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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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การวิจยั นี \ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ทีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ได้ดาํ เนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพือสังเคราะห์ความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู รว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์
ครุศาสตร์ เพือทําความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และศึกษาเงือนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนือ\ หาข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูท้ ีได้รบั
คัดเลือกจากนักศึกษาครูและเพือนร่วมงานให้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู จํานวน 16 คน ผลการศึกษาพบดังนี \ 1)
จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย หมายถึง การทีบุคคลมีความรู ส้ ึกนึกคิดเกียวกับจิตใจในทิศทางบวก 4
ประการ คือ (1) การเห็นคุณค่าตนเอง (2) ศรัทธาในวิชาชีพครู (3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู และ (4) ยึดมัน
ผูกพันในวิชาชีพ 2) การถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติเนือ\ หา
ตัวแทน และกลวิธีการถ่ายทอด 3) เงือนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูประกอบด้วย 3 เงือนไข ได้แก่ แรงบันดาล
ใจที อยากจะเป็ น ครู เจตคติทีดีต่อวิชาชี พครู และการสนับสนุนทางสังคม ซึงข้อค้นพบดังกล่าวจะนําความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทยมาสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู กลวิธีการถ่ายทอดจากการถ่ายทอด
ทางสังคมของครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และตัวแปรเงือนไขการมีจิต วิญญาณความเป็ นครู ทงั\ สามตัวแปรมาใช้ใน
การวิจยั ระยะที 2 ทีเป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพือสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ทีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู และศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยระยะที 2 เป็ นนักศึกษา
วิชาชีพครู ชนั\ ปี ที 4 ภาคเรียนที 2 ทีเข้าร่วมปฐมนิเทศเพือเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ จํานวน 20
คน โดยเลือกการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ทัง\ สุ่มกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม และสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลอง (Experimental Group) 10 คน และกลุ่ม ควบคุม (Control Group) 10 คน เครือ งมื อ ที ใช้ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบวัดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชือมันแบบสัมประสิทธิ[แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค ทั\งฉบับ เท่ า กับ 0.82 วิ เคราะห์ข้อ มูล ด้ว ยสถิ ติ ก ารวิเคราะห์ค วามแปรปรวนร่ว ม (Analysis of Covariance:
ANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณความเป็ นครู ของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเนืองจากงานวิจยั นีเ\ ป็ นการศึกษาจิตวิญญาณความเป็ นครูซงึ
พบว่าตัวแบบเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู สาํ คัญ ทีสุด ดังนั\นหน่วยงานที
เกียวข้องกับนักศึกษาวิชาชีพครู ควรให้ความสําคัญกับครู ซึงเป็ นตัวแบบทีแสดงการมีจิตวิ ญญาณความเป็ นครู เพือให้
นักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรูก้ ารมีจิตวิญญาณความเป็ นครูจากครูทเี ป็ นตัวแบบ
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