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การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ไดด้  าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ โดยการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อสงัเคราะหค์วามหมายจิต
วิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลึกของอาจารย์
ครุศาสตร ์เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูม้ีจิตวิญญาณความเป็นครู  และศกึษาเง่ือนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์
เนือ้หาขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกอาจารยค์รุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูท้ี่ไดร้บั
คดัเลือกจากนกัศกึษาครูและเพื่อนรว่มงานใหเ้ป็นครูผูม้ีจิตวิญญาณความเป็นครู จ านวน 16 คน ผลการศกึษาพบดงันี ้1) 
จิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย หมายถึง การที่บุคคลมีความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับจิตใจในทิศทางบวก  4 
ประการ คือ (1) การเห็นคุณค่าตนเอง (2) ศรทัธาในวิชาชีพครู (3) ตระหนักในบทบาทของการเป็นครู และ (4) ยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ 2) การถ่ายทอดทางสังคมของครูผูม้ีจิตวิญญาณความเป็นครูประกอบดว้ย  3 มิติ ไดแ้ก่ มิติเนือ้หา 
ตวัแทน และกลวิธีการถ่ายทอด 3) เง่ือนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูประกอบดว้ย 3 เง่ือนไข ไดแ้ก่ แรงบนัดาล
ใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการสนับสนุนทางสังคม  ซึ่งข้อคน้พบดังกล่าวจะน าความหมายจิต
วิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยมาสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู  กลวิธีการถ่ายทอดจากการถ่ายทอด
ทางสงัคมของครูผูม้ีจิตวิญญาณความเป็นครูและตวัแปรเง่ือนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูทัง้สามตวัแปรมาใชใ้น
การวิจยัระยะที่ 2 ที่เป็นการวิจยัเชิงทดลองเพื่อสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครู และศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยระยะที่  2 เป็นนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์จ านวน 20 
คน โดยเลือกการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ทัง้สุ่มกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม และสุ่มเขา้กลุ่ม
ทดลอง (Experimental Group) 10 คน และกลุ่มควบคุม (Control Group) 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบวดัมาตราประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค ทั้งฉบับเท่ากับ  0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  (Analysis of Covariance: 
ANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองในระยะหลงัการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเน่ืองจากงานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่ง
พบว่าตัวแบบเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูม้ีจิตวิญญาณความเป็นครูส าคัญที่สุด  ดังนั้นหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งกับนักศึกษาวิชาชีพครูควรใหค้วามส าคญักับครูซึ่งเป็นตวัแบบที่แสดงการมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อให้
นกัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้รยีนรูก้ารมีจิตวิญญาณความเป็นครูจากครูที่เป็นตวัแบบ  

 
ค าส าคญั : จิตวิญญาณความเป็นครู, โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร,์ นกัศกึษาวิชาชีพครู 
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This research aims to study the effectiveness of the Behavioral Science Program for 

developing spirituality for teachers among teaching students. The research was conducted in two phases. 
Phase One was a qualitative research to synthesize of the spirit of teachers in the Thai social context with 
documents and in-depth interviews with lecturers, to understand the socialization of spiritual teachers and to 
study the conditions of spiritual teachers at the Faculty of Education at Rajabhat University in Northeast 
Thailand. The content analysis method was used and the data was obtained from in-depth interviews with 16 
lecturers, selected by students and colleagues and spiritual teachers. The results found that the meaning of 
a spiritual teacher in the Thai social context was someone with positive feelings and thoughts, as follows: (1) 
self-respectful; (2) faithful to the teaching profession; and (3) a realization of the role of teachers; and (4) the 
work engagement of teachers. The process of socialization among spiritual teachers was divided into three 
aspects: contents, agents and tactics. The conditions for spiritual teachers were inspiration to teach, 
attitudes to teaching, and social support. The meanings of spiritual teachers were used to create a measure 
for their behavior, socialization strategies and conditions used to make activities for spiritual teachers. Phase 
two was experimental research, a randomized sample was applied to divide the sample into two groups, with 
ten students randomly assigned to the experimental group and ten students randomly assigned to the 
control group. The instruments for Phase One data collection was a five-level rating scale, with an overall 
reliability value of 0.82. The data was analyzed by Statistical Analysis of Covariance (ANCOVA). The results 
of the study were as follows: students with higher levels of spiritual teacher behavior than students who did 
not study in the Behavioral Science Program with a statistical significance of .05. This research found that 
modeling of the socialization of spiritual teachers was the most important. Therefore, agencies involved with 
teachers and students perceived teachers as behavioral models of the spirit of teachers so both students 
and teachers can learn about the spirit of teachers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

งานวิจยัครัง้นีส้  าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี ไดร้บัความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบคุคลต่างๆ หลายท่าน ท่านแรก 
คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ประทีป จินง่ี อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธห์ลกั ที่คอยใหค้ าปรกึษา แนะน า ชีแ้นะ
และที่ส  าคญัไดร้บัความรูท้างจิตวิทยาโดยเฉพาะการปรบัพฤติกรรมทัง้ในทางทฤษฎีและการน าไปประยุกตใ์ช้  ซึ่ง
นบัว่ามีคณุค่ามหาศาลต่อการฝึกฝนดา้นการวิจยั และการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ในบทบาทของอาจารยท์ี่
ปรกึษาที่นอกเหนือจากใหค้วามรูท้างวิชาการแลว้ยงัเป็นครูที่ เอาใจใส่และมีเมตตาสูงมากต่อผูว้ิจยั คอยติดตาม
อย่างใกลช้ิด รวมทั้งให้ก าลังใจตลอดมา และขอขอบคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธ์ิสภ อาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่มที่ไดใ้หค้วามรูใ้นงานวิจยัเชิงคณุภาพและยงัใหค้วามเมตตากรุณากบัผูว้ิจยัเป็นอย่างยิ่ง  
ใหค้ าปรกึษาแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชนจ์นกระทั่งงานวิจยัเสรจ็สมบูรณ์ และขอบคณุรองศาสตราจารย ์ดร.อรญัญา 
ตุย้ค าภีร ์ที่เป็นประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธใ์นครัง้นีแ้ละขอขอบพระคุณ  ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.น าชยั 
ศภุฤกษช์ยัสกลุ ที่ใหค้วามเมตตาและกรุณาตอ่ผูว้ิจยั 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ลดัดาวลัย ์เกษมเนตร ผูช้่วยศาสตราจารย  ์ดร.บรรจบ 
บญุจนัทร ์ดร.ปิยาภรณ ์พุ่มแกว้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมร แสงอรุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วีรพงษ์      พวงเล็ก 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศุกร ์จนัประเสรฐิ อาจารย ์ดร.ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง อาจารย ์ดร.      คนัธทรพัย ์ชมพู
พาทย ์ที่กรุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวิจยั 

ขอขอบคุณอาจารยป์ระจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรท์ุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ้
ทางการวิจยั ตลอดจนเจา้หนา้ที่ทกุท่านของสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร  ์ที่คอยอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานจนท าให้ข้าพเจ้าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  รวมทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่ที่คอยให้ค าปรึกษา  แนะน า 
ช่วยเหลือกนัมาตลอด 

ขอบคุณอาจารยค์ณะครุศาสตร  ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 4 แห่ง ที่อ  านวย
ความสะดวกในการเก็บขอ้มลูภาคสนามในทกุครัง้และขอขอบคณุนกัศกึษาวิชาชีพครู ที่ใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์น
การศกึษาพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครูในครัง้นี ้

ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาที่ไดม้อบโอกาสใหข้า้พเจา้ไดม้าศกึษาตอ่เพื่อพฒันาตนเอง
รวมทัง้ขอขอบคณุคณาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ที่คอยช่วยเหลือ ประสานงานและให้
ก าลงัใจจนขา้พเจา้ส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคณุครอบครวัของขา้พเจา้ทัง้ครอบครวัชโลธร ครอบครวัครองสขุและครอบครวั Werrell ทกุท่าน
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บทที ่1 
บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  
การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส  าคญัที่สดุในการสรา้งสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ตลอดจน

การแกปั้ญหาตา่งๆ ในสงัคม เนื่องจากการศกึษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดท่ีช่วยพฒันาคนในดา้น
ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ มีความรูค้วามสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดต้ามศักยภาพ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560) โดยไดร้บัการอบรมบ่มเพาะจากครูสู่ลกูศิษยท์ี่ตอ้งเพียบพรอ้ม
ดว้ยความรูคุ้ณธรรมจิตวิญญาณที่จะปฏิบตัิงานในหนา้ที่ใหมี้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อวัดหรือประมาณค่าผูป้ฏิบัติการวิชาชีพตามมาตรฐานดา้นความรู ้ทักษะและ
ประสบการณว์ิชาชีพซึ่งมาตรฐานดา้นความรูก้็ดี มาตรฐานดา้นประสบการณแ์ละทกัษะวิชาชีพก็
ตามจะตอ้งถกูก าหนดขึน้โดยองคก์รหรอืสมาคมวิชาชีพของแตล่ะวิชาชีพ  

การที่องคก์รดา้นวิชาชีพตา่งๆ ไดก้ าหนดใหมี้มาตรฐานวิชาชีพของตนถือเป็นภาระหนา้ที่
เพื่อความมุ่งประสงคใ์นการรกัษาส่งเสริมและพฒันาอาชีพของตนใหมี้มาตรฐานสงูที่สดุโดยใหผู้้
ปฏิบัติการ ผูร้บับริการ ผูเ้ก่ียวขอ้งและสาธารณชนไดเ้ห็นความส าคัญของการอาชีพนั้นๆ และ
เพื่อใหก้ารอาชีพนัน้ๆ สามารถคงอยู่ไดด้ว้ยความมีคณุคา่เป็นที่ยอมรบันบัถือและไดร้บัการยกย่อง
(สเุทพ ธรรมะตระกลู และอนวุตัิ คณูแกว้. 2555: 3) สอดคลอ้งกบัครุุสภา (2558: ออนไลน)์ ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้านคือ 1) มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณว์ิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตัิตน (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพไดมี้การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นตวัอย่างของการประพฤติปฏิบตัิประกอบดว้ยพฤติกรรมที่พึง
ประสงคแ์ละพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์ดงันัน้จะเห็นวา่วิชาชีพครูเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ไดร้บัการยก
ย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) (สมบัติ ศรีทองอินทร.์ 2549,น. 2) และยังตอ้งใชเ้วลาใน
การศึกษาวิทยาการการฝึกฝนอบรมใหมี้ความช านาญ มีระเบียบวินยั มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และมีองคก์รควบคมุมาตรฐานวิชาชีพ (ส านกังานเลขาธิการครุสภา. 2537)  

ในขณะเดียวกนัวิชาชีพครูก็ไดร้บัการคาดหวงัจากสงัคมว่าครูคือแบบอย่างที่ดีของศิษย์
เป็นผู้สร้างสมาชิกใหม่ของสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ มีคุณภาพแก่สังคม (ญาดา  
นิลประดิษฐ์. 2553,น. 2) รวมทัง้การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสงัคม งานของครูจึงเป็นการ
วางรากฐานความรู ้ความดีและความสามารถทกุ ๆ ดา้นแก่เด็กและเยาวชน สอดคลอ้งกบัพระราช
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ด ารสัตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดลุยเดชรชักาลที่ 9 พระองคไ์ดเ้นน้
ให้ครูยึดมั่ นอยู่ ในคุณธรรมและศีลธรรมเสมอ ซึ่ง ได้พระราชทานแก่ค รูอาวุโสประจ าปี  
พ.ศ. 2522 ณ ศาลาดุสิดาลยั เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ไวว้่า“…ครูที่แทจ้ริงเป็นผูท้  าแต่
ความดี คือ ตอ้งหมั่นขยนัและอตุสาหะพากเพียร ตอ้งเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละตอ้งหนกัแน่น อด
กลัน้และอดทน ตอ้งรกัษาวินัย ส ารวมระวงัความประพฤติของตนใหอ้ยู่ในแบบแผนที่ ดีงามตอ้ง
ปลีกตวัปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ตอ้ง
ตัง้ใจใหม้ั่นคงแน่วแน่ ตอ้งซื่อสัตยร์กัษาความจริงใจ ตอ้งเมตตาหวังดี ตอ้งวางใจเป็นกลางไม่
ปล่อยไปตามอ านาจอคติ ตอ้งอบรมปัญญาใหเ้พิ่มพนูสมบูรณย์ิ่งขึน้ทัง้ดา้นวิทยาการและความ
ฉลาดรอบรูใ้นเหตผุล…” (พระราชด ารสัสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ รชักาลที่ 9. 2558: ออนไลน)์ ดงันัน้
การปฏิบตัิหนา้ที่ครูใหเ้ป็นไปอย่างมีคุณภาพครบถว้นและมีความพรอ้มในการพัฒนาศกัยภาพ
ของผูเ้รียนเพื่อใหเ้ป็นพลเมืองที่ดีและเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรไดน้ัน้ครูก็ตอ้งเป็นผูท้ี่มี
ความรู ้พัฒนาตนเอง มีความคิดสรา้งสรรค ์ทันเหตุการณ์ รกัและศรทัธาในวิชาชีพครู มีความ
เสียสละ มีคณุธรรมจรยิธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยแ์ละสงัคม (ธีรวฒัน ์เล่ือนฤทธ์ิ. 2552,น.12) 
ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ะทอ้นถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส  าคัญส าหรบัผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู  

จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นคณุลกัษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมเชิงประจกัษน์่าชื่นชมและ
เป็นที่ยอมรบัในการปฏิบัติ ปรารถนาดีมีความเขา้ใจที่จะพัฒนาศิษยต์ามศักยภาพพรอ้มกับ
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างองคร์วมดว้ยความจริงใจ เสียสละ ใฝ่รู ้คน้หา สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด 
ปลกูฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (สจีวรรณ ทรรพวสุ. 2559,น. 2) ซึ่งจิตวิญญาณความเป็น
ครูเป็นคุณลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมการท างานที่สะทอ้นถึงการเป็นครูที่ดี โดยสิ่งที่ปรากฏ
เป็นลักษณะทางจิตนัน้จะเก่ียวขอ้งกับความคิดที่มีต่อวิชาชีพ ประกอบดว้ยการเห็นคุณค่าของ
บทบาทหน้าที่  การมีศรัทธาในวิชาชีพ การมีและยึดมั่ นต่ออุดมการณ์ในการท างานครู  
มีจิตส านึกตามกรอบคณุธรรมจริยธรรม การเห็นคณุค่าในตนเอง การเห็นคณุค่าผูอ้ื่นและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ในขณะที่จิตวิญญาณความเป็นครูปรากฏเป็นพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบตัิต่อนกัเรียนดว้ยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ อดทน การพฒันาตนอย่างต่อเนื่องใหเ้กิด
ความเช่ียวชาญในการสอนโดยการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมสรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝังและการ
เป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ของศิษย ์เพื่อนรว่มงานและคนในสงัคม (ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง และปิยวรรณ 
วิเศษสวุรรณภมูิ. 2553, ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง. 2554, ภาวตั ตัง้เพชรเดโช. 2556, กิตินนัท ์โนส ุ
และเสรมิศกัดิ ์วิศาลาภรณ.์ 2557, สพุิชญา โคทวี. 2558, วลันิกา ฉลากบาง. 2559)  
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ดงันัน้จะเห็นว่าจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นลกัษณะที่ส  าคญัของบุคคลที่จะประกอบ
วิชาชีพครู วิชาชีพครูก็มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะครูก็คือผูส้ั่งสอนศิษย ์ผูถ้่ายทอดความรู้
ให้แก่ศิษยมี์จิตส านึก ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม การแสดงออกที่ดีที่เป็นไปตามกรอบของ
จริยธรรม คณุธรรม ค่านิยม จารีตประเพณี วฒันธรรม และความคาดหวงัของสงัคม อนัเป็นองค์
รวมธาตุแทข้องบุคคลผูใ้ฝ่รู ้คน้หา สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม 
(ธวัชชัย เพ็งพินิจ. 2550,น .49) ครูจึงเป็นบุคคลที่ส  าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน 
(ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2550: ออนไลน)์ เป็นผูจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่จะท าใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู ้เป็นคนดี มีความรูแ้ละอยู่ดีมีความสขุได ้ลว้นเกิดมาจากการจดักระบวนการเรียนรูจ้าก
ครูทัง้สิน้ (วิจิตร ศรสีอา้น. 2550: ออนไลน)์  

วิชาชีพครูถึงแมว้า่จะมีความส าคญัต่อการจดัการศกึษาของชาติแต่อาชีพครูกลบัไม่ไดร้บั
ความสนใจหรือดึงดูดใจใหผู้ท้ี่มีความตัง้ใจจริงมาเป็นครูมากนัก นักเรียนนักศึกษาที่เก่งๆ ส่วน
ใหญ่จะไม่เลือกเขา้ศึกษาในสาขาศึกษาศาสตรห์รือครุศาสตรเ์พื่อที่จะจบออกมาเป็นครูท าให้
ผูเ้รียนสว่นใหญ่ที่เขา้เรยีนทางดา้นการศกึษาเป็นผูท้ี่ไม่สามารถสอบเขา้เรยีนที่อื่นไดห้รอืเป็นผูท้ี่ไม่
มีความพรอ้มในการท่ีจะเรยีนในระดบัอดุมศึกษา (เสรมิศกัดิ ์วิศาลาภรณ.์ 2549: ออนไลน)์ ท าให้
เม่ือเขา้มาศึกษาในระดบัอดุมศึกษาก็ขาดความตระหนกัความรกัความศรทัธาในวิชาชีพตัง้แต่ตน้ 
และเมื่อจบการศกึษาออกไปและเขา้รบัราชการครูจงึสง่ผลใหค้รูเหลา่นัน้ขาดความตระหนกั ความ
รกัความศรทัธาในวิชาชีพตามไปดว้ยขณะที่ผูป้กครอง ชมุชน สงัคมและผูเ้ก่ียวขอ้งตา่งเรียกรอ้งหา 
จิตวิญญาณของความเป็นครูจากครูที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ในปัจจุบนัเพื่อที่ครูจะไดก้ิจกรรมการเรียน
การสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูจ้นจบการศกึษาอย่างมีคณุภาพตามจดุมุ่งหมายของการจดั
การศึกษาอีกทั้งความคาดหวังของผู้ปกครองชุมชน สังคมและประเทศชาติต้องการให้ครูเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผูเ้รียน (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต. 2551: ออนไลน)์  

ซึง่จากประเด็นนีก้็ไดแ้สดงวา่ในสงัคมปัจจบุนัก็ยงัคงพบปัญหาของครูที่ขาดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอยู่ ดงังานวิจยัของ รุง่นภา จิตรโรจนรกัษ ์(2558,น.1) ไดก้ล่าวว่าที่ผ่านมาการปฏิบตัิ
หนา้ที่ครูของผูป้ระกอบวิชาชีพครูยงัประสบกับปัญหากล่าวคือจากส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรูแ้ละคณุภาพเยาวชนไดส้  ารวจความคิดเห็นครูสอนดีจ านวน 210 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง
กระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศเพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท าหนา้ที่ครูและ
แนวทางการส่งเสริมครูใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่ไดด้ียิ่งขึน้ซึ่งพบ 6 ปัญหาที่ส  าคัญที่กลายเป็น
อุปสรรคของการท าหน้าที่ครูประกอบด้วย  1) ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน  22.93% 2) 
จ านวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวฒุิ 18.575% 3) ขาดทกัษะดา้นไอที 16.81% 4) ครูรุ่นใหม่
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ขาดจิตวิญญาณขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรบัตัว  16.49% 5) ครูสอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากขึน้ 
14.33% 6) ขาดอิสระในการจดัการเรียนการสอน 10.88% ซึ่งจากผลของการส ารวจครัง้นีท้  าใหไ้ด้
ขอ้สงัเกตที่น่าสนใจที่ท  าใหก้ารปฏิบัติหนา้ที่ของครูยังไม่ประสบผลส าเร็จและคุณภาพทางการ
ศึกษายงัไม่ไดร้บัการพฒันาเท่าที่ควรซึ่งประการหนึ่งก็คือครูรุน่ใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครู 
ซึ่งจิตวิญญาณความเป็นครูมีความส าคญัต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ (สจีวรรณ 
ทรรพวสุ. 2559: 4) นอกจากนีย้ังพบประเด็นที่ไดป้รากฏตามข่าวในสกู๊ปหน้าหนึ่งของไทยรฐั 
ออนไลน ์(2563) ไดน้  าเสนอหวัขอ้ข่าวว่าปมครูหื่นในโรงเรียน เหตขุ่มขืนวงัวนใตพ้รมที่ไดน้  าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัปมเหตกุารล่วงละเมิดทางเพศที่นบัวนัก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ไม่เวน้
แมแ้ต่ “การลว่งละเมิดทางเพศในโรงเรียน” มกัเกิดจากการกระท า “ครูบาอาจารยบ์างคนที่กระท า
ต่อศิษย”์ ซึ่งสรา้งความหดหู่เสื่อมเสียช่ือเสียงกบัวงการศึกษาไทยมาอยู่เป็นระยะ ตามขอ้มลูของ
มูลนิธิหญิงชายกา้วไกล ตัง้แต่ปี 2556-2560 มีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 727 ราย ในจ านวนนี ้
เป็นบคุลากรทางการศึกษา 53 ราย ในปี 2560 มีข่าวในหนงัสือพิมพ ์พบว่า เด็กอายตุ ่ากว่า 10 ปี 
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 42 เรื่อง อายุ 11-20 ปี มี 145 เรื่อง (ไทยรฐั ออนไลน.์2563) เช่นเดียวกับ
กรณีเหตุการณ์...“ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่า ในจ านวนครูก่อเหตนุีมี้หนึ่งคนเคยกระท าล่วงละเมิดเด็กนกัเรียนลกัษณะนีม้าแลว้ และมี
การเคลียรต์กลงค่าเสียหายกนั จนผูป้กครองของเด็กยอมความ ก่อนจะมาก่อเหตลุ่วงละเมิดเด็ก
ซ า้อีก (ผูจ้ดัการออนไลน ์2563: ออนไลน)์ จะเห็นว่าการกระท าดงักล่าวแสดงถึงพฤติกรรมของครู
ที่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งสาเหตกุารล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนซึ่งเกิดจากการที่ครูได้
ใชอ้  านาจบงัคบัหรือหลอกล่อเด็กนักเรียนประกอบกับ “ครูบางคน” ก็ไม่ไดถู้กหล่อหลอมใหต้อ้ง
เคารพสิทธิในเนือ้ตวัร่างกายของนักเรียน อีกทัง้ “ครู” มีอ านาจจากฐานทางวฒันธรรมเพราะคน
ไทยถูกสอนเก่ียวกบั “ครูบาอาจารย”์ เป็นบุคคลผูมี้พระคณุโดยสงัเกตไดจ้ากตอ้งมี “วนัครู” หรือ 
“พิธีไหวค้รู” ทกุปี ท าให ้“ครูบางคน” ฉวยโอกาสฉอ้ฉลใชอ้  านาจในทางที่ผิด เพื่อแสวงหาประโยชน์
และกระท าความรุนแรงต่อเด็กหรือการล่วงละเมิดกับเด็กเม่ือเกิดเรื่องก็มัก “ข่มขู่” กล่าวหาว่า 
“เด็กเนรคณุ” จนเด็กหวาดกลวั ไม่กลา้ออกมาเปิดเผยขอ้มลูกนัซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ในโรงเรยีนก็ยงัมีอยู่อีกมากมายที่ถกูเก็บซุกไวใ้ตพ้รม(ไทยรฐั ออนไลน.์2563)  

จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นว่าการกระท าของครูวิชาชีพนัน้เป็นลกัษณะของครู
วิชาชีพที่ขาด จิตวิญญาณความเป็นครูย่อมสง่ผลเสียต่อวงการการศกึษาไทยท าใหผู้ว้ิจยัไดศ้กึษา
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู แต่จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวกบั
จิตวิญญาณความเป็นครู พบวา่ มีงานวิจยัสว่นนอ้ยที่ไดท้  าการศกึษาถึงวิธีการพฒันาจิตวิญญาณ
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ความเป็นครู ดังเช่น งานวิจัยของสุพิชญา โคทวี (2558) ไดศ้ึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช้แนวจิตตปัญญาศึกษาส าหรบันักศึกษาครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์งานวิจยัของดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2558) ไดศ้ึกษาระดบัพฤติกรรมการ
เรียนการสอนดา้นจิตพิสยัที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิตชัน้ปีที่ 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม และงานวิจยัของ สจีวรรณ ทรรพ
วสุ (2559) ไดศ้ึกษาแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูวิชาชีพและเสนอกลยุทธ์การ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษาครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการไดศ้ึกษาถึงวิธีการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูมาบา้งแล้วแต่ก็ยงันอ้ยอยู่ ส่วนงานวิจยัที่มีอยู่ก็ศึกษาเฉพาะการพฒันาที่
พฤติกรรมภายในเท่านัน้ ท าใหผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรม์ารว่มสรา้งวิธีการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครูที่พฒันาทัง้พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพรอ้มกนัจะท าใหไ้ด้
วิธีการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความเหมาะสมและช่วยเติมเต็มช่องวา่งงานวิจยัในอดีต
ใหมี้วิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดผ้ลดีมากยิ่งขึน้ต่อการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครู ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า หากนักศึกษาวิชาชีพครูไดร้บัวิธีการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูที่ไดผ้ลและเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาวิชาชีพครูแลว้ก็จะก่อใหเ้กิด
ผลดีต่อตวันกัศึกษาวิชาชีพครูดงัต่อไปนี  ้1) ช่วยพฒันาหรือยกระดบัความคิดและทกัษะที่จ  าเป็น
ในการสอน 2) มีศีลธรรมคณุธรรมและมีความรบัผิดชอบมากขึน้ 3) มีความยืดหยุ่นและเขา้ใจใน
ความเปลี่ยนแปลงมากขึ ้น 4) มองนักเรียนว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีศักยภาพ  
5) มีแรงจูงใจใหแ้สดงภาวะผูน้  าออกมาเพิ่มขึน้ 6) มีความสขุและมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู 
และ7) ไดร้บัการยอมรบัและความศรทัธาจากผูพ้บเห็น (วลันิกา ฉลากบาง. 2559, น. 126) แต่ถา้
ขาดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูผลกระทบที่นักศึกษาวิชาชีพครูไดร้บัดงัต่อไปนี ้1) ขาด
การพฒันาหรือยกระดบัความคิดและทกัษะที่จ  าเป็นในการสอน 2) ขาดศีลธรรมคณุธรรมและขาด
ความรบัผิดชอบ 3) ขาดความยืดหยุ่นและขาดความเขา้ใจในความเปลี่ยนแปลง 4) มองนกัเรียน
ว่าไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ์ละไม่มีศักยภาพ 5) ขาดแรงจูงใจที่จะแสดงภาวะผูน้  าออกมา  
6) ขาดความสขุและขาดความภาคภมูิใจในอาชีพครู และ 7) ขาดการยอมรบัและขาดความศรทัธา
จากผูพ้บเห็น ดงันัน้หากมีการศึกษาถึงวิธีการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความเหมาะสม
และตรงกบับรบิทของนกัศกึษาวชิาชีพครูก็อาจจะท าใหไ้ดว้ิธีการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูที่
มีประสิทธิผลมากขึน้  
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ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัจงึไดเ้ลือกศกึษาในบรบิทของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการศกึษางานวิจยัที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้นั้นเป็นการศกึษาในบรบิท
มหาวิทยาลยัราชภัฏในภาคเหนือและภาคกลางแลว้นัน้ ท าใหผู้ว้ิจัยไดเ้ลือกศึกษาในบริบทของ   
คณะครุศาสตรใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อผลของการวิจัยที่ไดส้ามารถเติมเต็มงานวิจัยใน
อดีตได ้นอกจากนีค้ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัถือเป็นสถาบนัการผลิตครูวิชาชีพที่มุ่งผลิต
ครูโดยเนน้ผลลพัธก์ารเรียนรูใ้หบ้ณัฑิตคณะครุศาสตรมี์คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู
และใหค้วามส าคญัของการปลกูจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นรากฐานของแก่นแทท้างดา้นจิตใจ
ที่จะน าไปสู่คุณลักษณะของครูที่ดีและการเป็นครูที่ มีคุณภาพ ซึ่งที่ผ่านมาคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดมี้กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครูที่ยาวนานมาอยู่แล้วและจากประเด็นนีเ้องท าให้ผู้วิจัยอยากทราบว่า
อาจารยค์รุศาสตรเ์คยใชก้ระบวนการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างไรบา้งใหแ้ก่นกัศกึษา
วิชาชีพครูและเคยไดร้บักระบวนการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูมาอย่างไรบา้งรวมทัง้ศกึษา
เงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตรเ์พื่อน าข้อค้นพบที่ได้ไปสรา้ง
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรเ์พื่อศึกษาผลของจิตวิญญาณความเป็นครูต่อไป ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มาทางครุศาสตรไ์ดมี้การจัดโปรแกรมเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูให้
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ทกุปีเพื่อใหน้กัศกึษาเกิดความพรอ้มในการเตรียมตวัที่จะออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูชัน้ปีที่ 5 แต่จากการสอบถามรายละเอียดของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบเก่ียวกบั
การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นพบว่ามีแต่การปฐมนิเทศเก่ียวกับบุคลิกภาพและความ
เหมาะสมของการเป็นครูที่จะออกไปฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเท่านัน้ซึ่งยงัขาดการจดักิจกรรมที่
เป็นการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูโดยตรง ท าใหผู้ว้ิจยัไดต้ระหนกัว่าหากเรามีกิจกรรมที่
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูที่พฒันาไดท้ัง้พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพรอ้มกนั
จะช่วยเสริมสรา้งใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อน
ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ได ้และเม่ือออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในชั้นปีที่  5 กิจกรรมนี ้นอกจากจะเสริมสรา้งการมีจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่
นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูแลว้ยงัจะช่วยใหน้กัศึกษาเกิดทัง้ความพรอ้มเพิ่มความมั่นใจที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูไดอ้ีกดว้ย ซึ่งพืน้ที่ที่ใชใ้นการทดลองคือคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ซึ่ง
เลือกใชเ้พื่อเป็นตน้แบบแก่คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัอื่นๆ ตอ่ไปได ้   
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าผลของโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มีผลหรือไม่
อย่างไรตอ่การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ทัง้นีข้อ้คน้พบจากการวิจยัจะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
วงการศึกษาใน 2 ด้าน คือ 1) ดา้นการสรา้งความรูใ้หม่ๆ เพื่อตรวจสอบความหมายของจิต
วิญญาณความเป็นครูจากการสงัเคราะหเ์อกสารรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึของอาจารยค์ณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเพื่อศกึษากระบวนการถ่ายทอดทาง
สงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่มีบริบทสอดคลอ้ง
กับนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร ์และเพื่อศกึษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร ์และ 2) ดา้นการปรบัปรุงนโยบายคณะ ผลที่ไดจ้ากการวิจยัจะเป็นขอ้มลูส าคญัในการ
ปรบัปรุงและพฒันายทุธศาสตร ์นโยบายและแผนงานดา้นการผลิตครูของมหาวิทยาลยัราชภฏัให้
มีโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นรูปแบบเดียวกนัและมีความเป็นรูปธรรมมาก
ขึน้ ตามที่ ประยุทธ์ จันทรโ์อชา. (2560: ออนไลน์) ได้กล่าวว่าในอดีตใครที่จบการศึกษาจาก
วิทยาลยัครูถือวา่“สดุยอด”กลา่วคือเป็นครูที่มีคณุภาพ ดงันัน้การที่มีแนวทางด าเนินการใหค้รูที่จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัในปัจจุบนัไดก้ลบัมามีคณุภาพและเป็นที่ยอมรบัแบบในอดีต
ได้และต้องการให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษามีจุดเด่นของตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
ความสามารถในการผลิตบณัฑิตจบออกมาเป็นครูที่มีคณุภาพรวมถึงการมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูที่พรอ้มจะน าไปประกอบอาชีพครูในอนาคตได ้(กระทรวงศกึษาธิการ. 2560: ออนไลน)์  

ค าถามการวิจัย 
การวิจัยระยะที ่1     

1. จิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทของสงัคมไทย มีความหมายอย่างไร  
2. มีการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติใดบ้างที่

อาจารยค์ณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูมา  
3. มีการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติใดบ้างที่

อาจารยค์ณะครุศาสตรเ์คยใชถ้่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู  
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4. มีเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูอะไรบา้งที่ท  าใหอ้าจารยค์รุศาสตรมี์
จิตวิญญาณความเป็นครู  

การวิจัยระยะที ่2    
1. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรเ์พื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา

วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ควร
เป็นอย่างไร 

2. ผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยผสานวิ ธี  (Mixed methods research) แบบส ารวจ

ตามล าดับ (Sequential Exploratory Mixed Methods Design) ของ Creswell; & Plano Clark 
(2011) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้  

การวิจัยระยะที ่1    
1. เพื่อสงัเคราะหค์วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยจาก

เอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึของอาจารยค์รุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การวิจัยระยะที ่2  
เพื่อศกึษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยั ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ความส าคัญของการวิจัย 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี ้ แบ่งออกเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ 

ประโยชนเ์ชิงนโยบาย และประโยชนใ์นการถ่ายทอดผลการวิจยัสูก่ลุม่เปา้หมาย ดงันี ้
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ประโยชนเ์ชิงวิชาการ: ขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการศกึษาเชิงคณุภาพท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้
เก่ียวกบัความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย กระบวนการถ่ายทอดทาง
สงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งข้อค้นพบที่ได้จาก
การศึกษาเชิงทดลองท าใหไ้ดโ้ปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครู และไดท้ราบถึงผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ประโยชนเ์ชิงนโยบาย: องคค์วามรูใ้นเชิงวิชาการจะเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะ
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั คณาจารย ์และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาวิชาชีพครู
สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏโดยผ่านโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนา      
จิตวิญญาณความเป็นครู  

ประโยชนข์องผลการวิจัยสู่ช่องทางการถ่ายทอด: ขอ้คน้พบจากผลจากการวิจยั
สามารถน าเสนอและเผยแพรสู่บ่คุลากรที่เก่ียวขอ้งในรูปของความรูท้างวิชาการ เช่น บทความวิจยั
และบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรบัระดับชาติหรือนานาชาติรวมทั้งการ
น าเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการในรูปของการน าเสนองานทางโปสเตอรห์รือการน าเสนอ
ผลงานวิจยัใน/ต่างประเทศ 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนา       

จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้
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ตาราง 1 การนำเสนอขอบเขตของการวิจัย 

วัตถุประสงค ์ วิธีการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูล 

การวิจัยระยะที ่1 

1. เพื่อสงัเคราะห์
ความหมายของ          
จิตวิญญาณ 

ความเป็นครู 

จากเอกสารจิตวิญญาณ
ความเป็นครูรว่มกบัการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึของ
อาจารย ์

ครุศาสตร ์

การสงัเคราะห์
ความหมายจิต
วิญญาณความเป็นครู 
(Systematic Literature 

Review) 

เอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัจิต
วิญญาณความเป็นครู 

- ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550-2560 

จ านวน 17 เรื่องกลุม่ตวัอย่าง
ที่ใชใ้นการสงัเคราะหค์รัง้นี ้
ผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้จ านวน 
14 เรื่อง 

- ปรากฏอยู่บนฐานขอ้มลู
ออนไลนใ์นโครงการเครอืข่าย
หอ้งสมดุในประเทศไทย 
(ThaiLIS) และฐานขอ้มลูของ
หน่วยงานตา่งๆ ซึง่สามารถ
ดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ัง้เล่ม 
รวมถึงรายงานการวิจยัฉบบั
สมบรูณท์ี่ปรากฏอยู่ใน
หอ้งสมดุของ
สถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

การวิเคราะหเ์นือ้หา 

 การศกึษาเชิงคณุภาพ  อาจารยค์ณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

การสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
(In-depth-Interview)  แบบ
กึ่งโครงสรา้ง (Semi-

Structured Interview) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย การเก็บข้อมูล 

2. เพื่อทำความเข้าใจ  การ

ถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มี

จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ

เนื้อหา วิธีการ และตัวแทน  

การศึกษาเชิง

คุณภาพ 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth-Interview)   

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

Structured Interview) 

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมี

จิตวิญญาณความเป็นครูของ

อาจารย์           คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การศึกษาเชิง

คุณภาพ 

อาจารย์คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth-Interview)   

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-

Structured Interview) 

 

การวิจัยระยะที่ 2    

1. เพื่อศึกษาผลของ   การ

พัฒนาจิตวิญญาณความเป็น

ครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้น

ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม

ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร ์

การวิจัยเชิง

ทดลอง 

 

นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) 

ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้า

ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู   ปี

การศึกษา 2562 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-

ภาษาไทย จำนวน 20 คน 

แบบวัดจิตวิญญาณความ

เป็นครู 

 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยระยะที่ 1 ประกอบดว้ยความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบท

สงัคมไทย องคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครู แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู  

การวิจัยระยะที่ 2 ประกอบดว้ยแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive 
Behavior Modification) กระบวนการการเสนอตัวแบบ (Modeling) แนวคิดการเปลี่ยนเจตคติ
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ตามแนวคิดของแบนดรูา แนวคิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู แนวคิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 
และแนวคิดการสนบัสนนุทางสงัคม  

ตวัแปรท่ีศกึษาในการวิจยัระยะที่ 2 เป็นเชิงทดลองประกอบดว้ยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ตวัแปรจดักระท า ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพ่ือเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์แบง่เป็น  

- การไดร้บัโปรแกรมฯ 
- การไม่ไดร้บัโปรแกรมฯ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่  
- จิตวิญญาณความเป็นครู  

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครัง้นี ้คือ เอกสารจิตวิญญาณความเป็นครู 

รายงานการวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นรายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ ์และการศึกษาอิสระ
ฉบบัสมบรูณใ์นระดบัปรญิญาโท และปรญิญาเอกของนกัวิจยั นกัวิชาการ อาจารย ์นิสิต นกัศกึษา 
ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครู
ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 จ านวน 17 เรื่อง ที่ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการ
เครือข่ายหอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) และฐานขอ้มลูของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดเอกสารได้ทั้งเล่ม รวมถึงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในห้องสมุดของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการสงัเคราะหค์รัง้นีผ้่านเกณฑก์ารคดัเขา้จ านวน 
14 เรื่อง  

และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่ใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลึกในการศึกษาครัง้นี ้คือ อาจารย์
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 16 คน  

ระยะที่ 2 กลุม่เปา้หมายของการศกึษาครัง้นี ้คือ นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต 
(ภาคปกติ) ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศกึษา 2562 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย จ านวน 20 คน โดยมีการสุม่เขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
ดว้ยการวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)     
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ขอบเขตด้านวิธีวิทยา 
ในงานวิจยันีใ้ชก้ารวิจยัเชิงผสานวิธี โดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสงัเคราะหค์วามหมายของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูและสมัภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารยค์รุศาสตร ์เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารย์ครุศาสตรใ์นมิติเนื ้อหา วิธีการและตัวแทน และเพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิต
วิญ ญ าณ ความ เป็ น ค รูของอาจารย์คณ ะค รุศ าสต ร์ ม ห าวิท ย าลัย ราชภั ฏ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระยะที่ 2 เป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพื่อศกึษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง กระบวนการที่ผูว้ิจัยจัดกระท าโดยปรบัเปลี่ยนกระบวนการ
ทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทาง
ปัญญาที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู (สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต 2543: 308) ซึ่งเกิดจากตัว
แปรปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ มีผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งปัจจั ยภายใน
ประกอบด้วย แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ปัจจัยภายนอก
ประกอบดว้ยการสนับสนุนทางสงัคม โดยพัฒนาพฤติกรรมผ่านแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการสนบัสนนุทางสงัคม ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคณุภาพใน
ระยะที่ 1 โดยมีกิจกรรมหลกัดงันี ้1) การพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 2) การพฒันาเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ 3) การพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคม รวมกิจกรรมทัง้หมดกิจกรรมละ 5 
ครัง้ ใชเ้วลาทัง้หมด 26 ชั่วโมง  

2. การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ หมายถึง การถ่ายทอดทางสงัคมเม่ือบคุคลเขา้
สู่วิชาชีพ ทัง้ระยะก่อนเขา้สู่วิชาชีพและระหว่างอยู่ในวิชาชีพ  ในมิติเนือ้หา ตวัแทนและกลวิธีการ
ถ่ายทอดเพื่อใหบุ้คคลมีความรู ้ทักษะ ความสามารถและยงัรวมไปถึงการซึมซบัวฒันธรรมของ
วิชาชีพ คา่นิยมของวิชาชีพ และบรรทดัฐานของวิชาชีพ 
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3. กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง 
กลวิธีหรือวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูตัง้แต่การเป็นนักศึกษา
วิชาชีพครูจนเขา้สู่การเป็นครูวิชาชีพแลว้เคยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและทกัษะ
พืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูผ่านกลวิธีการสรา้งประสบการณไ์ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาท
หน้าที่ครูและลักษณะการท างานของครูที่ดีจนท าให้เป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประกอบดว้ย การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า การบรรยายและเทคนิคการจดจ า 
การมอบหมายงาน การเขา้รว่มและมีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลยั และการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

4. นักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต      
(ภาคปกติ) ซึ่งเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจัยใชบ้ริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏนีใ้นการด าเนินงานวิจัยเชิง
คณุภาพ สว่นการด าเนินงานวิจยัเชิงทดลองผูว้ิจยัไดเ้ลือกศกึษากบักลุม่ตวัอย่างในคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นพืน้ที่ทดลองเพื่อเป็นตน้แบบในการสรา้งโปรแกรมฯ    
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อ
เต รีย ม ฝึ กป ระสบการณ์ วิ ช า ชีพ ค รู  คณ ะค รุศ าสต ร์ ม ห าวิ ท ย าลัย ราชภั ฏ ในภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหัวขอ้
ต่อไปนี ้  

สว่นที่ 1 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.2 องคป์ระกอบและตวับง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู 
1.3 แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.4 แนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็นครู  

สว่นที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ  
 2.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสงัคมวิชาชีพ 
 2.2 แนวคิดการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ 
 2.3 แนวคิดและงานวิจยัของตวัแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ  
 2.4 แนวคิดและงานวิจยัของเนือ้หาในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ  
 2.5 แนวคิดและงานวิจยัของกลวิธีในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ 
 2.6 แนวคิดหลกัสมัมาทิฏฐิในพระพทุธศาสนาที่เก่ียวขอ้งกบัเงื่อนการถ่ายทอด 

สว่นที่ 3 แนวคิดส าหรบัการพฒันาใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครู 
3.1 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู ้  
3.2 แนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา  
3.3 ทฤษฎีปัญญาสงัคม  

3.3.1 แนวคิดกระบวนการการเสนอตวั 
3.3.2 ประเภทของตวัแบบ 
3.3.3 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการใช้ตัวแบบในการพัฒนาพฤติกรรมที่

เหมาะสม 
3.4 ปัจจยัที่สง่ผลตอ่จิตวิญญาณความเป็นครู 
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3.4.1 แนวคิดเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู  
3.4.2 แนวคิดเก่ียวกบัเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
3.4.3 แนวคิดเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม  

สว่นที่ 4 การวิจยัผสานวิธี  
สว่นที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
สว่นที่ 6 นิยามปฏิบตัิการ 
สว่นที่ 7 สมมติฐานการวิจยัระยะที่สอง 

ส่วนที ่1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับจติวิญญาณความเป็นครู  
1.1 ความหมายของจติวิญญาณความเป็นครู  

ค าวา่ “จิตวิญญาณความเป็นครู” (Teacher spirituality) ในประเทศไทยเรานัน้ใชก้นั
มากในวงการการศึกษา ซึ่งมีนกัวิชาการที่ใหค้  าจ ากดัความทางวิชาการที่มีความหมายใกลเ้คียง
กันอาจจะมีความแตกต่างกันในบางประเด็นเพียงเล็กน้อย ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของนกัศึกษา
วิชาชีพครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยระยะที่  2 ซึ่งจากการทบทวนเอกสารเก่ียวกับ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูนัน้ผูว้ิจยัไม่แน่ใจวา่นกัวิชาการใหค้ าจ ากดัความจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในแต่ละท่านนัน้ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะในบรบิทสงัคมไทยเท่านัน้หรือเปลา่ซึง่ไม่ได้
ระบุรายละเอียดไวอ้ย่างชดัเจน ดงันัน้จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับ
จิตวิญญาณความเป็นครู ผู้วิจัยขอน าเสนอแยกเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดที่หนึ่งมองว่าจิต
วิญญาณความเป็นครูเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเป็นครูที่ดี และแนวคิดที่สองมองว่าจิต
วิญญาณความเป็นครูเป็นการที่บคุคลเปลี่ยนแปลงไปสู่การเขา้ถึงความจรงิตามธรรมชาติของสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างชัดแจง้ (transcendence) และรวมถึงความรกัความเมตตาที่เป็นความรกัที่มิใช่รกั
แบบฉาบฉวย ดงันี ้   

แนวคิดที่หนึ่งมองว่าจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการเป็น
ครูที่ดีซึ่งแนวคิดที่สนบัสนนุประเด็นแรก พบว่า ซินเดอรแ์ละล็อป (Snyder & Lopez. 2007) ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ “Spirituality” วา่เป็นการหาหนทางที่น  าไปสูก่ารเป็นที่ยอมรบัและภาคภมูิใจ
ในตนเอง พลามเมอร ์(Palmer. 2003) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่า ไม่
ลังเลใจในการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบากเด็กที่ดอ้ยโอกาสและเด็กที่เรียนอ่อนโดย
หนา้ที่ครูตอ้งช่วยใหเ้ด็กเหลา่นีไ้ดค้น้พบตนเอง แลว้เกิดความมั่นใจและภาคภมูิใจในตนเองโดยครู
ต้องเสีลสละและทุ่มเทกับเด็กรวมทั้งต้องเช่ือมั่นว่าคนเป็นครูสามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิต



  17 

วิญญาณได ้กิลเบรท์ (Gilbert. 1979) ไดก้ลา่ววา่จิตวิญญาณความเป็นครูจะตอ้งประกอบดว้ยครู
ที่ใจกวา้ง รูจ้กัเด็ก อารมณข์นั มีความเมตตา รกัในวิชาที่สอน มีความรูก้วา้งขวาง มีความแม่นย า
และมีความหวังในชีวิต สอดคล้องกับ  ปาจักษ์  และเบลส (Pajak & Blaise. 1989) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่า จิตวิญญาณความเป็นครูจะท าให้คนที่เป็นครู
ประกอบอาชีพครูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครูที่มีจิตวิญญาณมกัจะมีความเป็นมิตร ดแูลเอาใจ
ใส ่ตอ้งเขา้ใจ ยอมรบัและอดทนต่อนกัเรียนของตน สอดคลอ้งกบั เฮสซองและวีค (Hessong and 
Week. 1987) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของคณุลกัษณะของครูควรมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูในดา้นเป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาที่สอน เป็นผูมี้อารมณข์นั สามารถสรา้งสรรค์
กิจกรรมในการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดีมีความยืดหยุ่นผ่อนปรน แกไ้ขไดต้ามสถานการณแ์ละ
สามารถปรบัแผนการเรียนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ ์เป็นผูมี้ความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน รกั
เด็ก ยินดีที่จะสอน พรอ้มอุทิศเวลาใหก้ับการท างานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกศิษย์ ลูกศิษย์มีความมั่ นใจที่จะปฏิบัติตามค าสอนของครู เป็นผู้มี
ความสามารถในการสื่อสาร ยอมรบัความคิดเห็นของผูอ้ื่นเป็นผูมี้ความอดทน พากเพียร และขยนั
ขนัแข็ง รวมถึงมีความอดทนต่อพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย ์สามารถประยกุต์
ทฤษฎีไปใชใ้นการปฏิบัติงานได ้มีศิลปะในการสอนและมีบุคลิกดี เหมาะสมกับความเป็นครู 
สอดคลอ้งกบั Carroll (1963 อา้งถึงใน ธราญา จิตรชญาวณิช. 2560) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบที่
ส  าคญัของจิตวิญญาณความเป็นครูของคนที่จะเป็นครูที่ดีนัน้จะตอ้งสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
ใหเ้วลาผูเ้รียน แต่ละคนในการเรียนรูโ้ดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบคุคล และวิชาที่สอนและ
จัดกิจกรรม และประสบการณ์เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ พะนอม แก้วก าเนิด (2552) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นความรูส้กึนึกคิดที่เกิดจากความตระหนกั (เห็น
คุณค่าตนเอง) และศรทัธา (ความเช่ือและความเคารพในความเป็นตนเอง) เป็นความเช่ือที่อยู่
เหนือเหตผุลใหค้วามส าคญัความมีคณุค่าของบทบาทหนา้ที่ในการพฒันาเยาวชน มีความผกูพนั
มุ่งมั่นกระท าหนา้ท่ีใหเ้กิดความสมัฤทธ์ิสงูสดุ พรณรงค ์สิงหส์  าราญ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของ
จิตวิญญาณความเป็นครู ไวว้่าตอ้งเป็นครูดว้ยใจรกัและมีความห่วงใยต่อลกูศิษยเ์หมือนลกูของ
ตน และสพุิชญา โคทวี (2558) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นการรบัรู ้
และแสดงออกถึงดา้นจิตใจ ที่ดีงามควรค่าแก่การเคารพบูชาในลกัษณะที่ส  าคญั  3 ประการ คือ 
การเห็นคณุค่าในตนเอง การเห็นคณุค่าผูอ้ื่น และการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ สว่นประเด็นที่สองมอง
จิตวิญญาณความเป็นครูทัง้เป็นคณุลกัษณะทางจิตและเป็นพฤติกรรมการท างานที่แสดงออกถึง
ความเป็นครูทัง้สองดา้น พบว่า สมุน อมรวิวฒัน ์(2535) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความ
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เป็นครูไวว้่าประกอบดว้ยการเป็นกลัยาณมิตร การเป็นผูน้  าทางปัญญาและวิญญาณ การมีความ
เป็นมนษุยแ์ละด ารงค า้จนุความเป็นไทยและมีศาสตรแ์ละศิลป์ในการสอน ส านกังานเลขาธิการครุุ
สภา.(2550) ไดใ้ห้ความหมายของคุณลักษณะของการเป็นครูดว้ยจิตวิญญาณครูไวว้่าตอ้งมี
ศรทัธาในวิชาชีพ มีความอดทนและรบัผิดชอบ มีความเสียสละ มีความรกัเมตตาและปรารถนาดี
ต่อศิษย ์ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม แบง่ครึง่ชีวิตใหก้บัตนเองและสงัคม เป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม
รวมทัง้สรา้งค่านิยมใหส้งัคม ชชูาติ พวงมาลี (2550) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็น
ครูไวว้่าเป็นครูที่มีความรกัและความศรทัธาในวิชาชีพครู ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
กัลยาณมิตร รกัและเมตตาศิษย ์ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
และมีความมุ่งมั่ นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2550) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นจิตส านึก ความคิด เจตคติ พฤติกรรมการ
แสดงออกที่ดี ลุ่มลึก สงบเย็น เป็นประโยชน์ตามกรอบของจริยธรรมคุณธรรม ค่านิยม จารีต
ประเพณี วฒันธรรม และความคาดหวงัของสงัคมอนัเป็นองคร์วมธาตุแทข้องบุคคลผูใ้ฝ่รู ้คน้หา 
สรา้งสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมซึ่งมีขึน้ได้ในทุกคนไม่เฉพาะผู้
ประกอบอาชีพครูเท่านั้น  ณัฏฐภรณ์ หลาวทองและปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นคณุลกัษณะของบุคคลในการมีจิตใจที่ปฏิบตัิ
ตนเพื่อน าไปสู่การเป็นที่ยอมรับและภาคภูมิใจในการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บุคคลอื่น ซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าวประกอบดว้ย ความรบัผิดชอบในหน้าที่ ความรกัในอาชีพ ความรกัและ
เมตตาเพื่อนมนุษย ์ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรมและการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่ งสิ่ง
เหล่านีก้็เก่ียวขอ้งกับคุณลกัษณะของการเป็นครูที่ดีอีกดว้ย สุพัตรา ไวทยะพิศาล (2554) ไดใ้ห้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่า เป็นครูที่ท  าแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและ
อตุสาหะพากเพียร ตอ้งเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และเสียสละ ตอ้งหนกัแน่นอดทนและอดกลัน้ ส  ารวมระวงั
ความประพฤติปฏิบัติของตนใหอ้ยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งตอ้งซื่อสัตย์ นรินทร ์สงัข์
รกัษา (2554) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าครูตอ้งรกัและเมตตาศิษยอ์ย่าง
เท่าเทียมกนั รกัและผกูพนักบัวิชาชีพครูและตัง้ใจจริง ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน
ครูและลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัอ าพราง เป็นกลัยาณมิตรกบัลกูศิษยแ์ละเพื่อนครู เป็นตวัของตวัเอง มี
ความเช่ือมั่น ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มีความรูด้ี รูก้วา้งขวาง ลึกซึง้ มีความคิดกา้วหนา้มีวิสยัทศันก์วา้งไกล 
มุ่งมั่นขยนัตัง้ใจท างานเสียสละและเม่ือตดัสินใจท าแลว้ตอ้งท าจนส าเร็จ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้กบับริบทที่แวดลอ้ม มีความสมัพนัธก์ับ
ผูป้กครองและชุมชน เป็นคนช่างสงัเกต การท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกดา้น การท างานเชิงรุก 
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การพูดจาไพเราะและใหเ้กียรติผูเ้รียน มีความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ดี ไม่เคยปฏิเสธงาน 
ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล ประหยัดและสอนใหน้ักเรียนประหยัด ยึดพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวัเป็นหลกัชยั การถือว่าลกูศิษยเ์ป็นแรงผลกัดนัมากที่สดุ มีความสขุกบัการสอนและเขา้ใจ
ในตัวลูกศิษย์และการยกย่องให้เกียรติครูผู้สอนตนเอง ภาวัต ตั้งเพชรเดโช (2556) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีของครูที่มีต่อศิษย ์
ซึ่งบุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพครูตอ้งพึงมีและพึงปฏิบัติและอุทิศตนอบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้
ความรูคู้่คุณธรรมเพื่อเป็นก าลังในการที่จะสรา้งประเทศชาติต่อไป ประกอบดว้ยเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพครู ความรกัความเมตตาต่อศิษย ์ความเสียสละ ความอดทน ความซื่อสัตยแ์ละการเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อศิษย ์กิตตินนัท ์โนส ุและเสรมิศกัดิ ์ วิศาลาภรณ ์(2557) ไดใ้หค้วามหมายของจิต
วิญญาณความเป็นครูไวว้่าครูตอ้งมีการพฒันาตนเอง ความมีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน ความคิด
ริเริ่ม สรา้งสรรค ์การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความวิริยะ อุตสาหะ ความมีเมตตากรุณา 
ความซื่อสตัยต์่อวิชาชีพ ความดี ความรกัศรทัธาในวิชาชีพ การปฏิบตัิการสอน อมรรตัน ์แก่นสาร 
(2558) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าประกอบดว้ย7 องคป์ระกอบหลกั คือ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร การเป็น
แบบอย่างที่ดี การมีจิตวิทยาในการสอน ความรกัและศรทัธา ในวิชาชีพ การมีคุณธรรมและ
จรยิธรรม และความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย ์ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ; ชยัยธุ มณีรตัน ์และพงศเ์ทพ จิระ
โร (2559) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่ามีความเมตตาต่อศิษย ์บคุลิกภาพดี 
มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ วลันิกา ฉลากบาง (2559) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่า
เป็นจิตส านึกตามกรอบคณุธรรมจรยิธรรมซึ่งท าใหเ้กิดการใฝ่รู ้คน้หา สรา้งสรรค ์ถ่ายทอด ปลกูฝัง
และเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ของศิษย ์เพื่อนรว่มงานและคนในสงัคม ประกอบดว้ยคณุลกัษณะสว่นตวั
และการมีคณุธรรมจริยธรรม การตระหนกัรูแ้ละปฏิบตัิตนบนวิถีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพครู 
ความเช่ียวชาญในการสอนและการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสจีวรรณ ทรรพวส ุ(2559) ได้
ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็น
ประจกัษ์ น่าช่ืนชมและเป็นที่ยอมรบัในการปฏิบตัิหนา้ที่ครู ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ดว้ยคุณธรรมจริยธรรมและความปรารถนาดี มีความเขา้ใจที่จะพัฒนาศิษยต์ามศักยภาพดว้ย
ความจริงใจเสียสละอย่างมีความสขุ อรอมุา เจริญสขุ (2559) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูไวว้่ามีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้มีความรกัและปรารถนาดีต่อศิษย ์
เป็นผูร้ว่มงานอย่างสรา้งสรรค ์มีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ การอทุิศตนต่อองคก์ร ความมุ่งมั่น
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ในการพฒันาผูเ้รียน มีความมุ่งมั่นพฒันาตนเองเพื่อวิชาชีพ จนัทรศัม ์ ภตูิอรยิวฒัน ์(2560) ไดใ้ห้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่าเป็นความรกัและศรทัธาในวิชาชีพครู การเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษยมี์คณุธรรมจรยิธรรมครู การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรูแ้ละการปฏิบตัิตนตาม
หน้าที่ครู ปิยะวัฒน์ กรมระรวย ,ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมและยุวรี ผลพันธิน (2560) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไวว้่ามีศรทัธาในวิชาชีพครู มีความรบัผิดชอบ มีความ
เสียสละ มีความอดทน การรูบ้ทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ มีความรกัและเมตตา
ช่วยเหลือต่อศิษย ์มีความเขา้ใจเคารพการเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ้ื่น การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
สงัคม และอมรรตัน ์แก่นสารและคณะ (2560) ไดใ้หค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไว้
ว่ามีความผูกพันระหว่างครูกับศิษย ์มีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ มีจิตวิทยาในการสอน การ
เป็นแบบอย่างที่ดี การมีคณุธรรมและจรยิธรรม ปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่ มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและ
มีความเป็นกลัยาณมิตร 

แนวคิดที่สองมองว่าจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงไปสู่
การเขา้ถึงความจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ อย่างชดัแจง้ (transcendence) และรวมถึงความ
รกัความเมตตาที่เป็นความรกัที่มิใช่รกัแบบฉาบฉวยซึง่แนวคิดที่สนบัสนนุประเด็นแรก พบวา่ เคอร์
โนซาน, แมคคอรม์ิค และไวท ์(Kernochan, McCormick; & White. 2007) ไดใ้หค้วามหมายของ
จิตวิญญาณความเป็นครูไว้ว่ามีความเมตตากรุณา (Compassion) สติ (Mindfulness) และ
อนตัตา (Selflessness) ในการเรียนการสอน ความเมตตากรุณาเป็นการกระท าเพื่อการหยดุความ
ทุกขล์  าบากของตนเอง ผูอ้ื่น เป็นการละวางเกณฑค์วามถูกตอ้งของตนเอง ไม่ไปตดัสินว่าผูอ้ื่นมี
หรอืเป็นนอ้ยกวา่ที่ตนเองมีหรือเป็นการกระท าสิ่งใดโดยไม่ค านงึวา่จะสง่ผลอย่างไรตอ่ผูอ้ื่น หรอืสิ่ง
อื่นๆ ในหอ้งเรียน ครูอาจตอ้งสอนนกัเรียนที่มีความเห็น ความเช่ือ ความสามารถ แตกต่างจากครู 
แต่ความมีเมตตากรุณาจะท าใหค้รูสามารถเขา้ใจ และใหค้วามช่วยเหลือ มากกว่าการไม่พอใจ
หรอืการปลอ่ยใหผู้เ้รียนตอ้งฝ่าฟันอปุสรรคโดยล าพงั สว่นการมีสติ คือการอยู่รว่มกบัปัจจบุนัอย่าง
รูเ้นือ้รูต้วั การไม่ปลอ่ยใหจ้ิตพะวงถึงอดีตและอนาคต การสอนนกัเรียนนัน้ ถา้ผูส้อนมีสติจะท าให้
ผูส้อนมีทิศทาง มีความหมายมากขึน้ เพิ่มความสามารถในการเขา้อก เขา้ใจความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ช่วยท าใหก้ารสอนมีความสขุส าหรบัครู เม่ือครูตอ้งสอนผูเ้รียนที่ไม่รว่มมือในการสอน เช่น 
ผูเ้รียนที่ไม่ตัง้ใจ ผูเ้รียนที่กา้วรา้ว และช่วยท าใหค้รูกา้วขา้มความคาดหวงั อคติของตนเองที่มีต่อ
นกัเรียน ไปสูค่วามเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบคุคล และอตัตาเป็นลกัษณะที่มุ่งความเป็นตัวตน 
ความต้องการของตนเองเป็นหลัก อนัตตาเป็นการละลายขอบเขตของตัวตนกับผู้อื่นหรือ
สิ่งแวดลอ้มอื่นๆ ดงันัน้จึงท าใหค้วามเป็นตวัตนของเราลดลง ในหอ้งเรียน ครูอาจมีขอบเขตของ
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ความเป็นครู ความเป็นนักเรียน การละลายขอบเขตนี ้โดยการที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความคิด ความรูส้ึก อย่างเท่าเทียมเป็นการสรา้งให้เกิดความเช่ือมประสาน
ความสมัพนัธท์ี่ดีระหว่างครูและนกัเรียน ดษุฎี  โยเหลาและคณะ (2553) ไดใ้หค้วามหมายของจิต
วิญญาณของกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาไวว้่าเป็นลกัษณะและภาวะทางจิตที่บุคคลเขา้ใจอย่าง
ลกึซึง้ถึงการมีอดุมการณใ์นการท างานครู เขา้ถึงและเขา้ใจตนเอง เขา้ถึงและเขา้ใจผูอ้ื่น ศรทัธาต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในความจริงที่เหนือธรรมชาติ เขา้ถึงคณุค่าของจิตใจมากกว่าวตัถุ ในงานวิจยันี ้
เรียกวา่ “แก่นของจิตวิญญาณความเป็นครู” นอกจากนีมี้สงักปัที่เก่ียวกบัแก่นของจิตวิญญาณ คือ 
แรงบนัดาลใจสู่การมีจิตวิญญาณ ผลของจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตของผูมี้จิตวิญญาณ  
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2554) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูไว้ว่าเป็น
คณุลกัษณะทางจิตและพฤติกรรมการท างานที่สะทอ้นถึงการเป็นครูที่ดี จิตวิญญาณความเป็นครู
ที่ปรากฏเป็นคณุลกัษณะทางจิตนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัความคิดที่มีต่อวิชาชีพครู ประกอบดว้ยการเห็น
คณุค่าของบทบาทหนา้ที่ การมีศรทัธาในวิชาชีพ และยึดมั่นต่ออดุมการณใ์นการท างานเป็นครูมี
ความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น ในขณะที่จิตวิญญาณความเป็นครูที่ปรากฏเป็นพฤติกรรม 
ประกอบดว้ยการปฏิบตัิต่อนกัเรียนดว้ยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละอดทน การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีรวมทัง้การพฒันาตนเองโดยการแสวงหาความรูเ้พิ่มเติม 

จากแนวคิดของนักวิชาการดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าจิตวิญญาณความเป็นครู
แบ่งออกเป็นสองแนวคิด คือ แนวคิดที่หนึ่งได้ให้ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูเป็น
องคป์ระกอบหนึ่งของการเป็นครูที่ดี และแนวคิดที่สองไดใ้หค้วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็นการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงไปสู่การเขา้ถึงความจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดแจง้ 
(transcendence) และรวมถึงความรกัความเมตตาที่เป็นความรกัที่มิใช่รกัแบบฉาบฉวย ซึง่ทัง้สอง
แนวคิดนีผู้ว้ิจัยได้เช่ือมโยงถึงความรูส้ึก นึกคิดของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครูที่เก่ียวกับความ
ตระหนกัรูใ้นการเห็นคณุค่าตนเอง ศรทัธาในวิชาชีพ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาความมีคณุค่า
ของบทบาทหนา้ท่ี มีความผูกพันมุ่งมั่นกระท าหนา้ท่ีใหเ้กิดความสัมฤทธ์ิสูงสุด รวมทั้งการเป็น
แบบอย่างที่ดีของสงัคมเพื่อสรา้งค่านิยมที่ดีใหส้งัคมต่อไป ซึ่งขอ้สรุปเก่ียวกับลกัษณะส าคัญที่
ปรากฏในนิยามทัง้สองแนวคิดนี ้ผูว้ิจยัไดน้  าไปใชเ้ป็นกรอบในการคดัเลือกกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 

1.2 องคป์ระกอบและตัวบ่งชีจ้ติวิญญาณความเป็นครู  
ในการศึกษารวบรวมองคป์ระกอบและตวับ่งชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสาร

และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปผลดงัตารางการสงัเคราะหต์่อไปนี ้  
 



  22 

ตาราง 2 สรุปการสงัเคราะหเ์อกสารองคป์ระกอบส าคญัที่ถกูน ามาเป็นตวับง่ชีจ้ิตวญิญาณความ
เป็นครู 
 

 

 
 
 

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู ได้พิจารณาจาก
ความถ่ีและค่ารอ้ยละ 50 ขึน้ไป มาเป็นตวัแปรที่ใชใ้นการก าหนดจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า 
มี 5 ประเด็น คือ 1) วางตวัเป็นแบบอย่างที่ดี มีความถ่ีสงูสดุอนัดบัหนึ่ง 2) มองเห็นคณุค่าในอาชีพ
ครู มีความถ่ีสูงสุดอันดับสอง 3) มีความรกัและเมตตาต่อเด็ก กับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
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เหตกุารณเ์พื่อถ่ายทอดความรูใ้หก้บัเด็ก มีความถ่ีเท่ากนัสงูสดุอนัดบัสาม 4) เป็นครูตลอดเวลา มี
ความถ่ีสูงสุดอนัดับสี่ และ 5) ท างานดว้ยความตอ้งการจากภายใน กับมีแรงพลงัในการท างาน
เท่ากบัถ่ายทอดความรูโ้ดยไม่ปิดบงั มีความถ่ีเท่ากนัสงูสดุเป็นอนัดบัที่หา้  

จากองคป์ระกอบดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัสิ่งที่ไดจ้ากการสงัเคราะหค์วามหมาย
จิตวิญญาณความเป็นครูจะเห็นถึงลกัษณะรว่มกนัหลายประการ ทัง้ลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัความ
รกัในอาชีพ หนา้ที่ความรบัผิดชอบที่เช่ือมโยงไดก้บัการใหค้วามส าคญัในคณุค่าของบทบาทหนา้ที่
รวมทัง้การมีศรทัธาในวิชาชีพครู ซึ่งจิตวิญญาณความเป็นครูก็ยงัคงประกอบดว้ยสิ่งที่เป็นสภาวะ
ทางจิตและพฤติกรรมการท างานของผูป้ระกอบวิชาชีพครู  

1.3 แบบวัดจติวิญญาณความเป็นครู 
จากแนวคิดของนกัวิชาการพบว่าการสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูในส่วน

ของงานวิจยัเชิงปรมิาณที่ศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนมากจะใชแ้บบสอบถามแบบมาตร
ประเมินคา่ ที่ใหผู้ต้อบรายงานวา่ตนไดแ้สดงจิตวิญญาณความเป็นครูในระดบัใดโดยมีผูส้รา้งแบบ
วดัจิตวิญญาณความเป็นครูไวด้งันี ้

ณัฏฐภรณ ์หลาวทอง และปิยวรรณ วิเศษสวุรรณภมูิ (2553) ไดส้รา้งแบบวดัจิต
วิญญาณความเป็นครูที่พัฒนาขึน้เป็นแบบวัดประเภทลิเคิรต์สเกล 5 ระดับภายหลังจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจมีจ านวน 4 องคป์ระกอบย่อย จ านวน 21 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ การ
ปฏิบัติตนตามหนา้ที่ครู (13 ขอ้ค าถาม) การปฏิบตัิต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค (2 ขอ้ค าถาม) ความ
เช่ือมั่นในศกัยภาพมนษุย ์(3 ขอ้ค าถาม) ความเสียสละในงานครู (3 ขอ้ค าถาม) 

ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดส้รา้งเครื่องมือวัดจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็น 3 ลักษณะ คือ เครื่องมือการประเมินในลักษณะที่เป็นแบบวัด  Rating Scale เครื่องมือเชิง
คุณภาพ และเครื่องมือวัดพฤติกรรมซึ่งเครื่องมือการประเมินในลักษณะที่เป็นแบบวัด  Rating 
Scale ประกอบดว้ยแบบวัดทั้งหมดจ านวน 5 ฉบับ ไดแ้ก่ แบบวัดการมีอุดมการณ์ แบบวัดการ
เขา้ถึงเขา้ใจตวัเอง แบบวดัการเขา้ถึงเขา้ใจผูอ้ื่น แบบวดัความศรทัธาในความจรงิที่เหนือธรรมชาติ 
และแบบวดัการเขา้ถึงคณุค่าของจิต (มิใช่วตัถุ) ส่วนเครื่องมือเชิงคณุภาพประกอบไปดว้ยเทคนิค
เหตุการณ์ส าคัญ  (Critical Incident Technique) และวิธีประวัติชีวิต (Life History Approach) 
ส าห รับ เค รื่ อ ง มื อวัดพ ฤติ ก รรมป ระกอบ ไปด้วยแบบวัดพฤติ ก รรม  3 ด้าน  ด้านละ  
1 ฉบบั โดยในฉบบัที่ 1 จะเป็นแบบวดั Rating Scale ส่วนอีก 2 ฉบบั จะมีการวดัเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีใชก้ารสงัเกตและบนัทกึพฤติกรรม และกรณีที่ใชเ้ป็นแบบวดัพฤติกรรมซึง่ประกอบไปดว้ยการ
ท าภารกิจในชีวิตอย่างมีพลงั พฤติกรรมปฏิบตัิต่อศิษยโ์ดยเมตตากรุณา  และพฤติกรรมการสรา้ง
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จิตวิญญาณแก่นกัเรียน การใชเ้ครื่องมือวดัท่ีไดจ้ากงานวิจยัยงัคงเป็นการใชท้ี่มีขอ้จ ากดั เนื่องจาก
คณุภาพของขอ้ค าถามและของเครื่องมือทุกชุด และความเก่ียวขอ้งของเครื่องมือทัง้หมด ยงัมิได้
รบัการตรวจสอบรวมทัง้การก าหนดเกณฑก์ารตีความคะแนน แต่เนื่องจากมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หาและโครงสรา้งของเนือ้หาแลว้ จงึอาจมีการใชป้ระโยชนไ์ดบ้า้งโดยการประเมิน
ภาพรวมของบคุคลเพื่อท าความเขา้ใจจิตวิญญาณในแตล่ะดา้น 

อรอมุา เจรญิสขุ (2559) ไดส้รา้งเครื่องมือวดัจิตวิญญาณความเป็นครูแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 42 ขอ้ ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้2) ความรกัและปรารถนาดีต่อศิษย ์3) เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค ์4) 
ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ 5) การอทุิศตนต่อองคก์ร 6) ความมุ่งมั่นในการพฒันาผูเ้รียน และ 
7) ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพ คุณภาพด้านความเที่ยงในภาพรวมทั้งฉบับ มีค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .950  

ดงันัน้ในงานวิจยันีผู้ว้ิจยัวดัจิตวิญญาณความเป็นครูแบบวดัมาตรประเมินค่าที่
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบวัดความรูส้ึกเก่ียวกับการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
โดยสรา้งครอบคลมุนิยามจิตวิญญาณความเป็นครู 4 องคป์ระกอบค าตอบเป็นตวัเลือก 5 ระดบั 
คือ มีความรูส้ึก/นึกคิดในระดับมากที่สดุ มีความรูส้ึก/นึกคิดในระดับมาก มีความรูส้ึก/นึกคิดใน
ระดบัปานกลาง มีความรูส้กึ/นกึคิดในระดบันอ้ย และมีความรูส้กึ/นกึคิดในระดบันอ้ยที่สดุ  

1.4 แนวทางการพัฒนาจติวิญญาณความเป็นครู  
ในการศึกษารวบรวมแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบวา่ มีผูไ้ดก้ลา่วถึงแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ดงันี ้
ธรรมนนัทิกา แจง้สวา่ง (2554, น.106-115)  พบวา่ สว่นที่เสรมิสรา้งการพฒันาสู่

การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 5 ประเด็น ดงันี ้ 
(1) การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง การที่ครูมีผู้ที่ เป็น

ตน้แบบในการท างานของครู จากการศึกษาพบว่า ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 ราย รายงานตรงกนัว่า มี
ครูของตนเองเป็นตน้แบบของการท างานเป็นครูที่ดี และยงัไดมี้ประสบการณท์ี่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บั
ครูตน้แบบของตนเองในลกัษณะต่างๆ เช่น ไดพ้บเห็นการกระท าหรือการแสดงออกของครูตน้แบบ
ที่ปฏิบตัิต่อนกัเรยีน หรอืมีโอกาสไดใ้กลช้ิดและไดร้บัการดแูลช่วยเหลือจากครูตน้แบบ 

(2) แรงจงูใจในการเขา้สูอ่าชีพครู หมายถึง พลงัผลกัดนัใหบ้คุคลมีเป้าหมาย
และเลือกท างานในอาชีพครู จากการศกึษาพบวา่ แรงจงูใจส าหรบัการเขา้สูอ่าชีพครูของผูใ้หข้อ้มลู
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หลกัแต่ละคนนัน้ แตกต่างกนัตามบรบิทของแต่ละคน สามารถจ าแนกแรงจงูใจในการเขา้สู่อาชีพ
ครูออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แรงจูงใจที่มาจากภายในตนเองซึ่งอยู่ในลกัษณะของการตัง้เป้าหมาย 
(อดุมการณท์ี่จะเป็นครู) และแรงจงูใจที่มาจากภายนอก เช่น ท าเพื่อครอบครวัหรือบคุคลที่ตนเอง
ศรทัธา 

(3) มีประสบการณ์ในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากล าบาก 
หมายถึงการที่ครูสมัผสัอย่างใกลช้ิดและพบเห็นถึงสภาพการณท์ี่มีความทกุขย์ากของชีวิตของเด็ก
นกัเรียนและผูอ้ื่น ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 คน ต่างมีประสบการณท์ี่ตอ้งเผชิญกบัความยากล าบาก
ในพืน้ที่ปฏิบตัิงานและไดพ้บเห็นสภาพยากจนและดอ้ยโอกาสของเด็ก 

(4) ความผูกพนัระหว่างครูกบัศิษย ์คือ ความรูส้ึกของครูที่เช่ือมโยงระหว่าง
ตนเองกบัลกูศิษยเ์ป็นความรูส้กึในดา้นบวก ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 คนไดใ้หข้อ้มลูที่สอดคลอ้งกนั
ว่า การมีโอกาสไดด้แูลเด็กอย่างใกลช้ิด สรา้งใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างตวัผูใ้หข้อ้มลูหลกักบัเด็ก 
แสดงใหเ้ห็นว่า ความผกูพนันีเ้กิดจากเครือข่ายของความสมัพนัธท์างสงัคมที่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเขา้ไป
มีส่วนรว่มในการใชชี้วิตและท ากิจกรรมต่างๆ รว่มกบัเด็ก และท าใหผู้ว้ิจยัทุกคนเกิดความรูส้กึรกั 
เห็นอกเห็นใจและรว่มรูส้กึไปกบัสภาพชีวิตของเด็ก 

(5) คณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวิทยา เป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวิทยานี ้
ไดด้งึเอาเฉพาะคณุลกัษณะรว่มกนัของผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่มีสว่นเสรมิสรา้งใหผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัเกิดการ
พฒันาสูก่ารเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ดงันี ้

5.1 ศรทัธาต่อบคุคลผูท้รงคณุค่าของแผ่นดิน เป็นความศรทัธาที่ตนเองมี
ต่อบคุคลผูท้รงคณุค่านัน้เป็นความศรทัธาและรูส้กึซาบซึง้ใจในการท าภารกิจของบคุคลนัน้กระท า
อย่างทุ่มเทท าเพื่อผูอ้ื่นและแผ่นดิน  

5.2 การเขา้ถึงเขา้ใจตนเอง หมายถึง การที่บคุคลมีความเขา้ใจในตนเอง
อย่างถกูตอ้งมีการประเมินตนเองและจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม จากการศกึษาพบว่า คณุลกัษณะ
ของการเขา้ถึงเขา้ใจตนเองเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวิทยารว่มกนัที่พบอยู่ในผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ การทบทวนตนเองและความพอเพียงในตนเอง  

5.3 การเขา้ใจผูอ้ื่น หมายถึง การมีความตระหนักถึงความรูส้ึก ความ
ตอ้งการของคนอื่น จากการศึกษาพบ คณุลกัษณะของการเขา้ใจผูอ้ื่น ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐาน
ทางจิตวิทยาที่พบอยู่ในผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 ราย ไดแ้ก่ การรูส้กึสะทอ้นใจต่อความยากล าบากของ
เด็ก การค านงึถึงประโยชนส์ว่นรวม และใหเ้กียรติ เปิดโอกาส และสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  
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5.4 การเขา้ถึงคณุค่าทางจิตใจมากกวา่วตัถ ุเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานทาง
จิตวิทยาที่ปรากฏอยู่ในตวัผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 3 คนนี ้ซึ่งพบในประเด็นของ “การท างานโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน” ซึ่งผูใ้หข้อ้มลูหลกัทกุคนใหข้อ้มลูที่สอดคลอ้งกนัว่า สิ่งที่ตนเองไดร้บักลบัคืนมาจาก
การกระท าสิ่งตา่งๆ ที่เป็นการช่วยเหลือผู ้ 

นรินทร ์สงัขร์กัษา (2554: 25) พบว่า ปัจจยัที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลกูศิษย์
ดว้ยหวัใจโดยใชว้ิธีการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากเรื่องเลา่ของผูบ้รหิารและครูที่รว่มแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้4 
เวทีๆ ละ 3 ครัง้ พบประเด็นดงันี ้ 

ปัจจยัที่สง่เสรมิการอบรมบ่มเพาะแห่งความส าเรจ็ที่เป็นปัจจยัภายในบคุคล 
ไดแ้ก่  

1) การรูเ้ท่าทนัตนเอง กลา้เปลี่ยนแปลง  
2) การสรา้งความศรทัธาและความไวว้างใจ  
3) การรูใ้นคณุค่า  
4) การสรา้งแรงบนัดาลใจ/ก าลงัใจ  
5) ความมุ่งมั่น เอาจรงิเอาจงั  
6) ความภาคภมูิใจในตนเอง  
7) การเป็นแบบอย่างที่ดี  
8) การเป็นผูใ้หม้ากกวา่ผูร้บั  
9) การเสียสละเพื่อสว่นรวม 
10) การเป็นตวัแบบทางสขุภาพ ความศรทัธา ความเสียสละ และความ

ภาคภมูิใจ 
ปัจจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะแห่งความส าเร็จที่เป็นปัจจัยภายนอกตวั

บคุคล ไดแ้ก่  
1) การก าหนดนโยบายที่ชดัเจนของผูบ้รหิาร กลยทุธท์ี่ 1 คือ การพฒันา

โรงเรียนใหพ้รอ้มบรกิาร กลยทุธท์ี่ 2 คือพฒันาวิชาการ กลยทุธท์ี่ 3 คือพฒันาตวัครู และกลยทุธท์ี่ 
4 กลยทุธใ์นการด ารงคณุภาพที่ยั่งยืน  

2) การสรา้งความแตกต่าง  
3) การท างานเป็นทีม  
4) การสรา้งเครือข่ายพนัธมิตรที่เขม้แข็ง 
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ธวัชชัย  เพ็งพินิจ (2558 : 51- 52) พบว่า วิถีปฏิบัติสู่ความถึงพรอ้มแห่งจิต
วิญญาณครูที่ช่วยในการเสริมสรา้งความดีอนัเจริญงอกงามใหมี้ขึน้ทัง้ต่อบุคคล และสงัคมอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable) นัน้ ประกอบดว้ย  

 (1) มี ค วาม เจ ริญ และสมดุ ลทั้ งด้าน  IQ และ  EQ (I.Q. ย่ อม าจาก 
Intelligence Quotient หมายถึง ความเฉลียวฉลาดทางสติ ปัญญา  ส่วน  E.Q. ย่อมาจาก 
Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ ์) ซึ่ง IQ นั่น
เกิดจากการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห ์พินิจพิจารณาสรา้งความรูใ้หมี้ขึน้ในตวัเอง สว่น E.Q นั่นเกิด
จากการฝึกฝนและพฒันาภายในตวัตนของบคุคล ซึง่คนที่มี IQ สงูหรือมีอจัฉรภิาพเพียงอย่างเดียว
นัน้อาจไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตไดเ้พราะภาวะสงัคมที่เป็นพิษท าใหจ้ิตใจคนแปรเปลี่ยนไป  
สมองเฉ่ือยชาไม่รูจ้กัจัดระบบใหก้บัตวัเอง ทัง้นีค้นที่ประสบความส าเรจ็ในชีวิต EQ มกัจะน า IQ 
ดงันัน้ในความเป็นครูทัง้สองนีต้อ้งสมดลุกนั มิฉะนัน้จะเป็นไปไดย้ากที่จะพฒันาผูอ้ื่นได ้ 

(2) ยึดหลักศาสนธรรม  ทั้งนี ้เพราะศาสนธรรมเป็นหลักพื ้นฐานในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 มรรค 8 (อฏัฐังคิกมรรค) พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 หิริ-
โอตตปัปะ (ความละอายเกรงกลวัต่อบาป) เป็นตน้ เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิตไปดว้ยความสขุมุลุม่ลกึ
มีสติและขดัเกลาจิตใจใหมี้ความนบนอ้มอ่อนโยน เมตตาจิตมีจิตประภสัสรเช่ือมั่นในเรื่องผลแห่ง
กรรม (การกระท า) ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ธม.โม สุจิณ.โณ สุขมา วหาติ ผู้ประพฤติดีแลว้ย่อมน า
ความสขุมาให”้  

(3) เคารพตนเองและผูอ้ื่น เช่ือมั่นในส่ิงท่ีท ามองเห็นคณุคา่และศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนษุย ์เช่ือวา่มนษุยท์กุคนลว้นมีศกัยภาพที่สามารถพฒันาไดร้วมทัง้มีส  านกึดีต่อสงัคม มุ่งมั่น
ในการท าความดีในทกุขณะ มองโลกในแง่ดีศรทัธาในพทุธพจนท์ี่วา่ “ท าดีไดด้ี ท าชั่วไดช้ั่ว”   

(4) ใช้ชีวิตอยู่ทั่วจักรวาล มีค ากล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตวช์นิดเดียวที่อยู่ทั่ว
จกัรวาล ทัง้นีเ้พราะมนุษยมี์อดีต มีปัจจุบนัและมีอนาคตดงันัน้ครูจะตอ้งเช่ือมโยงทัง้ 3 มิตินีเ้ขา้
ดว้ยกนั โดยน าเอาอดีตมาเรียงรอ้ยประสานเขา้กบัปัจจบุันแลว้มองภาพอนาคต (Scenario) ที่พึง
ปรารถนาใหเ้ห็นโดยมีสมมติฐานวา่ อนาคตที่ดีมาจากการวางรากฐานของปัจจบุนัท่ีพฒันามาจาก
ประสบการณข์องอดีต  

(5) ครึง่หนึ่งของชีวิตอทุิศเพื่อสงัคม คนเราไม่ไดเ้กิดมาดว้ยตวัคนเดียวโดดๆ
แต่ชีวิตคือผลรวมของความมุ่งมั่นจากสิ่งรอบตวัเพราะฉะนัน้ชีวิตแตล่ะชีวิตต่างติดหนีส้งัคมอยู่ครึง่
ชีวิตการกระท าที่ยตุิธรรมทัง้ต่อตนเองและบคุคลอื่น คือการแบ่งผลประโยชนค์รึง่หนึ่งของชีวิตคืน
ใหส้งัคม เปิดกระบวนทศัน ์(Paradigm) ของตวัเองใหพ้น้กรอบของความเห็นแก่ตวัความยดึมั่นถือ
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มั่นและการไขว่ควา้เพื่อสนองตณัหาเฉพาะในช่วงชีวิตของตวัเองตอ้งระลึกอยู่เสมอว่ามนษุยช์าติ
นั้นมีระยะเวลาที่ยาวไกลมากนักเราในฐานะ“ผูม้าเยือน”จะหลงเหลืออะไรไวบ้า้งนั่นจะเป็นค า 
“ขอบคณุ” หรอื “ประณาม”  

(6) ครูคือผู้สรา้งค่านิยม - กระแสสังคมการกระท าใดๆ จะต้องใส่ใจและ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ไม่ใช่เพื่อสนองตอบต่อมายาคติของตนเองเท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะบทบาทของครู
นัน้มีอิทธิพลต่อการก าหนดค่านิยมเจตคติและกระแสสงัคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้ตวัอย่างที่ดี
ย่อมมีความส าคญัเสมอ  

ปฎาวุฒิ สุจินดามณีชัยและคณะ (2558:125) ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรบัการ
น าไปใชท้ี่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาจิตวิญญาณของครูจากงานวิจัยเรื่องการยอมรบัตนเองและ
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบที่พยากรณค์วามฉลาดจิตวิญญาณของครูโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 10 จงัหวดัสมทุรสาคร ไดแ้ก่  

(1) จากการวิจัยพบว่า การยอมรบัตนเองมีความสมัพนัธท์างบวกกับความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  10 
จังหวดัสมุทรสาคร ดงันัน้องคก์รทางการศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งการยอมรบัตนเอง
ของครู เช่น จดักิจกรรมฝึกฝนการแสดงออกโดยใชเ้ทคนิคการแสดงบทบาทสมมติและเปิดโอกาส
ใหค้รูไดมี้ส่วนรว่มแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อใหค้รูไดแ้สดงศกัยภาพและความสามารถ
ในการท างานอย่างเต็มที่  อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุน้และเสริมใหค้รูมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ
เพิ่มมากขึน้อีกดว้ย  

(2) จากการศึกษาวิจยัพบว่า บุคลิกภาพดา้นการมีจิตส านึกมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร โดยบุคลิกภาพดา้นการมีจิตส านึกเป็นบุคลิกภาพที่มี
ความสมัพนัธส์งูที่สดุของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดงันัน้องคก์รทางการศกึษาควรสง่เสรมิใหค้รู
มีความรูส้กึรกัในอาชีพของตนเอง เช่น การจดัโครงการฝึกอบรมโดยใชเ้ทคนิคการบรรยายเพื่อให้
ครูไดเ้ห็นถึงคณุค่าในอาชีพของตนและมีความรูส้ึกรกัในอาชีพของตนเองมากขึน้ จะส่งผลใหค้รู
เป็นคนเอาจริงเอาจงักบัการท างาน มีความรบัผิดชอบและสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งเป็นการ
เสรมิสรา้งบคุลิกภาพดา้นการมีจิตส านกึและความฉลาดทางจิตวิญญาณไดอ้ีกดว้ย  

(3) จากการวิจยัพบว่าบคุลิกภาพดา้นการมีจิตส านึกบคุลิกภาพดา้นการเปิด
กวา้ง การยอมรบัตนเองและบุคลิกภาพดา้นการแสดงตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาด
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ทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  10 จังหวัด
สมทุรสาครได ้ 

สจีวรรณ ทรรพวส ุ(2559 : 55-56) พบว่า แนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มีดงันี ้ 

 (1) การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพครู  สิ่งแรกที่จ  าเป็นต้องพัฒนา
จิตส านึกของความ เป็นครู ปลูกฝังความเป็นครู เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ครูก่อนเป็นอันดับแรก 
หลงัจากนัน้จึงส่งเสริมเก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่ครูในการจัดการเรียนการสอนตามขัน้ตอนและ
กระบวนการตามหลกัวิชาโดยมุ่งเนน้ใหเ้ขา้ใจ ความส าคญัของวิชาที่เรียนรู ้เนน้การจดัการเรียน
การสอนแบบผ่านประสบการณ์หรือใช้กรณีศึกษารวมทั้งการพัฒนาตนเองตามหลักวิชาเพื่อ
เพิ่มเติมจนท าใหน้กัศกึษา มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างยั่งยืนไดพ้รอ้มกบัเชิญอาจารยพ์ิเศษใน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นตน้แบบของวิชาชีพครูมาพัฒนานักศึกษาในภาคปฏิบัติ  
รวมทัง้จ านวนนกัศกึษาควรมีอตัราสดัสว่นที่เหมาะสมกบัอาจารยผ์ูส้อน 

(2) การจดัการเรียนการสอนวิชาเอกในแต่ละโปรแกรมวิชาการจัดการเรียน
การสอนนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจบทบาทและความเป็นครู เตรียมวางแผนการสอนแล้ว
ถ่ายทอดความรู  ้หลักการตามหลักสูตรที่ก  าหนด เน้นการเรียนรูเ้นือ้หาสาระที่เข้มข้น  เน้นให้
นกัศกึษาเรียนรูแ้ละสรา้งความรูผ้่านการปฏิบตัิ ใชเ้รียนรูแ้บบรว่มมือที่สอดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 
และความเป็นครูอยู่ในสิ่งแวดลอ้มบรรยากาศที่มีลกัษณะและธรรมชาติเป็นพลวตัใหเ้กิดการเรยีนรู ้
การเปลี่ยนแปลงของศาสตรใ์นวิชาเอกอย่างรวดเรว็ สามารถปรบัตวัเกิดจิตใฝ่รู ้ท าใหส้ามารถคิด
วิเคราะหแ์ละแกปั้ญหา มีวิจารณญาณติดตามความกา้วหนา้ของศาสตรน์ัน้ได้ และเกิดความคิด
สรา้งสรรค์ การสรา้งแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพจะน าไปใชป้ระกอบการเรียนรูใ้น
สถานการณ์จริงอย่างมืออาชีพดว้ยการแลกเปลี่ยนความรูจ้ากการสอนและมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  

(3) การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู สถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและคณะครุศาสตรต์้องเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในการตั้งจุดประส งค์ให้ชัดเจน 
นักศึกษาเขา้ใจจุดประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไดใ้ชว้ิชาความรูท้ี่เรียนมาทดลองสอนเต็ม
รูปแบบตามหลกัวิชา โดยการประเมินรว่มกนั การประเมินอย่างต่อเนื่องจะท าใหน้กัศึกษามีความ
เช่ียวชาญ มีจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพรวมทัง้ควรใชแ้นวทาง Coaching และ Mentoring 
เป็นกลวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนา การจะส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูไดด้ีนั้นตอ้งเลือก
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โรงเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานครูพี่เลีย้งเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้ในการครองคน  ครองตนและครอง
งาน แนะน าศกึษาใหมี้ความรู ้ประสบการณแ์ละปลกูฝังเจตคติท่ีดีต่อการเป็นครูมืออาชีพ  

(4) การจดักิจกรรมสรา้งสรรคจ์ิตวิญญาณความเป็นครู แนวทางของการจดั
กิจกรรมควรเนน้ส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมความเป็นครูและมีกลยทุธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแรง
บนัดาลใจในการเป็นครู เป็นหลกัจะท าใหน้กัศกึษาเกิดความตระหนกั เขา้ใจและเกิดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูแลว้จะสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้การจดักิจกรรมใดก็ตาม
จะตอ้งมีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่สอดคลอ้งกันเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามสมรรถนะและทักษะที่
ก าหนดไว ้กิจกรรมที่จดั ไดแ้ก่ กิจกรรมเสรมิความรู ้ทฤษฎีกิจกรรมเสรมิความรูป้ฏิบตัิ กิจกรรมเสรมิ
การคน้ควา้และการวิจัย จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้มนุษยส์มัพันธโ์ดยเนน้ให้
นกัศกึษาทกุคนมีสว่นรว่มมีการประเมินผลจะท าใหน้กัศกึษาเขา้รว่มอย่างจรงิจงั  

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2562) พบว่า ปัจจยัการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาคณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัภมูิภาคตะวนัตก ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเจตคติต่อ
อาชีพครู ปัจจัยดา้นการพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีและความกา้วหนา้ในอาชีพ และปัจจัยการ
ยอมรบัและการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์ร 

จากแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นว่ายังขาดการน าขัน้ตอนก่อนการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูมาเสริมสรา้งเพื่อพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งในงานวิจยัของ สจีวรรณ ทรรพวส ุ(2559) ไดก้ล่าวถึงเฉพาะการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษา
คณะครุศาสตรไ์ดเ้ท่านัน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณะ บรรจง (2551 : 68) ไดก้ลา่ววา่การจดั
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสรา้งเสริมคุณภาพของการ
ผลิตครูใหมี้คณุลกัษณะที่พึงประสงคใ์หน้กัศึกษาไดน้ าทฤษฎีสู่การปฏิบตัิเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นครู รวมทั้งเสริมสรา้งให้เกิดความศรทัธาในวิชาชีพ  เพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพท าให้
นักศึกษาพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นสถาบันฝึกหัดครูนอกจากจะให้ความสนใจในการออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูเต็มรูปแบบแก่นกัศกึษาวิชาชีพครูแลว้ควรใหค้วามส าคญักบัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่นักศึกษาควรไดร้บัก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพดว้ยเช่นกัน อย่างเช่น
กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ก็ค่อนขา้งมีความส าคญัมาก หากมีโปรแกรมที่สามารถเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็น
ครูเขา้มารว่มพฒันาในขัน้ตอนนี ้ผูว้ิจยัเช่ือว่าจะท าใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูเพิ่มขึน้ และมีความพรอ้มมากขึน้ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบต่อไปใน
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อนาคตได ้ผูว้ิจัยจึงไดส้นใจที่จะสรา้งโปรแกรมที่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูแก่
นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับจติวิญญาณความเป็นครู  
ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2554) ไดท้  าการศึกษาเรื่องประสบการณข์องการเป็นครูผูมี้

จิตวิญญาณความเป็นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณว์ิทยา มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1. เพื่อพรรณนา
และบรรยายประสบการณข์องการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูของกลุม่ครูที่ไดร้บัรางวลัใน
โครงการครูผูมี้อุดมการณ์และจิตวิญญาณครู และ 2. เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการ
พัฒนาการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มครูที่ ได้รับรางวัลในโครงการครูผู้มี
อดุมการณแ์ละจิตวิญญาณครูโดยผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key informants) ขา้ราชการครูในสายสอนที่
ได้รางวัลในโครงการตามรอบเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 3 คน และผูใ้หข้อ้มลูรองจ านวน 15 คน ผลการวิจัย
พบโครงสรา้งอันเป็นแก่นสาระของประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ประกอบดว้ย 3 ช่วง ไดแ้ก่ 1. ช่วงการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู คือ การเกิดสภาวะทาง
จิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูขึน้ภายในตวับุคคลแสดงใหเ้ห็นถึง
ความหมายของ “การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู” ซึ่งประกอบดว้ยการที่บุคคลมีความ
ตระหนกัรูใ้นความเป็นครู ปฏิบตัิตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็นครู มีเป้าหมายในการท างานเพื่อเด็ก 
และการปฏิบัติต่อเด็กดว้ยความรกัและความเมตตา 2. ช่วงพัฒนาสู่การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู คือ ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมจากการท างานในอาชีพ
ครูไปสู่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งจากผล
การศึกษาพบ มลูเหตทุี่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสู่การเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู เรียกว่า 
สว่นเสรมิสรา้งการพฒันาสูก่ารเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 5 ประเด็น ไดแ้ก่ การมีตวัแบบ
จิตวิญาณ แรงจูงใจในการเขา้สู่อาชีพครู  มีประสบการณ์ในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่
ยากล าบาก ความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษยแ์ละคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตวิทยา 3.ช่วงการคงอยู่
ของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูคือ ระยะที่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครู
ผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูคงอยู่ในตวับุคคลซึ่งจากผลของการศึกษาพบมลูเหตุที่เก่ียวขอ้งกับ
การคงอยู่ของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู เรียกว่า 
ส่วนที่ช่วยค ้าจุนการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 4 ประเด็น ได้แก่ ความสุข ความ
ภาคภมูิใจ ความผกูพนัระหวา่งครูกบัศิษย ์และศรทัธาต่อบคุคลผูท้รงคณุค่าของแผ่นดิน 
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นรินทร ์สงัขร์กัษา (2554) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการสังเคราะหค์วามรูท้างดา้นการ
พฒันาจิตวิญญาณจากเรื่องเล่าความส าเร็จของครูและนักเรียนในระบบการศึกษา : การพัฒนา
หน่ออ่อนทางการศึกษาสรา้งจิตปัญญาในการเรียนรูสู้่ความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ มีวตัถุประสงค์
เพื่อ 1. สงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้ก่ียวกบัครูในจิตวิญญาณที่ดีของผูส้อน 2. วิธีการพฒันาตนเองของ
ครูที่บ่มเพาะลูกศิษยด์ว้ยหัวใจ และ 3. ปัจจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษยด์ว้ยหัวใจใช้
วิธีการสงัเคราะหค์วามรูจ้ากเรื่องเล่าของผูบ้ริหารและครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4 เวที ๆ ละ 3 
ครัง้ โดยมลูนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงษ์ ไดเ้ป็นผูค้ดัเลือกจากผูบ้ริหารครูในโรงเรียนที่มีผลงานจ านวน 
22 โรงเรียน จ านวนผูบ้รหิาร 22 คน และครูจ านวน 26 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จ านวน 4 เวทีทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเหนือ 
และภาคใต้ซึ่งด าเนินการจัดเวทีภาคละ  3 ครัง้ๆ 3 วันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (4 วง 3 รอบ) 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผูบ้ริหารและครูมีการสรา้งอุดมการณ์ความเป็นครู  มีความเขา้ใจในระบบ 
การศกึษา สามารถเขา้ถึงหวัใจลกูศิษยแ์ละชมุชนผ่านชีวิตการศกึษา มีการปรบักระบวนทศันใ์หม่ 
2. วิถีในการพฒันาตนเอง มีการทบทวนตนเอง เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนน้การใหม้ากกว่าการรบั ทุ่มเท 
เสียสละ มีการปฏิบตัิท่ีดีมีการจดัท าโครงงานที่หลากหลาย 3. ปัจจยัความส าเรจ็ดา้นปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ การรูเ้ท่าทนัตนเอง ความเสียสละ และความภาคภูมิใจ ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ บรรยากาศ
องคก์ารการก าหนดนโยบายที่ชดัแจง้ เครือข่ายพนัธมิตรที่เขม้แข็ง และความรว่มมือของหมู่คณะ 

ภาวัต  ตั้งเพชรเดโช  (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูกับ
ความกา้วหนา้ในอาชีพที่พยากรณค์วามทุ่มเทในการท างานของครู มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษา
ระดบัความทุ่มเท ในการท างานของครู จิตวิญญาณความเป็นครู และความกา้วหนา้ในอาชีพ 2) 
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งจิตวิญญาณความเป็นครูกบัความทุ่มเทในการท างานของครู 3) ศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความกา้วหนา้ในอาชีพกับความทุ่มเทในการท างานของครู  4) พยากรณ์
ความทุ่มเทในการท างานของครูดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครูและความกา้วหนา้ในอาชีพ  กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ครูในสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั
สมทุรปราการ จ านวนทัง้หมด 387 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียรส์นัและการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน พบว่า 1) ความทุ่มเทในการท างาน
ของครู จิตวิญญาณความเป็นครูและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง  2) จิต
วญิญาณความเป็นครูโดยรวม มีความสมัพนัธท์างบวกกบัความทุ่มเทในการท างานของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความกา้วหนา้ในอาชีพโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ความทุ่มเทในการท างานของครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) จิตวิญญาณความเป็นครู 
ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ดา้นความรกัความเมตตาต่อศิษย์ ดา้นความซื่อสัตย์ และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความกา้วหนา้ในการพฒันาตนเอง ดา้นความกา้วหนา้ในเงินเดือน
สามารถรว่มกนัพยากรณ ์ความทุ่มเทในการท างานของครูไดร้อ้ยละ 52.60 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ  (2558) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสอนดา้นจิต
พิสัย  เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนดา้นจิต
พิสัยในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 2) ระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 3  3)ระดบัพฤติกรรมการเรียนการสอนดา้นจิตพิสยัที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       4) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนด้านจิตพิสัยที่ส่งผลต่อจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตชัน้ปีที่  3 5) เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  ชัน้ปีที่ 3 ที่ไดร้บัการสอนดา้นจิต
พิสัย ตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชา
บริหารและการจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 จ านวน 148 คน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบ แบบวดัพฤติกรรม และแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนและการวิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์พบว่า 
1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนดา้นจิตพิสัยในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 3 ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) นกัศกึษาหลกัสตูรครุศา
สตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 3 มีจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในระดบัมาก 3) พฤติกรรมการเรียนการสอน
ดา้นจิตพิสยัส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยสามารถท านายได้
รอ้ยละ 13  4) พฤติกรรมการเรียนการสอนดา้นจิตพิสยัส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสามารถท านายไดร้อ้ยละ 68.90 และ 5) คะแนนหลงัจากการ
ใชก้ระบวนการสอนดา้นจิตพิสยัเพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูสงูกวา่คะแนนก่อนเรยีน 

สพุิชญา โคทวี (2558) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สรา้งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใชแ้นวคิดจิตตปัญญาศึกษาส าหรบันักศึกษาครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสรา้งเสริม
จิตวิญญาณความเป็นครูโดยใชจ้ิตตปัญญาศกึษา ส าหรบันกัศกึษาครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั
อตุรดิตถ ์โดยใชร้ะเบียบวิจยัและพฒันามีการด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อสรา้งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู ขั้นตอนที่ 2 สรา้งและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ การเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลองงานวิจัยคือ นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อตุรดิตถ ์จ านวน 40 คนที่ไดจ้ากการสุม่แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
แบบกึ่งมีโครงสรา้ง แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน แผนการจดัการเรียนรู ้แบบทดสอบวดัสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบบันทึกการเรียนรูแ้ละแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู วิเคราะหข์อ้มูลดว้ย
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t test และการวิเคราะหเ์นือ้หา พบว่า 1. คณุลกัษณะของ
ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง: มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ มี
ความรกัศรทัธาในวิชาชีพครูและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย ์2) การเห็นคณุค่าผูอ้ื่น: มีความเสียสละ 
มีความรกัและเมตตาผูอ้ื่นและสรรพสิ่งรอบตัว 3) การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ : 
เคารพสิทธิผูอ้ื่น เคารพกฎเกณฑข์องสงัคม คิดดีหรือคิดบวก และท าประโยชนเ์พื่อผูอ้ื่น ส่วนดา้น
วิธีการ และเทคนิคในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ยจิตตปัญญาศึกษาขึน้อยู่ที่ความ
เหมาะสมของสถานการณก์ารสอนและสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดกับผูเ้รียน ส่วนดา้นกระบวนการที่จะ
น ามาใชพ้ฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่ การท าสมาธิ สนุทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึง้ การนอ้มสู่ใจอย่าง
ใคร่ครวญ การสะท้อนความรู ้2. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้มี 2 องค์ประกอบ คือ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอน องคป์ระกอบที่ 2 ตวัรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ 
เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอนการวดัและประเมินผล ส่วนดา้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมี 4 ขัน้ตอน คือ 1) การเตรียมความพรอ้ม (Check in) 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือการเล่า
เรื่อง (Conversation) 3) การสรุปบทเรียน (Conclusion) 4) การพิจารณาดว้ยใจอย่างใคร่ครวญ 
(Contemplation) รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัมาก และคู่มือการใชรู้ปแบบ
การเรยีนการสอนมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุและ 3) ผูเ้รียนที่เรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ี
พฒันาขึน้มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 รวมทัง้มีผลการเรียนรูใ้นดา้นความรู ้จิตวิญญาณความเป็นครูในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากและมีจิตวิญญาณความเป็นครูหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรียน  

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ และคณะ (2559) ไดท้  าการศกึษาเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ระดบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนกัศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2) เปรียบเทียบระดบัจิต
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วิญญาณความเป็นครู จ าแนกตาม เพศ โปรแกรมวิชา กิจกรรมที่เขา้ร่วม รายไดผู้ป้กครองเกรด
เฉลี่ยและชัน้ปีของนกัศกึษา กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 1-4 ที่
ศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 310 คน ใช ้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ ค่ามชัฌิมเลข
คณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และการวิเคราะหค์วาม แปรปรวนทางเดียว พบว่า 
1) ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาคณะครุศาสตร  ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม โดย
ภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหานอ้ย 3 ล าดบัคือดา้นบุคลิกภาพดี ดา้นเทคนิคการสอน และดา้นความรอบรูต้ามล าดบั 
2) ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมพบว่า เพศ โปรแกรม/สาขาวิชา รายไดผู้ป้กครอง เกรดเฉลี่ยและชัน้
ปีของนกัศกึษามีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ส าหรบักิจกรรมท่ีเขา้รว่มตา่งกนัมีระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูในภาพรวมไม่แตกต่าง 

วัลนิกา  ฉลากบาง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู : 
คุณลักษณะส าคัญของครูมืออาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปถึงจิตวิญญาณความเป็นครูเป็น
คณุลกัษณะส าคญัของครูมืออาชีพ พบวา่ จิตวิญญาณความเป็นครูจดัวา่เป็นคณุลกัษณะที่ส  าคญั
ยิ่ง ทั้งนีเ้พราะการปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยจิตวิญญาณเป็นการท าหนา้ที่ดว้ยใจซึ่งท าใหเ้กิดความรกั  
ศรทัธาและยดึมั่นในอดุมการณแ์ห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เอาใจใส่ ดแูลและหวงัดีต่อศิษย ์เม่ือครูท างานดว้ยจิตวิญญาณความเป็นครู แน่นอนว่าศิษย์
ซึ่งเป็นผลผลิตของครูย่อมมีคณุลกัษณะตามที่สงัคมตอ้งการ และครูที่ท  าเช่นนัน้ก็จดัว่าเป็นครูมือ
อาชีพ 

สจีวรรณ ทรรพวส ุ(2559) ไดท้  าการศึกษาเรื่องกลยทุธก์ารพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูเพื่อสง่เสรมิความเป็นครูวิชาชีพของนกัศกึษา คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั
ทามีวัตถุประสงค์เพื่ อ  1) ศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
วิชาชีพ 3) เพื่อเสนอกลยทุธก์ารพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จ านวน175 คน จากการ
สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ครูตน้แบบหรือครูดีเด่น และอาจารยค์ณะครุศาสตร ์จ านวน 8 คน สนทนากลุม่ 
จ านวน14 คน และผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 15 คนดว้ยวิธีการศึกษาจิตวิญญาณความเป็นครูและ
แนวทางการพฒันา วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ก าหนดกลยทุธแ์ละประเมินกลยทุธ์ วิเคราะหข์อ้มลู
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โดยใช้สถิติค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมทั้งวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครูโดยภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
สว่นแนวทางการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูควรปลกูฝังจิตส านึกความเป็นครูอนัดบัแรก เนน้
การสรา้งความรูผ้่านการปฏิบตัิที่สอดคล้องกับทกัษะศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูวิชาชีพที่มี
พลวตัเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงศาสตรต์ิดตามความกา้วหนา้วิชาชีพครูโดยมีกลยทุธก์ารพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูเพื่อสง่เสรมิความเป็นครูวิชาชีพประกอบดว้ยกลยทุธห์ลกั  4 กลยทุธแ์ละกล
ยทุธร์อง 12 กลยทุธ ์ 

อรอมุา เจริญสขุ (2559) ไดท้  าการศึกษาเรื่องการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง
ของโมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ: การวิเคราะหก์ลุ่มพห ุมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสรา้งของโมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลการวดัจิต
วิญญาณความเป็นครูระหวา่งนิสิตเพศชายและหญิง ตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี ้คือ นิสิตหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่  5 ที่อยู่ระหว่างการฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูในสถานศกึษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 จาก 6 คณะ 18 สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ คณะศึกษาศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะ
มนษุยศาสตรแ์ละคณะพลศกึษา รวมนิสิตทัง้สิน้ 400 คน ซึ่งไดม้าโดยการสุม่อย่างง่าย มีลกัษณะ
กระจายครอบคลมุทุกคณะและสาขาวิชา เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลู คือ แบบวดัจิต
วิญญาณความเป็นครู แบบมาตรประเมินคา่ 5 ระดบั จ านวน 42 ขอ้ ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้2) ความรกัและปรารถนาดีต่อศิษย ์3) เป็น
ผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค์ 4) ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ 5) การอุทิศตนต่อองคก์ร 6) ความ
มุ่งมั่นในการพฒันาผูเ้รียน และ 7) ความมุ่งมั่นพฒันาตนเองเพื่อวิชาชีพ คณุภาพดา้นความเที่ยง
ในภาพรวมทั้งฉบับ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .950 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยาย 
วิเคราะหค์วามตรงเชิงโครงสรา้งดว้ยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน และทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนดว้ยโมเดลสมการโครงสรา้ง ผลการวิจยัพบว่า 1) โมเดลการวดัจิตวิญญาณความเป็น
ครูที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์พิจารณาไดจ้ากคา่ไค-สแควร์
ที่แตกต่างจากศนูยอ์ย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (χ2 (9, N = 400) = 12.274, p = .198, RMSEA 
= .030, RMR = .004, GFI = .991, AGFI = .973) และ 2) โมเดลการวดัจิตวิญญาณความเป็นครู
ระหว่างนิสิตเพศชายและเพศหญิงมีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล และมีความไม่
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แปรเปล่ียนของคา่พารามิเตอรส์มัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรสงัเกตไดบ้นตวัแปรแฝงภายนอก 
หรือค่าน ้าหนักองค์ประกอบ (χ2 (29, N=400) = 36.349, p=.164, RMSEA = 0.036, CFI = 
0.996, RFI = 0.977, NFL=0.984)    

อมรรัตน์ แก่นสาร และคณะ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ิต
วิญญาณความเป็นครูของครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีวตัถปุระสงค์
เพื่อ 1) พฒันาตวับ่งชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครูของครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัของตวับ่งชี ้
จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่พฒันาขึน้
กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบดว้ยระยะที่ 1 การก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยัโดยศกึษาเอกสารงานวิจยัและการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 9 คน ระยะที่ 2 
การพัฒนาตวับ่งชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู โดยสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 17 คน ใชเ้ทคนิค
เดลฟายแบบปรบัปรุง 3 รอบ และระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสรา้งตวั
บง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู ของครูสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัขอ้มลู
เชิงประจกัษ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นครูที่ไดร้บัคดัเลือกในโครงการครูดีในดวงใจของครุุสภาและโครงการ
ยอดครูผูมี้อุดมการณ์และจิตวิญญาณครูประจ าปี  2555 – 2557 จ านวน 535 คน ใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามประมาณค่า  5 ระดับ 
วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยการหาค่าสถิติพืน้ฐานวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ยโปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) ผลการวิจัยพบว่า 1) จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบหลกั 23 องคป์ระกอบย่อย และ 135 ตวับ่งชี ้
ประกอบดว้ย ดา้นความผกูพนัระหว่างครูกบัศิษย  ์จ านวน 14 ตวับ่งชี ้ดา้นความรกัและศรทัธาใน
วิชาชีพ จ านวน 19 ตัวบ่งชี ้ ด้านการมีจิตวิทยาในการสอน  จ านวน 24 ตัวบ่งชี ้ ด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดี จ านวน 22 ตวับ่งชี ้ดา้นการมีคณุธรรม และจริยธรรม จ านวน 22 ตวับ่งชี ้ดา้นการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ จ านวน 19 ตัวบ่งชีแ้ละดา้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็น
กัลยาณมิตร จ านวน 15 ตัวบ่งชี  ้2) โมเดลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชีจ้ิต
วิญญาณความเป็นครู ของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  มีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์  ( χ2 = 44.53, df =45, P = 0.989, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, 
RMSEA = 0.000, CN = 818.29) เม่ือพิจารณาค่าน า้หนกัขององคป์ระกอบเรยีงล าดบัจากมากไป
หานอ้ยเป็น ดงันี ้1) ดา้นการปฏิบตัิตามบทบาทหนา้ที่ (2.32) 2) ดา้นการมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและ
มีความเป็นกลัยาณมิตร (2.29) 3) ดา้นการเป็นแบบอย่างที่ดี (2.23) 4) ดา้นการมีจิตวิทยาในการ
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สอน (2.22) 5) ดา้นความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ (2.21) 6) ดา้นการมีคุณธรรม และจริยธรรม 
(1.75) และ 7) ดา้นความผกูพนัระหวา่งครูกบัศิษย ์(1.00) ตามล าดบั 

จันทรศัม์ ภูติอริยวัฒน์ (2560) ไดศ้ึกษาภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 มีวตัถปุระสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัจิต
วิญญาณความเป็นครู ระดับภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและระดับ
แรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมกรุงเทพมหานคร
เขต 2 2) เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
จิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานของครูกับจิตวิญญาณความเป็นครู
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) เพื่อศึกษาภาวะ
ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการท างานของครูที่ส่งผลต่อจิต
วิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี ้ ได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยม
กรุงเทพมหานครเขต 2 จ านวน 360 คนไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชใ้นการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเช่ือมั่นรายด้านอยู่
ระหว่าง 0.85-0.87 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัและการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน ผลการวิจยั
พบว่า 1) จิตวิญญาณความเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น  าการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและแรงจูงใจในการท างานของครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2) ภาวะผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสมัพนัธท์างบวกในระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ.05 กับจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยม
กรุงเทพมหานครเขต 2 3) แรงจูงใจในการท างานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 กบัจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) ภาวะผูน้  าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและแรงจงูใจในการท างานของครูสามารถรว่มกนัพยากรณจ์ิตวิญญาณความเป็นครู
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมกรุงเทพมหานครเขต 2 ไดร้อ้ยละ 23.60 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 โดยแรงจงูใจในการท างานของครูดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล
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ในโรงเรียน ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นค่าตอบแทนและประโยชนเ์กือ้กลูและภาวะผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นการสรา้งบารมีส่งผลต่อจิตวิญญาณความครูโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 

ปิยะวัฒน ์กรมระรวย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมและยุวรี ผลพันธิน (2560) ไดศ้ึกษา
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูที่
พฒันาขึน้กบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ ขา้ราชการครูสงักดัส านกัการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 675 คน ไดม้าจากการสุ่มสองขัน้ตอน ตวัแปรที่ใชใ้น
การวิจยั ประกอบดว้ย ตวัแปรภายในแฝง 1 ตวัแปร คือ จิตวิญญาณความเป็นครู ตวัแปรภายนอก
แฝง 2 ตวั คือ ปัจจยัดา้นส่วนบคุคลและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มวดัจากตวัแปรสงัเกตได ้19 ตวั
แปร เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผูว้ิจัยสรา้งและพฒันาขึน้เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดบัวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติพืน้ฐาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัและ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลดว้ยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุ
ปัจจยัที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ ทัง้นีต้วัแปรใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณความเป็นครูไดร้อ้ยละ 83.7 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2562) ไดท้  าการศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) เพ่ือศกึษาองคป์ระกอบจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูมิภาคตะวนัตก 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษา คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัภูมิภาคตะวนัตก และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิง
สาเหตขุองการสง่เสรมิจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูมิภาคตะวนัตก 4) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การวิจัย ไดแ้ก่ อาจารย ์นักศึกษาคณะครุศาสตร ์ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิภาคตะวนัตกและผูใ้ชบ้ณัฑิต รวมจ านวน 390 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสดัส่วนและ
น ามาเทียบสดัส่วนบญัญัติไตรยางศเ์พื่อใหต้วัอย่างกระจายไปครูผูส้อน นกัศึกษาคณะครุศาสตร์
และผูใ้ชบ้ัณฑิตตามมหาวิทยาลยักลุ่มราชภัฏตะวันตก เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบดว้ย 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์การวิเคราะหข์อ้มลูใชโ้ปรแกรมค านวณส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์
ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ การ
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วิเคราะหเ์สน้ทางและการวิเคราะหเ์นื ้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาองคป์ระกอบของจิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูมิภาคตะวนัตก พบว่า 
องค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูมี 6 องค์ประกอบประกอบด้วย (1) รกัการสอนมี
ความสขุในการสอน (2) รกัและศรทัธาในวิชาชีพครู (3) เสียสละจิตอาสา (4) เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ศิษย ์(5) ช่วยเหลือเอือ้อาทรเมตตาต่อศิษย ์และ (6) รอบรูค้วามเป็นครู 2) ปัจจัยการส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัภมูิภาคตะวนัตก พบวา่ มี 
4 ปัจจยั ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัการพฒันาดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีและความกา้วหนา้สู่อาชีพ 
(2) ปัจจยัดา้นการยอมรบัและการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร (3) ปัจจยัดา้นการพฒันาบคุลิกภาพ
และการสง่เสรมิสนบัสนนุ และ(4) ปัจจยัดา้นเจตคติตอ่วิชาชีพครู 3) การวิเคราะหปั์จจยัเชิงสาเหตุ
ของการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิภาคตะวนัตก พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัภมูิภาคตะวนัตกมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์เม่ือ
พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของปัจจยัเชิงสาเหตจุากค่าต่าง ๆ พบว่า ทุกค่าดชันีมี
ความสอดคลอ้งกันทกุตวั ไดแ้ก่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Goodness-of-fit: GFI) ค่าดชันีวดัระดบั
ความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) มีค่าเข้าใกล้ 1 คือ ค่า GFI = .997 ค่า 
AGFI = .949 ค่ า  CFI = 1 .00  ค่ า  Relative fit index: RFI = .963  ค่ าRoot mean squared 
residual: RMR มีค่าเท่ากับ .000 และรากของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการ
ประมาณค่า (Root mean square error of approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ .000 เม่ื อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พบว่า ทั้ ง 5 องค์ประกอบมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทางบวก ส าหรบัความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตทุี่
ก  าหนดเป็นเสน้อิทธิพลตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติโดยการพัฒนาดา้น
นวตักรรมเทคโนโลยีและความกา้วหนา้สู่อาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพและการส่งเสริมสนบัสนุน
การยอมรบัและการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์รรวมถึงเจตคติต่อวิชาชีพครูเป็นปัจจยัเชิงสาเหตขุอง
การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏภูมิภาค
ตะวนัตก 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็นครู สรุปได้
วา่มีงานวิจยัที่เก่ียวกบัจิตวิญญาณความครู โดยแบง่ออกเป็น 7 กลุม่ กลุม่แรกคือกลุม่ที่ศกึษาการ



  41 

พฒันาแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู กลุม่ที่สองคือกลุม่ที่ศึกษาประสบการณข์องการเป็นครูผู้
มีจิตวิญญาณ กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่สังเคราะหค์วามรูท้างดา้นการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อจะ
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู กลุม่ที่สี่คือกลุ่มที่ศกึษาระดบัและความสมัพนัธข์องจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กลุ่มที่ห้าคือกลุ่มที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสรา้งเสริมจิต
วิญญาณความเป็นครู กลุม่ที่หกคือกลุม่ที่ศกึษาการพฒันาตวับง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครูของครู
สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และกลุ่มที่เจ็ด คือ กลุ่มที่ศึกษากลยุทธก์าร
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึง่ตวัผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ยงัขาดการศกึษาถึงการสรา้งโปรแกรมเพื่อ
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ผูว้ิจยัจงึสนใจสรา้งโปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูแก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งผูว้ิจยัคาดว่าผลที่ไดร้บัจากการวิจยัเรื่องนี ้อาจเป็นประโยชนใ์นเชิงการ
วางนโยบายและยุทธศาสตรก์ารผลิตครูเพื่อเร่งรดัการสรา้งรูปแบบการเสริมสรา้งการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูแก่สถาบันการผลิตครูวิชาชีพตามข้อเสนอแนะ นโยบายและพัฒนา
การศกึษาที่เป็นรูปธรรมมากขึน้     

ส่วนที ่2 แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ  
2.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพครู  

การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู (teacher socialization) ไดป้ระยุกตม์าจาก
ความหมายทั่ วไปของค าว่า  การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ  (professional socialization)  
ที่หมายถึง กระบวนการที่ท  าใหบุ้คคลไดร้บัการซึมซบัค่านิยม เจตคติและความเช่ือที่จะสนบัสนุน
ใหบุ้คคลแสดงบทบาทในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพนัน้ (Siegel. 1968) หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งว่าเป็น
กระบวนการเรียนรูอ้นัเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธข์องผูร้บัการถ่ายทอดวิชาชีพในระหว่างการศกึษา
กับระบบการศึกษาในสถาบันวิชาชีพนั้น  (Hayden. 1995) ทั้งนี ้ ซิมสัน  (Simpson. 1979)  
กล่าวว่าการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพเป็นกระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพฤติกรรมและ
ปทัสถานเฉพาะแบบเพื่อเขา้สู่อาชีพตลอดจนสรา้งบุคลิกภาพเพื่อให้เป็นไปตามบทบาทและ
เอกลกัษณว์ิชาชีพ โดยจะเกิดขึน้ขณะก าลงัศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นระยะของการปรบัเปลี่ยนสภาพ
จากการเป็นนกัศึกษาสู่บทบาทของผูป้ระกอบวิชาชีพอย่างเด่นชดั นิยามดงักลา่วสอดคลอ้งกบัโค
เฮน (Cohen. 1981, p.14) ที่กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเป็นกระบวนการอัน
ซบัซอ้นที่บคุคลไดม้าซึ่งความรู ้ทกัษะและเอกลกัษณว์ิชาชีพ จนท าใหบ้คุคลกลายเป็นสมาชิกของ
วิชาชีพนัน้ๆ จึงตรงกบัแนวคิดของ สไตรเกอรแ์ละสตาแทม (Stryker & Statham. 1985, p.334) ที่
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กล่าวว่าการถ่ายทอดทางสงัคมจะท าใหบุ้คคลไดม้าซึ่งคุณลกัษณะของบุคคล  (disposition) ใน
ฐานะสมาชิกภาพวิชาชีพคนหนึ่งโดยในงานวิจัยนีมุ้่งศึกษาเฉพาะวิชาชีพครู  ผูว้ิจัยจึงอธิบาย
เฉพาะเจาะจงเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสงัคม เชิงวิชาชีพครู ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายของค าว่าการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู ดงันี ้

เลซีย์ (Lacey.1987, p.634 ; 1994, p.612) กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพครูเป็นกระบวนการกลายสภาพของบุคคลสู่การเป็นสมาชิกของวิชาชีพครูที่มีวฒุิภาวะทัง้
ดา้นบทบาทและสถานภาพของความเป็นครู ส่วนไซชเ์นอรแ์ละกอร ์(Zeichner & Gore. 1990 : 
324) กล่าวว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลเขา้ไปมีส่วนรว่มในฐานะสมาชิกภาพของสงัคมวิชาชีพครู  
ต่อมาลอวส์นั(Lawson. 1992 : 164) ใหค้วามหมายว่าเป็นกระบวนการทางสงัคมที่ท  าใหบุ้คคล
รบัรูถ้ึงการมี   ส่วนรว่มเชิงปฏิสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นระหว่างแนวคิดดา้นประสบการณว์ิชาชีพครูและ
สภาพการณท์างสงัคมของบคุคล นอกจากนี ้สเตตนัและฮนัท ์(Staton & Hunt. 1992 : 109) กลา่ว
ว่าเป็นกระบวนการที่บคุคลซึมซบัค่านิยมและเจตคติ ความสนใจ ทกัษะและความรู ้จนกลายเป็น
สมาชิกภาพของสงัคมวิชาชีพครู 

จากการประมวลเอกสารที่เก่ียวขอ้ง สรุปว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู 
หมายถึงกระบวนการที่ท  าใหบ้คุคลไดม้าซึ่งความรู  ้ทกัษะ คณุลกัษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม
กบัวิชาชีพครู 

2.2 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้บทวนและรวบรวมแนวคิดของการถ่ายทอดทางสงัคม

เชิงวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัไวด้งันี ้  
แคทซ ์และคาหน์ (Katz; & Kahn. 1978, p.377-378) ไดแ้บ่งการถ่ายทอดทาง

สงัคมเชิงวิชาชีพ ออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย 1) การถ่ายทอดทางสงัคมในระยะแรก (Early 
Socialization) เป็นการถ่ายทอดในวยัเด็กซึ่งเป็นกระบวนการภายในครอบครวั เป็นการสรา้งภาพ
ของตนเองและถูกถ่ายทอดให้เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 2) การถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า 
(Anticipatory Socialization) เป็นการถ่ายทอดและฝึกใหบุ้คคลรูจ้ักบทบาทในวัยผูใ้หญ่ในดา้น
ต่างๆ ก่อนที่จะเขา้สู่บทบาทนัน้อย่างเต็มตวัตามกระบวนการที่สงัคมก าหนดไว ้โดยการถ่ายทอด
ความรู ้บรรทดัฐานและคณุค่าภายในระบบการศึกษา และเป็นการเตรียมสมาชิกเพื่อเขา้สูว่ิชาชีพ 
หรือองคก์ารต่างๆ และ 3) การถ่ายทอดทางสงัคมเพื่อเขา้สู่สมาชิกขององคก์าร (Socialization 
Practice of Organizations) กระบวนการนี ้จะเกิดขึน้ภายหลงัจากบคุคลเขา้สูส่ภาวะขององคก์าร
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หรือประกอบอาชีพแล้ว องค์การจะเตรียมการฝึกและอบรมให้ยอมรบักฎระเบียบ ตลอดจน
เปา้หมายขององคก์าร บคุคลจะยอมรบัและแสดงตนเป็นสมาชิกขององคก์าร  

ซึ่งแนวคิดของ แคทซแ์ละคาห์น ได้สอดคล้องกับแชมพุค (จรลั อุ่นฐิติวัฒน์. 
2548, น.12-13; อา้งอิงจาก Champoux. 2000, p.101) ที่กลา่วถึงขัน้ตอนการถ่ายทอดทางสงัคม
ขององค์การประกอบด้วย  1) ขั้นการเลือกหรือการถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า (Choice: 
Anticipatory Socialization) เป็นขัน้แรกของการถ่ายทอดทางสงัคมที่เกิดขึน้ก่อนบุคคลจะเขา้ไป
ท างานในองคก์าร เป็นการใหแ้ต่ละบคุคลไดเ้ตรียมตวัส าหรบัเขา้ไปท างาน ในฐานะพนกังานใหม่
ขององคก์ารบุคคลจะไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะงาน และองคก์ารที่ตอ้งการสมัครงานเขา้ไป
ท างานโดยจะพิจารณาว่าตนเองมีความเหมาะสมหรือไม่ ตนเองมีความคาดหวังต่องานและ
องคก์ารอย่างไร 2) ขัน้เขา้งานหรือเผชิญงานใหม่ (Entry : Encounter) เม่ือผ่านการคดัเลือกเป็น
พนกังานใหม่ขององคก์ารแลว้ วนัแรกของการท างานเป็นขัน้ที่สองของกระบวนการถ่ายทอดทาง
สงัคมขององคก์ารพนักงานใหม่   จะเรียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และกฎระเบียบของ
องคก์ารซึ่งเป็นช่วงที่ส  าคญัท าใหพ้นกังานใหม่เกิดความวิตกกงัวลขาดความมั่นใจ แต่ถา้องคก์าร
ไดท้ าหนา้ที่วางแผนใหพ้นกังานใหม่อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อการท างานในองคก์ารต่อไป 3) 
ขัน้การเปลี่ยนเป็นสมาชิกขององคก์าร (Change : Metamorphosis) ขั้นนีพ้นักงานใหม่ประสบ
ความส าเร็จในการแกปั้ญหาความตอ้งการหลายๆอย่างจากองคก์ารพนักงานใหม่รูส้ึกสบายใน
บทบาทใหม่ความวิตกกงัวลลดลง ยอมรบัค่านิยมขององคก์ารอย่างชดัเจนและปรบัตวัเขา้กบักลุม่
เพื่อนรว่มงานได ้ 

จากแนวคิดการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพของ แคทซ ์และคาหน์ และแชมพคุ 
สอดคลอ้งกันในกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพที่มีลกัษณะ 2 ดา้น คือ การถ่ายทอด
ทางสงัคมเชิงวิชาชีพของบุคคลก่อนเขา้สู่วิชาชีพเพื่อเรียนรู ้ทกัษะ ความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพรอ้มตนเองก่อนเขา้ท างานในกลุ่มวิชาชีพหรือองคก์ารในการท างาน และการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพหลงัการเขา้สู่วิชาชีพแลว้เพื่อใหบุ้คคลสามารถปรบัตวักับบทบาท
ใหม่ที่ไดร้บัจนสามารถพฒันาตนเองจนเป็นที่ยอมรบัของกลุม่อาชีพหรือองคก์ารนอกจากนี ้การา
แวนและมอเลย์ (จรัล อุ่นฐิติวัฒน์. 2548, น .12-13 อ้างอิงจาก Garavan; & Morley. 1997, 
pp.119-125) ไดแ้บ่งขัน้ตอนศึกษาการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพใหล้ะเอียดมากขึน้เพื่อที่จะ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นคือ 1) ขั้นการถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า 
(Anticipatory Socialization) เป็นขั้นที่ เกิดก่อนที่บุคคลจะเข้ามาท างานโดยที่บุคคลจะได้รับ
ประสบการณ์ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวลักษณะงานและองค์การ 2) ขั้นมีความผูกพันทางใจ (Initial 
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Psychology Contract) เป็นขั้นที่เกิดจากการเรียนรูใ้นอดีตท าให้บุคคลมีความคาดหวังในการ
ท างานในอนาคต เช่น ค่าจา้งโอกาสความกา้วหนา้ เป็นตน้ส่วนองคก์ารก็คาดหวงัต่อบุคคลที่เขา้
มาท างานว่ามีความสามารถในการท างานหรือสามารถท างานกบัองคก์ารไดต้ลอดไป 3) ขัน้เขา้สู่
องคก์าร (The Organizational Encounter) ขัน้นีเ้ริม่ตัง้แต่วนัแรกเม่ือบคุคลเขา้ไปท างานบคุคลจะ
เรียนรูเ้ก่ียวกับงานและองคก์ารในสภาพแวดลอ้มใหม่ 4) ขัน้การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ
ปรบัตวั (Change and Acquisition Process) เป็นขัน้ที่บคุคลพบกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ใหม่ท าใหบ้คุคลท าความเขา้ใจกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อลดความไม่แน่นอน ความเครียดหากปรบัตวัได้
ก็จะเกิดการเรียนรูใ้นการท างานแต่หากปรบัตวัไม่ไดอ้าจตอ้งออกจากงานไป และ 5) ผลของการ
ถ่ายทอดทางสงัคม (Socialization outcomes) หากบคุคลผ่านกระบวนการในขัน้การเปลี่ยนแปลง
และกระบวนการปรบัตัวไดโ้ดยไม่ออกจากงานก่อน ถือว่าประสบความส าเร็จในกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมคือบคุคลจะมีความพงึพอใจในงานและความผกูพนัในองคก์ารเพิ่มขึน้  

และในขณะที่  โด และไรท์แมน (บังอร โสฬส.2537, น.100-101; อ้างอิงจาก 
Deaux & Wrightman. 1988.) ไดแ้บ่งขัน้ตอนของการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพในองคก์ารที่
มากกว่าแนวคิดอื่นโดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอาชีพของบุคคล แบ่งไว้ 9 ขั้นไว้ดังนี ้ 
1) ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (investigation) เป็นระยะก่อนการเป็นสมาชิกขององคก์ร คือ เป็น
ระยะของการสืบเสาะเพื่อใหรู้จ้กัและเขา้ใจระหว่างองคก์ร และบคุคลเป็นขัน้ที่บคุคลแสวงหากลุ่ม
หรือองคก์รที่ตนปรารถนาจะเขา้มาเป็นสมาชิกโดยการพิจารณาจากความรู ้ขอ้มลูเก่ียวกบัองคก์ร
นัน้ที่ตนจะหาได ้จดัการถ่ายทอดทางสงัคมขององคก์รใหก้บับคุคลที่เขา้สมคัรรบัการคดัเลือกเขา้
ท างาน นอกจากนีก้ระบวนการของการคัดเลือกซึ่งประกอบไปดว้ยการพิจารณาคุณสมบตัิของ
ผูส้มัคร การทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ์ ฯลฯ ลว้นมีส่วนในการอบรมถ่ายทอดระบบ
วฒันธรรมและสงัคมขององคก์รทัง้สิน้ ซึ่งช่วยใหผู้ส้มคัรยอมรบัสงัคมขององคก์รอย่างเขม้ขน้ 2) 
ขัน้บรรจเุขา้ท างาน (Entry) เป็นช่วงที่อยู่ระหว่างระยะก่อนการเป็นสมาชิกกบัการเป็นสมาชิกใหม่ 
ในขัน้นีอ้งคก์รมกัจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศ มีงานเลีย้งตอ้นรบันอ้งใหม่ หรอือาจมีพิธีการสาบานตน
ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ขัน้นีจ้ะเป็นการอบรมถ่ายทอดทางสงัคมแบบเป็นทางการเพื่อชีแ้จงระเบียบ 
นโยบาย สวสัดิการต่างๆ แนะน าบุคคล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช ้รวมไปถึงการีสรา้งขอ้ผูกมัด
และการแสดงความจรงิใจและความพรอ้มของสมาชิกใหม่ 3) ขัน้เรียนรู ้(Socialization/Learning) 
บคุคลเกิดการเรียนรูจ้ากค าชีแ้นะพรอ้มทัง้ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิตนในที่ท  างานต่อจาก
การฝึกอบรมในหนา้ที่ซึ่งกระท าต่อเนื่องจากขัน้ที่ 2 ในระยะการเรียนรูน้ี ้สมาชิกใหม่จะไดร้บัการ
อบรมถ่ายทอดทางสังคมที่ไม่เป็นทางการจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานและ
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ผูบ้งัคบับญัชา ขัน้นีบ้คุคลจะไดร้บัการกระตุน้ใหซ้ึมซบัวฒันธรรมระเบียบประเพณีองคก์รจากสื่อ
หรือบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาและเป็นขัน้ของการปรบัตวัเขา้สวมบทบาทใหม่ในองคก์รดว้ย 4) ขัน้
ยอมรบั (Acceptance) เป็นช่วงเปลี่ยนอีกช่วงหนึ่ง บุคคลที่เขา้ท างานในองคก์รหรือเป็นสมาชิก
ของกลุ่มเกิดการยอมรบัและเกิดการเปลี่ยนแปลงดา้นค่านิยม เจตคติและจิตลกัษณะต่างๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัองคก์รมากขึน้มีความผกูพนักบัองคก์รและบคุคลอื่นๆ ในองคก์รโดยผ่านขัน้ตอนการ
เป็นสมาขิกใหม่ที่เป็นสมาชิกโดยสมบรูณ ์ความสงสยัในบทบาทและความสามารถของตนรวมทัง้
ความคลางแคลงใจที่เพื่อนรว่มงานมีต่อตนไดห้มดไปการถ่ายทอดทางสงัคมของบคุคลเด่นชดั คือ 
การผ่านขอ้มลูผูกพนัเรื่องของการทดลองงาน ถึงขัน้นีแ้ลว้ความผูกพนัในองคก์รของบุคคลจะสงู
ขัน้อย่างมาก 5) ขัน้ด ารงรกัษา (Maintenance) เป็นขัน้ที่บคุคลมีความรูส้กึเป็นสมาชิกขององคก์ร
อย่างเต็มที่ องคก์รจะพยายามจะรกัษาสมาชิกไวด้ว้ยค่าตอบแทน การใหก้ารเสริมแรงต่างๆ โดย
ใหร้างวลั โบนสั เลื่อนขัน้หรือผลตอบแทนอื่นๆ เท่าที่จะเป็นไปได ้รวมทัง้ส่งเสรมิพฒันาสมาชิกให้
ทนัความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในขัน้นีบุ้คคลไดผ้่านการเป็นสมาชิกที่สมบูรณข์ององคก์ร
บคุคลมกัรูส้กึสบายใจและสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอตัโนมตัิดว้ยความเช่ียวชาญและคุน้เคย 6) 
ขัน้หักเห (Divergence) การเจรจาต่อรองบางครัง้ไม่ประสบความส าเร็จ กลุ่มหรือองคก์รไม่อาจ
ตอบสนองความตอ้งการของบคุคลไดต้่อไป บคุคลจะเริม่หนัหนี มองที่ท  างานใหม่ มีปัญหาและขอ้
ค าถามต่างๆเกิดขึน้ในใจ ความรูส้ึกผูกพันกับกลุ่ม หรือองคก์รเดิมลดลง ในขณะที่เริ่มหาข้อมูล
ความรูเ้ก่ียวกบักลุม่หรือองคก์รใหม่ 7) ขัน้ถ่ายทอดทางสงัคมอีกครัง้ (Resocialization) เป็นความ
พยายามของกลุ่มหรือองคก์รที่จะเรียกความส านึกในสมาชิก เรียกความส านึกในสมาชิกภาพ
กลบัมา องคก์ารจะตอ้งพยายามจงูใจหรือใหก้ารเสริมแรงจนเป็นที่พึงพอใจแก่ทัง้ฝ่ายบุคคลและ
องคก์ร เช่น การใหร้างวลั โบนสั เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งเป็นตน้ 8) ขัน้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
(Exit) อาจะเป็นตามวาระ การเกษียณอายุหรือวาระฉุกเฉิน คือ ลาออกหรือใหอ้อก ทัง้กลุ่มและ
องคก์รต่างย่อมมีการเตรียมตวัเพื่อวาระนี ้ส  าหรบัการเกษียณอาย ุกลุ่มหรือ องคก์รมีการโยกยา้ย
บคุคล ไปอยู่ต  าแหน่งที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลนอ้ยลง และ 9) ขัน้จดจ า
ความหลงั (Remembrance) แมว้่าความผกูพนัจะลดลงแต่ความจดจ าความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่ม
กับบุคคลทัง้ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจยงัคงอยู่และสะทอ้นถึงอนาคตขององคก์รดว้ย  บุคคลรุ่น
ต่อไปมีการรบัรูใ้นส่วนนีล้  าน ามาใชป้ระกอบการประเมินกลุ่มหรือองคก์รหลายๆองคก์ร องคก์ร
ตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องนีแ้ละพยายามกลา่วถึงผูเ้กษียณออกไปในทางที่ดีและเป็นตวัแบบ
แก่คนรุน่หลงัตอ่ไป  
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นอกจากนี ้ซุปเปอร ์(Super. 1975) และผูร้่วมงานไดศ้ึกษาแบบฉบับของการ
ประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาระยะยาว 20 ปี ไดล้  าดบัขัน้พฒันาการทางอาชีพเป็น 5 ระยะดงันี ้
(ออ้มเดือน สดมณี. 2543: 17) 1) ระยะเจริญเติบโต (Growth Stage) เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึง 14 ปี
ลกัษณะทั่วๆไปไดแ้ก่การพฒันาอตัมโนทศันด์ว้ยการเลียนแบบจากบคุคลส าคญัในครอบครัวและ
โรงเรียน เด็กจะเริ่มสนใจในอาชีพในช่วงอายุ 11-14 ปี จะมีความสนใจในอาชีพมากขึน้ ความ
สนใจนีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจในการเลือกเป้าหมายและกิจกรรมที่ท  า และจะเริ่มพิจารณา
ความสามารถของตนเองซึ่งจะเป็นพื ้นฐานในการพิจารณาเก่ียวกับอาชีพ  2) ระยะส ารวจ 
(Exploration Stage) ระยะนีอ้ยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในระยะนีบุ้คคลจะส ารวจตวัเองและส ารวจ
อาชีพเพื่อแสวงหาขอ้มูลและประสบการณ์ ซึ่งไดจ้ากกิจกรรมในโรงเรียนการท างานพิเศษ โดย
ในช่วงอายุ 15-17 ปี จะมีการทดลองเลือกอาชีพโดยอาศัยเหตุผลหลายประการ เช่น ความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความสามารถ แต่ยงัไม่ไดต้ดัสินใจเลือกอาชีพที่แน่นอนจนอาย ุ18-21 ปี เป็น
ระยะที่บคุคลพิจารณาเลือกอาชีพจากปัจจยัต่างๆที่เป็นจรงิ เช่น โอกาสที่จะไดป้ระกอบอาชีพนัน้ๆ 
ในระยะนีบ้คุคลเริม่ฝึกหดัเฉพาะดา้น และหลงัจากนัน้จะทดลองปฏิบตัิงานและเริม่เขา้สูอ่าชีพงาน 
3) ระยะเริ่มตน้ประกอบอาชีพ อยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี บุคคลเริ่มท างานที่ถาวรเม่ือไดพ้บงานที่
เหมาะสมหรืองานที่พอใจ ในช่วงอาย ุ25-30 ปี เป็นระยะที่บคุคลไดต้ดัสินใจประกอบอาชีพอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแลว้ แต่ถา้อาชีพยังไม่มีความเหมาะสม หรือยังไม่พอใจก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพใหม่ไดจ้นในช่วงอายุ 31–44 ปี บุคคลไดพ้บอาชีพที่เหมาะสม บุคคลเริ่มมีความมั่นคงใน
อาชีพเพื่อสรา้งหลกัฐานใหต้นเอง 4) ระยะความมั่นคงในอาชีพ ระยะนีอ้ยู่ในช่วง 45–64 ปี เป็น
ช่วงที่ชีวิตมีความมั่นคงและแสวงหาความกา้วหนา้ในการท างาน บคุคลจะยดึมั่นในอาชีพเดิมและ
พยายามรกัษางานที่เหมาะสมกับตนไว ้และ 5) ระยะประสิทธิภาพการท างานลดลง อายุ 65 ปี
จนกระทั่งเสียชีวิต เป็นช่วงที่มีสว่นรว่มในงานลดลง   

โดยการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพที่
ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่แต่ละแนวคิดมีการแบ่งระยะของการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ
ที่แตกต่างกันออกไป และการศึกษาในครัง้นีผู้ว้ิจัยเลือกศึกษาในระยะก่อนเขา้สู่วิชาชีพครูและ
ระยะเขา้สู่วิชาชีพครูสองช่วงเท่านัน้เนื่องจากผูว้ิจัยสนใจศึกษากระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม
ของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อน าผลที่ได้
ไปสรา้งโปรแกรมการพฒันา   จิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีครูต่อไปโดยเลือกใช้
แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษาไวข้า้งตน้มาเป็นเพียงแนวทางในการเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู
เท่านัน้ จะไม่น ามาครอบง าปรากฏการณแ์ละขอ้คน้พบในการศกึษา และเพ่ือใหเ้ห็นถึงช่องวา่งของ
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ความรู ้(Gap of Knowledge) เก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษา
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศดงัในหวัขอ้ต่อไป    

2.3 แนวคิดและงานวิจัยของตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ  
สเมลเซอร ์(Smelser.1998) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมไวว้่า คือ การที่

คนเรียนรูท้กัษะและเจตคติที่เก่ียวขอ้งกับบทบาททางสงัคมของตนและคนจะพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนจากการปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่นๆในสงัคม คนทัง้หลายจงึกลายเป็นสมาชิกของวฒันธรรมของ
เขาโดยผ่านทางอิทธิพลของพ่อแม่ ครู เพื่อนและตวัแทนอื่น ๆ (งามตา วนินทานนท.์ 2545, น.7; 
อ้างอิงจาก Smelser. 1998) จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสิ่งที่บุคคลได้รับจากการ
ถ่ายทอดทางสงัคมมีอิทธิพลมาจากตวัแทนในการถ่ายทอด การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพก็
เช่นเดียวกนั บุคคลจะสามารถเป็นสมาชิกของวิชาชีพ มีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ วฒันธรรม 
ตลอดจนบุคลิกภาพที่จะสามารถน าไปประกอบวิชาชีพไดน้ั้นก็จ าเป็นจะตอ้งมีตัวแทนในการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ ทัง้นีต้วัแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพของนักออกแบบ
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมใหก้บับคุคลประกอบไปดว้ยครอบครวั สถาบนัการศกึษา กลุ่มเพื่อนและที่
ท  างานหรือกลุม่อาชีพ ฯลฯ  

มีงานวิจยัหลายเรื่องพบว่าตวัแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพลต่อ
การประกอบอาชีพของบคุคล เช่น การศกึษาของ ภาณกุา แจ่มดอน (2551) เก่ียวกบักระบวนการ
เขา้สูอ่าชีพและสภาพการท างานของผูร้บังานไปท าที่บา้น พบวา่ กระบวนการเขา้สูอ่าชีพในกิจการ
ตดัเย็บเสือ้ผา้เกิดจากการแนะน าของญาติพ่ีนอ้ง เพื่อนและคนรูจ้กั และยงัเกิดจากการที่สมาชิกใน
ครอบครวัประกอบอาชีพเย็บผา้อยู่ก่อนซึง่แสดงถึงอิทธิพลของสถาบนัครอบครวัและกลุม่เพื่อนที่มี
ต่อการเลือกอาชีพและปลกูฝังค่านิยม ความสามารถของบุคคลใหส้ามารถประกอบอาชีพไดซ้ึ่ง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ สมพล มาสุปรีดิ์ (2548) เก่ียวกับกระบวนการเขา้สู่อาชีพและการ
ธ ารงอาชีพของอาชีพตวัตลก ผลการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของตวัแทนในการถ่ายทอด
ทางสงัคมเชิงวิชาชีพ คือ ในขัน้ที่หนึ่งขัน้ก่อนการเขา้สู่อาชีพตวัตลกการเขา้สู่กลุ่มอาชีพโดยผ่าน
การแนะน าชักชวนของเพื่อนที่ท  าอาชีพตัวตลกและรูจ้ักอาชีพตัวตลกผ่านสื่อ เช่น  ภาพยนตร์
ต่างประเทศ รายการโทรทศัน ์และระยะที่สองเม่ือตดัสินใจกา้วเขา้สู่อาชีพตวัตลกแลว้ ตวัตลกแต่
ละคนตอ้ง มีการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมโดยกระท าผ่านเพื่อนร่วมงาน ศึกษาจากสื่อ เช่นวีดีโอ ซีดี 
หนงัสือของต่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงตวัแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพคือ กลุม่เพื่อนรว่ม
อาชีพและสื่อมวลชน และการศึกษาของ กมลวรรณ คารมปราชญ์ (2553) ที่ศึกษาเก่ียวกับ 
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย
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ท าการศกึษาเชิงลกึกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นกรณีศกึษาทัง้สิน้ 3 ราย ซึง่ผลการวิจยัพบวา่
ตัวแทนในการอบรมกล่อมเกลา ทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาได้แก่สถาบัน
ครอบครวัสถาบนัศาสนาสถาบนัการศึกษาสื่อมวลชน และพรรคการเมืองโดยตวัแทนเหล่านีจ้ะ
เป็นตวัแทนในการกล่อมเกลาใหน้กัการเมืองมีจรยิธรรมดา้นการเมือง ซึ่งการศกึษาแสดงถึงการที่
บุคคลจะสามารถประกอบอาชีพใหมี้จริยธรรมไดน้ัน้จะตอ้งมีการกล่อมเกลาหรืออีกนัย คือ  การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากตัวแบบต่างๆ ในสังคม และมีการศึกษาที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแทน
เก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาของ สมศกัดิ์ สีดากุลฤทธ์ิ (2545) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจยัการถ่ายทอดทาง
สงัคมเชิงวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อเอกลกัษณว์ิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ตามบทบาทของ
ครูแนะแนว ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ผลการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครูส่งผลโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อเอกลักษณ์วิชาชีพครูผ่านผลการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียนและยังพบว่า
ปฏิสมัพนัธเ์ชิงถ่ายทอดวิชาชีพกบัตวัแทนในสถาบนัฝึกหดัครูส่งผลโดยออ้มต่อเอกลกัษณว์ิชาชีพ
ผ่านผลการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครูปฏิสมัพนัธเ์ชิงถ่ายทอดวิชาชีพกบัตวัแทนในโรงเรียน
ส่งผลโดยออ้มต่อเอกลกัษณว์ิชาชีพผ่านผลการถ่ายทอดทางสงัคมของโรงเรียนและผ่านผลการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู และยงัมีผลการศึกษาที่แสดงถึงตวัแทนในองคก์ารท างานของ 
ป่ินกนก วงศป่ิ์นเพ็ชร ์(2551) ที่ศึกษาเรื่องสภาพแวดลอ้มในการท างาน และคุณลักษณะส่วน
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผลลพัธข์องการปรบัตวัในการท างานของนายทหารชัน้ประทวนของกองทพับก
ที่บรรจุเขา้รบัราชการใหม่สงักดัเหล่าก าลงัรบ : การศึกษา 3 ระยะ พบว่า การไดร้บัการสนบัสนุน
จากหน่วยงานและสมัพนัธภาพระหว่างผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงกบันายทหารชัน้ประทวนบรรจใุหม่
ส่งผลทางตรงต่อผลการปฏิบตัิงานของทหาร และการปรบัตวัในการท างาน ซึ่งแสดงถึงตวัแทนที่
ส  าคัญในการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพ คือ พี่เลีย้งจะสามารถช่วยบุคคลในการปรบัตัวในการ
ท างานได ้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับตัวแทนในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ 
พบวา่ตวัแทนในการถ่ายทอดมีความส าคญัต่อการท่ีบคุคลจะสามารถประกอบวิชาชีพตา่งๆไดโ้ดย
มีตวัแทนในการถ่ายทอดแตกตา่งกนัไปในแต่ละวิชาชีพ ซึง่ตวัแทนที่ส  าคญัไดแ้ก่ สถาบนัครอบครวั 
สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน องคก์ารในการท างานหรือกลุ่มอาชีพและแน่นอนการที่บคุคล
จะเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูไดน้ั้นตอ้งเคยไดร้บักระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ตวัแทนกลุม่ต่างๆ เหลา่นีด้ว้ยกนั เพราะตวัแทนกลุม่ต่างๆเหล่านีจ้ะหล่อหลอมใหบ้คุคลไดเ้กิดจิต
วิญญาณความเป็นครูได ้ 
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2.4 แนวคิดและงานวิจัยของเนือ้หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ 
การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพที่ไดผ้่านการถ่ายทอดจากแต่ละตวัแทนของสงัคม

แลว้นั้นในแต่ละวิชาชีพลว้นแต่มีความแตกต่างและมีจุดเด่นของความรู ้ทักษะ ความสามารถ 
บคุลิกภาพ ค่านิยมรวมถึงวฒันธรรมของแต่ละวิชาชีพแตกต่างกนัออกไป เนือ้หาในการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพก็เป็นสิ่งส  าคัญที่ตัวแทนในแต่ละวิชาชีพจะตอ้งถ่ายทอดต่อบุคคลซึ่งจะมี
ความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสาขาวิชาชีพซึ่ง เชาวแ์ละคนอื่นๆ (Chao; et al.1994: 730-743) 
ไดศ้ึกษาเก่ียวกับเนือ้หาของการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพไวโ้ดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
จากบุคคลที่เขา้ท างานใหม่ขององค์การ พบว่า เนือ้หาในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพมี 6 
ประการ คือ  

1. ความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงาน (Performance Proficiency) คือ การเรียนรู ้
เพื่อใหบุ้คคลแสดงการท างานที่ถกูตอ้งซึ่งเป็นเนือ้หาในส่วนที่ยากของการถ่ายทอดทางสงัคม เฟ
รดแมน (Feldman. 1981) อธิบายว่า ไม่ว่าจะใหก้ารถ่ายทอดกับพนกังานมากเท่าไรถา้พนกังาน
ไม่มีศกัยภาพหรือความสามารถในการท างานที่มากพอโอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ก็มีนอ้ยมาก 
ดงันัน้ความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานมีความเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมโดยก่อนเขา้สู่
อาชีพ เช่น การฝึกอบรม ประสบการณเ์ดิม และการศกึษาการระบวุ่าความตอ้งการดา้นไหนที่ตอ้ง
เรียนรู ้ตอ้งมีความสามารถอย่างไรถึงจะท างานไดด้ีซึง่สง่ผลโดยตรงจากกระบวนการถ่ายทอดทาง
สงัคมเชิงวิชาชีพ  

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (People) คือ สิ่ งที่ ได้จากการมี
สมัพนัธภาพรว่มกนัของสมาชิกในองคก์ารเป็นเนือ้หาที่มีผลต่อความส าเรจ็และความพึงพอใจต่อ
การท างาน สมาชิกในองคก์ารหรือกลุ่มอาชีพจะมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดทางสงัคมเป็น
เนือ้หาที่บคุคลจะตอ้งเรียนรูใ้นการอยู่รว่มกนัของสมาชิกกลุ่มทัง้ที่เก่ียวและไม่เก่ียวกบัการท างาน 
บคุคลจะเรียนรูค้ณุลกัษณะทางบคุลิกภาพของกลุม่ พลวตัรของกลุม่ ความสนใจรว่มกนัทัง้ที่เก่ียว
หรือไม่เก่ียวกับการท างานซึ่งเนือ้หาด้านนีจ้ะท าให้บุคคลมีทักษะทางสังคมและพฤติกรรมที่
ยอมรบัของสมาชิกในองคก์าร  

3. การเมืองในองคก์าร (Politics) คือ เนือ้หาการถ่ายทอดทางสังคมทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการที่เก่ียวกบัความสมัพนัธข์องงานและโครงสรา้งทางอ านาจในกลุ่มหรือ
องคก์าร สมาชิกใหม่จะเรียนรูแ้ละปรบัตวัส าหรบัการเขา้สู่อาชีพหรือองคก์ารบคุคลจะตอ้งรบัรูว้่า
ใครมีความรู ้และมีอ านาจมากกว่าผูอ้ื่นในกลุม่องคก์าร บคุคลจะเรียนรูแ้บบแผนของพฤติกรรมที่
เหมาะสมในบทบาทใหม่ของตนในมิติของการเมืองในองคก์าร  
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4. ภาษา (Language) คือ เนือ้หาเก่ียวกบัภาษาทางเทคนิคของแต่ละบคุคลหรือ
ค าศพัทเ์ฉพาะกลุ่มในองคก์ารหรือกลุ่มอาชีพ สมาชิกในองคก์รจะถูกถ่ายทอดเนือ้หาการเรียนรู ้
ภาษาที่เอาไวส้ื่อสารกนัเอง กบัคนในองคก์ารหรือกลุม่อาชีพซึ่งจะเป็นค าเฉพาะส าหรบัคนในกลุ่ม
นีเ้ท่านัน้  

5. เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร (Organizational Goals and Values) คือ
เนือ้หาเก่ียวกบัเปา้หมาย ค่านิยมและบรรทดัฐานที่เฉพาะเจาะจงของแตล่ะองคก์ารหรอืกลุม่อาชีพ
เนือ้หาจะท าให้สมาชิกเข้าใจในองค์การเก่ียวกับกฎและหลักการขององค์การเพื่อให้บุคคลมี
ลกัษณะเป็นหนึ่งเดียวกบัองคก์าร  

6. ประวตัิขององคก์าร (History) คือ การรูป้ระวตัิวฒันธรรม ความเช่ือ ขอ้ปฏิบตัิ
ต่างๆขององคก์รก็ท าใหเ้ขา้ใจสมาชิกในองคก์รมากขึน้รวมถึงรูป้ระวตัิของผูอ้ื่นในองค์กรก็ท าใหรู้ ้
วา่ จะตอ้งปฏิบตัิอย่างไรใหเ้หมาะสม  

มีงานวิจยัหลายเรื่องไดพ้บว่า เนือ้หาในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพล
ต่อการประกอบอาชีพของบุคคล เช่น การศึกษาของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธ์ิ (2545) ได้ศึกษา
เก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู พบว่า บคุคลซมึซบัเอกลกัษณว์ิชาชีพครูแนะแนวทัง้
ในมิติของความรูส้ึกเป็นปมเด่นและลกัษณะเด่นทางบุคลิกภาพตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครูแนะแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแนะแนวที่บรรจใุหม่จะซึมซบัเอกลกัษณว์ิชาชีพ จากการ
ไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครูจากโรงเรียนในเนื ้อหาต่างๆ ไดแ้ก่ การรูเ้ป้าหมาย การ
ใชภ้าษาเฉพาะในงานการรบัรูป้ระสิทธิภาพในงานการเมืองในองคก์ารความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและความเขา้ใจเก่ียวกับประวัติและวัฒนธรรมการท างานและการศึกษาของ จรลั อุ่น
ฐิติวฒัน ์(2548) พบว่า ความพึงพอใจในงานและความผกูพนัในองคก์ารพนักงานสถาบนัการเงิน
พิเศษของรฐั มีผลมาจากเนือ้หาในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององคก์าร  ไดแ้ก่ ความรู้
เก่ียวกบัองคก์าร ความรอบรูใ้นงานและความชดัเจนในบทบาทโดยที่งานวิจยัของ ออสทรอฟ และ
โคสโลสกี (Ostroff  & Kozlowski. 1992) ที่ศึกษาการถ่ายทอดทางสงัคมขององคก์าร ผลการวิจยั
พบว่า พนกังานใหม่จะสนใจเนือ้หาความรูเ้รื่องงานและบทบาทการท างานมากกว่าเนือ้หาความรู้
เรื่ององคก์ารและหวัหนา้งานเป็นแหล่งขอ้มลูที่มีความสมัพนัธส์งูกับความพึงพอใจในงานความ
ผกูพนัในองคก์ารการปรบัตวัความเครียด ความตัง้ใจและการลาออก  

จะเห็นไดว้่าบุคคลในแต่ละวิชาชีพก็มีเนือ้หาในการถ่ายทอดที่ส  าคัญต่อวิชาชีพที่
แตกต่างกนัออกไปไม่จ าเป็นตอ้งมีเนือ้หาที่ตายตวัเหมือนกนัในทกุวิชาชีพ โดยการศกึษาเนือ้หาใน
การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครูก็เช่นเดียวกันเนือ้หาของการถ่ายทอดก็จะมีรายละเอียดที่
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แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ และยงัตอ้งมีเนือ้หาที่สง่เสรมิใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครูอีกดว้ย ซึ่ง
อาจสอดแทรกไวใ้นเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาชีพครูโดยอาจจะสอดแทรกขึน้ระหว่างการสอน
กลุ่มรายวิชาชีพครูหรืออาจจะมีการเสริมสรา้งเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมของสถานศึกษาหรือ
องคก์ารวิชาชีพครูไดซ้ึ่งตอ้งผ่านกลวิธีการถ่ายทอดที่แตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของ
เนือ้หา 

2.5 แนวคิดและงานวิจัยของกลวิธีในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ    
ส าหรบังานวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัสนใจที่จะศกึษากลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ

ครูเพื่อผลที่ไดจ้ากงานวิจิยคณุภาพน ามารว่มสรา้งโปรแกรมเพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
โดยกลวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการต่างๆ ที่ใชใ้นการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพใหแ้ก่บุคคลนัน้ 
แวน มาเนนและ ชีน (Van Mannen & Schein. 1979) ไดพ้ัฒนาโมเดลกลวิธีการถ่ายทอดทาง
สงัคมเชิงวิชาชีพโดยองคก์ารสามารถสรา้งประสบการณใ์หพ้นกังานใหม่ไดเ้รียนรูค้่านิยมบรรทดั
ฐานทางสงัคมและทกัษะในการปฏิบตัิงานมีทัง้หมด 6 รูปแบบและมองว่ากลวิธีการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ของพนักงานใหม่ในองค์การซึ่งแต่ละกลวิธี
ประกอบดว้ยมิติที่เป็นคู่ที่ตรงขา้มต่อเนื่องกัน  (จรลั อุ่นฐิติวฒัน .์ 2548: 14-16; อา้งอิงจาก Van 
Mannen & Schein. 1979) ไดแ้ก่  

1. การถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  (Collective vs. 
Individual) กลวิธีการถ่ายทอดแบบเป็นกลุ่ม คือ การจดัเนือ้หาประสบการณช์ดุเดียวกนัพรอ้มกนั
ให้บุคคลที่เขา้มาใหม่เรียนรูใ้นสิ่งเดียวกันและพรอ้มกันเป็นกลุ่ม ส่วนกลวิธีการถ่ายทอดเป็น
รายบุคคลเป็นการใหเ้นือ้หาประสบการณ์ต่อสมาชิกใหม่แยกล าพังเพียงคนเดียวโดยแยกจาก
บคุคลอื่นในองคก์าร  

2. การถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ (Formal vs. 
Informal) กลวิธีการถ่ายทอดแบบเป็นทางการ คือ กิจกรรมหรือมีโปรแกรมเนือ้หาการฝึกอบรมที่
จัดแยกส าหรบัผูเ้ขา้ท างานใหม่อย่างชัดเจนและเป็นทางการ ส่วนกลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคม
แบบไม่เป็นทางการจะไม่มีการระบุบทบาทของพนักงานใหม่อย่างเฉพาะเจาะจง และไม่แยก
กิจกรรมหรือเนือ้หาในการฝึกอบรมออกจากสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า โดย
พนกังานใหม่จะเรยีนรูบ้ทบาทใหม่ตามสบายหรอืไม่เป็นทางการ  

3. การถ่ายทอดทางสงัคมแบบยอมรบัลกัษณะเดิมหรือแบบถอดถอนลกัษณะ
เดิม  (Investiture vs. Divestiture) การถ่ ายทอดทางสังคมแบบยอมรับลักษณะเดิม  คือ 
กระบวนการที่พนกังานใหมส่ามารถใชค้วามรูค้วามสามารถทกัษะของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มท่ีโดย
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องคก์ารจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณลกัษณะพนักงานใหม่ ส่วนการถ่ายทอดทางสงัคมแบบ
ถอดถอนลกัษณะเดิม คือ พนกังานเขา้ใหม่จะถกูปฏิเสธคณุลกัษณะส่วนบคุคลบางประการ และ
ใหเ้นือ้หาเก่ียวกบัความรูค้วามสามารถและทกัษะใหม่เขา้ไปแทน  

4. การถ่ายทอดทางสังคมแบบตามล าดับขั้นตอนหรือแบบไม่เป็นขั้นตอน  
(Sequential vs. Random) การถ่ายถอดทางสงัคมแบบตามล าดบัขัน้ตอน คือ องคก์ารหรืออาชีพ
นั้นๆ จะก าหนดขั้นตอนของเนือ้หาในการถ่ายทอดที่ เป็นขั้นตอนตามล าดับจนกว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานในขั้นนั้นๆ ได้ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็นขั้นตอน  คือ การถ่ายทอดที่มี
ล  าดับขัน้ตอนของเนือ้หาในการถ่ายทอดที่ไม่ชัดเจนหรือมกัเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสามารถจัดให้
เนือ้หาประสบการณใ์ดก่อนหรอืหลงัก็ได ้ 

5. การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตัวแบบหรือแบบที่ไม่มีตัวแบบ  (Serial vs. 
Disjunctive) การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตัวแบบ คือ การจัดผูมี้ประสบการณ์มากกว่าและมี
ต าแหน่งใกลเ้คียงกนั ใหก้ารดแูลและถ่ายทอดเนือ้หาต่างๆใหก้บัพนกังานใหม่ในการท างานอย่าง
ใกลช้ิด สว่นการถ่ายทอดทางสงัคมแบบไม่มีตวัแบบคือ พนกังานใหม่ไม่มีผูมี้ประสบการณห์รือตวั
แบบ ที่จะบอกพนกังานใหม่เก่ียวกบัเนือ้หาที่ส  าคญัในการท างาน  

6. การถ่ายทอดทางสังคมแบบตารางเวลาคงที่หรือแบบที่ตารางเวลาไม่คงที่  
(Fixed vs. Variable) การถ่ายทอดทางสงัคมแบบตารางเวลาคงที่คือ การจดัเนือ้หาในการอบรม
แก่พนักงานใหม่ตามก าหนดเวลาที่แน่นอนให้สัมพันธ์กับการท างานแต่ละขั้นตอน  ส่วนการ
ถ่ายทอดทาสงัคมแบบตารางเวลาไม่คงที่คือ พนกังานใหม่จะไดร้บัเนือ้หาในการการถ่ายทอดที่ไม่
มีการก าหนดเวลาที่แน่นอน  

ดงันัน้กลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพทัง้ 6 รูปแบบ มีอิทธิพลต่อบคุคลที่เขา้
ท างานใหม่แตกต่างกนัเพราะเนือ้หาและประสบการณท์ี่องคก์ารหรือกลุม่วิชาชีพจดัใหแ้ตกต่างกนั
ซึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพก็มีเนือ้หาในการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน  กลวิธีในการถ่ายทอดก็อาจจะมี
ความแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบับรบิทของวิชาชีพนัน้ๆ  

จากการศกึษางานวิจยัเก่ียวกบักลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู พบว่า ยงั
ไม่มีงานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบักลวิธีการถ่ายทอดวิชาชีพครูโดยตรง มีเพียงแตง่านวิจยัที่ศกึษากลวิธี
ในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพอื่นๆ ดงัเช่นงานวิจัยของ วิรตัิ ปานศิลา (2542) ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรดา้นสาธารณสุขไดร้บัการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพดว้ยกลวิธีทั้งแบบเป็น
ทางการและ ไม่เป็นทางการโดยแบบเป็นทางการในดา้นเนือ้หาเก่ียวกับวิธีการหรือกระบวนการ
การท างานจากการอบรมปฐมนิเทศ การจัดประชุมหรือการนิเทศงานจากหน่วยงานราชการที่
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เก่ียวขอ้งและการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพแบบไม่เป็นทางการในดา้นเนือ้หาเก่ียวกบัวิธีการ
หรือกระบวนการการท างาน  จากการบอกเล่า สั่งสอน ชีแ้นะหรือการท าตามอย่างจากเพื่อน
รว่มงานในวงการสาธารณสขุดว้ยกันมีผลต่อพฤติกรรมการท างานดา้นการปฏิบตัิงานสนับสนุน
การสาธารณสขุมลูฐานและการพฒันาชนบทซึ่งสอดคลอ้งกบั สมพล มาสปุรีดิ์ (2548) ไดศ้ึกษา
เก่ียวกบักระบวนการเขา้สูอ่าชีพและการธ ารงอาชีพของอาชีพตวัตลก ผลการศกึษาไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถึงกลวิธีในการถ่ายถอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพเก่ียวกบัการฝึกทกัษะความสามารถของการเป็นตวั
ตลก โดยมีการฝึกฝนทกัษะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยกระท าผ่านเพื่อนรว่มงานศึกษา
จากสื่อเช่น วีดีโอ ซีดี หนังสือของต่างประเทศและจากการลองผิดลองถูกดว้ยตนเองโดยยังมี
งานวิจยัที่ศึกษาเก่ียวกบักลวิธีมากกว่าหนึ่งกลวิธี คือการศึกษาของ จรลั อุ่นฐิติวฒัน ์(2548) ได้
ศกึษาเก่ียวกบักลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมขององคก์ารที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในงานและความ
ผกูพนัในองคก์ารส าหรบัพนกังานสถาบนัการเงินพิเศษของรฐัผลวิจยัพบว่า  พนกังานที่ไดร้บัการ
ถ่ายทอดทางสงัคมแบบตามล าดบัขัน้ตอนมากย่อมมีความพึงพอใจในงานมากโดยผลนี ้ส่งผ่าน
ตวัแปรความรูเ้ก่ียวกบัองคก์ารและความรอบรูใ้นงานในขณะเดียวกบัพนกังานท่ีไดร้บัการถ่ายทอด
ทางสังคมแบบตามล าดับขัน้ตอนมากย่อมมีความผูกพันในองคก์ารมากโดยผลส่งผ่านมาทาง
ความชดัเจนในบทบาทพนกังานที่ไดร้บัการถ่ายทอดสงัคมแบบมีตวัแบบมากย่อมมีความพงึพอใจ
ในงานมากโดยผลนีส้่งผ่านความรูเ้ก่ียวกับองคก์ารพนักงานที่ไดร้บัการถ่ายทอดทางสงัคมแบบ
ยอมรบัลกัษณะเดิมมากย่อมมีความชดัเจนในบทบาทมาก สว่นพนกังานที่ไดร้บัการถ่ายทอดทาง
สงัคมแบบไม่เป็นทางการมากมีความพึงพอใจในงานมากซึ่งจะเห็นไดว้่าบุคคลในแต่ละวิชาชีพก็
ไดร้บัเนือ้หาผ่านกลวิธีในการถ่ายทอดเชิงวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป โดยไม่มีเนือ้หาที่ตายตัว
เหมือนกันในทุกวิชาชีพโดยการศึกษากลวิธีในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพของนักศึกษา
วิชาชีพครูก็เช่นกัน กลวิธีของการถ่ายทอดก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ  รวมถึง
เนือ้หาของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเพื่อส่งเสริมรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดจิต
วิญญาณความเป็นครูซึ่งการประมวลเอกสารทัง้แนวคิดและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบักลวิธีของการ
ถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพจะเป็นเพียงแนวทางในการศึกษาเท่านัน้โดยกลวิธีในการถ่ายทอด
ทางสงัคมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครูอาจจะมีกลวิธีที่เหมือนหรือแตกต่างจากนีก้็ไดต้าม
ความเหมาะสมของเนือ้หาและสถานการณท์ี่แตกตา่งกนัออกไป   

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมวิชาชีพครู
นัน้ผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดนีม้าประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัเพื่อศกึษาถึงกลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมวิชาชีพ
ครูที่ไดจ้ากงานวิจยัเชิงคณุภาพแลว้น าผลที่ไดม้าสรา้งโปรแกรมเพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
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ครูใหแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครู โดยใชแ้นวคิดนีเ้ป็นกรอบแนวคิดในการสรา้งแนวการสมัภาษณ์ใน
การวิจยัระยะที่ 1 ที่ใชก้ารศกึษาเชิงคณุภาพเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งกลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมมของครูผู้
มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งผลที่ไดจ้ะน ามาสรา้ง
โปรแกรมฯ      ในงานวิจยัระยะที่ 2 ซึง่เป็นการวิจยัเชิงทดลองต่อไป  

2.6 แนวคิดหลักสัมมาทฏิฐิในพระพุทธศาสนา 
จากขอ้คน้พบในงานวิจยัเชิงคณุภาพ พบว่า มีตวัแปรเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและตวั

แปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูเป็นเงื่อนไขภายในที่ท  าให้กลุ่มตวัอย่างมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูและตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นเงื่อนไขภายนอกที่ท  าใหก้ลุม่ตวัอย่างมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัสมัมาทิฏฐิในพระพทุธศาสนาที่สรุปวา่เป็นความเห็นชอบ
หรือปัญญาที่รูแ้จง้เห็นจริงเป็นทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถูกตอ้งเป็นตน้ทางของความดีงามทัง้ปวงซึ่ง
การปฏิบตัิก็ขึน้อยู่กบัความสามารถและพลงัของความคิดบวกของแต่ละคนและระดบัสติปัญญา
ซึ่งตอ้งอาศยัเหตปัุจจยั 2 อย่างคือ (1) ปรโตโฆสะเป็นการฟังเสียงจากผูอ้ื่นเพื่อการกระตุน้หรือชกั
จงูจากภายนอก และ (2) โยนิโสมนสิการเป็นการใชค้วามคิดที่ถูกวิธี การรูจ้กัคิด คิดเป็น คิดเป็น
ระบบ มองสิ่งทัง้หลายโดยการใชส้ติพิจารณา โดยมีรายละเอียดในส่วนของปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยภายในที่ท  าให้บุคคลเกิดความเห็นชอบและปฏิบัติตนในทางที่ดีเช่ือมโยงไปยังผลของ
เงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู เนื่องจากจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นลักษณะของ
ความคิด ความเข้าใจอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่ท  าใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครูไดผู้ว้ิจัยจึงไดน้  าแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิมาร่วม
อภิปรายในงานวิจยัครัง้นี ้

2.6.1 ความหมายหลักสัมมาทฏิฐิ  
สมัมาทิฏฐิ (Right Understanding) เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับธรรมหลายนัยแยก

เป็น 2 ค า คือ สมัมา หมายถึง ดีชอบ ถกูตอ้ง สมบรูณจ์ริงแท้ และค าว่า ทิฏฐิ หมายถึง ความเห็น
ความเขา้ใจ ความเช่ือถือ เม่ือรวมสองค าเขา้ดว้ยกนัจึงเป็นสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ปัญญาเห็นชอบ
ในอริยสัจ ๔  (พระพรหมคุณาภรณ์ 2551) สอดคล้องกับ ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้
ความหมายค าว่าสมัมาทิฏฐิ หมายถึง ปัญญาเห็นชอบหรือความเห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
เช่น มีความเห็นว่าท าดีไดด้ีท าชั่วไดช้ั่ว เช่น เห็นว่าบิดามารดามีคณุธรรมที่บุตรควรเคารพนบัถือ
หรือเห็นว่าการอนุเคราะห์กัน การเกื ้อกูลกันการพึ่งพาอาศัยกัน การให้อภัยกันเป็นแนวทาง
ก่อใหเ้กิดสันติสุขขึน้ในสังคม ดังนั้นสัมมาทิฏฐิที่ใชใ้นที่นี ้หมายถึง ความเห็นชอบตามท านอง
คลองธรรมการคิดเป็นระบบอย่างสรา้งสรรคมี์ความถกูตอ้งตามหลกัแห่งเหตแุละผลในอรยิสจั 4 รู ้
ดีรูช้ั่วไม่แอบแฝงดว้ยผลประโยชนข์องตนเองหรือพวกพอ้งยึดประโยชนส์ขุของส่วนรวมเป็นที่ตัง้
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แบ่งระดับความเห็นชอบนีอ้อกเป็น 2 อย่าง คือ 1) สัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะ หมายถึง ความคิด 
ทฤษฎี ค่านิยมที่ด  าเนินไปตามวิถีของชาวโลก คนที่มีสัมมาทิฏฐิชนิดนีจ้ะมีความเช่ือและการ
ยอมรบัการกระท าและผลการกระท าของตน หรือมีความส านึกในความรบัผิดชอบต่อการกระท า
ของตนเองและสงัคม และ 2) สมัมาทิฏฐิที่เป็นโลกตุตระ หมายถึง ความรูค้วามเขา้ใจสิ่งทัง้หลาย 
ตามสภาวะของมนัเอง ไม่เอนเอียงไปตามความชอบของตนเองหรือหมู่คณะ ความรูค้วามเขา้ใจ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิตามหลกัไตรลกัษณะ สมัมาทิฏฐิแบบนีเ้ป็นขัน้สจัธรรม ไดแ้ก่ มรรค ผล 
และนิพพานได ้

ดงันัน้สมัมาทิฏฐิทัง้ 2 ประเภทนี ้ถือว่าเป็นทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถกูตอ้ง เป็นตน้
ทางของความดีงามทัง้ปวง ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัทกุคน คนเราจะปฏิบตัิตามหลกัสมัมาทิฏฐิระดบัใดนัน้ 
ก็ขึน้อยู่กบัความสามารถและพลงัของความคิดบวกของแต่ละคน และระดบัสติปัญญาของแต่ละ
คน ยิ่งไปกว่านัน้สมัมาทิฏฐิจะก่อใหเ้กิดประโยชนอ์นัน่าพอใจและน าไปสูก่ารแกปั้ญหาทกุอย่างได้
จรงิก็ตอ้งอาศยัเหตปัุจจยั 2 อย่างนีเ้สมอ คือ ปรโตโฆสะการฟังเสียงจากผูอ้ื่น และโยนิโสมนสิการ
การคิดเป็น คิดถกูวิธี มีรายละเอียด ดงันี ้1) ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผูอ้ื่นการกระตุน้หรือชกั
จงูจากภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจยัภายนอก คือ การรบัฟังค าแนะน าสั่งสอน การศึกษา
เลา่เรียนการสนทนาซกัถามการฟังค าบอกเลา่ชกัจงูของผูอ้ื่น โดยเฉพาะการสดบัพระสทัธรรมจาก
ท่านผูเ้ป็นกัลยาณมิตรนอกจากนั้น ขอ้นีย้ังรวมไปถึงการโฆษณา ข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ ์โทรทัศน ์
วิทย ุอินเตอรเ์น็ต หรือข่าวสารต่างๆ เป็นตน้ แต่เสียงหรือค าเหลา่นีจ้ะตอ้งตัง้อยู่บนฐานแห่งความ
ดี ไม่มีผลประโยชนแ์อบแฝงและปราศจากอคติ 4 ประการ และ 2) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การ
ใชค้วามคิดถูกวิธี การรูจ้กัคิด คิดเป็น คิดเป็นระบบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปัจจยัภายในคือกระท า
ในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทัง้หลายโดยการใชส้ติพิจารณารูจ้กัสืบสาวหาเหตผุล แยกแยะสิ่งนัน้ๆ 
หรือปัญหานัน้ๆ ได ้เพื่อใหเ้ห็นตามสภาวะและตามความสมัพันธแ์ห่งเหตุปัจจัยของมันเองรูจ้ัก
มองสิ่งทัง้หลายตามที่มนัเป็น ไม่ใช่มองเหตปัุจจยัทัง้หลายเพราะเราตอ้งการใหม้นัเป็นตามที่เรา
ตอ้งการปัจจยัที่ก่อเกิดสมัมาทิฏฐิทัง้สองอย่างนีจ้ะตอ้งอิงอาศยัซึ่งกนัและกนั จะขาดขอ้ใดขอ้หนึ่ง
ไปไม่ได ้และตัง้อยู่บนฐานแห่งความถกูตอ้งตามหลกัธรรมและสอดคลอ้งกบัเหตผุล  

2.6.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสัมมาทฏิฐิ 
ธนกร ชสูขุเสรมิ (2560) ไดก้ารประยกุตใ์ชส้มัมาทิฏฐิเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้

ในสงัคมไทยที่ก าลงัประสบอยู่ขณะนี ้หลกัสมัมาทิฏฐิเป็นระบบความคิดเห็นถกูตอ้ง เป็นแสงทอง
เบือ้งตน้ของความคิดสรา้งสรรค ์ที่สามารถสรา้งประโยชนม์หาศาลแก่มนษุยท์กุคน ตัง้แต่ระดบัตน้
จนถึงระดบัสงูสดุและเป็นกระบวนการทางความคิด มีระบบที่ประกอบดว้ยเหตแุละผลตามหลกั
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ของอรยิสจั 4 ไม่อิงอาศยัประโยชนข์องตนหรือพวกพอ้ง หลกัการขอ้นีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
การแกปั้ญหาต่าง ๆ ในสงัคมไดจ้รงิ ปัญหาความขดัแยง้ในครอบครวัก็ดี ในสงัคมก็ดี สว่นใหญ่จะ
เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกตอ้งไม่มีเหตผุล มกัถือตนเองเป็นศูนยก์ลาง มีผลประโยชนแ์อบแฝง ไม่
ยึดถือเหตุผลและความถูกตอ้งในการขับเคลื่อนสนัติสุขสู่สงัคม ไม่เคารพเหตุผลของแต่ละฝ่าย 
และไม่หาวิธีพูดคุยระดมความคิดกันถา้ฝ่ายตนเองไดร้บัประโยชนก์็จะบอกว่าเป็นความคิดดี มี
ความถูกตอ้ง แต่ถา้ฝ่ายตนเสียประโยชนก์็จะบอกว่า เป็นความคิดที่ใชไ้ม่ได ้พยายามหาวิธีการ
ยบัยัง้หรือประทว้งฝ่ายตรงกนัขา้มดว้ยรูปแบบต่าง ๆในทางกลบักนั ถา้ครอบครวัก็ดีหรือกลุ่มคน
ในสงัคมก็ดี รูจ้กัใชท้างสายกลางคือมชัฌิมาปฏิปทาที่มีสมัมาทิฏฐิเป็นแกนกลางในการขบัเคลื่อน
ความคิดไปสู่การกระท าที่ถูกต้องแล้ว ปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ ก็จะลดลงตามล าดับ และ
ก่อใหเ้กิดสนัติสขุขึน้แก่คนทกุกลุม่ในสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิและยั่งยืน 

ส่วนที ่3 แนวคิดส าหรับการพัฒนาใหเ้กิดจติวิญญาณความเป็นครู 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้  

การเรียนรู ้(Learning) ของนกัจิตวิทยานัน้เป็นค าที่นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorists) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive) และกลุ่มมนษุยนิยม (Humanism) ใชใ้นการศึกษา 
หาความรูโ้ดยใหค้วามหมายของการเรียนรูใ้นลกัษณะที่ว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
ศักยภาพของพฤติกรรมของอินทรียต์่อสถานการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่อินทรียมี์ประสบการณ์
ทางตรงหรือทางออ้มกับสภาพการณ์นัน้ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือศักยภาพของ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเป็นไปในลกัษณะที่ค่อนขา้งถาวรโดยไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่
เป็นผลจากวุฒิภาวะ แนวโนม้การตอบสนองของเผ่าพันธุ์หรือสภาวะชั่วคราวต่างๆ  เช่น ความ
เหนื่อยลา้ ความเมา แรงขบัพฤติกรรมและสภาวะอื่นๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้นัน้จะ
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่ก็ได ้โดยภาพรวมจะเห็นว่านกัจิตวิทยากลุม่ต่างๆ มีมมุมองใน
สิ่งที่เหมือนกนัคือ การพิจารณาพฤติกรรมหรือศกัยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนัน้ จะพิจารณา
จากพฤติกรรมที่สงัเกตไดด้ว้ยมมุมองที่ต่างกนั ท าใหน้กัจิตวิทยาแต่ละกลุ่มมีความคิดต่างกนัใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การอธิบายการเรียนรูก้ลุ่มพฤติกรรมนิยม  การอธิบายจากการพิจารณา
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้กบัปฏิกิริยาตอบสนอง  ซึ่งเป็นสิ่งที่สงัเกตเห็นไดช้ดัเจนจาก
ปฏิกิรยิาตอบสนองของบคุคลที่แสดงออกเม่ือมีสิ่งเรา้ ส่วนกลุ่มปัญญานิยมอธิบายการเรียนรูโ้ดย
เน้นที่กระบวนการในสมองซึ่งเป็นตัวบูรณาการ  (Integrators) ที่ท  าให้บุคคลเกิดการเรียนรู ้
นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเห็นว่าการเรียนรูท้  าใหเ้กิดลกัษณะนิสยั  (Habits) เนน้พฒันาการ
ของการตอบสนองว่าจะมีการคงทนมากขึน้  แต่กลุ่มปัญญานิยมเห็นว่าการเรียนรูท้  าให้เกิด
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โครงสรา้งทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือท าให้เกิดการเรียนรูใ้นข้อเท็จจริง  (Factual 
Knowledge) กลา่วคือ เม่ือเกิดการเรยีนรูน้ัน้บคุคลจะไดร้บัความรูใ้นขอ้เท็จจรงิซึง่สามารถไปปรบั
ใชใ้นสถานการณอ์ื่นได  ้ส าหรบัการเกิดการเรียนรูน้ัน้กลุ่มพฤติกรรมนิยมอธิบายว่า เกิดจากการ
รวบรวมลกัษณะนิสยัจากสถานการณค์รัง้ก่อนที่เหมาะสมมาแกปั้ญหาในสถานการณใ์หม่  แต่ถา้
ไม่ไดผ้ลก็จะใชว้ิธีการลองผิดลองถกูใหม่ จนกว่าจะไดว้ิธีการแกปั้ญหาที่ท  าใหเ้กิดการเรียนรูต้าม
เป้าหมายแต่ส  าหรบักลุ่มปัญญานิยมนัน้อธิบายว่า บุคคลใชโ้ครงสรา้งของปัญญาหรือความคิด
จากสถานการณ์เดิมมาพิจารณาสภาพของปัญหาใหม่จนเกิดการหยั่งรูห้รือความคิดที่จะแจง้  
(Insight) แลว้จึงใชค้วามคิดนัน้แกปั้ญหาจนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมาย  (ประทีป จินงี่; และคน
อื่นๆ. 2558)  

ซึ่งจากค าอธิบายดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้ิจยัได้สนใจน าแนวคิดการปรบัพฤติกรรม
ทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social 
Cognitive Theory) มาพฒันาโปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นการจดั
ประสบการณท์างออ้มใหก้บันกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่ก  าลงัจะขึน้ชัน้ปีที่ 5 ไดเ้รียนรู ้ซึ่งผูว้ิจยั
เช่ือว่าเม่ือนกัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้รียนรูอ้นัเกิดจากประสบการณท์างออ้มที่ผูว้ิจยัไดจ้ดัโปรแกรมให้
นัน้จะท าใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูเกิดการเรียนรูท้ี่จะเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูส้กึแลว้ส่งผล
ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูมีพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ดว้ย  

3.2 แนวคิดการปรับพฤตกิรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification)  
จากแนวคิดของแคลิช (สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต. 2560 ; อา้งอิงจาก H. Kalish : 1981) 

กล่าวว่าการปลกูฝังพฤติกรรมที่พึงประสงคมี์หลายวิธีแต่วิธีที่เป็นระบบและสามารถน ามาใชใ้น
การเสรมิสรา้งพฤติกรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  คือ การปรบัพฤติกรรม (Behavior Modification) 
เพราะเป็นหลกัการที่คลอบคลมุทัง้แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู ้ การวางเงื่อนไขและแนวคิดทาง
จิตวิทยาต่างๆ ที่ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนษุยท์ี่สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้แนวคิดของการ
ใชห้ลกัการพฤติกรรม  น ามาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรมนัน้มีอยู่ดว้ยกัน 2 วิธี (สมโภชน ์
เอี่ยมสุภาษิต. 2560) วิธีแรกคือ วิธีการควบคุมจากภายนอก  (External Control) เป็นวิธีการ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลอื่น ในกรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มไดก้็สามารถพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลนั้นไดโ้ดยใชท้ฤษฎีการเรียนรูก้ารวางเงื่อนไขจัดการกระท ากับพฤติกรรม
โดยตรง ดว้ยการควบคมุสภาพแวดลอ้มต่างๆ ใหไ้ด้ เช่น การเสริมแรงดว้ยรางวลัหรือสิ่งของเพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่ยงัมีขอ้จ ากัดของวิธีการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเห็นไดจ้ากงาน
ของ อิลลอนและแอซริน (สมโภชน  ์เอี่ยมสุภาษิต. 2560; อา้งอิงจาก Ayllon & Azrin: 1965) ได้
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ศกึษาว่าหลงัจากที่ใหก้ารเสรมิแรงดว้ยเบีย้อรรถกร บคุคลจะแสดงพฤติกรรมเปา้หมายเพิ่มขึน้ แต่
หลงัจากที่ถอดถอนเบีย้อรรถกรออกแลว้จะส่งผลใหพ้ฤติกรรมลดลง ทัง้นีเ้ป็นเพราะเบีย้อรรถกร
เป็นตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมากในการเพิ่มพฤติกรรมแต่เนื่องจากการเสริมแรงไม่ไดเ้นน้ที่
กระบวนการฝึกใหเ้กิดพฤติกรรมเป้าหมายดว้ยตนเองแต่เป็นการฝึกใหเ้กิดพฤติกรรมเป้าหมาย
ดว้ยการควบคมุจากภายนอก ท าใหบุ้คคลไม่ตระหนกัถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง (โสภิ
ดา ลิม้วฒันาพนัธ.์ 2538: 82) ดงันัน้อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมเปา้หมายคือ 
วิธีการควบคุมจากภายใน (Internal Control)  หากตอ้งการจะพัฒนาพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมสภาพแวดล้อมของบุคคลที่จะพัฒนาได้โดยตรงอาจเลือกวิธีการเปลี่ยนที่ความรูส้ึก 
(Feeling) หรอืที่กระบวนการทางปัญญา (Cognitive) เพื่อใหส้ง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นอกจากนีย้งัมีแนวคิดของ แคซดิน (สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต. 2560; อา้งอิงจาก H. 
Kazdin : 1978) ไดเ้สนอหลักการพืน้ฐานของแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญาไวว้่าเป็น
กระบวนการที่เปลี่ยนความคิด การตีความ การตัง้ขอ้สนันิษฐานใหส้ง่ผลไปสูก่ารเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอกโดยนกัปรบัพฤติกรรมทางปัญญามีความเช่ือดงันี  ้1) กระบวนการทางปัญญานัน้มีผลต่อ
พฤติกรรม  2) กระบวนการทางปัญญาสามารถจัดให้มี ขึ ้นและเปลี่ ยนแปลงได้  และ  
3) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางปัญญา ดังนั้น
จุดมุ่งหมายของนักปรบัพฤติกรรมทางปัญญาจึงมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงทางปัญญาเพื่อส่งผลให้
พฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2560; อา้งอิงจาก Mahoney.1974) 
ทัง้นีเ้พราะกระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมมีความสมัพนัธก์นั โดยคาลิช (Kalish. 1981) ได้
เสนอความสมัพนัธข์องสิ่งเรา้ กระบวนการทางปัญญา พฤติกรรมและผลกรรมว่ามีลกัษณะแบบ
ปฏิสมัพนัธก์นั (Interaction) กลา่วคือ บคุคลแสดงพฤติกรรมภายนอกดว้ยการชีแ้นะ(Prompting) 
จากกระบวนการทางปัญญาและในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ทางปัญญา ดังแสดงให้เห็นถึงภาพสรุปความสัมพันธ์ของสิ่งเรา้  กระบวนการทางปัญญา 
พฤติกรรมและผลกรรม ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 1ความสัมพันธ์ในลักษณะ Interaction 

ที่มา: แคลิช (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา. 2534 ; อา้งอิงจาก Kalish. 1981) 

จากภาพที่แสดงขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้่า ตัวแปรภายในบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออก การปรับพฤติกรรมดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
(Cognitive Behavior Modification หรือ  CBM) ซึ่ งแนวคิดนี ้บู รณาการมาจากแนวคิดของ
นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยม และแนวคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมมีความเช่ือ
ว่าพฤติกรรมภายนอกของบคุคลที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา
ภายใน ดังนัน้แนวคิดพฤติกรรมปัญญานิยมจึงเช่ือว่ามีสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเรา้  (S) กับพฤติกรรม
ภายนอก (B2) ซึ่งไดแ้ก่ ความคิด ความเช่ือ เจตคติ ความคาดหวงัที่เป็นพฤติกรรมภายใน (B1) 
โดยที่กระบวนการทางปัญญาเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเรา้กับพฤติกรรมภายนอกของบุคคล  
ดังนั้นถ้าสามารถเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาได้  พฤติกรรมภายนอกของบุคคลย่อม
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมจะพฒันาไปมากนอ้ยเพียงใดนัน้ ยงัขึน้กบัผลกรรมที่บคุคลนัน้ไดร้บัต่อ
การแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ดว้ย (ประทีป จินงี่. 2540)  

นอกจากนี ้ได้มีผู้เสนอแนวคิดการเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาของบุคคลซึ่ง
กระท าไดห้ลายวิธีไวห้ลายท่าน ดงัเช่น มิชเชนบวมม ์(Meichenbaum. 1971) ไดใ้ชก้ารฝึกสอน
ตนเอง (Self-Instruction Training) ที่ใชว้ิธีพูดภายในใจตนเองหรือ SRR (Systematic Rational 

สิ่งเร้าที่เข้ามา 

กระทบ 

กระบวนการทางปัญญา 

เช่น ความคิด ความรู้สึก 
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แสดงออก 

ผลกรรม 
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B1 กระบวนการทางปัญญา B2 

องค์ประกอบเสริม 

ประสบการณ์ในอดีต 

ตัวแบบ 

สภาวะทางสรีระวิทยา 

สัมพันธภาพกับผู้อื่น 

เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่ B1 B2 
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Restructuring) การเปลี่ยนโครงสรา้งพิจารณาเหตผุลอย่างเป็นระบบของ โกลดไ์ฟรด์ (Goldfried. 
1973) แ ล ะ แ น ว คิ ด  RET (Rational Emotive Therapy) ข อ ง  อิ ล ลิ ส  (Ellis.1979)  
ที่เช่ือว่า อารมณข์องบคุคลเปลี่ยนไดโ้ดยใชค้วามคิดที่มีเหตผุลซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการเรียนรูจ้าก
การสงัเกตตามแนวคิดของแบนดรูา (Bandura.1986) ที่เช่ือวา่พฤติกรรมของบคุคลเกิดขึน้จากการ
เรียนรูจ้ากการสงัเกตผ่านตวัแบบ ดงันัน้ตามแนวคิดนีว้ิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในจึงเปิดกวา้ง
เพราะถ้าท าให้กระบวนการทางปัญญาเปลี่ยนแล้วก็จะส่งผลถึงพฤติกรรมภายนอกในที่สุด  
(ประทีป จินงี่. 2540, น. 233 - 238) 

ส าหรับรูปแบบของกระบวนการคิด  Meichenbaum (ทิพย์วัลย์ สุทิน. 2539: 30; 
อา้งอิงจาก Meichenbaum. 1986: 346-350) อธิบายกระบวนการคิดแบง่เป็น 3 กลุม่ดงันี ้        1) 
กระบวนการคิดในความหมายของสิ่งที่เกิดขึน้ในความคิด (Cognitive events) มีลกัษณะเป็นการ
คิด และการมีภาพในใจโดยรูส้ึกตัวของบุคคลและสามารถดึงออกมาใช้เม่ือต้องการ  ซึ่ง เบค 
(Beck) เรียกว่าเป็นความคิดอตัโนมตัิ (Automatic thought) ซึ่งเป็นการพูดในใจ หรือสิ่งที่เกิดขึน้
ภายใน และเป็นตัวกลางประสานระหว่างความเป็นเหตุผล  ความคาดหวังและสิ่งที่ เก่ียวกับ
ความคิด ดังนั้น การคิดอัตโนมัติจึงรวมถึงภาพในใจ  ค าสัญลักษณ์ต่างๆ ของบุคคล ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อบคุคลเม่ืออยู่ในสถานการณท์ี่เรียนรูส้ิ่งใหม่ สถานการณท์ี่ตอ้งตดัสินใจหรือเม่ือมีความ
คาดหวังสิ่ งใดสิ่งหนึ่ ง   2) ความคิดในลักษณะกระบวนการคิด  (Cognitive process) เป็น
กระบวนการที่จัดการกับขอ้มลูที่เขา้มาสู่บุคคล ซึ่งจะท าใหต้อ้งเลือกว่าจะใหค้วามสนใจในเรื่อง
ใดบา้งในเวลาใดและเลือกวิธีการประเมินขอ้มลูโดยกระบวนการที่เกิดขึน้นีเ้ป็นไปอย่างอตัโนมตัิ
และบุคคลมกัไม่ทราบว่าตนเองมีกระบวนการจดัการกบัขอ้มลูอย่างไร และ 3 กระบวนการคิดใน
ลกัษณะโครงสรา้ง (Cognitive structures) ซึง่โครงสรา้งของความคิดประกอบดว้ย บคุลิกลกัษณะ
นิสยัส่วนตวัของแต่ละบุคคล การตระหนกัในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ความตอ้งการที่ซ่อนแฝง
อยู่ ความเช่ือ การใหค้วามหมายตอ่สิ่งตา่งๆ ค าสญัญาและเปา้หมายสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ประมวลผลขอ้มูล (Information processing) และการจัดการกับพฤติกรรมทันใดของคนและมี
อิทธิพลต่อการประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ตัวกรองและการเลือกขอ้มูลต่างๆ  เขา้ไปใน
กระบวนการจดักระท ากบัขอ้มลู  

อย่างไรก็ตาม ฮอลต์นั (ทิพยว์ลัย ์สทุิน. 2539, น. 31; อา้งอิงจาก Haw 1990, p. 40-
44) ไดส้รุปลกัษณะกระบวนการคิดของบคุคลที่เป็นสาเหตขุองปัญหามี 2 ลกัษณะคือ 1) ปัญหาที่
เกิดจากการที่บุคคล ควบคมุกระบวนการทางความคิดของตนเองไดน้อ้ยเกินไป (Under control) 
คือเม่ือมีสิ่งเรา้มากระทบจะโตต้อบกลบัไปอย่างทนัทีทนัใดไม่สามารถที่จะรอหรือประวิงเวลาการ
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ตอบ โต้  เพื่ อ ให้พ ฤติ ก รรมของตน เองได้รับ ผลกรรม ระยะยาว  โดย เฉพ าะผู้ติ ดสุ รา 
และสารเสพติด ส่วนใหญ่มกัมีความรูส้กึไวต่อความไม่พึงพอใจและไวต่ออารมณท์างลบมากเกิน
กว่าความเป็นจริง ท าใหมี้ปฏิกิริยาที่หุนหนัพลนัแล่น ไม่ทนต่อความรูส้ึกผิดหวงัหรืออารมณท์าง
ลบและขาดแรงจงูใจที่จะควบคมุตนเอง และ 2) ปัญหาที่เกิดจากการท่ีบคุคลควบคมุกระบวนการ
ทางความคิดมากเกินไป (Over control) จนเกิดปัญหาขึน้เพราะเม่ือมีสิ่งเรา้มากระทบก็จะคิด
ในทางลบต่อตนเอง เช่น การต าหนิตนเอง คิดไม่มีเหตผุล จนไม่สามารถตดัสินใจ แสดงพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาไดใ้นลกัษณะที่เหมาะสมหรอืแสดงพฤติกรรมท่ีมีปัญหาออกมา 

3.3 ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) 
ส าหรบังานวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยได้ค้นพบทั้งตัวแปรปัจจัยภายใน ประกอบด้วยแรง

บนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และปัจจัยภายนอก ประกอบดว้ย การ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งตัวแปรปัจจัยภายในมีจ านวนมากกว่า ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่าสามารถ
เลือกพฒันาที่กระบวนการทางปัญญาเพื่อใหส้ง่ผลต่อการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูไดต้าม
แนวคิดจากทฤษฎีปัญญาสังคม  (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Albert Bandura. 
1986) เสนอว่าความหมายของการเรียนรู ้ (Learning) ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในแง่ของการ
แสดงออก (Performance) หากเพียงแต่การไดม้าซึ่งความรูใ้หม่ (Acquired) ก็ถือว่าการเรียนรู ้
เกิดขึน้แลว้ แมว้่าจะไม่แสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรูต้ามแนวคิดของแบนดูราจะเนน้ที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการแสดงออก และแนวคิดพืน้ฐานของแบนดรูา
เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษยมี์ปฏิสมัพนัธก์ับปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal 
Factor หรือ  P) ซึ่ งได้แก่  ความคิด  ความเช่ือ  ความคาดหวัง  ฯลฯ  ของบุคคลกับ ปัจจัย
สภาพแวดลอ้ม (Environmental Factor หรือ E) ซึ่งตวัแปรทัง้ 3 ตวันีจ้ะมีลกัษณะที่มีอิทธิพลเชิง
เหต ุ– ผล ซึง่กนัและกนั ดงันี ้

    B = พฤติกรรม (Behavior) 

P = ปัจจัยส่วนบคุคล (Personal Factor) 

E = สภาพแวดล้อม (Environmental Factor)  

 

ภาพประกอบ 2ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรม กบัปัจจยัสว่นบคุคล และสภาพแวดลอ้ม 

ที่มา: แบนดรูา (สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต. 2543 : 48 ; อา้งอิงจาก Bandura. 1989) 

B 

 

 

 

 

     P          E 
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3.3.1 แนวคิดกระบวนการการเสนอตัวแบบ (Modeling) 
การเสนอตัวแบบนั้นเป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท้าง

ปัญญาสงัคมของแบนดรูาที่มีความเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานัน้ไม่ไดเ้ป็น
ผลมาจากการที่คนเรามีปฏิสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มที่เขาอยู่เท่านัน้  หากแต่ยงัขึน้อยู่กับปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึกอีกด้วย  ซึ่งปัจจัยทั้ง  3 นี ้ (พฤติกรรม 
สภาพแวดล้อม  ปัจจัยส่วนบุคคล) จะมีลักษณะของการก าหนดซึ่งกันและกัน  ถ้าปัจจัยใด
เปลี่ยนแปลงไปอีกสองปัจจยัที่เหลือก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย การเสนอตวัแบบนีจ้ะพิจารณา
ในการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อใหบุ้คคลเกิดความคาดหวังถือผลที่จะเกิดขึน้บางอย่าง  ซึ่งความ
คาดหวงัถึงผลที่จะเกิดขึน้นีจ้ะสง่ผลใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม  ลกัษณะของ
กระบวนการการเสนอตวัแบบดไูดจ้ากภาพดงันี ้

 

A  B  B1  C  

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 

โดยที่  A  =  การเสนอตวัแบบ 
           B1  =  ความคิดหรอืความรูส้กึของผูส้งัเกตตวัแบบ 
           B  =  พฤติกรรมที่แสดงออก  
           C  =  ผลกรรม 

จากกระบวนการแสดงตวัแบบนัน้จะตอ้งมีการเสนอตวัแบบ (A) ที่ท  าใหผู้ส้งัเกตเกิด
ความสนใจและคิดอยากจะท าตาม (B1) เม่ือบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตามตัวแบบแลว้สิ่งที่
ตามมาคือผลกรรม (C) ที่เกิดขึน้ต่อพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมที่ท  าตามตัวแบบนั้นไดร้บัการ
เสรมิแรงทางบวกพฤติกรรมนัน้ก็จะเกิดบ่อยครัง้ขึน้แต่ถา้พฤติกรรมที่ท  าตามตวัแบบนัน้ไดร้บัการ
ลงโทษพฤติกรรมนั้นก็จะไม่ เกิดขึ ้นอีก  (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต . 2543, น . 254) แบนดูรา 
(Bandura.1986)  ไดก้ลา่ววา่ตวัแบบมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคล 3 ดา้น ดงันี ้

1. ช่วยใหบ้คุคลเรยีนรูพ้ฤติกรรมใหม่ๆ หรือทกัษะใหม่ๆ ซึ่งจากผลของตวัแบบใน
ลกัษณะเช่นนีท้  าใหเ้ราสามารถน าเอาวิธีการเสนอตวัแบบไปสรา้งพฤติกรรมใหม่ๆ  ใหก้บับุคคลที่
ยงัไม่เคยกระท าพฤติกรรมดงักลา่วนัน้ 
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2. มีผลท าให้เกิดการระงับ  (Inhibition) หรือการยุติการระงับ (Disinhibition)       
การแสดงพฤติกรรมของผูส้งัเกตตวัแบบได้ ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบัว่าเม่ือตวัแบบแสดงพฤติกรรมแลว้
ไดร้บัผลกรรมเช่นใด ถา้ตวัแบบแสดงพฤติกรรมแลว้ไดร้บัผลกรรมเป็นที่ไม่พึงพอใจ  แนวโนม้ที่ผู้
สงัเกตตวัแบบจะไม่แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบนัน้มีสงูมากเท่ากบัว่าตวัแบบท าหนา้ที่ระงบัการ
เกิดพฤติกรรม 

3. ช่วยใหพ้ฤติกรรมที่เคยไดร้บัการเรียนรูม้าแลว้ไดมี้โอกาสแสดงออกหรือถา้เคย
แสดงออกแลว้แต่ไม่ค่อยไดแ้สดงออกมากนัก  ใหแ้สดงออกมากขึน้ ผลของตัวแบบในลักษณะ
เช่นนีก้็จะท าหนา้ที่เป็นสญัญาณกระตุน้ใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา 

จากแนวคิดพืน้ฐานที่แบนดูราน าเสนอนัน้เนน้ว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลง 
ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มเพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปัญญา
ดว้ย กล่าวคือ ถา้กระบวนการทางปัญญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย  
ซึ่งแบนดรูาไดเ้สนอวิธีการหนึ่งที่สามารถใชเ้ปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาหรือพฤติกรรม
ภายในไวค้ือ กระบวนการเรียนรูจ้ากการสังเกต (Observational Learning) ที่ว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึน้ไดจ้ากการเรียนรูจ้ากการสงัเกตเป็นการเรียนรูท้ี่บุคคลสงัเกตจากพฤติกรรมของตวั
แบบจะเป็นบุคคลในครอบครวั สังคม สื่อหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ แบนดูราไดเ้สนอกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบวา่มีดว้ยกนั 4 กระบวนการ ซึง่สามารถเขียนเป็นภาพไดด้งันี ้ 
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการในการเรียนรู้จากการสังเกต 

ที่มา: แบนดรูา (ประทีป จินงี่. 2540 : 95 ; อา้งอิงจาก Bandura. 1986) 

การเรียน รู ้จากการสังเกตโดยผ่านตัวแบบดังกล่าวมีกระบวนการที่ ส  าคัญ  
4 กระบวนการที่จ  าเป็นต่อการเรียนรูจ้ากการสงัเกตหรือการเรียนรูจ้ากตวัแบบถา้ขาดกระบวนการ
ใดไปการกระท าตามตวัแบบย่อมไม่สมบรูณ ์กระบวนการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบประกอบไป
ดว้ยกระบวนการที่ส  าคญั 4 ประการ ดงันี ้1) กระบวนการใส่ใจ (Attentional Processes) คนจะ
ไม่สามารถเรียนรูไ้ดเ้ลยถา้ขาดความใสใ่จและขาดการรบัรูพ้ฤติกรรมที่ตวัแบบแสดงออกมา สิ่งที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการใส่ใจนีมี้อยู่ 2 ประการ คือ (1.1) ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีความ
เด่นชัด จดจ าไดง้่าย มีความดึงดูดใจสูง มีความซับซอ้นของพฤติกรรมนอ้ยจะมีโอกาสท าใหผู้้
สงัเกตใส่ใจไดม้าก นอกจากนีพ้ฤติกรรมที่ตวัแบบแสดงออกมาหากมีประโยชนต์่อผูส้งัเกตจะโนม้
นา้วจิตใจผูส้งัเกตใหใ้ส่ใจไดม้าก และ (1.2) ลกัษณะของผูส้งัเกต ผูส้งัเกตจะตอ้งมีประสาทการ

เหตุการณ์

ที่เป็น 

ตัวแบบ 

กระบวนการใส่ใจ 

 

เหตุการณ์ที่เป็นตัว 

แบบความเด่นชัด 

- ทิศทางอารมณ์ 

ความรู้สึก 

- ความซับซ้อน 

- จำนวนตัวแบบ 

- คุณค่าในการใช้ 

ประโยชน์ 

 

 

 

 

กระบวนการเก็บจำ 

 

การเก็บจำเป็น 

สัญลักษณ์ 

การจัดระบบ 

ทางปัญญา 

การทบทวนทาง 

ปัญญา 

การทบทวนการ 

กระทำ 

 

 

 

 

กระบวนการกระทำ 

 

การระลึกภาพจาก 

ปัญญา 

การสังเกตการกระทำ 

ข่าวสารป้อนกลับ 

การเทียบเคียงการ 

กระทำกับภาพจาก

ปัญญา 

 

 

 

 

 

กระบวนการจูงใจ 

 

ตัวจูงใจภายนอก 

-  สิ่งที่จับต้องได ้

- การกระตุ้น

ประสาทรับรู้ 

-  ปฏิกิริยาจากผู้อื่น 

-  การควบคุม

สถานการณ์ 

ตัวจูงใจที่เห็นคนอื่น 

ได้รับตัวจูงใจตนเอง 

-  ส่งที่จับต้องได ้

-  การประเมินตนเอง 

 

ลักษณะของผู้สังเกต 

แบบแผน 

การทำ 

ให้เหมือน 
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รับรูก้ารกระท าของตัวแบบที่ดี มีระดับความตื่นตัวในการใส่ใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น  2) 
กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) ในการเรียนรูโ้ดยการสังเกต คนเราไม่สามารถจะ
เรียนรูไ้ดม้าก ถา้ปราศจากการเก็บจ าเพราะกระบวนการจ านัน้เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรม
ของตวัแบบที่ไดส้งัเกตเห็นทกุครัง้แลว้น ามาวางรูปแบบของพฤติกรรมที่แนช่ดั การเก็บจ าจะเป็นใน
รูปแบบของสญัลกัษณซ์ึง่เป็นมโนภาพ (Imaginal) หรอืภาษา (Verbal) การจ าในลกัษณะนีจ้ะช่วย
ใหก้ารจดจ าท าไดง้่ายกว่าและคงทนกว่า ส่วนการฝึกฝนโดยการทบทวนในใจหรือโดยกระท าจริง
จะส่งเสริมให้ผู้เห็นจ าพฤติกรรมของตัวแบบได้ดียิ่ งขึน้ 3) กระบวนการกระท า (Production 
Processes) เป็นกระบวนการที่ผูส้ังเกตดัดแปลงสญัลกัษณ์จากการเก็บจ ามาเป็นการกระท าที่
เหมาะสม กระบวนการนีจ้ะเนน้ถึงความสามารถและความพรอ้มทางรา่งกายในการกระท าตามตวั
แบบ อุปสรรคของกระบวนการกระท าก็คือ  การดัดแปลงสัญลักษณ์ให้มาเป็นการกระท าที่
เหมาะสมนั้นท าไดย้ากมากในระยะแรกแต่เม่ือทราบถึงขอ้บกพร่องระหว่างสัญลักษณ์กับการ
ดัดแปลงให้เป็นพฤติกรรมจะช่วยให้การกระท าตามตัวแบบในคราวต่อไปถูกต้องมากยิ่งขึน้ 
นอกจากจะมีการสงัเกตการณก์ระท าตามตวัแบบไดด้ีแลว้ จะตอ้งมีการติดตามการกระท าซึ่งการ
ติดตามนีจ้ะตอ้งเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัที่แม่นย าดว้ย จึงจะช่วยใหก้ารกระท าตามตวัแบบไดด้ียิ่งขึน้  
4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) ทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมแสดงใหเ้ห็นความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ไดเ้รียนรูม้า (Acquisition) กับการแสดงออก (Performance) เพราะในชีวิต
จรงิแลว้มนษุยไ์ม่สามารถจะกระท าตามตวัแบบไดท้ัง้หมด มนษุยจ์ึงเลือกที่จะกระท าตามตวัแบบ
เม่ือการกระท านั้นใหผ้ลกรรมทางบวกมากกว่าจะเลือกท าตามการกระท าที่ใหผ้ลกรรมทางลบ 
ดงันัน้กระบวนการจงูใจจงึมีบทบาทที่ส  าคญัในกระบวนการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบ ดงันัน้ทัง้ 
4 องคป์ระกอบจะขาดขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งการกระท าตามตวัแบบย่อมไม่สมบรูณเ์พราะการจดั
องคป์ระกอบกระบวนการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบนีเ้กิดจากการกระตุน้ใหผู้ส้งัเกตใสใ่จกบัตวั
แบบอย่างแท้จริงจนสามารถจดจ าและน ามาสรา้งสัญลักษณ์ได้  ตลอดจนสามารถดัดแปลง
สญัลกัษณ์นัน้และน าออกมาใชไ้ดใ้นภายหลงั โดยมีองคป์ระกอบสุดทา้ยคือ แรงจูงใจที่ท  าใหผู้้
สงัเกตแสดงการตอบสนองออกมาโดยเม่ือบคุคลสงัเกตเห็นตวัแบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแลว้
ไดร้บัผลกรรมที่พึงพอใจ แนวโนม้ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนัน้จะมีสูงขึน้  แต่เม่ือตัว
แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแลว้ไดร้บัผลกรรมที่ไม่พึงพอใจ บุคคลก็จะไม่เลียนแบบพฤติกรรม
นัน้ 

ส่วนปัจจยัที่เอือ้อ  านวยต่อกระบวนการใส่ใจ ไดแ้ก่ ลกัษณะของตวัแบบที่ใกลเ้คียง
กบัผูส้งัเกต เช่น อายุ เพศ เชือ้ชาติ เจตคติ ซึ่งท าใหผู้ส้งัเกตรูส้กึว่าเหมาะสมกบัตนและท าใหเ้กิด
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ความคาดหวังว่า ถ้าตนแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้นก็จะไดร้บัผลกรรมในท านองเดียวกัน 
(สวุรรณา วิรยิะประยรู. 2529, น. 13) นอกจากนีต้วัแบบตอ้งมีลกัษณะเด่นชดัเป็นพิเศษ ตวัแบบที่
มีความเด่นชดัย่อมดึงดดูให ้ผูส้งัเกตสนใจไดม้ากกว่าตวัแบบที่ไม่เด่นชดั  ควรค านึงถึงทิศทางของ
อารมณแ์ละความรูส้กึที่ผูส้งัเกตมีต่อตวัแบบ หากผูส้งัเกตชอบตวัแบบก็จะใหก้ารใสใ่จกบัตวัแบบ
มากกว่าผูส้ังเกตที่ไม่ชอบตัวแบบซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นตัวแบบถ้ามีความซับซอ้นน้อยจะท าให้ผู้
สังเกตมีความสนใจมากกว่าเหตุการณ์ที่ เป็นตัวแบบมีความซับซ้อนมาก  จ านวนตัวแบบใน
พฤติกรรมหนึ่งๆ หากมีตวัแบบแสดงหลายคนหรือกระท าซ า้ๆ จะเรียกความใส่ใจจากผูส้งัเกตได้
มากกว่า ประกอบกบัตวัแบบที่มีความหลากหลายก็สามารถท าใหบุ้คคลใส่ใจไดเ้ช่นกนั  (ประทีป 
จินงี่. 2540, น. 97 – 98) ส่วนกระบวนการเก็บจ าตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมแล้วเกิดผลกรรม
บางอย่างที่เป็นประโยชนต์่อผูส้งัเกตก็จะท าใหร้ะลึกถึงตัวแบบไดง้่ายขึน้ต่อมาคือกระบวนการ
กระท า ผูส้ังเกตจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบไดถู้กตอ้งเพียงใด ขึน้อยู่กับปริมาณการ
เรียนรูท้ี่ไดจ้ากการสงัเกตและส าหรบักระบวนการ  จงูใจ ผูส้งัเกตจะไดร้บัการจงูใจดว้ยผลกรรมที่
ไดร้บัจากการแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบถา้พฤติกรรมของตวัแบบไดร้บัผลกรรมที่พึงพอใจหรือ
หลีกหนีสิ่งที่ไม่พึงพอใจได ้ผูส้งัเกตก็มีแนวโนม้สงูที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบนัน้  เพราะ
เกิดความคาดหวงัวา่จะไดร้บัผลกรรมตามที่ตวัแบบไดร้บั (องัสนา ภทัรายตุวรรตน.์ 2533, น. 7) 

3.3.2 ประเภทของตัวแบบ 
ตวัแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. ตัวแบบที่ มีชีวิตจริง (Live Model) การเสนอตัวแบบวิธีนี ้เป็นการให้ผู้
สังเกตได้เห็นตัวแบบในสภาพการณ์จริงซึ่งมีข้อดีคือ  ตัวแบบสามารถเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
พฤติกรรมเพื่อใหแ้สดงพฤติกรรมไดช้ดัเจนหรือเหมาะสมกบัสภาพการณม์ากยิ่งขึน้  การเสนอตวั
แบบโดยวิธีนีท้  าใหผู้ส้งัเกตสนใจในตวัแบบและเลียนแบบพฤติกรรมตามตวัแบบไดด้ีกว่าการเสนอ
ตวัแบบดว้ยวิธีอื่น (Bandura. 1969, น. 178-186) แต่การเสนอตวัแบบดว้ยวิธีนีต้อ้งค านึงถึงผล
กรรมเพราะอาจเกิดเหตกุารณท์ี่ไม่คาดไวล้่วงหนา้เกิดขึน้ท าใหต้วัแบบไม่ไดร้บัผลกรรมที่พึงพอใจ
ตามที่ควรไดร้บัตวัแบบที่มีชีวิตซึ่งผูส้งัเกตสามารถปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง เช่น พอ่ แม่ คนในครอบครวั 
ครู และเพ่ือน 

2. ตัวแบบสญัลกัษณ์ (Symbolic Model) เป็นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ 
เช่น หนงัสือการต์นู หนงัสือ วิทย ุโทรทศัน ์เป็นตน้ มนษุยใ์นปัจจบุนัเรียนรูส้ิ่งต่างๆ ผ่านสื่อเหลา่นี ้
ทัง้ที่เป็นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใชส้ินคา้ การแสดงอากปักิริยาต่างๆ และที่เป็นนามธรรม 
เช่น ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ เป็นต้น แบนดูรา (ประที ป จินงี่ . 2540, น . 97; อ้างอิงจาก 
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Bandura. 1975) เห็นว่าตวัแบบสญัลกัษณเ์ป็นตวัแบบที่จะมีอิทธิพลต่อมนษุยม์ากขึน้เพราะการ
เผยแพร่ตัวแบบอย่างกว้างขวาง ท าให้บุคคลได้รับประสบการณ์จ านวนมากผ่านตัวแบบ
สญัลกัษณท์างสื่อมวลชน ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทนัสมยัท าใหม้นษุยส์ามารถเก็บภาพการกระท า
กิจกรรมพฤติกรรมหลายๆ อย่างที่เกิดขึน้อย่างรวดเรว็มาศึกษาแบบภาพต่อภาพไดอ้ย่างละเอียด 
เช่น ตวัแบบที่เก่ียวกบัการสาธิตการเลน่กีฬา ฯลฯ  

ในงานวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทั้งตัวแบบที่ มี ชีวิตจริงกับตัวแบบ
สัญลักษณ์เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู  โดยผู้วิจัยเช่ือว่าตัวแบบน่าจะส่งผลต่อ
กระบวนการเรียนรูซ้ึ่งจะไปปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาและส่งผลถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูที่เพิ่มขึน้ได ้ 

3.3.3 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแบบในการพัฒนาพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า ผูว้ิจยัหลายท่านไดน้ าเอาเทคนิคการใช้
ตวัแบบมาพฒันาพฤติกรรมที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ไว ้เช่น งานวิจยัของ นนัทวฒัน ์ชนุชี (2546) 
ได้ศึกษาการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะในนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งการ
ไดร้บัตวัแบบสญัลกัษณผ์่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกบัเพศของนักเรียนที่มีต่อจิต
สาธารณะและ เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดร้บัตวั
แบบสญัลกัษณผ์่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับกลุ่มที่ไม่ไดร้บัตวัแบบสญัลกัษณ์
ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร จ านวน   60 คน ไดม้าโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแลว้จับสลากแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 1 หอ้งเรยีน ในแต่ละหอ้งสุม่นกัเรียนแบ่งเป็นเพศชาย 15 คน เพศ
หญิง 15 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 4 กลุ่ม ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาใน
การทดลองทัง้หมด 24 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ หนงัสือเรียนเล่ม
เล็กเชิงวรรณกรรมที่มีตวัแบบจิตสาธารณะจ านวน 12 เล่ม ส าหรบักลุ่มทดลองและหนังสือเรียน
เล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่ไม่มีตัวแบบจิตสาธารณะจ านวน 12 เล่ม ส าหรบักลุ่มควบคุม งานวิจัย
ของธรรมนันทิกา แจง้สว่าง (2547) ไดศ้ึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดว้ย
บทบาทสมมติกบัตวัแบบของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการ
ใชโ้ปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกับตวัแบบในนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
และศึกษาปฏิสมัพันธร์ะหว่างการไดร้บัโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกับตัว
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แบบกับเพศของนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ คือ นักเรียน
ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2546 โรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภฏัสงขลา 
จงัหวดัสงขลา จ านวน 68 คน โดยสุ่มเลือกหอ้งดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลองและเป็น
กลุ่มควบคมุกลุ่มละ 1 หอ้งเรียน เป็นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 17 คน การทดลองครัง้นีผู้ว้ิจยัใช้
เวลาในการทดลองทัง้หมด 12 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีค้ือ โปรแกรม
พฒันาจิตสาธารณะดว้ยบทบาทสมมติกบัตวัแบบ จ านวน 12 เรื่อง กบักลุม่ทดลองและบทละครที่
ไม่มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัจิตสาธารณะจ านวน 12 เรื่องกบักลุ่มควบคมุ งานวิจยัของสคุนธรส หุตะ
วฒันะ (2550) ไดท้  าการศกึษาผลของการใชโ้ปรแกรมพฒันาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคการเสนอตวั
แบบผ่านภาพการต์นูรว่มกบัการชีแ้นะทางวาจาที่มีต่อ จิตสาธารณะของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคเสนอตัว
แบบผ่านภาพการต์นูรว่มกบัการชีแ้นะทางวาจาที่มีต่อจิตสาธารณะของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลของการใชโ้ปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดว้ยเทคนิคการ
เสนอตวัแบบผ่านภาพการต์นูรว่มกบัการชีแ้นะทางวาจากบัการอบรมเลีย้งดขูองนกัเรียนที่มีต่อจิต
สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ของ
โรงเรียนพิชญช์นก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 2 หอ้งเรียนโดยจบัฉลากเป็นนกัเรียน
กลุ่มทดลอง 1 หอ้ง และเป็นนกัเรียนกลุ่มควบคมุ 1 หอ้ง จ านวนหอ้งละ 36 คน ในแต่ละหอ้งจะมี
การแบ่งนักเรียนออกเป็น  2 กลุ่มโดยการวัดการอบรมเลีย้งดูแบ่งเป็นการอบรมเลีย้งดูแบบ
ประชาธิปไตยมากและการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตยนอ้ย ไดก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 4 กลุ่ม 
จ านวนกลุ่มละ 18 คน รวมทัง้สิน้ 72 คน การทดลองครัง้นีผู้ว้ิจยัใชเ้วลาในการทดลองทัง้หมด 12 
ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ โปรแกรมพฒันา  จิตสาธารณะดว้ยเทคนิค
เสนอตวัแบบผ่านภาพการต์นูรว่มกบัการชีแ้นะทางวาจา จ านวน 12 ภาพ ส าหรบักลุม่ทดลองและ
ภาพการต์ูนที่ไม่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับจิตสาธารณะจ านวน  12 ภาพส าหรบักลุ่มควบคุม จาก
งานวิจยัของวิไล พงัสะอาด (2542) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชบ้ทบาทสมมติและ
การใชแ้ม่แบบที่มีต่อพฤติกรรมการกลา้แสดงออกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัง
ตะเคียนวิทยาคม โดยศึกษาผลของการเลียนแบบพฤติกรรมของแม่แบบซึ่งแสดงโดยนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่มีพฤติกรรมกลา้แสดงออกจากผลศึกษาพบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการใช้
แม่แบบมีพฤติกรรมกลา้แสดงออกมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 จากการทดลอง
ของแบนดรูาและรอส (Bandura, Ross and Ross, 1963, p. 3) ไดศ้กึษาผลของการใชต้วัแบบต่อ 
การเลียนแบบโดยจัดแบ่งตัวแบบเป็น  3 ลักษณะ คือ แม่แบบที่ เป็นชีวิตจริง แม่แบบที่ เป็น
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ภาพยนตรแ์สดงโดยคนจริงและแม่แบบที่ท  าเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กก่อนวยั
เรียน พบว่า เด็กที่ไดร้บัตวัแบบกา้วรา้ว แสดงพฤติกรรมกา้วรา้วมากขึน้แต่กลุ่มที่ไม่ไดร้บัตวัแบบ
ไม่ค่อยมีพฤติกรรมกา้วรา้วปรากฏและตัวแบบที่เป็นภาพยนตรมี์ผลต่อพฤติกรรมของผูส้ังเกต
ทดัเทียมกบั   ตวัแบบจากชีวิตจรงิ 

จากการประมวลเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับตัวแบบ สรุปไดว้่า การเลือกใชต้ัวแบบ
สามารถปรบัพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การพัฒนาจริยธรรมดา้นต่างๆ พัฒนาจิตสาธารณะ 
พฒันาเจตคติ พฒันาสขุนิสยั ความสามารถทางการเรียน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงสนใจน าตวัแบบมาใชใ้น
การสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรเ์พื่อพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู พฒันาเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครูเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปัญญาแล้วส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ   

3.4 ปัจจัยทีส่่งผลต่อจติวิญญาณความเป็นครู 
สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนหนึ่ งเกิดจากจิตลักษณะตาม

สถานการณห์รือการปฏิสมัพนัธแ์บบในตน (Organismic Interaction) ซึ่งเป็นลกัษณะทางจิตของ
บุคคลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคล
เผชิญอยู่ เป็นจิตลกัษณะที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณห์รือเป็นจิตลกัษณะที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถานการณท์ี่คาดวา่มีความเก่ียวขอ้งส าคญักบัพฤติกรรมของบคุคล เช่นเดียวกนัจาก
ขอ้คน้พบตวัแปรที่ส  าคญัของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครุที่ไดจ้ากการวิจยัคณุภาพในระยะที่ 1 พบว่า มี 3 ตวัแปรที่ส  าคญั คือ แรงบนัดาลใจที่อยากจะ
เป็นครู เจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครู และการสนบัสนนุทางสงัคม ซึ่งในงานวิจยัระยะที่ 2 ผูว้ิจยัจึงไดน้  า
ตวัแปรทัง้สามตวันีม้าใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูโดยเลือกพฒันาที่กระบวนการทาง
ปัญญาเพ่ือใหส้ง่ผลตอ่การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  

3.4.1 แนวคิดแรงบันดาลใจทีอ่ยากจะเป็นครูกับพฤตกิรรมทีด่ ี
แรงบนัดาลใจเป็นตวัแปรส าคญัที่เป็นปัจจยัภายในของการมีจิตวิญญาณความ

เป็นครูที่ได้จากข้อค้นพบในงานวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่  1 เพราะแรงบันดาลใจเป็นเรื่องของ
ความรูส้กึซึ่งมีอิทธิพลที่ส  าคญัต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยา ดงัตวัอย่างงานวิจิยของ ดษุฎี โยเหลา 
และคณะ (2556) ได้กล่าวว่า แรงบันดาลใจเป็นพลังอ านาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ ใช้ในการ
ขบัเคลื่อนความคิดและการกระท าใดๆ เพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ได ้ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระท านัน้จะยากสกั
เพียงใด ตนก็พรอ้มที่จะฝ่าฟันอปุสรรคทัง้หลายสูค่วามส าเรจ็ที่ตอ้งการใหจ้งได้ แมจ้ะตอ้งเสียสละ
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บางสิ่งของตนเองไปบา้งก็พรอ้มที่จะเสียสละไดเ้สมอ  ถา้จะช่วยน ามาซึ่งผลส าเร็จที่ตอ้งการนัน้ 
สอดคล้องกับทัศนะของ ภูเบศร ์สมุทรจักร(2552) ที่อธิบายที่มาของค าว่า  “แรงบันดาลใจ” 
(inspiration) ว่ามาจากภาษาละตินว่า สปิราเร่ (Spirarae) หมายถึง ลมหายใจซึ่งเป็นรากศัพท์
ของค าว่า Spirit ที่แปลว่า จิตวิญญาณ ค าว่า Inspire จึงแปลว่า การผ่านลมหายใจหรือการผ่าน
จิตใจของคนหนึ่งเขา้ไปในอีกคนหนึ่งลมหายใจหรือจิตใจที่ผ่านเขา้ไปนี ้ จึงเป็นสิ่งที่ท  าใหผู้ร้บันัน้
ด าเนินชีวิตได ้นอกจากนัน้ยงัระบวุ่าแรงบนัดาลใจน่าจะจดัเป็นแรงจงูใจ (Motivation) แต่ว่าต ารา
และแนวคิดทฤษฎีไม่ไดก้ลา่วถึงการสรา้งแรงจงูใจดว้ยการสรา้งแรงบนัดาลใจมีเพียงประเด็นภาวะ
ผูน้  าที่กลา่วถึงเทคนิคการสรา้งแรงจงูใจที่เช่ือมโยงกบัเทคนิคการเป็นผูน้  า โดยมีหลกัคิดวา่การเป็น
ผูน้  าตอ้งรูจ้ักการจูงใจคนดว้ยวิธีการต่างๆ ดงัเช่น การอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของ Maslow ทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderfer ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตามแรงบันดาลใจอาจไม่เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการขั้นใดๆ  ไม่มีสิ่งตอบแทนจาก
ภายนอกมาใหเ้ปรียบเทียบกบัความตอ้งการเพื่อบอกว่าเท่ากบัที่คาดหวงัหรือนอ้ยกว่าที่คาดหวงั  
ในทางกลบักนัแรงบนัดาลใจเก่ียวขอ้งกบัการที่บุคคลหนึ่งเกิดความรูส้กึประทบัใจ เลื่อมใส ศรทัธา
ในค าพูด แง่คิดหรือการกระท าบางอย่างของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนกระทั่งสามารถมาก ากบัเจต
คติและพฤติกรรมของตนและกลายเป็นพลงั หลกัการและตวัตน เช่น โอบามาสรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหแ้ก่ชาวอเมริกนัดว้ยค าว่า Change และ We can พจน ์ใจชาญสขุกิจ.(มปพ. :3-4, Online) ได้
กลา่วถึงที่มาของแรงบนัดาลใจในบรบิทของการบรหิารงานองคก์รของผูน้  าไวว้่า  แรงบนัดาลใจนัน้
สามารถเกิดขึน้ไดภ้ายใตส้ภาวการณ์ที่หลากหลายขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ  ที่รายลอ้มตัวเราและ
สังคมในแต่ละช่วงเวลารวมถึงความปรารถนาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจแบ่งได้ ดังนี  ้1) แรง
บนัดาลใจจากเป้าหมาย (Inspiration by Goal) แต่ละองคก์รต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกนับาง
แห่งตัง้เปา้หมายไวส้งูเพื่อความทา้ทายและตอ้งการไปใหถ้ึงซึง่จดุหมายนัน้ใหไ้ดข้ณะที่บางองคก์ร
ตัง้เป้าหมายกลางๆ ดูความเป็นไปไดไ้ม่สูงเกินไปไม่ต ่าเกินไปเผ่ือส าหรบัความไม่สมหวงัที่อาจ
เกิดขึน้ได ้แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตัง้เป้าหมายไวส้งูหรือต ่าเพียงใดหากองคก์รสามารถสรา้งแรง
บนัดาลใจใหพ้นกังานเหลา่นัน้เลือกที่จะตามหาจดุมุ่งหมายของตวัเองใหไ้ดค้นที่ตัง้ไวส้งู  อาจตอ้ง
ใชค้วามพยายามทุ่มเทมากกว่าแต่ความส าเร็จที่รออยู่ก็นบัเป็นความคุม้ค่าแห่งการรอคอยโดยมี
แรงบันดาลใจคอยกระตุน้ไม่ใหเ้กิดความทอ้แทแ้รงบันดาลใจจากเป้าหมายก่อใหเ้กิดการวาง
ต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับเสน้ทางในการเขา้ถึงจุดมุ่งหมายขององคก์ร  2) แรงบันดาลใจจาก
ต้นแบบ  (Inspiration by Role Model) การที่ องค์กรเลื อกทิศทางขององค์กรอื่ นที่ ประสบ
ความส าเร็จมาเป็นแบบอย่างหรือผูบ้ริหารพนักงานที่มีความโดดเด่น  ก็สามารถสรา้งความเป็น



  71 

ตน้แบบก่อให้เกิดความศรทัธา เช่ือถือ ความรูส้ึกดังกล่าวย่อมพัฒนาออกมาเป็นความรูส้ึกที่
ตอ้งการยึดถือไวเ้ป็นแบบอย่างซึ่งอาจเกิดขึน้ไดจ้ากความรูส้ึกที่มีต่อประสบการณท์ี่ไดร้บัแลว้แต่
ว่าจะเกิดขึน้จากการรบัรูข้่าวสารการเขา้ไปมีส่วนร่วมการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางออ้มก็ตาม แรงบนัดาลใจจากตน้แบบย่อมมีผลต่อการใชชี้วิตการเลือกทางเดินใหก้บัชีวิตเจต
คติมุมมองความคิดรวมถึงการตดัสินใจจากเรื่องต่างๆในทิศทางที่สอดคลอ้งกับตน้แบบ  3) แรง
บันดาลใจจากแรงกระตุ้น  (Inspiration by Motivation) การที่องค์กรเลือกการใช้เหตุการณ์
สถานการณช์่วงจงัหวะเวลาเงื่อนไขต่างๆ สามารถท าใหพ้นกังานเกิดแรงบนัดาลใจ ที่อาจไม่ไดมี้
การตัง้ใจหรือเตรียมการเอาไวล้่วงหนา้เม่ือถึงเวลานัน้ๆ ก็สามารถท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจได  ้การ
ใช้แรงบันดาลใจในลักษณะนี ้อาจน าไปใช้ในการตัดสินใจการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจมี
ความส าคญัต่อองคก์รหรือสถาบนัที่เก่ียวข้องเป็นแรงบนัดาลใจที่เกิดขึน้จากการถกูการกระตุน้ให้
เกิดขึน้จึงตอ้งอาศยัความรอบคอบแม่นย า และตอ้งค านึงถึงประสิทธิผลมากกว่าแรงบนัดาลใจอื่น
นอกจากนีแ้รงบนัดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุน้ยงัครอบคลมุถึงการเลือกบรโิภคการตดัสินใจภายใต้
ขอ้มลูข่าวสารเนือ้หาสาระที่ไดร้บัและฐานขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ดว้ย และ 4) แรง
บนัดาลใจที่เกิดขึน้จากการขบัเคลื่อน (Inspiration by Dynamic) เป็นแรงบนัดาลใจที่เกิดขึน้โดย
ธรรมชาติแลว้แต่จงัหวะของช่วงวิถีชีวิตว่าในช่วงนัน้จะพบเจอกบัอะไรที่จะสง่ผล และมีอิทธิพลใน
ช่วงเวลานัน้ๆ แรงบนัดาลใจที่เกิดจากการขบัเคลื่อนนีอ้าจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดบ้่อยและมีผล
ต่อองคก์รในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนกั  

ดงันัน้ แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู สามารถสรุปไดว้่า การที่บคุคลไดเ้กิดพลงั
อ านาจในตนเองที่ใชใ้นการขบัเคลื่อนความคิดและการกระท าพฤติกรรมเก่ียวกบัวิชาชีพครูเพื่อให้
บรรลสุูค่วามส าเรจ็ที่ตอ้งการ 

การวัดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู ในงานวิจัยของ Thrash and Elliot. 
(2003) ไดศ้กึษาโครงสรา้งทางจิตของตวัแปรแรงบนัดาลใจและไดพ้ฒันาแบบวดัแรงบนัดาลใจขึน้
โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า  7 ระดับหลังจากแบบวัดนีถู้กพัฒนาขึน้มาก็ได้มี
งานวิจัยในปีต่อมาที่ท  าการศึกษาเก่ียวกับแรงบันดาลใจไดน้ าแบบวัดของ  Thrash and Elliot. 
(2003) มาใชว้ดัแรงบนัดาลใจ ต่อมา Fulmer. (2007) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างผลทางบวก 
ภาวะทางอารมณก์บัแรงบนัดาลใจของนกัศกึษาในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัจ านวน  145 คน ตวั
แปรที่ ศึกษา  ได้แก่  แรงบันดาลใจ  ผลทางบวก  (Positive Effect) และภาวะทางอารมณ ์
(Temperament) เครื่องมือที่ใชว้ัดแรงบันดาลใจเป็นแบบวัดของ Thrash & Elliot. (2003) แบบ
วัดผลทางบวก  (Positive Effect) ของ Watson et al (1988) และแบบวัดภาวะทางอารมณ ์
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(Temperament) ของ Keirsey. (1969) ผลการวิจัยพบว่าไม่พบความสมัพันธ์ระหว่างภาวะทาง
อารมณก์ับแรงบนัดาลใจแต่พบว่าผลทางบวก (Positive Affect) ส่งผลต่อแรงบนัดาลใจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 (ß=.35) ในงานวิจยัของ Milyavskaya. (2011) ไดศ้ึกษาถึงอิทธิพล
ของลักษณะแรงบันดาลใจและแรงบันดาลใจในเป้าหมายต่อความก้าวหน้าของเป้าหมายซึ่ง
ท าการศึกษากบันกัศึกษาจ านวน 193 คน โดยตวัแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจ บุคลิกภาพ 5 
องคป์ระกอบ Goal descriptions, Goal inspiration, Goal progress เครื่องมือที่ใชว้ดั ไดแ้ก่ แบบ
วดัแรงบนัดาลใจของ Thrash & Elliot. (2003) แบบวดับุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของ Gosling, 
Rentfrow & Swann. (2003) แบบวดั Goal descriptions ของ Koestner และคณะ. (2008) แบบ
วัด Goal inspiration และGoal progress ผู้วิจัยสรา้งขึน้เองซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย (ß=.18) และลกัษณะแรงบนัดาลใจ (ß=.20) ส่งผลต่อความกา้วหนา้ของเป้าหมาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในงานวิจัยเชิงทดลองที่  Gonzalez, Metzler, and 
Newton. (2011) ได้ท าการศึกษาผลของการพูดกระตุ้นที่ มีต่อแรงบันดาลใจ  แรงจูงใจตาม
สถานการณ์และอารมณ์ของนักกีฬา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักกีฬาฟุตบอลจ านวน 151 คน 
และแบ่งนกักีฬาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทดลองซึ่งกลุ่มนีจ้ะไดร้บัการทดลองโดยใหดู้
คลิปวีดีโอเก่ียวกบัการพดูกระตุน้ของโคช้ซึ่งเป็นการพดูกระตุน้เสรมิพลงัและเป็นช่วงเวลาของการ
พกัครึง่การแข่งขนั ส่วนกลุ่มควบคมุ ไดด้คูลิปที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการสอนเทคนิคและรูปแบบการ
เล่นโดยเครื่องมือที่ใชว้ดัแรงบนัดาลใจเป็นแบบวดัของ Thrash & Elliot. (2003) แบบวดัแรงจูงใจ
สถานการณ์ของ  Guay, Vallerand, and Blanchard. (2000) และแบบวัดอารมณ์ของ  Lang 
(1985) ซึ่งผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึน้จากการที่ไดดู้คลิปและมี
สภาวะอารมณท์ี่ฮกึเหิมมากกวา่กลุม่ควบคมุ สว่นแรงจงูใจตามสถานการณมี์ไม่แตกตา่งกนั 

ผลการวิจยัความสมัพนัธร์ะหว่างแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูกบัพฤติกรรมที่ดี 
ในงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการประเมินผลจาก
ภาพยนตรเ์พื่อสรา้งแรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการชมภาพยนตรส์รา้งแรงบันดาลใจที่จัดขึน้ในปี
การศกึษา 2555 ที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม และมีวตัถปุระสงคร์องเพื่อท าความเขา้ใจความหมาย
ของแรงบนัดาลใจของนิสิตที่ชมภาพยนตรส์รา้งแรงบนัดาลใจและเพื่อสรา้งและพฒันาโมเดลเชิง
สาเหตแุละผลของการอธิบายแรงบนัดาลใจของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  การวิจยัเป็น
แบบผสานวิธีทัง้การวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพในระยะ
ที่หนึ่งเพื่อท าความเขา้ใจความหมายของแรงบนัดาลใจและใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณในระยะที่ สอง
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เพื่อสรา้งและพฒันาโมเดลเชิงสาเหตแุละผลของแรงบนัดาลใจ ทัง้นีมี้กลุม่เปา้หมายหลกัเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรีที่ชมภาพยนตรส์รา้งแรงบนัดาลใจ ปีการศกึษา 2556 แบ่งออกเป็นผูใ้หข้อ้มลูใน
ระยะแรกเป็นนิสิตปริญญาตรี จ านวน 40 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างในระยะที่สองมีจ านวนตวัอย่างที่
น  ามาวิเคราะหข์อ้มลู 462 ราย การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพใชแ้นวทางการวิเคราะหข์อ้มลูแบบ 
Grounded Theory (GT) และการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์
โครงสรา้งเชิงเสน้ ผลจากการวิจัยพบว่า การชมภาพยนตรมี์ผลให้เกิดแรงบันดาลใจโดยแรง
บนัดาลใจนีน้ิสิตใหค้วามหมายของแรงบนัดาลใจหลงัจากชมภาพยนตรแ์ลว้ ประกอบดว้ยประเด็น
หลกั (Core categories) 3 ประเด็นคือ แรงสง่ไปสูเ่ปา้หมาย แรงในตนเองและแรงรบัจากผูอ้ื่นโดย
ที่แรงส่งไปสู่เป้าหมาย ประกอบดว้ย 1) ไฟจุดประกายตามฝัน หมายถึง ความรูส้ึกกระตุน้ที่นิสิต
เกิดขึน้ในขณะนั้นที่ต้องการท าสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ความรูส้ึกกระตุ้นให้ไปสู่เป้าหมาย  ความรูส้ึกที่
ก่อให้เกิดก าลังใจ ท าตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ และ 2) ความต้องการฝ่าฟันที่จะท าให้ส  าเร็จ 
หมายถึง ความรูส้กึที่จะท าใหไ้ม่ย่อทอ้ต่ออปุสรรคต่าง ๆ ส่วนแรงในตนเอง ประกอบดว้ย 1) การ
เขา้ใจความหมายในชีวิต 2) การมีความหวงั 3) การอดทนไม่ยอมแพ ้และ 4) ความตัง้ใจอย่างแน่ว
แน่ในขณะที่แรงรบัจากผูอ้ื่น หมายถึง การมีพลงัที่เกิดจากความรกัที่ไดร้บั ประกอบดว้ย 1) ความ
รกัของพ่อและแม่ และ 2) ความรกัจากคนแปลกหนา้ ส่วนผลจากการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า แรง
บนัดาลใจที่เกิดจากการชมภาพยนตรเ์ป็นตวับ่งชีท้ี่ส  าคญัของตวัแปรแฝงแรงบนัดาลใจ  สาเหตทุี่
ส  าคญัของตวัแปรแฝงแรงบนัดาลใจ  คือ บคุลิกภาพการมีอดุมการณแ์ละการถ่ายทอดทางสงัคม
ดา้นการมีเปา้หมายตามล าดบัจากส าคญัมากที่สดุ ผลลพัธท์ี่ส  าคญัของตวัแปรแฝงแรงบนัดาลใจ
คือ แรงจูงใจในการลิขิตตนเองโดยมีน ้าหนักของตัวแปรบ่งชีท้ี่ส  าคัญคือ การลิขิตตนเองจาก
แรงจูงใจภายใน สรุปโดยรวมงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า การชม
ภาพยนตรส์รา้งแรงบนัดาลใจ สรา้งแรงบนัดาลใจไดแ้ละแรงบนัดาลใจที่เกิดนีมี้ผลต่อพฤติกรรมที่
ดีในอนาคตจึงควรสนับสนุนใหมี้โครงการนีอ้ย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการเพิ่มกิจกรรมก่อนและ
หลังจากการชมภาพยนตรแ์ละเพิ่มรายช่ือภาพยนตรเ์พื่อใหผู้ท้ี่ดูแลว้ไดมี้ทางเลือกใหม่เพิ่มขึน้ 
งานวิจยัของ ละเอียด แจ่มจนัทร ์จินตนา อาจสนัเที๊ยะ และสภุาวดี สมจิตต ์(2556) ไดศ้ึกษาเจต
คติและแรงบนัดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลยัเซนตห์ลุยส์ ในการเตรียมความพรอ้มเพื่อ
สอบขึน้ทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีวตัถุประสงคศ์ึกษาเจตคติและแรง
บนัดาลใจของนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตรว์ิทยาลยัเซนตห์ลยุส ์ในการเตรียมความพรอ้มเพื่อ
สอบขึน้ทะเบียนรบัใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยใชว้ิธีการวิจยัผสมผสานเพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบัการพฒันารูปแบบการเตรยีมความพรอ้มต่อไป กลุม่ตวัอย่างคือนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ปี



  74 

การศึกษา 2555 และชัน้ปีที่ 2, 3, 4 ปีการศึกษา 2556 รวม 193 คน เก็บขอ้มลูโดยแบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะหข์้อมูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะหส์าระส าคญั ผลการวิจยัพบว่า 1) เจตคติของนกัศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสงู ไดแ้ก่ เรื่อง
ความคาดหวงัต่อการสอบผ่าน 8 วิชาในครัง้แรก มีความพยายามในการหาวิธีชนะอุปสรรคโดย
ไดร้บัแรงสนับสนุนก าลังใจจากครอบครวัคนใกลช้ิด กิจกรรมที่ปฏิบัติไดไ้ม่เต็มที่เรื่องการอ่าน
เอกสาร/ต าราก่อนท าขอ้สอบ ท ากิจกรรมไม่ทนัเวลาและการทบทวนความรูข้ณะฝึกภาคปฏิบตัิไม่
สมบูรณ์ 2) นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสอบผ่านเพ่ือบุคคลท่ีรกัสมศักดิ์ศรี กลัวอายเพ่ือน 
ความภูมิใจตนเอง ไดร้บัเงินค่าใบอนุญาตฯ เริ่มตน้ดีมีชยักว่าครึง่ มีแรงกดดนัจากรุ่นพี่ และเพื่อ
วิทยาลยัและอาจารย ์และงานวิจัยของ มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร ์(2558) ไดศ้ึกษางานวิจัยเรื่องการ
สรา้งแรงบันดาลใจจากขอ้คิดค าคมเพื่อใชใ้นการสรา้งแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ปีการศกึษา 2558 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจจาก
ขอ้คิดค าคมของบคุคลต่างๆ เป็นแนวทางในการคน้หาจดุเด่น ความน่าสนใจเปา้หมายของตนเอง
และเพื่อใหน้กัเรียนไดมี้การปรบัปรุงพฒันาการจดัรูปแบบในจดัท าแฟ้มสะสมผลงานทศันศิลป์ ผล
การวิเคราะหข์อ้มลูการสรา้งแรงบนัดาลใจจากขอ้คิดค าคมเพื่อใชใ้นการสรา้งแฟ้มสะสมผลงาน
ทศันศิลป์ สรุปผลนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 491 จากการสงัเกตพฤติกรรมและ
การประเมินการน าเสนอขอ้คิดค าคมสรา้งแรงบนัดาลใจในการสรา้งแฟ้มสะสมผลงานทศันศิลป์ 
นกัเรียนหอ้ง ม.4/1 ผ่าน จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 นกัเรียนหอ้ง ม.4/2 ผ่านจ านวน 51 
คน คิดเป็นรอ้ยละ14.95 นกัเรียนหอ้ง ม.4/3 คิดเป็นรอ้ยละ13.19 นกัเรียนหอ้ง ม.4/4 คิดเป็นรอ้ย
ละ 14.36 นักเรียนห้อง ม .4/5 คิดเป็นรอ้ยละ 7.66 นักเรียนห้อง ม .4/6 คิดเป็นรอ้ยละ  7.33 
นักเรียนหอ้ง ม.4/7 คิดเป็นรอ้ยละ 5.86 นักเรียน ม.4/8 คิดเป็นรอ้ยละ 9.97 นักเรียน ม.4/A คิด
เป็นรอ้ยละ 6.45 นกัเรียน ม.4/B คิดเป็นรอ้ยละ 7.33 จากจ านวนนกัเรียน 491 คน มีนกัเรียนผ่าน 
จ านวน 341 คน คิดเป็นรอ้ยละ69.45 การจดักระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดเ้กิดแนวคิด
แรงบันดาลใจใน การสรา้งสรรค์ผลงานศิลปะและการสรา้งแรงบันดาลใจในการเรียน  การ
ปฏิบตัิงาน การมีเปา้หมายในชีวิตมีบคุคลตน้แบบที่เป็นแรงบนัดาลใจในการด าเนินชีวิต 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแรงบนัดาลใจ สรุปไดว้า่ แรง
บนัดาลใจเกิดจากตวัแปรที่เกิดจากตวับคุคลซึ่งอาจเป็นตวัแปรลกัษณะทางจิต  การรูค้ิด หรือเป็น
ตวัแปรลกัษณะบคุลิกภาพ และแรงบนัดาลใจสามารถเกิดไดจ้ากสิ่งแวดลอ้ม เช่น สภาพแวดลอ้ม
ทางการศึกษา สภาพการจดัการเรียนรู ้การเห็นแบบอย่างของผูท้ี่ประสบความส าเรจ็ในชีวิต เป็น
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ตน้ ดงันัน้ในงานของผูว้ิจยัไดส้นใจที่จะพฒันาตวัแปรแรงบนัดาลที่อยากจะเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

3.4.2 แนวคิดเจตคตทิีด่ต่ีอวิชาชีพครูกับพฤตกิรรมทีด่ ี
เจตคติเป็นตวัแปรส าคญัที่เป็นปัจจยัภายในของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่

ไดจ้ากขอ้คน้พบในงานวิจยัเชิงคณุภาพระยะที่ 1 เพราะการที่บคุคลเกิดความรูส้กึที่ดีตอ่วิชาชีพครู
ย่อมสง่ผลใหเ้กิดความคิดว่าวิชาชีพครูมีประโยชนแ์ลว้ก็แสดงออกถึงแนวโนม้ที่แสดงถึงเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูนั่นเอง เพราะเจตคติมีอิทธิพลที่ส  าคญัต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยาและเป็นสาเหตุ
ให้บุคคลมีพฤติกรรมในวิถีทางที่แน่นอน เจตคติมีความเช่ือมโยงกับบุคลิกภาพการรบัรูแ้ละ
แรงจงูใจของบุคคล ซึ่งเจตคติเป็นสภาวะแห่งความพรอ้มทางดา้นจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ ์
สภาวะความพรอ้มนีเ้ป็นแรงที่จะก าหนดทิศทางของปฏิกริยาของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น  วัตถ ุ
สิ่งของและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง (สรุพงษ ์ชเูดช. 2542, น. 31; อา้งอิงจาก Alport.1935, p. 810) 
เจตคติเป็นจิตลกัษณะประเภทหนึ่งของบคุคลที่อยู่ในรูปของความรูเ้ชิงประเมินค่าเก่ียวกบัสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีประโยชนห์รือโทษมากนอ้ยเพียงใดจนเกิดความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบซึ่งจะน าไปสู่ความ
พรอ้มที่จะกระท าสิ่งนัน้ไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกับความชอบหรือไม่ชอบของบุคคล (ดวงเดือน 
พนัธุมนาวิน. 2530, น. 125) แนวคิดดงักลา่วสอดคลอ้งกบั เฟอรก์สูนั (ออ้มเดือน สดมณี ;พรเทพ 
เสถียรนพเกา้; และสขุุมาล เกษมสขุ.2548, น. 25; อา้งอิงจาก Ferguson.1952;1962, p. 91) ที่
อธิบายว่าเจตคติเป็นการแสดงออกของความเช่ือว่าอะไรถกูอะไรผิด ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรบัหรือ
ปฏิเสธ ซึ่งเจตคติมิใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิดแต่เกิดจากการเรียนรูแ้ละไดร้บัจากประสบการณ ์
(แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ. 2547 , น. 58) เจตคติเกิดจากการเรียนรูจ้ากการกระท าและ
ประสบการณข์องบุคคลทัง้ที่เป็นประสบการณต์รงจากการกระท าการมีส่วนรว่มกิจกรรมดว้ยการ
ปฏิบตัิจริงและยงัไดร้บัจากการไดร้บัรูข้อ้มลูใหม่จากบุคคลอื่น (พรรณี ช.เจนจิต.2539, น. 544) 
เจตคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นไปไดท้ัง้ในทางบวกและ
ทางลบ เจตคติเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลซึ่งไม่สามารถสงัเกตวดัไดโ้ดยตรงแต่จะรูจ้าก
การเกิดพฤติกรรมหรือการกระท าที่แสดงออก (ออ้มเดือน สดมณี ; พรเทพ เสถียรนพเก้า;และ
สขุมุาล เกษมสขุ. 2548, น. 28) เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องจากเจตคติเป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรูห้รือประสบการณข์องแต่ละบุคคล ถา้การเรียนรูห้รือประสบการณน์ัน้เปลี่ยนแปลงไป
เจตคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปดว้ย (ออ้มเดือน สดมณี; พรเทพ เสถียรนพเกา้; และสขุมุาล เกษมสขุ. 
2548, น. 28 อา้งอิงจาก กมลรตัน ์หลา้สวุงษ.์ 2523) สอดคลอ้งกบั ประทีป จินงี่ (2557) ไดส้รุปวา่
เจตคติมีที่หมาย (Attitude Object) ซึ่งที่หมายเหล่านี ้ไดแ้ก่ สิ่งของ คน สถานที่ แนวความคิด 



  76 

สถานการณ์ เป็นตน้ ไม่ว่าจะเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม โดยมีการระบุในแง่ดี -ไม่ดี มี
ลกัษณะค่อนขา้งยืนยงคงทนมีความพรอ้มในการตอบสนองรวมทัง้ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ
เจตคติประกอบดว้ย 1) องคป์ระกอบทางปัญญา (Cognitive component) ไดแ้ก่ ความคิด ความ
เช่ือที่มีต่อที่หมายของเจตคติ 2) องคป์ระกอบทางอารมณ์ ความรูส้ึก (Affective component) 
ไดแ้ก่ ความรูส้กึในทางดี-ไม่ดีหรือชอบ-ไม่ชอบหรือการเห็นคณุค่า-ไม่เห็นคณุค่า 3) องคป์ระกอบ
ทางพฤติกรรม (Behavioral component) ไดแ้ก่ แนวโนม้โดยส่วนรวมที่จะตอบสนองต่อที่หมาย
ของเจตคติ  

ดงันัน้ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถสรุปไดว้่าเป็นลกัษณะทางจิตของบคุคลที่
ประกอบดว้ยการรูค้ิดเก่ียวกับประโยชนแ์ละโทษของเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ความรูส้ึกชอบ ไม่
ชอบ พอใจ ไม่พอใจและความพรอ้มที่จะกระท าพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
ซึง่ผลที่ไดจ้ากขอ้คน้พบในการวิจยัระยะที่ 1 คือ ตวัแปรเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดน้  าตวัแปร
นีม้าพฒันาเพราะหากครูมีคณุภาพของการสอนไม่วา่จะเป็นไปในรูปแบบใดก็ตามสว่นใหญ่ขึน้อยู่
กบัเจตคติต่ออาชีพของผูส้อนและเจตคติของผูส้อนย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เด็กดว้ย (Serenson, 1948) ดังนั้นคุณภาพของครูจึงเป็นกุญแจส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับจากการศึกษา พบว่า ครูที่มีเจตคติไม่ดีต่อวิชาชีพของตน เช่น ไม่เห็นคุณค่า
และความส าคัญของวิชาชีพ ตลอดจนไม่มีความภาคภูมิใจ อีกทั้งไม่คิดที่จะปรบัปรุงวิชาชีพให้
กา้วหนา้และไม่กระท าตนเป็นครูที่ดีในสายตาของเด็กนกัเรียน สิ่งเหลา่นีล้ว้นท าใหเ้กิดปัญหาเรื่อง
ระเบียบวินยัในชัน้เรียนซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการจดัการเรียนการสอน (บหุงา วฒันา , 2533) 
อันเป็นเหตุให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างไรป้ระสิทธิภาพ อีกทั้งยังก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการ
พฒันาสรา้งเสริมคณุลกัษณะที่พึงประสงคแ์ก่เยาวชน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของชาติ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดใ้นที่สดุ นั่นคือ สรุปไดอ้ีกนยัหนึ่งว่าหากจะใหก้ารสอนไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ 
ผูท้ี่ท  าการสอนควรจะเป็นผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพราะถา้ผูป้ระกอบวิชาชีพครูมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อวิชาชีพของตนแล้ว ก็ย่อมจะไม่มีความพอใจและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่
ขวนขวายที่จะท างานใหไ้ดผ้ลเต็มที่ นบัเป็นอปุสรรคส าคญัต่อการพฒันาบคุคลหรือเยาวชนอย่าง
มาก 

ดังนั้นการน าความรูเ้รื่องเจตคติมาใช้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยจ์ึง
สามารถกระท าไดโ้ดยการจดัประสบการณก์ารเรียนรูเ้พื่อกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงความรูใ้ห้
ความรูเ้ก่ียวกับคุณหรือโทษของสิ่ง ๆ นั้น เม่ือบุคคลมีความรูเ้ชิงประเมินค่าแลว้ หลังจากนั้น
ความรูส้ึกชอบหรือไม่ชอบและความพรอ้มที่จะกระท าต่อสิ่งนัน้ก็จะเกิดตามมาโดยอตัโนมัติ  ซึ่ง
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งานวิจยันีไ้ดเ้ลือกการเปลี่ยนแปลงเจตคติเป็นหลกั เพราะเจตคติประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 
องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นความรูส้กึ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นความรูเ้ชิงประเมินค่า และองคป์ระกอบท่ี 3 
ดา้นแนวโนม้ที่จะกระท า ดงันัน้ในดา้นของความรูส้กึไดน้  าตวัแปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู
มารว่มพฒันาในขัน้ตอนนีด้ว้ยเนื่องจากแรงบนัดาลใจเป็นในเรื่องของอารมณค์วามรูส้ึกซึ่งน ามา
พฒันารว่มในขัน้ของเจตคติได ้ดงันัน้ทัง้ตวัแปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ผู้วิจัยได้พัฒนาการเปลี่ยนเจตคติบนฐานแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory) ของ อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) ที่ไดก้ล่าวว่า การเปลี่ยนเจตคติใน
ระดบัพืน้ฐานก็สามารถใชว้ิธีการแนวเดียวกบัการเรียนรูเ้จตคติแต่ละวิธี และเพิ่มเติมดว้ยวิธีอื่นๆ 
ตัวอย่างเช่น การให้บุคคลไดพ้บเห็นสิ่งเรา้ที่บุคคลไม่คุน้เคยและไม่เคยเช่ือมโยงกับสิ่งอื่นที่มี
ความหมายทางบวกหรือทางลบมาก่อน ก็ท าใหบ้คุคลชอบพอสิ่งนัน้ได ้หรือการเปลี่ยนเจตคติโดย
การเหนี่ยวน าใหบ้คุคลท าพฤติกรรมสวนทางกบัเจตคติเดิม การเหนี่ยวน านีจ้ะตอ้งเกิดขึน้โดยไม่ มี
รางวลักอ้นโตและไม่มีการบงัคบัใหบ้คุคลท าตาม หากบคุคลท าตามก็จะสง่ผลใหบ้คุคลผูน้ัน้มีเจต
คติไปตามทิศทางที่ท  าพฤติกรรมได ้(ธีระพร อุวรรณโน 2558) ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนเจตคติของ 
อลัเบิรต์แบนดรูา (Albert Bandura, 1986) ที่ไดพ้ฒันาทฤษฎีปัญญาทางสงัคมมาจากทฤษฎีอีก
ทฤษฎีหนึ่งช่ือทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม (Social cognitive theory) โดยหลกัการพืน้ฐานประการ
หนึ่งของทฤษฎีปัญญาสงัคม คือ การเรียนรูจ้ากตวัแบบ (model) เม่ือบุคคลสงัเกตตวัแบบว่าท า
พฤติกรรมอะไร แลว้มีผลอะไรเกิดขึน้ตามหลงั ผลที่เกิดขึน้ตามหลงัการกระท าของตวัแบบนีก้็จะมี
อิทธิพลใหผู้ส้งัเกตอยากหรือไม่อยากท าตามตวัแบบ หากผลที่เกิดขึน้เป็นผลทางบวกในทศันะของ
ผูส้ังเกตและผูส้ังเกตเช่ือว่าหากตนท าตามตัวแบบไดต้นก็จะไดร้บัผลทางบวกดว้ย ผูส้ังเกตก็มี
แนวโนม้จะท าพฤติกรรมนั้นๆ ตามตัวแบบได ้แต่หากผลที่เกิดขึน้เป็นผลทางลบในทัศนะของผู้
สงัเกตและผูส้งัเกตเชื่อว่าหากตนท าตามตวัแบบ ตนก็จะไดร้บัผลทางลบดว้ย ผูส้งัเกตก็มีแนวโนม้
จะไม่ท าพฤติกรรมนัน้ตามตวัแบบ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการวิเคราะหพ์ฤติกรรมของ ประทีป จินงี่ 
(2557, น. 58-61) ที่ไดก้ลา่วถึงการวิเคราะหพ์ฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรูเ้งื่อนไขการกระท านัน้
อยู่บนพื ้นฐานความเช่ือที่ว่า พฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรูใ้นการ
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมตามทฤษฎีการเรียนรูเ้งื่อนไขการกระท าจะ
ประกอบดว้ย เงื่อนไขน าและผลกรรม ดงัภาพประกอบ 5 
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กรณีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์กันของตัวแปรในทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำโดยการ 

 

 

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรูเ้งื่อนไขการกระท า 

วิเคราะหถ์ึงบทบาทหนา้ที่จะพบว่า เงื่อนไขน าจะเป็นตวัท าใหเ้กิดพฤติกรรมและ
เม่ือพฤติกรรมเกิดขึน้แลว้ย่อมมีผลกรรมเกิดขึน้ตามหลงัพฤติกรรมดว้ย และผลกรรมที่เกิดขึน้นีจ้ะ
ส่งผลท าใหพ้ฤติกรรมแปรเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นไปในลกัษณะเพิ่มความถ่ีของการเกิดพฤติกรรม
หรอืลดพฤติกรรมก็ได ้ 

ภาพแสดงความสมัพนัธข์องแตล่ะตวัแปร 
 

 

 

 

 

 

โดยทั่วไป จะใชอ้กัษรย่อตวัหนา้ของค าศพัทภ์าษาองักฤษมาเป็นตวัแทน ซื่อตวั
แปรแต่ละตวัดงันี ้

A หมายถึง  เงื่อนไขน า (Antecedent) 
B หมายถึง  พฤติกรรม (Behavior) 
C  หมายถึง  ผลกรรม (Consequence) 
เงื่อนไขน า (Antecedent) หมายถึง เหตกุารณห์รือสภาพการณท์ี่เกิดขึน้ก่อนการ

เกิดพฤติกรรม ซึง่เงื่อนไขน านีจ้ะท าหนา้ที่เป็นสิ่งเรา้ 3 ลกัษณะ คือ 
1. สิ่งเรา้ที่แยกแยะได้ (Discriminative Stimulus) หมายถึง สิ่งที่บอกให้

บคุคลรูว้า่หากท าพฤติกรรมตามที่บอกไวแ้ลว้บคุคลจะไดผ้ลกรรมตามที่ตอ้งการ 

 

 

 สภาพแวดล้อม 

เงื่อนไขนำ (Antecedent) 

ผลกรรม (Consequence) 

 

เงื่อนไขนำ 

(Antecedent) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 

ผลกรรม 

(Consequence) 
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2. สิ่ ง เร ้าที่ แ ยกแยะได้ว่ าจะถู กล งโทษ  (Discriminative Stimulus of 
Punishment) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ก่อนพฤติกรรมแลว้บอกใหบ้คุคลรูว้่าหากท าพฤติกรรมนัน้แลว้
จะไดร้บัการลงโทษ 

3. สิ่งเรา้ที่ไม่มีผลใดๆ ตอ่พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ก่อนพฤติกรรมแลว้
บอกใหบุ้คคลรูว้่า หากท าพฤติกรรมตามที่บอกหรือเห็นแลว้จะไดร้บัผลกรรมบางอย่างตามมาแต่
ความเป็นจรงิแลว้ปรากฏวา่ไม่มีผลกรรมใดเกิดขึน้หลงัจากท าพฤติกรรมนัน้  

พฤติกรรม (Behavior)  หมายถึง การกระท าที่บุคคลแสดงออกที่สามารถวดัได้
และสังเกตเห็นไดต้รงกันในการก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้น ตอ้งมีลักษณะ 3 ประการ คือ 
ประการแรก สามารถสังเกตเห็นไดว้่าบุคคลก าลังท าพฤติกรรมอะไรอยู่ ประการที่สอง มีความ
ชัดเจน นั่นคือเม่ือพูดถึงพฤติกรรมนั้นๆ กับบุคลอื่นแลว้ บุคคลกลุ่มนั้นสามารถบอกไดท้ันทีว่า
สังเกตพฤติกรรมอะไร และประการสุดท้าย มีความสมบูรณ์ นั่นคือ สามารถแยกแยะได้ว่า
พฤติกรรมใดบา้งอยู่ในขอบเขตของพฤติกรรมเปา้หมายที่เราสนใจ 

ผลกรรม (Consequence) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึน้ตามหลงัพฤติกรรมแลว้
มีผลท าให้พฤติกรรมแปรเปลี่ยนไป ผลกรรมที่ท  าให้พฤติกรรมที่เกิดขึน้ แปรเปลี่ยนไปนั้นมี 3 
ลกัษณะ  

ลกัษณะที่ 1 กรณีผลกรรมซึ่งหมายถึง  สิ่งใดก็ไดเ้กิดขึน้ตามหลงัพฤติกรรม
แลว้ท าให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึน้ เราเรียกผลกรรมประเภทนีว้่า การเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) เขียนเป็นภาพไดด้งันี ้ 

 
 

  เพิ่มข้ึน 

 A   B   C+       (การเสริมแรงทางบวก) 

 

ลกัษณะที่ 2 กรณีผลกรรมซึ่งหมายถึง สิ่งใดก็ไดท้ี่เกิดขึน้ตามหลงัพฤติกรรม
แลว้ท าใหพ้ฤติกรรมนัน้ลดลง เราเรยีกวา่ ผลกรรมประเภทนีว้า่ การลงโทษ (Punishment) ซึง่เขียน
เป็นแผนภาพไดด้งันี ้

 

A   B   C-         (การลงโทษ) 

       ลดลง 
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ลกัษณะที่ 3 กรณีผลกรรมซึง่หมายถึง การยตุิการใหก้ารเสรมิแรงทางบวกตอ่
พฤติกรรมที่เคยไดร้บัการเสริมแรงมาแลว้ และเป็นผลท าใหพ้ฤติกรรมนั้นค่อยๆ ลดลงในเวลา
ต่อมา เราเรยีกผลกรรมประเภทนีว้า่ การหยดุยัง้ (Extinction) ซึง่เขียนเป็นแผนภาพไดด้งันี ้
  

 A   B   C0 (การหยุดย้ัง) 

        ลดลง        

จากความรูพ้ืน้ฐานในการศึกษาตวัแปรตามทฤษฎีการเรียนรูเ้งื่อนไขการกระท า
ดงักล่าวขา้งตน้นัน้ก็สามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรมโดยเนน้ที่การวิเคราะหบ์ทบาทของตวัแปรต่างๆ 
และในการวิเคราะหพ์ฤติกรรม ผูศ้ึกษาจะตอ้งศกึษากรณีที่เกิดขึน้อย่างถ่องแท ้แลว้พยายามตอบ
ค าถาม การวิเคราะหพ์ฤติกรรมที่ส  าคญั 4 ค าถาม ดงันี ้ 

ค าถามที่  1 มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดมักจะเกิดขึน้ก่อนการเกิด
พฤฟติกรรมที่เป็นปัญหานัน้ ซึ่งเหตุการณณ์ท์ี่เกิดก่อนตอ้งเป็นเหตุการณใ์นสภาพปัจจุบนัที่เกิด
พฤติกรรมนัน้ (A คืออะไร) 

ค าถามที่ 2 พฤติกรรมที่เป็นเปา้หมายคือพฤติกรรมใด ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน 
(B คือ อะไร) 

ค าถามที่  3 มีเหตุการณ์อะไรที่มักจะเกิดขึน้ตามหลังพฤติกรรมที่ เป็น
เปา้หมายนัน้ (C คืออะไร)  

ค าถามที่ 4 เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ตามหลงัพฤติกรรมนัน้สง่ผลต่อพฤติกรรมของ
บคุคลอย่างไร เช่น ท าใหพ้ฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายนัน้มีจ านวนครัง้ของการเกิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้
หรือพฤติกรรมเปา้หมายนัน้มีจ านวนครัง้ของการเกิดพฤติกรรมลดลง (พิจารณาว่า C นัน้เป็น C+  , 
C-  ,C0)  

ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีไ้ดพ้ฒันาที่ตวัแปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและ
ตวัแปรเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู โดยใชก้ารเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของ อลัเบิรต์ แบนดรูา (Albert 
Bandura) โดยน าสิ่งเรา้ที่เป็นตวัแบบมารว่มเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปัญญาเพื่อส่งผลให้
เกิดการพฒันาที่จิตวิญญาณความเป็นครู โดยใชก้ารวิเคราะหส์ื่อจากตวัแบบที่เป็นภาพรวมที่มีตวั
แบบแสดงพฤติกรรมการมีแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครูแลว้ตวัละคร
ครูไดร้บัการเสริมแรงทางบวกท าใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเม่ือไดเ้ห็นตวัแบบแลว้จงึเกิด
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ความรูส้ึกอยากจะเป็นครู เกิดความคิดว่าวิชาชีพครูมีประโยชนแ์ละท าใหเ้กิดแนวโนม้ที่แสดง
พฤติกรรมตามตวัแบบเพื่อจะไดร้บัการเสรมิแรงทางบวกแบบตวัแบบบา้ง  

การวัดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ในงานวิจัยของ ไพศาล หวังพานิช (2530, น. 
147) ไดก้ล่าวว่าการวดัเจตคตินัน้เป็นการวดัคุณลกัษณะภายในของบุคคลเก่ียวกับอารมณแ์ละ
ความรูส้ึกซึ่งมีการแปรเปลี่ยนไดง้่ายจึงตอ้งยึดหลกัส าคญัดังนี ้ 1) ตอ้งยอมรบัขอ้ตกลงเบือ้งตน้
เก่ียวกับการวัดเจตคติว่า 1.1) มีลักษณะคงที่หรือคงเส้นคงวาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้ผันแปร
ตลอดเวลา อย่างนอ้ยจะตอ้งมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีความรูส้กึต่อสิ่งหนึ่งคงที่ท  าใหส้ามารถวดั
ได ้1.2) ไม่สามารถวดัหรือสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรงจึงจะตอ้งวดัทางออ้มโดยวดัจากแนวโนม้ที่บคุคล
จะแสดงออกหรือประพฤติอย่างสม ่าเสมอ 1.3) การแสดงออกในรูปทิศทางของความรูส้ึกนึกคิด 
เช่น สนับสนุนหรือคัดค้านแล้วยังมีขนาดและปริมาณของความรูส้ึกนึกคิดนั้น ๆ ด้วย ดังนั้น
นอกจากจะสามารถทราบทิศทางแลว้ยงัสามารถวดัความเขม้ของเจตคติไดด้ว้ย 2) การวดัเจตคติ
ใดก็ตามจะตอ้งมีสิ่งประกอบ 3 ประการ คือ ตวับคุคลที่ถกูวดั สิ่งเรา้และการตอบสนอง 3) สิ่งเรา้ที่
นิยมใช ้คือ ขอ้ความวดัเจตคติ ซึ่งเป็นสิ่งเรา้ทางภาษาที่ใชอ้ธิบายถึงคณุค่าคณุลกัษณะของสิ่งนัน้
เพื่ อให้บุคคลตอบสนองออกมาเป็นระดับความรู้สึก เช่น  มาก ปานกลางน้อย เป็นต้น   

4) การวัดเจตคติของบุคคลเก่ียวกับเรื่องใดสิ่งใดตอ้งพยายามถามคุณค่าและลกัษณะในแต่ละ
ดา้นของเรื่องนัน้ออกมาแลว้น าผลซึง่เป็นสว่นประกอบหรอืรายละเอียดปลีกย่อยมาผสมผสานสรุป
รวมเป็นเจตคติของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่การวัดนั้น ๆ จะต้องครอบคลุม
ลกัษณะต่าง ๆ ครบทุกลกัษณะเพื่อใหก้ารสรุปตรงตามความจริงมากที่สดุ 5) ตอ้งค านึงถึงความ
เที่ยงตรงของผลการวดัอย่างเป็นพิเศษกล่าวคือ ตอ้งพยายามใหผ้ลที่วดัไดต้รงตามสภาพความ
เป็นจริงของบุคคลทั้งในแง่ทิศทางและระดับ และช่วงของเจตคติเนื่องจากเจตคติประกอบดว้ย
หลายองคป์ระกอบ ซึ่งแต่ละองคป์ระกอบมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกนัอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้การวดั
เจตคติที่องคป์ระกอบหนึ่ง ก็ย่อมบอกถึงเจตคติของบคุคลได้ ดงัที่ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2530, 
น. 9-22) กล่าวว่า การศึกษาเจตคติประกอบดว้ย 6 วิธี ดงันี ้1) การสงัเกต หมายถึง การเฝ้ามอง
และจดบนัทกึพฤติกรรมของบคุคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลว้น าขอ้มลูที่สงัเกตไดไ้ปอนมุานว่าบคุคล
นัน้มีเจตคติต่อสิ่งนัน้อย่างไร สอดคลอ้งกบั Breckler (1984 อา้งถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535) 
ไดว้ดัเจตคติตอ่งจูรงิผ่านการสงัเกตพฤติกรรม คือ ความสามารถในการเขา้ใกลง้ไูดม้ากนอ้ยเท่าใด 
ในการวดัเจตคติทุกมาตร ขัน้แรกที่ตอ้งท าก่อนการสรา้งมาตร คือ การก าหนดเป้าหมายของเจต
คติ สิ่งส  าคัญของการก าหนดเป้าหมายของเจตคติ คือ เป้าหมายของเจตคติตอ้งก่อใหเ้กิดการ
กระตุน้ต่อผูต้อบในสิ่งเดียวกนั 2) การสมัภาษณ ์คือ วิธีการถามใหต้อบดว้ยปากเปลา่ ผูเ้ก็บขอ้มลู
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อาจจดบนัทกึค าตอบหรืออดัเสียงตอบไวไ้ด ้แลว้น ามาวิเคราะหค์ าตอบภายหลงั วิธีการสมัภาษณ์
ใหข้อ้มูลครอบคลุมทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต และสิ่งอื่นที่เก่ียวขอ้ง แต่มีขอ้จ ากัดเพราะวิธีการ
สมัภาษณเ์ป็นการตอบหรือเล่าพฤติกรรมของตนเองหรือผูอ้ื่น ซึ่งเปิดโอกาสใหผู้ถู้กศึกษาเล่าแต่
พฤติกรรมที่ตนเองเห็นสมควรจะน ามาเปิดเผยหรือเลา่พฤติกรรมที่สงัคมยอมรบั  3) แบบสอบถาม 
วิธีนีใ้ชก้บัผูท้ี่มีการศกึษาพอสมควร คือ สามารถอา่นออกเขียนไดแ้บบวดัเจตคตินัน้จะมีขอ้ค าถาม
และค าตอบต่าง ๆ ไวใ้หเ้ลือกตอบ โดยท าไวเ้ป็นมาตรฐานแบบแผนเดียวกนัส าหรบัผูต้อบทุกคน 
การใชแ้บบวดัเจตคติเป็นวิธีการที่ใชม้ากที่สดุในการศึกษาเก่ียวกบัเจตคติ เพราะใชเ้วลานอ้ยและ
ไดค้ าตอบเท็จจรงิมากกวา่วิธีอื่น ซึง่ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538, น.179 -191) ไดส้รุป
ถึงแบบทดสอบเจตคติว่ามีอยู่ดว้ยกัน 3 วิธี คือ 3.1) วิธีของเทอรส์โตน (Thurstone’s Method) 
เป็นวิธีที่เรียกว่า ไพรออรีอะ พรอช (Priori Approach) วิธีการนีจ้ะหาค่าของแต่ละมาตราของ
ขอ้ความทางเจตคติก่อนที่จะน าไปใชใ้นการวิจยั และก าหนดค่ามาตรามีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 3.2) วิธี
ของลิเคิรต์ (Likert’s Method) วิธีนีก้  าหนดมาตราเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้จะก าหนดค่าไวห้ลงัจากไป
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยมาแล้ว จึงมีช่ือว่า พ็อส เทียเรียไร แอ็พโรซ  (Posteriori Approach)  
3.3) วิ ธีของออสกูด (Osgood’s Method) เป็นวิ ธีวัดเจตคติ โดยใช้ความหมายของภาษา 
(Semantic Differential Scales) มาใชใ้นการสรา้งมาตรา ซึ่งจากทัง้ 3 วิธีนี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีวดั
โดยใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้ขียนแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ก าหนดแลว้วดัจากความหมาย
ของภาษาที่เขียนตอบออกมา 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูกับพฤติกรรมที่ดี มี
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เช่น ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2562) ไดศ้ึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัภูมิภาคตะวนัตก  พบว่า 
เจตคติต่อวิชาชีพครูเป็นปัจจยัการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูมิภาคตะวนัตก ในงานวิจยัของ สนุียร์ตัน ์บุญศิลป์ และสรุางค ์เปรื่องเดช 
(2552) ไดศ้ึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความเป็นครูต่อเจตคติวิชาชีพครูและคุณลกัษณะ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพครูและ
คุณลกัษณะความเป็นครูหลงัเข้าร่วมโปรแกรมอบรมการพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมอบรมการพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และงานวิจยัของ ปนดัดา วฒัโน (2554) ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่มี
ต่อการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบตัิตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้บัอิทธิพลโดยรวมเชิงบวกจากเจตคติ
ต่อวิชาชีพ 

จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย สรุปไดว้่า ผูท้ี่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
มากก็ย่อมเป็นผูท้ี่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมามากดว้ยเช่นกนั เช่นเดียวกบันักศึกษาวิชาชีพครู
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถ้าไดร้บัการ
ปรบัเปลี่ยนเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมากก็ย่อมท าใหจ้ิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้เช่นกนั  

3.4.3 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมทีด่ ี
การสนบัสนุนทางสงัคม เป็นปัจจยัทางจิตสงัคมที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

ของมนษุยท์ัง้รา่งกายและจิตใจซึ่งการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่ช่วยสง่เสรมิและ
เอือ้ใหบ้คุคลมีความสขุ เกิดความพงึพอใจในชีวิตซึ่งหลกัการของการสนบัสนนุทางสงัคมนัน้ตอ้งมี
การติดตอ่สื่อสารระหวา่ง “ผูใ้ห”้ และ “ผูร้บั” นั่นคือแรงสนบัสนนุโดยลกัษณะของการติดตอ่สื่อสาร
นัน้จะตอ้งประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลข่าวสารที่มีลกัษณะที่ “ผูร้บั” เช่ือว่ามีคนสนใจเอาใจใส่และมี
ความรกัความหวังดีในตนอย่างจริงใจ 2) ขอ้มูลข่าวสารที่มีลักษณะที่ “ผู้รบั” รูส้ึกว่าตนเองมี
คณุค่าและเป็นที่ยอมรบัในสงัคม 3) ขอ้มลูที่มีลกัษณะที่ “ผูร้บั” เช่ือว่าเขาเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม
และสามารถท าประโยชนแ์ก่สงัคมได้ ซึ่งตอ้งมีปัจจัยน าเขา้อาจจะอยู่ในรูปขอ้มูล ข่าวสาร วตัถุ
สิ่งของหรือจิตใจและจะตอ้งช่วยให ้“ผูร้บั” ไดบ้รรลถุึงจุดมุ่งหมายที่เขาตอ้งการได ้(Handerson; 
อา้งถึงใน สุนันทา สุวรรณศิลป์ 2535, น.10) ซึ่งการสนับสนุนทางสงัคม (Social Support) เป็น
มวลประสบการณ์ทางสงัคมซึ่งส่งเสริมความสุขทางใจมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็น
แหล่งของการเกิดปฏิสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน ครอบครวั นายจา้งหรือแมแ้ต่บุคคลอื่นใด 2) เป็น
การเกิดขึน้ของปฏิสัมพันธ์หรือมวลประสบการณ์ที่ เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์นั้น ๆ  
และ 3) เป็นผลที่ไดจ้ากการนึกถึงการมีปฏิสมัพนัธห์รือประสบการณน์ัน้อีกอนัจะท าใหบ้คุคลเพิ่ม
ความเคารพและเห็นคณุค่าในตนเองรวมถึงสามารถเพิ่มพนูความรูส้กึมั่นคงปลอดภยัใหก้บับคุคล
นั้นอีกด้วย (Murphy; & Kupshik.1992: 51-53; cited Cassel. 1974) คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้
อธิบายการสนบัสนุนทางสงัคมว่าเป็นความรูส้ึกนึกคิดหรือความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์
กนัระหว่างบคุคลรวมถึงการไดร้บัความช่วยเหลือ ค าแนะน าและสิ่งของต่าง ๆ จากกลุม่บคุคลทาง
สังคมที่ เป็นแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคล ท าให้ได้รับรูว้่าได้รับความรกัใคร่ผูกพัน ได้รับความ
ช่วยเหลือค าแนะน า และสิ่งของ ท าใหรู้ส้ึกว่ามีคนรกัและสนใจ มีคนยกย่องเห็นคุณค่า รูส้ึกเป็น
ส่วนหนึ่งของสงัคม และมีความผูกพนัซึ่งกนัและกนั รวมถึงความสขุสบายที่ไดร้บัความช่วยเหลือ
และ/หรือข่าวสารขอ้มลูที่บคุคลไดร้บัจากบุคคลอื่นที่ตนเองมีการติดต่อสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการ
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หรือไม่เป็นทางการ (สรุีย ์กาญจนวงศ.์ 2551:88; อา้งอิงจาก Wallston; et al.1983, pp.107-117) 
ฮมับารด์, มนูแลนแคมป์และบราวน ์(Hubbard; Muhlenkamp; & Brown.1984: 266) ไดอ้ธิบาย
ว่าการสนบัสนนุทางสงัคมเป็นโครงสรา้งที่มีหลายมิติ ประกอบดว้ยการติดต่อสื่อสารในแง่ดีจนท า
ใหรู้ส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยมีการค านึงถึงแหล่งที่มาเสมอ 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) การ
สนบัสนนุดา้นอารมณ ์เช่น การพดูปลอบโยน ใหก้ าลงัใจ ห่วงใย การใหค้วามรกั ความอบอุน่ และ
การยอมรบั 2) การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร เช่น การช่วยเหลือในการแกปั้ญหา หาทางออกที่ดี 
การใหค้  าแนะน าเมื่อเกิดปัญหา การลงโทษหรอืการใหร้างวลั การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจตรงกันหรือการตัดสินใจที่ดี และ 3) การสนับสนุนดา้นวสัดุ เครื่องใช ้สอดคลอ้งกับ 
ฮารเ์บอร ์(Haber, 2003) ไดแ้บ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) การสนับสนุน
ทางดา้นอารมณ ์(Emotional support) คือ ความรูส้ึกของความรกัและห่วงใย การท าใหไ้วว้างใจ
รวมถึงความรูส้ึกถึงความเป็นเจา้ของใหก้บับุคคล เม่ือบุคคลรูส้ึกว่าเรื่องต่างๆ มีคนรบัฟังและให้
คณุค่า เขาก็จะพฒันาการตระหนกัในการดแูลสขุภาพ ดแูลตวัเองและเกิดความมีคณุค่าในตนเอง
เพราะการสนับสนุนทางอารมณ์มีความสมัพันธท์ี่เขม้แข็งและคงที่กับสภาวะสขุภาพที่ดี 2) การ
สนับสนุนทางดา้นสิ่งของและบริการ (Instrumental support) หมายถึง การใหค้วามช่วยเหลือที่
เป็นรูปธรรมและการใหบ้ริการซึ่งไดช้่วยบุคคลที่มีความตอ้งการโดยตรงยกตัวอย่างเช่น การให้
ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน และการซ่อมบ ารุงครวัเรือน การสนับสนุนทางด้านการเป็น
เครื่องช่วยที่ดีมีความสมัพนัธก์บัการช่วยลดอาการของโรคเครียด (Psychosomatic) รวมถึงความ
ทุกขแ์ละความเจ็บป่วยทางอารมณ์ ขณะเดียวกันยงัสามารถท าใหเ้พิ่มความพึงพอใจในชีวิตให้
มากขึน้ และ 3) การสนับสนุนทางดา้นขอ้มลู (Information support) หมายถึง การใหค้  าแนะน า
ชีแ้นะแนวทาง การใหผ้ลป้อนกลบั (Feedback) เพื่อช่วยใหบ้คุคลรบัรูส้ถานการณณ์ข์องปัญหาที่
ก าลงัชีแ้นะแนวทางการใหผ้ลปอ้นกลบั (Feedback) เพื่อช่วยใหบ้คุคลรบัรูส้ถานการณข์องปัญหา
ที่ก าลงัเผชิญอยู่ 

จากความหมายของการสนับสนุนทางสังคมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การ
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รบัความเอาใจใส่ ความช่วยเหลือในด้านจิตใจ 
อารมณ ์ขอ้มลูข่าวสาร วตัถสุิ่งของ การเงิน แรงงานหรือบรกิารต่างๆ ท าใหผู้ท้ี่ไดร้บัการสนบัสนุน
ทางสงัคมนัน้ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดเ้หมาะสมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสงัคมกับพฤติกรรมที่ดี ใน
งานวิจัยของ แมททินีและคนอื่นๆ (Metheny; et al.2008, p. 56) ไดเ้สนอว่า ในระดบัอดุมศึกษา
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บุคลากรผู้ที่ท  าหน้าที่ให้บริการดา้นสุขภาพจิตส าหรบันักศึกษาควรใส่ใจในการพิจารณาการ
สนบัสนนุทางสงัคม ในฐานะที่เป็นตวัสรา้งใหเ้กิดปฏิกิรยิาการรองรบัต่อความเครียดของนกัศกึษา 
เพราะการสนบัสนุนทางสงัคมเป็นแหล่งในการจดัการกบัความเครียดเพียงแหล่งเดียวที่สามารถ
พยากรณ์แบบจ าลองของความเครียดได ้นอกจากนีก้ารช่วยเหลือใหน้ักศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
บ าบัดเพื่อการสนับสนุน (Support Groups) ส  าหรบันักศึกษารวมไปถึงการช่วยใหน้ักศึกษาได้
พฒันาทกัษะการสรา้งมิตรภาพสจะช่วยเพิ่มแนวทางที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันาการสนบัสนุน
ทางสงัคมได ้และรูเบล(Rubel. 2008) ไดศ้ึกษาพบว่า การใชก้ลวิธีทางปัญญาและ อภิปัญญามี
ความสมัพนัธก์บัความถ่ีและความส าคญัของการสนบัสนนุของพ่อแม่ครูและเพื่อนรว่มชัน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในงานวิจยัของ นันทินี ศภุมงคล(2547, น.169)ไดศ้ึกษาพบว่า การสนบัสนุน
ทางสงัคมเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่มีส่วนช่วยและเป็นประโยชนใ์นการจัดการกับความวิตกกังวล
ของนิสิต นอกจากนีก้ารสนบัสนนุทางสงัคมจะช่วยปอ้งกนัไม่ใหน้ิสิตประเมินสถานการณท์ี่เกิดขึน้
นัน้สรา้งความตึงเครียดใหก้บันิสิตมากจนเกินไป เพราะจากการศึกษาการสนบัสนนุทางสงัคมกบั
นิสิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จ านวน 679 คน พบว่า นิสิตจะใชก้ลวิธีการจดัการกบัปัญหาแบบ
แสวงหาการสนบัสนุนทางสงัคมและแบบเผชิญกบัปัญหามากที่สดุ ซึ่งการแสวงหาการสนบัสนุน
ทางสังคมนี่ เองเป็นวิธีการจัดการกับปัญหาวิธีหนึ่ง โดยอาศัยแหล่งของการสนับสนุน ความ
ช่วยเหลือจากผูท้ี่อยู่รอบขา้ง เช่น พ่อแม่ เพื่อนหรืออาจารย ์เพื่อขอค าปรกึษาไดแ้นวทางในการ
แกปั้ญหาเพื่อช่วยขยายมมุมอง มองเห็นวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายขึน้ควบคู่กบัการจดัการ
ปัญหาดว้ยตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งใชว้ิธีการเผชิญ
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้ม พบว่า นิสิตที่มีความวิตกกงัวลสงูมกัจะไดร้บัการ
สนับสนุนทางสงัคมและใชก้ลวิธีการจดัการกับปัญหาแบบมุ่งงจัดการกับปัญหาที่ไม่มากนัก จะ
เห็นไดว้่าการสนับสนุนทางสังคมเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนช่วยป้องกันมิให้บุคคลประเมินว่า
สถานการณท์ี่เกิดขึน้นัน้สรา้งความตงึเครียดใหก้บัตนเองมากจนเกินไป ในงานวิจยัของ พลรพี ทมุ
มาพนัธ ์(2554)ไดศ้ึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรียนของนกัเรียนกลุม่ที่ไดร้ับโปรแกรมการ
ก ากบัตนเองรว่มกบัการสนบัสนนุทางสงัคมของครูและกลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการก ากบัตนเองเพียง
อย่างเดียวสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ 
ไพศาล แยม้วงษ์(2555)ไดศ้ึกษาพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธท์างบวกในระดบั
มากกบัความพึงพอใจในชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และการสนบัสนุนทางสงัคมจากอาจารย ์ครอบครวั และเพื่อนส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์ละมีประสิทธิภาพในการพยากรณค์วามพึงพอใจ
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ในชีวิตไดร้อ้ยละ 63.2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .10 งานวิจยัของ ปรางคท์อง อภิพทุธิกลุ
(2550) ได้ศึกษาพบว่า  กลุ่มผู้รับบริการแบบกระดูกและกล้าม เนื ้อ  กองแพทย์หลวง 
พระบรมมหาราชวงั เม่ือใชโ้ปรแกรมการควบคมุตนเองในผูร้บับริการกลุ่มแต่ละกลุ่มอาการปวด
และการสนบัสนุนทางสงัคมของครอบครวัที่มีการสนบัสนุนทางสงัคมสงูและมีการสนบัสนุนทาง
สงัคมต ่าตา่งมีพฤติกรรมความรว่มมือในการรกัษาทางกายภาพบ าบดัไม่แตกต่างกนั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชต้วัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมโดยน ามารว่มพฒันากบั
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู โดยการสนบัสนนุทาง
สงัคมครัง้นี ้ถกูประสานเขา้ไปในโปรแกรมการทดลอง การวดัการสนบัสนนุทางสงัคมจึงกระท าใน
ลกัษณะของการตรวจสอบการจัดกระท า (Manipulation check) โดยไดต้รวจสอบการไดร้บัการ
สนบัสนุนทางสงัคมจากการวดัการสนบัสนุนทางสงัคมว่าในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
ใหแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้นกัศึกษาไดร้บัการ
สนบัสนนุทางสงัคมตามกระบวนการที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้หรือไม่  

ส่วนที ่4 การวิจัยผสานวิธ ี(Mixed Method)  
การวิจัยแบบผสานวิ ธี  เกิดจากแนวคิดพื ้นฐานของกลุ่มส านักคิดปฏิบัตินิยม

(Pragmatists) และสถานการณน์ิยม (Situationalist) ซึง่สนบัสนนุการใชเ้ทคนิควิธีการเชิงปรมิาณ
และเชิงคณุภาพเพื่อน ามารว่มกนัศึกษาหาค าตอบส าหรบัปัญหาวิจยัเดียวกนั โดยเป็นการผสาน
กันในระดับปรชัญาปฏิฐานนิยม (Positivism) มีความเช่ือว่าความจริงมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย 
(Objective) สามารถจ าแนกแจกนับเป็นตัวเลขได้ชัดเจน และปรัชญาปรากฏการณ์นิยม 
(Phenominologism) มีความเช่ือว่าความจริงมีลักษณะเป็นอัตวิสัย  (Subjective) โดยมี
ความหมายแปรเปลี่ยนไปตามบริบท ไม่ควรจะจ าแนกเพราะจะท าใหห้มดความหมายหรือลด
ความหมายของความจรงินัน้ไป 

Creswell and Plano Clark (2011) ได้ เสนอลักษณ ะการผสมผสานออก เป็ น  3 
กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) กระบวนการที่เกิดเป็นล าดบั (Sequential procedures) เป็นวิธีการที่ผูว้ิจยั
คน้หาค าตอบที่ตอ้งการโดยวิธีการหนึ่งๆ ในหลายๆ วิธี ซึ่งเริ่มจากวิธีการเชิงคณุภาพในการคน้หา
วตัถปุระสงคแ์ละใชว้ิธีการเชิงปรมิาณในการสุม่กลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผูว้ิจยัสามารถที่จะสรุปผลอา้งอิง
กลบัไปสู่ประชากรได ้ในท านองเดียวกนัการวิจยัอาจเริ่มจากการใชก้ารวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่ม
จากการทดสอบทฤษฎี แลว้ใชว้ิธีการเชิงคณุภาพในการคน้หาขอ้มลูที่จะช่วยสนบัสนนุทฤษฎีนัน้ๆ 
2) กระบวนการที่ เกิดขึน้พรอ้มกัน (Concurrent procedures) เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยใช้ข้อมูลเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะหปั์ญหาหนึ่งๆ การวิจัยลกัษณะนี ้จะเป็นการเก็บขอ้มูลโดย
วิธีการเชิงคณุภาพและปรมิาณในเวลาเดียวกนั ท าการสรุปรวมเพื่ออธิบายปัญหาการวิจยั ดงันัน้
การวิจัยรูปแบบนีผู้ว้ิจัยจะใชข้อ้มูลจากหลายๆ แหล่ง จากนั้น ก็ใชก้ารวิเคราะหท์ี่ต่างกันในการ
ตอบค าถาม และ 3) กระบวนการเปลี่ยนรูป (Transformative procedures) การที่ผูว้ิจยัใชแ้นวคิด
ทฤษฎีคาบเก่ียวกันในการออกแบบการวิจัยที่ใชข้อ้มลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุมมองนี ้
รวมไปถึงกรอบแนวคิดส าหรบัปัญหาที่สนใจศึกษา วิธีการรวบรวมขอ้มลูเพื่อตอบค าถามการวิจยั 
ซึง่การวิจยัในรูปแบบนีจ้ะรวมถึงวิธีการผสานที่เป็นล าดบัหรอืการผสานที่เกิดขึน้พรอ้มกนั 

กระบวนการผสานวิธีดงักลา่วขา้งตน้ สามารถแบง่รูปแบบการวิจยัแบบผสานวิธีออกเป็น 
6 รูปแบบ (Creswell & Plano Clark, 2011) ส าหรบัรายละเอียดของการวิจยัแบบผสานวิธี แต่ละ
ประเภทมีดังต่อไปนี ้ 1) การออกแบบคู่ขนานเข้าหากัน (Parallel convergent design) วิธีนี ้มี
ลักษณะคล้ายการตรวจสอบแบบสามเส้า ( triangular) คือ น าผลการศึกษาสองวิธีในหัวข้อ
เดียวกันมาเปรียบเทียบกันว่าสอดคล้องกันหรือไม่  2) การออกแบบต่อเนื่ องเชิงอธิบาย 
(Explanatory sequential design) การออกแบบการวิจยัประเภทนีซ้ึ่งเนน้การท าวิจยัแบบตอ่เนื่อง
เริ่มตน้ดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณก่อน แลว้น าผลที่ไดไ้ปศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ดว้ยวิธีการ
เชิงคณุภาพในขัน้ตอนที่สองเพื่อหาค าอธิบายประเด็นที่ค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพื่อ
ความเข้าใจผลการวิจัยในขั้นตอนแรกที่ลุ่มลึกมากขึน้ 3) การออกแบบต่อเนื่องเชิงส ารวจ 
(Exploratory sequential design) การออกแบบประเภทนีเ้ป็นการศึกษาต่อเนื่องสองขั้นตอน 
เริ่มตน้ดว้ยการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อหาประเด็นการศึกษาที่ชดัเจน หลังจากนัน้จึงใชว้ิธีเชิงปรมิาณ
ในขัน้ตอนที่สองในการออกแบบวิธีนี  ้บางครัง้นกัวิจยัสรา้งเครื่องมือในขัน้ตอนที่เช่ือมต่อการวิจยั
ทั้งสองประเภท เช่น สรา้งเครื่องมือจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นตอนแรกเพื่อน าไปใชเ้ก็บ
ขอ้มลูส าหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณในขัน้ตอนที่สอง ดงันัน้การออกแบบประเภทนีบ้างครัง้จึงเรียกว่า 
การออกแบบพัฒนาเครื่องมือ (Instrument development design) หรือการออกแบบติดตามผล
เชิงปริมาณ (Quantitative follow-up design) 4) การออกแบบเชิงซ้อน (Embedded Design) 
การออกแบบเชิงซอ้นเป็นการผสมเป็นการเชื่อมโยงการเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูทัง้ในเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณแทรกเขา้ไปภายในการออกแบบดั้งเดิมของการวิจัยเชิงปริมาณหรือ
คณุภาพ โดยการเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูชดุที่สองอาจเกิดขึน้ก่อนระหว่างหรือหลงัการเก็บขอ้มลู
และวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัหลกัก็ไดใ้นการออกแบบเชิงซอ้นบางประเภทขอ้มลูบางชดุอาจใช้
เป็นเพียงเพื่อสนบัสนนุขอ้มลูหลกัของการวิจยัเท่านัน้ 5) การออกแบบแปลงรูป (Transformative 
design) การออกแบบประเภทนีเ้ป็นการออกแบบที่ยึดแนวคิดเชิงทฤษฎีเป็นหลักและมักใชใ้น
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การศกึษาความตอ้งการของชนกลุม่นอ้ยหรอืกลุม่บคุคลที่มีลกัษณะเฉพาะซึง่จ าเป็นตอ้งใชค้วามรู้
ทางทฤษฎีเป็นฐานในการเก็บข้อมูลแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึน้ ซึ่งในการ
ออกแบบการวิจยัจะมีลกัษณะเฉพาะตวัเนน้จดุประสงคท์างทฤษฎีเป็นหลกัมากกวา่จะยดึระเบียบ
วิธีวิจัยเป็นหลักเหมือนการวิจัยทั่วๆ ไป (Tashakkori & Teddlie, 1998) และ 6) การออกแบบ
หลายขั้นตอน (Multiphase design) การออกแบบหลายขั้นตอนเป็นการออกแบบของการวิจัย
แบบผสานวิธีที่มีความสลับซับซอ้น เริ่มต้นจากการออกแบบที่เรียกว่าเป็นออกแบบแซนวิชด ์
(Sandwich design) ซึ่งเกิดขึน้เม่ือผูว้ิจัยใชก้ารออกแบบเชิงปริมาณและคุณภาพสลับกันไปมา
สามขัน้ตอน เช่น ออกแบบเชิงคณุภาพก่อนแลว้ตามดว้ยเชิงปรมิาณก่อนจบลงดว้ยเชิงปรมิาณอีก
ครัง้หนึ่ง 

ส าหรบัการวิจยันีผู้ว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัแบบผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดบั (Exploratory 
Design) ตามแนวของ Creswell and Clark (2011) เริ่มตน้ดว้ยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการ
สงัเคราะหเ์อกสารจิตวิญญาณความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึเพื่อตรวจสอบความหมาย
จิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย ท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครู และศึกษาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์
และน าขอ้คน้พบที่ไดม้าใชใ้นการสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการวิจัยเชิงปริมาณ หลังจากนั้นเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วดัก่อนการ
ทดลองและวัดหลังเสร็จสิน้การทดลอง เพื่อศึกษาผลของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูต่อไป    

ส่วนที ่5 กรอบแนวคิดการวิจยั 
การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้

ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร  ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยใชแ้นวคิดจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย แนวคิดทฤษฎี
การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพ และแนวคิดหลกัสมัมาทิฏฐิในพระพทุธศาสนา เพื่อตรวจสอบ
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทย เพื่อคน้หากระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
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อาจารยค์รุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อน าขอ้คน้พบที่ไดม้าสรา้ง
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรเ์พื่อใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือว่ามีผลหรือไม่อย่างไร ซึ่งผูว้ิจยัมีฐาน
คิดมาจากการศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่มองว่าการกระท าพฤติกรรมของบุคคลนัน้
เกิดขึน้มาจากปัจจยัภายในของบคุคลและปัจจยัภายนอกที่มีบทบาทส าคญัและมีผลตอ่พฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งการสรา้งโปรแกรมการทดลองอยู่บนเหตผุลเชิงตรรกะภายใตเ้บือ้งหลงัแนวคิดการ
ปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของ 
คาลิช (Kalish. 1981) ไดเ้สนอว่ากระบวนการทางปัญญาและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของสิ่งเรา้ กระบวนการทางปัญญา พฤติกรรมและผลกรรมมีลักษณะแบบ
ปฏิสมัพนัธก์นั (Interaction) จงึก าหนดใหก้ารวิจยันีด้  าเนินการเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เป็นวิธีการวิจยัที่ใชเ้พื่อให้
เขา้ใจปรากฏการณใ์ดปรากฏการณห์นึ่งภายใตเ้งื่อนของบรบิทและเวลา ขอ้มลูของงานวิจยัเรื่องนี ้
เป็นขอ้มูลที่เก็บจากกระบวนการจัดการความรูข้อ้มลูเป็นการแสดงความคิดเห็น ความรูส้ึกและ
บอกเล่าประสบการณ์เก่ียวกบัวิชาชีพครูของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใชแ้นวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครู แนวคิดการถ่ายทอดทาง
สงัคมเชิงวิชาชีพและแนวคิดหลกัสมัมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา โดยขัน้ตอนแรกของการวิจยัเชิง
คณุภาพผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสงัเคราะหเ์อกสารจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนเพื่อใหไ้ดก้รอบครา่วๆของ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทยแลว้จึงตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครูจากมุมมองของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อใหไ้ดค้วามหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยว่าความหมายมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งผลจากการสงัเคราะห์
ที่ไดร้บัจะมีความกวา้งขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะไดร้บัจากงานวิจยัแต่ละเรื่องและผลจากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึจะช่วยท าใหไ้ดค้  าตอบปัญหาวิจยัที่ตอ้งการซึ่งมีลกัษณะที่กวา้งขวางและลกึซึง้ที่
เป็นการศึกษาภายใตบ้ริบทของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งเม่ือไดค้วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยแลว้ก็เช่ือมโยงมาสู่การคน้หา
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ต่อไป ตามภาพประกอบ 6 ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคดิการวิจยัระยะท่ี 1 

ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงทดลอง ระยะนีเ้ป็นการวิจัยที่ตอ้งการพัฒนาให้นักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจิตวิญญาณความเป็นครูสงูขึน้โดย
น าแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็นพืน้ฐานใน
การปรบัเปลี่ยนตวัแปรทางปัญญา (กระบวนการทางปัญญา) ของนักศึกษาเพื่อใหส้่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็นครู) ตามความเช่ือของแนวคิดที่ว่ากิจกรรมทาง
ปัญญามีผลต่อพฤติกรรมสามารถจดัใหมี้ขึน้ไดแ้ละเปลี่ยนแปลงได ้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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อาจเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปัญญา วิธีการเปลี่ยนแปลงทางปัญญานั้นตาม
ทฤษฎีการเรยีนรูปั้ญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดรูาไดเ้สนอวา่วิธีการหนึ่ง
ที่สามารถใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา คือ การให้บุคคลเรียนรูจ้ากการสังเกต 
(Observational Learning) ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัศกึษาวิชาชีพครูสงัเกตตวัแบบตามภาพประกอบ 7 ดงันี ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7กรอบแนวคดิการวิจยัระยะท่ี 2  

จากกรอบแนวคิดการวิจยัระยะที่ 1 จึงน ามาสู่ขอ้คน้พบในกรอบแนวคิดการวิจยัระยะที่ 
2 ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปรตามและตวัแปรตน้ที่ไดม้าใชใ้นการสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้
รว่มปฐมนิเทศเพ่ือเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ตามภาพประกอบ 8 ดงันี ้ 

 

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนา

จิตวิญญาณความเป็นครู 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคดิการวิจยั 

การวิจัยระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

บทบาทผู้รับการ

ถ่ายทอด 

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง 

 

           ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู 

ตัวแปรต้น 

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ใน 

การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

       ตัวแปรตาม 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

สภาวะทางจิต พฤติกรรมการทำงานคร ู

การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ช่วงก่อนการเป็นครูวิชาชีพ ช่วงของการเป็นครูวิชาชีพ 

เนื้อหาการ

ถ่ายทอด 

ตัวแทนการ

ถ่ายทอด 

กลวิธีการ

ถ่ายทอด 

บทบาทผู้รับการถ่ายทอด บทบาทผู้ให้การ

ถ่ายทอด

ถ่ายทอด

        การศึกษาเงื่อนไขโดยใช้หลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา 

ปัจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ         ปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ 

เนื้อหาการ

ถ่ายทอด 

ตวัแทนการ

ถ่ายทอด 

กลวิธีการ

ถ่ายทอด 
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ส่วนที ่6 นิยามปฏบิัตกิาร   
1. จิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง การกระท าที่บุคคลมีความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับ

จิตใจในทิศทางบวก ประกอบดว้ย 4 ประการ คือ 1) การเห็นคณุค่าตนเองเป็นการยอมรบัตนเอง
เก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการท างานครูรวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการประกอบวิชาชีพครู
โดยมีความมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู 2) ศรทัธาในวิชาชีพครูเป็นความเช่ือ
ในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 3) ตระหนกัในบทบาทของการเป็นครู
เป็นการใหค้วามส าคญัของคณุค่าบทบาทหนา้ที่ในบทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้การเป็นคู่คิด
รว่มทุกขร์ว่มสขุ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่เหมาะสมกบัความเป็นครู และ 4) 
ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูเป็นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็นครูที่สัมพันธ์กับงาน
วิชาชีพครู ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกับงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งโดยสรา้ง
ครอบคลุมนิยามจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทัง้สิน้ 32 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดบั ตัง้แต่ คือ มากที่สดุ (5 คะแนน) ถึงนอ้ยที่สดุ (1 คะแนน) ผูต้อบที่ไดค้ะแนน
รวมสงูกวา่แสดงวา่เป็นผูท้ี่มีจิตวิญญาณความเป็นครูมากกวา่ผูต้อบท่ีไดค้ะแนนรวมต ่ากวา่  

2. เจตคติต่อวิชาชีพครู หมายถึง การประเมินของนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้รว่ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์เก่ียวกบัความคิด ความรูส้กึและ
แนวโนม้ที่จะปฏิบตัิตนที่แสดงถึงเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูหลงัจากที่ไดช้มสื่อภาพยนตรท์ี่จดัใหน้ัน้
หรือเป็นความรูส้กึโดยสว่นรวมของนกัศกึษาวิชาชีพครูที่เป็นความรูส้กึ ความคิดหรือแนวโนม้ที่จะ
แสดงการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในทิศทางบวก ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบบนัทึกความคิดเห็นเก่ียวกบั
เจตคติต่อวิชาชีพครูโดยใชก้ารตัง้ค าถามจากการกระท าของตวัแบบที่เป็นตวัละครครูที่ไดช้มจาก
สื่อที่จัดใหแ้ลว้ใชก้ารวดัเจตคติที่ เป็นมาตรจ าแนกความหมายโดยใชค้  าคู่คุณศพัทม์ิติของภาษา 
ถา้ผูต้อบแสดงความคิดในทิศทางบวก ความรูส้ึกในทิศทางบวกและสนับสนุนถึงแนวโนม้ที่จะ
แสดงเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูแสดงวา่ผูต้อบมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู   

3. แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู หมายถึง การประเมินของนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์เก่ียวกับความรูส้ึกที่
อยากจะเป็นครูตามตัวแบบที่ เป็นตัวละครครูที่ ได้ชมจากสื่อภาพยนตรท์ี่จัดให้นั้นหรือเป็น
ความรูส้ึกโดยส่วนรวมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เป็นทางบวก ผู้วิจัยไดส้รา้งแบบบันทึกความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูโดยใชก้ารตัง้ค าถามจากการกระท าของตวัแบบที่
เป็นตวัละครครูที่ไดช้มจากสื่อที่จดัใหแ้ลว้ใชก้ารวดัเจตคติที่องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึเป็นมาตร
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จ าแนกความหมายโดยใชค้  าคู่คุณศัพทม์ิติของภาษา ถ้าผูต้อบแสดงความรูส้ึกในทิศทางบวก
แสดงวา่ผูต้อบมีแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู    

4. การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง กิจกรรมการสนบัสนุนทางสงัคมครัง้นีถู้กประสาน
เข้าไปในโปรแกรมการทดลอง การวัดการสนับสนุนทางสังคมจึงกระท าในลักษณะของการ
ตรวจสอบการจัดกระท า (Manipulation check) โดยได้ตรวจสอบการไดร้บัการสนับสนุนทาง
สงัคมของนักศึกษาวิชาชีพครูที่แสดงจิตวิญญาณความเป็นครุแลว้ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม
ด้านต่างๆ ตามกระบวนการที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้  และแบบบันทึกความถ่ีในการสังเกตพฤติกรรม 
ดดัแปลงมาจาก สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต (2553) เป็นแบบประเมินจากแบบบนัทึกความถ่ีในการ
สงัเกตจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูแลว้ไดร้บัการสนับทางสงัคมดา้นขอ้มูล
ข่าวสาร สนบัสนุนดา้นอารมณแ์ละสนบัสนุนดา้นวตัถุสิ่งของ ซึ่งแบบบนัทึกความถ่ีในการสงัเกต
เป็นการหารอ้ยละความสอดคลอ้งระหว่างผู้สังเกต 2 คน ที่สังเกตพฤติกรรมเดียวกัน คือ จิต
วิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู  

ส่วนที ่7 สมมตฐิานการวจิัยระยะทีส่อง 
นักศึกษาวิชาชีพครูชั้น ปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรียมฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ไดร้บั
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรจ์ะมีจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลงัการทดลอง สงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุ 
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บทที ่3 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่องผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นการ
วิจัยผสานวิธีรูปแบบล าดับเวลาเชิงส ารวจ (Sequential Exploratory Mixed Methods Design) 
ของ Creswell; & Plano Clark (2011) โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่การวิจยัออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสงัเคราะหค์วามหมายของ   
จิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกับการสมัภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารยค์รุศาสตรใ์นบริบทสังคมไทย เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครูในมิติเนื ้อหา วิธีการและตัวแทน และเพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิต
วิญ ญ าณ ความ เป็ น ค รูของอาจารย์คณ ะค รุศ าสต ร์ ม ห าวิท ย าลัย ราชภั ฏ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนระยะที่ 2 ใชก้ารวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2 
กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลองและหลังเสร็จสิน้การทดลอง มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์และเพื่อศกึษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษา
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ระยะที ่1 การด าเนินงานวิจัยดว้ยวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพ   
การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ไดแ้บ่งวัตถุประสงคข์องการศึกษาไว้ 3 วตัถุประสงค์

โดยวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 เพื่อสงัเคราะหค์วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจิต
วิญญาณความเป็นครูร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุศาสตรใ์นบริบทสังคมไทย 
วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 2 เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู
ในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 3 เพื่อศกึษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ผูว้ิจยั
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้  
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1)  สังเคราะหค์วามหมายจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบท
สังคมไทย  

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูใน

การศึกษาครัง้นี ้คือ เอกสารจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานการวิจยัในรูปแบบต่างๆ  ทัง้ที่เป็น
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธแ์ละการศึกษาอิสระฉบบัสมบูรณใ์นระดบัปริญญาโทและปริญญา
เอกของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย ์นิสิต นักศึกษา ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณซึ่งมี
เนือ้หาเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูในช่วงปีพ.ศ. 2550–2560 จ านวน 17 เรื่อง ที่ปรากฏอยู่
บนฐานขอ้มลูออนไลนใ์นโครงการเครือข่ายหอ้งสมดุในประเทศไทย (ThaiLIS) และฐานขอ้มลูของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดเอกสารไดท้ั้งเล่มรวมถึงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ปรากฏอยู่ในหอ้งสมดุของสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ  

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการสงัเคราะหค์วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูใน
การศกึษาครัง้นี ้คือ ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคดัเลือกมา
เฉพาะ งานวิจยัที่ตรงตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จ านวน 14 เรื่อง    

1.2 ขั้นตอนในการวิจัย  
ผูว้ิจัยจะท าการเก็บขอ้มูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับจิตวิญญาณ

ความเป็นครู ที่เป็นทัง้งานวิจยัเชิงคณุภาพและงานวิจยัเชิงปริมาณที่ไดมี้นกัวิจยัท่านอื่นไดศ้ึกษา
ไวแ้ลว้น ามาวิเคราะหเ์นือ้หาเพื่อสรุปความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู  

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจยั

โดยมีขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือดงันี ้
1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับวิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาและรายงานการ

วิจยัที่ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดขอ้ค าถาม 
2) สรา้งแบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจัยเพื่อบันทึกข้อมูล

รายละเอียดของงานวิจัยความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูที่จ  าเป็นต่อการสังเคราะหด์ว้ย
เทคนิคการวิเคราะหเ์นือ้หาโดยแบบสรุปดงักลา่วพฒันาจาก สมเกียรติ โพธิสตัย ์รตันา พนัธพ์านิช
และโยธี ทองเป็นใหญ่. (2547)  

3) น าแบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยที่สรา้งขึน้ให้คณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ 
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4) แบบบันทึกขอ้มูลมีรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบดว้ยรายการ
ต่างๆ โดยจดัท าเป็นตารางแสดงผลสรุปของแตล่ะขอ้มลูในหวัขอ้ต่างๆ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื ้นฐานของงานวิจัยมีข้อความเก่ียวกับ ช่ือ-สกุล
ผูว้ิจยั ช่ืองานวิจยั สถาบนัผลิตงานวิจยั สาขาที่ผลิตผลงานวิจยั และปีการศกึษาที่ท  างานวิจยั รวม 
6 ขอ้ 

ตอนที่ 2 รายละเอียดของงานวิจัยมีขอ้ความเก่ียวกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ประชากร จ านวนกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรที่ศึกษา สมมตุิฐานการวิจยั การคดัเลือกตวัอย่าง 
แบบแผนการวิจยั ประเภทเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์
ขอ้มลู ผลการวิจยั การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ รวม 13 ขอ้ 

ขอ้ความทัง้ 2 ตอน รวมทัง้สิน้ 19 ขอ้ ลกัษณะของขอ้ความในแบบ
สรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจยั เป็นขอ้เท็จจริงต่างๆ เก่ียวกบัรายละเอียดงานวิจยัที่จ  าเป็น
ในการสงัเคราะหง์านวิจยั  

5) ผู้วิจัยน าแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองบันทึกข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับ
รายงานผลการวิจยัจ านวน 3 เรื่อง จากนัน้ท าการตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของ
ขอ้มลูที่บนัทกึ น าผล  จากการบนัทกึมาท าการวิเคราะหต์ามกระบวนการ เมื่อพบปัญหาในการจด
บันทึกขอ้มูลจากรายงานการวิจัยที่มีการน าเสนอขอ้มูลที่หลากหลาย  ท าใหผู้ว้ิจัยตอ้งปรบัปรุง
เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอ้มลูอีกครัง้ก่อนน าไปใชเ้ก็บจรงิ  

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ส ารวจรายช่ืองานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็น
ครู ที่เผยแพร/่ตีพิมพต์ัง้แต่ปีการศึกษาพ.ศ. 2550 - 2560 จากสิ่งพิมพข์องหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
หนงัสือรวบรวมบทคดัย่อวิทยานิพนธข์องสถาบนัการศึกษาจากการสืบคน้หวัขอ้วิทยานิพนธจ์าก
ฐานขอ้มลูคอมพิวเตอรแ์ละจากการใชบ้รกิารสืบคน้ขอ้มลูระหวา่งมหาวิทยาลยัของรฐั 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยมีค าส าคญัในการสืบคน้ 
(Key Word) ไดแ้ก่ จิตวิญญาณความเป็นครูหรือจิตวิญญาณครู เก็บรวบรวมขอ้มูลจากส านัก
หอสมดุกลางของสถาบนัการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ตัง้แต่ปีการศกึษาพ.ศ. 2550 - 
2560 เท่านัน้ ผูว้ิจยัรวบรวมงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู ไดท้ัง้หมด
จ านวน 17 เรื่อง ผ่านเกณฑก์ารคดัเขา้จ านวน 14 เรื่อง โดยมีเกณฑก์ารคดัเลือกงานวิจยั ดงันี ้
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2.1 ชนิดหรือประเภทของงานวิจัย เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ
บทความวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูหรอืจิตวิญญาณครู   

2.2 ระยะเวลาที่รายงานผล/ตีพิมพ ์เป็นงานวิจยัและหลกัฐานอา้งอิง
ทางวิชาการตัง้แต่ปีการศกึษาพ.ศ. 2550 – 2560  

2.3 ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เป็นงานวิจัยและ
หลกัฐานอา้งอิงทางวิชาการที่สามารถคน้หารายงานฉบบัเต็ม (Full Text) ได ้ 

3. ด าเนินการศึกษางานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัความหมายจิตวิญญาณความ
เป็นครูเพื่อบนัทึกในแบบสรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจัยและทบทวนงานวิจัยอีกครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของขอ้มลูในแบบสรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจยั 

4. ด าเนินการศึกษาขอ้มลูในแบบสรุปลกัษณะรายละเอียดของงานวิจยั
เพื่อคดัเลือกและจ าแนกประเภทของงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู  

1.5 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัใชก้ารสงัเคราะหง์านวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็นครูดว้ย

เทคนิควิธีการวิเคราะห์เนือ้หาโดยศึกษาข้อมูลในแบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจัย
ทัง้หมด จ านวน14 เรื่อง ที่ไดจ้ากการบันทึกขอ้มูลจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง  แลว้แยกประเด็นการ
วิเคราะหเ์ป็น 2 สว่น คือ 

ตอนที่ 1 เพื่อบรรยายสรุปขอ้มูลเบือ้งตน้ของความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ไดแ้ก่ การจ าแนกตามสถาบันการศึกษา สาขาที่ผลิตผลงานวิจัย ปีการศึกษาที่
ผลิตผลงานวิจัย ประเภทของการวิจัย ระดับที่ผลิตงานวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา การไดม้าของกลุ่ม
ตัวอย่าง การตัง้สมมุติฐานการวิจัย การวิเคราะหข์อ้มูล ประเภทเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย สถิติ
พืน้ฐานที่ใชส้ถิติทดสอบคณุภาพเครื่องมือ และสถิติทดสอบสมมติฐาน ลงในตารางเพื่อแจกแจง
ความถ่ีแลว้แปลงเป็นคา่รอ้ยละ สรุปเชิงบรรยายเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมชดัเจนยิ่งขึน้ 

ตอนที่ 2 เพื่อบรรยายสรุปผลงานวิจยัซึ่งไดจ้ากผลการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะจากแบบสรุป ลกัษณะ
รายละเอียดของงานวิจยั จ านวน 14 เรื่อง โดยจ าแนกตามประเภทของการวิจยั 
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2) ท าความเข้าใจความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย 
การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูของอาจารยผู้์มีจิตวิญญาณความเป็นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้  

2.1 แบบแผนการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  ( In-depth 

Interview) เพื่อคน้หาความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครูเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู และ
ศกึษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.2 การก าหนดพืน้ทีศ่ึกษาและกลุ่มผู้ใหข้้อมูล   
การคดัเลือกมหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัก าหนด

กรอบหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการคัดเลือกมหาวิทยาลยัราชภัฏโดยพิจารณาจากประวตัิการก่อตัง้ยุค
แรกเริ่มที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝึกหัดครู เป็น "วิทยาลัยครู " ซึ่งมี
จ านวน 17 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 4 แห่งดงันี ้

1) วิทยาลยัครูนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา เป็นแห่งแรกที่จดัตัง้ใน
ภมูิภาคและเป็นแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2) วิทยาลยัครูอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 
3) วิทยาลยัครูอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 
4) วิทยาลยัครูมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้รบัการยกฐานะและ
ปรบัเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏั” ตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน พ.ศ. 2547 เป็นตน้มา  

ส าหรบัการคดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ผูว้ิจยัก าหนดกรอบหลกัเกณฑท์ี่ใช้
ในการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มลูหลกัจากการทบทวนเอกสาร การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้
เป็นการเลือกตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่ก  าหนด (Inclusion 
Criteria) โดยเน้นเลือกบุคคลที่สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูไดอ้ย่างลึกซึง้ตาม
วตัถปุระสงคข์องการศกึษา ในการศกึษาครัง้นีจ้งึเนน้ขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้มลูหลกั ดงันี ้ 
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1) เป็นบุคลากรสายการสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏที่
ปฏิบตัิงานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 10 ปี 

2) เป็นผูท้ี่ไดร้บัผลการประเมินการสอน (มคอ.5) ในดา้นที่สะทอ้นถึงการ
มีจิตวิญญาณความเป็นครูจากนกัศกึษาวิชาชีพครูในระดบัดีมาก 

3) สรา้งแบบคดักรองพฤติกรรม (screening form) ที่สะทอ้นถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ
ความเป็นครูรว่มกบัเกณฑก์ารประเมินตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผูมี้อดุมการณแ์ละจิต
วิญญาณครู” ครัง้ที่ 11 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ
น ามาประยกุตเ์พื่อสรา้งแบบคดักรองพฤติกรรม จ านวน 8 ขอ้ดงันี ้ 

1. ปฏิบตัิต่อศิษยด์ว้ยความรกัความเมตตา เอาใจใส่ เอือ้อาทรชีวิต
ความเป็นอยู่ของลกูศิษยอ์ย่างใกลช้ิด 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจ 
3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่ศิษย ์
4. ใหศ้ิษยไ์ดรู้จ้กัตนเอง 
5. ใหศ้ิษยไ์ดรู้ส้กึถึงการมีคณุค่าตนเอง 
6. เป็นผูส้รา้งพลงัใจใหศ้ิษยก์า้วตอ่ไป 
7. เป็นผูส้ง่เสรมิคณุธรรมความดีและศรทัธา 
8. เป็นผู้ส่งเสริมให้ศิษย์ได้รู ้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ชุมชนและ

สิ่งแวดลอ้ม 
4) จากนัน้น าแบบคดักรองพฤติกรรมที่มีรายช่ืออาจารยค์รุศาสตรท์กุคน

ที่มีประสบการณก์ารสอน 10 ปีขึน้ไป น ามาใหน้ักศึกษาครูชัน้ปีที่ 3 ขึน้ไป โดยใชก้ารเลือกแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) กลุ่มนักศึกษาครูสายวิทยาศาสตร ์จ านวน 5 คน และกลุ่ม
นกัศึกษาครูสายสงัคมศาสตร ์จ านวน 5 คน ไดท้ าการคดัเลือกอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครูจากแบบคดักรองพฤติกรรมที่แจกใหแ้ละผูว้ิจยัไดมี้การสมัภาษณเ์พิ่มเติมในระหว่างที่นกัศกึษา
ครูไดท้  าแบบคดักรองพฤติกรรม    

5) น ารายช่ืออาจารยค์รุศาสตรท์ี่นักศึกษาครูไดเ้ลือกจากแบบคัดกรอง
มาจดัล าดบัจากมากไปนอ้ยใหไ้ด ้5 รายช่ือ  

6) น ารายช่ือ 5 รายช่ือมาใหอ้าจารยท์ี่เป็นเพื่อนรว่มงานของอาจารยผ์ูมี้
จิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดร้บัการคดัเลือกจากนกัศึกษาครูในเบือ้งตน้แลว้มาใหอ้าจารยท์ี่เป็น
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เพื่อนร่วมที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันช่วยพิจารณาคดัเลือกอีกครัง้พรอ้มกับสมัภาษณถ์ึงลกัษณะ
ของการท างานของอาจารยท์ี่ไดร้บัคดัเลือกเพื่อตรวจสอบขอ้มลูแลว้ใชใ้นการติดต่อนดัสมัภาษณ์
เชิงลกึตอ่ไป 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย คือ 1) อาจารยค์ณะครุ
ศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 2) อาจารยค์ณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
3) อาจารยค์รุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 4) อาจารยค์รุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 

2.3 ขั้นตอนในการวิจัย   
ผูว้ิจยัมีขัน้ตอนของการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ดงันี ้ 

1) ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒถึงคณบดีคณะครุศาสตร  ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
เพื่อขออนญุาตเก็บขอ้มลูกบัอาจารยค์ณะครุศาสตรผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นกรณีศึกษา
พรอ้มกบันดัวนัเวลาและสถานที่ในการสมัภาษณ ์

2) เม่ือท าการนัดหมายเรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่นัดหมายผูว้ิจัยจะเริ่มจาก
การแนะน าตัวกับผู้ให้ข้อมูลและเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และมีการขออนุญาต
บนัทกึเสียง  

3) เริ่มการเก็บขอ้มลูพืน้ฐานจากแหล่งขอ้มลูโดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชิงลกึ
อาจารยค์ณะครุศาสตรผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ผูท้ี่เป็นกรณีศกึษาในการวิจยัเพื่อท าใหท้ราบ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรณีศกึษาโดยระยะแรกจะสมัภาษณใ์นลกัษณะการพดูคยุทั่ว ๆ ไปก่อน โดยใช้
ค าถามกวา้งๆ แลว้จึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  (Semi-
structured) โดยนกัวิจยัไดเ้ตรียมหวัขอ้ค าถามอย่างหลวมๆ โดยการร่างค าถามปลายเปิดที่มีค า
ส าคญัที่ตอ้งการเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา 
วิธีการและตวัแทน รวมทัง้ใชค้  าถามต่อยอดเพื่อคน้หาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพรอ้มกบัค าถามจะมี
ความยืดหยุ่นและพรอ้มจะปรบัเปลี่ยนถ้อยค าให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสัมภาษณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และจะมีการสรุปขอ้มลูเป็นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งกบักรณีศกึษา  



  102 

4) เม่ือผูว้ิจัยน าขอ้มลูกลบัมาลงบนัทึกและจัดระบบของขอ้มูลแลว้ ทุก
ครัง้ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลูกลบัไปใหก้รณีศึกษาที่ไดส้มัภาษณม์าก่อนไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูทกุครัง้ 

2.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลูภาคสนามของการวิจยัเชิงคณุภาพมี

เครื่องมือที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ตวัผูว้ิจยัเองและแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ ์และเครื่องบนัทกึเสียง 
โดยในการวิจัยครัง้นี ้ใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับอาจารยค์ณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

1)  ตวัผูว้ิจยั ในการวิจยัเชิงคณุภาพนัน้ ตวัผูว้ิจยัในฐานะเป็นเครื่องมือที่
ส  าคญัที่สดุของ การวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมความพรอ้มก่อนเริ่มท าการวิจยัคือ ผ่านการเรียนรายวิชา 
วป 703 การวิจยัเชิงคณุภาพและรายวิชา วป 804 การปฏิบตัิการวิจยั II รวมทัง้การฝึกภาคปฏิบตัิ
เก่ียวกับการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 
นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารงานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวคิดเบือ้งตน้
ในการวิจัย ไดแ้ก่ ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิต
วิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตัวแทน แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิด
ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา ซึง่สามารถน ามาใชอ้ธิบายสิ่งที่ศกึษาได ้ 

2) แนวค าถามสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ตามการสรา้งแนว
ค าถามสมัภาษณแ์นวคิดท่ี ชาย โพธิสิตา (2552, น. 283-284) ดงันี ้ 

2.1)  ผู้วิจัยก าหนดลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-Structured Questions) โดยมีการก าหนดแนวค าถามหลักแต่ในขณะเดียวกันอาจมีการ
สอบถามถึงประเด็นเพิ่มเติมจากการสมัภาษณ ์

2.2) การเปิดเผยวตัถปุระสงคข์องการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัใหผู้ใ้หข้อ้มลู
ไดรู้ว้่าวตัถุประสงคข์องการวิจัยจะมีขึน้เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านัน้ 

2.3) ความรูท้ี่ตอ้งการจากการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัด าเนินการสมัภาษณ์
แบบเนน้การแสวงหาองคค์วามรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
อาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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2.4)  ลกัษณะขอ้มลูที่ตอ้งการ ผูว้ิจยัจะมุ่งเนน้หาความรูเ้ชิงพรรณนา
จากผูใ้หข้อ้มูลโดยผูใ้หข้อ้มูลจะบรรยายใหฟั้งถึงการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน และศกึษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2.5)  เปา้หมายของการสมัภาษณจ์ะมุ่งเนน้เพื่อหาขอ้มลูเชิงวิชาการ
โดยเนน้เหตผุลและการวิเคราะหร์ว่มกนัระหวา่งผูส้มัภาษณแ์ละผูใ้หข้อ้มลูระหวา่งการสมัภาษณ ์

2.6)  แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้
ออกแบบแนวค าถามตามแนวคิดและทฤษฎีที่ทบทวนมาโดยที่การออกแบบแนวค าถามจะเป็นการ
สมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) เพื่อสามารถเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างถึงผลที่ไดร้บัรวมทัง้ยงัเปิดโอกาสใหไ้ดร้บัขอ้มลูใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือค าถามที่
ก าหนด โดยสรา้งประเด็นหลักให้ผู้ตอบสามารถตอบได้กวา้งและยืดหยุ่นซึ่งประเด็นค าถาม
เรียงล าดบัตามเนือ้หาและปรบัเปลี่ยนค าถามตามลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลู ผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูบ้อกเลา่
ประสบการณ ์ความคิด ความเช่ือ และความรูส้กึต่อประเด็นค าถามที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นแนวทางการ
สนทนา ขณะเดียวกันผู้วิจัยรบัฟังอย่างตั้งใจและตอบสนองต่อเรื่องราวที่ผูใ้ห้ขอ้มูลพรรณนา
ออกมา พรอ้มดว้ยคอยกระตุน้ผูใ้ห้ขอ้มูลทบทวนความคิดและความจ าเก่ียวกับประสบการณ ์
ค ว าม รู้  แ ล ะ ค ว าม ช่ื อ ข อ งต น เอ ง โด ย ใช้ค า ถ าม สั ม ภ าษณ์ เชิ ง ลึ ก แ บ่ ง อ อ ก เป็ น  
3 ลักษณะส าคัญ ไดแ้ก่ 1) แนวค าถามหลัก (Main Question) ซึ่งเป็นประเด็นค าถามล่วงหน้า
ส าหรบัการสมัภาษณเ์พื่อใหค้รอบคลมุประเด็นที่ศึกษาและตอบความมุ่งหมายของการวิจยั โดย
ตัง้เป็นแนวค าถามประเด็นกวา้งๆ (Interview Guide) 2) ค าถามซกัเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มและ
ชัดเจนมากขึน้ (Probing Question) ใช้ค  าถามซักหลังจากมีการสัมภาษณ์หรือสอบถามตาม
ประเด็นค าถามหลกั ซึ่งบางค าตอบยงัไม่ชัดเจนขาดรายละเอียด ดงันัน้การใชค้  าถามซกัเพื่อลง
รายละเอียดมากยิ่งขึน้เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่ตรงประเด็นหรือระหว่างการสมัภาษณเ์ม่ือพบประเด็น
ใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากค าถามหลักที่ผู้วิจัยก าหนดไว ้ค าถามซักช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ เป็น
รายละเอียดลึกลงไปในประเด็นนั้นๆ และ3) ค าถามเพื่อตามประเด็น (Follow-up Question)  
ใชเ้ม่ือพบประเด็นขอ้มลูใหม่ที่มีความน่าสนใจและสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวิจัยโดย
น ามาเป็นประเด็นค าถามระหวา่งการสมัภาษณเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลกึลงไปเก่ียวกบัหวัขอ้งานวิจยั 
มีตวัอย่างค าถามดงันี ้  
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ตาราง 3 ตวัอย่างแนวค าถามสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง ส าหรบัสมัภาษณอ์าจารยค์ณะครุ
ศาสตรผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

วัตถุประสงค ์ ค าถามหลัก (Main Question) ค าถามซัก (Probing Question) 

1. เพื่อตรวจสอบ

ความหมายจิตวิญญาณ

ความเป็นครูของอาจารย์

ผูมี้จิตวิญญาณความ

เป็นครูในบรบิท

สงัคมไทย 

 

1. ความหมายจิตวิญญาณความเป็น

ครูของอาจารย ์

ผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิท

สงัคมไทย 

    

 

1.1 ถ้าพูดถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 

ท่านนกึถึงอะไร 

1.2 จากการสงัเคราะหเ์อกสาร 

จิตวิญญาณความเป็นครู พบวา่  

จิตวิญญาณความเป็นครูเป็นความรูส้กึนึก

คิดที่เกิดจากความตระหนกัรู ้การเห็น

คณุคา่ตนเอง ศรทัธาในวิชาชีพ ให้

ความส าคญัความมีคณุคา่ของบทบาท

หนา้ที่ มีความผกูพนัมุ่งมั่นกระท าหนา้ที่

ใหเ้กิดความสมัฤทธ์ิสงูสดุรวมทัง้การเป็น

แบบอย่างที่ดีของสงัคมเพื่อสรา้งคา่นิยมที่

ดีใหส้งัคมตอ่ไป ท่านคิดอย่างไรจาก

ความหมายนีใ้นบรบิทสงัคมไทย 

1.3 ลกัษณะอะไรที่สะทอ้นถึงจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

1.4 ช่วยเล่าตวัอย่างของการท างานที่

สะทอ้นถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

 

 

 

 

 

 



  105 

ตาราง 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ ค าถามหลัก (Main Question) ค าถามซัก (Probing Question) 

2. เพื่อท าความเขา้ใจการ

ถ่ายทอดทางสงัคมของ

ครูผูมี้จิตวิญญาณความ

เป็นครูในมิติเนือ้หา 

วิธีการและตวัแทน ของ

อาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

 

2. การถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้

จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ

เนือ้หา วิธีการ และตวัแทนของ

อาจารยค์ณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

     

     

 

2.1 ก่อนที่ท่านจะเขา้สูว่ิชาชีพครู ท่านเคย

ไดร้บัการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็น

ครูในมิติตา่ง ๆ เหลา่นีอ้ย่างไร 

         2.1.1 เนือ้หาที่ไดร้บัการถ่ายทอดมี

เรื่องใดบา้ง 

         2.1.2 ท่านไดร้บัการถ่ายทอดเนือ้หา

เหล่านัน้จากใคร 

         2.1.3 ท่านไดร้บัการถ่ายทอดเนือ้หา

เหล่านัน้ดว้ยวิธีการใด 

2.2 เม่ือท่านเขา้สูว่ิชาชีพครู ท่านได้

ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่

ลกูศิษยอ์ย่างไร 

         2.2.1 เนือ้หาที่ถ่ายทอดมีเรื่องใดบา้ง 

           2.2.2 วิธีการที่ใชถ้่ายทอดมีวิธีการ

ใดบา้ง 

2.3 ในช่วงของการคงอยู่ในวิชาชีพจนถึง

ระยะมั่นคง ท่านคิดวา่ 

จิตวิญญาณความเป็นครูในแต่ละช่วงถกู

ปลกูฝังและสั่งสมมาอย่างไร  ตวัใดที่ตอ้ง

เริ่มก่อน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค ์ ค าถามหลัก (Main Question) ค าถามซัก (Probing Question) 

3. เพื่อศกึษาเง่ือนไขของ

การมีจิตวิญญาณความ

เป็นครูของอาจารยค์ณะ

ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ราชภฏั 

 

3. เง่ือนไขของการมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูของอาจารยค์ณะ          

ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั 

    

     

3.1 เง่ือนไขอะไรบา้งที่ท  าใหท้่านมีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

    3.1.1 เง่ือนไขภายใน 

    3.1.2 เง่ือนไขภายนอกหรอืบรบิทที่

แวดลอ้ม 

    3.1.3 จากเง่ือนไขที่ท่านเลา่มา ท่านคิด

วา่เง่ือนไขใดส าคญัมากที่สดุ หรือตอ้งท า

ใหเ้กิดขึน้ก่อน 

 

3) เครื่องบนัทึกเสียง เป็นอุปกรณใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลขณะท าการ
สมัภาษณท์กุครัง้ โดยผูว้ิจยัจดัหามาเองและตรวจสอบความพรอ้มทกุครัง้ก่อนใชง้าน   

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคนิค

การสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-Depth Interview) ผูว้ิจัยใชแ้นวค าถามการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-Structured Interview) กับอาจารยค์ณะครุศาสตรเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาจิต
วิญญาณความเป็นครู การถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา 
วิธีการและตัวแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ในลักษณะ
สนทนาพดูคยุอย่างเป็นกนัเองกบัผูใ้หข้อ้มลูเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งผูส้มัภาษณแ์ละผูถ้กู
สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเตรียมประเด็นค าถามส าหรบัการสัมภาษณ์ทุกครัง้เพื่อช่วยให้สามารถ
สมัภาษณไ์ดค้รบทุกรายละเอียดที่ตอ้งการศึกษาแต่จะไม่น าออกมาอ่านเพื่อถามผูถู้กสมัภาษณ์
อย่างเป็นทางการและลักษณะของค าถามจะยืดหยุ่นตามบริบทในขณะด าเนินการสัมภาษณ์ 
ลกัษณะค าถามในการสมัภาษณจ์ะเป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือใหผู้ถู้กสมัภาษณไ์ดใ้หข้อ้มลูไดอ้ย่าง
ละเอียดที่สดุตามมมุมองของผูใ้หข้อ้มลู (Emic view) และผูว้ิจยัจะไม่ถามค าถามที่มีลกัษณะเป็น
ค าถามชีน้  าเพื่อใหไ้ดค้  าตอบตามมมุมองของผูว้ิจยั (Etic view) เม่ือสมัภาษณจ์บในแต่ละประเด็น
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ค าถามผูว้ิจัยจะท าการสรุปประเด็นการสมัภาษณเ์พื่อให้ผูถู้กสมัภาษณ์ไดต้รวจสอบขอ้มูลที่ให้
สมัภาษณว์่าถูกตอ้งหรือไม่ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งตรงประเด็นของขอ้มลู และเม่ือ
ท าการสัมภาษณ์เสร็จ ผูว้ิจัยจะเปิดโอกาสใหผู้ถู้กสัมภาษณ์ไดซ้ักถามในประเด็นที่สงสัยหรือ
ตอ้งการถาม พรอ้มกันนีผู้ว้ิจัยไดท้  าการสงัเกตการแสดงออกทัง้กิริยาท่าทางและสีหนา้ของผูใ้ห้
ขอ้มลูขณะด าเนินการสมัภาษณเ์พื่อน ามาประกอบการวิเคราะหข์อ้มลู  

2.6 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-Depth Interview) ผู้วิจัยใช้แนวค าถามการ

สัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับอาจารย์คณ ะค รุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตอ้งด าเนิน
ต่อไปภายหลงัการเก็บขอ้มลูสิน้สดุลง กลา่วคือผูว้ิจยัจะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูออก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจะเก็บข้อมูลไปพรอ้ม ๆ กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมา
พิจารณาว่ายงัขาดตกประเด็นใดซึ่งถา้ขาดตกประเด็นใดไปผูว้ิจยัจะขออนุญาตท าการเก็บขอ้มลู
เพิ่มอีกครัง้กับผู้ให้ข้อมูลและเพื่อสรา้งสมมุติฐานชั่วคราว  (Working Hypothesis) และสรา้ง
ขอ้สรุปเทียบเคียงกบัแนวคิดทฤษฎีต่อไปส าหรบัการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลู
แบบสรา้งขอ้สรุปซึ่งหลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มลูและมีการตรวจสอบขอ้มลูแลว้จึงน าขอ้มลูที่ไดม้า
ท าการวิเคราะหข์อ้มลูซึ่งจะเป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึโดย
ผูว้ิจัยมีขัน้ตอนการวิเคราะหก์ารใหร้หัสอยู่ 3 ขัน้ตอนดว้ยกันดังนี ้(Corbin and Strauss, 1990; 
อา้งอิงจาก เบญจา ยอดด าเนิน-แอ๊ตติกจ ์กาญจนา ตัง้ชลทิพย.์ 2552: 42-49) 

1. การใหร้หสัแบบเปิด (Open Coding) เป็นขัน้ตอนของการลดทอนหรือ
แบ่งขอ้มลูออกเป็นส่วนย่อย เพื่อลดความซบัซอ้นของเนือ้หา  และท าใหม้องเห็นประเด็นส าคญัๆ 
ชัดเจนขึน้โดยวิธีการใหร้หัสแบบเปิด (Open Coding) ผูว้ิจัยอ่านขอ้มูลดิบของแต่ละกรณีอย่าง
ละเอียด จนกระทั่งเขา้ใจและจบัประเด็นหลกัๆได ้เปลี่ยนประเด็นหลกัเหล่านัน้ใหเ้ป็นรหสั (หรือ
สรุปสาระโดยย่อของประเด็นหลกันัน้ ๆ) เพื่อแยกแยะจดักลุ่มความหมายและเปรียบเทียบดคูวาม
เหมือนกับความต่างของขอ้มูล ฉะนั้นการใหร้หัสเปิด จึงเป็นการใหร้หัสที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูดิบที่มีอยู่ หรืออีกนยัหนึ่งคือใหข้อ้มลูเป็นตวัน า ซึ่งกรอบของการใหร้หสัอาจมาจาก ค าถาม
และวตัถุประสงคข์องการวิจัย หรือจากวรรณกรรมที่ เก่ียวขอ้งจากประสบการณ ์หรือจากบนัทึก
ภาคสนาม การลงรหัส open coding ของงานวิจัยเรื่องนีมี้แนวค าถามประกอบการวิเคราะห์
เนือ้หา (unit of analysis) ดังนี ้1) มีการแสดงพฤติกรรมอย่างไรของผู้ให้ข้อมูลหลักกับใครใน
สถานการณใ์ด 2) มีการรบัรู ้ความรูส้ึก อารมณ ์ความคิดอย่างไร 3) มีการรบัรู ้ความคิด อารมณ ์
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ความรูส้กึอย่างไร 4) มีการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร การวิเคราะหข์อ้มลูในทกุขัน้ตอนมีหลกัการ
ที่ส  าคญัคือการเปรียบเทียบความคลา้ยคลงึและความแตกต่างเนือ้หาของหน่วยการวิเคราะหใ์หม่
กบัรหสัและหน่วยการวิเคราะหเ์ดิม (constant comparison) และการใหข้อ้มลูเป็นตวัก าหนดรหสั
โดยใหผู้ว้ิจยัก าหนดรหสัจากการตีความของตนเองแลว้ระบรุหสัที่จะเป็นไปไดท้ัง้หมดเพื่อท าการ
แลกเปลี่ยนระหวา่งอาจารยท์ี่ปรกึษา 

ตาราง 4 ตวัอย่างการท า Open Coding ความหมายจติวิญญาณความเป็นครู 

บันทกึข้อมูล (จากการถอดเทป) รหสัเปิด (open-coding) 

แต่ถา้เป็นนกัศึกษาคณะครุศาสตรท์ั่วๆ ไปจะมีก็การสอนในหมวดวิชาชีพ

ครู ซึง่ถา้ไดส้อนก็จะใสต่วันีเ้ขา้ไป เพื่อใหเ้ขาไดต้ระหนกัถึงความเป็นครูมือ

อาชีพมากกว่าที่จะมุ่งเป็นอาชีพครู ถา้ตวัเองไดส้อนนะคือบางปีการศกึษา

จะไดส้อน ก็จะใส่ตวันีเ้พื่อใหเ้คา้ตระหนกัว่าการเป็นครูจะไม่ใช่แค่มาเรียน

แลว้ออกไปก็จบไปเป็นครูเท่านัน้หมายถึงตอ้งท างานและมีใจที่จะตอ้งรกั

ในการที่จะไปเป็นครู มุ่งไปที่ลูกศิษยเ์ป็นหลักจะเป็นแบบนั้นโดยให้ลูก

ศิษยแ์ต่ละคนไดต้ระหนกัถึงคณุค่าของตนเองโดยเช่ือว่าสามารถสอนและ

ถ่ายทอดวิชาความเป็นครูที่ไดร้บัไปสูล่กูศิษยข์องเคา้ในอนาคตได ้(T2) 

เห็นวา่สิ่งที่ท  ามีคณุคา่กบัศิษยใ์น

อนาคตได ้

พี่ไม่เคยสายเพราะว่าตระหนกัรูว้่า สมมติว่าไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะเกิดขึน้

เด็กที่เราสอนอีก 4 คน อีก 10 คนก็จะเป็นครูที่ไม่ตรงต่อเวลาแลว้เราเห็นสิ่ง

ที่มนัเป็นผลกระทบตอ่เด็ก (T9) 

เห็นวา่สิ่งที่ท  ามีคณุคา่กบัการเป็น

แบบอย่างที่ดีใหศ้ิษยเ์ห็น 
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ตาราง 5 ตวัอย่างการท า Open Coding การถ่ายทอดทางสงัคมของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู 

บันทกึข้อมูล (จากการถอดเทป) รหสัเปิด (open-coding) 

เราโชคดีที่เราเรียนในสมัยนั้นที่เราเจอคุณครูที่มีความเป็นครูสูง คุณครูที่

สอนครูสมยันัน้เน่ียมาจากการเป็นครูคือมาจากโรงเรียนเลยมันก็จะส่งผล

ต่อการอธิบายนูน้น่ีนั่น สมยันัน้คนที่เป็นครูครุศาสตรศ์ึกษาศาสตร ์มาจาก

โรงเรียนทัง้หมดเลยแลว้ก็เป็นครูที่มีอายุเพราะนั้นประสบการณห์รือความ

เป็นครูในตวัของท่านมนัท าใหเ้ราซึมซบัไดง้่ายขึน้คือไปเห็นตน้แบบเลย  คน

ที่เขา้มาเป็นผูส้อนในโครงการคุรุทายาทเน่ียเป็นคุณครูที่สุดยอดครูทัง้นัน้

เลยทั้งความรกัและเมตตาต่อศิษย ์ความปรารถนาดีต่อศิษย ์ความเอือ้

อาทรลกูศิษย ์หรอืแมแ้ตก่ารเป็นที่ปรกึษาเราไดเ้ห็นพวกนัน้ (T11) 

การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่

ดีพรอ้มการแนะน า 

คณุครูนาฏศิลป์ซึ่งไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์เท่านัน้ หลงัจากที่สอนท่าร  าท่า

เตน้ที่เป็นแบบมาตรฐานแลว้ สุดทา้ยท่านใหทุ้กคนแบ่งเป็นกลุ่มแลว้ก็ไป

คิดการแสดงมาเพื่อท าการสอบปลายภาค ในการสอบทกุคนจะตอ้งขึน้เวที

ในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ที่ก  าลังรบัประทานอาหาร

กลางวันในโรงอาหารได้เห็นทุกคนท าให้พวกเราตื่นเต้นที่ได้เตรียมการ

แสดงนัน้เป็นอย่างดี(T1) 

การมอบหมายงาน 
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ตาราง 6 ตวัอย่างการท า Open Coding เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

บันทกึข้อมูล (จากการถอดเทป) รหสัเปิด (open-coding) 

ก็จะขึน้อยู่กบัตวัเรา เคา้เรียกว่าอะไรนะที่ครูเป็นแม่พิมพน์ะ ซึ่งแต่ก่อนเรา

คิดว่าเราตอ้งท าตวัใหด้ีเพื่อที่จะเป็นแม่พิมพท์ี่ดี แต่จริง ๆแลว้มันไม่ใช่นะ 

ค าว่าแม่พิมพม์ันหมายความว่า เราตอ้งปฏิบตัิก่อนหรือท าวิถีชีวิตโดยดตูวั

เราเองก่อนไม่ไดห้มายถึงว่าเราพยายามท าตัวใหด้ีเพื่อที่จะเป็นตัวอย่าง

ใหก้บันกัศกึษา ไม่ใช่ เราไม่ไดพ้ยายามอะไรแต่เราพฒันาตวัเราตามวิถีของ

เรา จะดีหรือไม่ดีอะไรก็ไม่รูล้ะโดยเรามีความเช่ือความศรทัธาโดยเราอยู่ ใน

อาชีพนีด้ว้ยตวัเราเองก่อน(T1) 

เห็นวา่ครูตอ้งมีความศรทัธาใน

วิชาชีพ 

ใช่คะพี่เช่ือว่าหากเรารกัและศรทัธาในตัวเองว่าเราท าไดน้ะ เหมือนการ

สรา้งพลงัใหต้วัเองก่อนก็จะท าใหเ้ราเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างไดค้ะ (T12) 

เห็นวา่ครูเป็นอาชีพที่ตอ้ง 

เช่ือมั่นในตนเอง 

อย่างที่พี่บอกไงวา่เราท าเพราะเรารกัในอาชีพครูเราท าอะไรเราอยู่ตรงไหนก็

ไดแ้ต่คือท าใหม้ันดีที่สุดโดยที่ไม่ไดห้วงัผลตอบแทนไม่เคยตอ้งการค าชม 

(T3) 

รกัในอาชีพครู 

ก็อย่างที่บอกว่าเราโดนอบรมเลีย้งดูจากครอบครวัอนันีเ้ป็นสิ่งที่เรารบัรูไ้ด ้

แลว้เราก็ตัง้ใจที่จะท ามนัมานั่นแหละพอเราท าแลว้เราก็มีความรูส้ึกว่ามัน

ชอบเป็นความภาคภูมิใจนะที่ไดม้าเป็นอย่างนีพ้ี่ยังยอ้นกลับไปว่าถา้เรา

เป็นพยาบาลเราก็คงไม่เวิรค์หรอกดแูลว้เราก็น่าจะเหมาะที่มาเป็นครู(T8) 

ชอบในอาชีพครู 

 

2. การใหร้หัสตามแนวคิดสัมพันธ์กัน (Axial Coding) เป็นขัน้ตอนของ
การเช่ือมโยงขอ้มลูหรือแนวคิดย่อยใหเ้ป็นหมวดหมู่ในประเด็นที่รวมกลุ่มกันไดเ้พื่อหาแบบแผน
ความสมัพันธร์วมทัง้การหาค าอธิบายของแบบแผนความสมัพันธห์รือสมมติฐานนัน้ ๆ ทัง้นีอ้าจ
ตอ้งมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับรหัสที่ตัง้ไวแ้ต่เดิมเพิ่ม รหัสใหม่ 
จนกระทั่งรหสัเหล่านีอ้ิ่มตวัหรือนิ่ง (saturate) ขัน้ตอนนีเ้รียกว่าการใหร้หสัตามแนวคิดที่สมัพนัธ์
กนัเป็นจุดที่ผูว้ิจัยอาจสรา้งสมมติฐานเบือ้งตน้ขึน้ได ้การใหร้หสัในขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นการใหร้หสัที่
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของรหสัที่ไดจ้ากขัน้ตอนแรก คือ การใหร้หสัแบบเปิด กลา่วคือ เม่ือใหร้หสัเปิดใน
เบือ้งตน้แลว้ ผูว้ิจยัก็จะสามารถแยกแยะเอาขอ้มลูที่ต่างกนัออกและจดักลุ่มขอ้มลูที่เหมือนกนัไว้
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ดว้ยกันหรือที่เรียกว่า “กลุ่มความหมาย” ก็จะท าให้มองเห็นแนวคิดและความหมายที่ซ่อนอยู่
ชดัเจนขึน้ ดงัตาราง 7-9 

ตาราง 7ตวัอย่างการเช่ือมโยงแนวคิดย่อย หรือการใหร้หสัตามแนวคิดที่สมัพนัธก์นั (Axial 
Coding) เพื่อใหเ้กิดกลุม่ความหมายจิตวญิญาณความเป็นครู 

ข้อมูลดิบ การใหร้หสัแบบเปิด  

(open-coding) 

การใหร้หสัตามแนวคิดที่

สัมพันธก์ัน (Axial Coding) 

ถา้ตวัเองไดส้อนก็จะใสต่วันีเ้พื่อใหเ้คา้

ตระหนกัวา่การเป็นครูจะไม่ใช่แคม่าเรยีน

แลว้ออกไปก็จบไปเป็นครูเท่านัน้หมายถึง

ตอ้งท างานและมีใจที่จะตอ้งรกัในการที่จะ

ไปเป็นครู มุ่งไปที่ลกูศิษยเ์ป็นหลกัโดยใหล้กู

ศิษยแ์ตล่ะคนไดต้ระหนกัถึงคณุคา่ของ

ตนเองโดยเช่ือว่าสามารถสอนและถ่ายทอด

วิชาความเป็นครูที่ไดร้บัไปสูล่กูศิษยข์องเคา้

ในอนาคตได ้(T2) 

เห็นวา่สิ่งที่ท  ามีคณุคา่กบัศิษยใ์น

อนาคตได ้

การเห็นคณุคา่ตนเอง 

 

พี่ไม่เคยสายเพราะวา่ตระหนกัรูว้่า สมมติวา่

ไม่ตรงตอ่เวลาอะไรจะเกิดขึน้เด็กที่เราสอน

อีก 4 คน อีก 10 คนก็จะเป็นครูที่ไม่ตรงตอ่

เวลาแลว้เราเห็นสิ่งที่มนัเป็นผลกระทบตอ่

เด็ก (T9) 

เห็นวา่สิ่งที่ท  ามีคณุคา่กบัการ

เป็นแบบอย่างที่ดีใหศ้ิษยเ์ห็น 

การเห็นคณุคา่ตนเอง 
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ตาราง 8 ตวัอย่างการเช่ือมโยงแนวคิดย่อย หรือการใหร้หสัตามแนวคดิท่ีสมัพนัธก์นั (Axial 
Coding) เพื่อใหเ้กิดกลุม่ความหมายการถ่ายทอดทางสงัคมของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครู  

ข้อมูลดิบ การใหร้หสัแบบเปิด  

(open-coding) 

การใหร้หสัตามแนวคิดที่

สัมพันธก์ัน (Axial Coding) 

สมยันัน้คนที่เป็นครูครุศาสตรศ์กึษาศาสตร ์มา

จากโรงเรยีนทัง้หมดเลยแลว้ก็เป็นครูที่มีอายุ

เพราะนัน้ประสบการณห์รอืความเป็นครูในตวั

ของท่านมนัท าใหเ้ราซมึซบัไดง้่ายขึน้คือไปเห็น

ตน้แบบเลย คนที่เขา้มาเป็นผูส้อนในโครงการครุุ

ทายาทเป็นคณุครูที่สดุยอดครูทัง้นัน้เลยทัง้

ความรกัและเมตตาต่อศิษย ์ความปรารถนาดี

ตอ่ศิษย ์ความเอือ้อาทรลกูศิษย ์หรือแมแ้ตก่าร

เป็นที่ปรกึษาเราไดเ้ห็นพวกนัน้ (T11) 

การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่าง

ที่ดีพรอ้มการแนะน า 

กลวิธีการถ่ายทอด 

 

คุณครูนาฏศิลปซ์ึ่งไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์เท่านั้น 

ท่านให้ทุกคนแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปคิดการแสดง

มาเพื่อทำการสอบปลายภาค ในการสอบทุกคน

จะต้องขึ้นเวทีในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับ

นักเรียนคนอื่นๆ ที่กำลังรับประทานอาหาร

กลางวันในโรงอาหารได้เห็นทุกคนทำให้พวกเรา

ตื่นเต้นทีไ่ด้เตรียมการแสดงนั้นเป็นอย่างดี(T1) 

การมอบหมายงาน กลวิธีการถ่ายทอด 
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ตาราง 9 ตวัอย่างการเช่ือมโยงแนวคิดย่อย หรือการใหร้หสัตามแนวคดิท่ีสมัพนัธก์นั (Axial 
Coding) เพื่อใหเ้กิดกลุม่ความหมายเงื่อนไขของการมีจติวิญญาณความเป็นครู  

ข้อมูลดิบ การใหร้หสัแบบเปิด  

(open-coding) 

การใหร้หสัตามแนวคิดที่

สัมพันธก์ัน (Axial Coding) 

ค าวา่แม่พิมพเ์ราตอ้งปฏิบตัิก่อนหรอืท าวิถีชีวิตโดยดตูวั

เราเองก่อนไม่ไดห้มายถึงวา่เราพยายามท าตวัใหด้ี

เพื่อที่จะเป็นตวัอย่างใหก้บันกัศกึษาแตเ่ราพฒันาตวัเรา

ตามวิถีของเรา จะดีหรอืไม่ดีอะไรก็ไม่รูล้ะโดยเรามี

ความเช่ือความศรทัธาอยู่ในอาชีพนีด้ว้ยตวัเราเองก่อน

(T1) 

เห็นวา่ครูตอ้งมีความ

ศรทัธาในวิชาชีพ 

ความรูเ้ชิงประเมินคา่ในวิชาชีพครู 

ใช่คะพี่เช่ือว่าหากเรารกัและศรทัธาในตวัเองว่าเราท าได้

นะ เหมือนการสรา้งพลังให้ตัวเองก่อนก็จะท าให้เรา

เอาชนะอปุสรรคทกุอย่างไดค้ะ (T12) 

เห็นวา่ครูเป็นอาชีพที่

ตอ้งเช่ือมั่นในตนเอง 

ความรูเ้ชิงประเมินคา่ในวิชาชีพครู 

อย่างที่พี่บอกไงว่าเราท าเพราะเรารกัในอาชีพครูเราท า

อะไรเราอยู่ตรงไหนก็ไดแ้ต่คือท าใหม้นัดีที่สดุโดยที่ไม่ได้

หวงัผลตอบแทนไม่เคยตอ้งการค าชม (T3) 

รกัในอาชีพครู ความพงึพอใจในวิชาชีพครู 

เราก็ตั้งใจที่จะท ามันมานั่นแหละพอเราท าแลว้เราก็มี

ความรูส้ึกว่ามนัชอบเป็นความภาคภมูิใจนะที่ไดม้าเป็น

อย่างนี ้พี่ยังยอ้นกลับไปว่าถา้เราเป็นพยาบาลเราก็คง

ไม่เวิรค์หรอกดแูลว้เราก็น่าจะเหมาะที่มาเป็นครู(T8) 

ชอบในอาชีพครู ความพงึพอใจในวิชาชีพครู 

 

การแยกแยะ และจดัหมวดหมู่ขอ้มลูในลกัษณะนีท้  าใหผู้ว้ิจยัสามารถดึง
เอาความหมายที่ซอ่นเรน้ออกมา เพื่อความเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้หข้อ้มลูใหล้กึขึน้ โดยเฉพาะเม่ือ
น าไปวิเคราะหเ์ช่ือมโยงกบัขอ้มลูอื่น ๆ  
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2.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูลเชิง 
คุณภาพ (Trustworthiness) 

ผูว้ิจัยท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัย
ระยะที่ 1 (Lincoln; & Guba. 1985; Shenton. 2004) ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ความถกูตอ้งของขอ้มลู (Credibility) คือการแสดงความสามารถที่จะ
ยืนยนัว่าขัน้ตอนและผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากการศึกษามีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้โดยผูว้ิจัยใช้
วิธีการตรวจสอบความถกูตอ้งจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (Member checking) 
โดยน าผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพไดเ้ป็นประเด็นหลกั ประเด็นย่อย หวัขอ้หลกัและหวัขอ้
ย่อย มาใหผู้ใ้หข้อ้มลูหลกัตรวจสอบความถกูตอ้งว่าตรงกบัการรบัรูห้รือประสบการณห์รือไม่ ถา้ไม่
ตรงหรือมีความบิดเบือนจากที่ตอบจะไดท้ าการปรบัแกใ้หถู้กตอ้ง นอกจากนัน้ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้(Triangulation) โดยเปรียบเทียบผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกัทัง้ 4 คน ภายในพืน้ที่คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเดียวกนั และเปรียบเทียบผล
การวิเคราะหข์อ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 16 คน จากคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอื่น ๆ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีความสอดคลอ้งตรงกันหรือไม่ (Data triangulation) ทั้งนี ้การ
ด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพจะอยู่ภายใตก้ารดูแลและการใหค้ าปรกึษาจากอาจารยท์ี่ปรกึษาที่มี
ประสบการณ์ด้านการวิจัย เชิ งคุณภาพ  (Debriefing sessions between researcher and 
superiors) ซึ่งจะช่วยดแูลใหก้ารด าเนินการเก็บขอ้มลูเป็นไปอย่างถกูตอ้งและน่าเช่ือถือโดยผูว้ิจยั
จะท าการปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษาในทกุระยะของการเก็บและวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัเชิงคณุภาพ  

2. ความไว้วางใจ (Dependability) หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าข้อ
คน้พบที่ไดมี้ความคงที่สามารถกระท าซ า้ได ้ซึ่งผูว้ิจัยไดอ้ธิบายถึงการท าวิจัยที่มีขัน้ตอนชัดเจน 
สามารถตรวจสอบขั้นตอนการท าวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ( In-depth methodological 
description) การหาหัวข้อหลักประเด็นย่อยและประเด็นหลัก (Categories, Sub-theme and 
Theme) จะไดร้บัการตรวจสอบและยืนยนัผลจากอาจารยท์ี่ปรกึษาที่มีประสบการณด์า้นการวิจยั
เชิงคุณภาพรวมทั้งไดร้บัการตรวจสอบยืนยันผลจากการอภิปรายร่วมกันเพื่อตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการวิเคราะหข์อ้มลู 

3. การยืนยันผล (Confirmability) หมายถึง การยืนยันเพื่อแสดงความ
เป็นกลางของข้อค้นพบจากการวิจัยว่าเกิดจากตัวขอ งผู้ให้ข้อมูล มิใช่ เกิดจากอคติหรือ
ประสบการณ์เดิมของผูว้ิจัยตรวจสอบไดโ้ดยใชก้ารตรวจสอบร่องรอยการวิจัย (Audit trail) ซึ่ง
ผูว้ิจยัจะเก็บรวบรวมหรือแสดงหลกัฐานต่าง ๆ ที่ผูว้ิจยัไดข้อ้มลูจากการลงพืน้ที่สนามในการวิจยั 
ไดแ้ก่ ผูว้ิจยัออกแบบและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นขัน้ตอนชดัเจน มีแนวค าถามสมัภาษณ์
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เชิงลึก บนัทึกเสียงการสมัภาษณ์เชิงลึกบันทึกการถอดเทปแบบค าต่อค าและอ่านซ า้เพื่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจลกึซึง้ถึงความหมายและประสบการณข์องผูใ้หข้อ้มลูหลกัใหม้ากที่สดุและมีการบนัทกึ
ภาคสนาม ผูว้ิจัยตระหนักดีว่าความคิด ความรูส้ึกและประสบการณเ์ดิมของตนเองมีผลต่อการ
เก็บรวบรวม วิเคราะห์และตีความผลการวิจัยได้ ดังนั้นข้อมูลจากการบันทึกดังกล่าวจะเป็น
ประโยชนต์่อผูว้ิจัยในขณะด าเนินการวิเคราะหแ์ละตีความผลการวิจัยครัง้นี ้นอกจากนัน้ในส่วน
ของการน าเสนอขอ้มูลไดใ้ชถ้อ้ยค าของผูใ้หข้อ้มูลหลกัดว้ยการอา้งค าพูดประกอบ (Quotation) 
แมว้่าจะมีการตัดค าพูดบางส่วนไปก็เพื่อใหมี้การสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึน้โดยตอ้งคง
ความหมายเดิมไวใ้หม้ากที่สดุ 

2.8 การพทิกัษส์ิทธิผู้์ใหข้้อมูล    
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลจากอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณ

ความ เป็ นค รูคณ ะค รุศาสตร์และนักศึ กษ าวิชา ชีพค รู มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือเป็นการพิทกัษสิ์ทธ์ิและรกัษาจรรยาบรรณในการวิจยั ผูว้ิจยัไดท้  าเรื่องขอ
อนมุตัิโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์โดยงานวิจยัในครัง้นีไ้ดผ้่าน
การพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัในมนษุยข์องคณะกรรมการจรยิธรรมในการ
วิจยัในมนษุย ์เพ่ือใหผู้ว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามหลกัการและแนวทางการพิทกัษสิ์ทธ์ิผูใ้หข้อ้มลู เม่ือ
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ขอ้เสนอการวิจัยที่รบัรองจริยธรรม : SWUEC/E-096/61E ผู้วิจัยเริ่มตน้เก็บขอ้มูลจากการ
แนะน าตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการวิจัย 
ประสิทธิภาพความปลอดภยั ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการวิจยัใหอ้าจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู
คณะครุศาสตรแ์ละนกัศกึษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทราบและ
ลงนามยินยอมเขา้รว่มการวิจยัดว้ยความสมคัรใจ หากผูใ้หข้อ้มลูและกลุม่ตวัอย่างไม่ยินดีเขา้รว่ม
การวิจัย สามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิกการเขา้ร่วมการวิจัยนีโ้ดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ขอ้มูลที่ได้
จากผูใ้หข้อ้มูลและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ เปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจัยใน
ภาพรวมและน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชนส์  าหรบัการวิจยัและงานวิชาการเท่านัน้  

การเชื่อมโยงผลการวิจัยเชิงคุณภาพสู่งานวิจัยเชิงทดลอง   
 ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ผูว้ิจัยไดแ้บ่งขัน้ตอนการ

วิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารงานที่ เก่ียวข้องกับจิต
วิญญาณความเป็นครูโดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาเพื่อสรุปความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู
ดว้ยการพรรณนาดว้ยค่าพืน้ฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และรอ้ยละ แลว้น าความหมายจิต
วิญญาณความเป็นครูที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หามาตรวจสอบความหมายของจิตวิญญาณความ
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เป็นครูของอาจารย์ครุศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ได้
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทของสังคมไทย แลว้น าความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครูที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หามาสรา้งนิยามปฏิบัติการเพื่อน าไปสรา้งแบบวัดจิต
วิญญาณความเป็นครู และใชเ้ป็นค าถามหลกัเพื่อเช่ือมโยงไปสู่การสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-Structured Questions) ถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู รวมทัง้การคน้หาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจึงน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะห์
โดยเริ่มจากการจดัระเบียบขอ้มลู (Data Organizing) ซึ่งผูว้ิจยัตอ้งอ่านขอ้มูลที่จดัระเบียบอย่าง
ละเอียดเพื่อสรรหาขอ้ความที่มีความหมายตรงประเด็นกับค าถามการวิจัย  เม่ือพบขอ้ความที่มี
ความหมายตรงประเด็นกับค าถาม การวิจัยตามที่ตอ้งการจะศึกษา  ผูว้ิจัยจะก าหนดรหัสแทน
ความหมายของกลุ่มขอ้ความเหล่านั้น  ซึ่งเป็นการลงรหัสแบบอุปนัย(Inductive Coding) โดย
ขอ้ความที่ใหค้วามหมายในลักษณะเดียวกันจะใชร้หัสที่เหมือนกัน  หลังจากนั้นผูว้ิจัยจัดแสดง
ขอ้มลูโดยการน าหน่วยของขอ้ความที่ใหร้หสัเรียบรอ้ยแลว้น ามาเช่ือมโยงและหาความสมัพนัธร์วม
เป็นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่งการแสดงข้อมูลจะจัดกลุ่มประเภทของข้อความที่ มี
ความสัมพันธ์กันทางความหมายโดยจะจัดแสดงขอ้มูลในรูปแบบต่าง  ๆ แลว้น าขอ้มูลที่มีรหัส
เดียวกันมาท าการวิเคราะห์ สรุปและตีความซึ่งในการวิเคราะห์ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวขอ้งที่ทบทวนไวใ้นบทที่ 2 มาเป็นแนวทางในการวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลการวิจยั ซึง่ผลที่ได้
จากงานวิจยัเชิงคณุภาพในระยะที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู คือ การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า ส่วนเงื่อนไขภายในที่ท  าใหค้รูมีจิต
วิญญาณความเป็นครูคือเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู สว่นเงื่อนไข
ภายนอกที่ท  าใหค้รูมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ การไดร้บัแรงสนบัสนนุทางสงัคม จงึน ามาสรา้ง
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหก้บันกัศึกษาวิชาชีพ
ครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในการวิจยัระยะที่ 2  

ระยะที ่2 การด าเนินงานวิจัยดว้ยวธิีการวิจัยเชิงทดลอง  
ในการวิจัยเชิงทดลองครัง้นี ้เพื่อศึกษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของ

นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูคณะครุศาสตร ์ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้  

2.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
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2.2 แบบแผนการทดลอง 
2.3 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
2.4 วิธีการด าเนินการทดลอง 
2.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.6 การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู  

2.1 การก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้คือ นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตร
บณัฑิต  (ภาคปกติ) ชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 สาขาวิชา 
จ านวน 689 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2561: 
ออนไลน)์   

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้คือ นักศึกษาที่ก าลงัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตร

บณัฑิต    (ภาคปกติ) ชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่สมัครใจเขา้ร่วม
โปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย จ านวน 20 คน หลงัจากนัน้ท าการสุม่กลุม่ตวัอย่างจากรายช่ือโดยแบ่งเป็นกลุม่ทดลอง
จ านวน 10 คน โดยไดร้บัโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู และกลุ่มควบคุมจ านวน 
10 คน ไดร้บักิจกรรมฝึกการวางแผนเตรียมตัวที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึกการ
วางแผนกิจกรรมเสริมที่จะจัดใหแ้ก่โรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใหท้ ากิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกนักบักลุม่ทดลอง  

2.2 แบบแผนการทดลอง 
แบบแผนการทดลองที่ ใช้ในการวิจัยนี ้ คือ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-

experimental design) รูปแบบ Nonrandomized Control-Group Pretest-Posttest Design เป็น
แบบแผนการทดลองที่มีการควบคมุบางส่วนใชเ้ม่ือไม่สามารถควบคมุสภาพการณก์ารทดลองได้
ทั้งหมดแบบแผนการทดลองนีซ้ึ่งเหมาะกับการวิจัยทางการศึกษา (ชูศรี วงศร์ตันะ และองอาจ 
นยัพฒัน ์2551, น. 37) เนื่องจากนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตอ้งมีความสมคัรใจในการเขา้ร่วม
โปรแกรมฯ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหลงัจากที่ไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม
โรงเรียนต่างๆแลว้ ดงันัน้นกัศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลองจึงตอ้งมีความสะดวกที่จะเดินทางเขา้มา
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ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกเดือนในวันเสารห์รือวันอาทิตยเ์พื่อมาท ากิจกรรมที่จัดให ้ส่วนกลุ่ม
ควบคุมจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏตามที่คณะครุศาสตรไ์ด้ก าหนดปฏิทินนัดหมายซึ่ง
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ตอ้งเขา้มาทุกคนเพื่อมารายงานผลใหค้ณะรบัทราบ ซึ่งทัง้สอง
กลุม่จะมีการวดัก่อนการทดลองและวดัหลงัเม่ือเสรจ็สิน้การทดลอง (pretest-posttest design) ซึ่ง
เป็นการศึกษาผลของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตามที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการวดัตวัแปรตาม
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเขา้กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุดว้ยการสุ่มอย่างง่าย โดยตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรจดักระท า คือการไดร้บั
หรือไม่ไดร้บัโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนตวัแปรตามภายหลงัการทดลอง 
คือ จิตวิญญาณความเป็นครู โดยกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษาครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ส่วนกลุม่ควบคมุไม่ไดร้บัโปรแกรมการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูแต่มีการจดักิจกรรมทกัษะอื่น ๆ เช่น ฝึกการวางแผนเก่ียวกบัวิธีการเตรียม
ตวัที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ฝึกการวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมเสรมิที่จะท าใหแ้ก่โรงเรียน
ที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ และมีการติดตามผลจากที่ไดว้างแผนกิจกรรมท่ีจะท าใหแ้ก่โรงเรียน
ที่จะออกฝึกสอนว่าไดท้  ากิจกรรมที่ไดว้างแผนหรือไม่ เป็นตน้ การเริ่มการทดลองทัง้สองกลุ่ม คือ 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะเขา้รว่มในกลุ่มประชุมพรอ้มกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แนะน าการจัด
กิจกรรมในการศกึษาครัง้นี ้และเป็นการท าความรูจ้กักบัผูว้ิจยัและผูช้่วยนกัวิจยั ไดแ้สดงลกัษณะ
แบบแผนการวิจยัดงัตาราง   

ตาราง 10 แบบแผนการทดลองของการใชโ้ปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครู  

ก าหนดแบบสุม่ Pre-test โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์

ที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

Post-test 

กลุม่ทดลอง T1E X T2E 

กลุม่ควบคมุ T1c  T2c 
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ค าอธิบายสญัลกัษณ:์  
X แทน ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ซึง่จดักระท าโดยผูท้ดลอง 
T1 แทน การวดัก่อนที่จะท าการทดลอง (Pretest) 
T2 แทน การวดัหลงัจากที่ท  าการทดลองแลว้ (Posttest) 
E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) ได้รับการจัดกระท าตาม

โปรแกรมพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  
C แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) ไดร้บักิจกรรมอื่นเก่ียวกับการฝึก

วางแผนถึงวิธีการเตรียมตวัที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและฝึกการวางแผนกิจกรรมเสรมิที่
จะท าใหแ้ก่โรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

T1E T2E แทน การวดัก่อนและวดัหลงัในกลุม่ทดลองตามล าดบั 
T1c T2c แทน การวดัก่อนและวดัหลงัในกลุม่ควบคมุตามล าดบั  

การด าเนินการทดลอง 
การด าเนินการทดลองมีขั้นตอนการวิจัยในโปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณ

ความเป็นครูแก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู และการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เป็นแบบสอบถาม มีขัน้ตอนดงันี ้ 

ขั้นเตรียมการ 
ในขัน้เตรียมการนีผู้ว้ิจยัไดเ้ตรียมความพรอ้มก่อนที่จะเขา้ไปท ากิจกรรมและเก็บ

ข้อมูลในคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัยมีการประสานงานกับ
มหาวิทยาลยัดงักลา่วเพื่อขออนญุาตท าวิจยัในมนษุย ์ดงันี ้  

ผู้วิจัยท าหนังสือจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ไปที่ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา เพื่อขอเขา้เก็บขอ้มูลโดยแนบเอกสารโครงร่างงานวิจัยพรอ้ม
เอกสารชีแ้จงขอ้มลูแก่คณบดีคณะครุศาสตร ์เพื่อติดต่อขอความอนุเคราะหใ์นการจดัท าวิจยัและ
ติดต่อขอใหส้ถานที่ ส  ารวจสถานที่และอปุกรณต์่างๆ ที่ใชใ้นการวิจยัพรอ้มเอกสารชี ้แจงขอ้มลูแก่
กลุม่ตวัอย่างที่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา   

ขั้นด าเนินการ 
ผู้วิจัยได้ชีแ้จงรายละเอียดในภาพรวมเก่ียวกับการจัดโครงการวิจัยกับกลุ่ม

ตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุพรอ้มกนั พรอ้มทัง้แนะน าตวัผูว้ิจยัและผูช้่วยนกัวิจยัที่มี
ความรูค้วามสามารถในการท าวิจยั จากนัน้ด าเนินการดงันี ้ 
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1. ท าการเก็บขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บขอ้มูลตัวแปร
ตาม คือ จิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการทดลองในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ จ านวนกลุม่ละ 
10 คน รวมทัง้หมด 20 คน  

เกณฑใ์นการคดัเขา้ผูเ้ขา้รว่มการวิจยั (Inclusion criteria) 
1. นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพ่ือ

เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 
2. สมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 
3. สะดวกในการเดินทางที่จะเขา้มาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในวัน

เสารห์รือวนัอาทิตยข์องทกุเดือนตลอด 1 ภาคการศึกษาหลงัจากที่ไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครูแลว้เพื่อมาท ากิจกรรมตามที่ก าหนดให ้ 

เกณฑก์ารคดัออกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั (Exclusion criteria) 
1. มีความประสงคจ์ะถอนตวัออกจากการวิจยั 
2. ไม่สะดวกที่จะเดินทางเขา้มาในมหาวิทยาลยัราชภฏัหลงัจากที่ได้

ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูแลว้   
2. ด าเนินการทดลองโดยจดักิจกรรมแยกระหว่างหอ้งกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคมุ ใหอ้ยู่คนละหอ้ง ซึ่งกลุ่มทดลองเป็นหอ้งเรียนที่มีหนา้ต่างและประตปิูดมิดชิดในระหว่าง
ท ากิจกรรมเพราะเป็นกลุ่มที่ไดร้บัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และเก็บขอ้มลูตวัแปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ
การสนบัสนนุทางสงัคมที่น  ามาพฒันาในโปรแกรมเพื่อเป็นการตรวจสอบวา่จิตวิญญาณความเป็น
ครูที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มทดลองนัน้เกิดจากชดุกิจกรรมในโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครู ส่วนกลุ่มควบคมุไม่ไดร้บัโปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู แต่จะไดท้ ากิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เช่น ฝึกการวางแผนเก่ียวกบัวิธีการเตรียมตวัที่จะ
ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ฝึกการวางแผนเก่ียวกบักิจกรรมเสรมิที่จะท าใหแ้ก่โรงเรียนที่ออก
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ และมีการติดตามผลจากที่ไดว้างแผนกิจกรรมที่จะท าใหแ้ก่โรงเรียนที่จะ
ออกฝึกสอนว่าไดท้  ากิจกรรมที่ไดว้างแผนหรือไม่ เป็นตน้ และด าเนินการวดัผลทนัทีหลงัสิน้สดุการ
จัดกิจกรรมในการทดลอง ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มลูจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ  
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ตาราง 11 สรุปการวดัผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพ
ครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

รูปแบบการ

ฝึกพฒันา 

วดัผลก่อนพฒันาดว้ย

โปรแกรม  

(ระยะก่อนการทดลอง) 

โปรแกรมการพฒันา 

จิตวิญญาณความเป็นครู  

(ระยะทดลอง) 

วดัผลหลงัจากเสรจ็สิน้การเขา้

รว่มโปรแกรมฯ ใน 1 ภาค

การศกึษา 

(ระยะหลงัเสรจ็สิน้การทดลอง) 

กลุม่ทดลอง B1 X1 B2 

กลุม่ควบคมุ B1 - B2 

  

หมายเหต ุ B1- B2 คือ การวดัจิตวิญญาณความเป็นครู ครัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2  
B = การวดัผลการทดลอง   
 X = การใหโ้ปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์ 

 

จากตาราง 11 ผูว้ิจัยจัดใหมี้การเก็บขอ้มลูกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2 ครัง้ 
ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลองเป็นการเก็บขอ้มูลของจิตวิญญาณความเป็นครูจากนั้นให้
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ให้กับกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร ์และท าการเก็บขอ้มูลหลังเสร็จสิน้การทดลองแลว้ 1 ภาคการศึกษาในกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ซึง่ในการวิจยันีมี้ตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้  

1. ตวัแปรจดักระท า คือ คือ โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์  
2. ตวัแปรตาม คือ จิตวิญญาณความเป็นครู  

2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศกึษาครัง้นีใ้ชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

1. แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 
2. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์ 
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี ้  

1. แบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบวัดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ 
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 1.1 ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัจิตวิญญาณความเป็น
ครูในบริบทสงัคมไทยเพื่อสงัเคราะหค์วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นลกัษณะหรือตัว
บง่ชีท้ี่สะทอ้นถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพ  

 1.2 เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 และวิเคราะหข์อ้มูลเชิง
คณุภาพที่เก่ียวกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทย  

1.3 ก าหนดนิ ยามปฏิบัติ การ และจิตวิญญ าณความ เป็นค รู 4 
องคป์ระกอบ ซึง่ไดจ้ากขอ้มลูเชิงคณุภาพในขอ้ที่ 1.2 มีรายละเอียด ดงันี ้

องค์ประกอบที่  1 การเห็นคุณค่าตนเองเป็นการยอมรับตนเอง
เก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการท างานครูรวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการประกอบวิชาชีพครู
โดยมีความมุ่งหวงัที่จะประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพครู  

องคป์ระกอบที่ 2 ศรทัธาในวิชาชีพครูเป็นความเช่ือในทางที่ดีต่อการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 

องค์ประกอบที่  3 ตระหนักในบทบาทของการเป็นครูเป็นการให้
ความส าคญัของคณุคา่บทบาทหนา้ที่ในบทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้การเป็นคูค่ิดรว่มทกุขร์ว่ม
สขุ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิตน บคุลิกภาพทั่วไป 
กิรยิาวาจาที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครูรวมทัง้การรูจ้กัการจดัท าบญัชีรายรบัรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ิน
ครู 

องคป์ระกอบที่ 4 ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครูเป็นสภาวะทางจิตใจใน
ทางบวกของบคุคลที่เป็นครูที่สมัพนัธก์บังานวิชาชีพครู 

1.4 สรา้งขอ้ค าถามตามนิยามของจิตวิญญาณความเป็นครูที่ก  าหนดไว้
โดยผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งขอ้ค าถามการมีจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทัง้สิน้ 70 ขอ้ โดยนกัศกึษา
ที่ไดค้ะแนนจากแบบทดสอบจิตวิญญาณความเป็นครูสูงแสดงว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครู
มากกวา่นกัศกึษาวิชาชีพครูที่มีคะแนนจากแบบทดสอบจิตวิญญาณความเป็นครูต ่า 

1.5 ตรวจความตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู โดย
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ด้านแบบวัดทางพฤติกรรมศาสตร ์1 ท่าน และด้านแบบวัดทางจิต
วิญญาณความเป็นครู 2 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับนิยามปฏิบตัิการและ
ตรวจสอบภาษา มีค่าความสอดคลอ้งของโปรแกรม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 แลว้น ามาปรบัปรุง
ในเรื่องความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้การใชข้อ้ความใหก้ระชับและแกไ้ขความซบัซอ้นของขอ้
ค าถามตามขอ้เสนอแนะ  
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1.6 เม่ือได้รบัแบบวัดจากผู้เช่ียวชาญครบทั้ง 3 ท่านแล้วพรอ้มกับได้
ปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะแลว้จงึน าขอ้ค าถามจากแบบสอบถามไปวิพากษร์ว่มกบัอาจารยท์ี่ปรกึษา
อีกครัง้เพื่อใหค้รอบคลมุกบันิยามปฏิบตัิการ 

 1.7 น าแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดท้  าการปรบัปรุงแกไ้ขจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและจากอาจารยท์ี่ปรกึษาแลว้ จ านวน 41 ขอ้ ไปทดลองใชก้บันกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปี
ที่ 4 ที่เคยผ่านการเขา้รว่มปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูที่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและความเขา้ใจเก่ียวกับเนือ้หาจิต
วิญญาณความเป็นครู มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ พบว่า อยู่ระหว่าง  - 0.076 - 0.589 และมีค่า
ความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (พวงรตัน์ ทวีรตัน์. 
2543: 125) ทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.82 และคัดเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 
(ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. 2559, น. 89) เพื่อปรบัค าถามให้เหมาะสมได้ค าตอบที่สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู  

1.8 น าข้อค าถามที่ เลือกในข้อ 1.7 มาสรุปค าตอบที่สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบในภาพรวมเพื่อคดัเลือกและปรบัขอ้ค าถาม รวมทัง้สิน้ 32 ขอ้ 

2. โปรแกรมการพัฒนาจติวิญญาณความเป็นครู 
 ในการทดลองผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู

เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยสรา้งเป็นละครภาพยนตรส์ั้นให้มีเนือ้หาครอบคลุมตามนิยามจิต
วิญญาณความเป็นครูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

เครื่องมือหลกัที่ใชใ้นการทดลองเป็นโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่
ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศ
เพื่ อ เตรียม ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสรา้งกิจกรรม 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็นครู 2) กิจกรรมการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ 3) กิจกรรมการพัฒนาการ
สนบัสนนุทางสงัคม ใหมี้เนือ้หาครอบคลมุตามนิยามและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็น
ครู จากขอ้คน้พบในการศกึษาวิจยัระยะที่ 1 ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่มีเนือ้หาเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็น
ครูน ามาสงัเคราะหค์วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกบัผลการวิเคราะหเ์นือ้หาจากการ
สมัภาษณเ์ชิงลึกของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อน ามาสรา้งนิยามปฏิบตัิการของจิต
วิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทย 
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2.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้งกับขอ้คน้พบ
จากการวิจยัระยะที่ 1 เป็นตวัแปรเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู และการสนบัสนนุทางสงัคม รวมทัง้ตวัแปรกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ กลวิธีการถ่ายทอดการถ่ายทอดผ่าน
การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี โดยน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารและแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
(Cognitive Behavior Modification) จากงานของคาลิช (Kalish. 1981) และแคซดิน (Kazdin : 
1978) เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมเพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครู ซึง่ใหค้รอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ   

2.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้หาเก่ียวกับทฤษฎีปัญญา
ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986), ประทีป จินงี่  (2540), 
สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต  (2543) เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการพฒันา
ซึง่ใหค้รอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ  

2.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ มี เนื ้อหาเก่ียวกับ แนวคิด
กระบวนการการเสนอ ตวัแบบ (Modeling) จากงานของแบนดรูา (Bandura. 1975), ประทีป จินงี่ 
(2540), นันทวฒัน ์  ชุนชี (2546), ธรรมนันทิกา แจง้สว่าง (2547), สคุนธรส หุตะวฒันะ (2550) 
เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการพัฒนาซึ่งใหค้รอบคลุมตามนิยาม
ปฏิบตัิการ 

2.2.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการเปลี่ยนเจต
คติของทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดรูา (Bandura. 1986), ธีระ
พร อุวรรณโณ (2535), ประทีป จินงี่  (2557) เป็นต้น เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้ง
โปรแกรมการพฒันาซึง่ใหค้รอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ  

2.2.5 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้หาเก่ียวกับแรงบันดาลใจ 
จากแนวคิดของ เอส.เอส.อนาคามี (2555), Bass & Avolio (1994) และงานวิจัยของ ดุษฎี โย
เหลาและคณะ (2556) เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการพฒันาซึ่งใหค้รอบคลมุ
ตามนิยามปฏิบตัิการ  
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2.2.6 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการสนับสนุน
ทางสงัคม จากงานวิจยัของพรทิพยพ์า ธิมายอม (2554), มราพนัธ ์ชะยะมงัคะลา (2561) เป็นตน้ 
เพื่อน ามาเป็นฐานแนวคิดในการสรา้งโปรแกรมการพฒันาซึง่ใหค้รอบคลมุตามนิยามปฏิบตัิการ  

2.3. กิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู ตามขั้นตอน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัดตามความหมายของจิต
วิญญาณความเป็นครูที่ผูว้ิจยัไดท้  าการนิยามเชิงปฏิบตัิการ 

2.3.2 ก าหนดแก่นของเรื่องโดยแต่ละเรื่องราวและบทสนทนาที่
เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นเรื่องราวการแสดงของตวัแบบที่ส่งผลของการกระท าอนั
เนื่องมาจากความรูส้กึอยากที่จะเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

2.3.3 น าบทละคร (ตน้ฉบับ) จ านวน 3 เรื่อง พรอ้มขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบพิจารณารูปแบบ เนื ้อหา ภาษาและความ
เหมาะสม  

2.3.4 ท าการปรบัปรุงบทละคร จัดท าฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

2.3.5 น าบทละครและรูปแบบการจดักิจกรรมใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเช่ียวชาญทางโปรแกรมการฝึกอบรมและเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู คนที่สองมีความเช่ียวชาญทางดา้นศึกษาศาสตร/์ครุศาสตรแ์ละเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู คนที่สามมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่สี่มีความเช่ียวชาญทางดา้น
สื่อและพฤติกรรมศาสตร ์และคนที่หา้มีความเช่ียวชาญทางดา้นโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์
โดยท าการตรวจสอบพิจารณาเนือ้หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ว่ามีความเหมาะสมครอบคลมุนิยามปฏิบตัิการและ
ภาษาเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างหรือไม่ ซึ่งขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคลอ้ง
กนัคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจดักิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
จะใชร้ะยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ผูว้ิจัยจึงไดเ้พิ่ม
ระยะเวลาจดักิจกรรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูเป็น 1 ภาคการศกึษา 

2.3.6 จากนัน้น ากลบัมาปรบัปรุงแลว้น ามาทดลองใช ้(Try out) กับ
นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เคยผ่านการเขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
คณะครุศาสตร ์ซึ่งมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ซึ่งพบขอ้บกพร่องที่ตอ้ง
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แกไ้ข คือ เวลาที่ใชท้  ากิจกรรมของนกัศกึษาค่อนขา้งนอ้ยเกินไป นกัศกึษาท ากิจกรรมที่ก าหนดให้
ไม่ทัน ผูว้ิจัยท าการแกไ้ขปรบัปรุงโดยเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมย่อยเพิ่มออกไปอีกกิจกรรมละ  
5 นาที  

ตาราง 12 ตวัอย่างกิจกรรมการพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 

เวลาใน 

แต่ละขั้น 

วัตถุประสงค ์ แนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม ผลทีค่าดว่าผู้เรียน 

จะกระท า 

20 นาที 1. ใชก้ารฟัง

เพลง “รางวลั

ของครู” เพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิด

แรงบนัดาลใจที่

อยากจะเป็นครู 

- แนวคิดใช้

กระบวนการ

เรยีนรูจ้ากการ

สงัเกต

พฤติกรรมของ

ตวัแบบครูที่ใช้

สรา้งแรง

บนัดาลใจจาก

การชมสื่อเพลง 

“รางวลัของครู” 

2. ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

- ผูว้ิจยัเริ่มสรา้งบรรยากาศดว้ย

การเปิดสื่อเพลงรางวลัของครูที่

ประกอบดว้ยเสียงเพลงและ

ภาพที่มีเนือ้หาของตวัละครครู

ในสื่อไดส้ะทอ้นถึงครูที่มีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

- เปิดสื่อเพลงรางวลัของครู 2 

รอบโดยรอบแรกใชเ้พื่อน าเขา้สู่

บรรยากาศ รอบที่สองเปิด

หลงัจากตัง้ค าถามใหน้กัศกึษา  

-นกัศกึษาเกิดแรง

บนัดาลใจที่อยากจะ

ประกอบวิชาชีพครูใน

ขัน้ตน้ 

15 นาที 2. การใชค้ าถาม

เพื่อตรวจสอบ

วา่นกัศกึษาครู

เกิดแรงบนัดาล

หรอืไม่ตามที่จดั

สื่อใหใ้จ 

 - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามโดยมีแนว

ค าถามวา่  

1) ขอ้ความใด/ภาพตรงไหนที่

นกัศกึษารูส้กึประทบัใจมาก

ที่สดุ  

2) แลว้นกัศกึษาคิดอย่างไรกบั

ความเป็นครู 

3) แลว้นกัศกึษาอยากจะเป็น

ครูไหม เพราะอะไร 

-นกัศกึษาเกิดแรง

บนัดาลใจที่อยากจะ

ประกอบวิชาชีพครูใน

ขัน้ตน้  
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2.4 กิจกรรมการพฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัดตามความหมายของจิต

วิญญาณความเป็นครูที่ผูว้ิจยัไดท้  าการนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
2.4.2 ก าหนดแก่นของเรื่องโดยแต่ละเรื่องราวและบทสนทนาที่

เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นเรื่องราวการแสดงของตวัแบบที่ส่งผลของการกระท าอนั
เนื่องมาจากความรูส้กึอยากที่จะเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

2.4.3 น าบทละคร (ตน้ฉบับ) จ านวน 2 เรื่อง พรอ้มขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบพิจารณารูปแบบ เนื ้อหา ภาษาและความ
เหมาะสม  

2.4.4 ท าการปรบัปรุงบทละคร จัดท าฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

2.4.5 น าบทละครและรูปแบบการจดักิจกรรมใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเช่ียวชาญทางโปรแกรมการฝึกอบรมและเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู คนที่สองมีความเช่ียวชาญทางดา้นศึกษาศาสตร/์ครุศาสตรแ์ละเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู คนที่สามมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่สี่มีความเช่ียวชาญทางดา้น
สื่อและพฤติกรรมศาสตร ์และคนที่หา้มีความเช่ียวชาญทางดา้นโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์
โดยท าการตรวจสอบพิจารณาเนือ้หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ว่ามีความเหมาะสมครอบคลมุนิยามปฏิบตัิการและ
ภาษาเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างหรือไม่ ซึ่งขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคลอ้ง
กนัคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจดักิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
จะใชร้ะยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ผูว้ิจัยจึงไดเ้พิ่ม
ระยะเวลาจดักิจกรรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูเป็น 1 ภาคการศกึษา 

2.4.6 จากนั้นน ากลับมาปรบัปรุงแลว้น ามาทดลองใชก้ับนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เคยผ่านการเขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร ์ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ซึ่งพบขอ้บกพร่องที่ตอ้งแกไ้ข คือ 
เวลาที่ใชท้  ากิจกรรมของนักศึกษาค่อนขา้งนอ้ยเกินไป นักศึกษาท ากิจกรรมที่ก าหนดใหไ้ม่ทัน 
ผูว้ิจยัท าการแกไ้ขปรบัปรุงโดยเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมย่อยเพิ่มออกไปอีกกิจกรรมละ 5 นาที  
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ตาราง 13 ตวัอย่างกิจกรรมการพฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

เวลาใน 

แต่ละขั้น 

วัตถุประสงค ์ แนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม ผลทีค่าดว่าผู้เรียน 

จะกระท า 

10 นาที 1.ใหช้มสื่อ
ภาพยนตร ์
“โรงเรยีนปลาย
ขา้ว” เพื่อกระตุน้
ใหน้กัศกึษาครูเกิด
เจตคติท่ีดีตอ่
วิชาชีพครู 

- แนวคิดที่ใช้
กระบวนการ
เรยีนรูจ้ากการ
สงัเกตพฤติกรรม
ของตวัแบบครูที่
ใชส้รา้งเจตคติที่ดี
ตอ่วิชาชีพครูจาก
การชมสื่อ
ภาพยนตร ์

“โรงเรยีนปลาย
ขา้ว” 

2.ขัน้ด าเนินกิจกรรม 

- ผูว้ิจยัเปิดสื่อภาพยนตรโ์รงเรยีน
ปลายขา้วโดยใชก้ารวิเคราะหส์ื่อ
เป็นภาพรวมซึง่ตวัละครครูไดเ้ห็น
สภาพปัญหาของลกูศิษยแ์ต่ละ
คนแลว้เกิดความรูส้กึอยากจะ
ช่วยเหลือลกูศิษยเ์หล่านัน้ 

- นกัศกึษาครูเกิดเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพครูใน
ขัน้ตน้ 

15 นาที  2. ใชค้  าถามเพื่อ
ตรวจสอบวา่
นกัศกึษาครูเริ่ม
เกิดเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู  
 

- แนวคิดเก่ียวกบั
การเปลี่ยนเจตคติ
ตามแนวคิดของ
แบนดรูา
องคป์ระกอบดา้น
ความรูส้กึและ
ดา้นความรูเ้ชิง
ประเมินคา่
เก่ียวกบัวิชาชีพ
ครู 

- ผูว้ิจยัไดต้ัง้ค าถามโดยมีแนว
ค าถามวา่ 

(องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ) 
 1) ฉากไหนหรอืตรงจดุไหนที่
นกัศกึษารูส้กึประทบัใจบทบาท
ครูมากที่สดุ 

 2) แลว้นกัศกึษาคิดอย่างไรกบั
วิชาชีพครู 

3) แลว้นกัศกึษาอยากจะ
ประกอบวิชาชีพครูไหม เพราะ
อะไร 
(องคป์ระกอบดา้นความรูเ้ชิง
ประเมินคา่เก่ียวกบัวิชาชีพครู) 
4) แลว้วิชาชีพครูมีประโยชนห์รือ
โทษอย่างไร 

- นกัศกึษาครูเกิด 

เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู
ดา้นความรูส้กึและเกิด
เจตคติดา้นความรูเ้ชิง
ประเมินคา่  
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2.5 กิจกรรมการพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคม ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
2.5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชีว้ัดตามความหมายของจิต

วิญญาณความเป็นครูที่ผูว้ิจยัไดท้  าการนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
2.5.2 ก าหนดแก่นของเรื่องโดยแต่ละเรื่องราวและบทสนทนาที่

เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นเรื่องราวการแสดงของตวัแบบที่ส่งผลของการกระท าอนั
เนื่องมาจากความรูส้กึอยากที่จะเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

2.5.3 น าบทละคร (ตน้ฉบับ) จ านวน 1 เรื่อง พรอ้มขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบพิจารณารูปแบบ เนื ้อหา ภาษาและความ
เหมาะสม  

2.5.4 ท าการปรบัปรุงบทละคร จัดท าฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

2.5.5 น าบทละครและรูปแบบการจดักิจกรรมใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเช่ียวชาญทางโปรแกรมการฝึกอบรมและเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครู คนที่สองมีความเช่ียวชาญทางดา้นศึกษาศาสตร/์ครุศาสตรแ์ละเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู คนที่สามมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่สี่มีความเช่ียวชาญทางดา้น
สื่อและพฤติกรรมศาสตร ์และคนที่หา้มีความเช่ียวชาญทางดา้นโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร ์
โดยท าการตรวจสอบพิจารณาเนือ้หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ว่ามีความเหมาะสมครอบคลมุนิยามปฏิบตัิการและ
ภาษาเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างหรือไม่ ซึ่งขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคลอ้ง
กนัคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจดักิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
จะใชร้ะยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ผูว้ิจัยจึงไดเ้พิ่ม
ระยะเวลาจดักิจกรรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูเป็น 1 ภาคการศกึษา 

2.5.6 จากนั้นน ากลับมาปรบัปรุงแลว้น ามาทดลองใชก้ับนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เคยผ่านการเขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร ์ซึ่งมีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ซึ่งพบขอ้บกพร่องที่ตอ้งแกไ้ข คือ 
เวลาที่ใชท้  ากิจกรรมของนักศึกษาค่อนขา้งนอ้ยเกินไป นักศึกษาท ากิจกรรมที่ก าหนดใหไ้ม่ทัน 
ผูว้ิจยัท าการแกไ้ขปรบัปรุงโดยเพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมย่อยเพิ่มออกไปอีกกิจกรรมละ 5 นาที  
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ตาราง 14 ตวัอย่างกิจกรรมการพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคม 

เวลาใน 

แต่ละขั้น 

วัตถุประสงค ์ แนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม ผลทีค่าดว่าผู้เรียน 

จะกระท า 

20 นาที 1.ใหอ้่านวิเคราะห์
เพื่อตอกย า้แนวโนม้
ที่นกัศกึษาคาดวา่จะ
ท าพฤติกรรมการมี 
จิตวิญญาณความ
เป็นครูมากขึน้ 

- แนวคิดที่ใช้
กระบวนการเรยีนรู ้
จากการสงัเกต
พฤติกรรมของตวั
แบบครู 

3. ขัน้สรุปกิจกรรม 
-ผูว้ิจยัแจกเอกสารเรื่องสัน้“ครูทอม
สนักบัเท็ดดี”้ที่มีตวัละครครูไดร้บัการ
ยกย่องจากศิษยว์่าเพราะตวัละครครู
จึงท าใหศ้ิษยป์ระสบความส าเรจ็จน
ไดเ้ป็นหมอ 

- คาดวา่นกัศกึษาครูมี
แนวโนม้จะกระท าพฤติกรรม
การม ี
จิตวิญญาณความเป็นครู
เพิ่มขึน้  

40 นาท ี 2. เพื่อตอกย า้ว่า
นกัศกึษาครูไดร้บั
การสนบัสนนุทาง
สงัคมในการที่จะ
กระท าถึงจิต
วิญญาณความเป็น
ครู 

- แนวคิด
เก่ียวกบัการ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

- ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัศกึษาครูช่วยกนัอ่าน
วิเคราะหค์น้ 
หาขอ้มลูและอภปิรายรว่ม 
กนัโดยมีแนวค าถามวา่ 
1) ฉากไหนหรอืตรงจดุไหนที่นกัศกึษารูส้กึ
ประทบัใจบทบาทครูมากที่สดุ 
2) แลว้นกัศกึษาคิดอย่างไรกบัวิชาชีพครู 
3) แลว้นกัศกึษาอยากจะประกอบวิชาชีพ
ครูไหม เพราะอะไร  
4) แลว้วิชาชีพครูมีประโยชนห์รอืโทษ
อย่างไร  
5) แลว้ถา้นกัศกึษาเป็นตวัละครครูทอม
สนันกัศกึษาจะท าอย่างไร  
6) ตวัละครครูทอมสนัท าพฤติกรรมอะไร
แลว้ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร 
การสนบัสนนุดา้นอารมณ ์การสนบัสนนุ
ดา้นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการ
สนบัสนนุดา้นวตัถสุิ่งของจากเท็ดดีบ้า้ง  
- ผูว้ิจยัไดส้รุปวา่ขอ้มลูที่นกัศกึษาได้
ช่วยกนัคน้หานัน้เป็นพฤติกรรมท่ีครูทอม
สนัไดแ้สดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร การสนบัสนนุดา้น 
อารมณ ์การสนบัสนนุดา้นการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบัและการสนบัสนนุดา้นวตัถุ
สิ่งของจากเท็ดดี ้
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2.6 น าโปรแกรมทางพฤติกรรมที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครูที่ท  าการปรบัปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ทัง้หมด 3 กิจกรรม ไปใชก้บันกัศกึษาวิชาชีพครู
ชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั   
ราชภฏันครราชสีมาที่เป็นกลุม่ตวัอย่างที่เขา้รว่มโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครู มีจ านวน 3 กิจกรรมส าหรบักลุ่มทดลอง ประกอบดว้ย 1) กิจกรรมการ
พัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู 2) กิจกรรมการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ 3) 
กิจกรรมการพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคม  

2.4 วิธีการด าเนินการทดลอง  
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

ขัน้ที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง  
1.1 ออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกวิเคราะหบ์ทละครจากสื่อภาพยนตรท์ี่

เก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อน ามาใชเ้ป็นสื่อประกอบการท ากิจกรรมในโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่
เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

1.2 ท าการสรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 
1.3 ฝึกผูช้่วยนกัวิจยั เนื่องจากการทดลองครัง้นีไ้ดแ้บง่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้

ปีที่ 4 ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ จึงตอ้งมีผูช้่วยนกัวิจัยจ านวน 2 คน โดย
ผูว้ิจัยไดอ้ธิบายขัน้ตอนการทดลองและลกัษณะของกิจกรรม เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั  

1.4 ผูว้ิจยัท าหนงัสือขออนญุาตจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ ติดต่อประสานงานและขอความรว่มมมือจากคณบดีคณะครุศาสตรแ์ละอาจารยผ์ูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัฝึกอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู
ใหแ้ก่นกัศกึษาวิชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาใน
การด าเนินการวิจยัในครัง้นีเ้พื่อขอความอนเุคราะหใ์นการใชส้ถานที่และคาบ กิจกรรมจดัฝึกอบรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึก เนื่องจากโปแกรมทางพฤติกรรมศาสตรน์ีมี้เนือ้หาที่
สอดคลอ้งกบัการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูไดเ้กิดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูเพิ่มขึน้ หลงัจากที่นกัศกึษาวิชาชีพครูเคยไดร้บัการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู
ตัง้แต่ชัน้ปีที่ 1 จนมาถึงชัน้ปี 4 แลว้นัน้ ซึ่งคาบกิจกรรมการฝึกอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นกิจกรรมของคณะครุศาสตรท์ี่จัดขึน้ทุกปีเพื่อให้
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นกัศึกษาวิชาชีพครูไดเ้ตรียมความพรอ้มที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูในชัน้ปี 5 ซึ่งช่วงของ
การจดักิจกรรมนีมี้ความเหมาะสมท่ีนกัวิจยัจะเขา้ไปจดักิจกรรมโดยการใชโ้ปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรเ์พื่อใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งคิดว่าโปรแกรมนีน้่าจะเติมเต็มและเพิ่ม
ความมั่นใจใหแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปยัง
โรงเรยีนตา่งๆ ได ้ 

1.5 ติดต่อประสานกบัอาจารยค์รุศาสตรผ์ูมี้สว่นเก่ียวขอ้งในการจดัฝึกอบรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  และประธานสาขาวิชา เพื่อ
ชีแ้จงวตัถปุระสงคร์ายละเอียดขัน้ตอนในการท าวิจยัและขอความรว่มมือในการด าเนินการทดลอง  

1.6 ผู้วิจัยร่วมกับอาจารย์ครุศาสตรผ์ู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดฝึกอบรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประธานสาขาวิชา 
คดัเลือกนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูเพื่อ
เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง ให้เป็นกลุ่มที่ได้ใช้โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 2) กลุ่มควบคมุ ใหเ้ป็นกลุ่มที่ไดร้บั
กิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครู  

1.7 ผูว้ิจยัประสานประธานสาขาวิชาของนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้
รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อชีแ้จงรายละเอียดของ
การวิจัย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู รวมถึงความส าคัญและประโยชนท์ี่จะไดร้บั พรอ้มเอกสารใบยินยอมให้
นกัศกึษาวิชาชีพครูเขา้รว่มโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรฯ์ ในครัง้นี ้ 

1.8 ให้นักศึกษาวิชาชีพครูที่ เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ท าการวัด
ระดบัจิตวิญญาณความเป็นครูจากแบบวดัที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ และผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกผลคะแนน 
ของการทดสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนการทดลองส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลู  

ขัน้ที่ 2 ระยะทดลอง ใชร้ะยะเวลา 1 ภาคการศกึษา/5 เดือน  
ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองโดยจดักิจกรรมในกลุ่มทดลอง โดยใชโ้ปรแกรมทาง

พฤติกรรมศาสตรเ์พื่อใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ใชเ้วลาด าเนินการทัง้หมดจ านวน 
5 ครัง้ ใชเ้วลาทัง้สิน้ 26 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาคการศกึษาที่นกัศกึษาวิชาชีพครูออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม  ซึง่ไดแ้สดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 15 กิจกรรมที่ 1 การพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 600 นาที (10 ชม.) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 1 

20 นาที - ผูว้ิจยัแนะน าตวัและผูช้่วยนกัวิจยั สรา้งสมัพนัธภาพโดยใช้

รอยยิม้และค าพดูที่นุ่มนวลชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการจดั

โปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

20 นาที - ผูว้ิจยัน าเสนอเนือ้หาเพลงและภาพของตวัแบบที่เป็นละคร

ครูที่แสดงจิตวิญญาณความเป็นครู (เปิดเพลง 2 รอบ) เพื่อ

กระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ 

- สื่อเพลงจากยทูปูเรื่อง 

“รางวลัของครู” 

15นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัศกึษาวิชาชีพครูเริ่ม

เกิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูบา้งไหม 

 

- แบบบนัทกึความคิดเห็นการ

สรา้งแรงบนัดาลใจที่อยากจะ

เป็นครู 

10 นาที - ผูว้ิจยัเสนอตวัแบบผ่านสื่อภาพยนตรท์ี่มีตวัละครครูได้

แสดงจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อตอกย า้ใหเ้กิดแรง

บนัดาลใจมากขึน้ 

- สื่อภาพยนตร ์“โรงเรยีนปลาย

ขา้ว 

15 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตอกย า้วา่นกัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้กิด

แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพิ่มมากขึน้ไหม 

 

- แบบบนัทกึความคิดเห็นการ

สรา้งแรงบนัดาลใจที่อยากจะ

เป็นครู 

20 นาที - ผูว้ิจยัแจกเอกสารที่มีตวัแบบเป็นตวัละครครูในเอกสาร

เรื่องสัน้“ครูทอมสนักบัเท็ดดี”้ 

- เอกสารเป็น ppt. เก่ียวกบัเรื่อง

สัน้จ านวน 12 หนา้  

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูช่วยกันอ่าน

วิเคราะหค์น้หาขอ้มลูและอภิปรายรว่มกนัเก่ียวกบัจิต

วิญญาณความเป็นครูของตวัละครครู 

- ประเด็นการอภิปราย 

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่ใหน้กัศกึษาไดช้่วยกนัอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย  
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ตาราง 15 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 2  

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและไดเ้กริ่นน า 

วา่หลงัจากที่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทดลองเม่ือวนัที่ 14 พค.แลว้

ในช่วงที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพที่ผ่านมาไดเ้จอปัญหา

อะไรบา้งที่มีลกัษณะคลา้ยกบัสื่อภาพยนตท์ี่ไดด้บูา้งหรอืไม่ 

 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาเขียนเล่าเรื่องปัญหาของเด็ก

ในระหวา่งออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพวา่เจอปัญหา

อะไรบา้ง แลว้ในบทบาทครูจดัการกบัปัญหาอย่างไร แลว้

ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอะไรบา้ง 

- เอกสารใบงาน  

50 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาน าเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปัญหา

ที่ไดพ้บเจอมาใหเ้พื่อนฟังและช่วยกนัวิเคราะหพ์ฤติกรรมที่

แสดงออกไปเหมาะสมกบับทบาทครูที่มีจิตวิญญาณความ

เป็นครูหรอืไม่   

- ประเด็นการอภิปราย  

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดเ้ขียนเลา่ถึงบทบาทที่

แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครูแลว้ไดร้บัการ

สนบัสนนุอะไรบา้ง 

- ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 3 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและเกริ่นน าวา่จากครัง้ที่แลว้ที่

ไดเ้จอปัญหาเด็กแลว้ไดช้่วยเหลือเด็กแลว้รูส้กึอย่างไรตอ่

วิชาชีพครู แลว้ถา้นกัศกึษาเป็นตวัละครครูในสื่อภาพยนตร์

นีจ้ะท าอย่างไร 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 3 (ตอ่)  

15 นาที - ผูว้ิจยัน าเสนอตวัแบบผ่านสื่อภาพยนตรท์ี่มีตวัละครครูเป็น

ครูตาบอดที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผูเ้ป็นดวง

ประทีป” 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตอกย า้ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้กิด

แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเกิดเจตคติที่ตอ่วิชาชีพ

ครูเพิ่มมากขึน้  

- แบบบนัทกึความคิดเห็นรวม 

45 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย

รว่มกนัเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูของตวัละครครูวา่

ฉากไหนหรอืตรงจดุไหนของตวัละครูในสื่อที่ท  าใหน้กัศกึษา

จะเป็นครูในอนาคต และตวัละครครูไดแ้สดงพฤติกรรมการมี 

จิตวิญญาณความเป็นครูอะไรบา้งแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุ

ทางสงัคมอะไร 

- ประเด็นการอภิปราย  

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละ

อภิปราย 

- ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 4 

 - ผูว้ิจยัไดต้ัง้ค าถามใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลบัทาง

อีเมลลเ์พื่อคดัเลือกเรื่องราวที่ดีที่สดุในการจดักิจกรรมครัง้

ตอ่ไป  

- เอกสารใบงาน 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและทบทวนจิตวิญญาณ

ความเป็นครูวา่มีลกัษณะอย่างไรบา้ง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 4 (ตอ่)  

30 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาที่เขียนเลา่เรื่องราวดีที่สดุ 3 คน(คนละ 10 

นาที) ออกมาใหเ้พื่อนฟังวา่ในช่วงออกฝึกสอนไดพ้บบคุคล

ใดที่เป็นตวัแบบที่แสดงจิตวิญญาณความเป็นครู 

- เอกสารใบงาน 

60 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายถึง

พฤติกรรมของบคุคลที่เป็นตวัแบบจรงิวา่ไดแ้สดงพฤติกรรม

อะไรบา้งที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

- ประเด็นการอภิปราย 

20 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละ

อภิปราย 

- ประเด็นการอภิปราย 

ตาราง 16 กิจกรรมที่ 2 การพฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 600 นาที (10 ชม.) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 1 

20 นาที - ผูว้ิจยัแนะน าตวัและผูช้่วยนกัวิจยั สรา้งสมัพนัธภาพโดยใช้

รอยยิม้และค าพดูที่นุ่มนวลชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการจดั

โปรแกรมการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

10 นาที - ผูว้ิจยัเสนอตวัแบบผ่านสื่อภาพยนตรท์ี่มีตวัละครครูไดแ้สดง

จิตวิญญาณความเป็นครู 

- สื่อภาพยนตร ์“โรงเรยีนปลาย

ขา้ว” 

15 นาที  - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตรวจสอบวา่นกัศกึษาวิชาชีพครูเริ่มเกิด

เจตคติท่ีตอ่วิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้นความรูส้กึและดา้น

ความรูเ้ชิงประมาณคา่ตอ่วิชาชีพครู  

- แบบบนัทกึความคิดเห็นการมี

เจตคติท่ีดีตอ่วิชาชีพครู 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

20 นาที  - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาท าการอภิปรายรว่มกนัทัง้หอ้งและช่วยกนั

สรุปถึงจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อตรวจสอบว่านกัศกึษา

วิชาชีพครูเริ่มเกิดเจตคติที่ตอ่วิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้น

แนวโนม้ที่จะกระท า 

- ประเด็นการอภิปราย 

20 นาที - ผูว้ิจยัแจกเอกสารเรื่องสัน้“ครูทอมสนักบัเท็ดดี”้ - เอกสารเป็น ppt. เก่ียวกบัเรื่อง

สัน้จ านวน 12 หนา้  

40 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูช่วยกนัอ่านวิเคราะห์

คน้หาขอ้มลูและอภิปรายรว่มกนัเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็น

ครูของตวัละครครูและผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่ใหน้กัศกึษาได้

ช่วยกนัอภิปราย  

- ประเด็นการอภิปราย  

ครัง้ที่ 2 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและไดเ้กริ่นน า 

วา่หลงัจากที่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทดลองเม่ือวนัที่ 14 พค.แลว้

ในช่วงที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพที่ผ่านมาไดเ้จอปัญหา

อะไรบา้งที่มีลกัษณะคลา้ยกบัสื่อภาพยนตท์ี่ไดด้บูา้งหรอืไม่ 

 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาเขียนเล่าเรื่องปัญหาของเด็กใน

ระหวา่งออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพวา่เจอปัญหาอะไรบา้ง แลว้

ในบทบาทครูจดัการกบัปัญหาอย่างไร แลว้ไดร้บัการสนบัสนนุ

ทางสงัคมอะไรบา้ง 

- เอกสารใบงาน  
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ตาราง 16 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 2 (ตอ่) 

50 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาน าเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปัญหาที่ได้

พบเจอมาใหเ้พื่อนฟังและช่วยกนัวิเคราะหพ์ฤติกรรมที่แสดง

ออกไปเหมาะสมกบับทบาทครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู

หรอืไม่   

- ประเด็นการอภิปราย  

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดเ้ขียนเลา่ถึงบทบาทที่แสดงถึง

การมีจิตวิญญาณความเป็นครูแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุอะไรบา้ง 

- ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 3 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและเกริ่นน าวา่จากครัง้ที่แลว้ที่ได้

เจอปัญหาเด็กแลว้ไดช้่วยเหลือเด็กแลว้รูส้กึอย่างไรตอ่วิชาชีพครู 

แลว้ถา้นกัศกึษาเป็นตวัละครครูในสื่อภาพยนตรนี์จ้ะท าอย่างไร 

 

15 นาที - ผูว้ิจยัน าเสนอตวัแบบผ่านสื่อภาพยนตรท์ี่มีตวัละครครูเป็นครู

ตาบอดที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผูเ้ป็นดวง

ประทีป” 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตอกย า้ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้กิดแรง

บนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเกิดเจตคติที่ตอ่วิชาชีพครูเพิ่ม

มากขึน้  

- แบบบนัทกึความคิดเห็นรวม 

45 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย

รว่มกนัเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูของตวัละครครูวา่ฉาก

ไหนหรอืตรงจดุไหนของตวัละครูในสื่อที่ท  าใหน้กัศกึษาจะเป็นครู

ในอนาคต และตวัละครครูไดแ้สดงพฤติกรรมการมี 

จิตวิญญาณความเป็นครูอะไรบา้งแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุทาง

สงัคมอะไร 

- ประเด็นการอภิปราย  
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ตาราง 16 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 3 (ตอ่) 

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 4 

 - ผูว้ิจยัไดต้ัง้ค าถามใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลบัทาง

อีเมลลเ์พื่อคดัเลือกเรื่องราวที่ดีที่สดุในการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

- เอกสารใบงาน 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและทบทวนจิตวิญญาณความ

เป็นครูวา่มีลกัษณะอย่างไรบา้ง 

 

30 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาที่เขียนเลา่เรื่องราวดีที่สดุ 3 คน(คนละ 10 

นาที) ออกมาใหเ้พื่อนฟังวา่ในช่วงออกฝึกสอนไดพ้บบคุคลใดที่

เป็นตวัแบบที่แสดงจิตวิญญาณความเป็นครู 

- เอกสารใบงาน 

60 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายถึงพฤติกรรม

ของบคุคลที่เป็นตวัแบบจรงิวา่ไดแ้สดงพฤติกรรมอะไรบา้งที่

แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

- ประเด็นการอภิปราย 

20 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย 
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ตาราง 17 กิจกรรมที่ 3 การพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคม 540 นาที (6 ชม.) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 1 

20นาที - ผูว้ิจยัแนะน าตวัและผูช้่วยนกัวิจยั สรา้งสมัพนัธภาพโดยใชร้อยยิม้และ

ค าพดูที่นุ่มนวลชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการจดัโปรแกรมการพฒันาจิต

วิญญาณความเป็นครู  

 

20 นาที - ผูว้ิจยัแจกเอกสารเรื่องสัน้“ครูทอมสนักบัเท็ดดี”้ที่มีตวัแบบเป็นตวัละคร

ครูที่แสดงจิตวิญญาณความเป็นครู  

- เอกสารเป็น ppt. 

เก่ียวกบัเรื่องสัน้จ านวน 

12 หนา้  

25 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาครูช่วยกนัอา่นวิเคราะห ์คน้หาขอ้มลูและ

อภิปรายรว่มกนั 

- เอกสารใบงาน 

- แบบสงัเกตความถ่ี

ของพฤติกรรม 

15 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปว่าขอ้มลูที่ใหน้กัศกึษาไดช้่วยกนัคน้หาถึงจิตวิญญาณ

ความเป็นครูแลว้ตวัแบบที่เป็นละครครูไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม

อะไรบา้ง  

- ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 2 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและไดเ้กริ่นน า 

วา่หลงัจากที่ไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทดลองเม่ือวนัที่ 14 พค.แลว้ในช่วงที่ออก

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพที่ผ่านมาไดเ้จอปัญหาอะไรบา้งที่มีลกัษณะคลา้ย

กบัสื่อภาพยนตท์ี่ไดด้บูา้งหรอืไม่ 

 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามใหน้กัศกึษาเขียนเล่าเรื่องปัญหาของเด็กในระหวา่งออก

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพวา่เจอปัญหาอะไรบา้ง แลว้ในบทบาทครูจดัการ

กบัปัญหาอย่างไร แลว้ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอะไรบา้ง 

- เอกสารใบงาน  
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ตาราง 17 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 2 (ตอ่) 

50 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาน าเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปัญหาที่ไดพ้บเจอ

มาใหเ้พื่อนฟังและช่วยกนัวิเคราะหพ์ฤติกรรมที่แสดงออกไปเหมาะสมกบั

บทบาทครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูหรอืไม่   

- ประเด็นการอภิปราย  

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดเ้ขียนเลา่ถึงบทบาทที่แสดงถึงการมีจิต

วิญญาณความเป็นครูแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุอะไรบา้ง 

- ประเด็นการอภิปราย 

ครัง้ที่ 3 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและเกริ่นน าวา่จากครัง้ที่แลว้ที่ไดเ้จอ

ปัญหาเด็กแลว้ไดช้่วยเหลือเด็กแลว้รูส้กึอย่างไรต่อวิชาชีพครู แลว้ถา้

นกัศกึษาเป็นตวัละครครูในสื่อภาพยนตรนี์จ้ะท าอย่างไร 

 

15 นาที - ผูว้ิจยัน าเสนอตวัแบบผ่านสื่อภาพยนตรท์ี่มีตวัละครครูเป็นครูตาบอดที่

มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผู้

เป็นดวงประทีป” 

30 นาที - ผูว้ิจยัตัง้ค าถามเพื่อตอกย า้ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้กิดแรงบนัดาลใจที่

อยากจะเป็นครูและเกิดเจตคติที่ตอ่วิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้  

- แบบบนัทกึความ

คิดเห็นรวม 

45 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายรว่มกนั

เก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูของตวัละครครูวา่ฉากไหนหรอืตรงจดุ

ไหนของตวัละครูในสื่อที่ท  าใหน้กัศกึษาจะเป็นครูในอนาคต และตวัละคร

ครูไดแ้สดงพฤติกรรมการมี 

จิตวิญญาณความเป็นครูอะไรบา้งแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมอะไร 

- ประเด็นการอภิปราย  

10 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

เวลา โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตร ์ ส่ือทีใ่ช้ 

ครัง้ที่ 4 

 - ผูว้ิจยัไดต้ัง้ค าถามใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลบัทางอีเมลลเ์พื่อ

คดัเลือกเรื่องราวที่ดีที่สดุในการจดักิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

- เอกสารใบงาน 

20 นาที - ผูว้ิจยักล่าวทกัทายนกัศกึษาและทบทวนจิตวิญญาณความเป็นครูวา่มี

ลกัษณะอย่างไรบา้ง 

 

30 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาที่เขียนเลา่เรื่องราวดีที่สดุ 3 คน(คนละ 10 นาที) 

ออกมาใหเ้พื่อนฟังวา่ในช่วงออกฝึกสอนไดพ้บบคุคลใดที่เป็นตวัแบบที่

แสดงจิตวิญญาณความเป็นครู 

- เอกสารใบงาน 

60 นาที - ผูว้ิจยัใหน้กัศกึษาช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายถึงพฤติกรรมของบคุคล

ที่เป็นตวัแบบจรงิวา่ไดแ้สดงพฤติกรรมอะไรบา้งที่แสดงถึงการมีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

- ประเด็นการอภิปราย 

20 นาที - ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มลูที่นกัศกึษาไดช้่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย 

 

ขัน้ที่ 3 ระยะติดตามผล  
เป็นระยะที่ใหก้ลุ่มตวัอย่างยุติการใชโ้ปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้น

การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูไปแล้ว 1 ภาคเรียน และท าการวัดข้อมูลตัวแปรตามจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการคามขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

1. ท าหนังสือขออนุมตัิจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  

2. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังคณบดีคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เพื่อขอใชส้ถานที่ในการเก็บขอ้มลูในแต่ละขัน้ตอนของการวิจยัเชิงทดลอง   
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3. เม่ือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาแลว้ ผูว้ิจยัประสานงานกับอาจารยค์ณะครุศาสตรผ์ูร้บัผิดชอบจดัฝึกอบรมกิจกรรม
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ประธานสาขาวิชาและนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  

4. กลุ่มตัวอย่างให้ค ายินยอมเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปให้กลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบวดัดว้ยตนเองตามก าหนดเวลานัดหมาย ชีแ้จงความส าคญั วตัถุประสงคก์าร
วิจยัและวิธีการตอบแบบทดสอบ 

5. ผูว้ิจยัรวบรวมแบบทดสอบทัง้หมดและตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณข์อง
การตอบแต่ละแบบทดสอบเพ่ือน าไปวิเคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมติฐาน  

2.6 การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล  
การวิจยัครัง้นี ้แบ่งการวิเคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้และ

การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบค าถามวิจยั ซึง่มีแนวทางในการวิเคราะหแ์ละวิธีการทางสถิติดงันี ้ 
1. การวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้เพื่อใหท้ราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการ

ค านวณค่าสถิติพืน้ฐานของตัวแปรแต่ละตวั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ารอ้ยละ (Percent) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. การวิเคราะหผ์ลของการใชโ้ปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครู ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูสงูกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่ ดว้ยสถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม (Analysis of 
Covariance: ANCOVA) เนื่องจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัแต่ละกลุ่มมีจ านวนน้อย (นอ้ย
กวา่ 30) คือ กลุม่ทดลองมีจ านวน 10 คน กลุม่ควบคมุมีจ านวน 10 คน และมีความแตกต่างกนัใน
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งไดมี้การวดัก่อน (Pretest) ในทัง้สองกลุม่ อาจเป็นปัจจยัแทรก
ซอ้นได ้ดังนั้นผูว้ิจัยจึงเลือกแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการทางสถิติ คือ การใชส้ถิติทดสอบที่ลดความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่ม ดว้ยการควบคุมตวั
แปรแทรกซอ้น คือ คะแนนวัดก่อน (Pretest) ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามเพื่อเป็นการ
ยืนยนัผลลพัธข์องตวัแปรตามที่ไดร้บัผลมาจากโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครู ดงัภาพประกอบ 9 ต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 สูก่ารวิจยัระยะท่ี 2 

 
 

ความหมายของ 

จิตวิญญาณความเป็นครู

ในบริบทสังคมไทย 

กระบวนการถ่ายทอดทาง

สังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

เงื่อนไขของการมีจิต

วิญญาณความเป็นครู 

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง 

ขั้นสร้างและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

ขั้นนำโปรแกรมไปใช้จริงกลุ่มทดลอง 10 คน 

 

 

- แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา/ทฤษฎี

ปัญญาทางสังคม 

-วัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ 

- ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูข้องโปรแกรมฯ 

- ผลของโปรแกรมฯ 

โปรแกรมทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

Pre-test 

- จิตวิญญาณความเป็นครู 
โปรแกรมทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 

Post-test 

- จิตวิญญาณความเป็นครู 

                                       ขั้นนำไปทดลองใช้ 

 โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ 
นักศึกษาครู 10 คน 
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2.7 การพทิกัษส์ิทธิผู้์ใหข้้อมูลในการวิจัย  
 ก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มลูวิจยั งานวิจยันีไ้ดร้บัหนงัสืออนมุตัิจากคณะกรรมการ

พิจารณาจรยิธรรมในมนษุยข์องมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามหลกัการ
และแนวทางการพิทักษ์ สิท ธ์ิผู้ให้ข้อมูลในแต่ละมหาวิทยาลัยเม่ือ ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอ้เสนอการ
วิจัยที่รบัรองจริยธรรม: SWUEC/E-096/61E ผูว้ิจัยเริ่มตน้เก็บขอ้มูลจากการแนะน าตัวผูว้ิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง ชีแ้จงวตัถุประสงค ์และประโยชนข์องการวิจัยใหก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลและกลุ่มตัวอย่าง
ทราบและยินยอมให้ขอ้มูลและเขา้ร่วมการวิจัยดว้ยความสมัครใจ หากกลุ่มตวัอย่างไม่ยินดีเขา้
ร่วมการวิจัยสามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิกไดร้ะหว่างการเก็บขอ้มูลโดยไม่มีผลกระทบใดๆ หาก
ระหว่างการใหข้อ้มลูมีความสะเทือนอารมณข์องผูใ้หข้อ้มลูหรือไม่สะดวกใหข้อ้มลูชั่วคราว ผูว้ิจยั
พิจารณาความพรอ้มของผูใ้หข้อ้มูลเป็นส าคัญ ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีถู้กน าเสนอ
เป็นภาพรวม ใชน้ามสมมติเพื่อปกปิดการบ่งชีต้วับคุคล และน าขอ้มลูเหลา่นีไ้ปใชป้ระโยชนเ์ฉพาะ
ส าหรบัการวิจัยและงานวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยเก็บรกัษาข้อมูลทั้งหมดไวอ้ย่างดีและไม่น าไป
เผยแพรแ่ก่สาธารณชน การด าเนินงานวิจยัทัง้หมดทัง้นีเ้พื่อรกัษาความลบัของขอ้มลูและปกป้อง
ผูใ้หข้อ้มลูซึง่ถือเป็นสิทธิพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มลู 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” เป็น
การวิจัยผสานวิ ธี รูปแบบล าดับเวลาเชิงส ารวจ (Sequential Exploratory Mixed Methods 
Design) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ตามล าดบัดงันี ้ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทยด้วยการสังเคราะห์
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณ์
เชิงลกึจากมมุมองของอาจารยค์รุศาสตร ์เพื่อท าความเขา้ใจการถ่ายทอดทางสงัคมของครู ผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครู และเพื่อศกึษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการน าเสนอผลการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 

สว่นที่ 1 ผลวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 1 การวิจยัเชิงคณุภาพ 
ตอนที่ 1.1 การสงัเคราะหค์วามหมายจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครู  
ตอนที่ 1.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์การ

ถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู และเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู   

1.2.1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
1.2.2 ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู 

1.2.2.1 จากมมุมองของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  
1.2.2.2 ผลการตรวจสอบความหมายจากการสงัเคราะหเ์อกสารกบัการ

สมัภาษณจ์ากอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู   
ตอนที่ 1.3 การถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  
ตอนที่ 1.4 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์

สว่นที่ 2 การผสานวิธีจากการวิจยัเชิงคณุภาพสูก่ารวิจยัปรมิาณ 
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สว่นที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูระยะที่ 2 การวิจยัเชิงทดลอง 
ตอนที่ 3.1 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง   
ตอนที่  3.2 การพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต

วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

ตอนที่ 3.3 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรตามในแตล่ะช่วงเวลา
ของการทดลองในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตอนที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานที่ได้มีการปรบัคะแนน 
ภายหลังการทดลองโดยใชค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม (Covariate Variable) ของ
นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่ไดร้บัและไม่ไดร้บัโปรแกรมพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที ่1 ผลวิเคราะหข์้อมูลระยะที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ตอนที ่1.1 การสังเคราะหค์วามหมายจากเอกสารจติวิญญาณความเป็นครู  

1.1.1 สรุปข้อมูลเบือ้งต้นของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายจิต
วิญญาณความเป็นครู ด้วยเทคนิคการวิเคราะหเ์นือ้หา 

ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการสังเคราะหง์านวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครู จ านวน 14 เรื่อง ดว้ยเทคนิคการวิเคราะหเ์นือ้หา เพื่อวิเคราะหล์กัษณะขอ้มลูเบือ้งตน้
ของงานวิจัยที่เก่ียวกับ การจ าแนกตามสถาบันการศึกษา สาขาที่ผลิตผลงานวิจัย ปีที่ผลิตผล
งานวิจยั ประเภทของการวิจยั การวิเคราะหข์อ้มลู ประเภทเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั สถิติพืน้ฐานที่
ใช้ สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และสถิติทดสอบสมมติฐาน เพื่อเป็นข้อมูลเบือ้งต้นแสดง
ภาพรวมของงานวิจัยที่ เก่ียวขอ้งกับความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 
จนถึง พ.ศ. 2560 ว่ามีลกัษณะอย่างไร เป็นไปในทิศทางใดบา้ง โดยการแจกแจงความถ่ีและแสดง
ค่ารอ้ยละ ตามลกัษณะขอ้มลูเบือ้งตน้ของงานวิจยั ตามตารางที่ 18  
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ตาราง 18 ความถ่ีและรอ้ยละ จ าแนกตามลกัษณะขอ้มลูเบือ้งตน้ของงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบั
ความหมายจติวิญญาณความเป็นครู จ านวน 14 เรื่อง 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

1. สถาบนัที่ผลิตงานวิจยั มลูนิธิสดศร-ีสฤษดิว์งษ ์ 1 7.14 

 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 3 21.43 

 มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 14.29 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 1 7.14 

 มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกลุ 1 7.14 

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 2 14.29 

 มหาวิทยาลยันเรศวร 1 7.14 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 2 14.29 

 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 1 7.14 

2. สาขาที่ผลิตผลงานวิจยั แผนงานพฒันาจิตเพื่อสขุภาพและส านกังานกองทนุ

สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

1 7.14 

 การวิจยัพฤติกรรมศาสตรป์ระยกุต ์ 1 7.14 

 ศกึษาศาสตร ์ 6 42.86 

 จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์ร 1 7.14 

 หลกัสตูรและการสอน 1 7.14 

 การวดัผลและวิจยัการศกึษา 1 7.14 

 การบรหิารและพฒันาการศกึษา 2 14.29 

 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศกึษา 1 7.14 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

3. ปีการศกึษา 2553 1 7.14 

 2554 2 14.29 

 2556 1 7.14 

 2558 3 21.43 

 2559 4 28.57 

 2560 3 21.43 

4. ประเภทงานวิจยั การวิจยัเชิงผสานวิธี 7 50.00 

 การวิจยัเชิงคณุภาพ 3 21.43 

 การวิจยัเชิงปรมิาณ  4 28.57 

5. ระดบังานวิจยั หน่วยงาน/สถาบนั 8 57.14 

 ปรญิญาเอก 4 28.57 

 ปรญิญาโท 2 14.29 

6. ตวัแปรตาม แบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู 1 7.14 

 ประสบการณข์องการเป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความ

เป็นครู  

1 7.14 

 การพฒันาจิตวิญญาณของครูผูส้อน 2 14.29 

 ความทุ่มเทในการท างานของครู 1 7.14 

 องคป์ระกอบและตวับง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู 2 14.29 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรูแ้ละ 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

1 7.14 

 จิตวิญญาณความเป็นครู 

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาการศกึษาและ

ความเป็นครูไทย 

1 7.14 

 จิตวิญญาณความเป็นครู 5 35.71 

7. การเลือกกลุม่ตวัอย่าง สุม่แบบแบง่ชัน้ 5 35.71 

 สุม่แบบเจาะจง 4 28.57 

 สุม่แบบหลายขัน้ตอน 2 14.29 

 สุม่อย่างง่าย 3 21.43 

8. การตัง้สมมติฐาน ไม่ไดร้ะบ ุ 7 50 

 ไม่มี 3 21.43 

 สองทาง 2 14.29 

 ทางเดียว 2 14.29 

9. การวิเคราะหข์อ้มลู การวิเคราะหเ์นือ้หาและการวิเคราะห ์

ดว้ยโปแกรม spss 

2 14.29 

 การวิเคราะหเ์นือ้หาตามแบบปรากฏการณว์ิทยา-

อตัถิภาวะเชิงประจกัษข์อง 

อาเมเดโอ ้จิออรจี์ ้

4 28.57 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

 วิเคราะหโ์ปรแกรม spss 6 42.86 

 การวิเคราะหเ์อกสารและงานวิจยัสมัภาษณ์

ผูท้รงคณุวฒุิเทคนิคเดลฟายแบบปรบัปรุง วิเคราะห์

โปรแกรม spss และโปรแกรมลิสเรล 

1 7.14 

 วิเคราะหโ์ปรแกรม spssและโปรแกรมลิสเรล 1 7.14 

10. ประเภทเครื่องมือที่ใชใ้น

การวิจยั  

แบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถาม 2 14.29 

 แบบสอบถามปลายเปิด แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึและ

การสงัเกตแบบ 

1 7.14 

 การเล่าเรื่อง (Story telling) 1 7.14 

 แบบสอบถาม 5 35.71 

 ศกึษาจากเอกสารและแบบสอบถามเชิงส ารวจ 

แบบทดสอบ,แบบวดัพฤติกรรม 

และแบบสอบถาม 

1 

1

  

7.14 

7.14 

 แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง,แบบประเมิน

รูปแบบการเรยีนการสอน,แบบประเมินความ

เหมาะสมของคู่มือการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน,

แผนการจดัการเรยีนรู,้แบบวดัจิตวิญญาณความเป็น

ครู,แบบบนัทกึการเรยีนรูแ้ละแบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

1 7.14 

 ศกึษาจากเอกสาร 1 7.14 

 

 

 



  152 

ตาราง 18 (ตอ่) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

 แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์

และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 

1 7.14 

11. สถิติพืน้ฐานที่ใช ้ ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความโดง่ ความเบ ้ 

1 7.14 

 ไม่มี  2 14.29 

 คา่ความถ่ี,ค่ารอ้ยละ,คา่เฉล่ียเลขคณิตและคา่

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 7.14 

 คา่เฉลี่ยและคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1 7.14 

 ความถ่ี, รอ้ยละ, คา่มชัฌิมเลขคณิต,  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 14.29 

 คา่เฉลี่ย, คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน, 

และการวิเคราะหเ์นือ้หา 

1 7.14 

 ไม่ไดร้ะบ ุ 1 7.14 

 คา่รอ้ยละ,คา่เฉลี่ย,คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและ

วิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 

  1 7.14 

 คา่เฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คา่ต ่าสดุ, 

คา่สงูสดุ, คา่ความเบแ้ละคา่ความโดง่ 

 1 7.14 

 คา่มธัยฐาน,คา่พิสยั, คา่เฉล่ีย,สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน,คา่ความเบแ้ละความโดง่ 

   1 7.14 

 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน    2 14.29 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

12. สถิติทดสอบคณุภาพ

เครื่องมือ  

ความสมัพนัธร์ายขอ้และคะแนนรวม การ

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ การวิเคราะห์

สถิติทดสอบที การวิเคราะหค์า่ความยากและ

อ านาจจ าแนก และการวิเคราะหส์หสมัพนัธแ์บบ

เพียรส์นั  

   1 7.14 

 ไม่มี 3 21.43 

 คา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) คา่อ านาจจ าแนก

และคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) 

1 7.14 

 ประเมินความสอดคลอ้ง ความเที่ยงตรงตาม

เนือ้หา (CVI) คา่อ านาจจ าแนกและความเช่ือมั่น 

(Reliability) 

1 7.14 

 ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) คา่ความเช่ือมั่น

(Reliability) คา่ความยากง่ายและคา่อ านาจ

จ าแนก 

1 7.14 

 คา่ความตรงเชิงเนือ้หา(IOC) และ 

คา่ความเช่ือมั่น 

5 35.71 

 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเนือ้หา และวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงส ารวจคา่ความเช่ือมั่นและคา่

อ านาจจ าแนก  

1 7.14 

 คา่ความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) และความ

สอดคลอ้ง 

1 7.14 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ลักษณะข้อมูล ระดับตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 

13. สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไม่ระบสุถิติทดสอบสมมติฐาน  1 7.14 

 ไม่มี 3 21.43 

 การวิเคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั และ 

การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน 

2 14.29 

 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) สกดั

ปัจจยัดว้ยวิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและ

หมนุแกนแบบออโธโกนอลดว้ยวิธีแวรแิมกซ ์

1 7.14 

 การวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนและ

การทดสอบคา่ที 

1 7.14 

 การทดสอบคา่ที 2 14.29 

 การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา 1 7.14 

 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัและการ

วิเคราะหค์วามไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวดั

ดว้ยการวิเคราะหแ์บบกลุม่พห ุ

1 7.14 

 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัดว้ย

โปรแกรมลิสเรล 

1 7.14 

 ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลดว้ย

โปรแกรมลิสเรล 

1 7.14 

 

จากตารางแสดงว่า การรวบรวมงานวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ พบว่า สถาบันที่
รวบรวมงานวิจยัจ านวนมากที่สดุ คือมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ านวน 3 เรื่องคิดเป็นรอ้ยละ 
21.43 รองลงมาคือ มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมและมหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร มีจ านวน 2 เรื่องเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 สว่นสาขาวิชาที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 
เรื่อง   คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  
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การรวบรวมงานวิจยัจากสาขาวิชาพบว่า มีงานวิจยัจากสาขาศึกษาศาสตร/์ครุ
ศาสตร ์ผลิตงานวิจยัมากที่สดุ จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 รองลงมาคือ สาขาการบรหิาร
ศึกษา มีจ านวน 2 เรื่องคิดเป็นรอ้ยละ 14.29 ส่วนสาขาวิชาที่เหลือมีจ านวนเท่ากนัคือ 1 เรื่อง คิด
เป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากปีการศึกษาพบว่า มีงานวิจัยจากปีการศึกษา 2559 
จ านวนมากที่สดุ 4 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงมาคือปีการศึกษา 2558 กับ 2560 มีจ านวน
เท่ากนัคือ 3 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 21.43 รองลงมาคือปีการศกึษา 2554 คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 สว่น
ปีการศกึษาที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจยัจากประเภทงานวิจยั พบวา่มีงานวิจยัจากงานวิจยัเชิงผสาน
วิธีมากที่สุด จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 รองลงมาเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จ านวน 3 
เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 21.43 รองลงมาเป็นงานวิจัยเชิงสหสมัพันธ ์จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
14.29 สว่นประเภทงานวิจยัที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากระดับงานวิจัย พบว่า มีงานวิจัยจากงานวิจัยระดับ
หน่วยงาน/สถาบันมากที่สุด จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 รองลงมาเป็นงานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงเป็นงานวิจยัระดบัปรญิญาโท จ านวน 2 
เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากตวัแปรตาม พบว่า มีงานวิจยัจากตวัแปรจิตวิญญาณ
ความเป็นครูมากที่สดุ จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 รองลงมา คือการพฒันาจิตวิญญาณ
ของครูและตวับ่งชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู มีจ านวน 2 เรื่องเท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 สว่นตวั
แปรตามที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากวิธีการไดม้าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีงานวิจัยจาก
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้มากที่สดุ จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 รองลงมาคือวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงมาคือวิธีการสุม่อย่างง่าย จ านวน 3 เรื่อง คิด
เป็นรอ้ยละ 21.43 และรองลงมาคือวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
14.29 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากการตั้งสมมติฐาน พบว่า มี งานวิจัยจากการ
ตัง้สมมติฐานแบบไม่ไดร้ะบสุมมติฐานมากที่สดุ จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมาคือไม่
มีสมมติฐาน จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 21.43 ส่วนการตัง้สมมติฐานที่เหลือมีจ านวน 2 เรื่อง
เท่ากนั คิดเป็นรอ้ยละ14.29 ตามล าดบั  
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การรวบรวมงานวิจยัจากการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า มีงานวิจยัจากการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS มากที่สุด จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 รองลงมาคือการ
วิเคราะหเ์นือ้หาดว้ยตนเอง จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 28.57 รองลงมาคือการวิเคราะหเ์นือ้หา
และการวิเคราะหด์ว้ยโปแกรม spss จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 ส่วนงานวิจัยจากการ
วิเคราะหข์อ้มลูที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจยัจากประเภทเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั พบว่า มีงานวิจยัที่ใช้
แบบสอบถามเป็นประเภทเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมากที่สดุ จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 35.71 
รองลงมาคือ แบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถามจ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 ส่วนประเภท
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจยัจากสถิติพืน้ฐาน พบวา่ มีงานวิจยัที่ใชส้ถิติพืน้ฐานมากที่สดุ 
คือ ความถ่ี,รอ้ยละ, ค่ามัชฌิมเลขคณิตกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , ค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและมีงานวิจยัที่ไม่มีสถิติพืน้ฐานที่ใช ้มีจ านวนเท่ากนัคือ 2 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 14.29 
สว่นสถิติพืน้ฐานที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากสถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีงานวิจัยจาก
การใชค้่าความตรงเชิงเนือ้หา(IOC) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) มากที่สดุ จ านวน 5 เรื่อง คิด
เป็นรอ้ยละ35.71 รองลงมาคือ ไม่มีสถิติทดสอบคณุภาพเครื่องมือ จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 
21.43 ส่วนงานวิจยัจากสถิติทดสอบคณุภาพเครื่องมือที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็น
รอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

การรวบรวมงานวิจัยจากสถิติทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีงานวิจัยที่ไม่มีสถิติ
ทดสอบสมมติฐานมากที่สุดจ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 21.43 รองลงมาคือการวิเคราะห์
สหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นัและการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็น
รอ้ยละ 14.29 ส่วนงานวิจยัจากสถิติทดสอบสมมติฐานที่เหลือมีจ านวนเท่ากนั คือ 1 เรื่อง คิดเป็น
รอ้ยละ 7.14 ตามล าดบั  

1.1.2 สรุปการสังเคราะห์นิยามความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจาก
เอกสารงานวิจัย 

จากการทบทวนความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู พบสาระส าคัญที่
นกัวิชาการไดน้ าเสนอไว ้ตามตารางที่ 19  
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ตาราง 19 สรุปตารางความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารงานวิจยั 

นักวิชาการ นิยาม 

ณฏัฐภรณ ์หลาวทองและ

ปิยวรรณ วิเศษสวุรรณภมูิ 

(2553) 

การปฏิบตัิหนา้ที่ครู การปฏิบตัิตอ่ศิษยโ์ดยเสมอภาค มีความเช่ือมั่นใน

ศกัยภาพของมนษุยแ์ละการเสียสละในงานครู 

ธรรมนนัทิกา  

แจง้สวา่ง (2554) 

ตระหนกัรูใ้นความเป็นครู ปฏิบตัิตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็นครู มี

เปา้หมายในการท างานเพื่อเด็ก และปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความรกัและ

เมตตา 

นรนิทร ์สงัขร์กัษา (2554) รกัและเมตตาศิษยอ์ย่างเท่าเทียมกนั รกัและผกูพนักบัวิชาชีพครูและตัง้ใจ

จรงิ ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อนครูและลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงั

อ าพราง เป็นกลัยาณมิตรกบัลกูศิษยแ์ละเพื่อนครู เป็นตวัของตวัเอง มีความ

เช่ือมั่น ใฝ่รูใ้ฝ่เรียน มีความรูด้ี รูก้วา้งขวาง ลกึซึง้ มีความคิดกา้วหนา้มี

วิสยัทศันก์วา้งไกล มุ่งมั่นขยนัตัง้ใจท างานเสียสละและเม่ือตดัสินใจท าแลว้

ตอ้งท าจนส าเรจ็ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี รูจ้กัปรบัตวัและ

ปรบัการสอนใหเ้ขา้กบับรบิทที่แวดลอ้ม มีความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและ

ชมุชน เป็นคนช่างสงัเกต การท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทกุดา้น การท างาน

เชิงรุก การพดูจาไพเราะและใหเ้กียรติผูเ้รยีน มีความสามารถในการจดัสรร

เวลาที่ดี ไม่เคยปฏิเสธงาน ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล ประหยดัและสอน

ใหน้กัเรียนประหยดั ยึดพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเป็นหลกัชยั การถือวา่

ลกูศิษยเ์ป็นแรงผลกัดนัมากที่สดุ มีความสขุกบัการสอนและเขา้ใจในตวัลกู

ศิษยแ์ละการยกย่องใหเ้กียรติครูผูส้อนตนเอง 

ภาวตั ตัง้เพชรเดโช (2556) พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีของครูที่มีตอ่ศิษย ์ซึ่งบคุคลที่จะมาประกอบ

วิชาชีพครูตอ้งพึงมีและพงึปฏิบตัิและอทุิศตนอบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรูคู้่

คณุธรรมเพื่อเป็นก าลงัในการที่จะสรา้งประเทศชาติตอ่ไป 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

นักวิชาการ นิยาม 

กิตตินนัท ์โนส ุและเสรมิศกัดิ์ วิ

ศาลาภรณ ์(2558) 

การพฒันาตนเอง ความมีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน ความคิดรเิริ่ม สรา้งสรรค ์

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความวิรยิะ อตุสาหะ ความมีเมตตา

กรุณา ความซื่อสตัยต์อ่วิชาชีพ ความดี ความรกัศรทัธาในวิชาชีพ การ

ปฏิบตัิการสอน 

สพุิชญา โคทวี (2558) การรบัรูแ้ละการแสดงออกถึงดา้นจิตใจที่ดีงามควรคา่แก่การเคารพบชูาใน

ลกัษณะของการเห็นคณุคา่ในตนเอง การเห็นคณุคา่ผูอ้ื่นและการเห็นคณุคา่

ของการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ 

ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ;  

ชยัยธุ มณีรตัน ์และพงศเ์ทพ 

 จิระโร (2559) 

มีความเมตตาต่อศิษย ์บคุลิกภาพดี มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน 

ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย มีจิตอาสาและจิต

สาธารณะ 

วลันิกา ฉลากบาง (2559) คณุลกัษณะส่วนตวัและการมีคณุธรรมจรยิธรรม ตระหนกัรูแ้ละปฏิบตัิตนบน

วิถีความเป็นครู รกัและศรทัธาในวิชาชีพครู มีความเช่ียวชาญในการสอนและ

มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

สจีวรรณ ทรรพวส ุ(2559) คณุลกัษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็นที่ประจกัษแ์ละน่าชื่นชมในการปฏิบตัิ

หนา้ที่ครูทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดว้ยคณุธรรมจรยิธรรมและ

ความปรารถนาดี มีความเขา้ใจที่จะพฒันาศิษยต์ามศกัยภาพดว้ยความ

จรงิใจภายใตค้วามสขุที่จะเกิดขึน้จากทัง้สองฝ่าย 

อรอมุา เจรญิสขุ (2559) มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้มีความรกัและปรารถนาดีต่อ

ศิษย ์เป็นผูร้ว่มงานอย่างสรา้งสรรค ์มีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ การอทุิศ

ตนตอ่องคก์ร ความมุ่งมั่นในการพฒันาผูเ้รียน มีความมุ่งมั่นพฒันาตนเอง

เพื่อวิชาชีพ 

จนัทรศัม ์ภตูิอรยิวฒัน ์(2560) รกัและศรทัธาในวิชาชีพครู การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย ์มีคณุธรรม

จรยิธรรมครู การเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้การปฏิบตัิตนตามหนา้ที่ครู 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

นักวิชาการ นิยาม 

ปิยะวฒัน ์กรมระรวย, 

ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม และยวุ

ร ี 

ผลพนัธิน (2560) 

มีศรทัธาในวิชาชีพครู มีความรบัผิดชอบ มีความเสียสละ มีความอดทน การรู ้

บทบาทหนา้ที่ มีความมุ่งมั่นปฏิบตัิหนา้ที่ มีความรกัและเมตตาช่วยเหลือต่อ

ศิษย ์มีความเขา้ใจเคารพการเห็นคณุคา่ในตนเองและผูอ้ื่น การเป็น

แบบอย่างที่ดีของสงัคม 

อมรรตัน ์แก่นสาร และคณะ 

(2560) 

มีความผกูพนัระหวา่งครูกบัศิษย ์มีความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ มีจิตวิทยา

ในการสอน การเป็นแบบอย่างที่ดี การมีคณุธรรมและจรยิธรรม ปฏิบตัิตาม

บทบาทหนา้ที่ มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็นกลัยาณมิตร 

 

จากนิยามของนักวิชาการขา้งตน้ สามารถสรุปลกัษณะหรือตวับ่งชีท้ี่ปรากฏใน
นิยามไดต้ารางที่ 20 
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ตาราง 20 สรุปลกัษณะหรอืตวับง่ชีท้ี่ปรากฏในนิยาม  

ลักษณะส าคัญทีป่รากฏ 

• การปฏิบตัิหนา้ที่ครู  
• การปฏิบตัิต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค  
• มีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของมนษุย ์

• การเสียสละในงานครู 

• มีเปา้หมายในการท างานเพื่อเด็ก 

• ปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความรกัและเมตตา มีความปรารถนาดี 
• ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อนครูและลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัอ าพราง 

• เป็นกลัยาณมิตรกบัลกูศิษยแ์ละเพื่อนครู 

• มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย 

• รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้กบับรบิทที่แวดลอ้ม 

• มีความสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชน 

• เป็นคนช่างสงัเกต  
• การท าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทกุดา้น 

• การท างานเชิงรุก  
• การพดูจาไพเราะ 

• การใหเ้กียรติผูเ้รียน 

• มีความสามารถในการจดัสรรเวลาที่ดี 
• ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล 

• มีการประหยดัและสอนใหน้กัเรียนประหยดั 

• มีความสขุกบัการสอน 

• เขา้ใจในตวัลกูศิษย ์

• อบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรูคู้่คณุธรรม 

• มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

• มีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน  
• มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ 
• ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
• มีความวิรยิะ อตุสาหะ  
• มีความซื่อสตัยต์อ่วิชาชีพ  
• มีความรกัศรทัธาในวิชาชีพ  
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ลักษณะส าคัญทีป่รากฏ 

• การเห็นคณุคา่ในตนเอง  
• การเห็นคณุคา่ผูอ้ื่น 

• การเห็นคณุคา่ของการอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ 
• บคุลิกภาพดี 
• มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน 

• จิตอาสาและจิตสาธารณะ 

• มีความเช่ียวชาญในการสอน 

• เป็นผูร้ว่มงานอย่างสรา้งสรรค ์

• มีความรบัผิดชอบ 

• มีความอดทน 

• มีความผกูพนัระหวา่งครูกบัศิษย ์

• มีจิตวิทยาในการสอน 

• มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็นกลัยาณมิตร 

 

ดงันัน้ จากผลการวิเคราะหด์า้นเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการใหค้วามหมาย
ของจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า ลักษณะการใหค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู
สามารถอธิบายไดใ้น 2 ลักษณะ คือ 1) การให้ความหมายถึงสิ่งที่เป็นสภาวะทางจิต และ 2)  
การใหค้วามหมายถึง สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่สะทอ้นผ่านการท างานครู ซึง่ทัง้สองลกัษณะนีเ้ช่ือมโยง
ถึงความรูส้กึ นึกคิดที่มีต่อวิชาชีพครู โดยผูว้ิจยัไดจ้ดักลุ่มใหม่เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดนิยาม
ศพัทค์รา่วๆไวเ้พื่อใชล้งพืน้ที่สมัภาษณเ์ชิงลกึในการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็น
ครูในบริบทสงัคมไทย โดยแบ่งกลุ่มตามลกัษณะหรือตวับ่งชีท้ี่มีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ จิต
วิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย หมายถึง เป็นความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพครู ประกอบดว้ย 1) ความตระหนักรูเ้ห็นคุณค่าตนเอง (มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูไ้ดด้ี ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้
กบับรบิทที่แวดลอ้มเป็นคนช่างสงัเกต  ความสามารถในการจดัสรรเวลาที่ดีมี  มีการพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การเห็นคณุค่าในตนเอง  มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพ
ของตน  มีความเช่ียวชาญในการสอน มีจิตวิทยาในการสอน) 2) ศรทัธาในวิชาชีพ (มีความรกั
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความสุขกับการสอน มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์) 3) การให้
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ความส าคัญมีคุณค่าของบทบาทหนา้ที่  (การปฏิบตัิหนา้ที่ครู มีเป้าหมายในการท างานเพื่อเด็ก 
อบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรูคู้่คุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีความซื่อสัตย์ต่อ
วิชาชีพ  มีความรบัผิดชอบ) 4) ความผูกพันมุ่งมั่นกระท าหนา้ท่ีใหเ้กิดความสมัฤทธ์ิสูงสุด (การ
เสียสละในงานครู การท างานเชิงรุก ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล มีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน มี
ความวิริยะ อุตสาหะ  จิตอาสาและจิตสาธารณะ  เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค์ มีความอดทน มี
ความผูกพนัระหว่างครูกบัศิษย์ และ5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (ปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความ
รกัและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อนครูและลกูศิษยโ์ดย
ไม่ปิดบังอ าพราง เป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษยแ์ละเพื่อนครู   มีความสัมพันธ์กับผูป้กครองและ
ชมุชน  การท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทกุดา้น การพดูจาไพเราะ การใหเ้กียรติผูเ้รียน มีการประหยดั
และสอนใหน้กัเรียนประหยดั เขา้ใจในตวัลกูศิษย  ์ การเห็นคุณค่าผูอ้ื่น การเห็นคุณค่าของการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัติ บคุลิกภาพดี มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็นกลัยาณมิตร การปฏิบตัิต่อศิษย์
โดยเสมอภาค)    

ตอนที่ 1.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตรแ์ละ
การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู   

1.2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ใหข้้อมูลหลัก  
ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูพืน้ฐานของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อใหเ้ห็น

ถึงขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่ผูว้ิจยัท าการศกึษา ซึง่มีความเก่ียวขอ้งเชื่อมโยงกบัการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูทัง้การใหค้วามหมาย การถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูและเง่ือนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตามตารางที่ 21  

ตาราง 21 แสดงรายละเอียดของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

รายช่ือ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการณใ์นการสอน 

คณะครุศาสตร ์

ครูคนที่ 1  หญิง สมรส ปรญิญาโท ผศ. 25 ปี 

ครูคนที่ 2  ชาย หย่ารา้ง ปรญิญาเอก รศ. 25 ปี  

ครูคนที่ 3  หญิง สมรส ปรญิญาโท ผศ. 22 ปี 

ครูคนที่ 4  หญิง สมรส ปรญิญาเอก อาจารย ์ 19 ปี 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

รายช่ือ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ประสบการณใ์นการสอน 

คณะครุศาสตร ์

ครูคนที่ 5 หญิง โสด ปรญิญาเอก ผศ. 17 ปี 

ครูคนที่ 6  หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 20 ปี 

ครูคนที่ 7  หญิง สมรส ปรญิญาเอก รศ. 25 ปี 

ครูคนที่ 8  หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 20 ปี 

ครูคนที่ 9  หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 27 ปี 

ครูคนที่ 10  หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 28 ปี 

ครูคนที่ 11 หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 15 ปี  

ครูคนที่ 12  หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 11 ปี  

ครูคนที่ 13 หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 35 ปี 

ครูคนที่ 14 หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 13 ปี  

ครูคนที่ 15 หญิง สมรส ปรญิญาเอก ผศ. 25 ปี  

ครูคนที่ 16 หญิง สมรส ปรญิญาเอก อาจารย ์ 12 ปี  

 

จากตารางที่ 21 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดใหมี้ผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มเดียว คืออาจารยค์ณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีทัง้หมด 16 ท่าน ซึง่เป็นเพศหญิง 15 
คนและเพศชาย 1 คน สถานภาพสมรส 14 คน สถานภาพหย่ารา้ง 1 คนและสถานภาพโสด 1 คน 
มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาเอก 14 คนและระดบัปริญญาโท 2 คน ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นผูช้่วยศาสตราจารย ์12 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย ์2 คนและ
เป็นอาจารย ์2 คน โดยมีประสบการณใ์นการสอนคณะครุศาสตรต์ัง้แต่ 11 ปี ถึง 35 ปี และมีผล
การประเมินการสอน (มคอ.5) ดา้นจิตวิญญาณความเป็นครูทัง้ 16 คนอยู่ในระดบัดีมาก  

ขอ้มูลทั่วไปของผูใ้หข้อ้มูลหลักนั้นเป็นขอ้มูลที่บอกเพียงรายละเอียดทั่วไปใน
ภาพกวา้งของคณุสมบตัิที่ส  าคญัของผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่มีประโยชนต์่อการวิเคราะหข์อ้มลูบางส่วน
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เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการวิจยัที่น  ามาใชป้ระกอบการท าความเขา้ใจการใหค้วามหมายของจิต
วิญญาณความเป็นครู กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูและ
เงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยขอ้มูลเชิงลึกของผูใ้หข้อ้มูลหลักจะน าเสนอในส่วน
ต่อไปที่เป็นการบรรยายถึงความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในมมุมองของอาจารยค์รุศาสตร ์
การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มิติตัวแทน เนือ้หาและกลวิธีการ
ถ่ายทอด ตัง้แต่เริม่เขา้มาสูก่ารเป็นนกัศกึษาวิชาชีพครู และระหว่างอยู่ในวิชาชีพครูในบทบาทของ
ผูร้บัการถ่ายทอดและบทบาทผูใ้หก้ารถ่ายทอด รวมทัง้เงื่อนไขของการมี  จิตวิญญาณความเป็นครู 

1.2.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู  
1.2.2.1 จากมมุมองของอาจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 

จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 16 คน มีลกัษณะรว่มของประเด็นหลกั 
“จิตวิญญาณความเป็นครู” คือ เหตุการณ์ที่ครูได้เคยประสบ ได้ยิน ได้ท า แล้วเกิดความคิด
ความรูส้ึกที่เก่ียวกับ 4 องคป์ระกอบ คือ การเห็นคุณค่าตนเอง ศรทัธาในวิชาชีพ ตระหนักใน
บทบาทของการเป็นครูและการเป็นแบบอย่างที่ดี และยดึมั่นผกูพนัในวิชาชีพ อธิบายดงัตอ่ไปนี ้        

1) การเห็นคณุค่าตนเอง หมายถึง การท่ีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดเ้รียนรูจ้าก
การไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดป้ฏิบตัิในช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครูหรือช่วงของการเป็นครูวิชาชีพแลว้ท าใหเ้กิด 
3 ส่วนที่ส  าคญัแลว้เกิดการยอมรบัตนเองเก่ียวกบั 1) ความสามารถของตนเองในการท างานครู 2) 

ความส าคญัในการประกอบวิชาชีพครู 3) มีความมุ่งหวงัที่จะประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพครู ดงั
ตวัอย่างสมัภาษณด์งันี ้ 

1.1 ความสามารถของตนเองในการท างานครู เป็นการเลือกใชว้ิธีการ
สอนที่ เหมาะสมกับศิษย์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมศิษย์ได้ สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากภาระงานสอนไดด้ ีดงัค าสมัภาษณ ์ดงันี ้ 

    “ครูเชื่อในศักยภาพและความสามารถของครูว่าสามารถปรับเปลี่ยน

วธีิการสอนใหม้กิีจกรรมดงึดูดใจทีท่  าใหเ้ดก็อยากเรียนมากขึน้ได”้(ครูคนที1่) 

“มั่นใจวา่สามารถสะทอ้นศกัยภาพของเราใหลู้กศษิย์เห็นในขณะทีป่ฏิบตัิ

หนา้ทีอ่ยู่แลว้ผา่นการสอน ผา่นการใหค้ าปรึกษา ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม” (ครูคนที4่) 

“เราตระหนักรูว้่าสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาระงานสอน

เหล่านัน้ไดด้เีช่นกนั” (ครูคนที5่) 

    “เราก็เชือ่วา่เรามฝีีมอืซ่ึงในแต่ละหน่วยงานก็จะเชญิพีไ่ปช่วยงาน” (ครูคน

ที8่) 
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“เชือ่ว่าเราสามารถเรียนรูจ้ากหนา้งานแลว้เอาตรงนัน้เป็นองคค์วามรูข้อง

ตวัเองเพือ่เอาไปปรบัเวลาทีส่อนได”้(ครูคนที1่1) 

“พีรู่ส้กึว่าฉนัอยู่ตรงนีฉ้นัสามารถเป็นทีพ่ึ่งของศษิย์ได ้ฉนัสามารถเปลีย่น

พฤตกิรรมศษิยไ์ด ้ดกีวา่ฉนันัง่อยู่เฉยๆ” (ครูคนที1่2) 

    “เชื่อว่าเราสามารถเอาขอ้ผิดพลาดจากห้องที่หนึ่งที่สองมาปรบัวิธีการ

สอนเพือ่ใชก้บัหอ้งทีส่ามได”้ (ครูคนที1่4) 

1.2 การให้ความส าคัญในการประกอบวิชาชีพครู เป็นการยอมรบั
ตนเองเก่ียวกับคุณค่าความส าคัญของการสรา้งศิษย์ให้เป็นครูมืออาชีพ ความส าคัญของ
เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องคนที่จะเป็นครู และความส าคญัของการเป็นแบบอย่างที่ดีใหศ้ิษยไ์ด้
เห็นทัง้งานสว่นตวัและงานสว่นรว่มในวิชาชีพครู ดงัค าสมัภาษณ ์ดงันี ้  

    “จะเนน้ใหศ้ิษย์ไดต้ระหนกัถึงความเป็นครูมืออาชีพมากกว่าทีจ่ะมุ่งเป็น

อาชพีครู” (ครูคนที2่)  

“สิ่งที่เราได้ก็คือความทุ่มเทเวลาความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราก็ท าเพื่อ

สว่นรวม เพือ่อาจารยเ์พือ่นกัศกึษาเพือ่คณะของเรา” (ครูคนที3่)  

“จะสอดแทรกเรือ่งการเห็นคณุค่าแห่งตนใหแ้ก่นกัศึกษาตลอดเพราะเชือ่

วา่เป็นสิ่งส าคญั” (ครูคนที8่) 

    “จะเนน้ย ้าและปลูกฝังในเรือ่งของการสรา้งเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์แก่

นกัศกึษาครูใหรู้ว้า่คนนีม้าจากคณะครุศาสตร์ตวัตนของความเป็นครูนีม่นัจะแตกต่างซ่ึงเชือ่ว่าส่วนนีส้  าคญั” (ครู

คนที7่) 

 “ไม่เคยสายเพราะตระหนกัรูว้่าถา้ไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะเกิดขึ้นซ่ึงเรา

มองเหน็สิ่งทีม่นัจะเป็นผลกระทบตอ่เดก็ในอนาคตได”้ (ครูคนที9่) 

“การทีเ่ราท าตวัเป็นตวัอย่างนัน่ก็แสดงวา่เราไดต้ระหนกัและเหน็คณุคา่

ของความเป็นครูอยู่ในตวั” (ครูคนที1่0) 

    “ถา้เราตระหนกัรูอ้ยู่เสมอวา่งานของเรามนัเป็นงานทีเ่กิดประโยชนม์ี

คณุคา่และเป็นงานทีส่  าคญัมากตอ่ความงอกงามของใครหลายคน” (ครูคนที1่1) 

    “ดว้ยความที่เป็นครูการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนที่ส าคญัและก็ตอ้ง

เยอะกวา่อาชพีอืน่เป็นตน้แบบทัง้ดา้นความรูแ้ละการถ่ายทอดดา้นตา่งๆใหแ้ก่ศษิย”์ (ครูคนที1่6) 
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1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู  เป็นการ
ยอมรบัตนเองเก่ียวกบัความส าเรจ็ในการสอบบรรจแุละความส าเรจ็ตามเป้าหมายของการท างาน
ครู ดงัค าสมัภาษณว์า่ 

“เราก็ยนืหยดัสอบไปจนวนัสดุทา้ยของการสอบสอน ผลปรากฏว่าสอบได้

และไดบ้รรจุครัง้แรกทีส่งขลา”(ครูคนที6่) 

“แมง้านบางอย่างจะเป็นงานทีพ่ีไ่ม่เคยท ามาก่อนและพีม่องว่ายาก แต่พี่

ก็ท าจนส าเร็จ”(ครูคนที1่0) 

“เราต้องสร้างเป้าหมายเพื่อให้เราไปถึงสิ่งนั้นจนวันนีพ้ี่ก็ได้มาเป็น

อาจารยม์หาวทิยาลยัแลว้เป็นอาจารยท์ีส่อนครูตามทีพ่ีต่ ัง้เปา้หมายไว”้ (ครูคนที1่3) 

2) ศรทัธาในวิชาชีพ หมายถึง การที่กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดเ้รียนรูจ้ากการ
ไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดป้ฏิบตัิในช่วงก่อนเขา้สู่วิชาชีพครูหรือช่วงของการเป็นครูวิชาชีพแลว้ท าใหเ้กิด 2 
ส่วนที่ส  าคญัคือ 1) ความเช่ือเก่ียวกบัวิชาชีพครูในทางที่ดีและ 2) การปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู ดงั
ตวัอย่างต่อไปนี ้   

2.1 ความเชื่อเก่ียวกบัวิชาชีพครูในทางที่ดี เป็นความรกั ความศรทัธา
ในวิชาชีพครูวา่เป็นวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่ สรา้งบญุ สรา้งแบบอย่างที่ดีได ้ดงัตวัอย่างค าสมัภาษณด์งันี ้ 

     “อาชพีครูตอ้งมีใจในการท างานและมใีจทีจ่ะรกัในการทีจ่ะไปเป็นครู” 

(ครูคนที2่) 

     “เชือ่วา่อาชพีครูเป็นอาชพีทีม่แีต่สรา้งบญุ” (ครูคนที3่) 

     “คนเป็นครูตอ้งมคีวามศรทัธาในวชิาชพีครูวา่อาชพีครูเป็นอาชีพที่

ยิ่งใหญ่” (ครูคนที5่) 

    “เชือ่วา่คนเป็นครูตอ้งไดร้บัการบ่มเพาะและปลูกฝังแตส่ิ่งทีด่ีๆ  มาจากครู” 

(ครูคนที7่)  

“เพราะศรทัธาในอาชพีครูตัง้แต่แรกเพราะพีเ่ชือ่วา่อาชพีครูเป็นอาชพีทีด่ี

ทีส่ดุ” (ครูคนที9่)  

“ตัง้ใจเลอืกอาชีพครูตัง้แตแ่รก เพราะเชือ่วา่อาชพีครูเป็นอาชพีทีด่”ี (ครู

คนที1่0)  

“พีเ่ชือ่วา่คนเป็นครูตอ้งท าตวัเป็นแบบอย่างทีด่”ี (ครูคนที1่2)  
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“ดว้ยความรกัในบทบาทหนา้ทีค่รูทีต่วัเองท าความศรทัธามนัท าเพือ่เงนิ

ไม่ได ้ท าเพือ่อดุมการณท์ีเ่ราตอ้งการ” (ครูคนที1่3) 

“รากลกึของความเป็นครู คอืไม่หวงัอะไรจากศษิยน์อกจากไดเ้ห็นศษิย์

ประสบความส าเร็จและไดด้เีพราะคนเป็นครูพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลือศษิยต์ลอดเวลาทัง้ในและนอกหอ้งเรียน” (ครู

คนที1่4) 

“เชือ่วา่คนเป็นครูตอ้งมคีวามห่วงใยลูกศษิยโ์ดยคดิเหมอืนลูกตวัเอง โดย

ไม่คดิวา่จะตอ้งไดผ้ลตอบแทนอะไรจากศษิย”์ (ครูคนที1่5) 

“พีเ่ชือ่วา่สิ่งส าคญัของคนเป็นครูตอ้งมใีจรกัในอาชพีครูเป็นเบือ้งตน้ 

เพราะตวัพีรู่ส้กึรกัและศรทัธาในอาชพีครู”(ครูคนที1่6) 

2.2 ความเช่ือของการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู เป็นการมองว่าคนที่
ประกอบวิชาชีพครูตอ้งสามารถสรา้งและพฒันาศิษยใ์หเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณไ์ด ้ดงัค าสมัภาษณ์
ดงันี ้ 

    “ในการทีจ่ะเป็นครูตอ้งสง่เสริมหรือวา่สามารถพฒันาศษิยศ์ษิยใ์หเ้รียนรู้

ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเตม็ศกัยภาพ” (ครูคนที1่)  

    “เชือ่วา่คนทีเ่ป็นครูนอกจากจะสอนใหค้วามรูก้บัลูกศษิยแ์ลว้ยงัตอ้ง

เสยีสละเวลาเพือ่ช่วยใหศ้ษิยป์ระสบความส าเร็จและสรา้งใหศ้ษิยเ์ป็นมนษุยท์ีส่มบูรณ”์ (ครูคนที3่) 

    “สิ่งแรกเลยส าหรบัคนทีจ่ะเป็นครูคอืความรกั รกัในสิ่งทีเ่ราท า รกัทีจ่ะเป็น

ครู รกัในอาชพีการสอน รกัในการทีจ่ะท างานไม่วา่งานนัน้มนัจะหนกัแคไ่หน” (ครูคนที5่) 

    “คนทีจ่ะเป็นครูตอ้งเป็นตวัแบบทีด่ใีหศ้ษิยเ์หน็ทัง้การเขา้สอนตอ้งตรง

เวลาทกุคาบ ตอ้งมคีวามอดทน ตอ้งสอนความรูใ้หม่ๆ” (ครูคนที6่) 

“ตอ้งเชือ่มั่นวา่เราเป็นครูแลว้ตอ้งสอนศษิยไ์ด ้ตอ้งสรา้งความเชือ่มั่นตรง

นัน้ผูเ้รียนถงึจะเกิดศรทัธา” (ครูคนที8่) 

“เชือ่วา่คนเป็นครูมกัจะท าอะไรดว้ยความรกัความผูกพนัและความศรทัธา

ในสิ่งนัน้ ถา้ท าแลว้ส าเร็จถอืวา่บรรลตุามวตัถปุระสงค”์(ครูคนที9่)  

“สิ่งส าคญัส าหรบัคนเป็นครูคอืความรบัผดิชอบต่อศษิยไ์ม่วา่จะเป็นเรือ่ง

ของความรูห้รือบคุลกิภาพคณุลกัษณะตา่ง ๆ คอืความรบัผดิชอบของคนเป็นครูทัง้หมด” (ครูคนที1่1) 
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3) ตระหนกัในบทบาทของการเป็นครู หมายถึง การท่ีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
ไดเ้รียนรูจ้ากการไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดป้ฏิบตัิ ช่วงก่อนเขา้สู่วิชาชีพครูหรือช่วงของการเป็นครูวิชาชีพ
แลว้แสดงออกเก่ียวกับ 3 ส่วน ดงันี ้1) บทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้2) การเป็นคู่คิดร่วมทุกข์
รว่มสขุ และ3) การเป็นแบบอย่างที่ดีท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณด์งันี ้   

3.1 บทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้เป็นการถ่ายทอดทางวิชาการที่
เป็นเนือ้หารายวิชาความเป็นครูและเนือ้หาที่ไม่ใช่รายวิชาความเป็นครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่ 

    “ทุกชัน้ปีจะใชรู้ปแบบเดียวกนัคือพยายามทีจ่ะไม่บรรยายแต่จะเป็นการ

สรุปในกรณทีีเ่คา้สบัสนประเดน็ แลว้ก็จะพยายามสลบักิจกรรม” (ครูคนที2่) 

“จะบอกตวัเองเสมอว่าเราตอ้งท าหนา้ที่ของการสอนคนใหศ้ิษย์ไดเ้ป็น

มนษุยท์ีส่มบูรณ”์ (ครูคนที5่) 

“ก็เลยบอกศิษย์ว่าอยากรูเ้รือ่งอะไรก็รวมกลุ่มกนัมา แลว้ก็สนทนากนัถา้

เดก็อยากไดเ้ราตอ้งแบบรีบสานตอ่ความรู”้ (ครูคนที1่1) 

“เราก็จะบอกเรือ่งมารยาท เนน้ย ้าแมก้ระทัง่การใชค้ าพดูของศษิยต์อ่

ครูผูส้อน เราตอ้งสอนตอ้งพดูในสิ่งทีผ่ดิ” (ครูคนที1่5) 

    “บทบาทหนา้ทีห่ลกัของครู คอืจะตอ้งเป็นผูใ้ห ้ผูใ้หค้ าสัง่สอน คอืคนที่

เป็นครูก็จะรูเ้ลยวา่จะตอ้งท าอะไร มนัตอ้งเป็นอย่างไร”(ครูคนที1่6) 

3.2 การเป็นคู่คิดรว่มทกุขร์ว่มสขุ เป็นการใหค้วามช่วยเหลือรว่มรบัรู ้
ความรูส้กึของศิษย ์คอยแนะน าและใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์ดงัค าสมัภาษณว์า่ 

“เคยมอียู่ปีหนึ่งนกัศกึษาครูพนัธุ์ใหม่ เกรดหลดุไปไม่ถงึเกณฑก็์เลยตอ้ง

ไปคยุกบัรองฝ่ายวชิาการวา่เป็นเดก็ทนุ นอกจากจะไม่ไดเ้ขา้รบัราชการแลว้ตอ้งใชห้นีเ้ป็นแสน” (ครูคนที1่) 

“อย่างเช่นลูกศษิยม์ปัีญหาในเรือ่งของการขาดแคลนทัง้เรือ่งเงนิทองเรือ่ง

ของอาหาร เรือ่งของเสือ้ผา้ เราเป็นครูถา้เราช่วยไดเ้ราก็ควรจะช่วยเขา” (ครูคนที3่) 

“พีเ่คยเหน็ศษิยโ์พสตข์อ้ความบนเฟสบุ๊ค พีก็่จะรูส้กึในสิ่งทีโ่พสไม่ใช่วา่

ผา่นเฉย แตพ่ีจ่ะร่วมรูส้กึโดยจะรอดูวา่เขาจะท าอะไรตอ่” (ครูคนที1่1) 

    “คอืไม่ใช่สอนอย่างเดยีวแตเ่ราก็ตอ้งรบัรูส้ารทกุข์สขุดบิใหแ้ก่ศษิย”์ (ครู

คนที1่2) 

    “ก็จะมบีางคนทีอ่นิดีม้ากเพราะเป็นเดก็ทศันศลิป์เขาก็จะไปเทีย่วแลว้ขาด

เรียนก็จะเรียกเขามาคยุมาถามวา่มปัีญหาอะไรหรือเปล่า” (ครูคนที1่5) 
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3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่ เหมาะสมกับความเป็นครู เป็นการ
ประพฤติปฏิบตัิในการเขา้สอนตรงเวลา มีความรบัผิดชอบต่อศิษย ์รูจ้กัการบรหิารจดัการเงินเดือน
ครูที่ไดร้บั รูจ้กัประหยดัใชส้อยกับวสัดุต่างๆ บุคลิกภาพ การแต่งกาย กิริยาวาจาที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู ดงัค าสมัภาษณว์า่   

    “ปัญหาทีย่ิ่งใหญ่ของครูในระดบัประเทศก็คอืหนีส้นิ การทีค่รูรูถ้ึงการ

จดัท าบญัชรีายรบัรายจ่ายดงันัน้การทีจ่ะใหผ้มเป็นตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุคอืตวัอย่างของการไม่มหีนีส้นิ” (ครูคนที4่) 

“เป็นคนตรงตอ่เวลาและใสใ่จนกัศกึษาทกุคน ใหค้ าแนะน า สอนอย่าง

เตม็ทีเ่ตม็ความสามารถ นีค่อืผลการประเมินการสอนทีน่กัศกึษาไดส้ะทอ้น” (ครูคนที6่) 

“ครูอาจจะเป็นครูยคุเก่าเพราะฉะนัน้ครูก็ตอ้งเป็นแบบอย่างใหดู้ทัง้การใส

ใจ ห่วงใย การวางตวั การพดูการจาอยู่ตอ่หนา้ผูใ้หญ่ควรท าอย่างไร” (ครูคนที7่) 

“เรือ่งภาษาสือ่สารเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัคนทีจ่ะเป็นครูตอ้งพยายามแสดง

ความเป็นมติรต่อศษิย”์(ครูคนที8่) 

“เพราะฉะนัน้อกีตวัหนึ่งทีข่องการมจิีตวญิญาณความเป็นครูตอ้งปลดหนี ้

ใหไ้ด ้แลว้สิ่งทีแ่กไ้ดแ้ลว้ท าไดจ้ริงทีไ่ดส้อนเดก็ก็คอื การท าบญัชีครวัเรือนแลว้หลงัจากนัน้ก็ไม่เป็นหนีเ้ลย” (ครู

คนที9่) 

    “เราอาจจะคุน้เคยกบัครูทีม่ลีกัษณะของความเมตตา ความหวงัดตีอ่ศษิย ์

เราก็เลยซึมซบับคุลกิภาพลกัษณะของครูแบบนีม้า” (ครูคนที1่0) 

“พีม่องวา่ปลายทางของคนทีเ่ป็นครูตอ้งมเีอกลกัษณข์องการเป็นตวัแบบ

ทีด่ ีซ่ึงพีไ่ดแ้สดงตวัแบบใหศ้ษิย์ไดเ้หน็ไดจ้ากบคุลกิลกัษณะการพดูจากบัศษิย์”(ครูคนที1่1) 

    “การใชช้วีติอย่างพอเพยีงพีก็่จะแทรกใหก้บัเคา้ค าวา่พอเพยีงพีก็่จะ

เร่ิมตน้ตัง้แต่การรูจ้กัประหยดั การใชส้ิ่งของในหอ้ง การใชใ้หเ้กิดประโยชน”์ (ครูคนที1่2) 

    “คนทีเ่ป็นครูตอ้งเป็นครูทกุทีเ่หมอืนเป็นตวัแบบใหศ้ษิยดู์ทกุทีท่กุเวลา

ดว้ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในหอ้งเรียน” (ครูคนที1่4) 

“พีเ่ป็นทัง้ตวัแบบภายใน เช่นเห็นคนทีต่กทกุข์ถา้ช่วยไดเ้ราก็อยากไปช่วย 

สว่นตวัแบบภายนอกพีก็่แสดงออกมาใหเ้ขาเหน็เวลาทีพ่ีส่อนเพราะพีจ่ะสอนเตม็ทีเ่ตม็เวลา” (ครูคนที1่5) 

“เอกลกัษณท์ีบ่่งบอกถงึความเป็นครูคอืเราตอ้งมีจิตใจเอือ้เฟ้ือเผือ่หรือมี

เมตตาตอ่ผูท้ีไ่ม่รู ้เป็นผูรู้จ้กัให ้ใหโ้ดยไม่หวงัสิ่งตอบแทนเลย” (ครูคนที1่6)   
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4) ยดึมั่นผกูพนัในวิชาชีพครู หมายถึง การท่ีกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดเ้รียนรู ้
จากการไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดป้ฏิบัติในช่วงก่อนเขา้สู่วิชาชีพครูหรือช่วงของการเป็นครูวิชาชีพแลว้
แสดงออกเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างใจในทิศทางบวกกบังานวิชาชีพครู 3 สว่น คือ 1) คณุลกัษณะ
ของความกระตือรือรน้ 2) การทุ่มเทอทุิศ และ3) ความจดจ่อใสใ่จ ผูว้ิจยัจึงขอยกตวัอย่างค ากล่าว
ของครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณด์งันี ้ 

4.1 คุณลกัษณะของความกระตือรือรน้ เป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ครูจน
เกิดพลงัในการท างานครู เกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจสงูในขณะท างานและมีความเพียรพยายาม
ในการท างานแมจ้ะเผชิญอปุสรรค ดงัค าสมัภาษณว์า่   

“เราเป็นครูตอ้งมคีวามกระตอืรือรน้ มุ่งมั่นและพรอ้มทีจ่ะแกปั้ญหา ไม่วา่

อะไรจะเกิดขึน้กบัศษิยเ์ราในหอ้งเรียนก็ตาม” (ครูคนที1่)  

“เราตอ้งไปสอนใหต้รงเวลา เรานดัค าเดก็ค าไหนก็ตอ้งรกัษาค าพดู ถงึ

เวลาตอ้งกระตอืรือรน้ทีจ่ะไปสอนนีค่อืความผูกพนัในหนา้ทีข่องตวัเอง” (ครูคนที4่) 

    “เราเป็นครูตอ้งมคีวามยดืหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะท างาน เราตอ้งรูจ้กั

กระตกุต่อมเดก็ ตวันีค้อืสิ่งส าคญั” (ครูคนที9่) 

“พีร่กัในสิ่งไหนพีก็่จะท าในสิ่งนัน้ไดด้ ีแลว้ถา้เรารกัทีจ่ะเป็นตรงนีแ้ลว้เรา

ก็ตอ้งท าใหเ้ดก็รกัในสิ่งทีเ่ราสอนทีเ่ราก าลงัเพยีรพยายามท าในหนา้ทีข่องคนเป็นครู” (ครูคนที1่1) 

    “คนเป็นครูก็ตอ้งมคีวามยดืหยุ่นทางจิตใจทีค่อ่นขา้งสูงเพราะพฤตกิรรม

ไม่ดขีองเดก็ก็มเียอะแตเ่ราก็ตอ้งอดทน ชีแ้นะ” (ครูคนที1่3) 

“เราเป็นครู พีว่า่คณุสมบตัอิย่างหนึ่งทีค่รูตอ้งมีคอืความเพยีรพยายามที่

จะพฒันาเดก็ใหม้คีรบทกุดา้นเลยเพราะฉะนัน้คนเป็นครูตอ้งมีสิ่งนี”้ (ครูคนที1่5)  

4.2 คุณลกัษณะของการทุ่มเทอุทิศ เป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ครูจนเกิด
ความรูส้กึเต็มใจและเสียสละตนในการท างานครู ดงัค าสมัภาษณว์า่   

“พีเ่ป็นลกัษณะของครูทีท่  างานดว้ยใจ จะเตม็ทีก่บัการท างาน ไม่ละเลย

ตอ่งาน มองวา่ความส าเร็จของลูกศษิยเ์ป็นจุดมุ่งหมายสูงสดุจะประมาณนัน้” (ครูคนที2่) 

“เราเป็นครูจะตอ้งมคีวามเสยีสละอทุศิเวลาดูแลเอาใจใสลู่กศษิย์

เพือ่ทีจ่ะใหเ้ขาสามารถเรียนรูแ้ลว้สามารถอยู่ในสงัคมและเตบิโตไดอ้ย่างสมบูรณต์อ่ไป” (ครูคนที3่) 

“พอพีม่านัง่อ่านผลการประเมนิการสอนจากเดก็พีเ่ลยเขา้ใจวา่ เดก็บอก

วา่พีเ่ป็นคนสอนเตม็ที ่และเตม็ทีท่กุครัง้ทีไ่ดส้อน” (ครูคนที6่) 
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“เราจะตอ้งท าใหเ้ตม็ทีใ่หเ้ตม็ศกัยภาพและตอ้งมใีจรกัและผูกพนัใน

บทบาทหนา้ทีค่รูดว้ย เช่นจะไปเป็นครูอนบุาลคณุก็ตอ้งไปสอนเดก็หรือท าอะไรใหแ้ก่เดก็ดว้ย” (ครูคนที7่) 

    “เราก็เป็นไดท้ัง้ผูน้  าและผูต้ามคอืพรอ้มทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืพรอ้มทีจ่ะ

ด าเนนิการ พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืแสดงตวัและไม่นิ่งดูดายในงานของเรา” (ครูคนที8่)  

“พอท างานก็มกัจะไดค้วามไวว้างใจและมอบหมายงานให ้ซ่ึงพีก็่คดิวา่พี่

เตม็ทีก่บัทกุงาน” (ครูคนที1่0) 

“พีค่ดิวา่ตวัเองเป็นคนทุม่เท เสยีสละทีจ่ะสอนศษิยน์ะคอืเจอลูกศษิยท์ี่

ไหนอะไรอย่างไรก็ยงัปรึกษาได ้พดูคยุไดใ้หค้วามช่วยเหลอืได ้ดูแลไดต้ลอด” (ครูคนที1่4) 

“พีก็่พยายามมาสอนเสริมพืน้ฐานความเป็นครูใหเ้ดก็เพิ่มเตมิเพือ่ใหเ้ดก็

ไดค้วามรูเ้ตม็ทีเ่หมอืนกบัเดก็ปีก่อนๆ” (ครูคนที1่6) 

4.3 คณุลกัษณะของความจดจ่อใสใ่จ เป็นการปฏิบตัิหนา้ที่ครูจนเกิด
ความรูส้ึกมุ่งมั่นและเป็นสขุในการท างานยากที่จะถอนตวัออกจากงาน เหมือนเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเรว็ดงัค าสมัภาษณว์า่  

“เราไปสอนทกุครัง้เราก็มคีวามสขุ บางทสีอนจนเลยชั่วโมง ไม่เหนือ่ยทีจ่ะ

สอนไม่เหนือ่ยทีจ่ะพดู” (ครูคนที5่) 

โดยสรุป จากขอ้มลูขา้งตน้เก่ียวกบัความหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู 
ในมุมมองของอาจารยค์รุศาสตร ์สามารถสรุปไดว้่าเป็นความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับจิตใจในทิศ
ทางบวก 4 ประการ คือ การเห็นคณุค่าตนเอง ศรทัธาในวิชาชีพ ตระหนกัในบทบาทของการเป็นครู
รวมทัง้การเป็นแบบอย่างที่ดี และยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ โดยรายละเอียดที่แสดงออกใหเ้ห็นว่า
บุคคลนั้นมีความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครูมีดังนี ้1) การเห็นคุณค่าตนเอง 
หมายถึง การยอมรบัตนเองเก่ียวกบั ความสามารถของตนเองในการท างานครู ใหค้วามส าคญัใน
การประกอบวิชาชีพครู และมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู 2) ศรทัธาในวิชาชีพ 
หมายถึง ความเช่ือในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู 3) ตระหนักใน
บทบาทของการเป็นครู หมายถึง การใหค้วามส าคญัของคณุค่าบทบาทหนา้ที่ในบทบาทของการ
เป็นผู้ให้ความรู ้การเป็นคู่คิดร่วมทุกขร์่วมสุข และการเป็นแบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่
เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิ บคุลิกภาพ การแต่งกาย กิรยิาวาจาที่เหมาะสมกบัความเป็นครู และ 
4) ยึดมั่นผกูพนัในวิชาชีพ หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็นครูที่สมัพนัธก์บั
งานวิชาชีพครูเก่ียวกบัคณุลกัษณะของความกระตือรือรน้ การทุ่มเทอทุิศและการจดจ่อใสใ่จ  
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จากขอ้คน้พบเก่ียวกบัความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูขา้งตน้ สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัภาพประกอบ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์

1.2.2.2 ผลการตรวจสอบความหมายจากการสังเคราะห์เอกสารกับการ
สมัภาษณอ์าจารยผ์ูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  

จากวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูใน
บริบทสังคมไทย พบว่า เม่ือน าประเด็นย่อยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ผู้มีจิต
วิญญาณความเป็นครูมาเทียบเคียงกบัลกัษณะหรือตวับง่ชีท้ี่ปรากฏในนิยามจากงานวิจยัในอดตีที่
ไดว้ิเคราะหจ์ากเอกสารจ านวน 14 เรื่องนัน้ พบว่า มีลกัษณะรว่มกนัอยู่หลายประการเพียงแต่ใช้
การเรยีกที่อาจแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย ดงัตาราง 22  

 
 

 

 

 

 

 

 

     

ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู 

ในมุมมองของอาจารย์ครุศาสตร์ 

ตระหนักในบทบาท

ของการเป็นครูรวมถึง

การเป็นแบบอย่างที่ดี 

- การเป็นผู้ให้ความรู้  

- การเป็นคู่คิดร่วมทุกข์

ร่วมสุข  

- การเป็นแบบอย่างที่ด ี

ยึดมั่นผูกพันใน

วิชาชีพครู   

- ความ

กระตือรือร้น 

– การทุ่มเทอุทิศ  

- การจดจ่อใส่ใจ 

ศรัทธาในวิชาชีพ

ครู 

- ความเชื่อ

ในทางที่ดีต่อการ

ดำเนินชีวิต 

- การปฏิบัติ งาน

ในวิชาชีพครู           

การเห็นคุณค่า

ตนเอง 

- ความสามารถ

ของตนเองในการ

ทำงานครู  

- ความสำคัญใน

การประกอบ

วิชาชีพคร ู

- มุ่งหวังที่จะ

ประสบความสำเร็จ

ในวิชาชีพครู 
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ตาราง 22 เทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากการวิเคราะหเ์อกสารกบัการ
สมัภาษณ ์

ผลการวิเคราะหเ์อกสาร ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณเ์ชิงลึก 

องคป์ระกอบ ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ีป่รากฏในนิยาม ประเดน็หลัก ประเดน็ย่อย 

1.ความ

ตระหนกัรูเ้ห็น

คณุคา่ในตวัเอง 

1.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี

ถ่ายทอดเป็น 

1.2 มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย 

1.3 รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้กบั

บรบิทที่แวดลอ้ม 

1.4 เป็นคนช่างสงัเกต 

1.5 ความสามารถในการจดัสรรเวลาที่มี 

1.6 มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

1.7 มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

1.8 มีจิตวิทยาในการสอน 

1. การเห็น

คณุคา่ในตนเอง 

1.1 ความสามารถของตนเองในการ

ท างานครู 

1.9 การเห็นคณุคา่ในตนเอง 1.2 การใหค้วามส าคญัในการ

ประกอบวิชาชีพครู 

1.10 มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน 

1.11 มีความเช่ียวชาญในการสอน 

1.3 ความมุ่งหวงัที่จะประสบ

ความส าเรจ็ในวิชาชีพครู 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ผลการวิเคราะหเ์อกสาร ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณเ์ชิงลึก 

องคป์ระกอบ ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ีป่รากฏในนิยาม ประเดน็หลัก ประเดน็ย่อย 

2. ศรทัธาใน

วิชาชีพ 

2.1 มีความรกัศรทัธาในวิชาชีพ 

2.2 มีความสขุกบัการสอน 

2. ศรทัธาใน

วิชาชีพ 

2.1 ความเช่ือเก่ียวกบัวิชาชีพครู

ในทางที่ด ี

2.3 มีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของมนษุย ์ 2.2 ความเช่ือของการปฏิบตัิงานใน

วิชาชีพครู 

3. การให้

ความส าคญัมี

คณุคา่ของ

บทบาทหนา้ที่ 

3.1 การปฏิบตัิหนา้ที่ครู 

3.2 มีเปา้หมายในการท างานเพื่อเด็ก 

3.3 อบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรูคู้ค่ณุธรรม 

3. ตระหนกัใน

บทบาทของการ

เป็นครู 

3.1 บทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้

 

3.4 ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.5 มีความซื่อสตัยต์อ่วิชาชีพ 

3.6 มีความรบัผิดชอบ 

3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่เหมาะสม

กบัความเป็นครู 

4. ความผกูพนั

มุ่งมั่นกระท า

หนา้ที่ใหเ้กิด

ความสมัฤทธ์ิ

สงูสดุ 

4.1 มีความผกูพนัระหวา่งครูกบัลกูศิษย ์ 3.ตระหนกัใน

บทบาทของการ

เป็นครู 

3.2 การเป็นคูค่ิดรว่มทกุขร์ว่มสขุ 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ผลการวิเคราะหเ์อกสาร ผลการวิเคราะหก์ารสัมภาษณเ์ชิงลึก 

องคป์ระกอบ ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ีป่รากฏในนิยาม ประเดน็หลัก ประเดน็ย่อย 

4. ความผกูพนั
มุ่งมั่นกระท า
หนา้ที่ใหเ้กิด
ความสมัฤทธ์ิ
สงูสดุ  

4.2 ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล 

4.3 มีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน 

4.4 มีความวิรยิะอตุสาหะ 

4.5 มีความอดทน 

4. ยดึมั่นผกูพนั
ในวิชาชีพครู 

4.1 คณุลกัษณะของความ
กระตือรอืรน้ 

4.6 จิตอาสาและจิตสาธารณะ 

4.7 การเสียสละในงานครู 

4.2 คณุลกัษณะของการทุ่มเทอทุิศ 

4.8 เป็นผูร้ว่มงานอย่างสรา้งสรรค ์

4.9 การท างานเชิงรุก  
4.3 คณุลกัษณะของความจดจ่อใสใ่จ 

5. การเป็นแบบ
ย่างที่ดีของ
สงัคม 

5.1 ปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความรกัและเมตตา 

5.2 มีความปรารถนาดี 
5.3 ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อน
ครูและลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัอ าพราง 

5.4 เป็นกลัยาณมิตรกบัลกูศิษยแ์ละเพื่อนครู 

5.5 มีควาสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชมุชน 

5.6 การท าตวัเป็นแบบอย่างที่ดีในทกุดา้น 

5.7 การพดูจาไพเราะ 

5.8 การใหเ้กียรติผูเ้รยีน 

5.9 มีการประหยดัและสอนใหน้กัเรียน
ประหยดั 

5.10 เขา้ใจในตวัลกูศิษย ์

5.11 การเห็นคณุคา่ผูอ้ื่น 

5.12 การเห็นคณุคา่ของการอยู่รว่มกนัอย่าง
สนัติ 
5.13 บคุลิกภาพดี 
5.14 มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็น
กลัยาณมิตร 

5.15 การปฏิบตัิต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค 

3.ตระหนกัใน
บทบาทของการ
เป็นครู 

3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่เหมาะสม
กบัความเป็นครู 
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ดังนั้น จากตารางข้างต้นเป็นการน าเสนอการเทียบเคียงความหมายจิต
วิญญาณความเป็นครู พบว่า ประเด็นย่อยที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกมีความหมายคลา้ยคลึง
กนักบัลกัษณะหรอืตวับง่ชีท้ี่ปรากฏในนิยามที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์อกสาร ดงัเช่น องคป์ระกอบท่ี 1 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย 1.1 ความสามารถของตนเองในการท างานครู มี
ความหมายคลา้ยคลึงกบั มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดด้ีถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการ
สอนดีและหลากหลาย รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้กบับรบิทที่แวดลอ้ม เป็นคนช่างสงัเกต
ความสามารถในการจดัสรรเวลาที่มี มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
มีจิตวิทยาในการสอน 1.2 การใหค้วามส าคญัในการประกอบวิชาชีพครู มีความหมายคลา้ยคลึง
กับการเห็นคุณค่าตนเอง 1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในวิชาชีพครู มีความหมาย
คลา้ยคลึงกับ มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพของตน และมีความเช่ียวชาญในการสอน เป็นตน้ 
องคป์ระกอบที่ 2 ศรทัธาในวิชาชีพ ประกอบดว้ย 2.1 ความเช่ือเก่ียวกับวิชาชีพครูในทางที่ดี มี
ความหมายคลา้ยคลึงกับ มีความรกัศรทัธาในวิชาชีพ และมีความสขุกับการสอน 2.2 ความเช่ือ
ของการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครูมีความหมายคลา้ยคลงึกบั มีความเช่ือมั่นในศกัยภาพของมนษุย ์
เป็นตน้ องคป์ระกอบที่ 3 ตระหนักในบทบาทของการเป็นครู ประกอบดว้ย 3.1 บทบาทของการ
เป็นผูใ้หค้วามรู ้มีความหมายคลา้ยคลงึกบั การปฏิบตัิหนา้ที่ครู มีเปา้หมายในการท างานเพื่อเด็ก 
อบรมสั่งสอนศิษยใ์หมี้ความรูคู้ค่ณุธรรม 3.2 การเป็นคูค่ิดรว่มทกุขร์ว่มสขุ มีความหมายคลา้ยคลงึ
กบั มีความผกูพนัระหว่างครูกบัลกูศิษยใ์นองคป์ระกอบของความผกูพนัมุ่งมั่นกระท าหนา้ที่ใหเ้กิด
ความสมัฤทธ์ิสงูสดุ 3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่เหมาะสมกบัความเป็นครู มีความหมายคลา้ยคลงึ
กับ ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสตัยต์่อวิชาชีพ มีความรบัผิดชอบ ปฏิบัติต่อเด็ก
ดว้ยความรกัและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อนครูและลกู
ศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัอ าพราง เป็นกัลยาณมิตรกับลกูศิษยแ์ละเพื่อนครู มีควาสมัพนัธก์ับผูป้กครอง
และชุมชน การท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกดา้น การพูดจาไพเราะ การใหเ้กียรติผูเ้รียน มีการ
ประหยดัและสอนใหน้กัเรียนประหยดั เขา้ใจในตวัลกูศิษย ์การเห็นคณุค่าผูอ้ื่นการเห็นคณุค่าของ
การอยู่รว่มกนัอย่างสนัติ บคุลิกภาพดี มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็นกลัยาณมิตร การปฏิบตัิ
ต่อศิษยโ์ดยเสมอภาค เป็นต้น องคป์ระกอบที่  4 ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4.1 
คณุลกัษณะของความกระตือรือรน้ มีความหมายคลา้ยคลงึกบั ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล มี
เหตผุลในการปฏิบตัิงาน มีความวิรยิะอตุสาหะ มีความอดทน 4.2 คณุลกัษณะของการทุ่มเทอทุิศ 
มีความหมายคลา้ยคลงึกบั จิตอาสาและจิตสาธารณะ การเสียสละในงานครู 4.3 คณุลกัษณะของ



  177 

ความจดจ่อใสใ่จ มีความหมายคลา้ยคลงึกบั เป็นผูร้ว่มงานอย่างสรา้งสรรค ์และการท างานเชิงรุก 
เป็นตน้ 

ดงันัน้ จิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย หมายถึง จิตวิญญาณ
ความเป็นครูในบริบทสังคมไทย หมายถึง การที่บุคคลมีความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับจิตใจในทิศ
ทางบวก 4 ประการ คือ 1) การเห็นคณุค่าตนเองเป็นการยอมรบัตนเองเก่ียวกบัความสามารถของ
ตนเองในการท างานครูรวมทัง้ใหค้วามส าคัญในการประกอบวิชาชีพครูโดยมีความมุ่งหวงัที่จะ
ประสบความส าเรจ็ในวิชาชีพครู  เทียบเคียงไดก้บัองคป์ระกอบที่ไดจ้ากการสงัเคราะหเ์อกสารใน
องคป์ระกอบที่ 1 ประกอบดว้ย 2) ศรทัธาในวิชาชีพเป็นความเช่ือในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู       3) ตระหนกัในบทบาทของการเป็นครูเป็นการใหค้วามส าคญัของ
คณุค่าบทบาทหนา้ที่ในบทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้การเป็นคู่คิดรว่มทกุขร์ว่มสขุ และการเป็น
แบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิตน บุคลิกภาพทั่วไป กิริยาวาจาที่
เหมาะสมกบัวิชาชีพครูรวมทัง้การรูจ้กัการจดัท าบญัชีรายรบัรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ินครู และ 4) ยดึ
มั่นผกูพนัในวิชาชีพเป็นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบคุคลที่เป็นครูที่สมัพนัธก์บังานวิชาชีพครู  

ตอนที ่1.3 การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติวิญญาณความเป็นครู  
จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 16 คน พบว่า ช่วงของการถ่ายทอดทางสงัคม

ของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครู และช่วงเขา้สู่
วิชาชีพครู อธิบายไดด้งันี ้ 

1.3.1 ช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัตัง้แต่วยั
ศึกษาเล่าเรียนจนเข้าสู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูแล้วเคย ได้รับการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกับการมีจิตวิญญาณความเป็นครูประกอบดว้ย 3 มิติ คือ 
เนือ้หา ตวัแทนและกลวิธี ดงัตวัอย่างสมัภาษณด์งันี ้ 

1.3.1.1 มิติเนือ้หา เป็นการเคยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและ
ทกัษะพืน้ฐาน ประกอบดว้ยเนือ้หา 2 ส่วน คือ 1) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครู และ  
2) เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

 1) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครู เป็นรายวิชาที่ไดร้ะบุไวใ้น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต/ครุศาสตรบัณฑิตในช่วงของการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู เช่น 
รายวิชาจิตวิทยา รายวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เป็นตน้ ดงัค าสมัภาษณว์า่   

    “ตอนทีเ่รียนครูชอบจิตวทิยามากกวา่เพราะอาจารยแ์ตล่ะทา่นจะ

คอ่นขา้งเขา้อกเขา้ใจความเป็นมนษุยท์ีไ่ม่คอ่ยจะดพีรอ้มทกุสิ่งทกุอย่าง” (ครูคนที1่) 
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       “พีไ่ดไ้ปฝึกสอนทีโ่รงเรียนมารีย์รูส้กึใหม่มากตอนนัน้มสีือ่อะไรบา้งวธีิจดั

กิจกรรมอะไรบา้งทีใ่หม่ๆเขาจะตืน่เตน้เพราะเขาไม่รูแ้ลว้เราก็เลยรูส้กึเหมอืนเราเก่ง” (ครูคนที3่) 

    “อาจารยน์เิทศก็เป็นคนทีเ่ตมิเตม็วชิาชพีครูใหแ้ก่เรา คอืทา่นก็จะให้

ขอ้เสนอแนะปรบัเทคนคิการสอนพฤตกิรรมแบบนีค้วรแกอ้ย่างไร ช่วยเดก็ไดอ้ย่างไร” (ครูคนที8่) 

       “การฝึกสอนก็เป็นประสบการณ์หนึ่งทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ มนัหล่อหลอม

ท าใหพ้ีเ่ป็นครูทีด่ใีนวนันีไ้ด”้ (ครูคนที1่3) 

2) เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครู เป็นเนือ้หาที่เกิดจากการ
สอนเสรมิและสอดแทรกขึน้มาจากครูผูส้อนในรายวิชาชีพครูในช่วงของการเป็นนกัศกึษาวชิาชีพครู 
อย่างเช่น เรื่องการปรบัตวั การมีปฏิสมัพนัธต์่อกนั การช่วยเหลือกนัและเรื่องความเสียสละอดทน 
เป็นตน้ ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

    “สมยัพีเ่ป็นนกัศึกษาจะตอ้งถูกบงัคบัใหไ้ปอยู่ในหอพกัเพราะการมาอยู่

หอพกัร่วมกนัเป็นในเรือ่งของการปรบัตวั การพึ่งพาอาศยักนั การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัซ่ึงเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมา

ตัง้แตส่มยัเป็นนกัศกึษาครู” (ครูคนที4่) 

         “ยุคนัน้เราตอ้งขวนขวายหาไปเติมเต็มท าเองเรียนรูเ้องหมดทุกสิ่งทุก

อย่างแมก้ระทั่งมีการบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเ้ราไปสวดมนต์ไหวพ้ระตอนเย็นแลว้จะตอ้งไปพฒันา

ลานธรรมซ่ึงเป็นกระบวนการปลูกฝังทีช่ดัเจนและเอือ้ตอ่การเรียนรูเ้หมอืนกนั” (ครูคนที7่) 

    “ช่วงที่ออกฝึกสอนท าใหรู้ว้่าบทบาทหนา้ที่ความเป็นครูมนัไม่ใช่แค่งาน

สอน มนัมงีานอืน่แลว้ก็ไดเ้รียนรูใ้นทกุงานมนัก็ท าใหเ้รามคีวามรูต้รงนีเ้พิ่มขึน้”(ครูคนที8่) 

1.3.1.2 ตั วแทนการถ่ ายทอด  เป็ นการได้รับ การถ่ ายทอดความ รู ้
ความสามารถและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ กลุ่มอาจารย ์กลุ่ม
เพื่อนร่วมสถานศึกษา กลุ่มครูพี่เลีย้งในโรงเรียนที่ออกฝึกสอน กลุ่มสื่อ กลุ่มครอบครวั และกลุ่ม
สงัคมเพื่อนบา้น ดงัตวัอย่างสมัภาษณน์ี ้ 

1) กลุ่มอาจารย์ เป็นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วท าให้เกิดการ
เรียนรูท้ี่ดีบทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่ 

    “อาจารย์ที่สอนมีความความแม่นย าและชดัเจนในดา้นเนือ้หาวิชาการ

ตา่ง ๆ และยงัสอนในเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีข่องตนเองและสว่นรวม” (ครูคนที2่) 

       “อาจารย์ทีป่รึกษาไดส้อนและพาท ากิจกรรมละครเล็กทัง้ที่เป็นนิทานทัง้

เป็นหุ่นเชิ่ดเหมอืนหนงัตะลงุอาจารยก์ าลงัสะทอ้นความรบัผดิชอบร่วมกนั” (ครูคนที3่) 
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       “อาจารยม์กัจะปลูกฝังมาตลอดเวลาคอืเรือ่งการแตง่กายทีเ่หมาะสมกบั

ความเป็นครู รวมทัง้อาจารยพ์ยายามใชค้ าพดูทีค่อ่นขา้งสภุาพกบัศษิย”์(ครูคนที4่) 

       “อาจารย์คอยก าลังใจเราเวลาที่เราท้อเพราะว่าบางทีเราท างานกลุ่ม 

ท างานสว่นรวมหรือกิจกรรมของคณะแลว้เรารูส้กึเหนือ่ย รูส้กึทอ้” (ครูคนที8่) 

    “อย่างโครงการครุทายาทสิ่งหนึ่งที่ครูมกัจะคอยปลูกฝังคือรุ่นพี ่รุ่นนอ้ง

และเพือ่นตอ้งรกักนัและคอยช่วยเหลอืกนั”  (ครูคนที1่1) 

         “อาจารย์ไม่ไดส้อนใหเ้ราทกุเรือ่งแต่อาจารย์ก าลงัท าเป็นแบบอย่างใหเ้รา

ดูหมดเลยทัง้บคุลกิภาพของครูควรเป็นอย่างไร” (ครูคนที1่2) 

         “สิ่งทีพ่ีไ่ดร้บัมาจากอาจารยส์มยัทีพ่ีเ่รียนแลว้พีก็่ไดน้ าไปถ่ายทอดตอ่

ใหก้บัลูกศษิยค์อืความรบัผดิชอบ การตรงตอ่เวลาและจริงใจกบัเดก็าทีเ่ราสอนดว้ย” (ครูคนที1่4) 

         “อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญาโทจะคอยโทรถามงาน อย่างไว พูดจาด ีพดูจา

เพราะทกุอย่างเอือ้เฟ้ือเผือ่แผท่กุอย่าง” (ครูคนที1่6) 

2) กลุ่มเพื่อนร่วมสถานศึกษา เป็นตวัแทนที่ เคยมีปฏิสมัพนัธก์นัแลว้ท า
ใหเ้กิดการเรยีนรูท้ี่ดีเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัค าสมัภาษณว์า่    

    “พอมาเรียนปริญญาโท ดว้ยความเป็นจิตวทิยาใหค้ าปรึกษาพีก็่ไดเ้พือ่นๆ 

ทีค่อยช่วยเหลอืกนั แน่ๆ เลยคอืการท างานเป็นทมี การมสีว่นร่วม”(ครูคนที2่) 

    “วิธีการก็คือพวกพีจ่ะช่วยกนัติวใหก้นั เพราะทุกคนคือเพือ่นร่วมรุ่นแลว้

เราถูกบงัคบัดว้ยเกรด”(ครูคนที1่1) 

         “เพื่อนที่เรียนในกลุ่มครูคุรุทายาทถา้ไดอ้ะไรมาเกี่ยวกับสื่อเทคนิคการ

สอนใหม่ๆก็มาแบ่งเพือ่น บางทก็ีมาซีลอ็คและเวลารายงานก็ท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม” (ครูคนที3่) 

3) กลุม่ครูพี่เลีย้งในโรงเรียนที่ออกฝึกสอน เป็นตวัแทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธ์
กันแล้วท าให้เกิดการเรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการท างานของครูที่ดี  ดังตัวอย่าง
สมัภาษณว์า่  

    “ครูพีเ่ลีย้งทีน่ีด่ีมากคอยใส่ใจ ตอนทีพ่ีเ่ขา้ไปเขาก็สอนใหดู้ก่อนแลว้เขาก็

จะมกีฎทีใ่ชใ้นหอ้งวา่มกีฎอะไรบา้งก็คอืตอ้งเรียนรูก้บัเขาไม่งัน้ก็คมุชัน้เรียน”(ครูคนที8่)  
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4) กลุม่สื่อ เป็นตวัแทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธก์นั ไดเ้ห็น ไดช้ม ไดฟั้งสื่อต่างๆ 
แลว้ท าใหเ้กิดการเรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณ์
วา่  

    “เรือ่งปลุากง ครูชอบมากเป็นเรือ่งของครูคนหนึ่งทีไ่ดไ้ปบรรจุและตายที่

นัน่ซ่ึงพีก็่น าแนวคดินีม้าใชก้บัตวัพีใ่นทกุวนันี”้ (ครูคนที2่) 

    “แลว้ทีนีเ้ราเรียนเราก็ไปอ่านมีหนงัสือท่องเมืองนรกในหอ้งสมุดแลว้ทีนีก็้

เหน็วา่อาชพีครูเป็นอาชพีทีม่แีตส่รา้งบญุก็เลยน าแนวคดิหลกัธรรมมาใชใ้นการเป็นครู”(ครูคนที3่) 

5) กลุ่มครอบครวั เป็นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแลว้ท าใหเ้กิดการ
เรียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่    

    “อย่างพอ่พีค่อืจะดูแลลูกศษิยด์แีลว้ก็รบัผดิชอบงานเป็นนายทะเบยีนพี่

อาจจะเหน็ตรงนีแ้ลว้ก็ซึมซบัวา่คนเป็นครูตอ้งซือ่สตัยแ์ละก็ตอ้งเป็นห่วงลูกศษิย์” (ครูคนที3่) 

         “ยายมกัจะเล่าใหฟ้ังวา่ยายทวดตาทวดเป็นครูพอโตขึน้มาเราก็ตดัสนิใจ

เลอืกเรียนครูตัง้แตต่น้ก็เลยท าใหเ้รามบีคุลกิภาพทีเ่ป็นครูแบบนี”้ (ครูคนที5่) 

    “อาจเป็นเพราะว่าครอบครวัเราไดถู้กปลูกฝังมาในเรือ่งเตม็ทีก่บังานเตม็ที่

กบันกัศกึษาเพราะวา่แม่เคยเป็นอดตีคณบดเีคยรกัษาการอธิการแตเ่กษียณไปแลว้”(ครูคนที6่) 

    “พอ่แม่เป็นครู ญาตพิีน่อ้งเป็นครู ปู่ ย่าตายาย เป็นครูหมดครอบครวัก็เป็น

สว่นส าคญัมากในการหล่อหลอมใหเ้ราก็ซึมซบับคุลกิภาพลกัษณะของครูทีด่มีา” (ครูคนที7่) 

    “เราเหน็แบบอย่างจากพอ่ คอื พอ่เป็นคนขยนัท างาน เป็นคนรกังานมาก”

(ครูคนที8่) 

    “สมยัเด็กทีบ่า้นเป็นทีจ่อดพกัของครูใหญ่ทีม่าประชมุแลว้ก็ขีม่า้มาฉะนัน้

บา้นก็จะเป็นเหมอืนหอพกั ครูก็จะเป็นอะไรทีอ่ยู่ใน DNA เพราะวา่เหน็อยู่ตรงนัน้” (ครูคนที9่) 

         “ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อก็คือมันถูกซึมซับโดยที่เราก็คุ้นเคยเพราะคุณพ่อก็เป็น

ครูใหญ่มีครูน้อยท่ีมาหา ก็เป็นครูทีม่บีคุลกิภาพลกัษณะคลา้ยพอ่ดว้ย” (ครูคนที1่0) 

    “เราเกิดมาจากตรงนัน้จริงๆ แลว้ก็ไปโรงเรียนกบัแม่ตัง้แต่เด็กเราก็ยงัอยู่

ประถมกบัพอ่แม่อยู่ก็เหน็การท างานของเขาแลว้ก็หล่อหลอมแลว้เขา้มาในตวัพี”่ (ครูคนที1่1) 

    “เห็นพ่อไปท างานสอนหนังสือตัง้แต่เล็กจนโตคือโตขึ้นก็อยากเป็นครู

เหมอืนพอ่เลยแลว้แม่ก็เป็นครูเหมอืนกนั”(ครูคนที1่3) 
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      6) กลุ่มสงัคมเพื่อนบา้น เป็นตวัแทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธแ์ลว้เกิดการเรียนรู ้

ที่ดีบทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้    

    “เพือ่นบา้นจะมลูีกๆ ของทา่นประกอบอาชพีครูแลว้ก็ท าหนา้ทีไ่ดร้บัใชค้น

ในชมุชนแลว้ทางครอบครวัใหดู้เป็นเยีย่งอย่าง” (ครูคนที4่) 

1.3.1.3 กลวิธีการถ่ายทอด เป็นการไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ
และทักษะพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า 
การบรรยายและเทคนิคการจดจ า การมอบหมายงาน การเขา้รว่มและมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลยั และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

1) การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกลวิธีการ
ถ่ายทอดที่เป็นครูผูส้อนซึ่งเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์มากกว่าดูแลและถ่ายทอดเนือ้หาต่างๆ ดังค า
สมัภาษณว์า่    
       “อาจารย์ที่สอนพี่ก็จะพาลงศึกษาจริงและท าให้พี่ดูเป็นตัวอย่างใน

ระหวา่งทีอ่าจารยป์ฏิบตังิานจริง พีก็่เรียนรูจ้ากสิ่งทีเ่คา้แสดงใหพ้ีเ่หน็” (ครูคนที2่)  

    “ท่านเป็นตวัแบบทีด่ใีนเรือ่งของการแต่งกายของ รวมทัง้เวลาท่านสือ่สาร

กบัผูป้กครองหรือคนในชมุชนทา่นเป็นตวัอย่างทีด่”ี (ครูคนที4่)  

    “อาจารย์ก็จะนั่งฟังใหเ้ราพูดจบ แลว้เป็นอย่างไรต่อจนเราก็จะค่อยๆ 

เงยีบลง เลยีนแบบทา่ทขีองอาจารย ์นีค่อืสิ่งทีไ่ดค้อืการสือ่สารการใหเ้กียรตลูิกศษิย”์ (ครูคนที5่) 

    “แบบอย่างทีด่ีคืออาจารย์แม่จะคอยใหก้ าลงัใจลูกศิษย์เสมอนีแ่หละคือ

ครูด ีครูทีไ่ม่ใช่ใหค้วามรูอ้ย่างเดยีวแตเ่ป็นครูทีค่อยอยู่เคยีงขา้งศษิย์” (ครูคนที7่) 

    “คนทีเ่ขา้มาเป็นผูส้อนในโครงการครุุทายาทเป็นคณุครูทีส่ดุยอดครูทัง้นัน้

เลยทัง้ความรกัและเมตตา ความปรารถนาดแีละเอือ้อาทรลูกศษิย ์หรือแมแ้ต่การเป็นทีป่รึกษาเราไดเ้หน็พวกนัน้

มา” (ครูคนที1่1) 

       “สิ่งทีอ่าจารยพ์าพีล่งมอืท าพาพีค่รีเอตงานมนัท าใหพ้ีไ่ดซึ้มซบัความรู ้ท า

ใหพ้ีไ่ดม้าแบบไม่รูต้วัมากมายทัง้ทกัษะชวีติและกระบวนการไดม้าแบบไม่รูต้วั”(ครูคนที1่2) 

         “อาจารย์สมัยประถมพี่ รู ้สึกว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพี่ ก็ รู ้สึก

ประทบัใจทา่นก็คอืทา่นเอาใจใส ่ตัง้ใจสอน ผดิก็วา่ไปตามผดิ ถูกก็วา่ไปตามถูก” (ครูคนที1่4) 

    “รูส้กึประทบัใจท่านอาจารย์สมยัปริญญาโท ท่านเป็นแบบอย่างทีด่ี ท่าน

นา่รกั นุม่นวล อ่อนโยน แลว้ทา่นก็ซือ่สตัย์กบัตวัเอง” (ครูคนที1่6) 
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2) การบรรยายและเทคนิคการจดจ า เป็นกลวิธีการถ่ายทอดของทาง
คณะครุศาสตรท์ี่มีล  าดับขั้นตอนตามล าดับเนือ้หาจนกว่านักศึกษาครูจะสามารถเรียนรูแ้ละ
ปฏิบตัิงานได ้ดงัค าสมัภาษณว์า่    

       “อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอ้งท่านก็จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต เช่น 

ทา่นก็จะจดักิจกรรมโฮมรูมตลอดสีปี่ทีเ่รียน” (ครูคนที4่) 

3) การมอบหมายงาน เป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่ เป็นการจัดเนื ้อหา
ประสบการณช์ดุเดียวกนัพรอ้มกนัไดเ้รียนรูใ้นสิ่งเดียวกนัและพรอ้มกนัเป็นกลุม่ ดงัค าสมัภาษณว์า่      

    “สุดทา้ยท่านใหทุ้กคนแบ่งเป็นกลุ่มแลว้ก็ไปคิดการแสดงมาเพือ่ท าการ

สอบปลายภาคทุกคนจะตอ้งขึน้เวทีในโรงอาหารเพือ่แสดงใหก้บันกัเรียนคนอื่น ๆ ที่ก าลงัรบัประทานอาหาร

กลางวนัไดเ้หน็ทกุคน ท าใหพ้วกเราตืน่เตน้และไดเ้ตรียมการแสดงนัน้เป็นอย่างด”ี(ครูคนที1่) 

    “มีกิจกรรมโปรแกรมใหท้ าละครเด็กทัง้ทีเ่ป็นนิทานทัง้เป็นหุ่นเชิ่ดเหมือน

หนงัตะลงุ ฉะนัน้นีค้อืกิจกรรมเสริมเป็นละครเล่านทิานแลว้มนัก็สะทอ้นไปยงัครูบา้นนอก พีเ่ป็นคนเขียนบทแลว้

ก็จะสอดแทรกเรือ่งคณุธรรมของครูผูเ้สยีสละอะไรอย่างนีจ้นกระทัง่ถูกยงิตาย” (ครูคนที3่) 

4) การเขา้ร่วมและมีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลยั 
เป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็นการจดัเนือ้หาในการอบรมตามก าหนดเวลาที่แน่นอนซึ่งสมัพนัธก์ับ
หลกัสตูรครุศาสตรบ์ณัฑิตแตล่ะขัน้ตอน ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่      
       “แต่ละปีทางโครงการจะมีจัดค่ายซัมเมอร์ก็พานกัศึกษาโครงการนีไ้ปดู

โรงเรียนทีเ่ป็นตวัอย่างทีไ่ดร้บัรางวลัต่างๆและก็มีครูตน้แบบมาเป็นครูวทิยากรฉะนัน้ก็จะเห็นตวัอย่างในระหว่าง

เรียนก็คอืกิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยไดช่้วยใหเ้รามองเห็นภาพว่าครูทีด่ทีีม่ีจิตวญิญาณความเป็นครูเป็นอย่างไร” (ครู

คนที3่) 

       “จะเชิญครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่เคยไดร้ับรางวลัในสาขาต่างๆ มาเป็น

วทิยากรใหค้วามรู ้เป็นประจ าซ่ึงนกัศกึษาครุุทายาทจะไม่มปิีดเทอม” (ครูคนที4่)  

       “พี่ซึมซับจากเพื่อนคนอื่นๆ คือพี่ท าชมรมพี่เล่นสโมสรนกัศึกษา พี่เล่น

องคก์ารตรงนี ้เราก็เรียนรูใ้นหลายๆมติ”ิ (ครูคนที8่) 
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       “อธิการสมัยก่อนให้นักศึกษาครูตื่นตีห้าแล้วต้องเป็นนักศึกษาครูคุรุ

ทายาทเท่านัน้ทีม่าขนอิฐขนปนูขนทรายมาถมตรงนีข้องมหาวทิยาลยั พอเราโตขึน้เราเพิ่งรูว้่าท่านก าลงัปลูกฝัง

ความอดทนใหแ้ก่เรา อดทนในการท าในสิ่งทีค่ณุไม่ถนดั” (ครูคนที1่2) 

5) การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็นโปรแกรม
เนือ้หาการฝึกอบรมตามหลกัสตูรครุศาสตรท์ี่จดัแยกส าหรบันกัศึกษาครูอย่างชดัเจน ดงัตวัอย่าง
สมัภาษณว์า่      

    “คิดว่าปีสีค่ือฝึกประสบการณ์ ไดห้ลกัการพรอ้มทีจ่ะออกไปปฏิบตัิพอไป

ปฏิบตันิีแ่หละไดเ้ยอะเทคนคิตา่งๆ พรอ้มทีจ่ะกา้วไปเป็นครูไดอ้ย่างเตม็ตวั”(ครูคนที7่) 

    “เราก็อาศัยว่าไปเรียนรูป้ระสบการณ์โรงเรียนปิยะชาติโรงเรียนของ

พระเทพก็ตืน่เตน้พอสมควร”(ครูคนที1่3) 
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จากขอ้คน้พบเก่ียวกบักระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครูช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครูขา้งตน้ ซึง่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงัภาพประกอบ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 
ช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครู 

การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ช่วงก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ครุศาสตร์ 

มิติเนื้อหา 

 

มิติตัวแทน 

 

- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาความเป็นครู 

 

- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาความเป็นครู 

 

- กลุ่มอาจารย์ 

 

- กลุ่มเพื่อนร่วม

สถานศึกษา 

 

- กลุ่มครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน

ที่ออกฝึกสอน 

 

- กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน 

 

มิติวิธีการ 

 

- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี

พร้อมการแนะนำ 

 

- การบรรยายและเทคนิคการจดจำ

การแนะนำ 

 

- การมอบหมายงาน 

 

- การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย 

 

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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1.3.2 ช่วงเขา้สู่วิชาชีพครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลักที่เริ่มตน้
ท างานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัและเคยถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและทักษะ
พืน้ฐานมากมายเก่ียวกบัการมีจิตวิญญาณความเป็นครู แบ่งออกเป็น 2 บทบาท คือ 1) บทบาท
ผูร้บั และ  2) บทบาทผูใ้ห ้ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ เนือ้หา ตวัแทนและกลวิธี ดงัตวัอย่างสมัภาษณ์
ดงันี ้ 

1.3.2.1 บทบาทผูร้บั 
1.3.2.1.1 มิติเนือ้หา เป็นการไดร้บัการถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นการเรียนรู ้

เพื่อใหไ้ดรู้จ้ักวิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้ เรียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ครู ลกัษณะการท างานของครู การอยู่
รว่มกันของสมาชิกกลุ่มวิชาชีพ คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพท าใหอ้าจารยค์รุศาสตรมี์ทกัษะทาง
สงัคมและพฤติกรรมเป็นที่ยอมรบัของสมาชิกในองคก์ารเพิ่มมากขึน้ ประกอบดว้ยเนือ้หา 2 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มรายวิชาความเป็นครู และ 2) เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกับกลุ่ม
รายวิชาความเป็นครู ดงัค าสมัภาษณว์า่   

1) เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มรายวิชาความเป็นครู  เป็นเนือ้หาใน
รายวิชาที่ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต/ครุศาสตรบณัฑิต เช่น เทคนิคการสอนและ
การออกนิเทศนกัศกึษา ดงัค าสมัภาษณว์า่   

“เรือ่งของกระบวนการวธิีการสอนเทคนคิต่าง ๆ อนันีอ้าจารยใ์น

สาขาทีเ่ป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้งเขามคีวามรูอ้ยู่มากช่วยถ่ายทอดความรูใ้หเ้รา”(ครูคนที8่) 

    “อาจารย์ในสาขาคอยแนะน าเพราะว่าเราเป็นอาจารย์นอ้งใหม่

อย่างเช่นเวลาออกไปนเิทศนกัศกึษาเราก็ยงันเิทศไม่เป็นก็จะมอีาจารย์ผูใ้หญ่ไปดว้ย”(ครูคนที1่3) 

2) เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกับรายวิชาความเป็นครู เป็นเนือ้หาที่สอน
เสริมและสอดแทรกขึน้มาในช่วงของการเป็นสมาชิกใหม่ เช่น การท างานเป็นทีมและวฒันธรรม
องคก์รสิ่งที่เราควรปฏิบตัิเม่ือเขา้มาท างานในองคก์ร เป็นตน้ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

          “เวลาออกนเิทศนกัศกึษาไปไกลถงึชยัภูมิสาขาเราก็เหมารถตูไ้ป

นเิทศดว้ยกนั เพราะอาจารยเ์หล่านีจ้ะเนน้ในเรือ่งของการท างานเป็นทมี”(ครูคนที2่) 

    “ครัง้แรกเลยพีไ่ดอ้าจารย์ผูใ้หญ่ในสาขาหลายท่านทีค่อยเป็นพี่

เลีย้งใหพ้ีค่อยใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รเรา” (ครูคนที2่)  

        “สมศ.เร่ิมมาตรวจจะกลับบ้าน 5-6 ทุ่มเพราะต้องท างาน

ประกนัก็จะตอ้งอยู่ช่วยกนักบัครูในคณะคอืจะไม่ทิง้กนั ท างานจะไม่ทิง้ใหลู้กนอ้งท าโดดเดีย่ว” (ครูคนที3่) 
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        “เมือ่ก่อนจะอยู่ดว้ยกนัรกักลมเกลียวกนั อาจารย์ผูใ้หญ่ก็เคารพ 

จะท าอะไรก็เชือ่ผูใ้หญ่จริงๆ เลยนะ คอืไปกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้นออกนเิทศ” (ครูคนที7่) 

     “อาจารย์ทุกคนที่รูจ้กัเราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกทีหนึ่งว่า

ตอ้งอย่างนัน้อย่างนีว้างตวัแบบนี ้อาจารยก็์จะบอกในเรือ่งการวางตวั” (ครูคนที8่) 

        “เราไม่ได้มาแบบอกผายไหล่ผึ่งเราเป็นลูกศิษย์แล้วมันก็ถูก

เพาะบ่มโดย the way of life ไปโดยไม่รูส้กึตวั ตอ้งเป็นคนผูน้อ้ย ตอ้งบริการอาจารย”์ (ครูคนที1่0) 

     “เคยไปท างานกับอดีตคณบดีท่านหนึ่ง สอนเรื่องการท างาน

เป็นทมี และวฒันธรรมองคก์รเราคอืการมสีมัมาคาราวะ การเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่” (ครูคนที1่5) 

     “เคา้จะสอนในเรือ่งของทกัษะการวางตวัอะไรต่าง ๆ แต่ในส่วน

ของเนือ้หาก็ใหค้วามเป็นอสิระ ในสว่นของการบริหารจดัการเองได”้(ครูคนที1่6) 

1.3.2.1.2 บทบาทผูร้บัมิติตวัแทน เป็นการเคยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทกัษะพืน้ฐาน ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนร่วมองคก์ารวิชาชีพและ
กลุม่สื่อ ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

1) กลุ่มเพื่อนร่วมองคก์ารวิชาชีพ เป็นตวัแทนที่ เคยมีปฏิสมัพันธ์กัน
แลว้เกิดการเรียนรูท้ี่ดีเก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี  ดัง
ตวัอย่างสมัภาษณว์า่   

        “ตอนนั้นก็มาคุยกับอาจารย์ในสาขาด้วยว่าพี่เค้าสอนมา

อย่างไร เหมอืนมาดเีบตกนัเหมอืนมาแลกเปลีย่นกนักบัคนในสาขา” (ครูคนที1่) 

    “สิ่ งที่ เรารู ้สึกว่าท่านไม่เคยหวงของ หวงความรู้พร้อมให้

ตลอดเวลา ทา่นมคีวามเป็นครูสูง อะไรทีด่ก็ีสง่เสริม อะไรทีต่งึไปทา่นก็บอก” (ครูคนที2่) 

    “แต่พอมาท างานทีค่ณะครุศาสตร์ เราก็ไปช่วยอาจารย์ พอเรา

เห็นตวัอย่างเห็นคนทีเ่สียสละก็เอามาเป็นตวัอย่างมนัก็ช่วยใหเ้รามีความสขุในการท างานและมีทิศทางชดัเจน

มากขึน้ก็ใชม้าจนถงึทกุวนันี”้ (ครูคนที3่) 

    “อดีตประธานโปรแกรมฯ คอยดูแลเหมือนเราเป็นญาติพีน่อ้ง 

คอยใหค้ าแนะน า สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรูจ้ากท่านคือความอ่อนนอ้มถ่อมตน แลว้ก็ความมีน ้าใจกบัเพือ่นร่วมงาน” 

(ครูคนที5่) 
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          “สมัยก่อนจะแชร์กัน สิ่ งที่แชร์ก็คือวิชานี ้สอนไปแล้วก็จะ

ถ่ายทอดใหน้อ้งๆ ก็คือยกไปหมดเลย เอาทัง้ต าราให ้เอาค าอธิบายรายวิชา เอาทัง้ขอ้สอบยกใหห้มด แลว้ก็

แนะน ากนั” (ครูคนที7่) 

    “เมื่อมี ปัญหาเกี่ยวกับงานก็จะมี เพื่อน ร่วมงานที่ ช่วยได ้

เพราะฉะนัน้เพือ่นร่วมงานจะมาช่วยคลีค่ลายงานเราตรงนีล้งได”้ (ครูคนที9่) 

        “ดูท่านอาจารย์อารีสอนซ่ึงท่านเป็นคณบดีในสมัยนัน้และอยู่

หอ้งพกัตดิกนัก็จะเรียนรูจ้ากทีท่า่นเป็นตวัแบบจนทกุครัง้ทีเ่จอกนัจะมคีวามสขุทกุครัง้” (ครูคนที1่0) 

    “ดูอาจารย์ผูใ้หญ่เอา บางทอีาจารยผู์ใ้หญ่ก็จะมานัง่คยุดว้ยวา่

เราสอนวชิาเดยีวกนัตอ้งอย่างนีน้ะเดีย๋วอาจารย์จะเล่าใหฟ้ังเราก็จะจดจ า” (ครูคนที1่5) 

          “แลว้ก็มีเพื่อนที่สอนวิชาเดียวกัน มีการพูดคุยกันว่าเป็นแบบ

ไหน มดีว้ยเหรอแบบนี ้ก็ปรึกษาไดเ้ฉพาะกบัคนทีไ่ม่หวงนะ คนทีห่วงเราก็ไม่ปรึกษานะ”(ครูคนที1่6) 

2) กลุม่สื่อ เป็นตวัแทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธก์นัไดเ้คยเห็น เคยอ่าน เคย
ไดช้ม ไดฟั้งแลว้เกิดการเรียนรูท้ี่ดีเก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของ
ครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

        “พีช่อบอ่านแนวคิดเกี่ยวกบัประตูสู่ธรรมะ อย่างเช่นพีเ่คยอ่าน

หนงัสอืหลวงพอ่ชาเล่มแรกยงัจ าได ้แลว้น ามาประยกุตใ์ชก้บัอาชพีครูดว้ย”(ครูคนที5่) 

1.3.2.1.3 บทบาทผู้รับมิติกลวิธี เป็นการได้รับการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ฐานมากมายในการสรา้งประสบการณ์ใหก้ับอาจารยค์รุศาสตรไ์ด้
เรียนรูเ้ก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการท างานของครูที่ดี ประกอบดว้ย 2 
กลวิธี ไดแ้ก่ 1) การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า และ 2) การเขา้รว่มและมีส่วน
รว่มในการจดักิจกรรมคณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลยั ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

1) การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกลวิธีที่มีผู้
ที่มีประสบการณ์มากกว่าที่เก่ียวกับวิชาชีพครูในการดูแลและถ่ายทอดเนือ้หาต่างๆ ดังตัวอย่าง
สมัภาษณว์า่    

     “ตอนที่พี่ท างานคนที่เห็นชดัคืออาจารย์สองท่านนีเ้ขามีความ

มุ่งมั่นเสยีสละสูงกลบับา้นค ่ามดืดกึดืน่คอืถา้ไม่เสร็จตอ้งท าใหเ้สร็จ” (ครูคนที3่)  
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“เมือ่ก่อนนีว้ิชาชีพครูจะแน่นอาจารย์คนเก่าๆ ศาสตร์เก่าๆ เคา้

จะบ่มเพาะเติมเต็มเคา้จะสอนความเป็นครูจะเห็นตัง้แต่การแต่งกาย การพูดจา เวลาจะใหน้กัศึกษาเขา้มาพบ 

การออกนเิทศ การฝึกประสบการณ ์ซ่ึงพีไ่ดต้รงนัน้” (ครูคนที7่) 

“ก็จะมีอาจารย์ในสาขาก็เป็นอาจารย์เรานั่นแหละเป็นทัง้ตัว

แบบใหดู้และก็คอยชีแ้นะวา่ตอ้งท าอย่างนัน้ตอ้งท าอย่างนี”้ ครูคนที8่) 

“เราก็จะมีความทึ่งในความเป็นครูของอาจารย์ในคณะครุ

ศาสตร์หลายๆ ทา่นทีเ่ป็นตวัแบบใหเ้ราก็ไดเ้รียนรูจ้ากทา่นเหล่านัน้ดูตัง้แตก่ารวางตวัอย่างไรบา้ง” (ครูคนที1่3) 

     “พอดีว่าตอนนัน้เรียนรูบุ้คลิกภาพการเป็นครูจากอาจารย์ท่าน

หนึ่ง ตน้แบบก็คอืทา่นการปรบัแกก้ิจกรรมการเรียนการสอน การเสยีสละเวลา”(ครูคนที1่4)  

     “ท่านคณบดีท่านมีความเป็นครูค่อนขา้งสูง ท่านใหอ้ภยัทุกคน

ทา่นจะสอนเรือ่งนีใ้หพ้ีเ่ยอะมากแลว้พีก็่ไดเ้รียนรูส้ิ่งเหล่านัน้มาจากทา่น” (ครูคนที1่5) 

     “ยุคแรกๆ ที่นีย่งัมีอาจารย์แก่ๆ อยู่จะสอนทุกอย่าง การเขา้ใจ

เดก็ไม่ใช่จะสอนอย่างเดยีวเราจะตอ้งสอนในเรือ่งคณุธรรม เราตอ้งสอดแทรกทกุ”(ครูคนที1่6) 

2) การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร/์
มหาวิทยาลยั เป็นกลวิธีที่มีการจัดเนือ้หาในการอบรมตามก าหนดเวลาที่แน่นอนอย่างมีขัน้ตอน 
ดงัตวัอย่างสมัภาษณน์ี ้  

“มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ในเรื่องของการ

ปลูกฝังจิตวญิญาณการเพิ่มสมรรถนะในวชิาชพีของอาจารยใ์นระดบัอดุมศกึษา” (ครูคนที4่) 

1.3.2.2 บทบาทผูใ้ห ้ 
1.3.2.2.1 มิ ติ เนื ้อห า  เป็ นบทบาทผู้ เคยให้การถ่ ายทอด เนื ้อหา 

ประกอบด้วยเนือ้หา 2 ส่วน ได้แก่ 1) เนือ้หาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มรายวิชาความเป็นครู และ 2) 
เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุม่รายวิชาความเป็นครู ดงัตวัอย่างสมัภาษณด์งันี ้

1) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครู เป็นเนือ้หาในรายวิชาที่
ไดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต/ครุศาสตรบณัฑิต เช่น รายวิชาแบบเรียนรวม รายวิชา
จิตวิทยา รายวิชาการวิจยัทางการศึกษาปฐมวยั รายวิชาการประกนัคณุภาพการศึกษา รายวิชา
การวัดและประเมินผล รายวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู ้รายวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการ
พฒันาทอ้งถิ่นและรายวิชาวดัผลการศกึษา ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่ 
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     “ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกวิชาเอกกับส่วนที่สองคือ

วชิาชพีครูซ่ึงจะเรียนตัง้แตปี่ 3 ขึน้ไปคอืผา่นการเรียนครูมาแลว้ 2 ปี”(ครูคนที1่) 

     “ตัง้แต่จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการ

แนะแนว แลว้ก็จิตวทิยาการปรึกษา อนันีค้อืในสว่นของวชิาชพีครูตอ้งเรียนอนันีท้ ัง้หมด” (ครูคนที2่) 

     “จะเป็นเนือ้หาทีส่ะทอ้นถงึความเป็นครู จิตวทิยาความเป็นครูนี ้

จะไดส้อนนกัศกึษาทกุคนทีเ่รียนครูเพราะเป็นวชิาชพีครู” (ครูคนที5่) 

     “เนือ้หาที่สอนก็เป็นในส่วนของรายวิชาการประกันคุณภาพ

การศกึษา” (ครูคนที6่) 

“พีไ่ดส้อนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวยัเรื่องความเป็นครู ถา้

เขา้ไปในสปัดาหแ์รกก็จะทวนเลย” (ครูคนที7่) 

“รายวชิาชพีครูสอนเรือ่งของการวดัและประเมนิผลเป็นเรือ่งของ

การวจิยัก็จะมลีกัษณะของการตอกย า้ความเป็นอาชพีใหก้บัเคา้รู”้ (ครูคนที1่0) 

“พีส่อนวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรูเ้พราะเวลาทีเ่ด็กเรียน

ในหลกัสูตรเราก็มองวา่เดก็ก็เรียนสะสมความรูไ้ปเรือ่ย ๆ” (ครูคนที1่1) 

“สว่นใหญ่ในรายวชิาพีก็่จะสอดแทรกความเป็นครูในทกุ

รายวชิา แตถ่า้ตอนนีก็้จะไดส้อนแคร่ายวชิาการศกึษาปฐมวยักบัการพฒันาทอ้งถิ่น” (ครูคนที1่2) 

“เนน้การกระท าอย่างวิชาวิจัยวดัผลเราสอนทฤษฎีอย่างเดียว

ไม่ไดแ้ลว้ อย่างวดัผลมนัตอ้งลองสรา้งขอ้สอบเลย”(ครูคนที1่3) 

     “รายวชิาจิตวทิยาส าหรบัครู คือในช่วงปีแรกเราก็ไม่ไดลุ้่มลึกใน

เรือ่งของการสอนเทา่ไหร่แตท่กุวนันีก็้คอ่นขา้งถนดัเพราะเราสอนมานาน” (ครูคนที1่6) 

2) เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกับรายวิชาความเป็นครู เป็นเนือ้หาที่สอน
เสรมิและสอดแทรกขึน้มาในรายวิชาความเป็นครู เช่น สรา้งแรงบนัดาลใจ การเห็นคณุค่าในตนเอง 
ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ บทบาทหนา้ที่ ความเมตตาในวิชาชีพครู การแต่งกายที่เหมาะสม  
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์และการท างานเป็นทีม  ดังตัวอย่าง
สมัภาษณว์า่ 
     “เคา้จะเป็นอย่างไรก็คือมุ่งหวงัใหเ้คา้รู ้รูใ้นทีน่ีก็้หมายถึงการที่

เราเนน้ย า้ใหรู้ใ้นเรือ่งของการเหน็คณุคา่ตนเอง” (ครูคนที2่) 
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“จะเป็นลกัษณะใหเ้ด็กไดท้ างานดว้ยกนั ตวันีก็้จะเป็นเรือ่งของ

การท างานเป็นทมี ใหไ้ดฝึ้กทีจ่ะท างานเป็นทมี”(ครูคนที2่) 

“ทกุวชิาทีส่อนจะใส่เรือ่งคณุธรรมและจริยธรรมเรือ่งของทกัษะ

ทีจ่ะไปจดัการเรียนรู ้แลว้อกีตวัหนึ่งทีพ่ยายามท าใหเ้ดก็เหน็คอืความซือ่สตัยท์างวชิาการ” (ครูคนที2่) 

“ปี 4 เร่ิมไปสงัเกตการสอนแลว้เร่ิมลงโรงเรียน ครูตอ้งเอาใจใส่

เดก็ในหอ้งเรียนเป็นพเิศษย า้ใหศ้ษิยรู์ว้า่เป็นหนา้ทีไ่ม่ใช่เอาแตส่อนเดก็เทา่นัน้” (ครูคนที3่) 

“ก็ช่วงเวลาเราสอนก็จะเป็นแบบอย่างใหศ้ิษย์ไดเ้รียนรูจ้ากตวั

เราในเรือ่งของการเขา้ชัน้เรียน การแตง่กาย การใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมกบัความเป็นครู” (ครูคนที3่) 

“เรือ่งของการสอนลูกศษิย์ปลูกฝังลูกศษิยใ์นเรือ่งของการใหก้าร

มศีรทัธาในวชิาชพี การแตง่กายหรือแมแ้ตก่ารใชค้ าพดูเพือ่ใหศ้ษิยไ์ดเ้หน็” (ครูคนที4่) 

“สปัดาห์แรกก็จะสรา้งเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูก่อน โดยใหเ้คา้

เหน็ความส าคญัของอาชพีครูก่อน” (ครูคนที5่) 

“จะฝึกให้ศิษย์เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ท างาน

ละเอยีดรอบคอบ งานทกุ ๆ ชิน้ทีใ่หท้ าลว้นมปีระโยชนต์อ่ตวัศษิยจ์ะบอกเคา้แบบนีต้ลอด” (ครูคนที ่6) 

“จะบอกศษิย์ว่าคณุจะตอ้งท าใหเ้ตม็ทีใ่หเ้ตม็ศกัยภาพและตอ้ง

มใีจรกัและผูกพนัในบทบาทหนา้ทีค่รูดว้ยในช่วงทีอ่อกฝึกสอน” (ครูคนที7่) 

“สิ่งแรกทีจ่ะถ่ายทอดใหเ้ขาคอืศรทัธาจะสอนในเนือ้หาสาระแต่

จะชอบสอดแทรกทกัษะตา่งๆ เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพีก่อนในเบือ้งตน้” (ครูคนที8่) 

“อันแรกจะสอนให้เด็กมีความเชื่อว่าครูต้องมีภาระหน้าที่

อย่างไรบา้งและอะไรบา้งคอืเขา้ใจความหมายของค าวา่ครูใหเ้หน็ความส าคญัของวชิาชพีครู” (ครูคนที9่) 

“สิ่งแรกทีจ่ะสอนก่อนเขา้สู่เนือ้หาคือพีจ่ะพูดเสมอถึงเรือ่งความ

เมตตา การตอกย า้ความเป็นอาชพีใหก้บัเคา้วา่เป็นอาชพีทีไ่ดท้ัง้บาปและบญุ” (ครูคนที1่0) 

“พี่ว่าสิ่งนีส้  าคัญต้องให้เขาเข้าใจว่าวิชาชีพครูมันคืออะไรรู้

หนา้ทีค่รูเลยตัง้แตว่นัเขา้กิจกรรมปฐมนเิทศตอ้งมคีวามเขา้ใจชดัเจน” (ครูคนที1่1) 

“ในช่วงเวลาสองอาทิตย์แรกพีจ่ะไม่ลงอะไรเลยนอกจากเรื่อง

ของเจตคต”ิ (ครูคนที1่) 
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“พีก็่จะเนน้ย ้าใหเ้คา้เห็นคณุค่าในตนเอง เห็นคณุค่าของสงัคม 

และเหน็คณุคา่คนทีอ่ยู่รอบตวัเราความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที”่ (ครูคนที1่2) 

“เราตอ้งสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ด็กเพือ่สรา้งศรทัธาในวิชาชีพ

ครูใหเ้กิดก่อนแลว้คาบสองพอมอีะไรก็คอ่ยสอดแทรก” (ครูคนที1่3) 

“อันดับแรกความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาเพราะนั่นเป็น

คณุสมบตัขิองครูแลว้ก็ตอ้งมคีณุธรรมจริยธรรมอนันีก็้จะปลูกฝังใหต้ลอดเลย” (ครูคนที1่4) 

“ครัง้แรกจะสอนใหเ้ด็กเกิดความรกัและศรทัธาในวิชาชีพครูแลว้ก็

จะบอกเดก็วา่อาชพีครูเป็นอาชพีทีท่รงเกียรตมิากเพราะฉะนัน้เราตอ้งระลกึอยู่เสมอ”(ครูคนที1่5) 

“ในส่วนทีส่  าคญัทีพ่ีจ่ะเร่ิมสอนคือในเรือ่งของความรกัและศรทัธา

ในวชิาชพีครู เพราะคนเป็นครูตอ้งจะเร่ิมตน้ดว้ยการปลูกฝังและพฒันาใหศ้ษิยเ์รือ่ย ๆ” (ครูคนที1่6) 

1.3.2.2.2 มิ ติ ตั ว แ ท น  เป็ น ก า รที่ เค ย ให้ ก า รถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู ้
ความสามารถและทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกบัวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอาจารยใ์น
หลกัสตูรคณะครุศาสตร ์กลุม่เพื่อน/รุน่พี่ กลุม่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่คณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลยั  
และกลุม่สื่อต่าง ๆ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

1) กลุ่มอาจารย์ในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนที่ เคยมี
ปฏิสมัพนัธก์นัแลว้เกิดการเรยีนรูเ้ก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัค า
สมัภาษณว์า่   

        “ถา้เป็นทางดา้นแนะแนวก็จะเชิญครูแนะแนวทีเ่ป็นตน้แบบมา

ช่วยในเรือ่งของการจดักิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน” (ครูคนที2่) 

   “เนน้ใหเ้ด็กไดอ้อกแบบการเรียนรูแ้ละลงไปสอนร่วมกบัอาจารย์อีก

สองทา่นเขาจะสอนวชิาวทิยาศาสตร์ออกแบบการสอนร่วมกนั”(ครูคนที1่1) 

2) กลุ่มเพื่อน/รุ่นพี่ เป็นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมัพันธก์ันแลว้ท าให้เกิด
การเรยีนรูเ้ก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่ 

  “จะตอ้งใหเ้คา้ไดแ้ชร์เพราะยึดหลกัว่าความรูจ้ะเกิดขึน้ไดต้อ้ง

เกิดจากการมปีฏิสมัพนัธ์กบัคนอืน่ก็จะเป็นการจบัคูใ่หไ้ดแ้ชร์ก็จะใชรู้ปแบบนี”้ (ครูคนที2่) 

“ก็แลว้แต่กิจกรรมเพือ่ทีจ่ะใหเ้ขาเรียนรูซ่ึ้งกนัและกนัเมือ่เขา

ไปอยู่ในสงัคมทีอ่ืน่มนัตอ้งไปดว้ยกนั”(ครูคนที8่) 
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“สนุกกนัมากทัง้หอ้งไม่มีใครยอมใครทุกคนไปเอาหลกัฐาน

ตวัเองมาแลว้พวกเขาไปหาขอ้มูลมาเล่าใหเ้พือ่นๆฟังเอง”(ครูคนที1่3) 

“พีจ่ะสอนง่ายขึน้เพราะเด็กเขาพรอ้ม 100% เลยไดม้าจากรุ่นพี่

คอืเดก็ทีน่ีส่ว่นใหญ่ไดร้บัอทิธิพลใหญ่ๆ มาจากรุ่นพีน่า่จะมากจากการรบันอ้งคะ่”(ครูคนที1่5) 

3) กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่คณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลยั เป็นตวั
แทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธแ์ลว้ท าใหเ้กิดการเรียนรูเ้ก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างาน
ของครูที่ดี ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่   

“คณะจะมโีครงการหรือกิจกรรมเสริมใหส้่วนใหญ่แตค่ณะจะ

จดัใหเ้ป็นภาพรวมโดยจะมกิีจกรรมเพือ่ทีจ่ะเสริมคณุลกัษณะความเป็นครู” (ครูคนที2่) 

“กองพฒันาเด็กกองกิจการเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาตลอด 

สว่นเจา้หนา้ทีค่ณะจะช่วยเหลอืเมือ่นกัศกึษามปัีญหาก็จะช่วยอย่างเตม็ที”่ (ครูคนที1่5) 

4) กลุ่มสื่อต่าง ๆ เป็นตวัแทนที่เคยมีปฏิสมัพนัธก์ันไดเ้ห็น ไดช้ม ได้
ฟังสื่อต่างๆ แล้วท าให้เกิดการเรียนรูบ้ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการท างานของครูที่ดี ดัง
ตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

“ถา้จะมีร่วมก็สือ่วดีโีอมากกว่าซ่ึงทกุครัง้ทีเ่ขา้ไปสอนสิ่งแรก

เลยจะน าเพลงความเป็นครูแลว้ก็จะพดูใหเ้คา้เหน็วา่อาชพีครูนีม้นัยิ่งใหญ่และส าคญั” (ครูคนที5่) 

“เราก็จะใชว้ิธีใหเ้ด็กช่วยกันคิดว่าแนวคิดปรชัญานีค้วรจะ

เป็นอย่างไรโดยอนญุาตใหค้น้ผ่านอนิเทอร์เนต็ได ้อนญุาตใหไ้ปหอ้งสมดุได”้ (ครูคนที1่5) 

1.3.2.2.3 มิติกลวิธี เป็นการเคยใหก้ารถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ
และทกัษะพืน้ฐานในการสรา้งประสบการณเ์ก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของ
ครูที่ดี ประกอบดว้ย 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า จนท าให้
กลุ่มตัวอย่างได้เป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู การบรรยายและเทคนิคการจดจ าจาก
กรณีศกึษาและการมอบหมายงาน ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

1) การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกลวิธีการ
ถ่ายทอดโดยใหต้วัเองเป็นผูท้ี่มีประสบการณม์ากกวา่ที่เก่ียวกบัวิชาชีพครูในการดแูลและถ่ายทอด
เนือ้หาตา่งๆ ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่    

“ถ้าเราเป็นครูในห้องคนที่เป็นโมเดลที่ดีที่สุดที่จะให้เด็ก

พเิศษอยู่ในหอ้งก็จะเป็นตวัครูเอง จะปฏิบตัอิย่างไรก็จะมาจากครูทีย่นือยู่หนา้หอ้ง” (ครูคนที1่) 
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“ใชต้วัเองเป็นแบบอย่างมองว่าทุกอย่างสามารถท าได ้และ

พฒันาไดแ้มว้า่แตล่ะคนจะมาจากตา่งโรงเรียนกนั” (ครูคนที2่) 

“เป็นตัวอย่างแบบที่เราแสดงออกทัง้แบบต่อหนา้และลับ

หลงัมนัก็ตอ้งสม ่าเสมอทัง้ในเรือ่งของการเขา้ชัน้เรียน การแตง่กาย การใชค้ าพดู” (ครูคนที3่) 

“การเป็นตวัอย่างทีด่ีของเราจะบอกถึงวิถีการใชช้ีวิตของเรา

รวมถงึรูปแบบการใชช้วีติคดิวา่ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุของผมคอืการไม่มหีนีส้นิ การเก็บออม” (ครูคนที4่) 

“เราไดร้บัสิ่งเหล่านีม้าแลว้เรารูส้ึกว่าเราชอบแลว้พืน้ที่ของ

ความเป็นกนัเองระหวา่งครูกบัศษิย”์(ครูคนที5่) 

“เป็นแบบอย่างในการเข้าสอนตรงเวลาทุกคาบ สอนให้

นกัศกึษาฝึกความอดทน” (ครูคนที6่) 

“ตอนนัน้คือบ่มเพาะในเรื่องพวกนีโ้ดยพยายามท าตัวเป็น

แบบอย่างใหดู้ทัง้การแตง่กาย ความอ่อนนอ้มถ่อมตน การใชว้าจาทีส่ภุาพกบัเคา้” (ครูคนที7่) 

“สิ่งส าคญัทีส่ดุเราจะใหเ้ขาเป็นไดก็้เราก็ตอ้งเป็นตวัอย่างแต่

การเป็นตวัอย่างนัน้ใหเ้ขามคีวามรูส้กึศรทัธาในตวัเราตอ้งปฏิบตัเิป็นแบบอย่างทกุทาง” (ครูคนที9่) 

“ส่วนที่เราคิดว่าเราท าไดเ้ราก็จะท าใหดู้ว่าครูเป็นอย่างไรก็

ภายใตค้วามเมตตา กายวาจาใจจะไม่ลงโทษดว้ยความรุนแรงก็จะยดึเมตตาเป็นหลกั” (ครูคนที1่0) 

“ครูเป็นคนทีอ่ยู่ในทีแ่จง้และสายตาทกุสายตามาทีเ่ราแต่ถา้

วนัไหนเราแตง่ตวัดูดลูีกศษิยเ์ขาจะซึมซบั” (ครูคนที1่1) 

“เวลาพี่นดัเคา้ปุ๊ บ พี่ก็ตอ้งมาก่อนเพราะก าลงัสอนเคา้ใน

เรือ่งของความตรงตอ่เวลาในเรือ่งของวนิยั ความรบัผดิชอบ”(ครูคนที1่2)  

“เราตอ้งท าใหเ้ด็กเห็นก่อน ใหเ้ห็นไม่พอเราตอ้งสรา้งแรง

บนัดาลใจใหเ้กิดสิ่งนัน้แลว้จะซึมซบัเขา้ไปในตวัเขา” (ครูคนที1่3) 

“การเป็นแบบอย่างที่ดีรูส้ึกว่าไดผ้ลมากคือถา้เราสอนยงัไง

แลว้เราไม่ท าเขาก็จะมองวา่มนัดแีตพ่ดู แตถ่า้เราท าดว้ยเขาจะรูส้กึวา่เขามตีวัตน้แบบ”(ครูคนที1่5) 

“เหมือนเคา้จะเหน็ครูเป็นตวัอย่างอกีทหีนึ่ง แลว้ก็สงัเกตจาก

สิ่งทีเ่คา้แสดงออกมาวา่บางอย่างก็เป็นค าพดูของเรา บางอย่างก็เป็นทา่ทขีองเรา”(ครูคนที1่6) 
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2) การบรรยายและเทคนิคการจดจ าจากกรณีศึกษา เป็นกลวิธีการ
ถ่ายทอดที่คณะครุศาสตรเ์คยจัดให้มีการถ่ายทอดแบบก าหนดขั้นตอนตามล าดับของเนือ้หา  
ดงัตวัอย่างสมัภาษณว์า่  

“สิ่งส าคญัก็คือเราก็ตอ้งยกตวัอย่างสิ่งทีเ่ราไดร้บัมาจากทีใ่น

ระหวา่งมปีระสบการณใ์นการเรียนหรือในการท างานทีเ่ป็นตวัอย่าง” (ครูคนที3่)  

“จะมีการยกกลุ่มวิชาชีพในสงัคมปัจจุบนัทีไ่ดร้บัการยอมรบั

นบัถอืใหม้กีารอภปิราย”(ครูคนที4่) 

“ทกัษะการเขา้สงัคมคือไอคิวตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนทุกครัง้ 

เราจะตอ้งเตมิเตม็สิ่งเหล่านีเ้ขา้ไปจบัเอาสถานการณน์ัน้เขา้มา” (ครูคนที7่)  

“เทคนคิทีเ่ชียร์ใหเ้คา้เห็นความส าคญัของอาชีพนีโ้ดยใชก้าร

ยกกรณศีกึษาเพราะเป็นคนทีช่อบเล่าเรือ่ง” (ครูคนที9่) 

“เวลาพีส่อนในคลาสพีจ่ะเล่าประสบการณท์ีผ่า่นมาของพีใ่ห้

ฟังแลว้เดก็จะชอบฟังมาก”(ครูคนที1่3) 

“เราก็จะสอนเค้าตลอดว่านักเรียนที่จะมาเรียนกับเราก็

จะตอ้งใหค้วามรกัความเมตตาก็คอื มากกวา่การเป็นครูกบัศษิยเ์ฉยๆ” (ครูคนที1่4) 

“คือตอ้งบอก ทัง้สั่งทัง้สอนนะ ไม่ใช่แต่เนือ้หานะ บอกถึงวิธี

ปฏิบตัเิวลาไปนเิทศ ตอ้งปฏิบตัอิย่างไร ตอ้งวางตวัอย่างไร”(ครูคนที1่6) 

3) การมอบหมายงาน เป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็นการจัดเนือ้หา
ประสบการณ์ชุดเดียวกันพรอ้มกันได้เรียนรูใ้นสิ่งเดียวกันและพรอ้มกันเป็นกลุ่ม  ดังตัวอย่าง
สมัภาษณว์า่  

“ใหเ้คา้ไปท าโครงการค่ายภาษาองักฤษก็ใหเ้คา้ KM กนั เคา้

ก็ช่วยกนัรบัผดิชอบในหนา้ทีอ่ย่างเตม็ที”่ (ครูคนที1่) 

“สอนกระบวนการท างานกลุ่มไปดว้ยว่าตอ้งท างานอย่างไร 

จะลดการบรรยายลงใหน้กัศกึษาไดท้ าความเขา้ใจในสาระแลว้ก็ออกมาแชร์”(ครูคนที2่) 

“ในคาบสอนส่วนใหญ่จะแบ่งกลุ่มให้กับเด็กแล้วให้เค้า

จดัการกนัเอง แตเ่ราก็จะพดูเป็นภาพรวมวา่งานกลุ่มก็คอืตอ้งให”้ (ครูคนที5่) 
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“ใหเ้ขาสรุปงานของตวัเอง โดยมีค าสั่งใหเ้พือ่ฝึกใหศ้ิษย์ได้

หดัรบัขอ้มูล การสัง่งานตอ้งชดัเจน” (ครูคนที6่) 

“สอนเด็กท าบญัชีครวัเรือน ซ่ึงในรายวชิาทีต่อ้งเอาความคิด

มารวมกนั แนวความคดิสรา้งสรรค ์เสร็จแลว้ก็มาสรุปใหเ้พือ่นฟัง”(ครูคนที9่) 

“ใหเ้ดก็ลงเรียนโดยมีอาจารย์สามท่านช่วยถ่ายทอดใหใ้นแต่

ละดา้น แลว้ใหเ้ดก็กลบัมาสะทอ้นผลใหอ้าจารยท์ัง้สามฟัง”(ครูคนที1่1) 

“พีจ่ะใหเ้คา้ลงมือท าเอง เห็นเองและคน้พบดว้ยตวัเองโดย

เราจะออกแบบใหเ้คา้ท าและใหเ้คา้ไดเ้สยีสละ” (ครูคนที1่2) 

“เด็กจะเกิดความเขา้ใจคือการสรา้งขอ้สอบในรายวิชาของ

เขามตีวับ่งชีห้ลงัจากนัน้ใหเ้ขาไดล้งไปใชจ้ริงกบัเดก็ของเคา้แลว้ก็กลบัมาน าเสนอ”(ครูคนที1่3) 

จากขอ้คน้พบเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูของอาจารยค์รุศาสตรใ์นช่วงของการเป็นครูวิชาชีพ ขา้งตน้ ซึง่สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้
ดงัภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12 การถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 

ในช่วงระหว่างการเป็นอาจารยค์รุศาสตร ์

การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูของ 

อาจารย์ครุศาสตร์ในช่วงระหว่างการเป็นอาจารย์ครุศาสตร์ 

บทบาทผู้รับการถ่ายทอด บทบาทผู้ให้การถ่ายทอด 

 

มิติเนื้อหา 

- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ความเป็นครู 

- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ความเป็นครู 

มิติตัวแทน 

- กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ 

- กลุ่มสื่อ 

มิติวิธีการ 

- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่

ดีพร้อมการแนะนำ 

-การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร์/

มหาวิทยาลัย 

มิติเนื้อหา 

- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความ

เป็นครู 

- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความ

เป็นครู 

มิติตัวแทน 

- กลุ่มอาจารย์ในหลักสูตรคณะครุ

ศาสตร์ 

- กลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียน/รุ่นพ่ี 

- กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุ

ศาสตร์/มหาวิทยาลัย 

มิติวิธีการ 

- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี

พร้อมการแนะนำ 

- การบรรยายและเทคนิคการจดจำ

จากกรณีศึกษา 

การมอบหมายงาน
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โดยสรุป จากขอ้มลูขา้งตน้เก่ียวกบักระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิต
วิญญาณความเป็นครู สามารถสรุปไดว้่า เป็นกระบวนการที่ท  าใหอ้าจารยค์รุศาสตรไ์ดเ้ป็นครูผูมี้
จิตวิญญาณความเป็นครูโดยไดร้บัทัง้ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะของความเป็นครูที่ดีที่สะทอ้น
ถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน แลว้น ากระบวนการถ่ายทอด
ทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดร้บัมานัน้น ามาใชถ้่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้
จิตวิญญาณความเป็นครูต่อใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครู  

ตอนที ่1.4 เงือ่นไขของการมีจติวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์
จากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 16 คน พบเงื่อนไขที่เป็นปัจจยัภายในตวับคุคล

และปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มที่ท  าใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครู อธิบายไดด้งันี ้ 
1.4.1 เงื่อนไขภายในตวับุคคล เกิดจากความเช่ือ ความรูส้กึ ความคิดของแต่ละ

บคุคล ประกอบดว้ย 2 เงื่อนไข คือ 1) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และ 2) แรงบนัดาลใจที่อยาจะเป็น
ครู  

1.4.1.1 เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู คือ กลุม่ตวัอย่างเกิดความรูส้กึในทางที่ดีต่อ
วิชาชีพครู เกิดความคิดว่าวิชาชีพครูให้คุณมากกว่าโทษ และเกิดแนวโน้มในการกระท าที่
แสดงออกถึงการเป็นครูที่ดี ดงันี ้ 

1) ความรูส้กึในทางที่ดีต่อวิชาชีพครู คือ การที่กลุม่ตวัอย่างมองวา่ในการ
ท าบทบาทหน้าที่ครูที่ดีไดน้ั้นย่อมเกิดจากความรกั ความชอบ ความภูมิใจและความสุขใจใน
วิชาชีพครูรวมทัง้ความห่วงใยที่มีต่อศิษย ์  

       “เราท าเพราะเรารกัในอาชีพครู เราท าอะไรเราอยู่ตรงไหนก็ไดค้ือท าให้

มนัดทีีส่ดุโดยทีไ่ม่ไดห้วงัผลตอบแทนไม่เคยตอ้งการค าชม” (ครูคนที3่) 

    “ดว้ยอาชีพครูพีค่ิดว่าลูกศิษย์ก็น่าจะมีส่วนทีเ่สริมใหต้วัพีม่ีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูเพิ่มมากขึน้ เพราะพีจ่ะห่วงใยเคา้ตลอด แมแ้ต่เรือ่งบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมต่ออาชีพครู การพูดจา 

การน าเสนองาน อกัษร ร กบั ล ค าควบกล า้ พีจ่ะห่วงเคา้เรือ่งนีเ้พราะเคา้คอืครู” (ครูคนที6่) 

     “พอเราท าอาชพีครูแลว้เราก็มคีวามรูส้กึวา่ชอบ เป็นความภาคภูมใิจที่

ไดม้าเป็น พีย่งันกึยอ้นกลบัไปวา่ถา้เราเป็นพยาบาลเราก็คงไม่เวร์ิคหรอกดูแลว้ อาชพีทีเ่หมาะกบัเราทีส่ดุก็นา่จะ

เป็นครู”(ครูคนที8่) 

    “คอืโอกาสทีด่ทีีพ่ีไ่ดส้อนรายวชิาความเป็นครูดว้ยท าใหพ้ีไ่ดเ้หน็ศษิยไ์ด้

สมัผสัใกลช้ดิกบัศษิยรู์ส้กึดใีนงานครูเพิ่มขึน้และรูส้กึอยากพฒันาศษิยแ์บบนีไ้ปเรือ่ย ๆ” (ครูคนที9่) 
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     “พีช่อบในงานสอน พีม่คีวามสขุทกุครัง้เวลาไดอ้ยู่กบัเดก็ ๆ พีเ่ลยใชใ้จที่

พีม่ตีอ่วชิาชพีนีค้อยใหก้ าลงัใจตวัเองทกุครัง้”(ครูคนที1่1) 

    “พีรู่ส้กึรกัในงานครู อาจเพราะว่าตวัเดก็ดว้ยและก็สิ่งทีส่ะทอ้นมาจากตวั

เดก็ดว้ยมนัท าใหพ้ีไ่ดจิ้ตวญิญาณจากการสอนและจากตวัเดก็ดว้ย”(ครูคนที1่2) 

    “น่าจะเป็นความสุขใจที่ได้ท างานครู สุขที่ได้เห็นใครคนหนึ่งมีการ

เปลีย่นแปลงไปในเชงิบวกมบีคุลกิภาพในทศิทางทีด่ทีัง้ตอ่ตนเองและตอ่บคุคลอืน่”(ครูคนที1่2) 

    “ดว้ยใจก็รกัในงานครูเป็นพืน้ฐานแลว้ พอมาเจอเดก็ยิ่งท าใหพ้ีร่กัในงาน

ครูและรูส้กึห่วงใยศษิย ์บางอย่างพีก็่ดเุคา้แตก็่อย่างทีบ่อกก็จะโทรตามตลอดถา้เดก็ไม่มาเรียนเพราะเราก็อยาก

เหน็เคา้ประสบความส าเร็จ” (ครูคนที1่3) 

    “เรารกัในงานครู อาชีพครูเป็นสิ่งทีพ่ีภ่าคภูมิใจอยู่แลว้ แต่พอมาเห็นศษิย์

จบการศึกษาแลว้มีหนา้ที่การงานที่ดีแลว้กลบัมาไหวพ้ีก็่ยิ่งภูมิใจมากขึน้เพราะคือผลผลิตทีเราสรา้งมาถึงจะ

ไม่ไดส้รา้งคนเดยีวแตก็่คอืสว่นหนึ่งเลก็ ๆทีอ่ยู่ตรงนัน้” (ครูคนที1่5)  

    “ทกุวนันีท้ีเ่วลาเขา้ไปในชัน้เรียนพีจ่ะมีความสขุ มีความสขุมากกว่าอยู่ใน

ส านกังานเพราะเดก็สมยันีก้ลา้ทีจ่ะร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูต้า่ง ๆ” (ครูคนที1่6)  

2) เกิดความคิดวา่วิชาชีพครูใหค้ณุมากกว่าโทษ คือ กลุม่ตวัอย่างมองว่า
วิชาชีพครูสรา้งความมั่นคงในชีวิต สรา้งบญุกศุลใหก้บัสงัคม และสรา้งวิธีคิดใหเ้กิดพลงับวกพลงั
ในการเอาชนะอปุสรรคต่างๆ ได ้ 

         “ก็มองว่าเป็นอาชีพทีม่ีความมั่นคงใหก้บัตนเองและครอบครวั เป็นอาชีพ

ทีม่ีเกียรตไิดร้บัการยอมรบันบัถือของคนในชมุชนก็สูงดว้ย...คดิวา่อาชีพครูสามารถชีน้  าสงัคมไดแ้ละเป็นวชิาชีพ

ทีส่รา้งบญุกศุลใหก้บัสงัคม” (ครูคนที4่)  

       “พีเ่ห็นวา่อาชพีครูเป็นอาชีพทีไ่ดบ้ญุ เป็นอาชีพทีด่ ีไดช่้วยเหลือคน” (ครู

คนที5่)  

       “พี่เชื่อว่าหากเรารักและศรัทธาในงานครู บอกตัวเองว่าเราท าได้นะ 

เหมอืนการสรา้งพลงัใหต้วัเองจะท าใหเ้ราเอาชนะอปุสรรคทกุอย่างได”้ (ครูคนที1่2) 

       “พีเ่ชือ่วา่อาชพีเราสรา้งคนแลว้ก็ไดบ้ญุดว้ย” (ครูคนที1่5)  

       “พีค่ดิว่าอาชพีนีก็้โอเคนะ มนัใช่เราท าใหเ้รามองงานแต่ดา้นบวกมากกว่า

ดา้นลบ” (ครูคนที1่6) 
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3) แนวโนม้ในการกระท าที่แสดงออกถึงการเป็นครูที่ดี คือ กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้สดงออกที่สะทอ้นถึงการเป็นครูที่ดี ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้  

    “ค าว่าแม่พมิพห์มายความว่า เราตอ้งปฏิบตัิก่อนหรือท าวิถีชีวิตโดยดูตวั

เราเองก่อนเราตอ้งพฒันาตวัเราตามวถิีของเราโดยเราตอ้งมีความเชือ่ ความศรทัธาอยู่ในอาชีพนีด้ว้ยตวัเราเอง

ก่อน” (ครูคนที1่) 

“พีม่องว่างานครูเป็นอาชีพทีเ่ราตอ้งทุ่มเทยิ่งเวลาไดส้อนนกัศึกษาพอเรา

ไดล้งมือท าก็กลายเป็นการเสริมแรงทีด่ีกบับางหอ้งทีด่ีด๋ีมนัก็เลยเห็นผล ผลมนัก็เลยเป็นการเสริมแรงคือเราหา

รางวลัจากการเสริมแรงมนัไม่ใช่รางวลัจากขา้งนอก ไม่ไดม้องว่าใครจะเห็นไม่เห็น แต่มองจากสิ่งทีม่นัเกิดขึน้ใน

หอ้งเรียนเพราะฉะนัน้พีค่ิดว่าเป็นการท าหนา้ทีต่นเองใหส้มบูรณ์ ถา้หายไปหนึ่งครัง้ถือว่ามนัเป็นการทิง้หนา้ที”่

(ครูคนที2่) 

“เราคดิว่าบางทอีย่างครู ค าว่าครูคอืผูใ้ห ้ผูเ้สยีสละ เราก็คดิอย่างนัน้คอื

ท าไปก็ไม่ไดห้วงัอะไรอย่างทุกต าแหน่งทุกหนา้ที่ที่ท าก็หวงัใหง้านมนัส าเร็จตามวตัถุประสงค์ตามภารกิจที่เรา

ไดร้บัมอบหมาย คือ ความรบัผิดชอบ อันไหนที่มันโดยภารกิจโดยหนา้ที่เราก็ตอ้งท าเพราะบางทีอย่างเด็ก

โทรศพัท์มาอาจารย์ขาอาจารย์จะเขา้มาไหมค่ะหนูจะใหเ้ซ็นบางทีเราอยู่ขา้งนอกเราก็ตอ้งเขา้มาเซ็นใหอ้ย่างนี”้ 

(ครูคนที3่) 

“พี่เชื่อว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนแลว้ก็สรา้งคนใหม้ีทกัษะต่าง ๆ 

ตรงนัน้ไดม้ากเพราะพีเ่ชื่อว่าถา้พีเ่ต็มที่กบัลูกศิษย์ที่ผ่านมือพีร่อบละ 30-40 คน ก็น่าจะเติบโตไปไดอ้าจจะไม่ 

100% แตเ่ชือ่วา่คร่ึงหนึ่งเขาอาจจะเดนิรอยตามเราหรือเรียนรูไ้ปกบัเรา เรานา่จะเป็นแบบอย่างทีด่ไีด”้(ครูคนที8่) 

“เราเป็นครูก็ตอ้งมีความรกัความเมตตากบัศษิย์ ไม่ไดเ้อาคะแนนเป็นทีต่ัง้ 

ไม่ไดเ้อาเกณฑ์เป็นทีต่ัง้แต่เอาตวัศษิย์ว่าเขามีพฒันาการอย่างไร มีอะไรเราก็พรอ้มทีจ่ะช่วย พรอ้มทีจ่ะให”้ (ครู

คนที1่4) 

1.4.1.2 แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู หมายถึง การท่ีกลุม่ตวัอย่างเคยเห็น
เคยซึมซับบุคคลที่ท  างานครูแลว้เกิดจุดเริ่มตน้ของความปรารถนาที่อยากจะเป็นครูให้ได ้ดัง
ตวัอย่างต่อไปนี ้

       “เราเห็นครูสอนเราแลว้ท่านใหเ้กียรติเราเคารพเรา ท่านมีพืน้ที่ใหก้บัเรา

แลว้เรารูส้กึวา่เราเตบิโตในพืน้ทีน่ ัน้ แลว้เราท าใหรู้ส้กึวา่ เราอยากเป็นครูแบบนี”้(ครูคนที5่) 

         “เป็นความตัง้ใจทีอ่ยากจะพฒันาประเทศโดยเร่ิมตน้จากตรงนี ้จนมาเป็น

ครูก็จะบอกทกุคนเสมอ ว่าวนันีค้รูไม่ไดส้อนแค่เด็กปีหนึ่ง เด็กปีสอง เพือ่ทีจ่ะใหข้ึน้ปีสามแต่ครูก าลงัสอนคนไป

เป็นครูจะพดูค านีท้กุรุ่นทกุครัง้เลย”(ครูคนที6่) 
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       “มีเป้าหมายอยากพฒันาคนทีจ่ะออกไปเป็นครู จนวนันีไ้ดม้าเป็นครูของ

ครูและไดพ้ฒันาเคา้ใหเ้ป็นครูทีด่ตีามเปา้หมายครูทีง่ามกายงามใจงามวชิาการคอืมนัสมบูรณ”์ (ครูคนที7่) 

       “มพีอ่เป็นครูท าใหไ้ดซึ้มซบัการท างานของพอ่มาตัง้แตเ่ดก็เลยท าใหรู้ส้กึดี

ในวชิาชพีครูและตัง้ใจจะเป็นครูใหไ้ดเ้ลยตอนนัน้”(ครูคนที1่0)  

     “สิ่งทีอ่าจารย์ปลูกฝังมาใหก้บัพีอ่าจจะตรงจุดนีด้ว้ยทีท่  าใหพ้ีอ่ยากเป็นครู

ใหไ้ด ้อาจารยก็์ใชเ้วลานานในการปลูกฝังเราแลว้ท าเป็นตวัอย่างทีด่ใีหเ้ราเหน็ตลอด” (ครูคนที1่2)  

1.4.2 เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อม เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล
โดยตรง แต่มาจากสภาพแวดลอ้มรอบขา้งที่มีส่วนเก่ียวขอ้งและน าไปสู่จิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารยค์รุศาสตร ์ซึง่จากการศกึษาครัง้นีพ้บเงื่อนไขประการเดียว คือ การสนบัสนนุทางสงัคม  

การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่กลุ่มตัวอย่างไดแ้สดงพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการเป็นครูที่ดีแลว้ไดร้บัการช่วยเหลือทางดา้นอารมณ ์สงัคม สิ่งของ หรือขอ้มลู แลว้
ท าใหต้วัอาจารยค์รุศาสตรส์ามารถเผชิญและตอบสนองต่อการแสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงการมี
จิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ ซึ่งการสนับสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) การสนับสนุนดา้น
อารมณ ์และ 2) การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดงันี ้ 

1) การสนับสนุนด้านอารมณ์  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างได้แสดงจิต
วิญญาณความเป็นครูแลว้ไดร้บัการยอมรบัโดยการให้โอกาสท างานที่ส  าคัญต่างๆที่เก่ียวกับ
วิชาชีพครูรวมทัง้การไดร้บัก าลงัใจในการท างานดว้ย ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้  

       “เนือ่งจากคณะใหโ้อกาสผูส้อนและยอมรบัในตวัผูส้อนว่าสามารถออกแบบการ

สอนไดต้ามที่ผูส้อนถนดั ผูส้อนที่มาต่างสาขากันอาจจะนิยามจิตวิญญาณความเป็นครูต่างกัน เราก็เลยมี

แนวทางทีค่่อนขา้งหลากหลาย แตถ่ามวา่มนัท าใหเ้กิดไดไ้หม มนัก็ไดแ้ตเ่พยีงไม่ใช่เป้าหมายเดยีวกนั อย่างพีก็่มี

เป้าหมายของพีต่ามความคิดที่พีท่  าในขณะที่อาจารย์ท่านอื่นก็มีเป้าหมายของเคา้ เพราะฉะนัน้มนัเลยท าให้

ผลลพัธ์ของนกัศกึษาทีอ่อกมาวดัไดต้รงกนัก็แคน่ัน้เอง” (ครูคนที1่) 

           “การยอมรบัของบุคคลในพืน้ที่นีม้องว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งนีเ้ติบโตมาจาก

วทิยาลยัครู มีประวตัิทีย่าวนานมานีแ่หละคือปัจจยัสนบัสนนุตวัหนึ่งถือว่าไดท้ าใหรู้ว้่าใครทีจ่ะมาเรียนครูทีน่ีค่ือ

ดซ่ึีงเป็นปัจจยัสนบัสนนุผลกัดนัทีท่  าใหต้วัอาจารย์เองไดย้ืนอยู่ตรงนีว้่าฉนัจะตอ้งท าใหลู้กศษิย์ฉนัรกัษาคณุภาพ

ตอ่ไป”(ครูคนที7่) 

   “การไดร้บัโอกาสในการท างานทีน่อกเหนือจากภาระงานสอนก็คือว่าการทีต่วัเอง

ไดม้ีโอกาสท างานอย่างอืน่เนือ่งจากว่าแต่ก่อนสอนอยู่มหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร์แลว้ยา้ยมานี ่แลว้เคา้ก็ใหท้ า
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หนา้ทีเ่ป็นเลขาฯ ของสาขาวิจยับา้งใหท้ างานนั่นงานนีบ่า้ง เลยท าใหเ้ราไดม้ีโอกาสทีจ่ะเรียนรูเ้รื่องอืน่ได”้ (ครู

คนที9่) 

                “อาจดว้ยบุคลิกภาพการแต่งกายของพี่ที่ใครมองก็คือครู เลยท าใหผู้บ้ริหารให้

โอกาสพีไ่ดส้อนในรายวชิาชีพครู รวมทัง้การไดก้ลบัเขา้มาสอนในคณะครุศาสตร์แห่งนีซ่ึ้งเป็นสถานศกึษาทีเ่รียน

ครูในสมยัปริญญาตรี แลว้ท าใหไ้ดก้ลบัมาพบอาจารยท์ีเ่คยสอนเรา ทา่นก็จะคอยใหก้ าลงัใจ” (ครูคนที1่0)  

2) การสนับสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไดแ้สดงจิต
วิญญาณความเป็นครูแล้วได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหา ช่วยหาทางออกที่ดี การให้
ค าแนะน าเม่ือเกิดปัญหา การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกันหรือการ
ตดัสินใจที่ดี ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้  

       “เมื่อดูจากผลการประเมินแลว้พบว่าเคา้รูส้ึกชอบในสิ่งทีเ่ราพยายามเป็นตวัแบบ

ใหเ้คา้ทัง้ในเรือ่งของการตรงต่อเวลา การควบคมุอารมณ์ ความโปร่งใสในการแจง้คะแนน รวมทัง้กิจกรรมทีเ่รา

พยายามคิด พยายามสรรหาในแต่ละสปัดาห์เพือ่พวกเคา้มนั feedback กลบัมาว่าเคา้ชอบ สนกุ ตืน่เตน้ กบัสิ่ง

เหล่านี ้ก็เลยรูส้กึหายเหนือ่ยและท าใหอ้ยากท าตอ่ไปเพือ่นกัศกึษา เพือ่ความส าเร็จของเคา้ตอ่ไป”(ครูคนที2่) 

       “ปัจจยัทีส่่งเสริมสนบัสนนุกลายเป็นว่ากลุ่มคนใกลช้ิดพีก็่คือเพือ่นร่วมงานก็จะคิด

ไปคลา้ยๆกัน ส่วนใหญ่ก็คืองานรีบงานเร่งก็เร่งนะแต่คือไม่เครียดไม่ด่ากันไม่จีก้ันไรงีม้ันก็เลยชิน ก็จะชอบ

คลา้ยๆกนั แต่บางทบีางคนทีห่งดุหงดิเราก็ตอ้งใจเย็นๆ เอาเพราะถา้เราใจเย็นเขาก็จะเกรงใจ เขาก็จะรูส้กึว่าเรา

ก็ตอ้งฝึกใจเย็นบา้งเพราะระดบันีม้นัสอนยากแต่ตวัแบบท าใหเ้ขาเห็นแลว้เขารูส้ึกดีเขาก็จะไหลมาตามเราเอง” 

(ครูคนที3่) 

         “เพื่อนร่วมงานถือมีส่วนสนับสนุนที่ส าคัญกับพี่นะเพราะได้แลกเปลี่ยนแนว

ทางการแกปั้ญหาของศษิยไ์ด ้เพราะบางครัง้เราตอ้งไปสอนตา่งสาขา พอเรามเีพือ่นทีอ่ยู่สาขานัน้ก็จะเล่าปัญหา

ทีเ่จอใหเ้พือ่นฟังเพือ่จะไดช่้วยเหลอืศษิยแ์ลว้ท าใหเ้ราอยากทีจ่ะช่วยเหลอืศษิยค์นอืน่ตอ่ไปอกี”(ครูคนที6่)“  

     “เพือ่นร่วมงานคอยสนบัสนนุช่วยเหลือกนัมาตลอด ว่างก็ช่วยกนัเติมเต็ม ท างาน

กิจกรรมอะไรบริการวชิาการเป็นกลุ่มเป็นกอ้น”(ครูคนที7่) 

     “เพือ่นร่วมงานก็จะคอยเติมเต็มอาจารย์ทีอ่าวุโสทีเ่ราเคารพนบัถือท่านก็ใหข้อ้คิด

ดีๆ เราก็เอาไปใชเ้ติมเต็มในการท างานการท ากิจกรรมหรือการสอนอนันีก็้เป็นส่วนหนึ่งทีส่  าคญัแลว้พีก็่โชคดีที่

เจออาจารย์ผูใ้หญ่ทีดู่แลเราใหค้ าแนะน าพูดง่ายๆคอืตอ้งจริงใจบางทมีีเวลาพีก็่จะชอบคยุกบัอาจารย์นะ”(ครูคน

ที8่) 

        “ทมีงานในการท างานร่วมกนันะทีค่อยช่วยเหลอืสนบัสนนุ ถา้เราเจอทมีทีเ่วร์ิคการ

ท างานก็จะไหลลืน่ไปเรือ่ย ๆ เหนือ่ยกายแตไ่ม่เหนือ่ยใจ พีเ่ชือ่วา่ทมีเวร์ิคทีด่ก็ีช่วยเราไดน้ะคะ”(ครูคนที1่1) 
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         “สิ่งที่สะทอ้นมาจากตวัเด็กดว้ยเป็นตวัส่งเสริมสนบัสนุนท าใหเ้ราไดจิ้ตวิญญาณ

ความเป็นครูจากการสอนเพิ่มขึน้…นอกจากพีจ่ะเตรียมการสอนจากเอกสารประกอบการสอนดว้ยตวัเองแลว้ พี่

ยงัไดร้บัสือ่วีดีโอจากอาจารย์ร่วมสาขาวิชาเดียวกนัที่คอยแบ่งปันใหพ้ีน่  าสือ่ไปใชใ้นการสอนเพือ่ใหกิ้จกรรมมี

ความนา่สนใจมากขึน้” (ครูคนที1่2)  

         “เพือ่นร่วมงานทีน่ีจ่ะน่ารกั นอ้ง ๆจะใหค้วามเคารพพีเ่สมอถึงแมว้่าภาษาวชิาการ

เราจะต่างกนัเนือ่งจากว่าศพัทเ์มือ่ 40 ปีทีแ่ลว้เขาจะไม่ใชศ้พัทแ์บบนีแ้ต่นอ้ง ๆก็คอืพยายามทีจ่ะเขา้ใจเราโดยที่

เราก็พยายามจะเขา้ใจนอ้งคือเทียบศพัท์ว่ามนัใช่ค านีห้รือเปล่า ศพัท์คนละศพัท์เลยนะเพราะการเรียนมนัจะไม่

เหมือนกนั นอ้ง ๆก็จะเขา้ใจพีแ่ลว้ก็พยายามดงึพี่ๆ รุ่นแบบนีล้งมาดว้ยแลว้เราก็พยายามไม่คดิว่าเราคอืผูอ้าวุโส

นะทีน่อ้ง ๆจะตอ้งเขา้หาเสมอเราก็จะใชว้ธีิเพือ่นร่วมงานทกุคน”(ครูคนที1่5) 

       “พีเ่ป็นจงัหวะทีโ่ชคดีนะทีเ่ขา้มาแลว้มีผูใ้หญ่อยู่เพราะฉะนัน้ในกลุ่มของพี ่พีก็่จะ

คบผูใ้หญ่ อย่างพีก็่ถือว่าเป็นนอ้งนอ้ยในกลุ่ม ซ่ึงในคณะเคา้ก็จะมีกลุ่มที่อายุไล่ๆกนั กลุ่มเด็ก ๆก็จบักบักลุ่ม

เด็กๆ ก็มีกลุ่มนี่ละที่มีแต่ป้าๆ แต่พี่อายุเด็กสุดเพราะตอนพี่มาท างานก็มากลุ่มคนแก่เลยนะ คือเราก็ไม่ได้

หมายถึงว่าเราดีนะ แต่พอเราอยู่ในกลุ่มอาวุโสกว่านะเราก็จะไดร้บัถ่ายทอดค าแนะน าที่ดีๆว่าอะไรดีหรือควร

ปฏิบตัแิบบอย่างทีเ่หน็พีไ่ปก็จะเป็นแบบเชยๆ เหมอืนครู” (ครูคนที1่6)  

โดยสรุป จากขอ้มูลขา้งตน้เก่ียวกับเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สามารถสรุปไดว้่า การที่อาจารยค์รุศาสตรไ์ดเ้คยประสบพบเห็น เคยไดย้ิน เคยไดท้ าแลว้เกิด
ความรูส้ึกชอบในวิชาชีพครู เกิดความคิดที่ดีต่อวิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน ์เกิด
ความเช่ือที่ดีในงานครูแลว้ท าใหบุ้คคลเกิดแนวโนม้ที่จะกระท าถึงจิตวิญญาณความเป็นครู โดย
แบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขภายใน ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู และเงื่อนไขภายนอก ไดแ้ก่ การสนบัสนนุทางสงัคม  

จากขอ้คน้พบเก่ียวกบัเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุ
ศาสตรซ์ึง่สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัภาพประกอบ 13 
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แผนภาพประกอบ  เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ 

ภาพประกอบ 13 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์

ส่วนที ่2 การผสานวธิีจากการวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยปริมาณ 
การวิจัยระยะที่  1 ที่ศึกษาเพื่อสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจาก

เอกสาร จิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกับการสมัภาษณเ์ชิงลึกจากมุมมองของอาจารยใ์นบริบท
ของสงัคมไทยเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครูในมิติเนือ้หา วิธีการและตวัแทน และเพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
อาจารยส์ังกัดคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการเก็บ
ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ การสงัเกตและใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) ซึ่งการ
วิจยัระยะที่ 1 เริม่ดว้ยการท าความเขา้ใจเพื่ออธิบายความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิท
สงัคมไทยเพื่อเช่ือมโยงไปสูก่ารคน้หากระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูและคน้หาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์ซึง่ผลการวิจยัระยะ
ที่ 1 นีท้  าใหท้ราบนิยามปฏิบตัิการของจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทย ซึ่งน าไปสูก่าร
สรา้งแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูในการวิจยัระยะที่ 2 และจากผลการวิจยัระยะที่ 1 สามารถ
ระบุกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูดว้ยเทคนิคการเสนอตวั
แบบ (Modeling) ซึ่งขอ้คน้พบดงักลา่วนีน้  าไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาใหก้ลุ่มตัวอย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครู และจากผลการวิจัยระยะที่ 1 สามารถระบุ
เงื่อนไขที่เป็นตวัแปรสาเหตุที่มีผลต่อการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งขอ้คน้พบดังกล่าวนี ้
น  าไปประยุกต์ใช้ในการสรา้งกิจกรรมของโปรแกรมพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต

เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ 

 

เงื่อนไขภายใน เงื่อนไขภายนอก 

เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 

แรงบันดาลที่อยากจะเป็นครู 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
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วิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็นการน าองคค์วามรูท้ี่ผ่านการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบน าไปปฏิบตัิเพ่ือการแกไ้ขปัญหา  

การวิจยัในระยะที่ 2 เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมที่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตรท์ี่ไดต้วัแปรตน้มาจากขอ้คน้พบระยะที่ 1 ซึ่งผูว้ิจัยใชต้วัแปรการแสดง
ตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน าเป็นกระบวนการส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บนแนวคิด Interaction ดว้ยการใชต้ัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู โดยท าให้นักศึกษา
วิชาชีพครูกลุ่มทดลองเห็นตวัแบบของการแสดงจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านตวัละครครูจากสื่อ
ภาพยนตรเ์ก่ียวกับตัวแบบที่มีแรงบนัดาลใจอยากจะเป็นครู และไดร้บัแรงเสริมทางบวกจากลูก
ศิษยเ์ป็นการที่ตัวละครครูได้เห็นศิษย์ประสบความส าเร็จท าให้ตัวละครครูเกิดแรงใจในการ
ท างานครูเพราะการได้เหน็ศษิย์ประสบความส าเรจ็ถอืเป็นรางวลัของตวัละครครูที่จะให้แสดง
พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นถงึการมจีติวญิญาณความเป็นครตู่อไป ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจที่ท  าใหน้กัศกึษา
วิชาชีพครูอยากจะเป็นครูตามตัวละครครูที่เป็นตัวแบบเพื่อใหไ้ดร้บัแรงเสริมทางบวกเหมือนตัว
ละครครูที่เป็นตวัแบบนัน้ และตอกย า้เพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพิ่มมากขึน้โดยให้
นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลองไดเ้ห็นตวัแบบจากสื่อภาพยนตรอ์ีกเรื่องที่เก่ียวกบัการทีต่วัละครครู
ไดเ้หน็สภาพปัญหาของลูกศษิยแ์ลว้อยากทีเ่ขา้ไปช่วยเหลอืศษิยแ์ละไดร้บัแรงเสรมิทางบวกจาก
ลกูศิษยเ์ป็นการที่ตวัละครครรููส้กึภูมใิจและตืน้ตนัใจทีไ่ดช้่วยเหลอืลูกศษิยเ์หล่านัน้ใหไ้ดก้ลบัมา
เรยีนจนจบพรอ้มกบัเพื่อนๆ และช่วยเหลอืศษิยใ์หส้ามารถกลบัมาเป็นคนดไีดต้ามทีต่วัละครครู
ตอ้งการ อนัเป็นผลใหน้กัศึกษาครูไดต้ระหนกัถึงประโยชนแ์ละพรอ้มแสดงจิตวิญญาณความเป็น
ครูได ้ 

นอกจากนีย้ังใช้ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  โดยผู้วิจัยน าเสนอตัวแบบที่เป็นสื่อ
ภาพยนตรเ์ก่ียวกบัครูที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและไดร้บัแรงเสรมิทางบวกจากลกูศิษยเ์ป็นการที่
ตัวละครครูได้ช่วยเหลือศิษย์และสามารถเปลี่ยนแปลงให้ศิษย์กลับมาเป็นคนดีได้ ซึ่งเป็น
ความรูส้กึที่ดีต่อวิชาชีพครูและเกิดความคิดว่าวิชาชีพครูดีและมีประโยชนท์ี่ไดช้่วยเหลือเด็กท าให้
นกัศึกษาวิชาชีพครูเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและอยากจะประกอบวิชาชีพครูตามตวัละครครูที่
เป็นตวัแบบเพื่อใหไ้ดร้บัแรงเสริมทางบวกเหมือนตวัละครครูที่เป็นตวัแบบนัน้ และตอกย า้เพื่อให้
เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้โดยใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองไดต้อบค าถามและ
ช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายเพื่อตอกย า้ว่านกัศกึษาวิชาชีพครูเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูเพิ่มขึน้ 
เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู ร่วมกับแนวคิด Homogeneity 
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เป็นการค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกดว้ยการใชต้วัแปรแรงสนบัสนนุทางสงัคม โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองอ่านเอกสารเรื่องสั้น “เท็ดดี ้สต๊อดดารด์ และครูทอมป์สัน” 
หลงัจากที่นกัศกึษาวิชาชีพครูไดมี้การวางแผนที่จะแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงครูที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูแลว้เพื่อตอกย า้ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มมากขึน้  

ดงันัน้ตวัแปรทัง้ 4 ตวั จงึถกูน ามาสรา้งเป็นกิจกรรมของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่
ใชใ้นการพฒันาใหก้ลุม่ตวัอย่างมีจิตวิญญาณความเป็นครูสงูขึน้โดยน าแนวคิดการปรบัพฤติกรรม
ทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็นพืน้ฐานในการปรบัเปลี่ยนตัวแปรทาง
ปัญญา (กระบวนการทางปัญญา) ของนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็นครู) ตามความเช่ือของแนวคิดที่ว่ากิจกรรมทางปัญญามีผลต่อ
พฤติกรรมสามารถจัดใหมี้ขึน้ไดแ้ละเปลี่ยนแปลงได ้ผูว้ิจัยไดเ้ริ่มจากก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจ  านวน 19 สาขาวิชา และกลุม่ตวัอย่าง
ตอ้งมีความสมคัรใจและสะดวกเดินทางมาเขา้รว่มโปรแกรมนี ้เพราะโปรแกรมนีต้อ้งมีการสมคัรใจ
เขา้รว่มเนื่องจากโปรแกรมที่ใชพ้ฒันากลุม่ตวัอย่างใหมี้จิตวิญญาณความเป็นครูสงูขึน้นัน้เป็นการ
น าแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็นพืน้ฐานใน
การปรบัเปลี่ยนตวัแปรทางปัญญา (กระบวนการทางปัญญา) ของนักศึกษาครูเพื่อส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็นครู) ซึ่งนกัศึกษากลุ่มนีเ้ป็นนกัศึกษาที่ตอ้งออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูหลงัจากที่คณะครุศาสตรไ์ดมี้การจดักิจกรรมปฐมนิเทศใหแ้ลว้หลงัจากนัน้
ปล่อยให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจนครบ 1 ภาคเรียนแล้วจึงมีการนัดหมาย
นกัศึกษาเขา้มาสมัมนาในคณะครุศาสตรซ์ึ่งเป็นระบบของการออกฝึกสอนของคณะครุศาสตร ์ซึ่ง
ตวัผูว้ิจยัเองไม่สามารถบงัคบันกัศกึษากลุม่ที่ออกฝึกสอนใหม้าเขา้รว่มกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัจดัขึน้ในทกุ
เดือนจนครบ 1 ภาคการศึกษาไดจ้ึงเป็นขอ้จ ากัดในการเลือกนักศึกษาที่ออกฝึกสอนไม่ไกลจาก
มหาวิทยาลยัราชภฏัและสามารถกลบัมาใหข้อ้มลูเราไดซ้ึ่งนดัพบกนัในมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูว้ิจยั
จึงก าหนดเลือก 1 สาขาวิชาที่ เป็นทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ผู้วิจัยน าโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งความสัมพันธ์เช่ือมโยงของการวิจัยระยะที่  1 และการวิจัยระยะที่  2  
ดงัภาพประกอบ 14  
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ภาพประกอบ 14 ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของการวิจยัระยะที่ 1 และการวิจยัระยะท่ี 2  

 

 
สังเคราะห์ความหมาย 

จิตวิญญาณความเป็นครู

ในบริบทสังคมไทย 

ค้นหากระบวนการถ่ายทอดทาง

สังคมของครูผู้มี 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

ค้นหาเงื่อนไขของการมี 

จิตวิญญาณความเป็นครู 

การวิจัยระยะที่ 1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ความหมาย 

การที่บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด

เกี่ยวกับจิตใจในทิศทางบวก 4 

ประการ คือ 1) การเห็นคุณค่า

ตนเอง 2) ศรัทธาในวิชาชีพครู  

3) ตระหนักในบทบาทของการเป็น

ครูและ4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม

ของครู 

ผู้มีจิตวิญญาณ 

- มิติเนื้อหา  

- มิติตัวแทน 

- มิติกลวิธีการ 

เงื่อนไข 

- แรงบันดาลใจที่

อยากจะเป็นครู 

- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ครู 

- การสนับสนุนทาง

สังคม 

ผลการวิจัยระยะที่ 1 

 

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการ

พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู  

จิตวิญญาณความเป็นครู 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง 
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ส่วนที ่3 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชงิปริมาณตามวัตถุประสงคเ์พือ่ทดสอบสมมตฐิานการ
วิจัย 

การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการวิจัยที่น  าขอ้คน้พบการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็นตวัแปรตามของ
การปรบัพฤติกรรมและเป็นตวัแปรตน้ในการสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู จากการวิเคราะหข์อ้มลูเนือ้หา (Content Analysis) พบว่าทัง้ตวั
แปรเงื่อนไขภายนอกและตวัแปรเงื่อนไขภายในของบุคคลมีผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู โดย
ผูว้ิจยัมีความเช่ือวา่หากบคุคลไดร้บัการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาย่อมสง่ผลดีกวา่การปรบั
พฤติกรรมโดยตรง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ซึ่งสอดคลอ้งกับทฤษฎีปัญญาสงัคม 
(Bandura, 1986) เช่ือว่าการท าใหบุ้คคลไดร้บัความรูใ้หม่ (Acquired) และเนน้การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายใน (Cognitive) จะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ผูว้ิจยัจึงไดมี้
การจดักระท าเพื่อลดความคลาดเคลื่อนอนัเกิดจากปัจจยัอื่นที่ไม่ไดศ้ึกษาดว้ยกลุ่มตวัอย่าง การ
เลือกสถิติวิเคราะห ์และก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาบคุคลและเง่ือนไข
ของการทดลอง การจัดกระท าตัวแปรอื่นที่ไม่ไดเ้ลือกเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองมาจาก
โปรแกรมอย่างแทจ้รงิ เช่น การก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่ไม่แตกต่างกนัระหว่างบคุคล กลุม่ตวัอย่างมี
ความสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู  

การวิจยัระยะที่ 2 เพื่อศกึษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครู ผูว้ิจัยสรา้งขึน้จากขอ้คน้พบการวิจัยระยะที่ 1 ที่ท  าใหท้ราบกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดที่คน้พบคือการ
เสนอตัวแบบซึ่งน ามาเป็นเทคนิคในการสรา้งกิจกรรมที่เป็นสิ่งเรา้ปรบัเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปัญญาตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม และจากขอ้คน้พบเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ของอาจารยค์รุศาสตรใ์นระยะที่ 1 น ามาสรา้งเป็นกิจกรรมของโปรแกรมฯ ตามแนวคิดการปรบั
พฤติกรรมทางปัญญาเพื่อใหส้่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก ดว้ยการมุ่งปรบัที่ตัวแปรทาง
ปัญญา 2 ตัวที่มีผลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อจิตวิญญาณความเป็นครู ไดแ้ก่ แรงบนัดาลใจที่
อยากจะเป็นครู และเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครู ดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบซึ่ง
ได้จากตัวแปรการแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะน าซึ่งเป็นเทคนิคที่ ได้จาก
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และเพิ่มการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกดว้ยตวัแปรการสนบัสนุนทางสงัคม โดยคาดหวงัว่านกัศึกษาวิชาชีพครูที่เป็น
กลุม่ทดลองหลงัจากไดร้บัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็น
ครูแลว้จะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูมากขึน้ โดยทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ว่า จิต



  208 

วิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองในระยะหลังกรทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งผู้วิจัยได้
ประยกุตใ์ชรู้ปแบบการวิจยัเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) รูปแบบ 
(Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design) เป็นการศึกษาผลของตัวแปร
อิสระต่อตัวแปรตามที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการวัดตัวแปรตามก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และ
กลุ่มควบคมุ (Control Group) อยู่ในสาขาวิชาเดียวกนัและมหาวิทยาลยัราชภฏัเดียวกนัเพื่อเป็น
การควบคุมสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัราชภัฏใหเ้หมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม และท ากิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกนั โดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบการวดัก่อนการทดลอง (Pretest) และวดัหลงัการ
ทดลอง (Posttest) ในระหว่างการทดลองนัน้ กลุม่ทดลองจะไดร้บั ครูคนที่reaครูคนที่menครูคนที่ 
คือ โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ในขณะที่กลุ่ม
ควบคมุไดร้บักิจกรรมเรียนรูเ้ก่ียวกบัเรื่องวิธีการเตรียมตวัที่จะออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูและ
การวางแผนกิจกรรมเสริมที่จะท าใหแ้ก่หน่วยงาน/โรงเรียนที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู และ
หลงัเสรจ็สิน้การอบรมทัง้ 2 กลุม่ ถกูวดัค่าตวัแปรตามอีกครัง้ (Posttest) แลว้น าผลมาเปรยีบเทียบ
กนั โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างดว้ยขอ้จ ากดัความสะดวกในการเดินทางมาเขา้รว่มกิจกรรม
ทุกเดือนในวันเสารห์รืออาทิตยน์ัดพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
หลงัจากที่นกัศกึษาวิชาชีพครูไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร ์และ
จ านวนผูด้  าเนินการทดลองที่ไดส้ามารถด าเนินการตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของโปรแกรมฯ 
ที่ก  าหนดไหว ้และการประเมินผลของโปรแกรมฯ จากแบบบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ จึงก าหนดขนาดตัวอย่างในครัง้นีไ้ว้ 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ -
ภาษาไทย จ านวน 20 คนแบ่งนกัศึกษาวิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มทดลอง 10 คน และนกัศึกษาวิชาชีพ
ครูที่เป็นกลุม่ควบคมุ 10 คน  

ก่อนการน าเสนอ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

 x̄              หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 x̄ad หมายถึง  ค่าเฉลี่ยที่ปรบัแลว้  
SD  หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n              หมายถึง จ านวนนกัศกึษาในกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ 
**             หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีทระดบั .05 
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SS              หมายถึง ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of 
Square) 

MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง 
(Mean of Square) 

 df หมายถึง ชัน้ของความอิสระ (Degree of freedom) 
 F หมายถึง  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 ES หมายถึง ค่ า อิ ท ธิ พ ล  (Effect size)  แ บ บ อิ ส ร ะ ต่ อ กั น 

(Independent) 
ภายหลงัการทดลองใชโ้ปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณ

ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดป้ระมวลผลการวิจยัระยะที่ 2 ตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัเพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยใชส้ถิติวิเคราะหเ์พื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและประเมินผล
โปรแกรมฯ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ 
ANCOVA ซึง่น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 
การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ดว้ยการตรวจสอบค่าความโด่ง (Skewness) 

และความเบ ้(Kurtosis) ควบคู่กับการใชส้ถิติ shapiro - wilktest  เนื่องในการศึกษาครัง้นีก้ลุ่ม
ตัวอย่างนอ้ยกว่า 50 คน คือ กลุ่มตัวอย่าง 20 คน กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน 
(กัลยา วานิชยบ์ัญชา. 2558, น. 391) ซึ่งผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า จากการทดสอบดว้ยตัว
แปรตามจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโคง้ปกติ 
(Shapiro-Wilk= .01, p<.05) แต่ระยะหลังการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ (Shapiro-Wilk= 
.09, p>.05) และเม่ือพิจารณาค่าความเบ ้(Kurtosis) และความโด่ง (Skewness) พบว่า คะแนน
จิตวิญญาณความเป็นครูในระยะก่อนการทดลอง มีความเบ ้= .88 และมีความโด่ง = -1.22 ส่วน
ในระยะหลงัการทดลอง พบว่า มีความเบ ้= .68 และมีความโด่ง = -.98 ซึง่มีค่าความเบแ้ละความ
โด่งไม่เกินบวกลบสอง จึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (George & 
Mallery, 2010) 

จากการตรวจสอบขอ้ตกลงขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ขอ้มลูในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นไป
ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ ดังนั้นจึงน าไปสู่การทดสอบที่ใชพ้ารามิเตอรใ์นการวิเคราะหข์อ้มูลตาม
วตัถปุระสงคก์ารวิจยัระยะที่ 2 โดยแบ่งเป็น 4 สว่นคือ  
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สว่นที่ 1 ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง  
ส่วนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต

วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

ส่วนที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละ
ช่วงเวลาของการทดลองในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  

สว่นที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบสมมติฐาน ตามรายละเอียด ดงันี ้ 
ตอนที ่1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ไดแ้ก่ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 
ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสมัครใจและสะดวกในการเดินทางมาเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกเดือนในวนัเสารห์รืออาทิตยน์ดัพบกนัที่มหาวิทยาลยัราชภฏั ตลอดระยะเวลา 1 ภาค
เรียนหลงัจากที่นกัศกึษาวิชาชีพครูไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร ์
จ านวน 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ-ภาษาไทย จ านวน 20 คน โดยมีการสุม่เขา้กลุม่
ทดลอง 10 คนให้ได้รับโปรแกรมฯและกลุ่มควบคุม 10 คน ไม่ได้รบัโปรแกรมฯ รายละเอียด
ลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างและค่าสถิติพืน้ฐานของตวัแปร แสดงในตาราง 23 

ตาราง 23 จ านวนและรอ้ยละของลกัษณะทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างที่เขา้รว่มโปรแกรม 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลอง (n=10) กลุ่มควบคุม (n=10) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     

- หญิง 10 100.00 9 90.00 

- ชาย - - 1 10.00 

2. พ่อแม่/เครือญาต ิประกอบอาชีพครู     

- มี 5 50.00 5 50.00 

- ไม่มี 5 50.00 5 50.00 
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จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงทัง้หมด จ านวน 10 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 100.00 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 90.00 
และเพศชาย จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10  

พ่อแม่/เครือญาติของกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพครู พบว่า ทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีพ่อแม่/เครือญาติ ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
50.00 และไม่มีพอ่แม่/เครือญาติ ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.00  

ตอนที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพือ่เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นการพฒันาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา       
จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครู เพื่อใหท้ราบว่าเม่ือนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ท ากิจกรรมใน
โปรแกรมฯ แล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมได้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลงัเสรจ็สิน้โปรแกรมฯ ผูว้ิจยัด าเนินการพฒันาโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 
ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู โดยแบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้  

ขัน้ตอนที่ 1 ก่อนการสรา้งโปรแกรมฯ 
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งสรุปสาเหตุของจิตวิญญาณ

ความเป็นครูและ ลกัษณะและตวับง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู มีรายละเอียด ดงันี ้  
1) สาเหตุของจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า จากที่ผ่านมาการปฏิบตัิ

หนา้ที่ครูของผูป้ระกอบวิชาชีพครูยงัประสบกบัปัญหากล่าว คือ จากส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่ง
การเรียนรูแ้ละคณุภาพเยาวชนไดส้  ารวจความคิดเห็นครูสอนดีจ านวน 210 คน โดยกลุ่มตวัอย่าง
กระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศเพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท าหนา้ที่ครูและ
แนวทางการส่งเสริมครูใหส้ามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดด้ียิ่งขึน้ซึ่งพบ 6 ปัญหาที่ส  าคัญที่กลายเป็น
อปุสรรคของการท าหนา้ที่ครู ซึ่งหนึ่งในปัญหาคือครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่
ปรบัตวั 16.49% (รุง่นภา จิตรโรจนรกัษ์. 2558, น. 1) จากผลการส ารวจมีขอ้สงัเกตน่าสนใจที่ท  า
ใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ครูยงัไม่ประสบผลส าเรจ็และคณุภาพการศกึษาไม่ไดร้บัการพฒันาเท่าที่ควรซึง่
ประการหนึ่งคือครูรุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งมีความส าคัญต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สจีวรรณ  ทรรพวส.ุ 2559, น. 4) 
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 2) ลกัษณะและตวับ่งชีท้ี่สะทอ้นถึงจิตวิญญาณความเป็นครูสรุปได้จาก
การสงัเคราะหง์านวิจยัเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 
พ.ศ. 2560 จ านวน 14 เรื่อง สรุปไดว้่าลกัษณะการใหค้วามหมายของจิตวิญญาณความเป็นครู
สามารถอธิบายไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 1) การใหค้วามหมายถึงสิ่งที่เป็นสภาวะทางจิต และ 2) การ
ใหค้วามหมายถึง สิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่สะทอ้นผ่านการท างานครู ซึ่งทัง้สองลกัษณะนีเ้ช่ือมโยงถึง
ความรูส้ึก นึกคิดที่มีต่อวิชาชีพครู โดยผูว้ิจัยไดจ้ัดกลุ่มใหม่เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดนิยาม
ศพัทค์รา่วๆไวเ้พื่อใชล้งพืน้ที่สมัภาษณเ์ชิงลกึในการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็น
ครูในบริบทสงัคมไทย โดยแบ่งกลุ่มตามลกัษณะหรือตวับ่งชีท้ี่มีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ จิต
วิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย หมายถึง เป็นความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพครู ประกอบดว้ย 1) ความตระหนักรูเ้ห็นคุณค่าตนเอง (มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูไ้ดด้ี ถ่ายทอดเป็น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย รูจ้กัปรบัตวัและปรบัการสอนใหเ้ขา้
กบับรบิทที่แวดลอ้มเป็นคนช่างสงัเกต  ความสามารถในการจดัสรรเวลาที่ดีมี  มีการพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรอบรูใ้นสาขาวิชาชีพ
ของตน  มีความเช่ียวชาญในการสอน มีจิตวิทยาในการสอน) 2) ศรทัธาในวิชาชีพ (มีความรกั
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความสุขกับการสอน มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์) 3) การให้
ความส าคัญมีคุณค่าของบทบาทหนา้ที่  (การปฏิบตัิหนา้ที่ครู มีเป้าหมายในการท างานเพื่อเด็ก 
อบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้มีความรูคู้่คุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   มีความซื่อสัตย์ต่อ
วิชาชีพ  มีความรบัผิดชอบ) 4) ความผูกพันมุ่งมั่นกระท าหนา้ท่ีใหเ้กิดความสมัฤทธ์ิสูงสุด (การ
เสียสละในงานครู การท างานเชิงรุก ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตผุล มีเหตผุลในการปฏิบตัิงาน มี
ความวิริยะ อุตสาหะ  จิตอาสาและจิตสาธารณะ  เป็นผูร้่วมงานอย่างสรา้งสรรค์ มีความอดทน มี
ความผูกพนัระหว่างครูกบัศิษย์ และ5) การเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม (ปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความ
รกัและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือดว้ยการถ่ายทอดความรูแ้ก่เพื่อนครูและลกูศิษยโ์ดย
ไม่ปิดบังอ าพราง เป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษยแ์ละเพื่อนครู   มีความสัมพันธ์กับผูป้กครองและ
ชมุชน  การท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทกุดา้น การพดูจาไพเราะ การใหเ้กียรติผูเ้รียน มีการประหยดั
และสอนใหน้กัเรียนประหยดั เขา้ใจในตวัลกูศิษย  ์ การเห็นคุณค่าผูอ้ื่น การเห็นคุณค่าของการอยู่
รว่มกนัอย่างสนัติ บคุลิกภาพดี มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและมีความเป็นกลัยาณมิตร การปฏิบตัิต่อศิษย์
โดยเสมอภาค)    

1.2 น าขอ้สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง มาเป็น
กรอบมโนทศันใ์นการท าความเขา้ใจปรากฏการณ ์และพฒันาเครื่องมือแนวค าถามสมัภาษณ ์ดงั
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ตวัอย่างเครื่องมือ เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth interview) ในการศึกษาวิจยัระยะที่ 1 เพื่อ
ตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย เพื่อค้นหากระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู และเพื่อคน้หาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์ 

1.3 น าขอ้คน้พบจากการวิจยัระยะที่ 1 ไดแ้ก่ กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม
ของครูผูมี้   จิตวิญญาณความเป็นครู คือเทคนิคการแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า 
ส่วนเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู และ   การไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม น ามาสรา้งโปรแกรมพฤติกรรมศาสตรท์ี่ ใชใ้น
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ด้วยการออกแบบกิจกรรม และจัดเตรียมอุปกรณ์
ประกอบการท ากิจกรรม ไดแ้ก่ บทละคร สื่อภาพยนตร ์แบบบนัทึกความคิดเห็น และแบบสงัเกต
ความถ่ีของพฤติกรรม และวิเคราะหบ์ทละคร สื่อภาพยนตรเ์ก่ียวกบัสถานการณข์องตวัละครครูที่มี
จิตวิญญาณความเป็นครูที่น  ามาใชเ้ป็นสื่อประกอบการท ากิจกรรม ซึง่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากแนวคิด
การปรบัพฤติกรรมทางปัญญาโดยใชท้ฤษฎีปัญญาสงัคมของ Bandura (1986) เป็นเทคนิคการ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาโดยน าขอ้คน้พบดา้นเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
จากการวิจยัระยะที่ 1 มาสรา้งกิจกรรม ไดแ้ก่  

ก) ตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู  ร่วมกับตัวแปรการแสดง
ตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกิจกรรมการพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู
จากการเห็นตวัแบบที่เป็นตวัละครครูจากสื่อภาพยนตรท์ี่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลอง 

ข) ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ร่วมกับตัวแปรการแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกิจกรรมการพฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจากการเห็นตวัแบบ
ที่เป็นตวัละครครูจากสื่อภาพยนตรท์ี่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลอง 

ค) ตัวแปรการได้รบัแรงสนับสนุนทางสังคม เป็นกิจกรรมพัฒนาการ
สนบัสนุนทางสงัคมที่จดัใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองเม่ือไดแ้สดงจิตวิญญาณความเป็น
ครูแลว้  

     การสรา้ง 3 กิจกรรมนีเ้พื่อสง่ผลตอ่การพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู มี
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี ้ 

1.3.1 กิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู เป็นกิจกรรม
แรกส าหรบันักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลอง ที่มุ่งปรบัตัวแปรภายในด้วยการสรา้งการเรียนรู ้
(Learning) จากการไดร้บัความรูใ้หม่ (Acquired) ที่เก่ียวกบัการมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อให้
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พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเริ่มการปรบักระบวนการทางปัญญาดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากการ
สงัเกตตวัแบบจากสื่อภาพยนตรเ์พื่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาก่อนและสง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีกิจกรรมหลายรูปแบบประกอบดว้ย 1) การน าเสนอ
เนือ้หาเพลงและตวัละครครูที่เป็นตวัแบบที่สะท้อนถึงครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านสื่อยทููป 
จ านวน 1 เรื่อง โดยใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูไดฟั้งเพลง “รางวลัของครู” เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาล
ใจที่อยากจะเป็นครู   2) การแสดงเนือ้หาและตวัแบบผ่านสื่อยทูปู เช่น เนือ้หาเพลงที่สะทอ้นถึงครู
ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู การแสดงปฏิกิรยิาของครูกบัศิษย ์การแต่งกายของครู 3) การสงัเกต
ตวัแบบจากสื่อยทูปู เช่น ตวัละครครูที่แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4) สรุปสาระส าคญัของการสงัเกตตวัแบบ เช่น ขอ้ความใด/ภาพตรงไหนที่รูส้กึประทบัใจมากที่สดุ 
คิดอย่างไรกบัความเป็นครู แลว้อยากจะเป็นครูไหมเพราะอะไร 5) การน าเสนอตวัละครครูที่เป็น
ตวัแบบที่สะทอ้นถึงครูที่มี    จิตวิญญาณความเป็นครูผ่านสื่อภาพยนตร ์“โรงเรียนปลายขา้ว” เพื่อ
ตอกย า้ใหน้กัศึกษาวิชาชีพครูไดเ้กิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพิ่มมากขึน้ 6) มีการแสดงตวั
แบบผ่านสื่อ เช่น การเห็นคณุค่าตนเอง ศรทัธาในวิชาชีพครู ตระหนกัในบทบาทหนา้ที่ครู การเป็น
แบบอย่างที่ดีและการยดึมั่นผกูพนัในวิชาชีพครู 7) การสงัเกตตวัแบบจากสื่อยทูปู เช่น ตวัละครครู
ที่แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 8) สรุปสาระส าคญัของการสงัเกต
ตวัแบบ เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรมอย่างไร และรูส้ึกอย่างไร 9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น 
ฉากไหนหรือตรงจุดไหนของสื่อภาพยนตรน์ีท้ี่รูส้ึกประทับใจตัวละครครูมากที่สดุ  คิดอย่างไรกับ
ความเป็นครู แลว้อยากจะเป็นครูไหมเพราะอะไร 10) การทบทวนพฤติกรรมหลกั เช่น ตวัละครครู
แสดงพฤติกรรมอย่างไรบา้งที่สะทอ้นถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ก่อนท ากิจกรรมอื่นตอ่ไป 

13.2 กิจกรรมการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็นกิจกรรมที่สอง
ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลอง ที่มุ่ งปรับตัวแปรภายในด้วยการสร้างการเรียนรู ้
(Learning) จากการไดร้บัความรูใ้หม่ (Acquired) เก่ียวกบัครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อให้
พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเริ่มการปรบักระบวนการทางปัญญาดว้ยการใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากการ
สังเกตตัวแบบเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปัญญาก่อนและส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย 1) การน าเสนอตวัละครครู
ที่เป็นตวัแบบที่สะทอ้นถึงครูที่มี จิตวิญญาณความเป็นครูผ่านสื่อภาพยนตร ์จ านวน 1 เรื่อง โดยให้
นกัศกึษาวิชาชีพครูไดช้มสื่อภาพยนตรเ์รื่อง “โรงเรยีนปลายขา้ว” เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาวิชาชีพครู
เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 2) การแสดงตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร ์เช่น การเห็นคุณค่าตนเอง 
ศรทัธาในวิชาชีพครู ตระหนักในบทบาทหนา้ที่ครู การเป็นแบบอย่างที่ดีและการยึดมั่นผูกพันใน
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วิชาชีพครู 3) การสงัเกตตัวแบบจากสื่อ เช่น ตัวละครครูที่แสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงครูที่มีจิต
วิญญาณความเป็นครู 4) สรุปสาระส าคญัของการสงัเกตตวัแบบ เช่น ตวัละครครูแสดงพฤติกรรม
อย่างไร และรูส้ึกอย่างไร 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้จตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูองค์ประกอบด้าน
ความรูส้กึ เช่น ฉากไหนหรือตรงจดุไหนที่นกัศกึษารูส้กึประทบัใจบทบาทครูมากที่สดุนกัศกึษาคิด
อย่างไรกบัวิชาชีพครู แลว้นกัศึกษาอยากจะประกอบวิชาชีพครูไหม 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้จต
คติที่ดีต่อวิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้นความรูเ้ชิงประเมินค่าเก่ียวกับวิชาชีพครู เช่น วิชาชีพครูมี
ประโยชน์หรือโทษอย่างไร 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้จตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้น
แนวโนม้ที่จะกระท าตาม เช่น ช่วยกนัวางแผนว่าการจะเป็นครูที่ดีแลว้จะท าพฤติกรรมอะไรบา้งที่
สะทอ้นถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายภายในกลุม่ถึงสถานการณ์
สมมติตามประเด็นที่ก  าหนดให ้ช่วยกนัสรุปถึงพฤติกรรมที่ครูควรกระท าที่สะทอ้นถึงจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 8) การทบทวนพฤติกรรมหลกั เช่น ตวัละครครูแสดงพฤติกรรมอย่างไรบา้งที่สะทอ้น
ถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ก่อนท ากิจกรรมอื่นตอ่ไป  

13.3 กิจกรรมการพฒันาการไดร้บัแรงสนบัสนนุทางสงัคม เป็นกิจกรรมที่
สามส าหรบันกัศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลอง ที่ตอ้งการปรบัเปลี่ยนตวัแปรการไดร้บัแรงสนบัสนุน
ทางสังคม โดยการลดอิทธิพลจากภายนอกด้วยการได้รบัแรงสนับสนุนทางสังคมหลังจากที่
นักศึกษาวิชาชีพครูมีแนวโนม้ที่จะท าพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครูแลว้ถึงไดร้บั
แรงสนบัสนนุทางสงัคม มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ประกอบดว้ย 1) นกัศกึษาวิชาชีพครูไดร้บัเอกสาร
เรื่องสัน้“ครูทอมสนักบัเท็ดดี”้ ที่มีตวัละครครูแสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึงการมีจิตวิญญาณความ
เป็นครู 2) การสงัเกตตัวแบบจากเอกสาร เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรมที่สะทอ้นถึ งการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 3) สรุปสาระส าคญัของการสงัเกตตวัแบบ เช่น ตวัละครครูแสดงพฤติกรรม
อย่างไร และรูส้ึกอย่างไร 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เช่น ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่รูส้ึกประทบัใจ
บทบาทครูมากที่สุด คิดอย่างไรกับวิชาชีพครู อยากจะประกอบวิชาชีพครูไหมเพราะอะไร แลว้
วิชาชีพครูมีประโยชนห์รือโทษอย่างไร ถา้นกัศึกษาเป็นตวัละครครูทอมสนันกัศึกษาจะท าอย่างไร 
ตวัละครครูทอมสนัท าพฤติกรรมอะไรแลว้ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นอะไรบา้ง (ดา้นขอ้มลู
ข่าวสาร ด้านอารมณ์  ด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับและด้านวัตถุสิ่ งของ) จากเท็ดดี ้บ้าง   
5) การทบทวนพฤติกรรมหลกั เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรมอย่างไรบา้งที่สะทอ้นถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูแลว้ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมดา้นอะไรบา้ง (ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้น
อารมณ ์ดา้นการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและดา้นวตัถสุิ่งของ)  
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ขัน้ที่ 2 ระหว่างการพฒันาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิต
วิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ด าเนินการพฒันาโปรแกรมดงันี ้ 

2.1 คัดเลือกกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ใกลเ้คียงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 สาขาวิชา ที่
สมัครใจและสะดวกในการเดินทางมาเขา้ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทุกเดือนในวันเสารห์รือ
อาทิตยน์ดัพบกนัที่มหาวิทยาลยัราชภฏั ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลงัจากที่นกัศึกษาวิชาชีพ
ครูไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร์ มีความสมัครใจและยินยอม
เขา้รว่มโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.2 การทดลองใช ้(tryout) โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตรซ์ึง่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 10 
คน เริม่จากชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการวิจยัและอธิบายกิจกรรมในโปแกรมฯ  

2.3 ด าเนินการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้
ในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใหน้ักศึกษาบันทึกความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสรจ็สิน้การทดลองใช ้(tryout)  

2.4 ด าเนินการปรบัแกไ้ขกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมโดยเพิ่มเวลาการท ากิจกรรม
มากขึน้เนื่องจากเป็นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู โดยปรบัการจดักิจกรรมครัง้แรกใหเ้ป็น 
3 ชั่วโมงครึง่ และเพิ่มกิจกรรมตอกย า้ทกุเดือนจนครบ 1 ภาคเรียน  

ผูว้ิจยัสรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการ
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู หลงัจากท าการปรบัแกไ้ขจากการทดลองใช ้ตามตาราง 24 
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ตาราง 24 ภาพรวมของกิจกรรม วตัถปุระสงคข์องกิจกรรม โดยใชแ้นวคิดการปรบัพฤติกรรมทาง
ปัญญา/ทฤษฎีปัญญาสงัคม 

ครั้ง
ที ่

เวลา ช่ือ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

 ส่ือทีใ่ช้ เทคนิคทีใ่ช้ 

1-5  600 

นาที  

(10 

ชม.) 

การ

พฒันา

แรง

บนัดาลใจ

ที่อยากจะ

เป็นครู 

เพื่อพฒันาแรง

บนัดาลใจที่

อยากจะเป็น

ครู 

 สื่อภาพยนตร์

จ านวน 3 เรื่อง 

-  สื่อเพลงจากยทูปู 

“รางวลัของครู”  

- สื่อภาพยนตร ์

“โรงเรยีนปลาย

ขา้ว”  

- สื่อภาพยนตร ์“ครู

ผูเ้ป็นดวงประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบ

เห็นในโรงเรยีนที่ 

การน าเสนอตวั

แบบ 

- ตวัแบบ

สญัลกัษณ ์

- ตวัแบบที่มีชีวิต

จรงิ 

     ออกฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ครั้ง
ที ่

เวลา ช่ือ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

 ส่ือทีใ่ช้ เทคนิคทีใ่ช้ 

1-5 600 

นาที 

(10 

ชม.) 

การ

พฒันา

เจตคติท่ีดี

ตอ่วิชาชีพ

ครู 

เพื่อพฒันาเจต

คติที่ดีต่อ

วิชาชีพครู 

 สื่อภาพยนตร์

จ านวน 2 เรื่อง 

- สื่อภาพยนตร ์

“โรงเรยีนปลาย

ขา้ว”  

- สื่อภาพยนตร ์“ครู

ผูเ้ป็นดวงประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบ

เห็นในโรงเรยีนที่ 

ออกฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

การน าเสนอตวั

แบบ 

- ตวัแบบ

สญัลกัษณ ์

- ตวัแบบที่มีชีวิต

จรงิ 

1-5 540 
นาที 

(6 ชม.) 

การ

พฒันา 

การได ้ 

รบัแรง

สนบัสนนุ

ทางสงัคม 

เพื่อพฒันาแรง

สนบัสนนุทาง

สงัคม 

 - เอกสารเรื่องสัน้

“ครูทอมสนั

กบัเท็ดดี”้ 

- สื่อภาพยนตร ์“ครู

ผูเ้ป็นดวงประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบ

เห็นในโรงเรยีนที่ 

ออกฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

การน าเสนอตวั

แบบ 

- ตวัแบบ

สญัลกัษณ ์

- ตวัแบบที่มีชีวิต

จรงิ 
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ขั้นที่  3 หลังการพัฒนาโปแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู ด าเนินการทดลองโปรแกรมฯ ดงันี ้ 

3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ไดแ้ก่ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูที่ใกลเ้คียงกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย จ านวน 20 คน  ที่สมัครใจและ
สะดวกในการเดินทางมาเขา้รว่มกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทกุเดือนในวนัเสารห์รืออาทิตยน์ดัพบกนั
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่นักศึกษาวิชาชีพครูได้ออกฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร  ์แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน และ
กลุม่ควบคมุ จ านวน 10 คน  

3.2 ด าเนินการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ตอนของโปรแกรมฯ ผูว้ิจัยให้
กลุ่มทดลองเขา้รบัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
จ านวน 5 ครัง้ ใชเ้วลาทัง้สิน้ 26 ชั่วโมง ส าหรบักลุ่มควบคมุไดร้บัการจดักิจกรรมเก่ียวกับวิธีการ
เตรียมตัวที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการวางแผนว่าจะท ากิจกรรมเสริมอะไรใหแ้ก่
หน่วยงาน/โรงเรยีนที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพใชเ้วลา 4 ชั่วโมง    

3.3 วดัคะแนนแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อประเมินผลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ  

ตอนที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามในแต่ละช่วงเวลา
ของการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีไ่ด้มีการปรับคะแนน 

ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม คือ จิต
วิญญาณความเป็นครูในกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง  ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตาราง 25 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในแตล่ะช่วงเวลาของกลุม่ตวัอย่างทัง้
สองกลุม่  

กลุ่มตัวอย่าง/ตัวแปร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

 x̄    SD x̄ SD 

กลุ่มทดลอง (n=10)     

จิตวิญญาณความเป็นครู 136.20 8.404 153.12 1.185 

กลุ่มควบคุม (n=10)     

จิตวิญญาณความเป็นครู 137.50 11.306 143.48 1.185 

 

จากตาราง 25 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
กลุ่มทดลองในระยะหลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
(x̄ad กลุม่ทดลอง =153.12, x̄ad กลุม่ควบคมุ = 143.48) 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานที่ได้มีการปรับคะแนน 
ภายหลังการทดลองโดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม (Covariate Variable) 
ของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู ทีไ่ด้รับและไม่ได้รับโปรแกรมพฤตกิรรมศาสตรท์ีใ่ช้ในการพัฒนา
จติวิญญาณความเป็นครู  

ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) พบว่า เป็นไปตามขอ้ตกลง
เบื ้องต้น (ภาคผนวก) จึงสามารถใช้สถิติวิ เคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
(ANCOVA) ในการทดสอบสมมติฐานได ้สามารถแสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มดงัตาราง 
26 ดงันี ้ 
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนรว่มของจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ เมื่อใชค้ะแนนก่อนการทดลองเป็นตวัแปรรว่ม 
(Covariate variable)  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p ES 

ตวัแปรรว่ม 212.93 1 212.93 15.21 .001 .47 

กลุม่การทดลอง 463.31 1 463.31 33.08   

ความคลาดเคลื่อน 238.01 17 14.00    

 

จากตาราง 26 พบวา่ จิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ของกลุ่มทดลองในระยะหลงั
การทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (x̄ad กลุม่ทดลอง =153.12, 
x̄ad กลุ่มควบคมุ = 143.48) โดยมีค่าอิทธิพลอยู่ในระดบักลาง แสดงว่าความแตกต่างของคะแนน
จิตวิญญาณความเป็นครูระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุเป็นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ซึง่ยอมรบัสมมติฐานขา้งตน้  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความ
เป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นการ
วิจยัผสานวิธีแบบส ารวจตามล าดบั (Sequential Exploratory Mixed Methods Design) โดยแบ่ง
การศกึษาออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้     

การวิจยัระยะที่ 1 มีความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ขอ้ ไดแ้ก่  
1. เพื่อสงัเคราะหค์วามหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจิตวิญญาณ

ความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึจากมมุมองของอาจารยใ์นบรบิทของสงัคมไทย 
2. เพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิตวิญญาณ

ความเป็นครู  
3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยั  ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
การวิจยัระยะที่ 2 มีความมุ่งหมายของการวิจยั 1 ขอ้ ไดแ้ก่  

4. เพื่อศกึษาผลของการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศกึษาวิชาชีพครู
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

การวิจัยครัง้นีเ้ริ่มดว้ยการวิจัยระยะที่ 1 โดยวิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (Case 
Study) เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจัยที่  1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ อาจารย์คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 4 คน รวมทัง้สิน้ 16 คน ที่
มีลักษณะเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง 
(Purposeful Selection) ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) 
ดว้ยเครื่องมือแนวค าถามสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้ง  (Semi-Structured Inter) และวิเคราะห์
เนือ้หาขอ้มลูเชิงคุณภาพ (Content Analysis) เพื่อน าขอ้คน้พบที่ไดใ้ชส้รา้งเครื่องมือในการวิจัย
ระยะที่ 2  

เม่ือเขา้สู่การวิจยัระยะที่ 2 เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 4 กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
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2562  1 สาขาวิชา จ านวน 20 คน สุ่มเขา้กลุ่มทดลอง 10 คน และสุ่มเข้ากลุ่มควบคุม 10 คน 
คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างที่สะดวกเดินทางมาและมีความสมคัรใจเขา้รว่มโปรแกรมนี ้ เพราะโปรแกรม
นีต้อ้งมีการสมคัรใจเขา้รว่มเนื่องจากโปรแกรมที่ใชพ้ฒันากลุม่ตวัอย่างใหมี้จิตวิญญาณความเป็น
ครูสงูขึน้นัน้เป็นการน าแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavior Modification) 
มาเป็นพืน้ฐานในการปรบัเปลี่ยนตวัแปรทางปัญญา (กระบวนการทางปัญญา) ของนกัศึกษาครู
เพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็นครู) ซึ่งนักศึกษากลุ่มนีเ้ป็น
นักศึกษาที่ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากที่คณะครุศาสตรไ์ดมี้การจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศใหแ้ลว้หลงัจากนั้นปล่อยใหน้ักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจนครบ 1 ภาค
เรียนแลว้จึงมีการนัดหมายนักศึกษาเขา้มาสัมมนาในคณะครุศาสตรซ์ึ่งเป็นระบบของการออก
ฝึกสอนของคณะครุศาสตร ์ซึ่งตวัผูว้ิจยัเองไม่สามารถบงัคบันกัศึกษากลุ่มที่ออกฝึกสอนใหม้าเขา้
ร่วมกิจกรรมที่ผู้วิจัยจัดขึน้ในทุกเดือนจนครบ 1 ภาคการศึกษาไดจ้ึงเป็นขอ้จ ากัดในการเลือก
นกัศึกษาที่ออกฝึกสอนไม่ไกลจากมหาวิทยาลยัราชภฏัและสามารถกลบัมาใหข้อ้มลูเราไดซ้ึ่งนัด
พบกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ โปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูของนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ 1) การ
พัฒนาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 2) การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 3) การพัฒนาการ
สนับสนุนทางสังคม จัดกระท าในกุล่มทดลอง ทั้งหมดจ านวน 5 ครัง้ ใชเ้วลาทั้งสิน้ 26 ชั่วโมง 
ตลอด 1 ภาคการศึกษาที่นกัศึกษาวิชาชีพครูออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ส่วนแบบวดัตวัแปร
ตามเป็นแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครู แบบวดัดงักลา่วมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการมี
จิตวิญญาณความเป็นครู จ านวน 70 ขอ้ มีค่าความสอดคลอ้งของโปรแกรม (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.6-1.0 มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.33-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.82 และคดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ .50 
ขึน้ไป ปรบัค าถามใหเ้หมาะสมกบัเวลาที่ใชใ้นการวดั และปรบัภาษาขอ้ความใหก้ระชบัเหมาะสม
สอดคลอ้งกับจิตวิญญาณความเป็นครู รวมทั้งสิน้ 32 ข้อ วัดก่อนการทดลองและวัดหลังการ
ทดลอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลค่าด้วยสถิติ  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้และค่าความโด่ง สว่นการวิเคราะหผ์ลของการพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ 
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ค่าความแปรปรวนรว่ม (ANCOVA) เพื่อทดสอบที่ว่าจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองใน
ระยะหลงัการทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ  

ในส่วนนี ้ผู้วิจัยน าเสนอการสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ตามล าดบั ดงันี ้ 

สว่นที่ 1 สรุปผลการวิจยั 
1.1 สรุปผลการวิจยัระยะที่ 1  
1.2 สรุปผลการวิจยัระยะที่ 2  

สว่นที่ 2 อภิปรายผลการวิจยั 
2.1 อภิปรายผลการวิจยัระยะที่ 1 
2.2 อภิปรายผลการวิจยัระยะที่ 2  

สว่นที่ 3 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  

ส่วนที ่1 สรุปผลการวิจยั  
ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั    

4 ขอ้ มีรายละเอียดดงันี ้ 
1.1 สรุปผลการวิจัยระยะที ่1  

ผลการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารยค์รุ
ศาสตรใ์นบริบทของสงัคมไทย เพื่อคน้หากระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณ
ความเป็นครู และเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยั ดงันี ้ 

1.1.1 ผลการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจิต
วิญญาณความเป็นครูร่วมกบัการสมัภาษณเ์ชิงลึกของอาจารยค์รุศาสตรใ์นบริบทของสงัคมไทย 
พบว่าขอ้คน้พบจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึของอาจารยค์รุศาสตรมี์ลกัษณะหรือตวับ่งชีท้ี่สะทอ้นถึง
จิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นขอ้คน้พบใหม่จากการสมัภาษณอ์าจารยค์รุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูตอ้งรูจ้ักการจัดท าบญัชี
รายรบัรายจ่ายเพื่อการปลดหนีส้ินครู แต่เม่ือน าองคป์ระกอบที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารยค์รุศาสตรม์าเทียบเคียงกบังานวิจยัในอดีตที่ไดว้ิเคราะหจ์ากเอกสารจ านวน 14 เรื่องนัน้ 
พบว่า มีลกัษณะรว่มกนัอยู่หลายประการเพียงแต่ใชก้ารเรียกที่อาจแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย เช่น 
ความตระหนักรูเ้ห็นคุณค่าตนเอง อาจใชช่ื้อเรียกว่าความศรทัธาในตนเอง เป็นตน้ ผูว้ิจัยจึงใช้
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ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลกึของอาจารยค์รุศาสตรเ์ป็นหลกั
แลว้น าผลการวิเคราะหจ์ากเอกสารมาเทียบเคียงความหมาย สรุปไดว้่า จิตวิญญาณความเป็นครู
ในบรบิทสงัคมไทย หมายถึง การที่บคุคลมีความรูส้กึนกึคิดเก่ียวกบัจิตใจในทศิทางบวก 4 ประการ 
คือ 1) การเห็นคณุค่าตนเองเป็นการยอมรบัตนเองเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการท างาน
ครูรวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการประกอบวิชาชีพครูโดยมีความมุ่งหวงัที่จะประสบความส าเรจ็ใน
วิชาชีพครู 2) ศรทัธาในวิชาชีพครูเป็นความเช่ือในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิงานใน
วิชาชีพครู 3) ตระหนกัในบทบาทของการเป็นครูเป็นการใหค้วามส าคญัของคณุค่าบทบาทหนา้ที่
ในบทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้การเป็นคูค่ิดรว่มทกุขร์ว่มสขุ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
แสดงออกที่เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิตน บคุลิกภาพทั่วไป กิรยิาวาจาที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู
รวมทัง้การรูจ้กัการจดัท าบญัชีรายรบัรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ินครูและ 4) ยึดมั่นผกูพนัในวิชาชีพครู
เป็นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบคุคลที่เป็นครูที่สมัพนัธก์บังานวิชาชีพครู  

1.1.2. กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า 
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเขา้สูว่ิชาชีพครู และช่วงเขา้สูว่ิชาชีพครู ดงันี ้ 

1) ช่ วงก่ อน เข้าสู่ วิ ชา ชีพค รู หมายถึ ง  ช่ วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่ างที่
เปรียบเสมือนการเริ่มไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและทกัษะพืน้ฐานมากมายเก่ียวกบั
พฤติกรรมการมี    จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา ตวัแทนและกลวิธีการถ่ายทอด ดงันี ้ 

1.1) การถ่ายทอดในมิติเนือ้หา หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ตวัอย่างตัง้แต่
วัยศึกษาเล่าเรียนจนเข้าสู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูแล้วเคยได้รับการถ่าย ทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูในมิติเนือ้หาที่ไดร้ะบุไวใ้นหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต/   ครุศาสตรบณัฑิตในช่วงของการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู เช่น การท าความเขา้
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาจิตวิทยา บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบในงานครู
ในรายวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ เป็นตน้ และเนือ้หาที่เกิดจากการสอนเสรมิและสอดแทรก
ขึน้มาในรายวิชาชีพครูในช่วงของการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู  เช่น เรื่องการปรับตัว การมี
ปฏิสมัพนัธต์่อกนัการช่วยเหลือกนัและเรื่องความเสียสละอดทน เป็นตน้ จนท าใหก้ลุ่มตวัอย่างได้
เป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  

 1.2) การถ่ายทอดในมิติตัวแทน หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง
ตัง้แต่วัยศึกษาเล่าเรียนจนเขา้สู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูแลว้เคยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูซึ่งกลุ่มตัวอย่างไดเ้คยมีปฏิสัมพันธ์กันกับ
บุคคลในสงัคมแลว้ท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ดีเก่ียวกับวิชาชีพครูบทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการ
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ท างานของครูที่ดีผ่านตวัแทนการถ่ายทอดที่ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแทน 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มอาจารย ์
กลุ่มเพื่อนร่วมสถานศึกษา กลุ่มครูพี่เลีย้งในโรงเรียนที่ออกฝึกสอน กลุ่มสื่อ กลุ่มครอบครวั และ
กลุม่สงัคมเพื่อนบา้น เป็นตน้ จนท าใหเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู  

1.3) การถ่ายทอดในมิติกลวิธี หมายถึง หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่ม
ตัวอย่างตัง้แต่วยัศึกษาเล่าเรียนจนเขา้สู่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูแลว้เคยไดร้บัการถ่ายทอด
ความรู ้ความสามารถและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสรา้ง
ประสบการณ์ใหก้ับกลุ่มตัวอย่างไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครูและลกัษณะการ
ท างานของครูที่ดี ประกอบดว้ย 5 กลวิธี ไดแ้ก่ การแสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า 
การบรรยายและเทคนิคการจดจ า การมอบหมายงาน การเขา้รว่มและมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลยั และการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เป็นตน้ จนท าใหก้ลุ่มตัวอย่างไดเ้ป็น
ครูผูมี้ จิตวิญญาณความเป็นครู  

2) ช่วงเขา้สู่วิชาชีพครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือน
การเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัและเคยถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ
และทักษะพื ้นฐานมากมายเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครู แบ่งออกเป็น 2 บทบาท คือ  
1) บทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู และ 2) บทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิต
วิญญาณความเป็นครูมิติเนือ้หา ตวัแทนและกลวิธีการถ่ายทอด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1) บทบาทผูร้บัการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง ช่วง
ชีวิตของกลุ่มตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรแ์ลว้กลายเป็น
สมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและทักษะพืน้ฐาน
มากมายเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา ตวัแทนและกลวิธีการถ่ายทอดจนท าให้
กลุม่ตวัอย่างไดเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ดงันี ้  

2.1.1) บทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
เนือ้หาหมายถึง กลุม่ตวัอย่างเคยไดร้บัการถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นการเรียนรูเ้พื่อใหไ้ดรู้จ้กัวิชาชีพครู
เพิ่มมากขึน้ เรียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ถูกตอ้ง เรียนรูก้ารอยู่รว่มกนั
ของสมาชิกกลุม่วิชาชีพ คณุลกัษณะทางบคุลิกภาพท าใหอ้าจารยค์รุศาสตรมี์ทกัษะทางสงัคมและ
พฤติกรรมเป็นที่ยอมรบัของสมาชิกในองคก์ารเพิ่มมากขึน้ ประกอบดว้ยเนือ้หาที่ตอ้งใชส้อนใน
รายวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นครู ไดแ้ก่ เทคนิค กระบวนการเตรียมรายละเอียดของเนือ้หาที่ใช้
สอน และวิธีการนิเทศนกัศึกษาครู เป็นตน้ รวมทัง้เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัรายวิชาความเป็นครูแต่
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ตอ้งเรียนรูเ้พื่อที่จะเขา้สู่การเป็นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตร์ ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีมและ
วฒันธรรมองคก์รสิ่งที่เราควรปฏิบตัิเม่ือเขา้มาท างานในองคก์ร เป็นตน้  

2.1.2) บทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
ตวัแทน หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตร์แล้วกลายเป็นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตร์แล้วเคยได้รับการถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูซึ่งกลุ่มตัวอย่างไดเ้คยมีปฏิสัมพันธ์กันกับ
บคุคลในสงัคมแลว้เกิดการเรียนรูท้ี่ดีเก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างาน
ของครูที่ดีผ่านตวัแทนการถ่ายทอดประกอบดว้ย 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนรว่มองคก์ารวิชาชีพและ
กลุม่สื่อ เป็นตน้ จนท าใหก้ลุม่ตวัอย่างไดเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 

2.1.3) บทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
กลวิธี หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตรแ์ลว้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ
และทกัษะพืน้ฐานมากมายเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสรา้ง
ประสบการณใ์หก้บัอาจารยค์รุศาสตรไ์ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะ
การท างานของครูที่ดีประกอบดว้ย 2 กลวิธี ไดแ้ก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการ
แนะน า การเขา้รว่มและมีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมคณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลยั  เป็นตน้ จนท า
ใหก้ลุม่ตวัอย่างไดเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 

2.2) บทบาทผูใ้หก้ารถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู หมายถึง ช่วง
ชีวิตของกลุ่มตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตรแ์ลว้กลายเป็น
สมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตรเ์คยไดร้บัการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ และทักษะพืน้ฐาน
มากมายเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติเนือ้หา ตวัแทนและกลวิธีการถ่ายทอดจนท าให้
กลุม่ตวัอย่างไดเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู ดงันี ้  

2.2.1) บทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
เนือ้หา หมายถึง กลุม่ตวัอย่างไดเ้คยใหก้ารถ่ายทอดเนือ้หาที่เป็นการเรียนรูเ้พื่อใหไ้ดรู้จ้กัวิชาชีพครู 
ไดเ้รียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ถกูตอ้ง เรยีนรูก้ารอยู่รว่มกนัของสมาชิก
กลุ่มวิชาชีพ คณุลกัษณะทางบคุลิกภาพท าใหอ้าจารยค์รุศาสตรมี์ทกัษะทางสงัคมและพฤติกรรม
เป็นที่ยอมรบัของสมาชิกในองคก์ารเพิ่มมากขึน้ ประกอบดว้ยเนือ้หาในรายวิชาที่ไดร้ะบุไวใ้น
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต/ครุศาสตรบณัฑิต เช่น บทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบในรายวิชา
แบบเรียนรวม การเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาจิตวิทยา การวางแผนโครงการ
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เพื่อการพัฒนาเด็กในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวยั การวางแผนการจัดท าบญัชีรายรบั
รายจ่ายในรายวิชาการประกนัคณุภาพการศึกษา การสรา้งขอ้สอบเก่ียวกบัวิชาชีพครูในรายวิชา
การวัดและประเมินผล รายวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู ้รายวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการ
พฒันาทอ้งถิ่นและรายวิชาวดัผลการศกึษา เป็นตน้ และเนือ้หาที่สอนเสรมิและสอดแทรกขึน้มาใน
รายวิชาความเป็นครู เช่น การสรา้งแรงบนัดาลใจ การเห็นคณุค่าในตนเอง ความรกัและศรทัธาใน
วิชาชีพ บทบาทหนา้ที่ ความเมตตาในวิชาชีพครู การแต่งกายที่เหมาะสม เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
คณุธรรมจรยิธรรม ความซื่อสตัยแ์ละการท างานเป็นทีม เป็นตน้  

2.2.2) บทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
ตวัแทนช่วงหมายถึง ชีวิตของกลุ่มตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตรแ์ลว้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตรแ์ลว้เคยใหก้ารถ่ายทอดความรู ้ความสามารถ
และทักษะพืน้ฐานเก่ียวกับวิชาชีพครูซึ่งกลุ่มตัวอย่างเคยใหก้ารถ่ายทอดร่วมกับบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูเกิดการเรียนรูท้ี่ดีเก่ียวกับวิชาชีพครู 
บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะการท างานของครูที่ดีผ่านตวัแทนการถ่ายทอดประกอบดว้ย 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุม่อาจารยใ์นหลกัสตูรคณะครุศาสตร ์กลุม่เพื่อน/รุน่พี่ กลุม่ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่คณะครุ
ศาสตร/์มหาวิทยาลยั และกลุม่สื่อต่าง ๆ จนท าใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูเกิดจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.2.3) บทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
กลวิธี หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตวัอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มตน้ท างานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตรแ์ลว้กลายเป็นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตรเ์คยใหก้ารถ่ายทอดความรู ้ความสามารถและ
ทักษะพืน้ฐานมากมายเก่ียวกับจิตวิญญาณความเป็นครูผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสรา้ง
ประสบการณใ์หก้บัอาจารยค์รุศาสตรไ์ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ครูและลกัษณะ
การท างานของครูที่ดีประกอบดว้ย 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการ
แนะน า จนท าใหก้ลุ่มตวัอย่างไดเ้ป็นครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู การบรรยายและเทคนิคการ
จดจ าจากกรณีศกึษาและการมอบหมายงาน เป็นตน้  

1.1.3 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์ณะครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า มีเงื่อนไขท่ีเป็นทัง้ปัจจยัภายในตวั
บุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดลอ้มที่ท  าใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครู โดยเงื่อนไขภายในตวั
บคุคลเป็นเงื่อนไขท่ีเกิดจากความเช่ือ ความรูส้กึ ความคิดของแต่ละบคุคลหรอืเรียกวา่ จิตลกัษณะ 
ซึ่งจากการศึกษาครัง้นี ้ พบเงื่อนไขภายในตัวบุคคลที่มาจากมุมมองของอาจารย์ครุศาสตร์
ประกอบดว้ย 2 เงื่อนไข คือ 1) แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู และ 2) เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  
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ส่วนเงื่อนไขจากสภาพแวดลอ้มซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ไม่ไดเ้กิดจากตัวบุคคลโดยตรงแต่มาจาก
สภาพแวดลอ้มรอบขา้งที่มีส่วนเก่ียวขอ้งและน าไปสู่จิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุ
ศาสตรซ์ึง่จากการศกึษาครัง้นีพ้บเงื่อนไขประการเดียว คือ การสนบัสนนุทางสงัคม  

จากความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสงัคมไทย กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูและเง่ือนไขของการมีจิตวญิญาณความเป็น
ครูของอาจารย ์ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในการวิจยัคณุภาพที่
กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาเป็นนิยามปฏิบัติการในการสรา้งแบบวัดของตัวแปรตามน า
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูในประเด็นของการแสดง
ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ ดีพร้อมการแนะน า  มาใช้เป็นเทคนิคการเสนอตัวแบบในการจัด
สภาพแวดลอ้มและน าเงื่อนไข 3 ประเด็นส าคญัรว่มกบันิยามปฏิบตัิการความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็นครูมาสรา้งกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในการวิจยัระยะที่ 2  

1.2 สรุปผลการวิจัยระยะที ่2  
 ผลการวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 4 

โดยผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 
1.2.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอย่าง 

นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 สาขาวิชา จ านวน 
20 คน  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 19 คน (รอ้ยละ 95.0) และเพศชาย จ านวน 
1 คน  (รอ้ยละ 5) และเม่ือจ าแนกดา้นพ่อแม่/เครือญาติที่ประกอบอาชีพครู พบว่า มีพ่อแม่/เครือ
ญาติ ประกอบวิชาชีพครู จ านวน 10 คน (รอ้ยละ 50.0) และไม่มีพ่อแม่/เครือญาติ ประกอบ
วิชาชีพครู จ านวน 10 คน (รอ้ยละ 50.0) 

1.2.2 สรุปผลการวิจยัในความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 4  
จากความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 4 เพื่อสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้

ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
เพื่ อ เตรียม ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภา ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งโปรแกรมฯ แบง่เป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  

 
 
 



  230 

ขั้นตอนที ่1 ก่อนการพัฒนาโปรแกรมฯ 
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งสรุปสาเหตุของจิตวิญญาณ

ความเป็นครูและ องคป์ระกอบและตวับง่ชีจ้ิตวิญญาณความเป็นครู  
1.2 น าขอ้สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง มาเป็น

กรอบมโนทศันใ์นการท าความเขา้ใจปรากฏการณ ์และพฒันาเครื่องมือแนวค าถามสมัภาษณ ์ดงั
ตวัอย่างเครื่องมือ เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth interview) ในการศึกษาวิจยัระยะที่ 1 เพื่อ
ตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย เพื่อค้นหากระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มี    จิตวิญญาณความเป็นครู และเพื่อคน้หาเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูของอาจารย ์     ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

1.3 น าขอ้คน้พบจากการวิจยัระยะที่ 1 ไดแ้ก่ กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคม
ของครูผูมี้   จิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นกลวิธีการถ่ายทอดของผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้ 16 คนที่เคย
ไดร้บัและเคยใชถ้่ายทอดมากที่สุด คือ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า ส่วน
เงื่อนไขของการมี     จิตวิญญาณความเป็นครู คือ แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู และการสนับสนุนทางสังคมซึ่งตัวแปรเหล่านีไ้ด้น ามาสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ดว้ยการออกแบบกิจกรรม และจัดเตรียม
อปุกรณป์ระกอบการท ากิจกรรม ไดแ้ก่ บทละคร สื่อภาพยนตร ์แบบบนัทึกความคิดเห็นและแบบ
สงัเกตความถ่ีของพฤติกรรม และวิเคราะหบ์ทละคร สื่อภาพยนตรเ์ก่ียวกับสถานการณ์ของตัว
ละครครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่น  ามาใชเ้ป็นสื่อประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งผูว้ิจยัพฒันาขึน้
จากแนวคิดการปรบัพฤติกรรมทางปัญญาโดยใชท้ฤษฎีปัญญาสงัคมของ Bandura (1986) เป็น
เทคนิคการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาโดยน าขอ้คน้พบดา้นเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูจากการวิจยัระยะที่ 1 มาสรา้งกิจกรรม ไดแ้ก่  

ก) ตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู  ร่วมกับตัวแปรการแสดง
ตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกิจกรรมการพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู
จากการเห็นตวัแบบที่เป็นตวัละครครูจากสื่อภาพยนตรท์ี่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลอง 

ข) ตัวแปรเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ร่วมกับตัวแปรการแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกิจกรรมการพฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูจากการเห็นตวัแบบ
ที่เป็นตวัละครครูจากสื่อภาพยนตรท์ี่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลอง 
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ค) ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคม เป็นกิจกรรมพฒันาการสนบัสนนุทาง
สงัคมที่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลองเม่ือไดแ้สดงจิตวิญญาณความเป็นครูแลว้จึงไดใ้ห้
การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร เป็นตน้  

ขั้นที่ 2 ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพือ่เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมดังนี ้ 

2.1 คัดเลือกกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ใกลเ้คียงกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 สาขาวิชา ที่
สมคัรใจและสะดวกในการเดินทางมาเขา้รว่มกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทุกเดือนในวนัเสารห์รือวนั
อาทิตยโ์ดยนัดพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่นักศึกษา
วิชาชีพครูไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตรแ์ลว้ตอ้งมีความสมคัรใจ
และยินยอมเขา้รว่มโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู 

2.2 การทดลองใช้ (Try out) โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการ
พฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูกบันกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศ
เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตรซ์ึ่งมีลักษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 10 คน เริม่จากชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการวิจยัและอธิบายกิจกรรมในโปแกรมฯ  

2.3 ด าเนินการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้
ในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และใหน้ักศึกษาบันทึกความคิดเห็นเก่ียวกับ
กิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสรจ็สิน้การทดลองใช ้(Try out)   

2.4 ด าเนินการปรบัแกไ้ขกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมโดยเพิ่มเวลาการท ากิจกรรม
มากขึน้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญตรวจโปรแกรมการทดลองเนื่องจากเป็นการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูจึงไดป้รบัการจดักิจกรรมครัง้แรกใหเ้ป็น 3 ชั่วโมงครึง่ และเพิ่มกิจกรรมตอก
ย า้ทกุเดือนจนครบ 1 ภาคเรียน  

ผูว้ิจัยสรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการ
พฒันา จิตวิญญาณความเป็นครู หลงัจากท าการปรบัแกไ้ขจากการทดลองใช ้ตามตาราง 28 
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ตาราง 27 ภาพรวมของกิจกรรมวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมโดยใชแ้นวคดิการปรบัพฤติกรรมทาง
ปัญญา/ทฤษฎีปัญญาสงัคม 

ครั้ง
ที ่

เวลา ช่ือกิจกรรม วัตถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

ส่ือทีใ่ช้ เทคนิคทีใ่ช้ 

1-5  600 นาที  

(10 ชม.) 

การพฒันาแรง

บนัดาลใจที่

อยากจะเป็นครู 

เพื่อพฒันาแรง

บนัดาลใจที่

อยากจะเป็นครู 

สื่อภาพยนตรจ์ านวน 3 เรื่อง 

-  สื่อเพลงจากยทูปู “รางวลั

ของครู”  

- สื่อภาพยนตร ์“โรงเรยีน

ปลายขา้ว”  

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผูเ้ป็นดวง

ประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบเห็นใน

โรงเรยีนที่ออกฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

การน าเสนอ

ตวัแบบ 

- สื่อ

สญัลกัษณ ์

- มีชีวิตจรงิ 

1-5 600 นาที 

(10 ชม.) 

การพฒันาเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพครู 

เพื่อพฒันาเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพครู 

สื่อภาพยนตรจ์ านวน 2 เรื่อง 

- สื่อภาพยนตร ์“โรงเรยีน

ปลายขา้ว”  

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผูเ้ป็นดวง

ประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบเห็นใน

โรงเรยีนที่ 

ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

ครู 

การน าเสนอ

ตวัแบบ 

- สื่อ

สญัลกัษณ ์

- มีชีวิตจรงิ 

1-5 540 นาที 

(6 ชม.) 

การพฒันาการ 

สนบัสนนุทาง

สงัคม 

เพื่อพฒันาการ

สนบัสนนุทาง

สงัคม 

- เอกสารเรื่องสัน้“ครูทอมสนั

กบัเท็ดดี”้ 

- สื่อภาพยนตร ์“ครูผูเ้ป็นดวง

ประทีป” 

- บคุคลจรงิที่พบเห็นใน

โรงเรยีนที่ออกฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 

การเสรมิแรง 
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ขั้นที่ 3 หลังการพัฒนาโปแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนา
จติวิญญาณความเป็นครู ด าเนินการทดลองโปรแกรมฯ ดังนี ้ 

3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ไดแ้ก่ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2  ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูที่ใกลเ้คียงกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 1 สาขาวิชา 20 คน ที่สมคัรใจและสะดวกในการเดินทางมาเขา้รว่มกิจกรรมตามโปรแกรม
ฯ ทุกเดือนในวนัเสารห์รืออาทิตยน์ัดพบกันที่มหาวิทยาลยัราชภฏั ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
หลังจากที่นักศึกษาวิชาชีพครูไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร์ 
แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 10 คน และกลุม่ควบคมุ จ านวน 10 คน  

3.2 ด าเนินการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ตอนของโปรแกรมฯ ผูว้ิจัยให้
กลุ่มทดลองเขา้รบัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
จ านวน 5 ครัง้ ใชเ้วลาทัง้สิน้ 26 ชั่วโมง ส าหรบักลุ่มควบคมุไดร้บัการจดักิจกรรมเก่ียวกับวิธีการ
เตรียมตัวที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการวางแผนว่าจะท ากิจกรรมเสริมอะไรใหแ้ก่
หน่วยงาน/โรงเรยีนที่ออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพใชเ้วลา 4 ชั่วโมง   

3.3 วดัคะแนนแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อประเมินผลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูชัน้ปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ  

1.2.3 สรุปผลการวิจยัในความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 4  
จากความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 4 เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณ

ความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์ผลการวิจัยพบว่า จิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่ม
ทดลองในระยะหลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งผล
การวิเคราะหน์ีจ้งึสนบัสนนุสมมติฐานการวิจยั  

นอกจากนีผู้ว้ิจัยสรุปผลการประเมินโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่  2 ที่ เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูคณะครุศาสตร ์หลงัเสรจ็สิน้การทดลอง ผูว้ิจยัให้
นักศึกษากลุ่มทดลองประเมิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเนือ้หา ประกอบดว้ย 1. สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม (x̄ =4.6) 2. มีความเขา้ใจง่าย ( x̄ = 4.8) 3. มีความเหมาะสม (x̄ 
=4.8) 4. มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  (x̄ =5) ด้านวิทยากร ประกอบด้วย  
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5. สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดด้ี (x̄ = 5) 6.สามารถสรา้งบรรยากาศการเรียนรูแ้บบเป็นกันเองให้
ความสนใจต่อผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม  ( x̄ = 5) 7. มีบคุลิกภาพที่น่าเช่ือถือ (x̄ =5) ดา้นการจดักิจกรรม 
ประกอบด้วย 8. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือร่วมใจกันท างานเป็นกลุ่ม  (x̄ =5)  
9. เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรูมี้ความเหมาะสม (x̄ =4.8) 10. เวลาที่ใชใ้นการจดักิจกรรมแต่
ละกิจกรรมมีความเหมาะสม (x̄ =4.6) 11. การจดักิจกรรมด าเนินไปตามล าดบัขัน้ตอน (x̄ =4.7) 
12. สื่อประกอบการสอนที่ใชมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบักิจกรรมที่ท  า (x̄ = 5) 13. เอกสาร/ใบ
งาน เขียนอ่านเขา้ใจง่ายสอดคลอ้งกับกิจกรรมที่ท  า  (x̄ =4.7) 14. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
กิจกรรมในโปรแกรมนี  ้(x̄ = 4.8) โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า นักศึกษา
กลุ่มทดลองมีระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูทกุดา้นในระดบัมากที่สดุ  

ส่วนที ่2 การอภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัผสานวิธีตามล าดบั 2 ระยะ โดยเริ่มจากการวิจยัเชิงคณุภาพ และ

ตามดว้ยงานวิจยัเชิงทดลอง ซึ่งแบ่งการอภิปรายผลการวิจยัออกเป็น 2 ระยะตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ดงันี ้ 

2.1 การอภปิรายผลการวิจัยระยะที ่1  
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ

ความเป็นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารยค์รุ
ศาสตรใ์นบรบิทของสงัคมไทย จากขอ้คน้พบผูว้ิจยัมีประเด็นที่จะอภิปรายดงันี ้

2.1.1 ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบรบิทสงัคมไทย  
ข้อค้นพบจากการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบท

สงัคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็นครูรว่มกบัการสมัภาษณเ์ชิงลกึของอาจารยค์รุศาสตร์
ทั้ง 16 คน พบว่า การที่บุคคลมีความรูส้ึกนึกคิดเก่ียวกับจิตใจในทิศทางบวก 4 ประการ คือ  
1) การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง การยอมรบัตนเองเก่ียวกับความสามารถของตนเองในการ
ท างานครูรวมทัง้ใหค้วามส าคญัในการประกอบวิชาชีพครูโดยมีความมุ่งหวงัที ่จะประสบ
ความส าเรจ็ในวิชาชีพครู นั่นก็เพราะว่าคนที่จะเป็นครูที่ดีหรือคนที่จะเป็นครูวิชาชีพตอ้งมีความ
มั่นใจ มีความพรอ้มในทกุ ๆ ดา้น คือ มีความรูด้ี มีความสามารถ มีทกัษะในการศึกษาอบรมศิษย์
ในทุก ๆ ดา้น มีความประพฤติดี วางตวัดี เอาใจใส่ดแูลศิษยด์ีเพราะเช่ือว่าสิ่งที่ท  ามีคณุค่าและมี
ความส าคัญในการประกอบวิชาชีพครู เทียบเคียงแนวคิดของ กลิคแมนและโรสส์ -กรอดีนัน 
(Glickman; & Ross-Grodinon. 1998, p. 362) ที่พบว่าครูที่แทจ้รงิตอ้งรูจ้กัผสมผสานวิธีการสอน
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อย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลดีแก่ผูเ้รียนอย่างสงูสดุ เทียบเคียงงานวิจยัของ สมศกัดิ์ สีดากลุฤทธ์ิ 
(2545) ที่พบว่าการเห็นคณุค่าตนเองในวิชาชีพครูแนะแนวเป็นความรูส้กึของครูแนะแนวที่มีต่อ
วิชาชีพ มีความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพ และเทียบเคียงงานวิจัยของ สุพิชญา  
โคทวี. (2558) ที่พบว่า จิตวิญญาณความเป็นครูประกอบดว้ยการเห็นคณุค่าในตนเอง 2) ศรทัธา
ในวิชาชีพครู หมายถึง ความเช่ือในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบตัิงานในวิชาชีพครู นั่น
เพราะว่าคนที่จะมาเป็นครูที่ดีก็ตอ้งมีความเช่ือเบือ้งตน้ว่าครูสามารถพัฒนาเด็กใหเ้ป็นคนดีของ
สงัคมไดแ้ละสามารถเอาชนะอปุสรรคต่างๆ ในงานครูไดด้ว้ยใจรกัและศรทัธาในวิชาชีพครู เทียบเคียง
แนวคิดของ เคอรโ์นซาน, แมคคอรม์ิคและไวท์ (Kernochan, McCormick; & White. 2007)  
ที่พบว่า ครูที่มีจิตวิญญาณครูตอ้งมีความเมตตากรุณา (Compassion) สติ (Mindfulness) และ
อนัตตา (Selflessness) ในการเรียนการสอนและต้องสอนนักเรียนใหม้ ีความเห็นความเชื ่อ
ความสามารถที่แตกต่างจากครูได ้เทียบเคียงงานวิจยัของ สจีวรรณ ทรรพวส.ุ (2559) ที่พบว่า  
ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูต้องศรทัธาในวิชาชีพครูโดยแสดงออกด้วยความช่ืนชมและ
ตระหนกัว่าอาชีพครูมีเกียรติ ส  าคญัและจ าเป็นต่อสงัคมรวมทัง้ปกป้องเกียรติภมูิของอาชีพครู  3) 
ตระหนักในบทบาทของการเป็นครู หมายถึง การให้ความส าคัญของคุณค่าบทบาทหน้าที่ใน
บทบาทของการเป็นผูใ้หค้วามรู ้การเป็นคู่คิดรว่มทุกขร์ว่มสขุ และการเป็นแบบอย่างที่ดีของการ
แสดงออกที่เกี่ยวกบัการประพฤติปฏิบตัิตนที่เหมาะสมกบัวิชาชีพครู นั่นเพราะว่าครูที่ดีตอ้งรู ้
และเขา้ใจในหนา้ที่ครูอย่างดี นอกจากบทบาทหนา้ที่ดา้นวิชาการที่ครูตอ้งมีความลุม่ลกึในศาสตรข์อง
ตน แลว้ยงัตอ้งเขา้ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยเหลือศิษยโ์ดยตอ้งไม่เลือกที่รกัมกัที่ชัง ตอ้ง
ปฏิบตัิกบัศิษยอ์ย่างเท่าเทียมกนัรวมทัง้การใชค้  าพดูที่สภุาพใหเ้กียรติผูอ้ื่น การแต่งกายที่สะทอ้นถึง
ความเป็นครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีใหศ้ิษยไ์ดเ้รียนรูจ้ากครูผูส้อนในทกุดา้น เทียบเคียงแนวคิดของปา
จกัษ ์และเบลส (Pajak & Blaise. 1989) พบว่า ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูจะท าหนา้ที่ครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมกัจะมีความเป็นมิตร ดแูลเอาใจใส ่เขา้ใจ ยอมรบัและอดทนต่อนกัเรียน
ของตน เทียบเคียงแนวคิดของ พลามเมอร ์(Palmer. 2003) ที่พบว่า ครูที่ มีจิตวิญญาณครู
แสดงออกโดยครูมิไดล้งัเลใจในการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากล าบาก เด็กดอ้ยโอกาส เด็กที่
เรียนอ่อนใหเ้ด็กไดเ้กิดความเช่ือมั่นและภาคภมูิใจในตนเอง เทียบเคียงงานวิจยัของ ธรรมนนัทิกา 
แจง้สว่าง (2554) ที่พบว่า ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูตอ้งตระหนกัรูใ้นความเป็นครูซึ่งสง่ผลให้
เกิดความรูส้กึรบัรู ้แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่ออาชีพครู และเทียบเคียงงานวิจยัของ 
สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ที่พบว่า ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูตอ้งปฏิบตัิตนไดเ้หมาะสมกบั
บทบาทหนา้ที่ครูและสถานการณป์ฏิบตัิตนตามหลกัการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้



  236 

การปฏิบตัิงานบรรลผุลส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี และ4) ยึดมั่นผูกพนัในวิชาชีพ หมายถึง สภาวะ
ทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็นครูที่สมัพนัธก์บังานวิชาชีพครูเกี่ยวกบัคณุลกัษณะของ
ความกระตือรือรน้ การทุ่มเทอทุิศและการจดจ่อใสใ่จ นั่นเพราะว่าคนที่จะเป็นครูตอ้งมีพลงัในการ
ท างานสูง มีความกระตือรือรน้ในการท างาน และมุ่งมั่นทุ่มเทใหง้านอย่างเต็มที่ และความยืดมั่น
ผกูพนัในการท างานไม่ใช่ลกัษณะการเสพติดการท างาน (Workaholics) เพราะคนที่ยดึมั่นผกูพนัใน
งานจะมีความสขุและสนกุในการท างาน อาจกลา่วไดว้า่ความยดึมั่นผกูพนัในงานเก่ียวขอ้งกบัการ
ทุ่มเททางกาย (Hands) สมอง (Head) และจิตใจ (Heart) อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน (Rich, 
Lepine, & Crawford, 2010) ดงันัน้การที่บุคคลเขา้ไปมีส่วนรว่มในเครือข่ายความสมัพนัธท์างสงัคม
นัน้จะมีความซบัซอ้น คือการที่บคุคลจะเขา้ไปมีสว่นรว่มในสงัคมนัน้กระท าไดโ้ดยอาศยัต าแหน่งทาง
สงัคมและการปฏิบตัิตนตามบทบาท การที่สมาชิกในสงัคมจะแสดงบทบาทของตนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือในสถานการณห์นึ่ง ๆ บุคคลจะแสดงเอกลกัษณเ์ฉพาะเรื่องนัน้ออกมา ซึ่งท าใหบุ้คคลมี
ความผูกพันที่จะเป็นบุคคลแบบนั้น (Stryker, 2000) เทียบเคียงแนวคิดของ เบอรค์และไรซ ์
(Burke; & Reitzes. 1981: 88) ที ่พบว ่า ความย ึดมั่นผ ูกพนัในบทบาทเป็นส ่วนหนึ ่ง ของ
กระบวนการเอกลกัษณใ์นฐานะที่เป็นกระบวนการควบคมุพฤติกรรมโดยผ่านการมีปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคม ท าใหบ้คุคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีแบบแผนที่ค่อนขา้งถาวร เทียบเคียงงานวิจยั
ของภาวตั ตัง้เพชรเดโช. (2558) ที่พบว่า ความทุ่มเทในการท างานเป็นพฤติกรรมหรือการกระท า
ของครูที่แสดงออกถึงการท างานดว้ยความมุ่งมั่น เต็มก าลงัความสามารถ เสียสละเวลาและถือว่า
งานคือสิ่งส  าคญัท่ีสดุในชีวิต ทัง้นีจ้ากความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูที่กลา่วมาขา้งตน้ผูว้ิจยั
ไดน้  ามาสรา้งเป็นแบบวดัจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรบักลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะที่ 2  

2.1.2 กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู แบง่เป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงก่อนเขา้สู่วิชาชีพครูและช่วงเขา้สู่วิชาชีพครู โดยอภิปรายแบ่งตามมิติเนือ้หา ตวัแทน
และกลวิธีการถ่ายทอด ดงันี ้ 

1) เนือ้หาการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูทัง้สองช่วง 
พบว่า ประกอบดว้ยเนือ้หา 2 สว่น คือ สว่นแรกเป็นเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่รายวิชาความเป็นครู
ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการระบุไวอ้ย่างชดัเจนในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต/ศึกษาศาสตรบณัฑิตเป็น
เนือ้หาที่เนน้ใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูไดเ้กิดความเช่ียวชาญในการปฏิบตัิงานครู เช่น กลุ่มรายวิชา
จิตวิทยา รายวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู เป็นตน้ และเม่ือเขา้สู่วิชาชีพครูในบทบาทของ
ครูผู้สอนในช่วงเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์ครุศาสตร์เคยได้รับการถ่ายทอดเนื ้อหา เช่น 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในเนือ้หารายวิชาชีพครูและวิธีการออกนิเทศนกัศกึษาวิชาชีพครู 
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เป็นตน้ และเคยถ่ายทอดเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มรายวิชาความเป็นครูใหแ้ก่นกัศึกษาวิชาชีพครู 
เช่น กลุม่รายวิชาจิตวิทยา รายวิชาการศกึษาแบบเรียนรวม รายวิชาการวิจยัทางการศกึษาปฐมวยั 
รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผล เป็นตน้ ส่วนที่สองเป็น
เนือ้หาที่ไม่เก่ียวขอ้งกบักลุม่รายวิชาความเป็นครูซึง่เกิดจากการสอนเสรมิหรอืสอดแทรกขึน้มาจาก
ครูผูส้อนหรือจากบคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งในการเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งไม่ไดมี้การ
ระบรุายละเอียดไวอ้ย่างชดัเจนโดยเกิดจากผูบ้รหิารไดใ้หโ้อกาสครูผูส้อนใชก้ารถ่ายทอดเนือ้หาได้
ตามความถนัดและความเหมาะสมเพียงแต่มีเป้าหมายร่วมกันคือเน้นเสริมสรา้งให้นักศึกษา
วิชาชีพครูไดเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครู เช่น เรื่องการปรบัตัว การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การ
ช่วยเหลือกัน ความเสียสละอดทน การท างานเป็นทีม วฒันธรรมองคก์ร การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การเห็นคณุค่าในตนเอง ความรกัและศรทัธาในวิชาชีพ บทบาทหนา้ที่ครู ความเมตตาในวิชาชีพครู 
การแต่งกายที่เหมาะสม เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู คณุธรรมจริยธรรม ความซื่อสตัยแ์ละการท างาน
เป็นทีม เป็นตน้ ซึ่งจากที่น  าเสนอขอ้คน้พบดังกล่าวขา้งตน้นั้นเป็นเนื ้อหาการถ่ายทอดที่มีส่วน
ส าคญัท าใหบ้คุคลเกิดจิตวิญญาณความเป็นครู นั่นแสดงวา่การท่ีบคุคลจะกา้วเขา้สูว่ิชาชีพครูแลว้
เป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูได้นั้นต้องได้รับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมมาเป็น
ระยะเวลายาวนานทัง้การเรียนรูด้า้นวฒันธรรมของสงัคมของบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมซึ่ง
วฒันธรรมนีร้วมถึงบรรทดัฐาน ค่านิยมและความเช่ือเก่ียวกบัวิชาชีพครูโดยไดร้บัการถ่ายทอดทัง้
ดา้นกายภาพ (Physical) จิตใจ (Mental) และทกัษะทางดา้นสงัคม (Social Skills) เพื่อใหบุ้คคล
ไดเ้กิดการเรียนรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพครู บทบาทหนา้ที่ที่แสดงออกถึงครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูได้
อย่างเต็มที่ เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดเนือ้หาในการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพของ เชาวแ์ละคณะ 
(Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein, and Gardner.1 9 9 4 , pp. 734-735)  ที่ พ บ ว่ า  ค ว า ม
เช่ียวชาญในการปฏิบตัิงาน ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในองคก์าร เป้าหมาย ค่านิยม และบรรทดั
ฐานที่เฉพาะเจาะจงขององคก์ารหรือกลุ่มวิชาชีพ ประวัติวฒันธรรม ความเช่ือ ขอ้ปฏิบตัิต่าง ๆ 
ขององค์กร เป็นเนือ้หาที่ช่วยพัฒนาบุคคลให้เกิดจิตวิญญาณความเป็นครูได้ เทียบเคียงกับ
งานวิจยัที่ไดศ้กึษาการถา่ยทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครูของ สมศกัดิ ์  สีดากลุฤทธ์ิ (2545) ที่พบวา่ 
บคุคลซมึซบัเอกลกัษณว์ิชาชีพครูแนะแนวทัง้ในมิติของความรูส้กึเป็นปมเด่นและลกัษณะเด่นทาง
บุคลิกภาพตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูแนะแนวจากการไดร้บัเนือ้หาต่าง  ๆ ไดแ้ก่ 
การรูเ้ป้าหมาย การใชภ้าษาเฉพาะในงานการรบัรูป้ระสิทธิภาพในงาน การเมืองในองคก์าร และ
เทียบเคียงกับงานวิจัยการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตรข์อง 
สจีวรรณ ทรรพวส.ุ (2559) ที่พบว่าการจดัการเรียนการสอนเนือ้หาเก่ียวกบักลุ่มวิชาชีพครูเป็นสิ่ง
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แรกที่จ  าเป็นตอ้งพัฒนาให้เกิดจิตส านึกของความเป็นครูโดยปลูกฝังความเป็นครูให้เข้าใจใน
บทบาทหนา้ที่ครูเพราะเนือ้หาสว่นนีส้ามารถช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ 

2) ตวัแทนการถ่ายทอดทัง้สองช่วงที่เหมือนกนั คือ กลุ่มอาจารย ์กลุ่มเพื่อนและ
กลุ่มสื่อ ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ช่วงก่อนเขา้สู่วิชาชีพครู พบว่า มีกลุ่มพี่เลีย้งในโรงเรียนที่ออก
ฝึกสอน กลุ่มครอบครวัและกลุ่มสงัคมเพื่อนบา้นที่เพิ่มเขา้มาในช่วงนี ้และช่วงการเป็นครูวิชาชีพ
ในบทบาทผูร้บัการถ่ายทอด พบว่า มีกลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่คณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลยั ที่
เพิ่มเขา้มาจะเห็นไดว้่าตัวแทนมีอิทธิพลต่อการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูเพราะการที่
อาจารยค์รุศาสตรจ์ะเรียนรูเ้ก่ียวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู ลักษณะการท างานของครูที่
ถูกตอ้ง การอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มวิชาชีพครู คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพของวิชาชีพครู ซึ่ง
เนือ้หาต่าง ๆ นี ้ท  าให้บุคคลเกิดทักษะทางสังคมและพฤติกรรมเป็นที่ยอมรบัของสมาชิกใน
องคก์ารวิชาชีพครูไดน้ัน้ย่อมเกิดจากอิทธิพลของตวัแทนการถ่ายทอด เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสงัคมของ สเมลเซอร ์(Smelser. 1998, pp. 110-113) ที่พบว่า การที่คนเรียนรูท้กัษะ
และเจตคติที่เก่ียวขอ้งกับบทบาททางสงัคมของตนและคนจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนจากการ
ปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่นๆ ในสงัคม คนทัง้หลายจึงกลายเป็นสมาชิกของวฒันธรรมของเขาโดยผ่าน
ทางอิทธิพลของพ่อแม่ ครู เพื่อนและตัวแทนอื่นๆ และเทียบเคียงไดก้ับแนวคิดการถ่ายทอดทาง
สงัคมเชิงวิชาชีพของ สเตตนัและฮนัท ์(Station & Hunt. 1992, pp. 118-120) ที่พบวา่ ปฏิสมัพนัธ์
เชิงการถ่ายทอดวิชาชีพกับตวัแทนในระยะการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพระหว่างการศึกษา
วิชาชีพครูก่อนประจ าการ เช่น อาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนนกัศึกษาส่งผลใหบ้คุคลไดร้บัผลลพัธข์อง
การถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพครู เทียบเคียงกบังานวิจยัของ ณฐัพงษ์ ธรรมรกัษาสิทธ์ิ (2557) 
พบวา่ ตวัแทนในการถ่ายทอดของนกัออกแบบฯ ที่ส  าคญั 5 กลุม่ คืออาจารยใ์นหลกัสตูรการศกึษา 
รุน่พี่ในสถาบนัการศึกษา เพื่อนในสถาบนัการศึกษา สถาบนัการศกึษาเอกชนและกลุม่สื่อมวลชน 
เทียบเคียงกบังานวิจยัของ สมศกัดิ ์สีดากลุฤทธ์ิ (2545) พบวา่ ผูส้อนในโรงเรยีนมีผลตอ่พฤติกรรม
การท างานของครูแนะแนว และเทียบเคียงกบังานวิจยัของ สมพล มาสปุรดิี ์(2548) พบวา่ ตวัตลก
ไดร้บัการถ่ายทอดจากเพื่อนรว่มงาน จากสื่อ เช่น หนงัสือของต่างประเทศ แต่ส  าหรบัในการศกึษา
ครัง้นีมี้ตวัแทนที่ส  าคญัในการถ่ายทอดเป็นกลุ่มพี่เลีย้งในโรงเรียนที่ออกฝึกสอน กลุ่มครอบครวั 
กลุ่มสังคมเพื่อนบา้น และกลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่คณะครุศาสตร/์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นขอ้
คน้พบที่ปรากฏในการวิจยัครัง้นีท้ี่แตกตา่งกบัตวัแทนที่ส  าคญัของอาชีพอื่น   

3) กลวิธีการถ่ายทอดทั้งสองช่วงของอาจารยค์รุศาสตรท์ี่เหมือนกัน คือ การ
แสดงตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า การบรรยายและเทคนิคการจดจ า การมอบหมาย
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งาน และการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยและกลวิธีการ
ถ่ายทอดที่แตกต่างกัน คือ ช่วงก่อนเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะครุศาสตร ์พบว่า การฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครูเป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่เพิ่มเขา้มา ซึ่งจากขอ้คน้พบการแสดงตวัอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า เป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่อาจารยค์รุศาสตรท์ุกท่านเคยไดร้บัและ
เคยใชถ้่ายทอดมากที่สดุ นั่นเพราะว่าครูผูส้อนมีความเช่ือวา่ตวัแบบเป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่ศิษย์
สามารถเรยีนรูไ้ดง้่ายและเขา้ใจไดม้ากท่ีสดุโดยใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมจากครูผูส้อนที่ไดแ้สดงออก
ถึงการเป็นแบบอย่างดา้นการถ่ายทอดทางวิชาการ แบบอย่างดา้นการใชว้าจาที่สภุาพ แบบอย่าง
ดา้นการแต่งกายที่เหมาะสมกบัความเป็นครู รวมทัง้ความประพฤติปฏิบตัิต่าง ๆ ของครูที่แสดงถึง
การเป็นครูที่ดีที่ลกูศิษยไ์ดส้งัเกตเห็นจากครูผูส้อนแลว้เกิดความสนใจในสิ่งที่ไดส้งัเกตเห็นแลว้คิด
อยากจะท าตามครูผูส้อนเม่ือไดอ้อกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือเม่ือไปประกอบวิชาชีพครู 
เทียบเคียงไดก้ับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, A. 1986, pp. 178-186) ไดก้ล่าวว่าตวัแบบมี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมของบคุคลคือช่วยใหบ้คุคลเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ๆ  หรอืทกัษะใหม่ๆ มีผลท าให้
เกิดการระงบั (Inhibition) หรือการยุติการระงบั (Disinhibition) และช่วยใหพ้ฤติกรรมที่เคยไดร้บั
การเรียนรูม้าแลว้ไดมี้โอกาสแสดงออกหรือถา้เคยแสดงออกแลว้แต่ไม่ค่อยไดแ้สดงออกมากนกัให้
แสดงออกมากขึน้ เทียบเคียงกบัแนวคิดกลวิธีการถ่ายทอดทางสงัคมเชิงวิชาชีพของ แวน แมนเนท
และเชน (Van Mannen & Schein.1979, pp. 247) ที่พบว่า ตวัแบบเป็นกลวิธีการถ่ายทอดโดยมี
การจดัผูมี้ประสบการณม์ากกว่าและมีต าแหน่งใกลเ้คียงกนั ใหก้ารดแูลและถ่ายทอดเนือ้หาต่างๆ 
ให้กับพนักงานใหม่ในการท างานอย่างใกลช้ิด และเทียบเคียงได้กับงานวิจัยที่ได้เสนอส่วนที่
เสริมสรา้งการพัฒนาสู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูของ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง 
(2554)ที่พบว่า การมีครูของตนเองเป็นตน้แบบของการท างานเป็นครูที่ดีและยงัไดมี้ประสบการณ์
ที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัครูตน้แบบของตนเองในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ไดพ้บเห็นการกระท าหรือการ
แสดงออกของครูตน้แบบที่ปฏิบตัิต่อนักเรียนหรือมีโอกาสไดใ้กลช้ิดและไดร้บัการดูแลช่วยเหลือ
จากครูตน้แบบจะท าใหเ้กิดจิตวิญญาณความเป็นครูได ้ 

และจากประเด็นนีผู้ว้ิจยัไดเ้ลือกศกึษาสองช่วงระยะเวลาก่อนการเขา้สูว่ิชาชีพครู
และช่วงระหว่างการเป็นครูวิชาชีพครูเนื่องจากผูว้ิจยัมองว่าหนา้ที่ในความรบัผิดชอบของคณะครุ
ศาสตรท์ี่สามารถจดักิจกรรมเพื่อพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูใหแ้ก่นกัศกึษาวิชาชีพครูในชัน้ปี
ที่ 4 ที่ก  าลงัจะขึน้ชัน้ปีที่ 5 ไดค้ือในช่วงเตรียมความพรอ้มก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพใหแ้ก่
นกัศกึษาวิชาชีพครูไดม้ากกวา่ และคณะครุศาสตรไ์ดม้องเห็นความส าคญัวา่หากมีการจดักิจกรรม
เพื่อเสรมิสรา้งจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูใหแ้ก่นกัศกึษาในช่วง
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นี ้จะท าให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้ด้วย 
เทียบเคียงไดก้บัแนวคิดของแคทซ ์และคาหน์ (Katz; & Kahn. 1978, pp.  377-378) พบว่า การ
ถ่ายทอดทางสงัคมในระยะการถ่ายทอดทางสงัคมลว่งหนา้ (Anticipatory Socialization) เป็นการ
ถ่ายทอดและฝึกใหบ้คุคลรูจ้กับทบาทในวยัผูใ้หญ่ในดา้นต่างๆ ก่อนที่จะเขา้สูบ่ทบาทนัน้อย่างเต็ม
ตัวตามกระบวนการที่สังคมก าหนดไว ้โดยการถ่ายทอดความรู ้บรรทัดฐานและคุณค่าภายใน
ระบบการศกึษา และเป็นการเตรียมสมาชิกเพื่อเขา้สูว่ิชาชีพ หรอืองคก์ารต่างๆ ซึง่เมื่อนกัศกึษาจบ
ออกไปประกอบวิชาชีพครูแลว้คณะครุศาสตรจ์ะไม่สามารถจัดกิจกรรมหลงัจากนัน้ไดเ้พราะอยู่
นอกเหนือความรบัผิดชอบของทางคณะครุศาสตรซ์ึ่งน่าจะเป็นความรบัผิดชอบของโรงเรียนหรือ
ของกระทรวงศกึษาธิการตอ่ไป ผูว้ิจยัจงึไดเ้ลือกศกึษาในสองช่วงระยะเวลานี ้

ทั้งนีจ้ากกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู 
ผูว้ิจัยไดเ้ลือกกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครู คือ การแสดง
ตวัอย่าง/แบบอย่างที่ดีพรอ้มการแนะน า ซึ่งเป็นกลวิธีการถ่ายทอดที่อาจารยค์รุศาสตรท์กุท่านเคย
ไดร้บัและเคยใชใ้นการถ่ายทอดมากที่สุด น ามาเป็นสิ่งเรา้ในการจัดสภาพแวดลอ้มเพื่อใชร้่วม
เปลี่ยนกระบวนการทางปัญญา ส าหรบักลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะที่ 2 ต่อไป 

3. เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตร ์ 
การมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารยค์รุศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกับ 2 เงื่อนไข 

ไดแ้ก่ เงื่อนไขภายใน ประกอบดว้ย 2 มลูเหต ุคือ แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู และเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครู ส่วนเงื่อนไขภายนอกประกอบดว้ย 1 มลูเหตุ คือ การไดร้บัแรงสนับสนุนทางสงัคม 
นั่นเพราะว่าการที่บุคคลไดเ้คยมีประสบการณ์ทั้งทางตรงที่ดีและประสบการณ์ทางอ้อมที่ดีที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลที่ประกอบวิชาชีพครู ทัง้ที่เคยไดเ้ห็นเคยไดย้ินเรื่องราวข่าวสารเก่ียวกบับคุคลที่
เป็นครู แลว้ท าใหเ้กิดความรูส้กึสนใจเกิดแรงปรารถนาที่อยากจะเป็นครูขึน้มาโดยรูส้กึวา่วิชาชีพครู
เป็นวิชาชีพที่ดีมีประโยชนแ์ละเกิดความคาดหวงัว่าอยากที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต นั่นเพราะว่า
การที่บคุคลไดเ้คยมีประสบการณท์างตรงที่ดีและประสบการณท์างออ้มที่ดีที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลที่
ประกอบวิชาชีพครูทัง้เคยไดเ้ห็นเคยไดย้ินเรื่องราวเก่ียวกบับคุคลที่เป็นครู แลว้ท าใหเ้กิดความรูส้กึ
สนใจเกิดแรงปรารถนาที่อยากจะเป็นครูขึน้มาโดยรูส้กึว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ดีมีประโยชน ์และ
เกิดความคาดหวงัว่าจะเป็นครูที่ดีในอนาคต เทียบเคียงแนวคิดหลกัสมัมาทิฏฐิในพระพทุธศาสนา
ว่าเป็นความเห็นชอบหรือปัญญาที่รูแ้จง้เห็นจริงในสภาวธรรมทัง้หลายเป็นทางเกิดแห่งแนวคิดที่
ถูกตอ้งเป็นตน้ทางของความดีงามทัง้ปวงซึ่งการปฏิบตัิของบุคคลก็ขึน้อยู่กบัความสามารถ พลงั
ของความคิดบวกและระดบัสติปัญญาของแต่ละคนซึ่งตอ้งอาศยัเหตปัุจจยั 2 อย่างนีเ้สมอ คือ (1) 
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ปรโตโฆสะเป็นการฟังเสียงจากผู้อื่นเพื่อการกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟัง
ค าแนะน าสั่งสอน การศึกษาเล่าเรียนการสนทนาซักถามอยู่บนฐานแห่งความดี เทียบเคียง
งานวิจยัของ นรนิทร ์สงัขร์กัษา (2554, น. 25) ที่พบว่าปัจจยัภายนอกที่สง่เสรมิการอบรมบ่มเพาะ
ลกูศิษยด์ว้ยหวัใจ คือการพฒันาวิชาการและการพฒันาตวัครู และ (2) โยนิโสมนสิการเป็นการใช้
ความคิดที่ถกูวิธี รูจ้กัคิด คิดเป็นระบบ มองสิ่งทัง้หลายโดยใชส้ติพิจารณาเพื่อใหเ้ห็นตามสภาวะ
และตามความสมัพนัธแ์ห่งเหตุปัจจัย เทียบเคียงงานวิจัยของ ปิยะวฒัน ์กรมระรวย, ไชยยศ ไพ
วิทยศิรธิรรมและยวุรี ผลพนัธิน (2560) ที่พบว่าปัจจยัภายในที่สง่ผลต่อ  จิตวิญญาณความเป็นครู 
คือ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เทียบเคียงงานวิจัยของนรินทร ์สังขร์กัษา (2554, น. 25) ที่พบว่า 
ปัจจยัภายในที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลกูศิษยด์ว้ยหวัใจ คือ การสรา้งแรงบนัดาลใจ/ก าลงัใจ 
เทียบเคียงงานวิจยัของ ธรรมนนัทิกา แจง้สว่าง (2554) ที่พบว่า แรงจงูใจในการเขา้สูอ่าชีพครูเป็น
ส่วนเสริมสรา้งการพัฒนาสู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ดังนั้นจากปัจจัยที่ก่อเกิด
สมัมาทิฏฐิทัง้สองอย่างนีจ้ะตอ้งอิงอาศยัซึ่งกนัและกนั จะขาดขอ้ใดขอ้หนึ่ง ไปไม่ได ้และตัง้อยู่บน
ฐานแห่งความถกูตอ้งตามหลกัธรรมและสอดคลอ้งกบัเหตผุล ซึ่งจากประเด็นขอ้คน้พบในงานวิจยั
นีก้็เช่นเดียวกนัอาจารยค์รุศาสตรมี์จิตวิญญาณความเป็นครูไดน้ัน้ก็เกิดจากปัจจยั 2 ปัจจยัเช่นกนั 
คือ ปัจจัยภายในที่เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และปัจจัย
ภายนอกที่เป็นแรงสนบัสนนุทางสงัคม ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ไดเ้ช่นกนั  ทัง้นีจ้ากสองปัจจยั 
ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้  ามาสรา้งโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรเ์พื่อใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูส าหรบักลุม่ตวัอย่างในการวิจยัระยะที่ 2  

2.2 การอภิปรายผลการวิจยัระยะที่ 2  
การวิจยัระยะที่ 2 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยัในประเด็นที่

ส  าคญัเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยัที่ว่าจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุ่มทดลองในระยะหลงัการ
ทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคมุ พบว่า นกัศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู มีคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูสูงกว่า
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มควบคุมที่ไม่ไดร้บัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่ผลการศกึษาเป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งนีเ้นื่องมาจากนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพครู กลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณ
ความเป็นครูไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปัญญาอันเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัยใช้
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ผู ้วิจัยพัฒนาขึน้จากแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา 
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(Cognitive Behavioral Modification: CBM) ด้วยการเรียนรูจ้ากการสังเกตผ่านตัวแบบตาม
ทฤษฎีปัญญาสังคมของแบนดูรา โดยโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูที่ใชใ้นการวิจัยนี ้เริ่มตน้จากการสรา้งใหน้ักศึกษาในกลุ่มทดลองเกิดแรง
บนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูขึน้มาก่อนโดยการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูนัน้ 
ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวัแบบจากสื่อเรื่อง “รางวลัของครู” ที่มีเนือ้หาเพลงและ
ภาพของตัวละครที่แสดงพฤติกรรมการมีแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูแลว้ไดร้ับการเสริมแรง
ทางบวกเม่ือนกัศึกษาไดเ้ห็นตวัแบบตวัละครครูไดร้บัการเสรมิแรงทางบวกท าใหน้กัศกึษาเกิดแรง
บนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูตามตวัแบบทัง้นีเ้พราะตวัเสรมิแรงทางบวกที่ตวัละครไดร้บัดงักลา่วท า
หนา้ที่เป็นแรงจูงใจที่จะท าใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองเกิดความรูส้ึกอยากปฏิบตัิตามตัว
แบบ เพื่อให้ไดต้ัวเสริมแรงเหมือนกับตัวแบบบา้ง (Vicarious reinforcement) ซึ่งผลที่ไดร้บัคือ
นกัศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองเริ่มเกิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู ต่อจากนัน้ผูว้ิจัยไดมี้การ
ตอกย า้เพื่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจเพิ่มมากขึน้ดว้ยการใหน้ักศึกษากลุ่มทดลองไดด้ตูวัแบบของตวั
ละครที่มีแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูจากสื่อต่าง ๆ ซ า้อีกจ านวน 5 ครัง้ จากสื่อภาพยนต ์เรื่อง 
“โรงเรียนปลายขา้ว” และสื่อเรื่อง “รางวลัของครู”  เป็นตน้ ซึ่งการที่นกัศึกษาไดร้บัการตอกย า้ใหดู้
ตวัแบบซ า้แลว้ซ า้อีกนีส้ง่ผลท าใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลองเกิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็น
ครูเพิ่มมากขึน้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2556) ไดศ้ึกษางานวิจัยเรื่อง
การประเมินผลจากภาพยนตรเ์พื่อสรา้งแรงบนัดาลใจของนิสิตปรญิญาตร ีมหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒ มีวตัถปุระสงคห์ลกัเพื่อประเมินผลลพัธข์องการชมภาพยนตรส์รา้งแรงบนัดาลใจที่จดัขึน้ใน
ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม พบว่า การชมภาพยนตรส์รา้งแรงบนัดาลใจไดแ้ละ
แรงบนัดาลใจที่เกิดนีมี้ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในอนาคต   

ต่อจากนัน้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูซึ่งเป็นตวัแปรปัจจยัภายในอีกตวั
หนึ่งที่มีผลต่อการเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครูที่ไดจ้ากขอ้คน้พบจากการวิจยัระยะที่ 1 ซึ่งเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครูนัน้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบดา้นความรูส้ึก องคป์ระกอบ
ดา้นความรูค้ิดและองคป์ระกอบดา้นแนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรม ผูว้ิจยัเริม่พฒันาเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้นความรูส้ึกเพราะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการพฒันาแรงบนัดาลใจที่
อยากจะเป็นครูซึง่เป็นเรื่องของความรูส้กึ โดยใชส้ื่อภาพยนตรเ์รื่อง “โรงเรยีนปลายขา้ว” ที่ตวัละคร
ครูไดเ้ห็นสภาพปัญหาของลูกศิษยท์ัง้ติดเกม ติดยาเสพติด ตัง้ครรภใ์นวยัเรียน ขาดโอกาสทาง
การศึกษา เป็นตน้ เม่ือตวัละครครูไดช้่วยลกูศิษยเ์หล่านัน้ใหพ้น้จากสภาพปัญหาต่างๆนัน้ไดต้วั
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ละครครูก็ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงรูส้กึภมูิใจที่ไดช้่วยเหลือศิษยซ์ึง่ความรูส้กึเช่นนีเ้ป็นสิ่งที่ท  าใหน้กัศกึษา
ที่สงัเกตตวัแบบนีเ้กิดความรูส้กึที่ดีต่อวิชาชีพครู 

ขัน้ต่อมาผูว้ิจยัไดพ้ฒันาเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้นความรูเ้ชิงประเมิน
ค่าดว้ยการใหน้กัศึกษาไดด้ตูวัแบบที่แสดงใหเ้ห็นว่า ตวัละครครูเช่ือว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ดีมี
ประโยชนเ์พราะช่วยเปลี่ยนแปลงใหศ้ิษยท์ี่ไม่ดีใหก้ลายเป็นคนที่ดีได ้(B พฤติกรรมของตวัละคร
ครู)แลว้ตวัละครครูรูส้กึภมูิใจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงใหศ้ิษยเ์ป็นคนดีได ้(C+การเสรมิแรงทางบวก) ซึ่ง
การเห็นตวัแบบท าพฤติกรรมเช่นนีเ้ป็นสิ่งที่ท  าใหน้กัศึกษาที่สงัเกตตวัแบบนีเ้กิดความรูว้่าวิชาชีพ
ครูเป็นวิชาชีพที่ดีและเป็นประโยชนต์่อผูอ้ื่น 

ต่อจากนั้น ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูองคป์ระกอบดา้นแนวโนม้ที่จะ
กระท าโดยใชค้  าถามเช่ือมโยงจากสื่อที่ไดช้มเรื่อง “โรงเรียนปลายขา้ว” ว่าถ้านักศึกษาเป็นครู
วิชาชีพแลว้จะแสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูดา้นแนวโนม้ที่จะกระท าอย่างไรบา้ง 
โดยใหน้ักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแลว้ใหส้ถานการณ์สมมติ เช่น ถ้านักศึกษาไดเ้จอกับเด็ก
นกัเรียนที่ติดยาแบบตวัละครปราชญแ์ลว้ในบทบาทครูจะท าอย่างไรหรือถา้นกัศกึษาไดเ้จอกบัเด็ก
นักเรียนที่ตัง้ครรภใ์นระหว่างเรียนแบบตวัละครจิ๊บ แลว้ในบทบาทครูจะท าอย่างไร เป็นตน้ และ
ช่วยกนัวิเคราะหแ์ละอภิปรายภายในกลุม่ถึงสถานการณส์มมติและรว่มกนัอภิปรายทัง้หอ้ง รวมทัง้
ผูว้ิจยัไดส้รุปถึงพฤติกรรมที่ครูควรกระท าที่แสดงถึงเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครูทัง้สามองคป์ระกอบอีก
ครัง้ดงันัน้การที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอ้ค าถามและสถานการณส์มมติเหลา่นัน้ใหซ้ึ่งไดท้  าหนา้ที่เป็นสิ่ง
เรา้เขา้ไปจดักระท ากระบวนการทางปัญญาที่เป็นการไดร้บัความรูใ้หม่ (Acquired) ของนกัศึกษา
วิชาชีพครูอนัเป็นผลใหเ้กิดการเรียนรู ้(Learning) ต่อจากนัน้ ผูว้ิจยัไดมี้การตอกย า้เพื่อใหเ้กิดเจต
คติเพิ่มมากขึน้ดว้ยการใหน้กัศกึษากลุม่ทดลองไดด้ตูวัแบบของตวัละครที่มีการแสดงถึงเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูจากสื่อตา่งๆ ซ า้อีกจ านวน 5 ครัง้ จากสื่อภาพยนต ์เรื่อง “โรงเรยีนปลายขา้ว” เป็นตน้ 

จากวิธีการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูทัง้ 3 องคป์ระกอบดงักล่าวเป็นผลท าให้
นกัศกึษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีครูเพิ่มมากขึน้ นั่นเพราะวา่การท่ีนกัศกึษาวิชาชีพครูไดส้งัเกตเห็นตวั
แบบแลว้เกิดความรูส้ึกอยากจะประกอบวิชาชีพครู แลว้เกิดความคิดว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มี
ประโยชน ์มีคณุค่าสง่ผล ใหน้กัศกึษาเกิดแนวโนม้ที่จะท าวิชาชีพครู  

จึงมีผลท าใหเ้กิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ ซึ่งตัวแปรนีเ้ป็น
ปัจจยัส าคญัที่ท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปัญญาแลว้สง่ผลท าใหพ้ฤติกรรมการ
มีจิตวิญญาณความเป็นครูของกลุม่ทดลองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้มากดว้ย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
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การปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Modification: CBM) ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก 

นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดน้  าตวัแปรปัจจยัภายนอกของการมีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ 
การสนับสนุนทางสังคมมาร่วมพัฒนาในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครูในครัง้นีด้ว้ย ซึ่งกิจกรรมนีเ้ป็นการพฒันาการสนบัสนนุทางสงัคมหลงัจากที่
นกัศกึษาวิชาชีพครูไดมี้แนวโนม้ที่จะกระท าพฤติกรรมแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครูและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพครูทัง้สามองคป์ระกอบแลว้ โดยผูว้ิจยัไดใ้หก้ารสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูข่าวสาร
เป็นเอกสารเรื่องสัน้ “ครูทอมสนักับเท็ดดี”้ เพื่อใหน้ักศึกษาไดเ้ห็นตวัแบบของการมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมีผลท าใหน้ักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครูเกิดขึน้ โดยเริ่มจากผูว้ิจยัไดแ้จก
เอกสารเรื่องสัน้เป็นตวัแบบที่ตวัละครครูไดแ้สดงจิตวิญญาณความเป็นครูใหน้กัศึกษาวิชาชีพครู
ช่วยกนัอ่านวิเคราะหค์น้หาขอ้มลูซึ่งขัน้ตอนนีเ้ป็นการพฒันาการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูข่าวสาร แลว้
ผู้วิจัยได้ตอกย า้การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึน้อีกครัง้โดยให้
นกัศกึษาวิชาชีพครูกลุม่ทดลองทัง้สองกลุม่ย่อยรว่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออภิปรายระหว่าง
กลุ่มในประเด็นตัวอย่างเช่น ตัวละครครูทอมสันท าพฤติกรรมอะไรแลว้ไดร้บัการสนับสนุนทาง
สงัคมดา้นใดบา้งจากเท็ดดี ้(ดา้นขอ้มลูข่าวสาร/ดา้นอารมณ/์ดา้นวตัถสุิ่งของ) เป็นตน้ และสดุทา้ย
ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นการสนับสนุนทางสงัคมอีกครัง้เพื่อเป็นการตอกย า้การสนบัสนุนดา้นขอ้มลู
ข่าวสารใหแ้ก่นกัศกึษาครูซึง่มีผลท าใหน้กัศกึษามีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มมากขึน้ 

ดังนั้นจากการที่นักศึกษาวิชาชีพครูไดฝึ้กกิจกรรมพัฒนาตัวแปรภายในที่เป็นการ
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาผ่านทัง้ประสบการณต์รงและประสบการณท์างออ้มไปพรอ้ม
กนัจาก 3 กิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตรท์ี่ใชใ้นการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
นั้นไดส้่งผลใหน้ักศึกษาวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้เช่นกันโดยพิจารณาจาก
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูซึ่งในช่วงก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 136.20 ซึ่งในช่วงหลงัการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้เป็น 152.90 ผลที่ไดส้อดคลอ้งกับงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาในพืน้ที่ครุ
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเหมือนกันคือ งานวิจัยของ สพุิชญา โคทวี (2558) ไดท้  าการศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสรา้งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใชแ้นวคิด
จิตตปัญญาศึกษาที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปัญญากับนักศึกษาครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์พบว่า ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาและ
ความเป็นครูไทยหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่ อการปฏิบัติและ

ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏบัิต ิ

ผลการวิจัยนี ้ สามารถน าไปก าหนดเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดจิต
วิญญาณของครู เสนอเป็นแนวทางหนึ่งในการพฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครูและการสนบัสนนุทางสงัคม โดยผลการวิจยันีย้ืนยนัว่าหากนกัศึกษาวิชาชีพครูชัน้ป่ีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้รว่มปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูที่ไดร้บัการฝึกฝนดา้นการ
พฒันาแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู พฒันาเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและพฒันาการสนบัสนนุทาง
สังคมท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มนี ้มีจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มขึน้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู ส าหรบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
นกัศกึษาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

3.1.1 ส าหรบัอาจารยค์รุศาสตรแ์ละผูท้ี่อยู่ในสายการสอนนกัศกึษาวิชาชีพครูซึ่ง
เป็นผูใ้หก้ารถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูโดยตรงควรน าตวัแปรแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็น
ครู   เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และการสนับสนุนทางสงัคมมาใชพ้ัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ควบคู่กบัการพฒันาทางวิชาการได ้เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้การพฒันา
แรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู การพฒันาเจตคติที่ดีตอ่วิชาชีครู และการพฒันาการสนบัสนนุทาง
สงัคมเพื่อใหน้กัศกึษาวิชาชีพครูมีเพิ่มมากขึน้ 

3.1.2 ส าหรบัสถานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูที่สนใจน า
โปรแกรมนีไ้ปใช ้นอกจากผูใ้ชจ้ะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจแนวคิดแรงบนัดาลใจที่อยากจะเป็นครู 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสนับสนุนทางสังคมและคู่มือการใชโ้ปรแกรมอย่างละเอียดเพื่อให้
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ผู้ใชต้อ้งมีความเช่ือในศกัยภาพและคณุค่าของนกัศึกษา
ครู แต่ละคน มีความรูเ้ก่ียวกบันกัศกึษาแต่ละคนและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาทของครูเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรูข้องนกัศกึษาและสรา้งบรรยากาศของความไวว้างใจใหเ้กิดขึน้
ดว้ย 

3.1.3 ส าหรบัสถานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูที่สนใจใน
การใช้โปรแกรมสามารถปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขการเสริมแรงให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคนมากยิ่งขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใช้โปรแกรมเป็นครูหรือบุคลากรใน
สถานศกึษาสามารถที่จะใหน้กัศึกษาแต่ละคนก าหนดสิ่งเสริมแรงไดอ้ย่างหลากหลายซึ่งจะท าให้
นกัศกึษามีแรงจงูใจในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูไดม้ากขึน้  



  246 

3.1.4 ส าหรบัสถานศึกษาที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิตนกัศึกษาวิชาชีพครูสามารถน า
โปรแกรม นีไ้ปใชใ้นการฝึกอบรมไดโ้ดยตรงหรือสามารถบูรณาการสอดแทรกเขา้ไปในรายวิชา
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มรายวิชาชีพครู อาทิเช่น รายวิชาความเป็นครู จิตวิทยาการศึกษา เป็นตน้ 
หรือน าไปบรรจุเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครูชัน้ปีอื่นๆ ได ้  

3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป  
การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัที่มุ่งสรา้งความรูใ้หม่ เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการพฒันาจิต

วิญญาณความเป็นครูเพื่อแก้ไขปัญหาขาดจิตวิญญาณของครูวิชาชีพที่ยังคงพบปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบนัที่ยงัคงมีใหเ้ห็นผ่านการน าเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ดว้ยการคน้หา
แนวคิดทฤษฎีที่สอดคลอ้งกบับรบิทของนกัศกึษาวิชาชีพครูในการพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมระดบับุคคล โดยเริ่มจากการวิจยัระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบทสังคมไทย เพื่อท าความเข้าใจ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูของอาจารย ์   ครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ดว้ยการคัดเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลักแบบเจาะจงและใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้ท าการวิเคราะห์
เนือ้หาจากข้อมูลที่ได้ ผลการวิจัยท าให้ทราบความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูในบริบท
สงัคมไทย กระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมของครูผูมี้จิตวิญญาณความเป็นครูและเง่ือนไขการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูซึ่งขอ้คน้พบนีไ้ดร้บัการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ แลว้น าไปสู่การวิจยัระยะ
ที่ 2 เป็นการน าองคค์วามรูไ้ปสู่การปฏิบตัิแกไ้ขปัญหาครูขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ดงันัน้ ใน
การพฒันาการวิจยัในอนาคต ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้ 

อาจตอ้งใชเ้วลาเพิ่มมากขึน้โดยขยายระยะเวลาในช่วงของการเปลี่ยนแรงบนัดาลใจ
ที่อยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการสนบัสนุนทางสงัคมเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมการมิ
จิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มมากขึน้ตามมาและควรมีการตรวจสอบว่าแนวคิดนีถู้กตอ้งหรือไม่ 
และระยะเวลาที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใดจึงจะสามารถพฒันาจิตวิญญาณความเป็นครูไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลสงูสดุ  

3.2.2 เนื่องจากงานวิจัยนี ้มีข้อจ ากัดในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างจึ งต้องเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจงจากความสมคัรใจและความสะดวกในการเดินทางเขา้มาในมหาวิทยาลยัราช
ภัฎเพื่อท ากิจกรรมตอกย า้การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในทุกๆ เดือนในวันเสารห์รือวัน
อาทิตยต์ลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลงัจากที่นกัศึกษาวิชาชีพครูไดอ้อกฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
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ครูยังโรงเรียนต่าง ๆจึงตอ้งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดงันัน้การวิจัยครัง้ต่อไปจึงควรมีการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มากขึน้ เพื่อจะไดค้ัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูโดย
สามารถแบง่กลุม่สงู-ต ่า ที่มีความแตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจนมาเขา้รบัการทดลอง 

3.2.3 ควรมีการศึกษาในลักษณะการติดตามผลการทดลองระยะยาวเพื่อดูว่าจิต
วิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เขา้ร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ไดร้บัการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ยังคงทนในระยะ
เวลานานเพียงใด 
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ใบรับรองจริยธรรมการวจิัย 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แบบคัดเลอืกผู้ใหข้้อมูลหลักส าหรับกลุ่มอาจารยค์รุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภฏัใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. โปรแกรมทางพฤตกิรรมศาสตรท์ีใ่ช้ในการพัฒนาจติวิญญาณความเป็นครู  
3. โปรแกรมกิจกรรมการด าเนินการกลุ่มควบคุม 
4. การวิเคราะหตั์วแบบสือ่ภาพยนตรเ์พือ่พัฒนาแรงบันดาลใจ พัฒนาเจตคตทิีด่ต่ีอ
วิชาชพีครูและพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม  
5. การวิเคราะหตั์วแบบจากเอกสารเพือ่พัฒนาแรงบันดาลใจทีอ่ยากจะเป็นครู พัฒนาเจต
คตทิีด่ต่ีอวิชาชีพครูและพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม 
6. แบบวัดพฤติกรรมการมีจติวิญญาณความเป็นครู 
7. แบบบันทกึความคิดเหน็แรงบันดาลใจทีอ่ยากจะเป็นครู เจตคตทิีด่ต่ีอวิชาชีพครูและ
การสนับสนุนทางสังคม 
8. แบบสังเกตความถีพ่ฤตกิรรมแล้วได้รับการสนับสนุนทางสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  268 

1. แบบคัดเลอืกผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มอาจารย์ผู้มีจิตวิญญาณความเปน็ครู  
 

พฤติกรรม 
จิต

วิญญาณ
ความเป็น

คร ู

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

1 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

2 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

3 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

4 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

5 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

6 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

7 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

8 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

9 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

10
 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

11
 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

12
 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

13
 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

14
 

ชื่อ
คร

ูคน
ที่ 

15
 

1.ปฏิบัติ
ต่อศิษย์
ด้วยความ
รัก เมตตา 
เอาใจใส่ 
เอื้ออาทร
ชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
ลูกศิษย์
อย่าง
ใกล้ชิด                               
2. ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความ
มุ่งมั่นตั้งใจ                               
3. 
ประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่าง
ที่ดีให้แก่
ศิษย์                                
4. ให้ศิษย์
ได้รู้จัก
ตนเอง                               
5. ให้ศิษย์
ได้รู้สึกถึง
การมี
คุณค่า
ตนเอง                               
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6. เป็นผู้สร้างพลัง
ใจให้แก่ศิษย์ก้าว
ต่อไป                               
7. เป็นผู้ส่งเสริม
คุณธรรมความดี
และศรัทธา                               
8. เป็นผู้ส่งเสริม
ให้ศิษย์ได้รู้จักการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น 
ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม                               

 

ชื่อ-นามสกุลนกัศึกษาครู............................................. สาขาวิชา

............................................................. 
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4. การวิเคราะห์ตัวแบบสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจและพัฒนาเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพครู  
     4.1 การวิเคราะห์ตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู  
          การวิเคราะห์  A   B   C+ 

 
A หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
B หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย  
C+  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น  

เรื่อง “เพลงรางวัลของครู” ผูว้ิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สื่อยูทูปเป็นภาพรวมของตัวละครครูที่แสดง

พฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

             A       B      

C+ 

 
  

  

ตัวละครครูจากสื่อเป็นลักษณะของครูที่มีความทุ่มเทกับ
ศิษย์ทั้งการสอนการดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ทำให้ตัวละครครู
ได้ใกล้ชิดศิษย์และได้เห็นสภาพปัญหาของศิษย์ทั้งที่มี
พฤติกรรมของการไม่ตั้งใจเรียนในระหว่างครูได้ทำการ
สอน การแต่งกายของศิษย์ที่ไม่เรียบร้อยครูจึงได้ว่า
กล่าวตักเตือนและลงโทษศิษย์ รวมทั้งการที่ตัวละครครู
ได้พบเห็นนักเรียนหญิงสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงเรียนครูจึง
ได้ทำการลงโทษด้วยไม้เรียวหน้าเสาธงทำให้ศิษย์คนนั้น
รู้สึกโกรธเคืองตัวละครครูจึงได้หนีโรงเรียนไปกับชาย
หนุ่มซึ่งตัวละครครูก็ได้ตามไปและพบว่าศิษย์ของตนเอง
กำลังจะถูกชายหนุ่มทำร้ายและตัวละครครูก็ได้ช่วยให้
ศิษย์ รอดปลอดภั ยจากการโดยชายหนุ่ มทำร้าย 
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ทะเลาะกันของศิษย์ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนตัวละครครูได้วิ่งเข้าไปห้ามแต่โดนศิษย์ผลักทำ
ให้ศีรษะของตัวละครครูไปชนกับขอบโต๊ะมีแผลแต่ตัว
ละครูก็ไม่ได้โกรธศิษย์เพราะตัวละครครูเชื่อว่าอาชีพครู
คือการช่วยเหลือให้ศิษย์ไม่ทะเลาะกันและเป็นคนดีให้ได้ 
จากการที่ตัวละครครูเป็นคนทุ่มเทและใส่ใจศิษย์ทำให้
ตัวละครครูได้เห็นสภาพปัญหาศิษย์ที่สวมใส่รองเท้า
นักเรียนที่ขาดมาเรียนและไม่มีแม้กระทั่งข้าวกลางวันมา
รับประทานตัวละครครูได้มองเห็นศิษย์คนนั้นอดข้าว
กลางวันตัวละครครูจึงได้เสียสละข้าวกลางวันของตนให้
ศิษย์และได้ซื้ อรองเท้ าคู่ ใหม่ ให้ศิษย์คนนี้ ได้ ใส่มา
โรงเรียน  

ตัวละครครูอยากที่
จะช่วยเหลือศิษย์ให้
ศิษย์ทุกคนได้เรียน
จนจบและมีงานทำที่
ดีทุกคน 
 

การที่ตัวละครครูได้
เห็นศิษย์ประสบ
ความสำเร็จทำให้ตัว
ละครครูเกิดแรงใจใน
การทำงานครูเพราะ
การได้เห็นศิษย์
ประสบความสำเร็จ
ถือเป็นรางวัลของตัว
ละครครูที่จะให้แสดง
พฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูต่อไป
เรื่อย ๆ  
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     4.2 การวิเคราะห์ตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูและพัฒนา
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
          การวิเคราะห์  A   B   C+ 

A หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
B หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย  
C+  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น  

เรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สื่อยูทูปเป็นภาพรวมของตัวละครครูที่แสดง

พฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

                A     B    C+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. การวิเคราะห์ตัวแบบจากเอกสารเพื่อพฒันาแรงบันดาลใจที่อยากจะเปน็ครู พัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครแูละพัฒนาการสนบัสนุนทางสังคม 
          การวิเคราะห์  A   B   C+ 

A หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย 
B หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย  
C+  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น  

เรื่อง “เท็ดดี้ สต๊อดดารด์ และครูทอมป์สัน” 
 
 
 

การที่ตัวละครครูได้เห็นสภาพ
ปัญหาของลูกศิษย์ที่ติดเกม
และติดยาทำให้ไม่มาเรียน เห็น
สภาพปัญหาของศิษย์ที่
ตั้งครรภ์ในวัยเรียนทำให้ต้อง
ออกจากโรงเรียน และเห็น
สภาพปัญหาของศิษย์ที่อ่าน
หนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาเพียง
เพราะไม่มีบัตรประชาชน 
 

ตัวละครครูอยากจะ
ช่วยเหลือลูกศิษย์
เหล่านั้นให้ได้
กลับมาเรียนจนจบ
พร้อมกับเพื่อนๆ 
อีกครั้ง 
 

ตัวละครครูรู้สึกภูมิใจและ
ตื้นตันใจที่ได้ช่วยเหลือ
ลูกศิษย์เหล่านัน้ให้ได้
กลับมาเรียนจนจบพร้อม
กับเพ่ือนๆ และช่วยเหลือ
ศิษย์ให้สามารถกลับมา
เป็นคนดีได้ตามที่ตัว
ละครครูต้องการ 
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A      B     C+ 
 

การที่ ตัวละครครูได้ทบทวน
ประวัติของเด็กชายเท็ดดี้ตั้งแต่
ชั้นป.1 จนถึงชั้น ป.4 ทำให้ตัว
ละครครูได้เข้าใจในตัวเด็กเท็ดดี้
มากขึ้นว่าเมื่อก่อนเด็กชายเท็ดดี้
เป็ น เด็ ก ที่ ฉ ล าดและร่ า เริ ง 
ทำงานเรียบร้อย มารยาทดี เป็น
เด็กที่น่ารักมากและเป็นเด็กที่
เรียนเก่งมากเพื่อนๆชอบกันทุก
คน แต่ เมื่ อ เด็กชายเท็ดดี้ ได้
สูญเสียคุณแม่ไปและคุณพ่อของ
เขาก็ไม่ค่อยให้ความรักความ
สนใจเด็กชายเท็ดดี้เท่าไหร่ทำ
ให้เด็กชายเท็ดดี้เปลี่ยนไปเป็น
เด็กที่ ไม่ยอมเข้าสังคมและไม่
ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควร ไม่
ค่ อ ย มี เพื่ อ น  แ ล ะ ห ลั บ ใน
ห้องเรียน ซึ่งจากการที่ตัวละคร
ค รู ได้ ท บ ท ว น ป ระ วั ติ ข อ ง
เด็กชายเท็ดดี้ทำให้ตัวละครครู
เกิดความรู้สึกละอายใจในการ
กระทำของตนที่ผ่านมาโดยไม่
คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กชาย
เท็ดดี้ แม้กระทั่งวันแรกของการ
สอนชั้น ป.5 ซึ่งมีเด็กชายเท็ดดี้
เรียนอยู่ด้วยตัวละครครูได้โกหก
ว่าครูรักเด็กทุกคน ทั้ งๆที่ตัว
ละครครูไม่ได้รักเท็ดดี้เพราะตัว
ล ะ ค รค รู ได้ สั ง เก ต เห็ น ว่ า
เด็กชายเท็ดดี้เป็นเด็กตัวเล็กๆ 
ท่าทางขี้ เกียจ ไม่ค่อยเล่นดีๆ 
กับเด็กคนอื่นเท่าไหร่ เสื้อผ้า
สกปรก และตัวเหม็นหึ่ งอยู่
ตลอดเวลาแถมบางที เท็ดดี้ก็
เกเรด้วย ทำให้ตัวละครครูรู้สึก
สนุกกับการตรวจงานของเท็ดดี้
ด้วยหมึกสีแดงกากบาทหนาๆ 
และใส่ตัว 'F' ตัวใหญ่ๆ ลงไป
บนหัวกระดาษ 

 

เมื่อตัวละครครูได้อ่านทบทวนประวัติของเด็กชายเท็ดดี้แล้วตัวละครครูเกิด

ความรู้สึกละอายใจในการกระทำของตนที่ได้เคยกระทำพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสมกับเด็กชายเท็ดดี้ในที่ผ่านมา ตัวละครครูจึงได้เริ่มเปลี่ยนความคิด

ความรู้สึกครั้งแรกกับเด็กชายเท็ดดี้ในวันคริสต์มาสโดยเลือกเปิดกล่อง

ของขวัญของเท็ดดีก้ลางกองของขวัญอื่นๆ แม้ว่าของขวัญของเท็ดดี้ถูกห่อ

อย่างหยาบๆ ในกระดาษลูกฟูกหนาๆ ที่ได้มาจาก 'ถุงใส่กับข้าว' โดยมีเด็ก

บางคนเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นว่าเท็ดดี้ให้กำไลลูกปัดที่ไม่ครบเส้นและขวด

น้ำหอมที่เหลือน้ำหอมอยู่แค่ก้นขวดแก่ตัวละครครู แต่ตัวละครครูกไ็ด้หยุด

เสียงหัวเราะของเด็กๆ เมื่อตัวละครครูได้เอ่ยขึ้นว่ากำไลเส้นนั้นสวย

เหลือเกินเมื่อสวมมันไว้ที่ข้อมือและฉีดน้ำหอมไปบนข้อมือด้วยซึ่งในวัน

นั้นเองเด็กชายเท็ดดี้อยู่รอจนเย็นเพื่อที่จะพูดกับตัวละครครูว่า 'ครูทอมป์สัน

ครับ วันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับ' หลังจากที่นักเรียนทุก

คนกลับบ้านหมดตัวละครครูกไ็ด้นั่งร้องไห้อย่างนั้นเป็นชั่วโมงๆ เพราะยิ่ง

รู้สึกละอายใจและรู้สึกแย่เข้าไปอีกที่ตัวละครครูเคยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี

กับเด็กชายเท็ดดี้และในวันนั้นเองที่ตัวละครครไูด้เลิกสอนหนังสือ เลิกสอน

การเขียนและเลิกสอนเลขคณิตแต่คุณครูเริ่มหันมาสอนที่ใจเด็กๆ แทน 

หลังจากนั้นตัวละครครูก็ได้เอาใจใส่เท็ดดี้เป็นพิเศษ เมื่อตวัละครครูพยายาม

ช่วยเขา จิตใจของเขาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่งตัวละครครไูด้ให้กำลังใจ

เท็ดดี้เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้น ภายในสิ้นปีนั้นเท็ดดี้ได้

กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้อง แม้ว่าตัวละครครูจะบอกว่าครูรักเด็กทุก

คนเท่ากัน แต่เท็ดดี้ได้กลายไปเป็น 'ศิษย์โปรด' ของตัวละครครูไปแล้ว และ

หลังจากนั้นเท็ดดี้ได้เขียนจดหมายถึงตัวละครครูมาตลอดโดยในข้อความได้

บอกตลอดว่าตัวละครครูยังเป็นครูที่ดีทีสุ่ดที่เขาเคยมี และหลังจากนั้นสี่ปี

ผ่านไปเท็ดดี้ได้เขียนจดหมายถึงตัวละครครูว่าเขาได้รับปริญญาตรีแล้วเขา

ตัดสินใจที่จะเรียนต่ออีกนิดซึ่งจดหมายนั้นได้อธิบายว่าตัวละครครูยังเป็นครู

คนที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีแต่ตอนนี้ชื่อของเขายาวขึ้นอีกหน่อยจดหมายนั้นลงชื่อ

ว่า 'นพ. ทีโอดอร์ เอฟ สต๊อดดารด์' และในฤดูใบไม้ผลิได้มีจดหมายจากหมอ

เท็ดได้เชิญให้ตัวละครครมูานั่งในที่สำหรับพ่อแม่เจ้าบ่าวในงานแต่งงานซึ่ง

ตัวละครครูก็ได้ตอบตกลงและไดใ้ส่กำไลข้อมือเส้นที่มีลูกปัดหายไปหลายลูก 

และฉีดน้ำหอมที่เท็ดดี้จำได้ว่าแม่เขาฉีดตอนที่ฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้ง

สุดท้ายด้วยกันตัวละครครูกับศิษย์ได้กอดกันกลมและคุณหมอเท็ดก็กระซิบ

ในหูตัวละครครวู่า 'ขอบคุณมากนะครับที่คุณครูเชื่อในตัวผม ขอบคุณมากที่

ทำให้ผมรู้สึกเป็นคนสำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผมสามารถที่จะ

เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้' ตัวละครครูกระซิบตอบพร้อมน้ำตานองหน้าว่า 

'หมอเท็ดเธอเข้าใจผิดแล้วเธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลง

สิ่งต่างๆ ได้ ครูไม่เคยรู้จักการสอนจนกระทั่งครูได้พบได้รู้จักเธอนั่นแหละ' 
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         C+ 

 
  ตัวละครครูได้เลือกเปิดกล่องของขวัญของเท็ดดี้กลางกองของขวัญอื่นๆ ในวันคริสต์มาสแม้ว่าของขวัญ

ของเท็ดดี้ถูกห่ออย่างหยาบๆ ในกระดาษลูกฟูกหนาๆ ที่ได้มาจาก 'ถุงใส่กับข้าว'และได้สวมกำไลลูกปัดที่ไม่ครบ
เส้นและขวดน้ำหอมที่เหลือน้ำหอมอยู่แค่ก้นขวด ครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางด้านอารมณ์จากเท็ดดี้ที่ได้
เห็นคุณค่าจากสิ่งที่ตัวครูได้ทำเท็ดดี้จึงได้เดินมาบอกครูว่าวันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับ 

ตัวละครครูได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการได้อ่านทบทวนประวัติของเด็กชายเท็ดดี้
แล้วทำให้ตัวละครครูเกิดความรู้สึกละอายใจในการกระทำของตนที่ได้เคยกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ
เด็กชายเท็ดดี้จนทำให้ตัวละครครูได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการสอนหนังสือ เลิกสอนการเขียนและเลิกสอนเลขคณิตแต่
คณุครูเริ่มหันมาสอนที่ใจเด็กๆ แทน   

ตัวละครครูได้เอาใจใส่เท็ดดี้เป็นพิเศษเมื่อตัวละครครูพยายามช่วยเท็ดดี้ จิตใจของเขาก็กลับมามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่งตัวละครครูได้ให้กำลังใจเท็ดดี้เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้น ตัวละครครูได้รับการ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์จากเท็ดด้ีโดยได้เห็นการตอบสนองที่ดีของเท็ดดี้จนกลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้อง 

ตัวละครครูได้กอดคุณหมอเท็ดในงานแต่งของคุณหมอเท็ดแล้วหมอเท็ดก็กระซิบในหูตัวละครครูว่า 
'ขอบคุณมากนะครับที่คุณครูเชื่อในตัวผม ขอบคุณมากที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นคนสำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผม
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้' ตัวละครครูกระซิบตอบพร้อมน้ำตานองหน้าว่า 'หมอเท็ดเธอเข้าใจผิดแล้ว
เธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ครูไม่เคยรู้จักการสอนจนกระทั่งครูได้พบได้รู้จักเธอ
นั่นแหละ' จากพฤติกรรมของตัวละครครูนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับจากหมอเท็ดด้ี 
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6. แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครขูองนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 
2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
 

ชื่อ........................................................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา............................ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล 

คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน โดยการเติมคำในช่องว่างและทำเครื่องหมาย 

✓ลงใน  ตรงกับสภาพตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

1. เพศ     1.ชาย     2.หญิง 

2. พ่อแม่/เครอืญาติ ประกอบอาชีพคร ู   1. มี     2.ไม่มี   

 

ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการมีจติวิญญาณความเป็นครู   

คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย /  ลงในระดับความรู้สึกนึกคิดที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักศึกษา โดยใน
แต่ละช่องมีตัวเลขกำกับที่แสดงถึงระดับความรู้สึกนึกคิดซึ่งมีความหมาย ดังนี้     

5  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึก/นึกคิดในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  ท่านมีความรู้สึก/นึกคิดในระดับมาก 
3  หมายถึง  ท่านมคีวามรู้สกึ/นึกคิดในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  ท่านมคีวามรู้สกึ/นึกคิดในระดับน้อย 
1  หมายถึง  ท่านมคีวามรู้สกึ/นึกคิดในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที ่ รายการคำถาม ระดับความรู้สึก/นึกคิด 
5 4 3 2 1 

ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง 
1. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ฉันทำได ้
     

2. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เปน็สิ่งสำคัญที่ฉนั
ทำได ้

     

3. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถออกแบบวิธีการสอนที่มีกิจกรรมที่
ดึงดูดใจแก่ศิษย์ได ้

     

4. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถสะท้อนศักยภาพของความเป็นครู      
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ในขณะปฏิบัติบทบาทหน้าที่ให้ศิษย์เห็นได้  
5. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถสำรวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่

เสมอ 
     

6. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันช่วยเหลือศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายได้      
7. ถ้าฉันได้สอน ฉันเช่ือว่าฉันปฏิบัติงานการสอนได้ตรงเวลาอย่างเสมอๆ 

 
 

     

ข้อที ่ รายการคำถาม ระดับความรู้สึก/นึกคิด 
5 4 3 2 1 

ด้านศรัทธาในวิชาชีพ      
8. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าพลังแห่งความรักในอาชีพส่งผลให้เกิดความ

มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน 
     

9. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าความสำเร็จของศิษย์เป็นเป้าหมายที่สำคัญของ
คนเป็นคร ู

     

10. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าความสุขของคนเป็นครูคือการได้เป็นผู้ให ้      
11. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าอาชีพครูเป็นการสร้างเด็กให้มีความรู้ซึ่งถือว่า

เป็นการทำบุญ 
     

12. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าคนเป็นครูมีความสขุทุกครั้งที่ได้เห็นศิษย์
ประสบความสำเร็จ 

     

13. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการประกอบวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันมี
ความหมายมากขึ้น 

     

14. ถ้าฉันเป็นครู ฉันรู้สึกอายที่จะบอกใคร ๆ ว่าฉันเป็นครู       
15. ถ้าฉันเป็นครู ฉันไม่เชื่อว่าการที่คนมาทำอาชีพครูเป็นเพราะได้ทำบุญ

มาดี  
     

ด้านตระหนักในบทบาทของการเป็นครู      
16. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งด้านวิชาการและ

คุณธรรมจริยธรรม 
     

17. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรเตรียมการสอนทุกครั้งก่อนเข้าคาบสอน      
18. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรเข้าสอนตรงเวลา       
19. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูมีความตั้งใจที่จะสอนนักเรียน เพื่อให้เขา

ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน   
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20. ถ้าฉันเป็นครู เมื่อรู้ว่าศิษย์ได้รับความผิดหวังฉันคิดว่าครูต้องรู้สึกเห็นใจ
และเข้าใจความรู้สึกนั้นของศษิย์  

     

21. ถ้าฉันเป็นครู เมื่อศิษย์มีปัญหาฉันคิดว่าครูใส่ใจที่จะมองปัญหาของ
ศิษย์อย่างลึกซึง้ไม่ผิวเผิน   

     

22. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรใช้คำพูดที่สุภาพตลอดเวลากับศิษย์      
23. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพที่เหมาะสมกับ

ความเป็นครู  
     

24. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าการทำความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไม่ใช่หน้าที่คร ู

     

25. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีพลังในการทำงาน      
26. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงาน       
27. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูมีการธำรงเกียรติแห่งวิชาชีพคร ู

 
     

ข้อที ่ รายการคำถาม ระดับความรู้สึก/นึกคิด 
5 4 3 2 1 

28. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความเพียรพยายามในการทำงาน
แม้จะเผชิญอุปสรรค 

     

29. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมทุกอยา่งถึงแม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไมเ่กี่ยวข้องกับการเรียน 

     

30. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความรู้สึกท้าทายในการทำงาน      
31. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความสนใจทีจ่ะให้ความร่วมมือใน

กิจการของสถาบันเป็นอย่างดี   
     

32. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ
เป็นเรื่องไม่คุ้มค่า 
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7. แบบบันทึกความคิดเหน็แรงบันดาลใจทีอ่ยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีตอ่วิชาชีพครูและการ

สนับสนุนทางสังคม 

ส่วนที่ 1 แบบบันทึกความคิดเห็นการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นคร ู  
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดงันี้  
กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นแรงบันดาลใจโดยใช้การฟังเพลง “รางวัลของครู”  
1) ข้อความใด/ภาพตรงไหนที่นักศึกษารู้สึกประทับใจตัวละครครูมากที่สุด  แล้วตัวละครครูได้การรับ

การเสริมแรงทางบวกอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แล้วนักศึกษาคดิอย่างไรกับอาชีพครู 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แล้วนักศึกษาอยากจะเป็นครูไหม เพราะอะไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กิจกรรมที่ 2 ตอกย้ำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพ่ิมมากขึ้นโดยให้ชมสื่อภาพยนตร์ 
“โรงเรียนปลายข้าว” 
1) ฉากไหนหรอืตรงจุดไหนของสื่อภาพยนตร์นี้ที่นักศึกษารูส้ึกประทับใจมากที่สุด แล้วตัวละครครู
ได้รับการเสริมแรงทางบวกอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับอาชีพครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) แล้วนักศึกษาอยากจะเป็นครูไหม เพราะอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................ผูบ้ันทึกความ

คิดเห็น 

(…...............................……………………………………..) 

 

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกความคิดเห็นเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้านความรู้สึกและความรู้เชิงประเมินค่า 
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดงันี้  
กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูโดยการชมสื่อภาพยนตร์ “โรงเรียนปลายข้าว”  
1) ฉากไหนหรอืตรงจุดไหนที่นักศึกษาครูรู้สึกประทับใจบทบาทตัวละครครูมากที่สุดแล้วตัวละครครู
ได้รับการเสริมแรงอะไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับวิชาชีพครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) แล้วนักศึกษาอยากจะประกอบวิชาชีพครูไหม เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) แล้ววิชาชีพครูมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 การมเีจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้านแนวโน้มที่จะกระทำ 
5) แล้วนักศึกษาจะวางแผนอย่างไรต่อที่จะเป็นครูที่ดีแล้วจะทำอะไรที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาครูแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายภายในกลุ่มถึง
สถานการณ์สมมติตามประเด็นต่อไปนี้  
1. ถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็กนักเรียนที่ติดยาแบบตัวละครปราชญ์แล้วในบทบาทครูจะทำอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
2. แล้วถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็กนักเรียนที่ต้ังครรภ์ในระหว่างเรียนแบบตัวละครจิ๊บ แล้วในบทบาทครู
จะทำอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ให้นักศึกษาทำการอภิปรายร่วมกันทั้งห้องและช่วยกันสรุปการกระทำที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกความคิดเห็นการสนับสนุนทางสังคม 
 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม 
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 อ่านและวิเคราะห์เอกสารเรื่องสั้น “ครูทอมสนักับเท็ดดี้”เพื่อตอกย้ำว่านักศึกษาครูได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมหลังจากมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

การกระทำของครูทอมป์สัน การสนับสนุนทางสังคม 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ ์ ด้านวัตถุสิ่งของ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ลงชื่อ....................................................... ....ผู้บันทึกความคิดเห็น 

(…...............................……………………………………..) 
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8. แบบสังเกตความถีข่องการมีจิตวิญญาณความเปน็ครูแล้วได้รับการสนบัสนุนทางสังคม  

รายชื่อนักศึกษา จำนวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมของนักศึกษาทุกคน (10 คน) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
ลงชื่อ.....................................................................ผู้บันทึกความคิดเห็น 

                                                      (…...............................………………………………) 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  312 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์และด้านจิตวิญญาณความเป็นครู  
ข้าราชการบำนาญ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรแกรมฝกึอบรม
วิชาชีพครูและด้านจิตวิญญาณความเป็นครู  
คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวัดทาง
ศึกษาศาสตรแ์ละด้านจิตวิญญาณความเปน็คร ู
คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 
คณะครุศาสตร ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงคุณภาพและด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

7. อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ 
ด้านวิจัยคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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8. อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครูและ 
ด้านวิจัยเชิงคุณภาพ 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
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ภาคผนวก ง 
การตรวจสอบค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบวัดพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็นครู  
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ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมจิตวิญญาณความเปน็ครู 
 
ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก 

รายข้อ (r) 
Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก
รายข้อ (r) 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

1 .165 .821 22 .089 .823 
2 .348 .818 23 .182 .821 
3 .450 .819 24 .364 .817 
4 .344 .817 25 .389 .816 
5 .330 .818 26 .562 .811 
6 .405 .815 27 .513 .812 
7 .589 .811 28 .493 .815 
8 .572 .811 29 .484 .813 
9 .242 .820 30 .310 .819 
10 .623 .810 31 .178 .837 
11 .436 .816 32 .396 .817 
12 .393 .817 33 .408 .818 
13 .360 .818 34 .336 .817 
14 .390 .818 35 .482 .816 
15 .414 .816 36 .463 .817 
16 .224 .820 37 .464 .812 
17 -.076 .824 38 .249 .819 
18 .222 .820 39 .537 .811 
19 .181 .830 40 .526 .814 
20 .233 .829 41 .215 .827 
21 .199 .820    

ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 
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ภาคผนวก จ 
1. การวิเคราะหค์วามหมายจติวิญญาณความเป็นครูจากเอกสารจติวิญญาณความเป็นครู 
2. ตารางการสังเคราะหเ์อกสารงานวิจัย 
3. ตารางเทยีบเคียงความหมายจติวิญญาณความเป็นครูจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกร่วมกับ
การวิเคราะหเ์อกสาร 
4. การวิเคราะหเ์นือ้หาความหมายจติวญิญาณความเป็นครู 
5. การวิเคราะหเ์นือ้หาการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติวิญญาณความเป็นครู 
6. การวิเคราะหเ์นือ้หาเงือ่นไขการมีจติวิญญาณความเป็นครู 
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3. ตารางเทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสาร 

ผลการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชงิลึก 
องค์ประกอบ ลักษณะหรือตวับ่งชี้ที่ปรากฏในนิยาม ประเดน็หลัก ประเดน็ย่อย 
1.ความ
ตระหนักรู้
เห็นคุณค่าใน
ตัวเอง 

1.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ได้ดีถ่ายทอดเป็น 
1.2 มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย 
1.3 รู้จกัปรับตัวและปรับการสอนให้เข้า
กับบริบทที่แวดล้อม 
1.4 เป็นคนช่างสังเกต 
1.5 ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ม ี
1.6 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
1.8 มีจิตวิทยาในการสอน 

1. การเห็น
คุณค่าใน
ตนเอง 

1.1 ความสามารถของตนเองใน
การทำงานคร ู

1.9 การเห็นคณุค่าในตนเอง 1.2 การให้ความสำคัญในการ
ประกอบวิชาชีพครู 

1.10 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตน 
1.11 มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพครู 

2. ศรัทธาใน
วิชาชีพ 

2.1 มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ 
2.2 มีความสุขกับการสอน 

2. ศรัทธาใน
วิชาชีพ 

2.1 ความเช่ือเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ในทางที่ด ี

2.3 มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย ์ 2.2 ความเชื่อของการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู 

3. การให้
ความสำคัญมี
คุณค่าของ
บทบาทหน้าที่ 

3.1 การปฏิบัติหน้าที่คร ู
3.2 มีเป้าหมายในการทำงานเพ่ือเด็ก 
3.3 อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่
คุณธรรม 

3.ตระหนักใน
บทบาทของ
การเป็นครู 

3.1 บทบาทของการเป็นผู้ให้
ความรู ้

3.4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.5 มคีวามซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 
3.6 มคีวามรับผิดชอบ 
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ผลการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชงิลึก 
องค์ประกอบ ลักษณะหรือตวับ่งชี้ที่ปรากฏในนิยาม ประเดน็หลัก ประเดน็ย่อย 
4. ความ
ผูกพันมุ่งมั่น
กระทำหน้าที่
ให้เกิดความ
สัมฤทธิ์สูงสุด 

4.1 มคีวามผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย ์
4.2 ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล 

 3.2 การเป็นคูค่ิดร่วมทุกข์ร่วมสุข 

4.3 มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน 
4.4 การทำงานเชิงรุก 
4.5 มคีวามวิริยะอุตสาหะ 

4. ยึดมั่น
ผูกพันใน
วิชาชีพครู 

4.1 คณุลักษณะของความ
กระตือรือร้น 

4.6 จิตอาสาและจิตสาธารณะ 
4.7 การเสียสละในงานคร ู

4.2 คณุลักษณะของการทุ่มเท
อุทิศ 

4.8 มคีวามอดทน 
4.9 เป็นผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค ์

4.3 คณุลักษณะของความจดจ่อ
ใส่ใจ 

5. การเป็น
แบบย่างที่ดี
ของสังคม 

5.1 ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและเมตตา 
5.2 มคีวามปรารถนาดี 
5.3 ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เพื่อนครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอำพราง 
5.4 เป็นกัลยาณมิตรกับลูกศษิย์และเพื่อน
คร ู
5.5 มคีวาสัมพนัธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
5.6 การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน 

3.ตระหนักใน
บทบาทของ
การเป็นครู 

3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่
เหมาะสมกับความเป็นคร ู

 5.7 การพูดจาไพเราะ 
5.8 การให้เกียรติผู้เรียน 
5.9 มกีารประหยัดและสอนให้นักเรียน
ประหยัด 
5.10 เข้าใจในตัวลูกศิษย ์
5.11 การเห็นคุณค่าผู้อื่น 
5.12 การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ 
5.13 บุคลิกภาพด ี
5.14 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็น
กัลยาณมิตร 
5.15 การปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค 
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4. การวิเคราะห์เนื้อหาความหมายจิตวิญญาณความเป็นคร ู
Themes Sub-Themes Code Quotations 

การเห็นคุณค่า
ตนเอง 

ความสามารถของ
ตนเองในการทำงานคร ู

คิดว่าตนเองสามารถ
ออกแบบวิธีการสอนที่มี
กิจกรรมที่ดึงดูดใจแก่ศิษย์
ได้ 

ครูเชื่อว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนของครทูี่ไม่ทำ
การบ้านมาและมาลอกคำตอบในคาบหรือคุยกัน การที่มา
เรียนสายมาถึงก็เล่นไลน์หลับบ้างตื่นบ้าง ครูเชื่อใน
ศักยภาพและความสามารถของครูว่าสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนให้มีกิจกรรมดึงดูดใจที่ทำให้เด็กอยากเรียน
มากขึ้นได้ (ครูคนที่1) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
สะท้อนศักยภาพของความ
เป็นครูในขณะปฏิบตัิ
บทบาทหน้าที่ให้ศิษย์เห็น
ได้ 

เรามั่นใจว่าเราสามารถสะท้อนศักยภาพของเราให้ลูกศิษย์
เห็นในขณะที่ปฏิบัตหิน้าที่อยู่แล้วผ่านการสอน ผ่านการ
ให้คำปรึกษา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม (ครูคนที่4) 

  คิดว่าตนเองสามารถทำสิ่ง
ต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมาย 

เราตระหนักรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือมีคุณค่า
พอที่สอนเด็กได้และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนเหล่านั้นได้ดีเช่นกัน(ครูคนที่5) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วม
องค์การได้บรรลุเป้าหมาย 

เราก็เชื่อว่าเรามีฝีมือซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะเชิญพี่ไป
ช่วยงาน ซึ่งพี่จะมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าถ้า
ใครเรียกพ่ีไปใช้ พี่มีความรู้สึกว่าเขาให้เกียรติพ่ี พี่ก็จะไป
ช่วยเพราะพ่ีเป็นคนอย่างนี้ก็มีหลายคนถามว่าแล้วทำไม
ต้องทำเยอะขนาดนี้ ก็บอกไปว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เกินกำลัง
พี่(ครูคนที่8) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
พัฒนาการสอนได้บรรลุ
เป้าหมาย 

เวลาที่สอนในรายวิชาก็มักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเด็ก
ไม่ตั้งใจเรียนถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการสอน 
เพราะเวลาสอนแต่ละเดือนแต่ละปีไม่เหมือนกันแต่จะ
เรียนรู้จากการสอนครั้งก่อนหน้าเสมอ เพราะเชื่อว่าเรา
สามารถเรียนรู้จากหน้างานแล้วเอาตรงนั้นเป็นองคค์วามรู้
ของตัวเองเพื่อเอาไปปรับได้(ครูคนที่11) 

   จะเป็นเด็กสามกลุ่มที่เป็นปีแรกที่ได้สอนในช่วงแรกท่ีเข้า
มาก็รู้สึกได้ว่าห้องแรกที่สอนจะไม่ดีเท่าไหร่ แต่ว่าห้องที่
สามมันจะดีมาก เพราะเชื่อว่าเราสามารถเอาข้อผิดพลาด
จากห้องที่หนึ่งที่สองมาปรับวิธีการสอนเพื่อใช้กับห้องที่
สามได้ (ครูคนที่14) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือศิษย์ได้บรรลุ
เป้าหมาย 

ตอนฝึกสอนมีนักเรียนอนุบาลคนหนึ่งเห็นหน้าพ่ีด่าพ่ี
ตลอด จนได้มารู้ว่าโดนแม่เลี้ยงตีที่แฟลตตำรวจ พี่เลยมี
ความรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันสามารถเป็นที่พึ่งของเธอได้ 
ฉันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเธอได้ ดีกว่าฉันนั่งอยู่เฉยๆ
(ครูคนที่12) 
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 การให้ความสำคัญใน

การทำงานครู 
เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับศิษย์ใน
อนาคตได้ 

จะเน้นให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงความเป็นครูมืออาชีพมากกว่า
ที่จะมุ่งเป็นอาชีพครู เพื่อให้เค้าตระหนักว่าการเป็นครูจะ
ไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วออกไปก็จบไปเป็นครูเท่านั้นหมายถึง
ต้องทำงานและมีใจที่จะต้องรักในการที่จะไปเป็นครู (ครู
คนที่2) 

   จะสอดแทรกเรื่องการเห็นคุณค่าแห่งตนให้แก่นักศึกษา
ตลอดเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าถ้าศิษย์ไม่มีตรงนี ้
เขาจะไปต่อไม่ได้แล้วบางครั้งถ้ามีอะไรเข้ามาเยอะๆ เขาก็
จะทำร้ายตัวเองบางทีมันมีเยอะแยะมากมายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ของเขา(ครูคนที่8) 

  เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับองค์การ  

ด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อาจารย์ก็อยากให้มาช่วยงาน
อาจารย์ที่เป็นเลขาฯคณะครุศาสตร์แล้วอาจารย์ก็เป็น
หัวหน้าพัสดุคณะ พ่ีก็เป็นผู้ช่วยสองอันเลยก็คิดว่าทำงาน
ให้มหาวิทยาลัย แล้วพี่ก็มาเป็นคณบดทีี่นี่ต่อมันก็หล่อ
หลอมมาตั้งแต่เรียนสิ่งที่เราได้ก็คือความทุ่มเทเวลาความ
มุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราก็ทำเพื่อส่วนรวม เพื่ออาจารย์เพื่อ
นักศึกษาเพื่อคณะของเรา(ครูคนที่3) 

การเห็นคุณค่า
ตนเอง (ต่อ) 

การให้ความสำคัญใน
การทำงานครู (ต่อ) 

เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับการสร้าง
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาคร ู

เคยรู้เคยเห็นพ้ืนฐานครูในอดีตเป็นอย่างไรและก็เคยเป็น
นักศึกษาครูมาแล้ว ก็มักจะเน้นย้ำและปลูกฝังในเรื่องของ
การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แก่นักศึกษาครูให้รู้ว่าคน
นี้มาจากคณะครุศาสตร์ตัวตนของความเป็นครูนี่มันจะ
แตกต่างซึ่งเชื่อว่าส่วนนี้สำคัญ (ครูคนที่7) 

  เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้ศิษย์
เห็น 

ไม่เคยสายเพราะตระหนักรู้ว่าถ้าไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะ
เกิดขึ้น สมมติเด็กที่เราสอนมี 10 คน 10 คนนี้ก็จะเป็นครู
ที่ไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งเรามองเห็นส่ิงที่มันจะเป็นผลกระทบ
ต่อเด็กในอนาคตได้ (ครูคนที่9) 

   การที่เราทำตัวเป็นตัวอย่างนั่นก็แสดงว่าเราได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของความเป็นครูอยู่ในตัวอยู่แล้วเชื่อว่ามันมี
ความสำคัญและเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์เห็น
ได้ (ครูคนที่10) 

  เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับบทบาทหน้าที่
คร ู

ถ้าเราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้เราเป็นใครทำหน้าที่
อะไรแล้วสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ากับสังคมมากแค่ไหนเราจะ
ไม่ค่อยมีคำถามว่าทำไปเพื่ออะไร ถ้าเรามองว่างานของเรา
มันเป็นงานที่เกิดประโยชน์มีคุณค่าและเป็นงานที่สำคัญ
มากต่อความงอกงามของใครหลายคน (ครูคนที่11) 
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  เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี

คุณค่ากับอาชีพครู 
ด้วยความที่เป็นครกูารเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนที่
สำคัญและก็ต้องเยอะกว่าอาชีพอื่นเพราะครูมันเป็น
ต้นแบบต้องถ่ายทอดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังไว้สูงว่า
ครูจะต้องเป็นต้นแบบทั้งด้านความรู้และการถ่ายทอดด้าน
ต่าง ๆให้แก่ศิษย์ (ครูคนที่16) 

 ความมุ่งหวังที่จะประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพคร ู 

คิดว่าตนเองมี
ความสามารถและ
สามารถสอบบรรจุครูได้
บรรลุเป้าหมาย 

ยังจำได้เลยว่าวันแรกๆ คนไปสอบสาขานี้ไม่กี่คน ผล
ปรากฏว่าคนเจอข้อสอบก็ค่อยๆ ทยอยหายไปกัน เราก็ยืน
หยัดสอบไปจนวันสุดท้ายของการสอบสอน ผลปรากฏว่า
สอบได้และได้บรรจุครั้งแรกที่สงขลา (ครูคนที่6) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่าง
เต็มที่และบรรลุ
เป้าหมาย 

พี่ก็เชื่อว่าอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างไว้วางใจในตัวพี่และมักจะ
มอบหมายงานให้พี่ทำ แม้งานบางอย่างจะเป็นงานที่พี่ไม่
เคยทำมาก่อนและพี่มองว่ายาก แต่พี่ก็ทำจนสำเร็จ (ครูคน
ที่10) 

  คิดว่าตนเองสามารถ
เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้ตาม
เป้าหมาย 

เราต้องสร้างเป้าหมายเพื่อให้เราไปถึงสิ่งนั้น พี่ก็ไม่คิดว่าจะ
ได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่พี่พยายามที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาทำในสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ จนวันนี้พ่ีก็ได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเป็น
อาจารย์ที่สอนครูตามที่พ่ีตั้งเป้าหมายไว้ (ครูคนที่13) 

ศรัทธาใน
วิชาชีพ 

ความเชื่อเกี่ยวกับวชิาชีพ
ครูในทางที่ดี 

เชื่อว่าคนเป็นครูต้องมี
ใจรักในอาชีพ 

อาชีพครูต้องมีใจในการทำงานและมีใจที่จะรักในการที่จะ
ไปเป็นครู (ครูคนที2่) 

  เชื่อว่าครูเป็นอาชีพที่
สร้างบุญกุศล 

เชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีแต่สร้างบุญ ไม่ได้ทำบาปเลย 
หากเปรียบกับบางอาชีพอาจจะมีเรื่องของการทำบาปเข้า
มาเกี่ยวข้อง (ครูคนที่3) 

  เชื่อว่าคนเป็นครูต้อง
ศรัทธาในวิชาชีพ 

มีความศรัทธา คนเป็นครูต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ (ครูคนที่5) 

  เชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดีที่สุด 

เพราะศรัทธาในอาชีพครูต้ังแต่แรก เมื่อมีคนมาทัก มาท้วง
ติง พ่ีก็ไม่เฉ ก็ไม่เปลี่ยน เพราะพี่เชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพ
ที่ดีที่สุด (ครูคนที่9) 

  เชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดีและมั่นคง 

ตั้งใจเลือกอาชีพครูตั้งแต่แรก เพราะเชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดี มั่นคง และเป็นอาชีพของตัวเองในการทำมาหา
กินในชีวิตนี้ (ครูคนที่10) 
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ศรัทธาใน
วิชาชีพ(ต่อ) 

ความเชื่อเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูในทางที่ดี
(ต่อ) 

เชื่อว่าสิ่งทีค่รูได้รับการ
ปลูกฝังมาเป็นสิ่งที่ดี 

เชื่อว่าคนเป็นครูต้องได้รับการบ่มเพาะและปลูกฝังแต่สิ่งที่
ดีๆ มาจากคร ู(ครูคนที่7) 

  เชื่อว่าครูเป็นตัวแบบที่ดี พี่เชื่อว่าคนเป็นครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (ครูคนที่
12) 

  เชื่อว่าพลังแห่งความรักใน
อาชีพจะทำหน้าที่ครูอย่าง
เต็มที่  

ด้วยความรักในบทบาทหน้าที่ครูที่ตัวเองทำ พ่ีเคยเป็นครู
เอกชนมาก่อน เราก็รักในอาชีพครูแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรา
ต้องการมัน ซึ่งจะมีเงื่อนไขขององค์การเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ความศรัทธามันทำเพื่อเงินไม่ได้ ทำเพื่ออดุมการณ์ที่เรา
ต้องการ(ครูคนที่13) 

  เชื่อว่ารากลึกของความเป็น
ครูคือการเห็นศิษย์ประสบ
ความสำเร็จ  

รากลึกของความเป็นครู คือไม่หวังอะไรจากศิษย์นอกจาก
ได้เห็นศิษย์ประสบความสำเร็จและได้ดีเพราะคนเป็นครู
พร้อมที่จะช่วยเหลือศิษย์ตลอดเวลาทั้งในและนอก
ห้องเรียน (ครูคนที่14) 

  เชื่อว่าครูมีความห่วงใย
ศิษย์เหมือนแม่ที่ห่วงใยลูก
โดยไม่หวังผลตอบแทน 

เชื่อว่าคนเป็นครูต้องมีความห่วงใยลูกศิษย์โดยคิดเหมือน
ลูกตัวเอง โดยไม่คิดว่าจะต้องได้ผลตอบแทนอะไรจาก
ศิษย์ (ครูคนที่15) 

  เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญของครู
ต้องมีใจรักในอาชีพเป็น
เบื้องต้น 

พี่เชื่อว่าสิ่งสำคัญของคนเป็นครูต้องมีใจรักในอาชีพครูเป็น
เบื้องต้น เพราะตัวพี่รู้สึกรักและศรัทธาในอาชีพครู(ครูคน
ที่16) 

ศรัทธาใน
วิชาชีพ(ต่อ)  

ความเชื่อของการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครู 

เชื่อว่าครูพัฒนาศิษย์ได้ เราต้องเชื่อในวิชาชีพเราก่อนว่า ในการที่จะเป็นครูต้อง
ส่งเสริมหรือว่าสามารถพัฒนาศิษย์ศิษย์ให้เรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่และเต็มศักยภาพ (ครูคนที่1) 

  เชื่อมั่นว่าครูต้องเสียสละ
ตน 

เชื่อว่าคนที่เป็นครูนอกจากจะสอนให้ความรู้กับลูกศิษย์
แล้วยังต้องเสียสละเวลาเพื่อช่วยให้ศิษย์ประสบ
ความสำเร็จและสร้างให้ศิษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ครูคน
ที่3) 

  เชื่อว่าพลังแห่งความรักใน
อาชีพส่งผลให้เกิดความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน 

สิ่งแรกเลยสำหรับคนที่จะเป็นครูคือความรัก รักในสิ่งที่เรา
ทำ รักที่จะเป็นครู รักในอาชีพการสอน รักในการที่จะ
ทำงานไม่ว่างานนั้นมันจะหนักแค่ไหน นักศึกษาจะเยอะ
หรือแม้แต่จะมีเรื่องอะไรต่าง ๆ เข้ามาก็ตาม แต่เราก็ยัง
ทำมันได้เพราะเรารักมัน(ครูคนที่5)  

  เชื่อว่าครูเป็นตัวแบบที่ดีให้
ศิษย์เห็นได้  

คนที่จะเป็นครูต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้ศิษย์เห็น ทั้งการเข้า
สอนต้องตรงเวลาทุกคาบ ต้องมีความอดทน ต้องสอน
ความรู้ใหม่ๆ ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันซึ่งผลที่ได้รับจากการที่เราทำหน้าที่ครู คือ
ผลการประมินจากศิษย์ที่สะท้อนออกมาว่าศิษย์รู้สึกชอบ
ในส่ิงที่เราได้ทำออกมาให้ศิษย์เห็น(ครูคนที่6) 
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  เชื่อมั่นว่าครูต้องสอนศิษย์
ได้ 

ต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นครูแล้วต้องสอนศิษย์ได้ ต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นตรงนั้นผู้เรียนถึงจะเกิดศรัทธา (ครูคนที่8) 

  เชื่อว่าความสำเร็จของศิษย์
เป็นเป้าหมายที่สำคัญของ
ครู 

เป้าหมายของครูคือการได้เห็นศิษย์ประสบผลสำเร็จ 
เพราะเชื่อว่าคนเป็นครูมักจะทำอะไรด้วยความรักความ
ผูกพันและความศรัทธาในสิ่งนั้น ถ้าทำแล้วสำเร็จถือว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์(ครูคนที่9) 

  เชื่อว่าครูต้องมีความ
รับผิดชอบต่อศิษย์ในทุก
เรื่อง 

สิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นครูคือความรับผิดชอบต่อศิษย์ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้หรือบุคลิกภาพคุณลักษณะต่าง 
ๆ ที่จะต้องเกิดกับศิษย์มันคือความรับผิดชอบของคนเป็น
ครูทั้งหมด (ครูคนที่11) 

ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นคร ู

บทบาทของการเปน็
ผู้ให้ความรู้ 

ให้ความรู้ที่สนุกสนาน
หลากหลาย 

ทุกชั้นปีจะใช้รูปแบบเดียวกันคือพยายามที่จะไม่บรรยาย
แต่จะเป็นการสรุปในกรณีที่เค้าสับสนประเด็น แล้วก็จะ
พยายามสลับกิจกรรม เช่น สอนแบบจิ๊กซอว์แบบนี้เด็กก็
จะสนุกสนาน เอารางวัลมาล่อหรือว่าบางครั้งก็ไม่กลุ่ม
ใหญ่ แต่ยังไงก็จะต้องให้เค้าได้แชร์เพราะยึดหลักว่า
ความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น 
(ครูคนที่2) 

  ให้ความรู้เต็มที่แก่ศิษย์ จะบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทำหน้าที่ของการสอนคนให้
ศิษย์ได้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ (ครูคนที่5) 

  ให้ความรู้ศิษย์ทุกเรื่องที่
อยากรู้ 

อย่างครั้งหนึ่งศิษย์อยากรู้ข้อมูลของการสมัครครูคืนถิ่น 
ศิษย์ก็มาบอกว่าครูครับเรามาเปิดห้องเรียนดีกว่า เราก็
เพิ่งรู้ว่าศิษย์เริ่มมีความกระหายในการเรียนรู้ ก็เลยบอก
ศิษย์ว่าอยากรู้เร่ืองอะไรก็รวมกลุ่มกันมา แล้วก็สนทนากัน
ถ้าเด็กอยากได้เราต้องแบบรีบสานต่อความรู้ (ครูคนที่11) 

  สอนสิ่งที่ถูกหรือผิดได้อย่าง
ตรงไปตรงมา 

เราก็จะบอกเรื่องมารยาท เน้นย้ำแม้กระทั่งการใช้คำพูด
ของศิษย์ต่อครูผู้สอน เราต้องสอนต้องพูดในส่ิงที่ผิด 
ค่อยๆพูด ค่อยๆบอกว่ามันคืออะไรผิดถูกให้ตัดสินใจเอง 
เพราะสังคมไทยระบบเกื้อหนุน มันผิดก็ไม่รู้ ถูกก็ไม่รู้แต่
พวกเราในฐานะครูของครูเราต้องช่วยเหลือ (ครูคนที่15) 

  บทบาทหลักของครูคือผู้ให้
ความรู้ศิษย์  

บทบาทหน้าที่หลักของครู คือจะต้องเป็นผู้ให้ ผู้ให้คำสั่ง
สอน คือคนที่เป็นครูก็จะรู้เลยว่าจะต้องทำอะไร มันต้อง
เป็นอย่างไร(ครูคนที่16) 
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 การเป็นคู่คิดร่วม

ทุกข์ร่วมสุข 
ร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้ศิษย์
ได้รับราชการครูพันธุ์ใหม่  

เคยมีอยู่ปีหนึ่งนักศกึษาครูพันธุ์ใหม่ เกรดหลุดไปไม่ถึง
เกณฑ์พอดีวิชาของครูเป็นวิชาเทอมสุดท้ายให้เกรด C ไป
แล้ว เด็กคนนี้ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่า อาจารย์ครับ
ผมขอเกรดบี ก็เลยบอกว่าตอนที่ครูให้เราทำงานทำไมเรา
ไม่ทำ พอถึงวันนี้คุณมาขอเกรดนะครูให้ไม่ได้หรอก อีกวัน
หนึ่งก็มานั่งรอแบบนั้นแหละก็เลยต้องไปคุยกับรองฝ่าย
วิชาการว่าเป็นเด็กทุน นอกจากจะไม่ได้เข้ารับราชการ
แล้วต้องใช้หนี้เป็นแสน (ครูคนที่1) 

  ร่วมแก้ปัญหาลูกศิษย์ขาด
แคลนข้าวของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับการเรียน  

อย่างเช่นลูกศิษย์มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทั้ง
เรื่องเงินทองเรื่องของอาหาร เรื่องของเสื้อผ้า เราเป็นครู
ถ้าเราช่วยได้เราก็ควรจะช่วยเขาเช่นถ้าคนไหนมีชุดมากมี
เหลือหรือพ่ีที่จบไปแล้วก็เอามาบริจาคให้น้องหรือบางคน
ไม่มีข้าวกินก็มาแบ่งเพื่อนบ้างคนละนิดละหน่อยให้เพื่อน
ได้กิน แล้วก็ครูก็แบ่งให้เขาซึ่งครูต้องเป็นคนนำ(ครูคนที่3) 

  ร่วมรับรู้และแก้ไข
พฤติกรรมของศิษย์ให้
เหมาะสม 

พี่เคยเห็นศิษย์โพสต์ข้อความบนเฟสบุค๊ พี่ก็จะรู้สึกในสิ่งที่
โพสไม่ใช่ว่าผ่านเฉย แต่พ่ีจะร่วมรู้สึกโดยจะรอดูว่าเขาจะ
ทำอะไรต่อ เรากำลังดูว่าเขาจะใช้วิธีไหน มากกว่าที่เราจะ
ไปโต้ตอบที่หน้าวอลล์ตรงนั้น สิ่งสำคัญคือร่วมรู้สึกกับ
พฤติกรรมบางอย่างของศิษย์ที่อาจไม่พึงประสงค์แล้วก็หา
วิธีการช่วยเขา(ครูคนที่11) 

   ก็จะมีบางคนที่อินดี้มากเพราะเป็นเด็กทัศนศิลป์เขาก็จะ
ไปเที่ยวแล้วขาดเรียนก็จะเรียกเขามาคุยมาถามว่ามี
ปัญหาอะไรหรือเปล่า เราก็บอกว่าให้คุยกับแม่ให้ไหมเขา
ก็บอกทำไมต้องคุยก็ครูจะให้เธอไปเลิกเหล้าคือเธอจบแล้ว
เธอต้องไปเป็นครูเขาก็เลยบอกว่าขอปรับตัวนิดหนึ่งไม่
ต้องบอกแม่นะ ตอนนี้เริ่มลดน้อยลงแล้ว(ครูคนที่15) 

  ร่วมรับรู้สารทุกข์สุขดิบของ
ศิษย์  

คือไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่เราก็ต้องรับรู้สารทุกข์สุขดิบ
ให้แก่ศิษย์(ครูคนที่12) 

ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นครู(ต่อ) 

การเป็นแบบอย่างที่
ดีที่เหมาะสมกับ
ความเป็นคร ู

ตัวแบบของการไม่มีหนี้สิน 
การเก็บออม 

ในส่วนของการเป็นตัวอย่างที่ดี ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของครูใน
ระดับประเทศก็คือหนี้สิน การที่ครูรู้ถึงการจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เค้าสามารถปลอดหนี้สินหรือ
สามารถทำให้หนี้สินที่มีอยู่ได้ลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นการ
ที่จะให้ผมเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือตัวอย่างของการไม่มี
หนี้สิน การเก็บออม(ครูคนที่4) 
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  ตัวแบบของการปลดหนี้

จัดทำบัญชีครัวเรือน  
การเป็นตัวอย่างจะใช้ตลอดเวลาเตือนตนตลอดเวลา มี
ระยะหนึ่งที่ได้ไปสอนในวิชาพ้ืนฐานเรื่องความเป็นครู ซึ่ง
เป็นวิชาที่ต้องปฏิบตัิ เพราะฉะนั้นจะไม่มีสายเพราะว่า
จะต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักศึกษาครู ซึ่งตัวนี้ถือว่าสำคัญ
...เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ของการมีจิตวิญญาณความเปน็
ครูต้องปลดหนี้ให้ได้ แล้วส่ิงที่แก้ได้แล้วทำได้จริงที่ได้สอน
เด็กก็คือ การทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็น
หนี้มาเลย(ครูคนที่9) 

  ตัวแบบของการรู้จัก
ประหยัด 

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพ่ีก็จะแทรกให้กับเค้าคำว่า
พอเพียงพี่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักประหยัด การใช้
สิ่งของในห้อง การใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่
พอเพียงเค้าก็จะเบียดเวลาไปทำอย่างอ่ืนที่มันจะก่อให้จิต
วิญญาณครูเค้าหายได้ พ่ีคิดว่าทำเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ดูทุก
อย่างแล้วเขาก็จะซึมซับต้นแบบของเราเอง(ครูคนที่12) 

  ตัวแบบของการตรงต่อ
เวลา  

อาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลาและใส่ใจนักศึกษาทุกคน เวลา
นำเสนองานหากไม่ถูกต้องตรงไหนก็คอยให้คำแนะนำ 
สอนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ นี่คือผลการประเมิน
การสอนที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมาให้พี่ได้เห็นว่าส่ิงที่พี่
ทำให้เขาเห็นเขารับรู้ได้ (ครูคนที่6) 

  ตัวแบบของการใช้วาจาที่
สุภาพ 

ครูมีภาพติดในใจ ครูอาจจะเป็นครูยุคเก่าถือว่าเป็นยุค
โบราณห้าสิบอัพขึ้นไปถือเป็นคนโบราณ เพราะฉะนั้นครูก็
ต้องเป็นแบบอย่างให้ดูทั้งการใสใจ ห่วงใย การวางตัว การ
พูดการจาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร(ครูคนที่7) 

   เรื่องภาษาสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะเป็นครูต้อง
พยายามแสดงความเป็นมิตรต่อศิษย์ ไม่รู้ว่าปัญหาเขาคือ
อะไร ถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเรื่องของภาษาหรือสุนทรียะ
ทางภาษาไม่ดีมันก็จะทำให้เป็นจุดบอดกับเขาแล้วเขาก็จะ
ไม่อยากเรียนได้(ครูคนที่8) 

  ตัวแบบของลักษณะความ
เมตตาต่อศิษย์ 

เราอาจจะคุ้นเคยกับครูที่มีลักษณะของความเมตตา 
ความหวังดีต่อศิษย์เพราะครูสมัยแต่ก่อนต้องยอมรับเลย
ว่าครูสมัยแต่ก่อนมีความเมตตาสูง เราเคยเห็นครูอยู่ใน
หมู่บ้านแล้วก็เมตตา 
เรา เราก็เลยซึมซับบุคลิกภาพลักษณะของครูแบบนี้มา(ครู
คนที่10) 
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  ตัวแบบของการ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาผู้อ่ืน  
เราเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างให้ศิษย์เห็น อย่างเอกลักษณ์
ที่บ่งบอกถึงความเปน็ครูคือเราต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อหรือ
มีเมตตาต่อผู้ที่ไม่รู้ เป็นผู้รู้จักให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เลย น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่นิ่งดูดาย คือ ถ้าเราเห็นบุคคลใด
ที่ต้องการความช่วยเหลือ บุคคลใดที่ยังไม่รู้หรือยังไม่มี
ความรู้ เราก็ต้องบอกต้องสอนการเป็นผู้ให้การเป็นผู้
ถ่ายทอด(ครูคนที่16) 

  ตัวแบบทางด้านจิตใจ พี่เป็นทั้งตัวแบบภายใน เช่นเห็นคนข้างถนนเราก็อยากจะ
ไปช่วยเหลือ เห็นคนที่ตกทุกข์ถ้าช่วยได้เราก็อยากไปช่วย 
ก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ส่วนตัวแบบภายนอกพี่
ก็แสดงออกมาให้เขาเห็นเวลาที่พ่ีสอนเพราะพี่จะสอน
เต็มที่เต็มเวลา (ครูคนที่15) 

ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นครู(ต่อ)  

การเป็นแบบอย่างที่
ดีที่เหมาะสมกับ
ความเป็นคร ู(ต่อ) 

ตัวแบบของบุคลิกภาพของ
คนเป็นครู 

พี่มองว่าปลายทางของคนที่เป็นครูต้องมีเอกลักษณ์ของ
การเป็นตัวแบบที่ดี ซึ่งพี่ได้แสดงตัวแบบให้ศิษย์ได้เห็นได้
จากบุคลิกลักษณะการพูดจากับศิษย์ การปฏิบัติอันนี้ก็
เห็นในเชิงกายภาพอยู่แล้ว(ครูคนที่11) 

  ตัวแบบของการวางตัวที่ดี
ตลอดเวลา 

คนที่เป็นครูต้องเปน็ครูทุกที่เหมือนเป็นตัวแบบให้ศิษย์ดู
ทุกที่ทุกเวลาด้วยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในห้องเรียน อยู่ใน
โรงเรียนเท่านั้นเมื่อออกจากห้องเรียนไปแล้วก็ยังต้องเป็น
ครูให้ศิษย์เห็น(ครูคนที่14) 

ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู   

ความกระตือรือร้น กระตือรือร้นมุ่งมั่นในการ
ทำงานคร ู

เราเป็นครูต้องมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและพร้อมที่จะ
แก้ปัญหา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับศิษย์เราในห้องเรียนก็
ตาม เราจะต้องตั้งคำถามเพื่อให้ศิษย์ได้โชว์ศักยภาพหรือ
เปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เขาโชว์ศักยภาพของเขาให้ได ้
(ครูคนที่1) 

  กระตือรือร้นที่จะไปสอน เราต้องไปสอนให้ตรงเวลา เรานัดคำเด็กคำไหนก็ต้อง
รักษาคำพูด ถึงเวลาต้องกระตือรือร้นที่จะไปสอนนี่คือ
ความผูกพันในหน้าที่ของตัวเอง(ครูคนที่4) 

  ยืดหยุ่นทางจิตใจสูง
ในขณะทำงานครู  

เราเป็นครูต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะทำงาน 
เราต้องรู้จักกระตุกต่อมเด็ก ตัวนี้คือส่ิงสำคัญ เพราะฉะนั้น
ถ้าเรารู้จักเด็กเราจะกระตุกต่อมเด็กที่มันตรงจริตของเขาก็
จะขึ้น เด็กบางคนมันดื้อก็เอาใจใส่มากหน่อย เด็กเขาจะ
รู้สึกให้ความสำคัญเมื่อคุณครูให้เวลากับเขา เราก็จะให้
ความเท่าเทียม(ครูคนที่9) 

   คนเป็นครูก็ต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ค่อนข้างสูง
เพราะพฤติกรรมไม่ดีของเด็กก็มีเยอะแต่เราก็ต้องอดทน 
ชี้แนะ แล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วเขาก็จะกลับมาขอ
โทษเราว่าส่ิงที่เขาทำไม่ถูกต้องแต่เราก็ไม่เป็นไรแต่ใช้
เหตุผลบอกเขา (ครูคนที่13) 
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  เพียรพยายามในงานครู พี่รักในสิ่งไหนพี่ก็จะทำในสิ่งนั้นได้ดี แล้วถ้าเรารักที่จะเป็น

ตรงนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เด็กรักในสิ่งที่เราสอนที่เรากำลัง
เพียรพยายามทำในหน้าที่ของคนเป็นครู (ครูคนที่11) 

   เราเป็นครู พ่ีว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ครูต้องมีคือความ
เพียรพยายามที่จะพัฒนาเด็กให้มีครบทุกด้านเลย
เพราะฉะนั้นคนเป็นครูต้องมีสิ่งนี้(ครูคนที่15) 

 การทุ่มเทอุทิศ เต็มที่กับการทำงานครู พี่เป็นลักษณะของครูที่ทำงานด้วยใจ จะเต็มที่กับการ
ทำงาน ไม่ละเลยต่องาน มองว่าความสำเร็จของลูกศิษย์
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดจะประมาณนั้น (ครูคนที่2) 

  เสียสละอุทิศเวลาเพื่องาน
คร ู

เราเป็นครูจะต้องมีความเสียสละอุทิศเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก
ศิษย์เพื่อที่จะให้เขาสามารถเรียนรู้แล้วสามารถอยู่ในสังคม
และเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป(ครูคนที่3) 

  เต็มที่กับการสอน พอพี่มานั่งอ่านผลการประเมินการสอนจากเด็กพ่ีเลย
เข้าใจว่า เด็กบอกว่าพ่ีเป็นคนสอนเต็มที่ และเต็มที่ทุกครั้ง
ที่ได้สอน (ครูคนที่6) 

  เต็มใจท่ีจะใช้ความ
พยายามในการทำงานคร ู

เราจะต้องทำให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพและต้องมีใจรักและ
ผูกพันในบทบาทหน้าที่ครูด้วย เช่นจะไปเป็นครูอนุบาล
คุณก็ต้องไปสอนเด็กหรือทำอะไรให้แก่เด็กด้วย” (ครูคนที่
7) 

ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู(ต่อ) 

การทุ่มเทอุทิศ(ต่อ) เต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ
ในงานคร ู

เราก็เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามคือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
พร้อมที่จะดำเนินการ พร้อมที่จะช่วยเหลือแสดงตัวและไม่
นิ่งดูดายในงานของเรา(ครูคนที่8) 

  เต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในงานครู  

ส่วนในเรื่องของการทำงานที่นี่พี่ค่อนข้างผูกพันเพราะพี่
เรียนที่นี่และสอนที่นี่ ดังนั้นพ่ีมักจะเต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับ 
พอทำงานก็มักจะได้ความไว้วางใจและมอบหมายงานให้ 
ซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่เต็มที่กับทุกงาน(ครูคนที่10) 

  ทุ่มเทเสียสละในงานครู พี่คิดว่าตัวเองเป็นคนทุ่มเท เสียสละที่จะสอนศิษย์นะคือ
เจอลูกศิษย์ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ยังปรึกษาได้ พูดคุยได้ให้
ความช่วยเหลือได้ ดูแลได้ตลอด(ครูคนที่14) 

   ครั้งหนึ่งคณะครุศาสตร์เคยเอาเด็กไปฝากไว้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ให้เด็กสาขาเดียวกันเรียนด้วยกัน แต่เด็ก
คณะครุศาสตร์กลับได้รับการดูแลที่ไม่เท่าเทียมกับเด็ก
คณะวิทยาศาสตร์ พี่ก็พยายามมาสอนเสริมพ้ืนฐานความ
เป็นครูให้เด็กเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้ความรู้เต็มที่เหมือนกับ
เด็กปีก่อนๆ (ครูคนที่16) 

 ความจดจ่อใส่ใจ เป็นสุขในการทำงาน
เหมือนเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว 

เราไปสอนทุกครั้งเราก็มีความสุข บางทีสอนจนเลยชั่วโมง 
ไม่เหนื่อยที่จะสอนไม่เหนื่อยที่จะพูดเพราะว่าเราคิดเสมอ
ว่าเด็กที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย เค้าจะเติบโตเป็นต้นไม้ต้น
ใหม่ซึ่งเรากำลังใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับเค้า” (ครูคนที่5) 
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ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพคร ู
มิติเนื้อหา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาความเป็นคร ู
ได้เรียนในรายวิชาจิตวิทยา
มา 

ตอนที่เรียนคณะครุศาสตร์พบว่าอาจารย์หลายท่านมีส่วน
ในการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นคร ูซึ่งตอนที่เรียนครู
ชอบจิตวิทยามากกว่าเพราะอาจารย์แต่ละท่านจะ
ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะดีพร้อม
ทุกสิ่งทุกอย่าง (ครูคนที่1) 

  ได้เรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครมูา 

พี่ได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนมารีย์รู้สึกใหม่มากตอนนั้น 
เพราะเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งเขายังไม่คอ่ยชินเรื่องการ
เตรียมความพร้อม เขาจะสอนเด็กอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
อย่างเดียว แต่ครูพี่เลี้ยงจะค่อนข้างเข้าใจเพราะฉะนั้นช่วง
นั้นมีสื่ออะไรบ้างวิธีจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่ใหม่ๆเขาจะ
ตื่นเต้นเพราะเขาไม่รู้พอเราไปแล้วเราก็เลยรู้สึกเหมือนเรา
เก่ง (ครูคนที่3) 

  ได้เรียนรู้เทคนิคการสอน
พฤติกรรมในช่วงของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

อาจารย์นิเทศก็เป็นคนที่เติมเต็มวิชาชีพครูให้แก่เรา คือ
ท่านก็จะให้ข้อเสนอแนะปรับเทคนิคการสอนพฤติกรรม
แบบนี้ควรแก้อย่างไร ช่วยเด็กได้อย่างไร (ครูคนที่8) 

  ได้แรงบันดาลใจในการ
ทำงานครูจากการได้เรียน
รายวิชาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  

การฝึกสอนก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ 
พี่ได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนปิยะชาติซึ่งเปน็โรงเรียนของ
พระเทพฯ ในช่วงนี้ถึงแม้พ่ีจะเป็นแค่ครูฝึกสอนแต่พี่รู้สึก
ว่าพ่ีได้เรียนรู้การเป็นครูจากประสบการณ์จริงเมื่อเจอ
อุปสรรคพี่ก็สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้า
มาได้ต้องขอบคุณประสบการณ์ในการออกฝึกครั้งนั้น มัน
เลหล่อหลอมทำให้พี่เป็นครูที่ดีในวันนี้ได้” (ครูคนที่13) 

 เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู 

ได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

สมัยพ่ีเป็นนักศึกษาจะต้องถูกบังคับให้ไปอยู่ในหอพัก
เพราะเจตนาของผู้บริหารสถานศึกษาหรือเบื้องหลังของ
การมาอยู่หอพักก็คือ คุณต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืนเพราะการมาอยู่หอพักร่วมกันเป็นในเรื่องของการ
ปรับตัว การพึ่งพาอาศัยกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเป็น
สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาครู (ครูคนที่4) 

  ได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมจากการทำ
กิจกรรมกับผู้อื่น    

ครูรู้สึกว่าตัวเองเป็นรุ่นครูจริงๆ ถ้าเปรียบกับรุ่นใน
ปัจจุบันและรู้สึกภูมิใจที่เกิดในยุคนั้น เพราะยุคนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นทำให้เราต้องขวนขวายหาไปเติมเต็มทำเอง
เรียนรู้เองหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมีการบ่มเพาะเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมให้เราไปสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นแล้ว
จะต้องไปพัฒนาลานธรรมซึ่งสะท้อนเรื่องสังคมก็คือการ
ช่วยเหลืองานกัน การทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังที่ชัดเจนและเอื้อต่อการเรียนรู้เหมือนกัน (ครูคนที่
7) 
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  ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู

ที่นอกเหนือจากภาระงาน
สอน 

ช่วงที่ออกฝึกสอนในตอนนั้นมันเป็นหลักสูตร 4 ปี ฝึกสอน
สองเทอมและเทอมสุดท้ายก่อนจบก็ทำให้รู้ว่าบทบาท
หน้าที่ความเป็นครูมันไม่ใช่แค่งานสอน มันมีงานอื่นแล้วก็
มีกิจกรรมค่อนข้างมากเมื่อเราไปอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าวัน
สำคัญวันกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรืองานโรงเรียนที่
โรงเรียนเขาจัดให้มี ก็ได้เรียนรู้ในทุกงานมันก็ทำให้เรามี
ความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้น(ครูคนที่8) 

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด 

กลุ่มอาจารย์ เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผูส้อน 

อาจารย์ที่สอนมีความเป็นตัวแบบที่ดีทัง้ในเรื่องความ
แม่นยำและชัดเจนในด้านเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ มีความ
ละเอียดรอบคอบในการสอน และยังสอนในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม (ครูคนที่2) 

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ) 

กลุ่มอาจารย ์(ต่อ) เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผูส้อน  

สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ดี คือ อาจารย์มักจะปลูกฝังมา
ตลอดเวลาคือเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับความเป็น
ครู รวมทั้งอาจารย์พยายามใช้คำพูดที่ค่อนข้างสุภาพกับ
ศิษย์ ซึ่งสิ่งนี้เองที่ผมสังเกตเห็นและทุกวันนี้ผมก็ค่อนข้าง
จะพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งกายและการใช้คำพูดกับ
ศิษย์(ครูคนที่4) 

   สิ่งที่พี่ได้รับมาจากอาจารย์สมัยที่พี่เรียน แล้วพ่ีก็ได้นำไป
ถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์พี่ หนึ่งก็คือความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลาที่บอกว่าเป็นครูเราต้องมารับผิดชอบ
นักศึกษาโดยมีความตรงต่อเวลา สองคือจริงใจ จริงจังกับ
เด็กนักศึกษาที่เราสอนด้วย (ครูคนที่14) 

  เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนและพาทำกิจกรรมละครเล็กทั้ง
ที่เป็นนิทานทั้งเป็นหุ่นเชิ่ดเหมือนหนังตะลุง พวกเราทำ
กันเองแล้วก็สร้างฉากเองซึ่งอาจารย์กำลังสะท้อนในเรื่อง
ของความรับผิดชอบงานร่วมกัน (ครูคนที่3) 

   อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโทจะคอยโทรถามงาน อย่างไว 
พูดจาดี พูดจาเพราะทุกอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกอย่าง พี่
อาจซึมซับตรงนี้มาจากอาจารย์เพราะพี่รู้สึกว่าอาจารย์
เป็นต้นแบบที่ดีมากเลยเราสงสัยอะไรก็ถาม ตรวจงานเร็ว 
อะไรต่าง ๆ (ครูคนที่16) 

  เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ในสาขาวิชา 

อาจารย์ในสาขาวิชาเอกเป็นส่วนที่สำคัญมาก อาจารย์
คอยกำลังใจเราเวลาที่เราท้อเพราะว่าบางทีเราทำงาน
กลุ่ม ทำงานส่วนรวมหรือกิจกรรมของคณะแล้วเรารู้สึก
เหนื่อย รู้สึกท้อ อาจารย์ก็จะคอยเข้ามาปลอบมาให้
กำลังใจ ให้มุมมองที่ดีแก่เรา (ครูคนที่8) 
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   ครั้งแรกที่มาเรียนครูประถมวัย อาจารย์พาสอนปรบมือ 

ตัดกระดาษ ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนแต่พอ
จบมาถึงรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้สอนให้เราทุกเรื่องแต่อาจารย์
กำลังทำเป็นแบบอย่างให้เราดูหมดเลยทั้งบุคลิกภาพของ
ครูปฐมวัยควรเป็นอย่างไร ท่าทีที่เราต้องแสดงกับเด็กเป็น
อย่างไรอาจารย์ไม่ได้แลคเชอร์ให้เราตลอดเวลา แต่ตัว
อาจารย์ทำให้เราเห็นตลอดเวลา (ครูคนที่12) 

  เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการครุทายาท 

อย่างโครงการครุทายาทสิ่งหนึ่งที่ครูมักจะคอยปลูกฝังคือ
รุ่นพ่ี รุ่นน้องและเพื่อนต้องรักกันและคอยช่วยเหลือกัน 
เพราะครูจะบอกว่าคุณกำลังจะเป็นกลุ่มคนที่จะไปช่วยคน
และพัฒนาคน และด้วยความที่ครูที่มาสอนกลุ่มครูครุ
ทายาทคือครูที่จบครูมาจริงๆ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากครู
คือการแต่งกาย เพราะการแต่งกายที่ดีที่เหมาะสมมันก็จะ
สะท้อนถึงบุคลิกภาพของครูซึ่งตัวนี้พ่ีก็ได้มา (ครูคนที่11) 

 กลุ่มเพื่อนร่วม
สถานศึกษา 

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

พอมาเรียนปริญญาโท ด้วยความเป็นจิตวิทยาให้
คำปรึกษาพ่ีก็ได้เรียนรู้จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและเพือ่นๆ ที่
คอยช่วยเหลือกัน แน่ๆเลยคือการทำงานเป็นทีม การมี
ส่วนร่วม(ครูคนที่2) 

  เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนร่วมรุ่น 

ตอนที่พี่ไปเรียนจะมีทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ คนที่1 
สายวิทย์นี้ก็เก่งมากอยู่ที่มมส. ส่วนสายศิลป์ก็มาเรียน
ด้วยกันแล้วทีนี้สองสายนี้มันคนละขั้วกันแล้วก็มาอยู่
ด้วยกันแล้วเวลาที่เรียนวิชาหนักๆ ก็จะสู้พวกสายวิทย์
ไม่ได้ วิธีการก็คือพวกพี่จะช่วยกันติวให้กัน เพราะทุกคน
คือเพื่อนร่วมรุ่นแล้วเราถูกบังคับด้วยเกรด(ครูคนที่11) 

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ) 

กลุ่มเพื่อนร่วม
สถานศึกษา (ต่อ) 

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนในกลุ่มคุรุทายยาท 

เพื่อนที่เรียนในกลุ่มครูคุรุทายาท เรียนปี 1 ปี 2 ถ้าได้
อะไรมาใหม่ๆเกี่ยวกับทั้งเรื่องสื่อเรื่องเทคนิคการสอน
ใหม่ๆก็มาแบ่งเพื่อนบางทีก็มาซีล็อคถ้าได้เป็นรูปภาพก็มา
อัดแจกกันและเวลารายงานก็ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม(ครู
คนที่3) 

 กลุ่มครูพ่ีเลี้ยงใน
โรงเรียนที่ออกฝึกสอน 

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
ครูพี่เลี้ยง 

ครูพี่เลี้ยงที่นี่ดีมากคอยใส่ใจ ตอนที่พี่เข้าไปเขาก็สอนให้
ดูก่อนแล้วเขาก็จะมีกฎที่ใช้ในห้องว่ามีกฎอะไรบ้างก็คือ
ต้องเรียนรู้กับเขาไม่งั้นก็คุมชั้นเรียนไม่ได้ แล้วเราก็ช่วย
สอนในบางกิจกรรมค่อยๆ แทรกซึมไป ครูพ่ีเลี้ยงค่อนข้าง
ที่จะใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็แนะนำเรื่องต่างๆ ก็
จะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัด คือสมัยก่อนไม่รู้นะในความรู้สึก
พี่เหมือนระหว่างพี่กับครูพี่เลี้ยงจะรักกันจะจริงใจต่อกัน
เหมือนพ่ีน้องแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเจอกันก็ยังทักกัน ติดต่อกัน
ยังคิดถึงกันอยู่(ครูคนที่8) 
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 กลุ่มส่ือ เคยได้รับการถ่ายทอดจาก

หนังสือนิยาย 
จะว่าไปแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนในนิยายที่ครูเคยอ่านมาก
จริงๆ ไม่รู้ว่าน้องเคยอ่านไหมนะ เรื่องปุลากง ครูชอบมาก
เป็นเรื่องของครูคนหนึ่งที่ได้ไปบรรจุและตายที่นั่น โดยได้
ใช้วิชาชีพครูในการสอนนักเรียนที่นั่นจนกระทั่งตายที่นั่น 
มันก็ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวหรอก ความทุกข์มันก็มี แต่
เป็นความทุกข์ทีเ่กิดจากความทุกข์กายมากกว่าทุกข์ใจซึ่ง
พี่ก็นำแนวคิดนี้มาใช้กับตัวพี่ในทุกวันนี้(ครูคนที่2) 

   แล้วทีนี้เราเรียนเราก็ไปอ่านมีหนังสือท่องเมืองนรกใน
ห้องสมุด เพื่อนพ่ีจะมีกลุ่มหนึ่งที่สนใจคล้ายๆกันก็ไปยืม
มาแล้วก็ยืมต่อกันเป็นเล่มเล็กๆ อ่านจบก็สอนอะไรเรา
เยอะ แล้วทีนี้ก็เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีแต่สร้างบุญ
ไม่ได้ทำบาปเลยคือถ้าเป็นอาชีพอ่ืนก็อาจบาป นี่ก็เลยเป็น
ส่วนหนึ่งที่พี่นำแนวคิดหลักธรรมมาใช้ในการเป็นครูทุก
วันนี้(ครูคนที่3) 

 กลุ่มครอบครัว เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
พ่อที่เป็นครู   

อย่างพ่อพี่คือจะดูแลลูกศิษย์ดีแล้วก็รับผิดชอบงานเป็น
นายทะเบียนโรงเรียนด้วยต้องทำผลการเรียนทำเกรดเด็ก 
ช่วงปิดเทอมก็มานั่งทำเกรดนั่งเซ็นต์ใบสุทธิใบอะไรเยอะๆ 
เมื่อก่อนนี้พ่อเป็นครูใหญ่ด้วยและแม่ก็จะบอกว่าพ่อเป็น
นายทะเบียนต้องซื่อสัตย์ พี่อาจจะเห็นตรงนี้แล้วก็ซึมซับ
ว่าคนเป็นครูต้องซื่อสัตย์และก็ต้องเป็นห่วงลูกศิษย์ (ครูคน
ที่3) 

   เราเห็นแบบอย่างจากพ่อ คือพ่อเป็นคนขยันทำงาน เป็น
คนรักงานมากจนตอนเด็กๆ เราไม่เข้าใจว่าทำไมเสาร์-
อาทิตย์ พ่อจะต้องขับรถมาอ้อมตึก ทำไมไม่ไปเที่ยวเลย
ทำไมต้องวนดูด้วยความห่วงใยของหน้าที่ แต่ตอนเด็กเรา
ไม่เข้าใจพอโตเราก็ซึมซับมา พอตอนพี่เป็นรองคณบดี ถ้า
วันหยุดพี่ก็จะขับรถเข้ามาวนดูนะโดยเฉพาะตึกที่ตัวเองอยู่
ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราก็จะเช็คว่าเรียบร้อยไหม ถ้า
เรียบร้อยเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นอันนี้ก็คือความห่วงใยที่
อาจจะโดนปลูกฝังแล้วเราก็จะรู้บทบาทหน้าที่เราคืออะไร 
(ครูคนที่8) 

   ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อก็คือมันถูกซึมซับโดยที่เราก็คุ้นเคย
เพราะคุณพ่อก็เป็นครูใหญ่มีครูน้อยที่มาหา สังคมบ้าน
นอกแต่ก่อน ถ้าเป็นสิ้นเดือนเค้าก็จะเจอกันเราก็มี
ความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับครู เพราะฉะนั้นจบไปจะไปเป็น
อะไรก็ไปเป็นครูประมาณนี้แล้วก็เป็นครูที่มีบุคลิกภาพ
ลักษณะคล้ายพ่อด้วย (ครูคนที่10) 
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ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ) 

กลุ่มครอบครัว(ต่อ) เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่ที่เป็นคร ู

สมัยเด็กที่บ้านเป็นที่จอดพักของครูใหญ่ที่ครูใหญ่มา
ประชุมแล้วก็ขี่ม้ามาฉะนั้นบ้านก็จะเป็นเหมือนกับหอพัก 
ครูก็จะเป็นอะไรที่อยู่ใน DNA เพราะว่าเห็นอยู่ตรงนั้นซึ่ง
เราก็ภาคภูมิใจแต่ก่อนก็มีคนพูดว่าทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งก็เป็นครู
ก็แตกต่างจากคนอื่น เป็นครูที่ไม่มีหนี้เป็นครูที่พ่ึงต่อบุคคล
อื่น เป็นครูที่พึ่งแก่สังคม เป็นครูซึ่งไม่เฉพาะว่าจะหมายถึง
เฉพาะแต่ตัวเองแต่หมายถึงทุกคนก็ได้กินได้อยาก แต่ไม่ได้
หมายถึงว่าได้กินได้อยากเพราะงอมืองอเท้าแต่ทุกคนก็จะ
มีภาระงานตามวัยของเค้า คนนี้ไปเอาข้าวหมู คนนี้เลี้ยง
หมู คนนี้ก็ไปตกปลา คือทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สิ่งนี้พี่คิดว่าได้ซึมซับอยู่ในตัวพี่ 
(ครูคนที่9) 

   เราเกิดมาจากตรงนั้นจริงๆ แล้วก็ไปโรงเรียนกับแม่ต้ังแต่
เด็กเราก็ยังอยู่ประถมกับพ่อแม่อยู่ก็เห็นการทำงานของ
เขาแล้วก็สำหรับตัวพี่เองพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการเป็น
ผู้ให้แล้วก็เป็นผู้นำสื่อชุมชนเป็นคนที่พาชาวบ้านเขาทำ
อย่างประเพณีสงกรานต์ที่บ้านพ่อแม่จะเป็นคนนำเพราะ
พ่อจะเป็นครูใหญ่แม่ก็เป็นคุณครูดั้งเดมิกับหมู่บ้านเพราะ
นั้นลูกศิษย์เขาก็จะเชื่อมั่นแล้วเสียงของครูสมัยก่อนดังนะ
ดังในที่นี้หมายความว่าคือเขาจะให้ความเคารพคุณครูนั้น
พาทำอะไรเขาก็ทำในสิ่งนั้น แล้วนี้มันก็หล่อหลอมแล้วเข้า
มาในตัวพ่ี (ครูคนที่11) 

  เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่และญาติพี่น้องที่
เป็นคร ู

ถ้าเป็นคนสมัยโบราณก็คือพ่อแม่ถ้าได้รับราชการเป็นครู ก็
ถือว่าพ่อแม่ประสบความสำเร็จ มีความสุขก็คือแบบว่า
นอนตายตาหลับ คือพ่อแม่เป็นครู ญาติพ่ีน้องเป็นครู ปู่ย่า
ตายาย เป็นครูหมด เพราะฉะนั้นจะเห็น step พอได้ตรงนี้
พ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกได้เรียนครูซึ่งครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญ
มากในการหล่อหลอมให้เราเลือกเรียนครูและเราก็ซึมซับ
บุคลิกภาพลักษณะของครูที่ดีจากครอบครัวเรามา” (ครู
คนที่7) 

   พ่อกับแม่ก็เป็นครูมันแบบซึมซับมาด้วยความแบบ
ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ปู่ก็เป็นครู มันถูกถ่ายทอดโดยสายเลือด
แบบว่าซึมซับโดยพันธุกรรมแบบเกิดมาก็ถูกเซ็ทว่าเป็นครู
นะ ก็อาศัยว่าพ่อแม่เป็นตัวแบบ พ่อเป็นผู้ให้ผู้เสียสละคือ
ทำเพื่อคนอื่นมันไม่ใช่แค่เป็นครูแล้วบอกกล่าวมันต้องมีใจ
ด้วยใจที่อยากจะเป็นคุณครู เห็นพ่อไปทำงานสอนหนังสือ
ตั้งแต่เล็กจนโตคือโตขึ้นก็อยากเป็นครูเหมือนพ่อเลยแล้ว
แม่ก็เป็นครูเหมือนกัน(ครูคนที่13) 
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  เคยได้รับการถ่ายทอด

เรื่องเล่าจากบุคคลใน
ครอบครัวที ่
เป็นคร ู

ยายมักจะเล่าให้ฟังว่ายายทวดตาทวดเป็นครูและท่านก็จะ
เล่าให้ฟังว่าไปสอนเด็ก คือตอนเด็กเราก็ได้แค่ฟัง จากนั้น
พอโตขึ้นมาเราก็ตัดสินใจเลือกเรียนครูตั้งแต่ต้นแล้วก็เลย
ได้เรียนครูป.ตรีก็จบที่วิทยาลัยพลศึกษาซึ่งบางสิ่งเราคิดว่า
เราอาจจะซึมซับจากสิ่งที่ยายเล่าให้ฟังตอนที่เราเด็กว่าคน
เป็นครูต้องมีลักษณะอย่างไรก็เลยทำให้เรามีบุคลิกภาพที่
เป็นครูแบบนี้(ครูคนที่5) 

  เคยได้รับการถ่ายทอด
จากแม่ที่เป็นครู  

อาจเป็นเพราะว่าครอบครัวเราได้ถูกปลูกฝังมาในเรื่องให้
เต็มที่กับงานเต็มที่กับนักศึกษาเรื่องของครอบครัวก็มีผล
จริงๆนะเพราะว่าเวลาเราไม่สบายใจอะไรแล้วว่าเอ๊ะทำไม
วันนี้สอนแล้วเด็กคนนี้มีเด็กถามเรื่องนี้แม่ก็จะสอน
เพราะว่าแม่เคยเป็นอดีตคณบดีแล้วเคยรักษาการอธิการ
แต่เกษียณไปแล้ว(ครูคนที่6) 

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ) 

กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน เคยได้รับการถ่ายทอด
จากสังคมเพื่อนบ้าน  

ด้วยสังคมในต่างจังหวัดอาชีพหลักๆ ที่เราจะคุ้นเคยก็มีไม่กี่
อาชีพและหนึ่งในกลุ่มอาชีพเหล่านั้นก็คืออาชีพครูซึ่งมี
เพื่อนบ้านจะมีลูกๆ ของท่านประกอบอาชีพครูแล้วก็ทำ
หน้าที่ได้รับใช้คนในชุมชนแล้ว ทางครอบครัวของผมเองก็
บอกให้ลูกๆทุกคนให้ทำตัวตามครอบครัวของเพื่อนบ้านนั้น
เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเพื่อนบ้านนั้น โดยให้ดูเป็น
เยี่ยงอย่าง  
(ครูคนที่4) 

กลวิธีการ
ถ่ายทอด 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดพีร้อมการ
แนะนำ 

เคยได้เห็นแบบอย่าง
การทำงานครูที่ดีจาก
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ที่สอนพี่ก็จะพาลงศึกษาจริงและทำให้พี่ดูเป็น
ตัวอย่างในระหว่างที่อาจารย์ปฏิบัติงานจริง พ่ีก็เรียนรู้จาก
สิ่งที่เค้าแสดงให้พี่เห็น (ครูคนที่2) 

  เคยได้เห็นแบบอย่าง
การแต่งกายของครูที่ดี
จากครูผู้สอน 

ท่านเป็นตัวแบบที่ดใีนเรื่องของการแต่งกายของครู การ
แต่งกายของท่านจะเรียบร้อย รวมทั้งเวลาท่านส่ือสารกับ
ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนท่านเป็นตัวอย่างที่ดี เวลาอยู่ใน
ห้องเรียนท่านก็เป็นคนพูดชัดเจนพูดเสียงดังฟังชัด นอก
ห้องเรียนเวลาอยู่ในชุมชนท่านก็พูดจาปราศรัยกับ
ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากท่าน
ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผมเห็นในสมัยผมยังเด็ก (ครู
คนที่4) 
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  เคยได้เห็นแบบอย่าง

การวางตัวที่เหมาะสม
กับการเป็นครูที่ดีจาก
อาจารย์ผู้สอน 

ทุกครั้งที่เราคุยกับอาจารย์ อาจารย์จะรับฟังเรา พอ
อาจารย์รับฟังเรา เรารู้สึกว่าอาจารย์ก็เคารพเราเวลาเรานั่ง
เรียนในห้องหรือทำงาน เราเข้าไปอาจารย์คะ สวัสดีคะเรา
จะเป็นคนช่างพูดหน่อยเราก็นี่ๆ ปุ๊บปั๊บเถียง พูดง่ายๆ ว่า
ชอบเถียงอาจารย์ ถ้าเป็นอาจารย์บางท่านก็จะเขม่นก็จะดุ
เรา แต่อาจารย์ที่นั่นไม่ดุ อาจารย์ก็จะนั่งฟังให้เราพูดจบ 
แล้วเป็นอย่างไรต่อจนเราก็จะค่อยๆ เงียบลง เลียนแบบ
ท่าทีของอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ได้ก็คือการสื่อสาร อาจารย์ให้
เกียรติลูกศิษย์ อาจารย์เป็นกันเอง อาจารย์มีพ้ืนที่ให้เราได้
พูดทั้งหมดนี้เป็นตัวแบบให้เราได้รู้สึกว่าชื่นชมศรัทธาครู
แล้วก็นำส่ิงเหล่านี้มาใช้(ครูคนที่5) 

  เคยได้เห็นแบบอย่าง
การอบรมการสอนศิษย์
ให้เป็นคนดีจากอาจารย์
ที่ปรึกษา 

แบบอย่างที่ดีที่ทำให้พี่เป็นครูแบบนี้ก็คอือาจารย์ที่ปรึกษา
พี่ พี่จะเรียกว่าอาจารย์แม่จะมีความรู้ในเรื่องการอบรมการ
สอนให้ลูกศิษย์เป็นนักศึกษาครูที่ดี เพราะอาจารย์แม่จะ
คอยให้กำลังใจลูกศิษย์เสมอนี่แหละคือครูดี ครูที่ไม่ใช่ให้
ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นครูที่คอยอยู่เคยีงข้างศิษย์ (ครูคน
ที่7) 

  เคยได้เห็นแบบอย่าง
การอบรมการสอนศิษย์
ให้เป็นคนดีจากอาจารย์
ผู้สอน 

สิ่งทีอ่าจารย์พาพี่ลงมือทำพาพี่ครีเอตงานมันทำให้พ่ีได้ซึม
ซับความรู้ ทำให้พ่ีได้มาแบบไม่รู้ตัวมากมายทั้งทักษะชีวิต
และกระบวนการได้มาแบบไม่รู้ตัว แล้วเราเข้าถึงอาจารย์
ได้ เราสัมผัสถึงความเมตตาได้ สัมผัสได้ว่าเขาพร้อมที่จะ
รับรู้เรื่องของเราทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน 
แล้วอาจารย์ก็ได้สอนความพอเพียงพ่ีทุกอย่างนะคะ ให้
รู้จักประหยัด ให้รู้จักอะไรซึ่งตัวพี่มันมีอยู่แล้วบ้าง แต่
อาจารย์มาเติมเต็มให้ตรงนี้อีกมันก็เลยทำให้พ่ีเห็นอาจารย์
เป็นตัวแบบที่ดีและพี่ก็ได้นำมาถ่ายทอดไปใหศ้ิษย์พี่เช่นกัน
(ครูคนที่12) 

  เคยได้เห็นครูที่เป็น
ต้นแบบการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
อย่างแท้จริงจากการ
เป็นนักศึกษาครูคุรุ
ทายาท 

สมัยนั้นคนที่เป็นครคูรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จะมาจาก
โรงเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นครูที่มีอายุเพราะฉะนั้น
ประสบการณ์หรือความเป็นครูในตัวของท่านทำให้เราซึม
ซับได้ง่ายขึ้นคือไปเห็นครูที่เป็นต้นแบบเลย คนที่เข้ามา
เป็นผู้สอนในโครงการคุรุทายาทเป็นคุณครูที่สุดยอดครู
ทั้งนั้นเลยทั้งความรักและเมตตาต่อศิษย์ ความปรารถนาดี
ต่อศิษย์ ความเอื้ออาทรลูกศิษย์ หรือแม้แต่การเป็นที่
ปรึกษาเราได้เห็นพวกนั้นมา (ครูคนที่11) 
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กลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ(ต่อ) 

เคยได้เห็นแบบอย่าง
การทำงานครูที่เป็นครู
ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อศิษย ์
ดีจากครูผู้สอน 

อาจารย์สมัยประถมพี่รู้สึกว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพี่ก็
รู้สึกประทับใจท่านก็คือท่านเอาใจใส่ ต้ังใจสอนแล้วท่านก็
ดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตาม
ถูก คือเหมือนเข้มงวดอยู่แต่ก็คือว่าเข้มงวดอยู่ในระเบียบ
วินัย พอออกนอกโรงเรียนไปท่านก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งก็
จะเป็นเหมือนเป็นกันเอง แต่ยังช่วยเหลือศิษย์เสมอจึงเป็น
ที่มาของคำที่พี่บอกว่าความเป็นครูก็ต้องเป็นทุกที่ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ ก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกที่ทุก
เวลา (ครูคนที่14) 

  เคยได้เห็นแบบอย่าง
การเป็นครูที่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อ
ศิษย์จากอาจารย์ผู้สอน
สมัยเรียนปริญญาโท 

รูส้ึกประทับใจท่านอาจารย์สมัยปริญญาโท ท่านเป็น
แบบอย่างที่ดี ท่านน่ารัก นุ่มนวล อ่อนโยน แล้วท่านก็
ซื่อสัตย์กับตัวเอง ท่านจะบอกว่าภาษาอังกฤษครูก็ไม่ค่อย
เก่งนะ กล้าที่จะบอกนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่
อายนักศึกษา แล้วพี่ก็ยึดท่านเป็นแบบอย่างคืออะไรที่เรารู้
ก็บอกศิษย์ อะไรที่เราไม่รู้หรือไม่มั่นใจก็จะบอกศิษย์ว่า
คาบหน้าเดี๋ยวครูเอาคำตอบมาให้โดยที่เราในฐานะครูสอน
ครูเราจะไม่สอนในสิ่งที่เราไม่รู้โดยตอบมั่วๆไปเพื่อให้ศิษย์
จำคำตอบที่ผิด นี่คือส่ิงที่พี่ยึดอาจารย์เป็นแบบอย่างเสมอ 
(ครูคนที่16) 

 การบรรยายและเทคนิค
การจดจำ 

เคยได้รับฟังการ
บรรยายแง่คิดที่ดีในคาบ
กิจกรรมโฮมรูม 

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องท่านก็จะมีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินชีวิต เช่น ท่านก็จะจัดกิจกรรมโฮมรูมตลอดสี่ปีที่
เรียนตอนนั้นอาจารย์จะเข้าโฮมรูมทุกวันๆละ 5 นาที 
แม้ว่าท่านจะไม่มีชั่วโมงสอนเราโดยตรง ในฐานะที่ท่านเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็จะเข้ามาให้แง่คิด มาติดตาม
สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น สอบถามความเป็นอยู่นะครับ 
สภาพการเรียนนะครับ 
(ครคูนที่4) 

 การมอบหมายงาน เคยได้รับการมอบหมาย
งานในการทำงานกลุ่ม 

คุณครูนาฏศิลป์ซึง่ไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์เท่านั้น 
หลังจากที่สอนท่ารำท่าเต้นที่เป็นแบบมาตรฐานแล้ว 
สุดท้ายท่านให้ทุกคนแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปคิดการแสดงมา
เพื่อทำการสอบปลายภาค ในการสอบทุกคนจะต้องขึ้นเวที
ในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่กำลัง
รับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหารได้เห็นทุกคน ทำ
ให้พวกเราตื่นเต้นและได้เตรียมการแสดงนั้นเป็นอย่างดี(ครู
คนที่1) 
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   มีกิจกรรมโปรแกรมอีกอันหนึ่งให้ทำละครเด็กทั้งที่เป็น

นิทานทั้งเป็นหุ่นเชิด่เหมือนหนังตะลุง ฉะนั้นเวลาว่างก็คือ
มาทำกิจกรรมให้เด็กเล่านิทานลูกหมูสามตัว สุดสาครทำ
จนไปแสดงที่อื่นด้วยเป็นละครเวที รุ่นน้องแสดงบ้างรุ่นเรา
แสดงบ้าง อย่างรุ่นพี่เล่นเรื่องครูบ้านนอกก็เป็นละครเวที
เลยเปิดให้คนนอกมาดูเปิดขายบัตร 5 บาท 10 ฉะนั้นนี้คือ
กิจกรรมเสริมเป็นละครเล่านิทานแล้วมันก็สะท้อนไปยังครู
บ้านนอก พี่เป็นคนเขียนบทแล้วก็จะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมของครูผู้เสียสละอะไรอย่างนี้จนกระทั่งถูกยิงตาย
(ครูคนที่3) 

 การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนานักศึกษาครู
คุรุทายาทที่คณะจัดให้  

แต่ละปีทางโครงการจะมีจัดค่ายซัมเมอร์ก็พานักศึกษา
โครงการนี้นักศึกษาครูทั้งเอกปฐมเมื่อกอ่นมีสองเอกคือ
ประถมศึกษากับการศึกษาปฐมวัยก็ไปดูโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ได้รบัรางวัลต่างๆและก็มีครูต้นแบบมาเป็นครู
วิทยากรก็เชิญวิทยากร ดร.กิตติวรรณ อมาตย์กุล มาให้
ความรู้เขาเป็นครูผู้เสียสละก็คือเป็นตัวอย่างครูที่มี
อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครู เราเห็นเราก็สู้ คือ
อาจารย์เขาทำมาเยอะเขายากกว่าเราเยอะฉะนั้นก็จะเห็น
ตัวอย่างในระหว่างเรียนก็คือกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยได้ช่วย
ให้เรามองเห็นภาพว่าครูที่ดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็นอย่างไร (ครูคนที่3) 

Themes Sub-Themes Code Quotations 
กลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
(ต่อ) 

เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนานักศึกษาครู
คุรุทายาทที่คณะจัดให้  

จะเชิญครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่เคยได้รับรางวัลในสาขา
ต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นประจำซึ่งนักศึกษาคุรุ
ทายาทจะไม่มีปิดเทอมแต่จะใช้ช่วงปิดเทอมเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพของการเป็นนักศึกษาคุรุทายาท ในแต่ละกิจกรรม
ก็มีคะแนนกำกับด้วยซึ่งมีเกณฑ์การผ่านในกิจกรรมในแต่
ละวัน ถ้าได้คะแนนในกิจกรรมรวมแล้วน้อยกว่า 60% 
กิจกรรมในซัมเมอร์นั้นจะไม่ผ่าน คุณจะต้องมีการอบรมใน
ซัมเมอร์ต่อไป (ครูคนที่4) 

  เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาครูคุรุ
ทายาทที่มหาวิทยาลัย
จัดให้  

อธิการสมัยก่อนให้นักศึกษาครูตื่นตีห้าแล้วต้องเป็น
นักศึกษาครูคุรุทายาทเท่านั้นที่มาขนอิฐขนปูนขนทรายมา
ถมตรงนี้ของมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเราคิดแบบเด็กเราอยาก
นอนให้อิ่ม แต่พอเราโตขึ้นเราเพิ่งรู้ว่าท่านกำลังปลูกฝัง
ความอดทนให้แก่เราแล้วก็รู้จักความเสียสละให้คนอื่นแล้ว
ก็ได้ความอดทน อดทนในการทำในส่ิงที่คุณไม่ถนัด (ครูคน
ที่12) 
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  เคยได้เข้าร่วมทำ

กิจกรรมของชมรม
สโมสรที่คณะจัดให้  

พี่ซึมซับจากเพื่อนคนอื่นๆ คือพี่ทำชมรมพี่เล่นสโมสร
นักศึกษา พี่เล่นองค์การตรงนี้ เราก็เรียนรู้ในหลายๆมิติ ทีนี้
มันก็สามารถเอามาซัพพอร์ตตอนเราเรียนวิชาชีพครูได้ ใน
เรื่องของการทำงานการเป็นผู้นำผู้ตามเรื่องของการบริหาร
จัดการ อันนี้มันก็เติมเต็มกับตัวเราเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าพี่
ได้เปรียบคนอื่นพอสมควรในฐานะที่เราเป็นนักกิจกรรม 
(ครูคนที่8) 

 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

เคยได้รับเทคนิคการ
ทำงานครูในช่วงออกฝึก
ประสบการณ์ 

คิดว่าปีสี่คือฝึกประสบการณ์ได้อะไรเยอะ จากเดิมที่เรา
เรียนสามปีมาได้ทฤษฎี ได้หลักการพร้อมที่จะออกไป
ปฏิบัติพอไปปฏิบัตนิี่แหละคิดว่าได้เยอะเทคนิคต่างๆ ไม่
ต้องพูดถึงเลยพร้อมที่จะก้าวไปเป็นครูได้อย่างเต็มตัว(ครู
คนที่7) 

  เคยได้รับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ตอนนั้นฝึกสอนแค่เทอมเดียวแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแต่บ้านเรา
อยู่ไกลเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็จะบอกว่าให้ไปฝึกสอน
โรงเรียนใกล้บ้านแต่เราบ้านไกลเราก็อาศัยว่าไปเรียนรู้
ประสบการณ์โรงเรียนปิยะชาติโรงเรียนของพระเทพก็
ตื่นเต้นพอสมควรคือเด็กๆกับเราก็วัยใกล้กัน เหมือนเขา
กล้าที่จะมาเล่าอะไรให้เราฟังเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นพี่กับ
น้องคุยกันได้ทุกเรื่อง แล้วเราก็เต็มที่ได้มากกว่าอุดมการณ์ 
เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดและเด็กก็ตั้งใจฟัง เมื่อมีปัญหา
อะไรเราก็แก้ไขปัญหาคือเป็นช่วงที่เต็มที่ที่สุดได้ใช้
อุดมการณ์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถมากที่สุด ฝึกสอน
เสร็จก็มาเป็นครู(ครูคนที่13) 

ช่วงเข้าสู่วิชาชีพครูบทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู 
มิติเนื้อหา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มรายวิชาความเป็น
ครู 

เคยได้เรียนรู้
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

เรื่องของกระบวนการวิธีการสอนเทคนิคต่าง ๆ อันนี้
อาจารย์ในสาขาที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเขามีความรู้อยู่มาก
ช่วยถ่ายทอดความรู้ใหเ้ราได้เยอะมากในช่วงที่เราเริ่มมา
ทำงานในคณะครุศาสตร์ครั้งแรก (ครูคนที่8) 

  เคยได้เรียนรู้
กระบวนการนิเทศ
นักศึกษาวิชาชีพคร ู

อาจารย์ในสาขาคอยแนะนำเพราะว่าเราเป็นอาจารย์น้อง
ใหม่อย่างเช่นเวลาออกไปนิเทศนักศึกษาเราก็ยังนิเทศไม่
เป็นก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ไปด้วยบางครั้งเราก็บอกว่าขอไป
ด้วยขอไปเรียนรู้วิธีการนิเทศแต่เขาจะไม่สอนโดยตรงแต่ใช้
การกระทำให้เราเห็นและเป็นตัวแบบให้เราดูเราก็ไปดูเวลา
อาจารย์เขาออกไปนิเทศเป็นอย่างไร(ครูคนที่13) 

 เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นคร ู

เคยได้เรียนรู้ลักษณะ
การทำงานเป็นทีม 

พี่โชคดีมากที่เข้ามาแล้วมาพบอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เมตตาพ่ี 
เวลาออกนิเทศนักศึกษาไปไกลถึงชัยภูมสิาขาเราก็เหมารถ
ตู้ไปนิเทศด้วยกัน เพราะอาจารย์เหล่านี้จะเน้นในเรื่องของ
การทำงานเป็นทีม สาขาเราไปไหนก็แห่กันไปหมด(ครูคนที่
2) 
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มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ) 

เคยได้เรียนรู้ลักษณะการ
ทำงานเป็นทีม 

ถ้าไม่มีประสบการณ์สมัยเรียนเราจะไม่รู้จักการเสียสละคือ
ช่วงนั้นช่วงเริ่มเปิดปีแรกรุ่นบุกเบิกก็จะกลับบ้านค่ำพอ
เปิดได้ปีที่ 2 สมศ.เริ่มมาตรวจจะกลับบ้าน 5-6 ทุ่มเพราะ
ต้องทำงานประกันก็จะต้องอยู่ช่วยกันกับครูในคณะคือจะ
ไม่ทิ้งกัน ทำงานจะไม่ทิ้งให้ลูกน้องทำโดดเดี่ยวเพราะถาม
ว่าใครรับผิดชอบ เรารับผิดชอบแล้วเราต้องรู้ไหมเราต้องรู้
นะไม่ใช่เราบริหารแบบไม่รู้ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่ามอบรอง
ไปแล้วไม่ได้ คณบดตี้องรู้ทุกเรื่องถึงคุณจะมอบให้เขาทำ
ถูกต้องแต่คุณต้องเข้าใจงานคุณจะบอกว่าผมไม่รู้หรอกให้
เขาไปทำแล้วไม่ได้ เราต้องเอาใจใส่บางทีก็ล้วงลูกไง (ครู
คนที่3) 

   เคยไปทำงานกับอดีตคณบดีท่านหนึ่ง ท่านก็จะสอนเรื่อง
ความรักโดยนิสัยเป็นครูก็จริงแต่ตอนนั้นยังมีความรู้สึกว่า
ต้องชนะต้องเก่งต้องที่สุดไม่สนใจคนอื่น ท่านก็ได้สอน
เรื่องการทำงานเป็นทีม คือเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้อง
สอนน้อง ๆ ต่อไป น้องก็เก่งกันเพราะว่าคำว่าเก่งคนเดียว
นี่ไม่ได้เก่งเลยนะแต่ถ้าเก่งทั้งทีมมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
ท่านก็จะบอกว่าความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมงานนี่สำคัญมาก 
(ครูคนที่15) 

  เคยได้เรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กรในช่วงแรกเริ่มของ
การทำงานครู 

ครั้งแรกเลยพี่ได้อาจารย์ผู้ใหญ่ในสาขาหลายท่านที่คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้พี่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ว่าองค์กรเราถ้าไม่มีสอนก็ต้องเข้าที่ทำงานตลอดเผื่อเวลา
มีประชุมอะไรสามารถที่จะเรียกประชุมได้หรือสามารถที่
จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสาขาได้ตลอดเวลางาน (ครูคนที่
2) 

  เคยได้เรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การในการเคารพ
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่า 

เมื่อก่อนจะอยู่ด้วยกันรักกลมเกลียวกัน อาจารย์ผู้ใหญ่ก็
เคารพ จะทำอะไรก็เชื่อผู้ใหญ่จริงๆ เลยนะ คือไปกันเป็น
กลุ่มเป็นก้อนออกนิเทศ ก็ไปเป็นสายรถตู้คันหนึ่งแล้วก็
แวะกินข้าวตามจุดนั่นน่ะ (ครูคนที่7) 

   เรามาสอนในคณะครุศาสตร์ มาสอนในสถาบันที่มีคนสอน
เป็นแต่อาจารย์เราแล้วที่เป็นอาจารย์เราก็มีแต่เก๋ากึกเป็น
ระดับอาจารย์ที่เกษียณไปปีสองปเีพราะฉะนั้นเป็น
อาจารย์เรา เราก็จะมีนิสัยเป็นแบบผู้น้อย เราไม่ได้มาแบบ
อกผายไหล่ผึ่งเราเป็นลูกศิษย์แล้วมันก็ถูกเพาะบ่มโดย 
the way of life ไปโดยไม่รูส้ึกตัว ต้องเป็นคนผู้น้อย ต้อง
บริการอาจารย์แล้วพอนาน ๆ เข้ามันก็ไม่ได้ฝืนความรู้สึก
เราแต่ก่อนเราจะพูดเสียงดังๆ อาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆ อะไร
ประมาณนี้ ท่านอาจารย์คะ ท่านอาจารย์ขามันก็เลยไม่
รู้ตัวตัวเพราะถูกเพาะบ่มเมื่อมาอยู่ที่นี่(ครูคนที่10)  
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   ท่านสอนดีมากเลยท่านจะสอนโดยการพาไป พาน้องๆไป

ไหว้ครู ท่านบอกว่าจะต้องเป็นคนอย่างนี้เป็นผู้นำคนพา
ไปไหว้คนนั้นคนนี้อย่ารอ ท่านก็จะพาไปเลยก็ถ้าต่อไปไม่
มีผมหมายถึงคณบดีก็จะไม่มีคนพาไหว้เพราะฉะนั้นต้อง
ทำให้เป็นธรรมเนียม ท่านบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรเราคือ
การมีสัมมาคาราวะ การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่(ครูคนที่15) 

  เคยได้เรียนรู้การวางตัวที่
เหมาะสมกับอาชีพครู  

อาจารย์ทุกคนที่รู้จักเราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกที
หนึ่งว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้วางตัวแบบนี้ เพราะบางทีเรา
กับนักศึกษาป.ตรี ช่วงอายุไม่ได้ต่างกันมากอาจารย์ก็จะ
บอกในเรื่องการวางตัว (ครูคนที่8) 

มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ) 

เคยได้เรียนรู้การวางตัวที่
เหมาะสมกับอาชีพครู 

เค้าจะสอนในเรื่องของทักษะการวางตัวอะไรต่าง ๆ แต่ใน
ส่วนของเนื้อหาก็ให้ความเป็นอิสระ ในส่วนของการ
บริหารจัดการเองได้(ครูคนที่16) 

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด 

กลุ่มเพื่อนร่วม
องค์การวิชาชีพ 

เคยได้รับการแลกเปลี่ยน
ความรู้จากอาจารย์รุ่นพ่ีที่มี
ประสบการณ์การสอน
มากกว่า 

ตอนนั้นก็มาคุยกับอาจารย์ในสาขาด้วยว่าพ่ีเค้าสอนมา
อย่างไร เหมือนมาดีเบตกันเหมือนมาแลกเปลี่ยนกันกับ
คนในสาขาว่าแต่ละคนสอนอย่างไร มีอะไร บางทีเราก็
บอกไปว่าเรามีปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไร จะให้ทำ
อย่างไร อาจารย์รุ่นพี่ก็จะมีประสบการณ์มากกว่าก็จะ
แนะนำเราก็จะคุยกันแล้วเราก็จะเอาไปปรับในห้อง มันก็
จะดีขึ้น (ครูคนที่1) 

  เคยได้รับการถ่ายทอด
วิธีการสอนจากอาจารย์
ผู้ใหญ่ในสาขา 

แม้แต่วิธีการสอนท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ในสาขาก็จะนำ ppt. 
มาให้เรา แล้วเราก็สามารถปรับเพื่อใช้ในการสอนได้เลย
ตามสไตล์เรา ซึ่งนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าท่านไม่เคยหวงของ 
หวงความรู้ ท่านพร้อมให้ตลอดเวลา ท่านมีความเป็นครู
สูง เมตตาเราตลอดนะ อะไรที่ดีก็ส่งเสริม อะไรที่ตึงไป
ท่านก็บอก (ครูคนที่2) 

   เนื่องจากว่าพี่มาโดยเป็นการโอนมาจากกระทรวงโดยมี
ลักษณะที่ว่าเราน่าจะเก่งแล้ว เราต้องแอบครูพักรักจำ 
เราไม่ได้สอนเก่งเพราะเราไม่ได้สอนมานานแล้วถึงแม้ว่า
จะจบ 
ด๊อกเตอร์แล้วแต่เราไม่ได้สอนมานานแล้วเราก็เครียดมาก
ก็จะแอบดูท่านอาจารย์อารีสอนซึ่งท่านเป็นคณบดีในสมัย
นั้นและอยู่ห้องพักติดกัน ก็จะเรียนรู้จากที่ท่านเป็นตัว
แบบจนทุกครั้งที่เรามาเจอกันเราก็จะมีความสุขทุกครั้ง 
(ครูคนที่10)  
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   ดูอาจารย์ผู้ใหญ่เอา ตอนนั้นก็อายุไม่เยอะก็แบบถ่าย

เอกสารแล้วเอาไปให้ก็จะแอบไปดูแล้วบางทีอาจารย์
ผู้ใหญ่ก็จะมานั่งคุยด้วยว่าเราสอนวิชาเดียวกันต้องอย่างนี้
นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเราก็จะจดจำ (ครูคนที่15) 

  เคยได้รับการถ่ายทอด
เทคนิคการสอนจากเพื่อน
ร่วมองค์การวิชาชีพ 

สมัยก่อนจะแชร์กันเพราะอาจารย์น้อย สิ่งที่แชร์ก็คือวิชา
นี้สอนไปแล้วก็จะถ่ายทอดให้น้องๆ ก็คือยกไปหมดเลย 
เอาทั้งตำราให้ เอาคำอธิบายรายวิชา เอาทั้งข้อสอบยกให้
หมด แล้วก็ 
แนะนำกัน (ครูคนที่7) 

  เคยได้รับการถ่ายทอด
ความเสียสละจากอาจารย์
ที่เคยสอนจนกลายมาเป็น
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ 

แต่พอมาทำงานที่คณะครุศาสตร์ก็มาช่วยโรงเรียนสาธิต
ต่อพี่มาสอนที่โปรแกรมปฐมวัยแต่ก็ไปช่วยโรงเรียนสาธิต
คือมีแต่ปฐมวัยอย่างเดียวไม่มีชั้นประถมก็ไปช่วยเป็นฝ่าย
วิชาการช่วยเป็นรองผอ. ซึ่งอาจารย์ของพี่เองเป็นผอ.
โรงเรียนตอนนั้น เราก็ไปช่วยอาจารย์ด้วย พอเราเห็น
ตัวอย่างเห็นคนที่เสียสละและก็เห็นผลจริง ๆ จากการ
พัฒนาเด็กในพื้นที่เราก็เอามาเป็นตัวอย่างมันก็ช่วยให้เรา
มีความสุขในการทำงานและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นก็ใช้
มาจนถึงทุกวันนี้ (ครูคนที่3) 

  เคยได้รับการถ่ายทอด
ความอ่อนน้อมถ่อมตนจาก
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ
ในครั้งแรกท่ีเข้าสู่วิชาชีพ
ครู 

ครั้งแรกที่มาสอนคณะครุศาสตร์ก็ได้อดีตประธาน
โปรแกรมฯ คอยดูแลแต่ตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้ว ท่าน
เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากตั้งแต่มาท่านดูแลเหมือน
เราเป็นญาติพ่ีน้องกันจริงๆ ท่านไม่ใช่ดูแลแต่ในเรื่องของ
งานแต่ดูแลในชีวิตส่วนตัว ท่านคอยบอกคอยให้
คำแนะนำ ส่ิงหนึ่งที่เราเรียนรู้จากท่านคือความอ่อนน้อม
ถ่อมตน แล้วก็ความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน(ครูคนที่5) 
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ตัวแทนการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การ
วิชาชีพ(ต่อ) 

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ 

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยได้ 
เพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานจะมาช่วยคลี่คลายงานเราตรงนี้
ลงได้ แต่จะต้องใช้คำว่าร้องขอเป็นขอปรึกษาหน่อยขอ
คำแนะนำหน่อย เพราะว่าต้องเป็นโมเดลคณบดีก็เชื่อว่า
เชื่อในน้องน้อยมีความสามารถในเรื่องไอซีที พ่ีคนกลางมี
ความสามารถในระบบ ส่วนผู้อาวุโสมีประสบการณ์ มี
ความชำนาญการ ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่
แตกต่างกัน เราไม่ใช้เรื่องว่าถ้าฉันแก่แล้ว เธอไม่เหมือน
ฉันนะไม่ใช่ ก็อย่างเวลาจะทำอะไรก็ว่าด้วยเรื่องกีฬา กีฬา
ประเภททีมก็ไม่มีใครเก่ง เธอเล่นเก่งแค่ไหนถ้าคนยิงประตู
ไม่ยอมยิงก็ไม่ได้นะคือทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน (ครูคน
ที่9) 

   แล้วก็มีเพื่อนที่สอนวิชาเดียวกัน มีการพูดคุยกันว่าเป็น
แบบไหน มีด้วยเหรอแบบนี้ ก็ปรึกษาได้เฉพาะกับคนที่ไม่
หวงนะ คนที่หวงเราก็ไม่ปรึกษานะ(ครูคนที่16) 

 กลุ่มส่ือ เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
หนังสือธรรมะ  

พี่ชอบอ่านแนวคิดเกี่ยวกับประตูสู่ธรรมะ อย่างเช่นพี่เคย
อ่านหนังสือหลวงพ่อชาเล่มแรกยังจำได้ ท่านเขียนเอาไว้
ว่า เอาขยะมาใส่ใจไว้ทำไม คำพูดของคนมันก็เหมือนกับ
ขยะเน่าๆ เราก็เอามาใส่ไว้ในถัง ขังเอาไว้ในใจเรามันก็
เหม็นสิ เทมันออกซึ่งคำพูดบางคำพูดมันก็เปลี่ยนวิธีคิดเรา
ได้เหมือนกันพี่ก็เริ่มศึกษาธรรมมะปฏิบัติธรรมแล้วนำมา
ประยุกต์ใช้กับอาชีพครูด้วย(ครูคนที่5) 

กลวิธกีาร
ถ่ายทอด 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อม
การแนะนำ 

เคยได้เห็นแบบอย่างการ
ทำงานของครูผู้ที่เสียสละ 
 

ตอนที่พี่ทำงานคนที่เห็นชัดคืออาจารย์พงศ์กับอาจารย์เข่ง
เพราะว่าสองคนนี้เขามีความมุ่งมั่นเสียสละสูง เสียสละ
เหมือนกันอาการเดียวกันกลับบ้านค่ำมืดดึกด่ืนคือถ้าไม่
เสร็จต้องทำให้เสร็จคือส่ิงหนึ่งที่เห็นชัดๆเลย แล้วก็
กระบวนการคิดอย่างทำงานกับอาจารย์สมทรงความเป็น
ครูเห็นเลยแล้วเราก็เอาตัวอย่างมา อย่างอาจารย์จะสอน
ว่าทำงานจะต้องตั้งใจทำให้ดีทำกับใครก็ได้และบอกเลยว่า
ไม่ต้องไปประจบเพราะถ้าเราประจบ พอเขาไม่มีอำนาจ
วาสนาแล้วเราจะอยู่กับใครไม่ได้ ถ้าทำคือทำงานให้ดี อยู่
กับใครก็ทำแบบนี้ อยู่กับใครก็ได้ไม่ได้มีปัญหามันก็ชัดเจน
พี่ก็ใช้หลักคิดแบบนี้คือทำงานก็ทำให้เต็มที่ไม่ได้เอาเปรียบ
ใครคือทำงานก็ให้สำเร็จมองที่เป้าหมายว่าเป้าหมายเป็น
แบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ (ครูคนที่3) 
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  เคยได้เห็นแบบอย่างการ

แต่งกาย การใช้วาจาที่
เหมาะสมกับความเป็น
คร ู

เมื่อก่อนนี้วิชาชีพครูจะแน่นอาจารย์คนเก่าๆ ศาสตร์เก่าๆ 
เค้าจะบ่มเพาะเติมเต็มเค้าจะสอนความเป็นครูเรื่องนั้น
เรื่องนี้ให้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็คือเป็นผู้บริหารยุคก่อน
ก็คือยุคอาจารย์ตอนนี้ซึ่งเกษียณกันไปหมดแล้ว อันนั้นจะ
เห็นตั้งแต่การแต่งกาย การพูดจา เวลาจะให้นักศึกษาเข้า
มาพบ การออกนิเทศ การฝึกประสบการณ์ ซึ่งพี่ได้ตรงนั้น 
(ครูคนที่7) 

  เคยได้เห็นแบบอย่างการ
อบรมบ่มเพาะศิษย์ที่ดี 

ก็จะมอีาจารย์ในสาขาก็เป็นอาจารย์เรานั่นแหละเป็น
ทั้งตัวแบบให้ดูและก็คอยชี้แนะคือด้วยความที่เราเป็นลูก
ศิษย์อาจารย์ทุกคนที่รู้จักเราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกที
หนึ่งว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ ครูคนที่8)  

  เคยได้เห็นแบบอย่างการ
วางตัวที่เหมาะสมกับ
การเป็นครู 

ตอนแรกที่เข้ามาสอนเราเป็นเด็กเราไม่ได้เรียนรู้ความเป็น
ครูในระดับศาสตร์ที่สูงขึ้น เราก็จะมีความทึ่งในความเป็น
ครูของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์หลายๆ ท่านที่เป็นตัว
แบบให้เรา เราก็ได้เรียนรู้จากท่านเหล่านั้นโดยเขาก็ไม่
บอกหรอกแต่เราดูว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรมกีารวางตัว
อย่างไรบ้าง (ครูคนที่13) 

กลวิธกีาร
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ(ต่อ) 

เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ของการเสียสละเวลาใน
งานคร ู

พอดวี่าตอนนั้นเรียนรู้บุคลิกภาพการเป็นครูจากอาจารย์
ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกษียณไปแล้วแต่พี่โชคดีเพราะตอนที่พี่
มาทำงานที่คณะครุศาสตร์ท่านได้กลับเข้ามาช่วยงานคณะ
ทำให้พ่ีได้รู้จักกับท่าน แล้วท่านก็เข้ามาช่วยสอนได้พูดคุย
กับท่านและได้แลกเปลี่ยนมุมมองความเป็นครูจากท่าน 
ต้นแบบก็คือท่านรวมทั้งการปรับแก้กิจกรรมการเรียนการ
สอนต่างๆ ก็จากท่านด้วย ได้เรียนรู้การเสียสละเวลาที่เห็น
ได้จากตัวของท่าน(ครูคนที่14)  

  เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ของการให้อภัยเพื่อน
ร่วมองค์กรวิชาชีพ 

ท่านคณบดีท่านมีความเป็นครูค่อนข้างสูง ท่านให้อภัยทุก
คนแม้กระทั่งคนที่ด่าท่าน ท่านไม่ถือสาท่านบอกว่าบางที
เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบอย่าไปยึดติดท่านจะสอน
เรื่องนี้ให้พี่เยอะมากแล้วพ่ีก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาจาก
ท่าน (ครูคนที่15) 
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  เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี

ของครูที่มีความเมตตา
ศิษย์  

พี่ยังโชคดีช่วงที่พี่เข้ามาคณะครุศาสตร์ในยุคแรกๆ ท่ีนี่ยัง
มีอาจารย์แก่ๆ อยู่ แต่ช่วงนี้หายไปหมดแล้วซึ่งรุ่นพี่ยังถือ
ว่ายังได้รับอิทธิพลจากคนแก่อยู่แล้วท่านก็สอนทุกอย่าง
จริง ๆ เรียกพ่ออ้วนซึ่งเป็นต้นแบบของความเป็นครู
สมัยก่อนมาก แกจะสอนทุกอย่างมาก สอนในเรื่องของ
การเข้าใจเด็ก การดูอะไรอย่างนี้ การสอนไม่ใช่จะสอน
อย่างเดียวเราจะต้องสอนในเรื่องคุณธรรม เราต้อง
สอดแทรกทุกอย่าง แกจะสอดแทรกในเนื้อหานะแล้วก็จำ
ได้ว่าตอนเข้าไปใหม่ๆ เราก็ตามติดอาจารย์ผู้ใหญ่
เหล่านั้น ไปนิเทศ เราก็ต้องประกบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ เรา
ก็จะเห็นกระบวนการอะไรต่าง ๆ แกก็จะสอน มัน
ค่อนข้างดีแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าครูเค้าก็มีบุคลิกภาพใน
ลักษณะของเค้าซึ่งพ่ีก็รู้สึกว่าครูมีเมตตานะแต่ละคนลึกๆ 
นะถึงว่าจะปากร้ายแต่ว่าลึกๆ ก็ใจดีนะให้อภัยและเมตตา
ให้แก่เด็ก(ครูคนที่16) 

 การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
คณะครุศาสตร์/
มหาวิทยาลัย 

เคยได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
ได้จัดให้  

ในองค์กรมีการพัฒนาหน่วยการสอนของอาจารย์หรือการ
เพิ่มสมรรถนะการสอนของอาจารย์ประจำ โดยล่าสุดก็มี
การเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกฝังจิต
วิญญาณการเพิ่มสมรรถนะในวิชาชีพของอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งท่านก็จะมีการเชื่อมโยงมาตรฐานใน
ต่างประเทศกับมาตรฐานของคุรุสภาภายใต้การกำกับ
ของๆ สกอ. ว่าทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคตจะเป็น
อย่างไร (ครูคนที่4) 

ช่วงเข้าสู่วิชาชีพครูบทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นคร ู
มิติเนื้อหา เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาความเป็นคร ู
เคยให้การถ่ายทอด
เนื้อหารายวิชาแบบเรียน
รวมแก่นักศึกษาครู  

ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกวิชาเอกกับส่วนที่สองคือ
วิชาชีพครูซึ่งเป็นรายวิชาแบบเรียนรวม ซึ่งในเรื่องของ
รายวิชาในเอกก็ต้องเรียนสะสมไปแต่ละชั้นปี แต่ราย
วิชาชีพครูก็จะเรียนตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไปคือผ่านการเรียนครู
มาแล้ว 2 ปี (ครูคนที่1) 

  เคยให้การถ่ายทอด
เนื้อหากลุ่มรายวิชา
จิตวิทยา  

เนื้อหาของเราจิตวิทยาก็จะเป็นเนื้อหาจิตวิทยาสำหรับครู 
ตั้งแต่จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การแนะแนว แล้วก็จิตวิทยาการปรึกษา อันนี้คือในส่วน
ของวิชาชีพครูคือพวกนี้ต้องเรียนอันนี้ทั้งหมด ตัวนี้มันก็
จะหลอมความเป็นครูไปหมดเลย (ครูคนที่2) 
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มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

รายวิชาความเป็นคร(ูต่อ) 
เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชากลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพครู  

ก็ในคาบสอนอาจจะเป็นเนื้อหาวิชาการด้วยและอาจจะ
เป็นเนื้อหาที่สะท้อนถึงความเป็นครู จิตวิทยาความเป็นครู
นี้จะได้สอนนักศึกษาทุกคนที่เรียนครูเพราะเป็นวิชาชีพคร ู
(ครูคนที่5) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
นักศึกษาวิชาชีพคร ู

เนื้อหาที่สอนก็เป็นในส่วนของรายวิชาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนออกมาว่าอาจารย์สอนให้
เรารอบคอบใส่ใจรายละเอียดของงาน มีวิธีการสอนที่ไม่
เหมือนใครมีการพูดที่ทำให้นักศึกษาสนใจตลอดเวลาที่ได้
เรียนด้วย อาจารย์สอนดีมากทำให้เข้าใจ (ครูคนที่6) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย 
เรื่องความเป็นครู  

พี่ไดส้อนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเรื่องความเป็นครู 
ถ้าเข้าไปในสัปดาห์แรกก็จะทวนเลยเพราะเป็นปีสุดท้าย
แล้วปีสี่เราจะพยายามมองอดีตมาว่าคือเป็นรุ่นๆ รุ่นนี้เรา
จะเอานั้นมาคุยกับเค้า มีการยกตัวอย่างอาจจะเป็นครูรุ่น
เก่าสอนหมดทั้งเรื่องการปิดน้ำปิดไฟ (ครูคนที่7) 

  เคยให้การถ่ายทอดกลุ่ม
รายวิชาชีพครู  

ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เป็นรายวิชาชีพครู
สอนเรื่องของการวัดและประเมินผลเป็นเรื่องของการวิจัย
ก็จะมีลักษณะของการตอกย้ำความเป็นอาชีพให้กับเค้ารู้
(ครูคนที่10) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาจิตวิทยา
ออกแบบการเรียนรู้  

พีส่อนวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู้เพราะเวลาที่เด็ก
เรียนในหลักสูตรเราก็มองว่าเด็กก็เรียนสะสมความรู้ไป
เรื่อย ๆ แต่เวลามาเจอเด็กที่ต้องใช้ความรู้ในปี 5 เด็กลืม
ไปหมดแล้ววิชาพวกนี้ด้วยกระบวนการที่เราออกแบบให้
เด็กเรียนในห้องเรียนใช้แล้วเห็นผลไม่เห็นผลก็กลับมา 
discus กันทุกครั้ง(ครูคนที่11) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัยกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ส่วนใหญ่ในรายวิชาพี่ก็จะสอดแทรกความเป็นครูในทุก
รายวิชา แต่ถ้าตอนนี้ก็จะได้สอนแค่รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัยกับการพัฒนาท้องถิ่น(ครูคนที่12) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาวิจัยวัดผล 

เน้นการกระทำอย่างวิชาวิจัยวัดผลเราสอนทฤษฎีอย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว อย่างวัดผลมันต้องลองสร้างข้อสอบเลย(ครู
คนที่13) 

  เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาจิตวิทยาสำหรับ
คร ู 

ก็วิชาที่พ่ีสอนก็เป็นรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คือในช่วงปี
แรกเราก็ไม่ได้ลุ่มลึกในเรื่องของการสอนเท่าไหร่แต่ทุก
วันนี้ก็ค่อนข้างถนัดเพราะเราสอนมานาน(ครูคนที่16) 

 เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นคร ู

เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
ของการเห็นคุณค่า
ตนเอง  

เค้าจะเป็นอย่างไรก็คือมุ่งหวังให้เค้ารู้ รู้ในที่นี้ก็หมายถึง
การที่เราเน้นย้ำให้รู้ในเรื่องของการเห็นคุณค่าตนเอง (ครู
คนที่2) 
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  เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง

การทำงานเป็นทีม 
เรามีเอกสารให้เราจะมุ่งให้เค้าแปลความตามเอกสารคือ
มุ่งให้เค้าได้เห็นตัวนั้นมากกว่าจะเป็นผู้สอนอธิบายจะเป็น
ลักษณะให้เด็กได้ทำงานด้วยกัน ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
การทำงานเป็นทีม ให้ได้ฝึกที่จะทำงานเป็นทีม(ครูคนที่2) 

  เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมที่เน้น
ความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ 

ทุกวิชาที่สอนจะใสเ่รื่องคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องของ
ทักษะที่จะไปจัดการเรียนรู้ แล้วอีกตัวหนึ่งที่พยายามทำ
ให้เด็กเห็นคือความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ให้ตระหนักถึงข้อ
นี้ ดังนั้นงานอะไรก็ตามที่ได้มอบหมายให้จะต้องไม่ลอกกัน 
ถ้าลอกกันก็คือใส่ copy เด็กก็รับรู้ว่าถ้าเรียนกับอาจารย์
คนนี้ห้ามลอกเพราะว่าครูอ่านทุกตัวเพราะฉะนั้นจึง
พยายามเน้นให้เด็กรู้ว่าผิดเพราะอยากให้ตระหนักข้อนี้
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ (ครูคนที่2) 

มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายวชิาความเป็นคร(ูต่อ) 

เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
บทบาทหน้าที่ครูที่ต้อง
เอาใจใส่ดูแลศิษย์
นอกจากหน้าที่สอน  

ปี 4 เริ่มไปสังเกตการสอนแล้วเริ่มลงโรงเรียนตรงนี้ก็เริ่มมี
กิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียนในห้องเรียน ครู
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษให้ศิษย์รู้ว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่เอาแต่
สอนเด็กปกติตรงนี้ก็ต้องให้เขาเข้าใจ เวลาเรียนกลุ่ม
วิชาชีพครูบังคับการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กเรียนอยู่แล้วก็
จะมีวิชาเลือกของวิชาเอกก็จะมีเรื่องการจัดการสำหรับ
เด็กที่บกพร่องก็จะต้องย้ำให้ศิษย์เข้าใจว่ามีหน้าที่ช่วย
พัฒนาเด็กเหล่านั้นด้วย(ครูคนที่3) 

   จะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าเราเป็นครูมีหน้าที่สอนหนังสือถ้า
เกิดปัญหาทางพฤติกรรมเรามีหน้าที่เป็นผู้หาสาเหตุแต่เรา
ไม่ได้มีหน้าที่ไปพิพากษา เช่น ศิษย์มาสายครูจะต้องบอก
ว่าอะไรทำให้ศิษย์มาสายเราก็อาจจะใช้วิธีการเรียกไปพบ
เป็นการพูดคุยกัน ครูจะไม่มีความโกรธในตัวเด็กแต่ครูจะ
เฝ้าหาสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือศิษย์ นี่คือหน้าที่ครู (ครูคนที่
5) 

  เคยถ่ายทอดเรื่อง
บทบาทหน้าที่ครูที่ดี
รวมทั้งบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับความเป็น
คร ู

ถ้าพูดถึงในคาบสอนนักศึกษาครู ก็ช่วงเวลาเราสอนก็จะ
เป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากตัวเราในเรื่องของการ
เข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การใช้คำพูดอย่างไรที่เหมาะสม
กับความเป็นครู(ครูคนที่3) 
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  เคยถ่ายทอดเรื่องบทบาท

หน้าที่ครูที่ด ี 
จะฝึกให้ศิษย์เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ทำงาน
ละเอียดรอบคอบ งานทุก ๆ ชิ้นที่ให้ทำล้วนมีประโยชน์
ต่อตัวศิษย์ทั้งนั้น จะบอกเค้าแบบนี้ตลอด (ครูคนที่ 6) 

   คุณจะต้องทำให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพและต้องมีใจรักและ
ผูกพันในบทบาทหน้าที่ครูด้วย เช่น เป็นครูอนุบาลคุณก็
ต้องไปสอนเด็กหรือทำอะไรให้เด็กเค้าเป็นอะไร โดยยึดถึ
อว่าปรัชญาหรือว่าแนวคิดให้รู้ว่าถ้าเราจะไปสอนเด็กเอก
นี้เค้าจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไรคือเติมตรงนี้เข้าไปให้
ชัดให้ลงลึกตรงนั้น…เรื่องการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกัน 
ทำอย่างไรศิษย์เราจะแต่งกายแบบไม่ปริ ไม่สั้น ก็จะมีการ
ยกตัวอย่างมีการเปรียบเทียบ มีการพูดการคุยแล้วก็
แบ่งกลุ่ม มีการเล่นบทบาทสมมุติ เพื่อให้ศิษย์ได้รู้จัก
แยกแยะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู(ครูคนที่7) 

   อันแรกจะสอนให้เด็กมีความเชื่อว่าครูต้องมีภาระหน้าที่
อย่างไรบ้างและอะไรบ้างคือต้องให้เด็กเข้าใจความหมาย
ของคำว่าครูก่อน เพราะกำลังสอนให้เขาได้เห็น 
ความสำคัญของวิชาชีพครู(ครูคนที่9)  

   พี่ว่าสิ่งนี้สำคัญต้องให้เขาเข้าใจว่าวิชาชีพครูมันคืออะไร
ตั้งแต่ปี 1 มาเรียนแล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องเจอ
อะไรบ้างจบไปต้องทำอะไรบ้าง คือให้ศิษย์ได้รู้หน้าที่ครู
เลยตั้งแต่วันเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศต้องมีความเข้าใจ
ชัดเจนว่าครูแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันสมัยเราก็เท่านั้น
แล้วสมัยนี้มันต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้เร่ือง PLC หรือเปล่าคือ
เราจะต้องใส่อะไรเข้ามาไม่ใช่รอจบปี 5...เวลาที่
ปฐมนิเทศศิษย์พวกวิชาชีพครูจะต้องให้ความสำคัญมาก
เพราะศิษย์มาจากหลากหลายที่แล้วบางทีใส่เสื้อยืดมา
อบรมก็จะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าชอบคำไหนระหว่าง 2 คำ
นี้คือคำที่หนึ่งนี่หรือครู คำที่สองนี่แหละครู ก็เลยคิดว่าคำ
ไหนที่ให้คุณดูดี ให้เค้าฝึกคิด (ครูคนที่11) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องบทบาท
หน้าที่ครูที่ดีและการมี
คุณธรรมจริยธรรมของ
คนเป็นครู 

อันดับแรกความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาจะให้เค้า
มากเลยเพราะนั่นเป็นคุณสมบัตขิองครูแล้วก็ต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็จะปลูกฝังให้ตลอดเลย (ครูคนที่
14) 
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มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ) 

เคยถ่ายทอดเรื่องศรัทธาใน
วิชาชีพครู 

เรื่องของการสอนลูกศิษย์ปลูกฝังลูกศิษย์ในเรื่องของการ
ให้การมีศรัทธาในวิชาชีพ (ครูคนที่4) 

   สิ่งแรกที่จะถ่ายทอดให้เขาในตอนแรกคือศรัทธา นั่น
หมายถึงว่าเวลาเราเข้ามาในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องเกิด
ศรัทธาในตัวครูเบื้องต้น เช่น ครูเราหรือนี่ ครูเราสอนได้
อย่างไรอะไรประมาณนี้คือมีความมั่นใจในตัวครูแล้วเกิด
ศรัทธาในวิชาชีพครูตามมาได้ (ครูคนที่8) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู 

ครั้งแรกจะสอนให้เด็กเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครแูล้วก็จะบอกเด็กว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมาก
เพราะฉะนั้นเราต้องระลึกอยู่เสมอว่ามันเป็นอาชีพที่ทุกคน
อยากเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเขาก็อยากเป็นดังนั้นเราต้อง
ศรัทธาในอาชีพเรา(ครูคนที่15) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้เห็น
คุณค่าในตนเอง 

เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ เชียร์ให้เค้าเห็นคุณค่า
ของเค้าในลักษณะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คิดว่าจะทำให้
เค้าเกิดความภาคภมูิใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อว่ามี
คุณค่า เชื่อว่าเป็นไปได้และเชื่อว่าทำได้ (ครูคนที่9)  

  เคยถ่ายทอดเรื่องการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้เกิด
ศรัทธาในวิชาชีพครู 

การที่เราจะสร้างเด็กสักคนหนึ่งเราต้องสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กเพื่อสร้างศรัทธาในวิชาชีพครูให้เกิดก่อนแล้วคาบ
สองพอมีอะไรก็ค่อยสอดแทรกต้องดูจังหวะและโอกาสใน
สถานการณ์นั้นโดยการสร้างแรงบันดาลใจอาจมาจากเรือ่ง
เล่าซึ่งใช่ถ่ายทอดกับเด็กได้ (ครูคนที่13) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพครูในสัปดาห์
แรกของการเรียนการสอน 

สัปดาห์แรกก็จะสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูก่อน โดยให้
เค้าเห็นความสำคัญของอาชีพครูก่อน (ครูคนที่5) 

   ส่วนใหญ่พ่ีก็สอนในเนื้อหาสาระแต่จะชอบสอดแทรก
ทักษะต่างๆ ก็ยกตัวอย่างความเป็นครู จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณความเป็นครู หรือบางทีเราก็จะโยนประเด็นว่าถ้า
เป็นคณุ คุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นเพื่อสร้างเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพก่อนในเบื้องต้น(ครูคนที่8) 

   ในช่วงเวลาสองอาทิตย์แรกพี่จะไม่ลงอะไรเลยนอกจาก
เรื่องของเจตคติ ความคิดเพราะการศึกษาพิเศษมีลักษณะ
อย่างหนึ่งก่อนว่าต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ เชื่อว่ามี
ความแตกต่างแต่เป็นสิ่งที่สวยงาม (ครูคนที่1) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องความ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของวิชาชีพคร ู

ก็จะมีลักษณะของการตอกย้ำความเป็นอาชีพให้กับเค้าว่า
อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ได้ทั้งบาปและบุญ ทำตัวถูกบาปก็
บาป ทำตัวถูกบุญกบ็ุญ (ครูคนที่10) 
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  เคยถ่ายทอดเรื่องการเห็น
คุณค่าตนเองและผู้อ่ืน 

พี่ก็จะเน้นย้ำให้เค้าเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของ
สังคม และเห็นคุณค่าคนที่อยู่รอบตัวเรา (ครูคนที่12) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องความ
เมตตาของครูที่ต้องมีแก่
ศิษย์  

สิ่งแรกที่จะสอนก่อนเข้าสู่เนื้อหาคือพี่จะพูดเสมอถึงเรื่อง
ความเมตตา พ่ีอยากให้ศิษย์ได้รู้จักพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความมีเมตตาซึ่งคือส่ิงที่คนเป็นครูจะต้องมีอยู่ในตัว ให้
ศิษย์ได ้
ตระหนักรู้ให้เห็นถึงความเมตตาในครูก่อน(ครูคนที่10) 

  เคยถ่ายทอดเรื่องความรัก
ความปรารถนาดีของครูที่
ต้องมีแก่ศิษย์  

ไม่ใช่เราจะสอนอย่างเดียวแต่เราก็ต้องรับรู้สารทุกข์สุขดิบ
ให้แก่ศิษย์เราก็ค่อยสอดแทรกในเรื่องของความรักความ
ปรารถนาดีให้แก่ศิษย์คือจะแทรกเข้าไปตรงจุดนี้ตลอด” 
(ครูคนที่12) 

มิติเนื้อหา(ต่อ) เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ) 

เคยถ่ายทอดเรื่องการอทุิศ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

พี่จะปลูกฝังศิษย์มาตลอดคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ
สิ่งที่ศิษย์จะรู้สึกได้เมื่อรู้จักหน้าที่แล้ว คือความเสียสละ 
ความสุข การอุทิศตนให้กับผู้อื่นตรงนี้ที่ศิษย์จะได้มา จะ
กลายเป็นผู้ให้โดยที่ศิษย์ก็ไม่รู้ตัวคือการอุทิศตน การ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม(ครูคนที่12)  

   ในส่วนที่สำคัญที่พี่จะเริ่มสอนคือในเรื่องของความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู เพราะคนเป็นครูต้องจะเริ่มต้นด้วย
การปลูกฝังและพัฒนาให้ศิษย์เรื่อย ๆ เพราะการที่ศิษย์จบ
ออกไปจะเป็นครูที่ดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดของครู
ซึ่งถ้าเราใส่ตั้งแต่คาบแรกจนวันที่ศิษย์เรียนจบห้าปี พี่คิด
ว่าเค้าน่าจะได้จากสิ่งที่เราใส่ให้เค้า...พอในปีถัดไปเราก็เริ่ม
มาคิดว่า เราจะมาเน้นแต่เนื้อหาไม่ได้ มันต้องแฝงอะไร
ต่าง ๆ เข้าไปมันต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
บุคลิกภาพต่าง ๆ เข้าไป  
(ครูคนที่16)  

มิติตัวแทน กลุ่มอาจารย์หลักสูตร
คณะครุศาสตร ์

เคยให้การถ่ายทอดร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชาเอก  

ถ้าเป็นทางด้านแนะแนวก็จะเชิญครูแนะแนวที่เป็น
ต้นแบบมาช่วย อย่างเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในชั้นเรียน เล่าจากประสบการณ์ตรงหรือว่ามืออาชีพ
ด้านการปรึกษาอันนี้เด็กได้รับเต็มๆ คอืเค้าจะได้มีโอกาส
ในการเป็นผู้รับหรือสมาชิกกลุ่มรวมถึงตอนนี้เราให้มือ
อาชีพมาเทรนด์มาฝึก ให้เค้าได้เป็นผู้นำกลุ่มก่อนที่จะมา
เรียนแล้วเค้าก็จะไปนำกลุ่มได้จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการ ที่เด็กต้องเจอ เด็กต้องได้เจอมืออาชีพของ
แต่ละเอก (ครูคนที่2) 
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  เคยให้การถ่ายทอด

ร่วมกับอาจารย์ในคณะ
ครุศาสตร์แต่ต่าง
สาขาวิชา  

เน้นให้เด็กได้ออกแบบการเรียนรู้และลงไปสอนแล้ว
ร่วมกับอาจารย์อีกสองท่านเขาจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่ง
เด็กกลุ่มนี้คือเด็กวิทย์เวลาที่เราให้เขาออกแบบการเรียน
การสอนมันต้องเป็นวิชาวิทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น 3 คนนี้
มาออกแบบการสอนร่วมกัน(ครูคนที่11) 

 กลุ่มเพื่อน/รุ่นพี่ เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับนักศึกษาครูร่วม
ชั้นเรียนเดียวกัน  

สอนแบบจิ๊กซอว์เด็กจะสนุกสนานเอารางวัลมาล่อ แต่
จะต้องให้เค้าได้แชร์เพราะยึดหลักว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้
ต้องเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ถ้าไม่ได้กลุ่มสัก 3-
5 คนก็จะเป็นการจับคู่ให้ได้แชร์ก็จะใช้รูปแบบนี้ (ครูคนที่
2) 

   ก็แล้วแต่กิจกรรมเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อ
เขาไปอยู่ในสังคมทีอ่ื่นมันต้องไปด้วยกัน คือ วงแตกได้
ไหมเถียงกันได้ไหม ได้แต่วงแตกไม่ได้เพราะถ้าคุณจะ
นำเสนองานไม่ได้เพราะคุณไม่มีชิ้นงานเถียงบนพื้นฐาน
ของเหตุผลแล้วก็ต้องจบแล้วก็ทำงานต่อไปข้างหน้า ตรงนี้
เป็นสิ่งที่เขาจะเรียนรู้เพราะว่าการอยู่กับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุขและประสบความสำเร็จมันเปน็เรื่องยาก(ครูคน
ที่8) 

   แต่ที่สนุกมากคือแนวโน้มการศึกษาไทยเด็กไปเอาข้อมูล
มาเถียงกันแบบไม่ยอมกันไปหาหลักฐานกันมาถ้าคิดว่า
ความคิดตัวเองถูก สนุกกันมากทั้งห้องไม่มีใครยอมใครทุก
คนไปเอาหลักฐานตัวเองมาคือต้องยอมรับว่าเด็กเขาเรียน
พิเศษเยอะหลักฐานเต็มไปหมดเลยเด็กเขาเก่งก็เล่าให้ฟัง
แล้วเราก็สนุกกับเขาไปด้วย คราวนี้ไม่เรียกอาจารย์แล้ว
พวกเขาไปหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอง(ครูคนที่13) 

มิติตัวแทน(ต่อ) กลุ่มเพื่อน/รุ่นพี(่ต่อ) เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับนักศึกษาครูซึ่ง
เป็นรุ่นพ่ีของนักศึกษาครู
ในรุ่นปัจจุบันที่สอน 

พี่จะสอนง่ายขึ้นเพราะเด็กเขาพร้อม 100% เลยได้มาจาก
รุ่นพ่ีคือเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลใหญ่ๆ มาจากรุ่นพี่
น่าจะมากจากการรับน้องค่ะ พอเด็กเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะเจอ
อะไรเพราะเราไม่ได้เจอเขาแต่เบ็ดเสร็จแล้วออกมาเขา
สามารถทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาให้มันงดงามได้แล้ว
สบายมากเลยในการสอนแต่ผิดกับปีที่ไม่มีการรับน้อง
เหนื่อยมากเลยแล้วออกมาก็ไม่ได้สวยงามแบบรุ่นที่มีการ
รับน้องจากรุ่นพี่ (ครูคนที่15) 

 กลุ่มผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่คณะครุ
ศาสตร์/มหาวิทยาลัย 

เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
และมหาวิทยาลัย 

คณะจะมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมให้ส่วนใหญ่แต่คณะ
จะจัดให้เป็นภาพรวมโดยจะมีกิจกรรมเพื่อที่จะเสริม
คุณลักษณะความเปน็ครูให้ ส่วนมหาวิทยาลัยจะเน้น
กิจกรรมทั่ว ๆไป ของสาขาวิชาเอกจะลงในคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอกซึ่งจะเหมือนกันทุก
โปรแกรม เพียงแต่โปรแกรมไหนจะจัดมากจัดน้อย  
(ครูคนที่2) 
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  เคยให้การถ่ายทอด

ร่วมกับคณะครุศาสตร์  
กองพัฒนาเด็กกองกิจการเขาก็จะมีกิจกรรมของเขา
ตลอดเวลาอย่างเช่นกิจกรรมในการทำบุญแล้วก็การแข่ง
กีฬาเขาก็จะเสริมเข้ามา ส่วนเจ้าหน้าที่คณะจะช่วยเหลือ
เมื่อนักศึกษามีปัญหาก็จะช่วยอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องร้อง
ขอ (ครูคนที่15) 

 กลุ่มส่ือ เคยให้การถ่ายทอดร่วม
โดยใช้ส่ือวีดีโอ 

ถ้าจะมีร่วมก็มีสื่อทางวีดีโอ เช่น เพลงรางวัลของครู 
พระคุณที่สามจะใช้สื่อวีดีทัศน์ วีดีโอมากกว่าซึ่งทุกครั้งที่
เข้าไปสอนสิ่งแรกเลยจะนำวีดีทัศน์เกี่ยวกับเพลงความเป็น
ครูแล้วก็จะพูดให้เค้าเห็นว่าอาชีพครูนี้มันมันยิ่งใหญ่แค่
ไหนมันสำคัญอย่างไร (ครูคนที่5)  

  เคยให้การถ่ายทอดร่วม
โดยใช้ส่ือแนวคิดจากเว็ป
ไซด์ 

เราก็จะใช้วิธีให้เด็กช่วยกันคิดว่าแนวคิดปรัชญานี้ควรจะ
เป็นอย่างไรโดยอนุญาตให้ค้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อนุญาต
ให้ไปห้องสมุดได(้ครูคนที่15) 

มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ 

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างการถ่ายทอด
บทบาทหน้าที่ที่ครูควร
ปฏิบัติต่อศิษย์  

เราต้องเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาก่อนว่ามันมีหลายวิธี
คิด แต่ถ้าคุณจะคิดด้วยวิธีนี้จะคิดในมิติของครูหรือเราใช้
ความเป็นครูในการตัดสินมันควรจะออกมาเป็นแบบไหน 
ถ้าเราเป็นครูในห้อง เราก็จะบอกเลยว่าคนที่เป็นโมเดลที่ดี
ที่สุดที่จะให้เด็กพิเศษอยู่ในห้องก็จะเป็นตัวครูเอง เด็กใน
ห้องจะปฏิบัติอย่างไรกับเด็กพิเศษก็จะมาจากครูที่ยืนอยู่
หน้าห้อง (ครูคนที่1) 

  เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างการถ่ายทอด
บทบาทหน้าที่ครูที่ดี  

ทำให้เค้าเห็นว่า ครูมืออาชีพกับครูที่มีอาชีพเป็นครูไม่
เหมือนกันโดยใช้ตัวเองเป็นแบบอย่างมองว่าทุกอย่าง
สามารถทำได้ และพัฒนาได้แม้ว่าแต่ละคนจะมาจากต่าง
โรงเรียนกัน แต่เมื่อมาเรียนที่นี่แล้วสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความงอกงามเพิ่มขึ้นได้อีก และอีกตัวที่
พยายามเป็นอยู่ในทุกวันนี้คือเป็นตัวแบบในด้านของการ
เป็นครูไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการตรงต่อเวลา ไม่กินเวลา
เด็กและก็ไม่ให้เด็กเสียโอกาส อาจจะเลิกก่อนเล็กน้อยแต่
ไม่เคยจะกินเวลาเด็กหรือว่าให้เด็กเลิกโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร เป็นตัวแบบตัวนี้ (ครูคนที่2) 

   การเป็นแบบอย่างสำคัญมากเพราะว่าเขาอยู่กับเรา เรา
เป็นบคุคลตัวอย่างนอกจากพ่อแม่เขาแล้วเขาก็จะดูเรา
เป็นตัวอย่างแบบที่เราแสดงออกทั้งแบบต่อหน้าและลับ
หลังมันก็ต้องสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง
ของการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การใช้คำพูดอย่างไรที่
เหมาะสมกับความเป็นครู (ครูคนที่3) 
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มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อม
การแนะนำ(ต่อ) 

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างการถ่ายทอด
รูปแบบการดำเนินชีวิตใน
การจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายเพื่อเป็นแบบอย่าง
ครูที่ดีต้องไม่มีหนี้สิน  

การเป็นตัวอย่างที่ดีของเรา เราจะบอกถึงวิถีการใช้ชีวิต
ของเรารวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำบัญชี
รายรับรายจ่าย เราต้องสอนให้เค้ารู้สถานะของตัวเองเรา
ต้องสอนและต้องประเมินตนเองจริง ๆ ได้ว่ารายรับของ
ครูเท่าไหร่และรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับ
แต่ละบุคคล การที่ครูรู้ถึงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
จะช่วยทำให้เค้าสามารถปลอดหนี้สินหรือสามารถทำให้
หนี้สินที่เขามีอยู่ได้ลดน้อยถอยลงไป เพราะปัญหาของ
สังคมที่จับจ้องอยู่ตอนนี้คือ หนี้สินของครูจะพากัน
แก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งปัญหาเรื่องนี้ก็แก้กันมานานแล้วก็ยัง
ไม่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ดังนั้นผมคิดว่าตัวอย่างที่ดี
ที่สุดของผมคือการไม่มีหนี้สิน การเก็บออม (ครูคนที่4) 

  เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการให้ความ
เป็นกันเองระหว่างครูกับ
ศิษย์  

เราได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วพื้นที่ของ
ความเป็นกันเองระหว่างครูกับศิษย์ มันทำให้เด็กเติบโต
ทางจิตวิญญาณของความเป็นครู เค้าก็จะรู้สึกเข้ามาหาเรา
อย่างใกล้ชิด Gap ที่มันคั่นอยู่มันก็จะไม่มี เมื่อมันไม่มีมัน
จะทำให้เรากับเค้าใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับ
มามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยนำมาสู่ลูกศิษย์แล้วก็ถ่ายทอดสู่
ลูกศิษย์ (ครูคนที่5) 

  เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการตรงต่อ
เวลา  

อาจารย์เป็นแบบอย่างในการเข้าสอนตรงเวลาทุกคาบ 
อาจารย์สอนให้นักศึกษาฝึกความอดทน สอนความรู้ใหม่ๆ
ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ นี่คือผลการประเมินการสอนที่ศิษย์ได้
สะท้อนออกมาให้เราได้รู้ (ครูคนที่6) 

   เวลาพี่นัดเค้าปุ๊บ พี่ก็ต้องมาก่อนเพราะกำลังสอนเค้าใน
เรื่องของความตรงต่อเวลาในเรื่องของวินัย ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคม พ่ีคิดว่าเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
ปลูกฝังให้แก่เค้าเพราะว่าอนาคตเค้าต้องไปเป็นครู(ครูคน
ที่12)  

  เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการแต่งกาย 
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู   

ตอนนั้นคือบ่มเพาะในเรื่องพวกนี้โดยพยายามทำตัวเป็น
แบบอย่างให้ดูทั้งการแต่งกาย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
ใช้วาจาที่สุภาพกับเค้า (ครูคนที่7) 
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   สิ่งสำคัญที่สุดเราจะให้เขาเป็นได้ก็เราก็ต้องเป็นตัวอย่าง

แต่การเป็นตัวอย่างนั้นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ใจเด็กก็คือเรื่อง
ให้เค้ามีส่วนร่วมกับเราเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อเด็ก การ
สัมผัสการอะไรต่างๆของเค้า ซึ่งตัวเองโดยฐานก็เป็นครู
พละมาก่อนก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าศรัทธาในตัวเรา
ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างทุกทาง แม้แต่การแต่งกาย 
พูดจาอะไรต่างๆ (ครูคนที่9) 

   ก่อนออกจากบ้านก็ดูตัวเองจะเน้นเรื่องการแต่งกายเขา
เพราะว่าคือครูเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งและสายตาทุกสายตา
มาที่เราแต่ถ้าวันไหนเราแต่งตัวดูดีลูกศิษย์เขาจะซึมซับเลย
โดยพี่ไม่เคยรู้ว่าลูกศิษย์เขาก็เฝ้ามองอยู่ เวลาที่เขาจะ
เขียนสะท้อนเขาจะบอกว่าหนูเห็นการแต่งการของครูแล้ว
หนูชอบ (ครูคนที่11) 

มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อม
การแนะนำ(ต่อ) 

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของความเมตตา
ที่ครูควรมีต่อศิษย์แม้แต่
การลงโทษศิษย์ 

ส่วนที่เราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำให้ดูว่าครูเป็นอย่างไรก็
ภายใต้ความเมตตา กายวาจาใจ ลงโทษว่าด้วยการลงโทษ 
ก็จะไม่ลงโทษด้วยความรุนแรงก็เป็นประมาณว่าให้เค้า
เห็นด้วยตัวเอง จะยึดเมตตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็เกิด
สองด้านเหมือนกันก็เหมือนกับว่าพอเค้าผิดแล้วเค้าก็ไม่ผิด
ก็ได้ เพราะว่าคล้ายกับว่าครูใจดี ก็เคยคิดเหมือนกันว่า
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ก็ต้องหาข้อตัดสินให้กับตัวเองว่าบางที
พอถึงเค้ารับไม่ได้เค้าก็รับไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องปล่อยเค้าไป 
แต่เราก็ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (ครูคนที่10)  

  เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ศิษย์เห็น 

เราต้องทำให้เด็กเห็นก่อน ให้เห็นไม่พอเราต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดสิ่งนั้นเมื่อเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วจะซึม
ซับเข้าไปในตัวเขาแต่ไม่ได้ทีเดียวหรอกมันต้องใช้การ
กระทำ (ครูคนที่13) 

  เคยใช้ตัวครูเป็นแบบอย่าง
ของการกระทำที่เหมาะสม
กับความเป็นครูที่ดี  

การเป็นแบบอย่างที่ดีรู้สึกว่าได้ผลมากคือถ้าเราสอนยังไง
แล้วเราไม่ทำเขาก็จะมองว่ามันดีแต่พูด แต่ถ้าเราทำด้วย
เขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวต้นแบบ (ครูคนที่15) 

   บางทีเค้าก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของเราว่าคล้ายกับ
สิ่งที่เราพูดนะ เหมือนเค้าจะเห็นครูเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่ง 
แล้วก็สังเกตจากสิ่งที่เค้าแสดงออกมาว่าบางอย่างก็เป็น
คำพูดของเรา บางอย่างก็เป็นท่าทีของเราซึ่งก็ได้สะท้อน
ว่ามีเราเป็นแบบอย่างเหมือนกัน(ครูคนที่16)  
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มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การบรรยายและเทคนิค
การจดจำจากกรณีศึกษา 

เคยใช้การบรรยายโดย
การยกตัวอย่าง
ประสบการณ์จากการ
เรียนและการทำงานมา
ถ่ายทอดแก่ศิษย์  

ค่อยๆสอดแทรกให้เค้าไป ปีหนึ่งยังน้องใหม่อยู่ซึ่งส่วน
ใหญ่ที่เข้ามาเรียนเขาก็อยากเป็นครูแต่พี่ถามว่าส่วนที่ลึกๆ
ของเค้าเป็นอุดมการณ์จริงๆ บางคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
แล้วแต่บางคนอาจจะยัง ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้อง
ยกตัวอย่างสิ่งที่เราได้รับมาจากที่ในระหว่างมี
ประสบการณ์ในการเรียนหรือในการทำงานที่เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเสียสละและก็ความ
เชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีได้ทุกคนพัฒนาได้ (ครูคนที่3) 

  เคยใช้การบรรยายโดย
การยกตัวอย่างเรื่องเล่า
จากประสบการณ์จริง   

เวลาพี่สอนในคลาสพี่จะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่
ให้ฟัง กว่าจะมีวันนี้ของพี่ พ่ีใช้ประสบการณ์เป็นตัวสอน
เรื่องเล่าจากประสบการณ์แล้วเด็กจะชอบฟังมาก คือเรา
ต้องทำให้เด็กเห็นก่อนให้เห็นไม่พอเราต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดสิ่งนั้นเมื่อเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วจะซึม
ซับเข้าไปในตัวเขาแต่ไม่ได้ทีเดียวหรอกมันใช้การกระทำ
เรื่อย ๆ(ครูคนที่13)  

  เคยใช้การบรรยายโดย 
การยกตัวอย่างกลุ่ม
วิชาชีพมาอภิปราย  

จะมีการยกกลุ่มวิชาชีพในสังคมปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับ
นับถือให้มีการอภิปรายอยู่เสมอว่าวิชาชีพที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสังคมมีอะไรบ้าง และหนึ่งในอาชีพ
หลายคนอภิปรายกันก็คือวิชาชีพครู ดังนั้นการนำประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของวิชาชีพที่สังคมให้การ
ยอมรับและพูดถึงรวมทั้งการพูดคุยกับลูกศิษย์บ่อย ๆ เป็น
การสร้างความศรัทธาวิชาชีพให้ลูกศิษย์เราได้ภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของเรา(ครูคนที่4) 

มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การบรรยายและเทคนิค
การจดจำจากกรณีศึกษา
(ต่อ) 

เคยได้ใช้การบรรยายโดย
เน้นการเล่าเรื่องจาก
กรณีศึกษาที่ได้พบเจอ 

เทคนิคทีเ่ชียร์ให้เค้าเห็นความสำคัญของอาชีพนี้โดยใช้
การยกกรณีศึกษาเพราะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่อง อีกอย่าง
คือการได้มีโอกาสไปทำงานของต่างประเทศก็จะเล่าเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ให้เด็กฟังเค้าก็จะอัพตัวเค้าเอง ส่วนการใช้คำว่า
ชี้แนะมันยังใช้ไม่ได้สำหรับเด็กปีหนึ่งปีสองเพราะฉะนั้น
เราต้องโยงไปหาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้อยู่หลังจากทำ
กิจกรรมเสร็จก็จะเชื่อมโยงให้เค้าฟังก่อน (ครูคนที่9) 

  เคยใช้การบรรยายโดย
การยกตัวอย่าง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพครู   
 

ทักษะการเข้าสังคมคือไอคิวได้ แต่อีคิวอาจจะไม่ได้ การ
ช่วยเหลือไม่มีเอื้อนเอ่ยการเข้ากลุ่ม การเห็นแก่ตัวอะไร
พวกนี้คิดว่าจะต้องมาเติมเต็มไม่ใช่คุณเป็นนักศึกษาครูที่
เก่งแต่ส่วนเหล่านี้เราจะต้องเติมเต็มเข้าไปเพราะถือว่า
เป็นความเป็นครูเหมือนกัน จะต้องบ่มเพาะเด็กทำอย่างไร
ผู้ใหญ่เดินมาเค้าก็จะต้องหลบก่อน การไหว้การอะไรหรือ
เทคนิคการสอนมันก็ทุกครั้งที่เข้าสอน เราจะต้องเติมเต็ม
สิ่งเหล่านี้เข้าไปแต่เราจะไม่พูดโดยตรงแต่ว่าเราจะจับเอา
สถานการณ์นั้นเข้ามา (ครูคนที่7) 
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   คือต้องบอก ทั้งสั่งทั้งสอนนะ ไม่ใช่แต่เนื้อหานะ บอกถึง

วิธีปฏิบัติเวลาไปนเิทศ ต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องวางตัว
อย่างไร (ครูคนที่16) 

 การมอบหมายงาน เคยใช้การมอบหมายงาน
ในการทำงานกลุ่ม 

ให้เค้าไปทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษก็ให้เค้า KM กัน 
เค้าก็ช่วยกันรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่างเช่น เค้า
ได้ไปพบเด็กที่มีความบกพร่องทางปัญญา เค้าก็รู้สึกไม่
รังเกียจเมื่อน้องต้องถุยน้ำลายใส่ ฉ่ีราด อึใส่กางเกง เค้าก็
สามารถดูแลและจัดการน้อง ๆ เหล่านั้นได้ แสดงว่าเค้ามี
สปิริตของความเป็นครู เค้ารู้ว่าต้องจัดการอย่างไร โดยที่
ไม่ได้แสดงสีหน้าว่าเค้ารังเกียจเด็ก (ครูคนที่1) 

   พยายามที่จะไม่มอบงานนอกห้องเพราะว่ามันทำให้เราไม่
เห็นกระบวนการก็จะเป็นลักษณะของการให้ทำงานกลุ่ม
ในห้องแล้วก็สอนกระบวนการทำงานกลุ่มไปด้วยว่าต้อง
ทำงานอย่างไร เพราะฉะนั้นวิธีสอนคือจะลดการบรรยาย
ลงให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในสาระ ถูกผิดไม่ว่ากันแต่
ว่าให้ทำความเข้าใจร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้วก็ออกมาแชร์ให้
เพื่อนในห้องได้เข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆ ชวนมองว่าประเด็น
สำคัญมันอยู่ตรงไหน สุดท้ายแล้วเค้าได้เรียนรู้การทำงาน
เป็นกลุ่ม แล้วก็เอาไปใช้ได้ตอนที่เค้าเป็นครู(ครูคนที่2) 

  เคยใช้การมอบหมายงาน
ในการทำงานกลุ่ม  

ในคาบสอนส่วนใหญ่จะแบ่งกลุ่มให้กับเด็กแล้ว ให้เค้า
จัดการกันเอง เราก็สังเกตเอาทีนี้ในกระบวนการเหล่านี้ 
ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งกับเด็ก แต่เราก็จะพูด
เป็นภาพรวมว่างานกลุ่มก็คือต้องให้ช่วยกัน เพราะเราถือ
ว่าเด็กโตแล้ว เด็กจะคิดได้เอง (ครูคนที่5)  

มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ) 

การมอบหมายงาน
(ต่อ) 

เคยใช้การมอบหมายงาน
ในการทำงานกลุ่ม 

มาตรา 22-23 เป็นมาตราทักษะวิชาชีพ เราก็ค้นพบว่า
เด็กเรียนแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้ เราสร้างจิตของการ
เป็นนักธุรกิจขึ้นมาว่าลงทุนแค่นี้ทำอย่างไรจะได้ขนาดนี้
เพราะมีแค่นี้ มีโจทย์ให้เค้าแค่นั้นแล้วเค้าก็จะคิดต่อของ
เค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ครูเป็นหนี้แล้วพูดไม่ได้เลย
นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้แล้วทำได้จริงที่ได้สอนเด็กก็คือ
การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งในรายวิชาที่ต้องเอาความคิดมา
รวมกัน แนวความคิดสร้างสรรค์ สร้างคิดให้มีมูลค่าเพิ่ม 
เค้าได้ in case คืออะไร เงินเท่าไหร่ เค้ามีโพรดักอะไร
แล้วเค้ามีอินคายที่เกิดขึ้นคืออะไรเสร็จแล้วก็มาสรุปให้
เพื่อนฟัง(ครูคนที่9) 
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   ให้เด็กลงเรียนโดยมีอาจารย์สามท่านช่วยถ่ายทอดให้ใน

แต่ละด้าน โดยเด็กจะทำแผนต้องไปเรียนกับอาจารย์ดา 
เสร็จแล้วไปพบอาจารย์นัทคอยเติมทักษะวิชาชีพลงไป 
และพ่ีก็จะเติมส่วนความเป็นครูเข้าไปแล้วก็ให้เด็กไป
โรงเรียนเพื่อไปสอน อาจารย์ท่านไหนว่างก็ลงไปดู แล้วให้
เด็กกลับมาสะท้อนผลให้อาจารย์ทั้งสามฟัง การที่เด็กลง
เรียน 3 วิชาพ่ีรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คือความสำคัญที่เรา
ต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าทุกอย่างมันถูกหลอมรวมกันคือ 1) 
บูรณาการสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามา 2) เอาไว้ใช้ทันที ได้ผลไม่
ได้ผลเอามาตรวจสอบกันเราต้องไม่บอกเขาว่าองค์ความรู้
ทีใ่ห้ถูกต้องที่สุดเพราะบริบทที่เด็กเจออาจจะอนุบาลแบบ
หนึ่งที่อ่ืนอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจะทำอย่างไรคือ
กระบวนการสำคัญที่เด็กได้ไปคุ้นเคยกบัโรงเรียนคือเราก็
ลดบทบาทการสอนในห้องเรียนลงเด็กพอทำบ่อยๆเขาจะ
เริ่มปรับตัวเองถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วเด็กมากอดเขาจะรู้สึก
ภูมิใจแล้วภาพแบบนั้นเราเห็นมันเจ๋งมากเลยแค่ไปเข้าค่าย 
2 วันแล้วเด็กก็ติด (ครูคนที่11) 

   พี่จะให้เค้าลงมือทำเอง เห็นเองและค้นพบด้วยตัวเองโดย
เราจะออกแบบให้เค้าทำและให้เค้าได้เสียสละอย่างเช่น
โครงการไปค่ายตชด. ครั้งแรกพี่จะเอาเงินค่าวัสดุฝึกที่ไป
ออกค่ายตชด.พอหลังจากนั้นเสร็จพี่จะถามว่าแล้วจะทำ
ต่อไหม เค้าบอกอยากทำ เลยถามว่าหนูอยากทำไปทำไม 
เค้าตอบว่าหนูอุ่นใจเวลาเจอน้องๆตชด. หนูอยากหาเสื้อ
ไปบริจาค ก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำ ทำอย่างไรเค้าก็บอก
ว่าหาเงินคะอาจารย์ หาเงินทำอย่างไรเค้าประชุมกันแล้ว
บอกว่าอาจารย์ขาหนูจะหาให้ได้หนึ่งหมื่น ทุกคนแบ่งงาน
กันเลย กลุ่มนี้เก็บขยะ เก็บขวด เก็บทกุอย่าง ส่วนกลุ่มนี้
จะทำขนมขาย เค้าก็ลงเว็ปไซด์ อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปขายผ้ามือ
สองคะ เค้าจะแบ่งงานกันแล้วเค้าก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันซึ่งการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเค้าครอบครัวเค้าทุกคน
ที่อยู่รอบตัวเค้าตรงจุดนี้มันได้มาคะก็ทำให้เค้ามีความรู้สึก
ว่าเค้าบอกว่าเค้าไมค่ิดว่าตัวเค้าที่ทุ่มเงนิไปตรงนี้เอาไปให้
โรงเรียนแล้วผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความสุข (ครูคนที่12) 

   ใช้การถ่ายทอดคือให้เค้าได้ลงมือปฏิบัติแล้วเด็กจะเกิด
ความเข้าใจคือการสร้างข้อสอบเสร็จ สร้างเสร็จในรายวิชา
ของเขามีตัวบ่งชี้หลังจากนั้นให้เขาได้ลงไปใช้จริงกับเด็ก
ของเค้าแล้วก็กลับมานำเสนอ(ครูคนที่13) 

  เคยใช้การมอบหมายงาน
รายบุคคล 

ให้เขาสรุปงานของตัวเอง โดยมีคำสั่งให้เพื่อฝึกให้ศิษย์ได้
หัดรับข้อมูล การสั่งงานต้องชัดเจน (ครูคนที่6) 
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6. การวิเคราะห์เนื้อหาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู 

ความรู้สึกในทางที่ดีต่อ
วิชาชีพครู 

รู้สึกรักในวิชาชีพครู เราทำเพราะเรารักในอาชีพคร ูเราทำอะไรเราอยู่ตรงไหน
ก็ได้คือทำให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เคย
ต้องการคำชม (ครูคนที่3) 

   เรารักในงานครู อาชีพครูเป็นสิ่งที่พี่ภาคภูมิใจอยู่แล้ว แต่
พอมาเห็นศิษย์จบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว
กลับมาไหว้พ่ีก็ยิ่งภูมิใจมากขึ้นเพราะคือผลผลิตทีเราสร้าง
มาถึงจะไม่ได้สร้างคนเดียวแต่ก็คือส่วนหนึ่งเล็ก ๆที่อยู่ตรง
นั้น (ครูคนที่15)  

  รู้สึกรักห่วงใยศิษย์ที่จะไป
เป็นครูในอนาคต   

ด้วยอาชีพครูพี่คิดว่าลูกศิษย์ก็น่าจะมีส่วนที่เสริมให้ตัวพี่มี 
จิตวิญญาณความเปน็ครูเพิ่มมากขึ้น เพราะพ่ีจะห่วงใยเค้า
ตลอด แม้แต่เรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่ออาชีพครู การ
พูดจา การนำเสนองาน อักษร ร กับ ล คำควบกล้ำ พ่ีจะ
ห่วงเค้าเรื่องนี้เพราะเค้าคือครู (ครูคนที่6) 

   ด้วยใจก็รักในงานครูเป็นพื้นฐานแล้ว พอมาเจอเด็กยิ่งทำ
ให้พี่รักในงานครูและรู้สึกห่วงใยศิษย์ บางอย่างพี่ก็ดุเค้าแต่
ก็อย่างที่บอกก็จะโทรตามตลอดถ้าเด็กไม่มาเรียนเพราะ
เราก็อยากเห็นเค้าประสบความสำเร็จ(ครูคนที่13) 

  รู้สึกรักและสุขใจในวิชาชีพ
ครู  

พีรู่้สึกรักในงานครู อาจเพราะว่าตัวเด็กด้วยและก็สิ่งที่
สะท้อนมาจากตัวเด็กด้วยมันทำให้พี่ได้จิตวิญญาณจาก
การสอนและจากตัวเด็กด้วย...น่าจะเป็นความสุขใจที่ได้
ทำงานครู สุขที่ได้เห็นใครคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
เชิงบวกมีบุคลิกภาพในทิศทางที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อ
บุคคลอื่น(ครูคนที่12) 

  รู้สึกชอบในวิชาชีพครู พอเราทำอาชีพครูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าชอบ เป็นความ
ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็น พ่ียังนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็น
พยาบาลเราก็คงไม่เวิร์คหรอกดูแล้ว อาชีพที่เหมาะกับเรา
ที่สุดก็น่าจะเป็นครู(ครูคนที่8) 

  รู้สึกชอบและสุขใจใน
วิชาชีพครู 

พีช่อบในงานสอน พี่มคีวามสุขทุกครั้งเวลาได้อยู่กับเด็ก ๆ 
พี่เลยใช้ใจที่พี่มีต่อวิชาชีพนี้คอยให้กำลังใจตัวเองทุกครั้ง
(ครูคนที่11) 

  รู้สึกสุขใจในการสอน ทุกวันนี้ที่เวลาเข้าไปในชั้นเรียนพ่ีจะมีความสุข เพราะเด็ก
สมัยนี้กล้าที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ(ครูคนที่16) 

  รู้สึกดีในการทำงานครู  คือโอกาสที่ดีที่พ่ีได้สอนรายวิชาความเป็นครูด้วยทำให้พี่ได้
เห็นศิษย์ได้สัมผัสใกล้ชิดกับศิษย์รู้สึกดีในงานครูเพิ่มขึ้น
และรู้สึกอยากพัฒนาศิษย์แบบนี้ไปเรื่อย ๆ (ครูคนที่9) 

 ความคิดที่ดวี่าวิชาชีพ
ครูให้คุณมากกว่าโทษ 

อาชีพครูสร้างบุญกุศล คิดว่าอาชีพครูสามารถชี้นำสังคมได้และเป็นวิชาชีพที่สร้าง
บุญกุศลให้กับสังคม (ครูคนที่4) 
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  อาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้บุญ พี่เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้บุญ เป็นอาชีพที่ดี ได้

ช่วยเหลือคน(ครูคนที่5) 
  อาชีพครูช่วยสร้างคน พี่เชื่อว่าอาชีพเราสร้างคนแล้วก็ได้บุญด้วย (ครูคนที่15) 
  อาชีพครูช่วยให้เราเอาชนะ

อุปสรรคทุกอย่างได้  
พี่เชื่อว่าหากเรารักและศรัทธาในงานครู บอกตัวเองว่าเรา
ทำได้นะ เหมือนการสร้างพลังให้ตัวเองจะทำให้เรา
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้(ครูคนที่12) 

  อาชีพครูช่วยให้เรามองโลก
ในแง่บวก  

พี่คิดว่าอาชีพนี้ก็โอเคนะ มันใช่เราทำให้เรามองงานแต่
ด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ครูคนที่16) 

เจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู(ต่อ) 

แนวโน้มในการกระทำ
ที่แสดงออกถึงการเป็น
ครูที่ด ี

ครูต้องปฏิบัติตัวให้เป็นวิถี
ชีวิตของคนเป็นครูที่ดี  

คำว่าแม่พิมพ์หมายความว่า เราต้องปฏิบัติก่อนหรือทำวิถี
ชีวิตโดยดูตัวเราเองก่อนเราต้องพัฒนาตัวเราตามวิถีของ
เราโดยเราต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาอยู่ในอาชีพนี้ด้วย
ตัวเราเองก่อน” (ครูคนที่1) 

  ครูต้องทำบทบาทหน้าที่ครู
ให้ดีที่สุด  

พี่มองว่างานครูเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทยิ่งเวลาได้สอน
นักศึกษาพอเราได้ลงมือทำก็กลายเป็นการเสริมแรงที่ดีกับ
บางห้องที่ดี๋ดีมันก็เลยเห็นผล ผลมันก็เลยเป็นการเสริมแรง
คือเราหารางวัลจากการเสริมแรงมันไม่ใช่รางวัลจากข้าง
นอกไม่ได้มองว่าใครจะเห็นไม่เห็น แต่มองจากส่ิงที่มัน
เกิดขึ้นในห้อง เรียนเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเป็นการทำหน้าที่
ตนเองให้สมบูรณ์ ถ้าหายไปหนึ่งครั้งถือว่ามันเป็นการทิ้ง
หน้าที่(ครูคนที่2) 

   พี่เชื่อว่าพีเ่ป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนแล้วก็สร้างคนให้มี
ทักษะต่าง ๆ ตรงนั้นได้มากเพราะพี่เชื่อว่าถ้าพี่เต็มที่กับ
ลูกศิษย์ที่ผ่านมือพ่ีรอบละ 30-40 คน ก็น่าจะเติบโตไปได้
อาจจะไม่ 100% แต่เชื่อว่าครึ่งหนึ่งเขาอาจจะเดินรอย
ตามเราหรือเรียนรู้ไปกับเรา เราน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้
(ครูคนที่8) 

  ครูต้องมีความรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าที่คร ู

เราคิดว่าบางทีอย่างครู คำว่าครูคือผู้ให้ ผู้เสียสละ เราก็คิด
อย่างนั้นคือทำไปก็ไม่ได้หวังอะไรอย่างทุกตำแหน่งทุก
หน้าที่ที่ทำก็หวังให้งานมันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
ภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย คือ ความรับผิดชอบ อันไหน
ที่มันโดยภารกิจโดยหน้าที่เราก็ต้องทำเพราะบางทีอย่าง
เด็กโทรศัพท์มาอาจารย์ขาอาจารย์จะเข้ามาไหมค่ะหนูจะ
ให้เซ็นบางทีเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องเข้ามาเซ็นให้อย่างนี้ 
(ครูคนที่3) 

  ครูต้องมีความรักความ
เมตตาศิษย์  

เราเป็นครูก็ต้องมีความรักความเมตตากับศิษย์ ไม่ได้เอา
คะแนนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้เอาเกณฑ์เป็นที่ตัง้แต่เอาตัวศิษย์ว่า
เขามีพัฒนาการอย่างไร มีอะไรเราก็พร้อมที่จะช่วย พร้อม
ที่จะให้(ครูคนที่14) 
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แรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็นครู 

จุดเริ่มต้นในการที่จะ
เป็นคร ู

เคยเห็นครูผู้สอนให้เกียรติ
ศิษย์จนเกิดความตั้งใจจะ
เป็นครู  

เราเห็นครูสอนเราแล้วท่านให้เกียรติเราเคารพเรา ท่านมี
พื้นที่ให้กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเติบโตในพื้นที่นั้น แล้วเรา
ทำใหรู้้สึกว่า เราอยากเป็นครูแบบนี้(ครคูนที่5) 

  ตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศ
จนกลายมาเป็นครู   

เป็นความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาประเทศโดยเริ่มต้นจาก
ตรงนี้ จนมาเป็นครูก็จะบอกทุกคนเสมอ ว่าวันนี้ครูไม่ได้
สอนแค่เด็กปีหนึ่ง เด็กปีสอง เพื่อที่จะให้ขึ้นปีสามแต่ครู
กำลังสอนคนไปเป็นครูจะพูดคำนี้ทุกรุ่นทุกครั้งเลย(ครูคน
ที่6) 

  อยากจะพัฒนาคนที่จะไป
เป็นครูจนกลายมาเป็นคร ู

มีเป้าหมายอยากพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นครู จนวันนี้
ได้มาเป็นครูของครแูละได้พัฒนาเค้าให้เป็นครูที่ดีตาม
เป้าหมายครูที่งามกายงามใจงามวิชาการคือมันสมบูรณ์ 
(ครูคนที่7) 

  ได้ซึมซับการทำงานจากพ่อ
จนเกิดความตั้งใจอยากจะ
เป็นคร ู

มีพ่อเป็นครูทำให้ได้ซึมซับการทำงานของพ่อมาตั้งแต่เด็ก
เลยทำให้รู้สึกดีในวิชาชีพครูและตั้งใจจะเป็นครูให้ได้เลย
ตอนนั้น(ครูคนที่10) 

  ได้รับการปลูกฝังที่ดีจากครู
จนอยากที่จะเป็นครู 

สิ่งที่อาจารย์ปลูกฝังมาให้กับพี่อาจจะตรงจุดนี้ด้วยที่ทำให้
พี่อยากเป็นครูให้ได้ อาจารย์ก็ใช้เวลานานในการปลูกฝัง
เราแล้วทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นตลอด(ครูคนที่12) 

การสนับสนุน
ทางสังคม 

การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ 

ได้รบัโอกาสจนเกิดการ
ยอมรับในการทำงานครู
จากคณะครุศาสตร์  

เนื่องจากคณะให้โอกาสผู้สอนและยอมรับในตัวผู้สอนว่า
สามารถออกแบบการสอนได้ตามที่ผู้สอนถนัด ผู้สอนที่มา
ต่างสาขากันอาจจะนิยามจิตวิญญาณความเป็นครูต่างกัน 
เราก็เลยมีแนวทางที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ถามว่ามันทำ
ให้เกิดได้ไหม มันก็ได้แต่เพียงไม่ใช่เป้าหมายเดียวกัน 
อย่างพ่ีก็มีเป้าหมายของพี่ตามความคิดที่พี่ทำในขณะที่
อาจารย์ท่านอ่ืนก็มีเป้าหมายของเค้า เพราะฉะนั้นมันเลย
ทำให้ผลลัพธ์ของนักศึกษาที่ออกมาวัดได้ตรงกันก็แค่
นั้นเอง (ครูคนที่1) 

  ได้รับโอกาสในการสอนราย 
วิชีพครูจากผู้บริหารคณะ 
ครุศาสตร์ 

อาจด้วยบุคลิกภาพการแต่งกายของพี่ที่ใครมองก็คือครู 
เลยทำให้ผู้บริหารให้โอกาสพ่ีได้สอนในรายวิชาชีพครู 
รวมทั้งการได้กลับเข้ามาสอนในคณะครุศาสตร์แห่งนี้ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาทีเ่รียนครูในสมัยปริญญาตรี แล้วทำให้ได้
กลับมาพบอาจารย์ที่เคยสอนเรา ท่านก็จะคอยให้กำลังใจ 
(ครูคนที่10) 

  ได้รับโอกาสที่ดีจากคณะครุ
ศาสตร์ในการทำงานครูที่
นอกเหนือจากภาระงาน
สอน 

การได้รับโอกาสในการทำงานที่นอกเหนือจากภาระงาน
สอนก็คือว่าการที่ตัวเองได้มีโอกาสทำงานอย่างอื่น
เนื่องจากว่าแต่ก่อนสอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
แล้วย้ายมานี่ แล้วเค้าก็ให้ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของสาขา
วิจัยบ้างให้ทำงานนั่นงานนี่บ้าง เลยทำให้เราได้มโีอกาสที่
จะเรียนรู้เรื่องอื่นได้ (ครูคนที่9) 
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  หน่วยงานที่ทำงานได้รับ

การยอมรับที่ดีจากบุคคล
พื้นที่รอบข้างทำให้คนเป็น
ครูเกิดแรงผลักดันที่จะ
พัฒนาวิชาชีพครูต่อไป  

การยอมรับของบุคคลในพ้ืนที่นี้มองว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏแห่งนี้เติบโตมาจากวิทยาลัยครู มีประวัติที่ยาวนานมา
นี่แหละคือปัจจัยสนับสนุนตัวหนึ่งถือว่าได้ทำให้รู้ว่าใครที่
จะมาเรียนครูที่นี่คือดีซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนผลักดันที่ทำ
ให้ตัวอาจารย์เองได้ยืนอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะต้องทำให้ลูกศิษย์
ฉันรักษาคุณภาพต่อไป(ครูคนที่7) 

 การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากเพื่อนร่วม 
วิชาชีครูที่ดี  

พี่อาจจะมีกัลยาณมิตรที่ดีในโปรแกรมคอยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษากันตลอดเวลานะก็เลยรู้สึกว่า
ส่วนนี้ก็ได้เข้ามาเติมเต็มทำให้พี่อยากจะทำหน้าที่ครูที่ดี
ต่อไป(ครูคนที่2) 

  ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการทำงานครู
จากเพื่อนร่วมงานที่ดี  

ปัจจยัที่ส่งเสริมสนับสนุนกลายเป็นว่ากลุ่มคนใกล้ชิดพ่ีก็
คือเพื่อนร่วมงานก็จะคิดไปคล้ายๆกัน ส่วนใหญ่ก็คืองาน
รีบงานเร่งก็เร่งนะแต่คือไม่เครียดไม่ด่ากันไม่จ้ีกันไรงี้มันก็
เลยชิน ก็จะชอบคล้ายๆกัน แต่บางทีบางคนที่หงุดหงิดเรา
ก็ต้องใจเย็นๆ เอาเพราะถ้าเราใจเย็นเขาก็จะเกรงใจ เขาก็
จะรู้สึกว่าเราก็ต้องฝึกใจเย็นบ้างเพราะระดับนี้มันสอน
ยากแต่ตัวแบบทำให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกดีเขาก็จะไหลมา
ตามเราเอง(ครูคนที่3) 

   เพื่อนร่วมงานถือมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญกับพี่นะเพราะได้
แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาของศิษย์ได้ เพราะ
บางครั้งเราต้องไปสอนต่างสาขา พอเรามีเพื่อนที่อยู่สาขา
นั้นก็จะเล่าปัญหาที่เจอให้เพื่อนฟังเพื่อจะได้ช่วยเหลือ
ศิษย์แล้วทำให้เราอยากที่จะช่วยเหลือศิษย์คนอื่นต่อไปอีก 
(ครูคนที่6) 

   เพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาตลอด ว่างก็
ช่วยกันเติมเต็ม ทำงานกิจกรรมอะไรบริการวิชาการเป็น
กลุ่มเป็นก้อน”(ครูคนที่7) 

การสนับสนุน
ทางสังคม 

การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร(ต่อ) 

ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการทำงานครู
จากเพื่อนร่วมงานที่ดี 

ทีมงานในการทำงานร่วมกันนะที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน 
ถ้าเราเจอทีมที่เวิร์คการทำงานก็จะไหลลื่นไปเรื่อยๆ 
เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ พี่เชื่อว่าทีมเวิร์คที่ดีก็ช่วยเรา
ได้นะคะ(ครูคนที่11)  

   นอกจากพี่จะเตรียมการสอนจากเอกสารประกอบการ
สอนด้วยตัวเองแล้ว พี่ยังได้รับสื่อวีดีโอจากอาจารย์ร่วม
สาขาวิชาเดียวกันทีค่อยแบ่งปันให้พี่นำสื่อไปใช้ในการ
สอนเพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากขึ้น (ครูคนที่12)
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Themes Sub-Themes Code Quotations 
   เพื่อนร่วมงานที่นี่จะน่ารัก น้อง ๆจะให้ความเคารพพ่ีเสมอ

ถึงแม้ว่าภาษาวิชาการเราจะต่างกันเนื่องจากว่าศัพท์เมื่อ 
40 ปีที่แล้วเขาจะไม่ใช้ศัพท์แบบนี้แต่น้อง ๆก็คือพยายาม
ที่จะเข้าใจเราโดยที่เราก็พยายามจะเข้าใจน้องคือเทียบ
ศัพท์ว่ามันใช่คำนี้หรือเปล่า ศัพท์คนละศัพท์เลยนะเพราะ
การเรียนมันจะไม่เหมือนกัน น้อง ๆก็จะเข้าใจพ่ีแล้วก็
พยายามดึงพ่ีๆรุ่นแบบนี้ลงมาด้วยแล้วเราก็พยายามไม่คิด
ว่าเราคือผู้อาวุโสนะที่น้อง ๆจะต้องเข้าหาเสมอเราก็จะใช้
วิธีเพื่อนร่วมงานทุกคน(ครูคนที่15)  

   พี่เป็นจังหวะที่โชคดีนะที่เข้ามาแล้วมีผู้ใหญ่อยู่
เพราะฉะนั้นในกลุ่มของพี่ พ่ีก็จะคบผู้ใหญ่ อย่างพ่ีก็ถือว่า
เป็นน้องน้อยในกลุ่ม ซึ่งในคณะเค้าก็จะมีกลุ่มที่อายุไล่ๆ
กัน กลุ่มเด็ก ๆก็จับกับกลุ่มเด็กๆ ก็มีกลุ่มนี่ละที่มีแต่ป้าๆ 
แต่พี่อายุเด็กสุดเพราะตอนพี่มาทำงานก็มากลุ่มคนแก่เลย
นะ คือเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราดีนะ แต่พอเราอยู่ในกลุ่ม
อาวุโสกว่านะเราก็จะได้รับถ่ายทอดคำแนะนำที่ดีๆว่า
อะไรดีหรือควรปฏิบัติแบบอย่างที่เห็นพี่ไปก็จะเป็นแบบ
เชยๆ เหมือนครู(ครูคนที่16) 

  ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านพฤติกรรมศิษย์ 
จากเพือ่นร่วมงานที่ดี 

เพื่อนร่วมงานก็จะคอยเติมเต็ม บางทีเราก็หันหน้าเข้าหา
กัน ฉันเจอเด็กแบบนี้ๆ เธอทำอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันก็แนะนำลองทำแบบนู่นนี่ที่เราเคยเจอมาก็ทำให้เติม
เต็มกันและกันแล้วก็ทำให้มีกำลังใจที่จะเดินข้ามอุปสรรค
อะไรทำนองนี้ก็ช่วยกันได้ค่อนข้างดีเพราะเราแลกเปลี่ยน
กัน...อาจารย์ที่อาวุโสที่เราเคารพนับถือท่านก็ให้ข้อคิดดีๆ 
เราก็เอาไปใช้เติมเต็มในการทำงานการทำกิจกรรมหรือ
การสอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วพี่ก็โชคดีที่เจอ
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่ดูแลเราให้คำแนะนำพูดง่ายๆคือต้อง
จริงใจบางทีมีเวลาพี่ก็จะชอบคุยกับอาจารย์นะ(ครูคนที่8) 

  ได้รับข้อมูลย้อนกลับด้าน
การประเมินผลการสอน
จากนักศึกษาวิชาชีพคร ู

อีกส่วนหนึ่งก็นักศึกษานะแหละที่เมื่อดูจากผลการ
ประเมินแล้วพบว่าเค้ารู้สึกชอบในส่ิงที่เราพยายามเป็นตัว
แบบให้เค้าทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลา การควบคุม
อารมณ์ ความโปร่งใสในการแจ้งคะแนน รวมทั้งกิจกรรมที่
เราพยายามคิด พยายามสรรหาในแต่ละสัปดาห์เพื่อพวก
เค้ามัน feedback กลับมาว่าเค้าชอบ สนุก ตื่นเต้น กับสิ่ง
เหล่านี้ ก็เลยรู้สึกหายเหนื่อยและทำให้อยากทำต่อไปเพื่อ
นักศึกษา เพื่อความสำเร็จของเค้าต่อไป(ครูคนที่2) 

   สิ่งที่สะท้อนมาจากตัวเด็กด้วยเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนทำ
ให้เราได้จิตวิญญาณความเป็นครูจากการสอนเพิ่มขึ้น (ครู
คนที่12)  
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถิติ ANCOVA 
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ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ANCOVA 
 

ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) มีรายละเอียดดังนี้  

1) การแจกแจงของตัวแปรเป็นปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีจำนวน กลุ่มทดลอง 10 คน 
และกลุ่มควบคุม 10 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลจึงใช้การตรวจสอบความเบ้ และความ
โด่งของตัวแปรตามควบคู่ไปกับการใช้สถิติ Homogeneity test (กัลยา วานิชย์บัญชา.2558: 172-
178) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากการทดสอบด้วยตัวแปรตามจิตวิญญาณความเป็นครูใน
ระยะก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ (Shapiro-Wilk= .01, p<.05) แต่ระยะหลัง
การทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ (Shapiro-Wilk= .09, p>.05) และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ 
(Kurtosis) และความโด่ง (Skewness) พบว่า คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะก่อนการ
ทดลอง มีความเบ้ = .88 และมีความโด่ง = -1.22 ส่วนในระยะหลังการทดลอง พบว่า มีความเบ้ = 
.68 และมีความโด่ง = -.98 ซึ่งมีค่าความเบ้และความโด่งไม่เกินบวกลบสอง จึงสามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (George & Mallery, 2010)  

2) ความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม คือความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มที่นำมาเปรียบเทียบไม่ควรมี
ความแปรปรวนแตกต่างกัน ซึ่งจากการทดสอบด้วย Levene’s Test เพื่อเปรียบเทียบความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน 
(F=.229, p=ns) 

3) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) จากการตรวจสอบความเป็น
เส้นตรงระหว่างคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการทดลองในฐานะตัวแปรร่วม และคะแนนจิต
วิญญาณความเป็นครูหลังการทดลองในฐานะตัวแปรตาม ผลการทดสอบพบว่า ทั้งสองตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (r=.45, p=s)  

4) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความชันเส้นถดถอย จากการทดสอบความชันของ
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า 
ทั้งสองกลุ่มมีความชันของคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (F=3.19, 
p=ns) 
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