนอกเหนือ
ภาระงานสอน การค้นพบและจุดประกายศกัยภาพผู้ เรียน การประสานสมัพันธ์และความสามคัคี 
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การมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
การติดตามความก้าวหน้าและทนัสมยัของวิชาชีพ การเป็นมิตรกบับคุคล การมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบในการเตรียมตวัสอน การปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์สว่นรวม การมีมาตรฐานและ
ความสามารถในการประเมินผลการเรียนหรือการทดสอบ และการไม่ใช้อิทธิพลส่วนตัว   
เพื่อผลประโยชน์ โดยผู้ วิจัยได้ข้อค้นพบในคุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของ  
นราพงษ์ จรัสศรี ที่มีความโดดเด่น 5 ลักษณะ คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานนอกเหนือภาระงาน การค้นพบและจุดประกายศักยภาพผู้ เรียน  
และการติดตามความก้าวหน้าและทนัสมยัของวิชาชีพ  

ซึ่งความโดดเด่นดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบั แนวคิดวิถีครูไทยและแนวคิดครูในศตวรรษ
ท่ี 21 จากแนวคิดวิถีครูไทยในประเด็นหัวข้อคุณลักษณะครูที่ดีที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 
2553, น. 10) ได้อธิบายไว้ว่า ครูต้องสามารถจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างได้สดัส่วน สมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ไว้ในทกุวิชา ตรงกบัผลการวิจยัที่ว่าด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และคณุลกัษณะของครู
ที่ดีตามหลกัพุทธศาสนา(ธราญา จิตรชญาวณิช, 2560, น. 137-139) ได้อธิบายไว้ว่า สมุตเตชน
นา สร้างก าลงัใจ เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าท า กล้าพดู และมีมานะว่า
จะต้องเรียน ตรงกับผลการวิจัยที่ว่าด้วยการค้นพบและจุดประกายศักยภาพผู้ เรียน และ
คณุลกัษณะที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ (ธราญา จิตรชญาวณิช, 2560, น. 144-145) ได้อธิบาย
ในข้อที่ว่าด้วยเร่ืองของศาสตร์ที่จะสอน ครูต้องติดตามความก้าวหน้าของวิชาที่จะถ่ายทอด  
จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร ตามสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเข้าประชุมเพื่อรับรู้ความคิดใหม่ ๆ ข้อค้นพบ
ที่ขยายความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิน้สุด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะเตรียมพร้อมให้ตนเองมีความรู้
ทนัสมยัต่อเหตกุารณ์ นอกจากนีใ้นทรรศนะของสรุชาติ สงัข์รุ่ง (2537, น. 53-54 อ้างถึงในสคุนธา 
ทองบริสุทธ์ิ, 2553, น. 8) ได้วิเคราะห์ถึง ครูที่ ดีในคุณลักษณะด้านวิชาการ ไว้ว่า เป็นผู้ ที่มี
สติปัญญาดี มีความรู้ในวิชาที่จะสอนดี มีความรู้ในวิชาพืน้ฐานรวมถึงความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ  
โดยต้องรู้จกัวิธีการแสวงหาความรู้ และหมัน่แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นผู้ชอบอ่านหนงัสือ
และท างานอย่างเป็นระบบ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยว่าด้วย การติดตามความก้าวหน้าและทันสมัย
ของวิชาชีพ  

และความโดดเด่นที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นของนราพงษ์ จรัสศรี ยงัสอดคล้องกบั แนวคิดครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (นรรัชต์ ฝันเชียร, 2561)ที่กล่าวว่า คุณลักษณะส าคัญ  7 
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ประการ ของครูในศตวรรษที่ 21 ในข้อ1) สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ครูจะต้องสามารถบูรณา
การความรู้ต่าง ๆ ที่มีมาใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ข้อ  2) มีความคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ ครูจะต้องสอนให้เด็กมีทกัษะกระบวนการคิด โดยสามารถคิดวิเคราะห์ใน
เร่ืองต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ตรงกับผลการวิจัยที่โดดเด่นในข้อที่ว่าด้วย
การมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 4) ครูต้องรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทกัษะใหม่ ๆ พร้อมทัง้ชีแ้นะ
ข้อดีข้อเสียให้ผู้ เรียนได้ ครูจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาได้หลากหลาย และ
สามารถชีใ้ห้เด็กเห็นถึงข้อดีข้อเสีย และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตรงกบัผลวิจัยที่
โดดเด่นที่ว่าด้วยการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และข้อ  5) มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็ม
ศกัยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ ครูจะต้องสง่เสริมการเรียนรู้ให้เด็กตามวยัและให้เด็กพฒันาอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของเด็กและเน้นให้เด็กเปลี่ยนจากเป็นผู้ รับ กลายเป็นผู้พฒันาและสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ตรงกบัผลการวิจยัที่โดดเด่นในข้อที่ว่าการค้นพบและจดุประกายศกัยภาพผู้ เรียน  

และ สุมน อมรวิวัฒน์(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน , 
มปพ) ว่า “สิ่งที่อยากให้ครูได้เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เป็นครูเฉยอีกต่อไปนัน่คือ รู้จักปรับเปลี่ยนใน
เร่ืองความรู้ว่าจะรู้อะไรใหม่ในวันนี บ้้างผ่านสื่อที่อยู่รอบตัวมากมาย คิดบวก มีเหตุผล คิด
สร้างสรรค์  หดัจินตนาการ เช่น จินตนาการว่าลกูศิษย์โตไปจะเป็นอะไร เป็นต้น รู้จกัความสามารถ
ของตนเองว่ามีอะไรดีแต่อย่าอวดตวัและสะสมเผื่อแผ่ไปยงัลกูศิษย์ ทัง้นีเ้ด็กทุกคนเกิดมามีทุนติด
ตวัที่ไม่เท่ากนั ทัง้การอบรมเลีย้งด ูสภาพแวดล้อมที่เขาเกิด รู้จกัมีหน้าที่เสริมเติมเต็ม ให้เด็กเขามี
ก าไรในชีวิต โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิตที่ต้องมีมากขึน้” ซึ่งตรงกบัผลการวิจยัว่าด้วยการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง การติดตามความก้าวหน้าและทันสมัยของวิชาชีพ การมีความคิดสร้างสรรค์ 
และการค้นพบและจดุประกายศกัยภาพผู้ เรียน 

และ  ได้กล่าวถึงลกัษณะครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ครูต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีทกัษะกระบวนการคิด ตรงกบัผลการวิจยัว่าด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี ้สุ
พรทิพ ย์ ธนภัทรโชติวัตร  (2557 อ้างถึ งใน อดุล ย์  วังศ รีคูณ , 2557, น. 12) ได้สังเคราะห์
คณุลกัษณะของครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าด้านที่ 3 ด้านสงัคมและพหุวฒันธรรม ในข้อ 4 ที่กล่าว
ไว้ว่า มีความคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกบัผลการวิจยัที่มีความโดดเด่นว่าด้วยการมี
ความคิดสร้างสรรค์  

นอกจากนีผ้ลการวิจัยโดยรวมยังสอดคล้องกับการศึกษาของเรืองวิทย์ นนทภา (2559, 
น.150) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “คณุลกัษณะของครูที่ผู้ เรียนประทบัใจ: ต้นแบบของครูดี” กล่าวสรุปไว้
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ว่า คณุลกัษณะที่ประทบัใจของอาจารย์อดุมศกึษา คือ จ าชื่อ และบุคคลของนกัศึกษาแต่ละคนได้ 
มีความสนิทสนมและเป็นกันเองกับนักศึกษา รู้สึกเป็นเพื่อน เต็มใจให้ค าแนะน าและข้อคิด  
ช่างสังเกต สนใจการแสดงออกของนักศึกษา มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของนักศึกษา 
โดยเฉพาะขณะเรียนและใส่ใจในรายละเอียดในผลงาน ของนักศึกษาในด้านการสอน กล่าวว่า
สอนเข้าใจง่าย อธิบายฉะฉานและใช้เทคโนโลยี เข้ามาประยุกต์ในการสอน เพื่อให้เข้าใจใน
บทเรียนและมีทกัษะในการเรียน ทกัษะภาษา สอนสนกุ ไม่เครียด ท าให้นกัศึกษากล้าซกัถาม และ
ฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ ทัง้เร่ืองเนือ้หาความรู้ และจริยธรรม และยังพบว่าสอดคล้องกับ  
ชุติมันต์ เหลืองทองค า (2560, บทคดย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์วิธีครูไทยในยุคปฏิรูป
การศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ปรีชาญาณพระยาศรีสุนทรโวหาร 
(น้อย อาจารยางกูล)” กลา่วสรุปว่า คณุลกัษณะความเป็นครูไทยในยุคปฏิรูปการศกึษาของพระยา
ศรีสุนทรโวหารว่าด้วยการเป็นผู้ ใฝ่รู้อยู่เสมอ และการเป็นผู้มีความละเอียด ลึกซึง้ ได้อธิบายไว้ว่า 
แบบเรียนของท่านมีการอธิบาย แจกแจงไว้อย่างชดัเจน และรายละเอียดลึกซึง้ถึงที่มา จุดประสงค์
ในการประพนัธ์ ความหมายของค า ชีแ้จงแถลงไขถึงเหตผุล ท าให้ผู้ เรียนเกิดความกระจ่าง แจ่มชดั  
และเข้าใจเนือ้หาอย่างทะลปุรุโปร่ง และเป็นผู้มีวิธีการเรียนรู้เฉพาะตวั คือ ส ุจิ ป ุลิ มี (ฟัง คิด ถาม 
จด) นอกจากนี ย้ังได้ผลในทิศทางเดียวกับวัลนิกา ฉลากบาง (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  
“จิตวิญญาณความเป็นครู: คณุลกัษณะส าคญัของครูมืออาชีพ” กล่าวว่า ส าหรับวิชาชีพครู สงัคม
คาดหวงั ให้ครูปฏิบติัหน้าที่อย่างมืออาชีพ กล่าวคือ ความรอบรู้ มีความสามารถและศกัยภาพใน
ด้านนวตักรรมการสอน รักในอาชีพ และมีจิต วิญญาณความเป็นครู ในบรรดาคณุลกัษณะของครู
มืออาชีพ ข้างต้น จิตวิญญาณความเป็นครูจดัว่าเป็นคณุลักษณะที่ส าคญัยิ่งทัง้นีเ้พราะการปฏิบติั
หน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเป็นหน้าที่ที่ท าด้วยใจ ซึง่ท าให้เกิดความรัก ศรัทธาและยดึมัน่ในอดุมการณ์
แห่งวิชาชีพ มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างาน ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ ดแูลและหวงัดีต่อ
ศิษย์ เมื่อครูท างานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู แน่นอนว่าศิษย์ซึ่งเป็นผลผลิตของครูย่อมมี 
คณุลกัษณะตามที่สงัคมต้องการ และครูที่ท าเช่นนัน้ก็จดัว่าเป็นครูมืออาชีพ 

3. คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีโดดเด่น กล่าวคือ 
3.1 ลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี ผลการศึกษาพบว่าแบ่ง

ออกเป็น 4 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  การมีความเมตตากรุณาและ
เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่  การมีความรับผิดชอบและมีวินัย  และการมีความเป็นประชาธิปไตยใน 
การปฏิบัติงานและการด ารงชีพ โดยผู้ วิจัยได้ข้อค้นพบในคุณลักษณะลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของนราพงษ์ จรัสศรี ที่มีความโดดเด่น คือ การมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบัติ
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และด ารงชีพ ซึ่งความโดดเด่นดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูของ  
รวีวรรณ ชินะตระกูล และเตือนจิตต์ จิตต์อารี (2538, น. 93-95 อ้างถึงในสุคนธา ทองบริสุทธ์ิ, 
2553, น. 35) ที่ได้อธิบายไว้ว่า คณุสมบติัที่ควรมีอยู่ในตวัครู คณุธรรมที่ครูควรจะยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบติัในข้อที่ 9 คือ มีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติังานและการด ารงชีวิต คือ การรับฟัง
ความ คิดเห็นของผู้ อ่ืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนแสดงความคิดเห็น ยอมรับและปฏิบติัตามความคิด
ท่ีมี เหตผุล โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั และใช้หลกัการและเหตผุลในการตดัสินใจแก้ไข 
ปัญหา ซึ่งตรงกบัผลการวิจยัว่าด้วยเร่ืองของการมีความเป็นประชาธิปไตยในการปฏิบติัและด ารง
ชีพ อีกทัง้ผลการวิจัยโดยรวมยังมีความสอดคล้องกับ(จรรยา โต๊ะตาเหยะ อโนทัย ประสาน และ 
ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ, 2561, น. 4) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณธรรม จริยธรรมของผู้ บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามความคิดเห็นของครู” กล่าวสรุปว่า 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านความซื่อสัตย์ รอง ลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความเสียสละ และยังสอดคล้องกับ 
อัจฉราลักษณ์ วิเศษ (2556) ได้ท าวิจัยเร่ือง “การพัฒนาตัวบ่งชีคุ้ณธรรมจริยธรรมของครูพละ
ศึกษา” กล่าวสรุปว่า ตัวบ่งชีคุ้ณธรรมจริยธรรมของครูพละศึกษาประกอบด้วยคณุธรรมจริยธรรม  
ด้านความมีน า้ใจนักกีฬา การแบบอย่างที่ดี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตา
ปราณี ความยุติธรรม ความเสียสละ รักและศรัทธาในวิชาชีพ ความกตญัญูและ  ความมีระเบียบ
วินยั มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ 

3.2 ลักษณะด้านจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี ผลการศึกษาพบว่า
แบ่งออกเป็น ได้ 9 ลักษณะส าคัญ ได้แก่ การอุทิศตนเองเพื่ อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  
การทุ่มเทในการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถที่ตนเองมี การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าแก่ผู้ เรียนด้วยจิตบริสทุธ์ิ การปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ เรียน การใฝ่หาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้ทนัต่อยุคสมยั การสร้างและสง่เสริมความสามคัคีให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน การปฏิบติัตน
ตามแนวทางวิชาชีพเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ การมีจิตไมตรี สื่อสัตย์ และมี
คณุธรรม และการสร้าง ส่งเสริม และผลกัดนัความตระหนกัรู้ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผู้วิจยัได้
ข้อค้นพบในคุณลกัษณะด้านจรรยาบรรณของนราพงษ์ จรัสศรี ที่มีความโดดเด่น 2 ลกัษณะ คือ 
การอุทิศตนเองเพื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ และการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าแก่
ผู้ เรียนด้วยจิตบริสุทธ์ิ ซึ่งผลวิจัยโดยรวมมีความสอดคล้องกับ  จรรยาบรรณของอาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2542) ที่สรุปว่า อาจารย์พึงอทุิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนด้วย
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ความรับผิดชอบ อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มท่ีความสามารถด้วยความบริสุทธ์ิใจ อาจารย์พึง
ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเป็นธรรม อาจารย์พึงเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ อาจารย์พึง
หมัน่ศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทนัต่อเหตกุารณ์เสมอ อาจารย์พึง
เป็นนกัวิจยัที่มีจรรยาบรรณนกัวิจยัของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ อาจารย์พึงสร้างและ
ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพฒันามหาวิทยาลยัโดยส่วนรวม อาจารย์
พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ อ่ืน สังคมและประเทศชาติ อาจารย์ต้องซื่อสัตย์และมี
คณุธรรม และอาจารย์พงึปฏิบติัตนต่อผู้ อ่ืนอย่างเป็นกลัยามิตร และยงัได้ผลการศกึษาที่สอดคล้อง
กบั ข้อบงัคบัคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2556) ด้วยเร่ืองจรรยาบรรณครู 
กล่าวสรุปว่า ครูต้องมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทศัน์ ให้ทนัต่อ
การพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยู่เสมอ ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสตัย์สจุริต 
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ครู ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่ โดยเสมอหน้า ครูต้องส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสยั ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทัง้ทางกาย 
วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ 
และสงัคมของศิษย์ และผู้ รับบริการ ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ครูพึงช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและ
กนัอย่างสร้างสรรค์ โดยยดึมัน่ในระบบคณุธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ พึงประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นผู้ น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของ ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยที่พบ คุณลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ตะวันตกใน
ระดบัอดุมศกึษาของนราพงษ์ จรัสศรี นัน้ ผู้วิจยัขอเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ คือ 

1.1 การถ่ายทอดความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับกับการเรียน 
การสอนทางด้านศิลปกรรมแขนงอื่น ๆ หรือศาสตร์ที่ใกล้เคียงได้ 

1.2 การเป็นต้นแบบความเป็นครู สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการผลิต
บุคลากรต้นแบบในสายงานอ่ืน ๆ ทัง้ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหรือไม่เก่ียวข้องได้เช่นกัน 
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เพราะเป็นเร่ืองของลักษณะเฉพาะตน การพัฒนาบุคลิกลักษณะให้สอดรับกับการท างานนัน้ ๆ 
อย่างเหมาะสม 

1.3 การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้ 
สอดรับกับกระแสการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เป็นแนวทางประกอบร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
ทนัสมยัและส่งผลให้การเรียนการสอนทางด้านนาฏยศิลป์ตะวนัตกในประเทศไทยมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูทางด้านนาฏยศิลป์ไทย เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความแตกต่างกนั อนัจะท าให้ได้คณุลกัษณะเฉพาะของศาสตร์นาฏยศิลป์เพิ่มมากขึน้ 
2.2 ควรศึกษาคุณลักษณะความเป็นครูทางด้านศาสตร์ศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ เช่น 

ทศันศิลป์ ดริุยางคศิลป์ นฤมิตศิลป์ เพื่อให้ได้แนวทางต่อการค้นคว้าลกัษณะเฉพาะของความเป็น
ครูในระดบัอดุมศกึษาอย่างกว้างขวาง 

2.3 สามารถประยุกต์แนวทางการวิจัยนีก้ับการศึกษาอัตลักษณ์เฉพาะตนของ  
นาฏยศิลปินหรือบรมครูทางด้านศิลปะการแสดง หรือกบัการศกึษาในระดบัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

เรืองวิทย์ นนทภา. (2559). คณุลกัษณะของครูที่ผู้ เรียนประทบัใจ: ต้นแบบของครูดี. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น, 10(2), 142-153. 

กนกกร จีนา, และ อลงกรณ์ คตูระกลู. (2561). กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลยัสู่
ชมุชน: กรณีศกึษาโครงการอนรัุกษ์วิหารพระเจ้าพนัองค์ วดัปงสนกุ จงัหวดัล าปาง. วารสาร
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 9(1), 59-80. 

ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556. (2556). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 130 
ตอนที่ 130 พิเศษ ง, น. 72-74).  สืบค้นจาก https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-
content/uploads/2020/06/ข้อบงัคบัครุุสภา-ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ-2556.pdf 

จรรยา โต๊ะตาเหยะ อโนทยั ประสาน และชยัรัตน์ ศิริพธันะ. (2561). คณุธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดันครศรีธรรมราชตามความคิดเห็นของครู. 
วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ, 18(1), 108-115. 

จรรยาบรรณของอาจารย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2542). จรรยาบรรณของอาจารย์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  สืบค้นจาก http://www.ahs.chula.ac.th/dmdocuments/person1.pdf 

จิรายทุธ พนมรักษ์. (2553). เอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัของนราพงษ์ จรัสศรี. 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

จติุกา โกศลเหมมณี. (2556). รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั
ของนราพงษ์ จรัสศรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ.  

จลุชาติ อรัณยะชาติ. (2556). เอกลกัษณ์ไทยในงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั“นารายณ์อวตาร” พ.ศ.
2546 ของนราพงษ์ จรัสศรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีับณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ.  

ชติุมนัต์ เหลืองทองค า. (2560). การวิเคราะห์วิถีครูไทยในยคุปฏิรูปการศกึษาสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั:ปรีชาญาณพระศรีสนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู). 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ณรงค์ คุ้มมณี. (2559). บทอศัจรรย์: นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัจากแนวคิดวรรณคดีไทย. (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ณฎัฐภรณ์, ห., วิเศษสวุรรณภมูิ. (2553, มกราคม-เมษายน). การพฒันาแบบวดัจิตวิญญาณความ

 



  171 

 

เป็นครู. วารสารวิธีวิทยาการวิจยั, ปีที่23(ฉบบัที1่), 25-54. 
ณฐัพร เพ็ชรเรือง. (2554). นาฏยศิลป์ในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัครัง้ที่ 38 จามจรีุเกมส์. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรงเทพฯ.  
ธรชญา ภมูิจิโรจ. (2556). แนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัเก่ียวกบับทบาทของ

สตรีในสงัคมไทยของนราพงษ์ จรัสศรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

ธรรมนนัทิกา แจ้งสว่าง. (2554). ประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู : 
การศึกษาเชิงกรากฏการณ์วิทยา. (ปริญญาดษุฏีบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนรินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.  

ธราญา จิตรชญาวณิช. (2560). การศกึษาและความเป็นครูไทย. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

นรรัชต์ ฝันเชียร. (2561). ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคณุลกัษณะอย่างไร สืบค้นจาก 
https://www.trueplookpanya.com/education/content/68571/-teaartedu-teaart-
teaarttea- 

ปัทมา วฒันพานิช. (2556). บทบาทนางนารายณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยั เร่ือง 
นารายณ์อวตาร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. (2542). ราชกิจจานเุบกษา (เลม่ 116 ตอนท่ี 74 ก, น. 
2).  สืบค้นจาก 
http://onbtc.nbtc.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=745:พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ%20พ.ศ.2542&catid=53:2012-02-03-12-10-21&Itemid=83 

ภควตั ศรียารัตน์. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบของจิตส านึกความเป็นครูรุ่นใหม่. (ปริญญา
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.  

ภานมุาศ ผลพิกลุ. (2557). การศึกษาความเป็นผู้น าทางด้านนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัของ
ศาสตราจารย์ ดร. นราพงษ์ จรัสศรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

รัฐศาสตร์ จัน่เจริญ. (2556). นาฏยศิลป์ไทยเพื่อเพิ่มจินตนาการผ่านการแสดงแสงเสียงประกอบจินต
ภาพคนดีศรีอยธุยา. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
กรุงเทพฯ.  

ลกัขณา แสงแดง. (2557). นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมยัในการแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพ เร่ือง วัง

 



  172 

 

ลดาวลัย์ อดีตอนัรุ่งเรือง สูปั่จจบุนัอนัรุ่งโรจน์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

วนัเพ็ญ นนัทะศรี. (2559). การพฒันาคณุลกัษณะความเป็นครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21. วารสาร
มหาวิทยาลยันครพนม, 6(3), 96-105. 

วลันิกา ฉลากบาง. (2559). จิตวิญญาณความเป็นครู: คณุลกัษณะส าคญัของครูมืออาชีพ. วารสาร
มหาวิทยาลยันครพนม, 4(2), 123-128. 

วิรดี จินตะไล. (2560). การจดักิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติัตามแนวคิด
ของซิมพ์ซนัของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จงัหวดั
ชลบรีุ. (ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สมชาย โตวิทิตวงศ์. (2553). การศกึษาลีลาสตรีและบทบาทนางมณโฑในนาฎยศิลป์ไทยร่วมสมยั 
“นารายณ์อวตาร". (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงทพฯ.  

ส านกังานราชบบณัฑิตยสภา. (2554). พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554. สืบค้นจาก 
http://www.royin.go.th/dictionary/index.php 

ส านกังานสง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน. (มปพ). ยทุธการเปลี่ยน 'ครูเฉย' สู่ครู
ศตวรรษที่ 21. สืบค้นจากhttp://seminar.qlf.or.th/Seminar/Topic/29 

สคุนธา ทองบริสทุธ์ิ. (2553). คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของอาจารย์ในความคิดเห็นของนิสิต คณะ
สตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (ปริญญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

สรุสิทธ์ิ วิเศษสิงห์. (2556). อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เร่ือง นารายณ์อวตาร. 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

อดลุย์ วงัศรีคณู. (2557). การศกึษาไทยในศตวรรษท่ี21 : ผลผลิตและแนวทางการพฒันา. วารสาร
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม, 8(1), 1-
17. 

อจัฉราลกัษณ์ วิเศษ. (2556). การพฒันาตวับ่งชีค้ณุธรรมจริยธรรมของครูพลศกึษา. (ปริญญาดษุฏี
บณัฑิต). จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวมนทิรา มะโนรินทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 21 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2535 
สถานที่เกิด จงัหวดัเชียงราย 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 555/ 199 อาคารเพชร 9 ทาวเวอร์  ซอยเพชรบรีุ 9  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญ
	วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	ขอบเขตของงานวิจัย
	วิธีดำเนินการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	กรอบแนวคิด

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิดวิถีครูไทย
	แนวคิดครูในศตวรรษที่ 21
	แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
	แนวคิดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏยศิลป์
	คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู
	คุณธรรมของครู
	จริยธรรมของครู

	จรรยาบรรณของวิชาชีพครูของคุรุสภา
	จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประวัติสังเขปของนราพงษ์ จรัสศรี
	1. ข้อมูลเบื้องต้น
	2. ข้อมูลด้านการศึกษา
	3. ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่สำคัญ
	4. รางวัลสำคัญและเกียรติคุณที่ได้รับ

	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง
	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	1.) กลุ่มผู้ร่วมงานกับนราพงษ์ จรัสศรี (ไม่น้อยกว่า 10 ปี) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
	2.) กลุ่มลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพครูที่สังกัดสถานบันการศึกษาที่เกี่ยวศิลปะการแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
	3.) กลุ่มลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพศิลปิน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน


	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	การตรวจสอบข้อมูล
	การจัดกระทำข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	คุณลักษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนราพงษ์ จรัสศรี
	คุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครูของนราพงษ์ จรัสศรี
	คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดดเด่นของนราพงษ์ จรัสศรี

	บทที่ 5 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	1. คุณลักษณะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้
	2. คุณลักษณะด้านการเป็นต้นแบบความเป็นครู
	3. คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่โดดเด่น กล่าวคือ

	ข้อเสนอแนะ
	1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
	2. ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยในครั้งต่อไป


	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้เขียน

