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การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 1)เพื่อพรรณาและบรรยายประสบการณของการเปนครูผูมี
จิตวิญญาณความเปนครูของกลุมครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
และ 2)เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุม
ครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู เปนการศึกษาโดยใชแนวคิด
ปรากฏการณวิทยา และไดประยุกตแนวทางการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิ
ภาวะเชิงประจักษตามแนวของ อาเมเดโอ จิออรจี้Amedeo Giorgi)
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสายสอนที่ได
รางวั ล ในโครงการตามรอยเกี ย รติ ย ศครู ผู มี อุ ด มการณ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณครู ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน วิธีการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลใชแบบเจาะจง และ
สัมภาษณผูใหขอมูลรองซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับกลุมผูใหขอมูล จํานวน 15 คน ขั้นตอนในเก็บ
รวบรวมขอมูลมี 2 ขั้น คือ 1) การเขียนบรรยายขอมูล ดวยแบบสอบถามปลายเปด มีขอคําถาม
จํานวน 3 ขอ 2) การสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งขอคําถามในการสัมภาษณสรางคําตอบของจากขอเขียนที่
ไดจากผูใหขอมูลหลักโดยเปนการเจาะลึกในรายละเอียด และใชการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดย
สมบูรณ เขามาชวยใหสามารถทําความเขาใจประเด็นที่ตองการศึกษาไดครอบคลุมและลึกซึ้ง ลงพื้น
เก็บขอมูลใน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ผลจากการศึกษาพบโครงสรางอันเปนแกนสาระของประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู ประกอบ 3 ชวง ไดแก
1. ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ การเกิดสภาวะทางจิตและพฤติกรรม
ของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูขึ้นภายในตัวบุคคลแสดงใหเห็นถึงความหมายของ“การ
เปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู” ซึ่งประกอบดวย การที่บุคคลมีความตระหนักรูในความเปนครู
ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก และการปฏิบัติตอเด็กดวย
ความรักและความเมตตา
2. ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาวะทางจิตและพฤติกรรมจากการทํางานในอาชีพครูไปสูสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการ
เปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งจากผลของการศึกษาพบ มูลเหตุที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสู
การเป น ครู ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู เรี ย กว า ส ว นเสริ ม สร า งการพั ฒ นาสู ก ารเป น ครู ผู มี จิ ต
วิญญาณความเปนครู 5 ประเด็น ไดแก การมีตัวแบบจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู

มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ความผูกพันระหวางครูกับศิษย และ
คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
3. ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ ระยะที่สภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูคงอยูในตัวบุคคล ซึ่งจากผลของการศึกษาพบ
มูลเหตุที่เกี่ยวของกับการคงอยูของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู เรียกวา สวนที่ชวยค้ําจุนการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู 4 ประเด็น ไดแก ความสุข
ความภาคภูมิใจ ความผูกพันระหวางครูกับศิษย และศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
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This research had two main objectives: 1) to describe and narrate teacher
spirituality experience of teachers who received awards from the ideological and spiritual
teacher project and 2) to understand the process of development of spirituality among
teachers who were awarded for ideological and spiritual teacher project. This is
a phenomenology study using the Empirical existential-phenomenology of Amedeo Giorgi.
Key Informants in this study were 3 teachers who are in service teachers and
received awards by the Office of Basic Education as ideological and spiritual teacher. The
method used was a purposive sampling. In addition 15 secondary key informants were
selected for interviewing as regard to supporting information. The data collection process
had two steps: 1) self-described experience was obtained with 3 open-ended questions;
and, 2) in-depth interviews, during which questions were asked in the interview, and
detailed written answers were given by the key informants. The study also used
unstructured participant observation to help understand the issues needed to be
comprehended and studied in depth. Data was collected from the three regions in Thailand-North, Northeast and Central regions.
The study results show core structure, which is the essence of the experience of
teacher spirituality including 3 stages :
1. Being a teacher who has spirituality is an emerging of the mental state and
behavior of spirituality within the person himself. The meaning of “Being teacher spirituality”
includes awareness of being teachers and practice as a teacher with the goal of working for
children, and treats them with love and compassion.
2. The development of teacher spirituality is a causes related to the development.
The result shows five themes, including a model of teacher spirituality, incentives to enter
teaching, experience in coping and facing difficult conditions in life, relationship between
teacher and pupil, and basic psychological features.
3. The sustaining of teacher spirituality is founded to composed of happiness and
pride, relationship between teacher and pupil, and faith on individuals who believe in the
value of the homeland.

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จาก
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความอนุเคราะหและความกรุณาอยางยิ่งจาก
รองศาตราจารย ดร.ดุษฎี โยเหลา ประธานกรรมการที่ปรึกษา และผูชวยศาตราจารย ดร.ปกรณ
สิงหสุริยา และอาจารย ดร.นิยะดา จิตตจรัส กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหความรู
ขอคิดเห็น ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัยดวยความเอาใจใส ใหกําลังใจและใหการ
อบรมชี้แนะใหผูวิจัยรูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ รวมถึงการเปนแบบอยางของนักวิจัยที่ดีและ
แบบอยางของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งผูวิจัยจะยืดถือเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน
ตอไปในอนาคต กราบขอบพระคุณ รองศาตราจารย ดร.จรรยา เศรษฐบุตร และอาจารย ดร.นําชัย
ศุภฤกษชัยสกุล ที่ไดกรุณาสละเวลามาเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ พรอมทั้งกรุณา
ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตองานวิจัยและตัวผูวิจัย
กราบขอบพระคุณ ครูผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ทาน และผูใหขอมูลรอง 15 ทาน ที่กรุณาให
ความอนุเ คราะหใ ห ขอมู ล อั นเป น ประสบการณท รงคุณค า ซึ่ งเป น ประโยชนอ ยางยิ่ งตองานวิจั ย
รวมถึงความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการลงพื้นที่เก็บขอมูล และให
กําลังใจสนับสนุนใหผูวิจัยใหดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ใหทุนสนับสนุน
การทําปริญญานิพนธ และกราบขอบพระคุณคณาจารยในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทาน ที่
ไดกรุณาใหการอบรมสั่งสอนตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดศึกษาในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร จน
ผูวิจัยสามารถนําความรูตางๆ ที่ไดรับการมาใชในการทําปริญญานิพนธในครั้งนี้ และนําความรูที่ได
จาการศึ ก ษาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ในพั ฒ นาการทํ า งาน พั ฒ นาตนเอง และพั ฒ นาสั ง คมต อ ไป
ขอบพระคุ ณ อาจารย พ ะเยาว ละกะเต็ บ ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห รั บ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจความ
สอดคลองของการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณ นางสาวเยาวลักษณ เตียวิลัย ที่ให
ความชวยเหลือเปนอยางดีในการตรวจทานและจัดรูปปริญญานิพนธ
ขอบคุณเพื่อนปริญญาเอกรุน 5 และเพื่อนพี่นองรวมสถาบันวิจัยฯ ทุกคน สําหรับน้ําใจและ
กําลังใจที่มีใหตลอดการปริญญานิพนธในครั้งนี้ และขอบคุณ พ.ต.ดํารงค จันทรทอง ที่ใหความ
ชวยเหลือในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บขอมูลของผูวิจัย รวมถึงการ
สนับสนุนในทุกๆ ดาน และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดการทําปริญญานิพนธ
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดา-บิดาที่กรุณาใหอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนใหการศึกษา
ใหคําแนะนํา ขอคิดเห็น และเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุดแกผูวิจัย กราบขอบพระคุณคุณยาผูใหการ
สนับสนุนทุนทรัพยในการศึกษา และขอขอบพี่สาว นองชาย นองสะใภ และหลานๆ ที่คอยสนับสนุน
และเปนกําลังใจใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
สภาพสั ง คมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในป จ จุ บั น ส ง ผลเกิ ด การแข ง ขั น ยื้ อ แย ง
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชในการปรนเปรอความตองการสวนตัว ทําใหเกิดชองวางในสังคมระหวาง
คนรวยและคนจนเพิ่มขึ้น จากสังคมที่เคยใหคุณคากับสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปลี่ยนเปนสังคมที่
ใหความสําคัญกับวัตถุสิ่งของนอกกายมากกวาจิตใจ กอปญหาตางๆ ตามมากมายมาย เชน ปญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด ปญหาดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนปญหาดานจิตใจ การเจ็บปวยทางจิต
ความเครียด ความทุกข และโรคภัยตางๆ ซึ่ง พระไพศาล วิสาโล (2553: ออนไลน) ไดใหทัศนะวา
รากเหงาของปญหาเกิดมาจากวิกฤตการณทางจิตวิญญาณ หรืออีกนัยหนึ่งเกิดจากการถือ “ตัวตน”
เปนสําคัญ เพราะการยึดถือตัวตนทําใหเกิดการมองโลกอยางแยกสวน คือ มองตัวเองแยกจากคน
อื่น สังคม และสิ่งแวดลอม การเอาตัวเองเปนศูนยกลางยอมทําใหเกิดทุกขไดงายและมาก เพราะ
อะไรตออะไรก็มากระทบถึงตัวหมด กฤษณะ มูรติ (โกศล ชอผกา. 2542; อางอิงจาก กฤษณะ มูรติ)
ไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาสภาพวิกฤตที่เกิดขึ้นวา ตองเริ่มตนจากการปฏิวัติภายในจิต
วิญญาณ (Spiritual Revolution) ของบุคคลกอน เพราะความเปนจริงสรรพสิ่งในโลกทั้งมนุษย สังคม
และธรรมชาติลวน เชื่อมโยงกัน ดังนั้น การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานจิตวิญญาณของมนุษยให
สอดคลองกับความเปนจริงจะสงผลถึงวิถีชีวิตและการปฎิบัติดําเนินไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม
ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2547) ไดอธิบายถึงการปฏิวัติทางจิตวิญญาณวา จะตองสรางมิติทาง
จิตวิญญาณ (Spirituality)
ขึ้นมาใหเกิดความสมบูรณในตัวบุคคล ทั้งประสบการณ กิจกรรม
การทํ า งาน และการเรี ย นรู โยงกลั บ เข า สู ก ารพั ฒ นาความเป น มนุ ษ ย ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น และการช ว ย
สนับสนุนใหบุคคลนําเอาความสามารถนั้นออกมาใชในการแกไขฟนฟูระบบสังคมใหมีความสมดุลย
เพื่ อเยีย วยาสังคมและสิ่ งแวดล อมถือเปน การพั ฒนาที่แท จริง จิ ต วิญ ญาณจึงมีความสํ าคัญและ
เชื่อมโยงกับการพัฒนามนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
ปจจุบันจึงไดมีความตื่นตัวในการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ทั้งในลักษณะของความเปน
วิชาการและการปฏิบัติ โดยมองวาจะเปนทางออกในการแกไขปญหาตางๆ ในสังคมได องคการ
อนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดบรรจุคําวา Spiritual ไวเปนมิติหนึ่งขององค
รวมของชีวิต ซึ่งในเวลาตอมาเริ่มมีการนําคําวาจิตวิญญาณเขามาใชในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
วงการแพทย ไฮฟลด และคาสัน (บุปผา ชอบใช. 2546 อางอิงจาก Highfield; & Carson.1983)
อธิบายวา จิตวิญญาณเปนมิติหนึ่งของบุคคที่เปนพลังชีวิตแสดงถึงการยอมรับตนเอง การไววางใจ
ในตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการมีเปาหมายในชีวิตสามารถสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น สิ่ง
ภายนอก และสิ่ ง ที่ เ หนื อ ตนเอง โดยมี ค วามรั ก ความไว ว างใจ และการให อ ภั ย จากการให
ความหมายและคํ า อธิ บ ายแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการต า งๆ ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว สะท อ นให เ ห็ น ว า
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จิตวิญญาณเปนมิติหนึ่งที่อยูในตัวบุคคลที่จะชวยผลักดันใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสมดุลย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี (2552) ไดเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เปนประเด็นสําคัญวา จิต
วิญญาณอยูใกลตัวบุคคลทั้งในการทํางานและการดําเนินชีวิต เปนสิ่งที่สามารถสรางใหเกิดขึ้นไดใน
การทํางานประจําวัน จิตวิญญาณจะอยูรวมกับชีวิตและสงเสริมการดําเนินชีวิตประจําวันและการใช
ชีวิตครอบครัวใหมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เห็นคุณคาและความหมายของการมีชีวิตอยู ฟาริดา อิบราฮิม
(2534) ไดอธิบายถึง มิติที่ควบคุมหนาที่และการทํางานของบุคคลใหประสบความสําเร็จและมี
ความสุข คือ มิติในสวนจิตวิญญาณ คนที่มีพัฒนาการในจิตวิญญาณดี จะมีมโนธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม จนสามารถควบคุมจิตของตนเองใหมีสมาธิ ใชปญญาในการแสวงหาความรูแกวิญญาณ
ดวยเหตุดวยผล มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน เพราะมองสรรพสิ่งดวยกระบวนการแกปญหา มองดวย
ความเขาใจชีวิตและความทุกข รูเหตุรูผล ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยความรูเทาถึงการณ เพราะรูจัก
ตนเอง รูจักผูอื่น และรูจักสภาพแวดลอมเปนอยางดี จากความหมายสะทอนใหเห็นวาจิตวิญญาณมี
ความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ดีและความสําเร็จในอาชีพ
อาชี พ ครู นั้ น ถื อ เป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (Profession) มี ค วามสํ า คั ญ มากต อ สั ง คม และใน
ขณะเดียวกันก็ไดรับการคาดหวังจากสังคมมาก เนื่องจากบทบาทของครูทําหนาที่เปนผูสรางสรรค
เยาวชน เปนผูพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม งานของครู
เปนการวางรากฐานความรู ความดี และความสามารถทุกๆ ดานแกเด็กและเยาวชน นพ.ดร.สกล
สิงหะ. (2550) กลาวถึง ความเปนครูวา อาชีพครูมีความเชื่อ ศรัทธาในมนุษย ในความสามารถของ
การเยียวยาตนเอง พัฒนาตนเอง และกาวไปขางหนา ครูใชความศรัทธาในการพยายามจะชวย
นัก เรี ย นในการแสวงหาหนทางและความหมายของตนเอง ในอดี ต ที่ ผา นมา เรามั ก จะพบเห็ น
ลักษณะครูอาชีพที่มีความเปนครูโดยสมบูรณทํางานดวยใจรัก เปนครูดวยจิตและวิญญาณ มีความ
หวงใยตอศิษยดุจลูกของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ปาเจกค และเบลส (Pajak; & Blaise. 1989) กลาว
วา จิตวิญญาณครูจะทําใหครูประกอบอาชีพครูไดอยางมีประสิทธิภาพ และครูที่มีจิตวิญญาณมักจะมี
ความเปนมิตร ดูแลเอาใจใส เขาใจ ยอมรับและอดทนตอนักเรียนของตน ประกอบกับอาชีพครูถือ
วาเปนอาชีพที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลในสังคม และนามีสวนในการแกไขปญหาตางๆ
ของสังคมได และเพื่อใหสามารถผลักดันใหบุคลากรในสายอาชีพครูสามารถพัฒนามิติทางดานจิต
วิญญาณเพื่อใหเปนบุคคลที่สมบูรณพรอมในการชวยเหลือผูอื่นได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ จิตวิญญาณ
ในบริบทงานดานการศึกษา คือ จิตวิญญาณของความเปนครู
พลเอกเปรม ติณสูลานนท (2543) ไดกลาวถึงครูใน 2 นัย คือ“อาชีพครู”และ“ครูอาชีพหรือ
ครูวิชาชีพ” โดยมองวาอาชีพครูเปนอาชีพที่บุคคลทําเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนในการดํารงชีพหรือ
ตามหนาที่อยางขาดจิตวิญญาณของความเปนครูไมไดทําเพราะใจรัก สวน “ครูอาชีพหรือครูวิชาชีพ”
นั้นเปนครูที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน คือ มีความรู ความสามารถ ทักษะในการศึกษาอบรมศิษยใน
ทุกๆ ดาน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใสดูแลศิษยดี มีวิญญาณความเปนครู และปฏิบัติหนาที่
ดวยจิตวิญญาณของความเปนครู จากผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ป หลังการ
ประกาศใช พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

3
17,562 แหงทั่วประเทศ พบสาเหตุที่มีผลตอการพัฒนาการศึกษาไทยในระดับผูปฏิบัติ คือ ทัศนคติ
ตออาชีพครูที่มีความสําคัญนอยและถูกดูแคลนจากคนในสังคม ทําใหผูที่ตองการเขามาเพื่อเปนครู
จริงๆ มีนอยลงทุกวัน เมื่อไมมีจิตวิญญาณในการเปนครูแลว การจะสอนใหไดประสิทธิภาพดีก็
นอยลงตามความสําคัญ และสิ่งที่ตอกย้ําลงไปอีก คือ คาตอบแทนจากอาชีพการเปนครูนั้นนอย จน
ไมเพียงพอตอการครองชีพในสังคมปจจุบัน ทําใหครูสวนหนึ่งสนใจที่จะหารายไดเลี้ยงครอบครัว
มากกวาการสอนหนังสือ เชน การสอนพิเศษ ตั้งใจทําอาชีพเสริมมากกวา ไมเพียงเทานั้น ครูที่เปน
ครูดวยจิตวิญญาณที่เหลืออยูนอยแลว ยังมีเรื่องของการประเมินผล ความเจริญกาวหนาในอาชีพ
โดยเฉพาะการเลื่อนวิทยฐานะไมไดวัดจากความสําเร็จของนักเรียน แตวัดจากผลงานทางวิชาการ
ดังนั้น ครูบางสวนจึงสนใจที่จะทําผลงานทางวิชาการมากกวา การสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรู
จริงๆ ดร.พนม พงษไพบูลน (2550: ออนไลน) กลาววา ภาพลักษณของครูในปจจุบันถูกมองวาเปน
อาชีพครูไมใชครูอาชีพ เปนปญหาใหญทางการศึกษา และเห็นวาจิตวิญญาณของความเปนครูนาจะ
มีความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะจะเปนตัวกําหนดใหคนรูจักหนาที่ ความรับผิดชอบ ทุมเทเสียสละ
เพื่อคุณภาพการศึกษาของศิษย ครูที่มีจิตวิญญาณคง ไมประพฤติตนออกนอกลูนอกทางจนเปนที่
ครหานินทาของผูอื่น เพราะการทําเชนนั้นจะเปนตัวอยางที่ไมดีใหแกศิษย ครูที่มีจิตวิญญาณคงตอง
รูจักพัฒนาตน แสวงหาความรูใสตน เพื่อวาตนจะไดถายทอดความรู ความคิด และมีเทคนิคในการ
สงเสริม สนับสนุนใหศิษยไดเรียนรูอยางกวางขวางและหลากหลาย ครูที่มีจิตวิญญาณยอมรักใคร
หวงใย และมีความปรารถนาดีตอศิษย โดยไดสรุปไววาตนตอของการไดครูดี ครูที่พึงประสงค
“ครูอาชีพ” จึงนาจะอยูที่จิตวิญญาณความเปนครู ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาและพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครูใหเกิดขึ้นในกลุมครูผูซึ่งเปนบุคลาการทางการศึกษาที่
สําคัญของประเทศ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาตนเองไปสูครูที่พึงประสงคหรือ “ครูอาชีพ” ไดอยาง
แทจริง ซึ่งการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณใหเกิดขึ้นในกลุมอาชีพครูนั้น จําเปนตองศึกษาและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับ “จิตวิญญาณของความเปนครู” ทั้งในแงของความหมาย และกระบวนการพัฒนาจิต
วิ ญ ญาณ ซึ่ ง โดยในระบบการศึ ก ษาไทยมี ก ารกล า วถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของความเป น ครู มาเป น
เวลานาน แต ก็ มี ก ารใช คํ า และให คํ า นิ ย ามเชิ ง วิ ช าการของคํ า นี้ ไ ว อ ย า งชั ด เจน ตั ว อย า งเช น
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ. 2538) ใชคําวา วิญญาณครู หมายถึง ความเสียสละสิ่งที่
เรามีได เพื่อประโยชนของศิษย โดยมุงหวังใหศิษยเกิดปญญาความรู ความเขาใจอยางแทจริง
ในขณะที่ สุมน อมรวิวัฒน (2535)
ใหความหมายวา จิตวิญญาณครู ประกอบดวย การเปน
กัลยาณมิตร การเปนผูนําทางปญญาและวิญญาณ การมีความเปนมนุษยและดํารงค้ําจุนความเปน
ไทย และมีศาสตร และศิลปในการสอน สวนพะนอม แกวกําเนิด (2552) ใหความหมายของคําวา
จิตวิญญาณของความเปนครู วาหมายถึง เปนความรูสึกนึกคิดที่เกิดจากความตระหนัก (เห็นคุณคา
ตนเอง) และศรัทธา (ความเชื่อและความเคารพในความเปนตนเอง) เปนความเชื่อที่อยูเหนือเหตุผล
ใหความสําคัญความมีคุณคาของบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเยาวชน มีความผูกพันมุงมั่นกระทํา
หนาที่ใหเกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด ในงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553)
ไดทําการ
สังเคราะหความหมายจิตวิญญาณความเปนครูจากนักวิชาการไทยและตางประเทศ ที่ไดกลาวถึง
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ความหมายของจิตวิญญาณความเปนครูไววา จิตวิญญาณความเปนครูประกอบดวยสิ่งที่เปนสภาวะ
ทางจิต อันเปนแกนของจิตวิญญาณที่อยูภายในตัวบุคคล และผลของจิตวิญญาณที่สะทอนผาน
พฤติกรรมการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน ในสวนของสภาวะทางจิตนั้นเกี่ยวของกับ ความคิดที่
มีตอวิชาชีพตั้งแตระดับการใหความสําคัญ การเห็นคุณคาของบทบาทหนาที่ รวมทั้งการมีศรัทธาใน
วิชาชีพ นอกจากนี้ยังรวมถึงความเขาใจทั้งตนเองและผูอื่น ซึ่งจะทําใหการทําหนาที่ของครูเปนไป
เพื่อประโยชนตอนักเรียนอยางเต็มที่ อาทิ การเขาใจในความตองการและความแตกตางของนักเรียน
ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานดานการสอนของครูตอไป เชน การปฏิบัติตอนักเรียนดวยความ
เมตตา ชวยเหลือ เสียสละ อดทน การเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม จากการใหความหมายที่กลาวทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงความไมเปนเอกภาพของการ
ใชคําศัพท และการนิยามที่ทําใหไมสามารถระบุถึงจิตวิญญาณของความเปนครูที่ชัดเจนได
ในผลการศึกษาวิจัยในตางประเทศ เชน พลามเมอร (Palmer. 2003) ทําการศึกษา
ความสํ า คั ญ ของผลที่ เ กิ ด จากการมี จิ ต วิ ญ ญาณของครู ซึ่ ง พบว า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จะทํ า ให เ กิ ด
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน สามารถสรางความเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนรวมงานและมี
พลัง หรืองานวิจัยของ เคอรโนชาน, แมคคอรมิค และไวท (Kernochan, Mccormick; & White.
2007) เปนการศึกษาประเด็นของการใชจิตวิญญาณในการจัดการชั้นเรียน โดยใชคานิยมทางจิต
วิญญาณทางศาสนา ไดแก ความเมตตากรุณา และการเจริญสติ ผลการศึกษาพบวา การสอนโดยใชการ
เจริญสติ ทําใหการสอนมีความหมายมากยิ่งขึ้น และมีความเขาถึงเขาใจกันมากขึ้น และในงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับจิตวิญญาณของบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทยที่ศึกษางานวิจัยของ ณัฏฐภรณ
หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ที่ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณ
ความเปนครู มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาองคประกอบจิตวิญญาณความเปนครู และ 2) เพื่อ
พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู โดยการพัฒนาองคประกอบจิต
วิญญาณความเปนครูจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 16 ทาน และการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู จากนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตร และ
ศึกษาศาสตร จํานวน 481 คน ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบจิตวิญญาณความเปนครูจาก
ขอมูลการสัมภาษณมีจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาที่ ความรักในอาชีพ
การรักและเมตตาเพื่อนมนุษย ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และงานวิจัยของ ดุษฎี โย
เหลา และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดความหมายของจิตวิญญาณ และการราง
แบบวัดและการประเมินจิตวิญญาณ สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานในโรงเรียนในตําแหนงครู การวิจัยนี้ใช
ขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดยกระบวนการจัดการความรูที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.)
เปนขอมูลที่จัดเก็บกับกลุมตัวอยางประมาณ 50 คน โดยแบงเปนขอมูล 4 กลุม ครอบคลุมครูและ
ผูบริหาร จากโรงเรียนที่คัดเลือกตามเกณฑคุณภาพทุกภูมิภาค จํานวน 11 ครั้ง โดยใชการวิเคราะห
ขอมูลตามแนวทางของการสรางทฤษฎีจากขอมูลเพื่อใหไดความหมายของจิตวิญญาณ และทําการ
สรางเครื่องมือวัดแกนของจิตวิญญาณและพฤติกรรม โดยผลการวิจัยแบงเปน 2
สวน คือ
ความหมายจิตวิญญาณ หมายถึง ภาวะทางจิตที่บุคคลเขาใจอยางลึกซึ้งถึงการมีอุดมการณในการ
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ทํางาน เขาถึงและเขาใจตนเอง เขาถึงและเขาใจผูอื่น ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในความจริงที่เหนือ
ธรรมชาติ เขาถึงคุณคาของจิตใจมากกวาวัตถุ ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา “แกนของจิตวิญญาณ” และ
ไดทําการสรางเครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินคาเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ของตัวแปร 6 ชุด
เครื่องมือวัดพฤติกรรม 2 ชุด และเครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและการประเมินระดับของ
แก น และผลของจิ ต วิ ญ ญาณ โดยการใช เ ครื่ อ งมื อ ประวั ติ ชี วิ ต และการบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ สํ า คั ญ
นอกจากนี้ยังพบการศึกษาของ อาภา จันทรสกุล และคณะ (2553) ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนา
จิตวิญญาณเกิดขึ้นในครูและผูบริหารที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่
สมบูรณ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 1)เพื่อสังเคราะหความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาจิตวิญญาณ ที่เกิดขึ้นในครูและผูบริหาร ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเปน
มนุษยที่สมบูรณ 2)เพื่อเสนอแนะวิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาจิตวิญญาณสําหรับ
ครูและผูบริหาร จากผลการศึกษา พบความหมายของการพัฒนาจิตวิญญาณ คือ การพัฒนาภาวะจิต
ดานบวกที่ดีงามและสมรรถนะจิตใหมีพลังเขมแข็ง เปนการพัฒนาชีวิตดานในที่ลึกซึ้งของบุคคล ทําให
มีความสุขที่ประณีต การพัฒนาชีวิตดานในดังกลาว ทําใหบุคคลเขาใจตนเองอยางลึกซึ้ง รูชัดถึง
เป าหมายชี วิ ตของตนเอง ตระหนั กวา ชี วิต มี คุ ณค า มี ป ระโยชนทั้ ง ต อ ตนเอง ผูอื่ น สั ง คม และ
ธรรมชาติ และพบการพัฒนาของกลุมตัวอยางในดาน 1.คุณธรรม (คุณภาพจิต) พลังความเขมแข็ง
ของจิต (สมรรถภาพจิต) และความสุข (สุขภาพจิต) 2.ดานพลังความเขมแข็งของจิต (สมรรถภาพ
จิต) 3.ดานความสุข (สุขภาพจิต) ทั้งนี้สําหรับนิยามความหมาย และการพัฒนาดานจิตวิญญาณที่ได
จากงานวิจัยทั้ง 3
เรื่อง ยังพบวามีขอจํากัดในแงที่วา กลุมตัวอยางของการศึกษาวิจัยไมได
ทําการศึกษากับกลุมผูใหขอมูลที่เปนบุคคลกรในอาชีพครูโดยเฉพาะ เพราะมีกลุมผูบริหารและ
ผูทรงคุณวุฒิในกลุมที่ทําการศึกษา และยังพบวาวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลเปนไปเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย (ในงานของ ดุษฎี โยเหลา และ
คณะ. 2553 ; อาภา จันทรสกุล และคณะ. 2553)
จากการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทํ า ให เ ห็ น ว า การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ จิ ต
วิญญาณความเปนครูยังมีขอจํากัดทั้งในแงวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัยและกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
นั้นยังไมปรากฎวามีศึกษาจากกลุมครูอยางเฉพาะการเจาะจง จึงทําใหขอมูลจากการศึกษานั้นยังไม
เพียงพอที่จะอธิบายถึงจิตวิญญาณของครูซึ่งมีความเปนนามธรรมสูง ซับซอน ลึกซึ้ง และกวางขวาง
ไดทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบวา ในงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูที่ผาน
มายังไม ปรากฎการศึก ษาเกี่ยวกั บ เส นทางของจิ ต วิญญาณความเปนครูไวใ นวัต ถุ ประสงคของ
การศึกษา ซึ่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2549) ไดกลาวถึง ยุทธศาสตรหนึ่งในการทํางานเกี่ยวกับ
การเรียนรูและสรางเสริมดานจิตวิญญาณไววา จะตองมีการทบทวนและสะสมกรณีตัวอยางตางๆ ที่
เปนรูปธรรมของแนวคิด การทบทวนและสะสมกรณีตัวอยางที่เปนรูปธรรมทั้งที่เปนประสบการณ
ประวัติศาสตร หรือนวัตกรรมใหมๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับทองถิ่นจะทําใหเห็นรูปธรรมที่จะ
เชื่อมแนวคิดไปสูการปฏิบัติ การสะสมกรณีตัวอยางที่เปนรูปธรรม จะชวยใหการประยุกตตัวอยาง
เพื่อปรับใชในบริบทใหมได ประกอบกับการศึกษาเอกสารงานวิจัยยังไมพบวา มีงานวิจัยเรื่องใดที่
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ศึกษาที่เปนการศึกษาเชิงลึกเฉพาะเจาะจงกับกลุมบุคลากรครูในสายการสอนหรือศึกษาจากบุคคลที่
ไดรับการยกยองวาเปนตนแบบของครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูจริงๆ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยสนใจที่จะ
ทํา การศึ กษาเกี่ ย วกั บ “โครงสรา งประสบการณ ข องการเป นครู ผูมี จิต วิ ญ ญาณของครู ” ในกลุ ม
ขาราชการครูที่ผานเกณฑการคัดเลือกในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมกาณและจิตวิญญาณ
ครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเปนกลุมบุคคลที่ไดรับการยอมรับวา
เป น ครู ที่ ดี และต น แบบของการเป น ครู ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความ โดยศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแนว
ปรากฏการณวิทยามาใช เพราะเปนวิธีวิทยาที่มุงศึกษาประสบการณชีวิตตามที่บุคคลประสบจริง ซึ่ง
เปนแนวทางที่จะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของบุคคลไดอยางลึกซึ้ง เพื่อทํา
ใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาไปขยายองคความรูจิตวิญญาณ
ความเปนครู และนําขอมูลที่ไดมาใชเปนพื้นฐานในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครูในกลุมบุคลากรดานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบททางอาชีพและสังคมไทย

คําถามการวิจัย
สําหรับคําถามการวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดประเด็นปญหาวิจัยไว 2 ขอ ดังนี้
1. จิตวิญญาณความเปนครูคืออะไร
2. การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูมีกระบวนพัฒนามาอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครู
ผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู โดยใชแนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อพรรณาและบรรยายประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุม
ครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
2. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของจิตวิญญาณความเปนครูของครูที่
ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานวิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณวิทยาที่ศึกษาประสบการณการมี
จิตวิญญาณความเปนครูและกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู โดยการใชการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) และแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended)
กับกลุมผูใหขอมูลหลัก ทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะเชิงประจักษ
ของอาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi)
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ขอบเขตผูใหขอมูล
เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาประสบการณชีวิตของบุคคลที่ประสบจริง
จึงตองทําการศึกษาจากผูใหขอมูลที่เปนผูประสบกับเหตุการณ หรือมีประสบการณโดยตรง ผูวิจัยจึง
ทําการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง โดยกลุมผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้คือ ขาราชการครูในสาย
สอน ที่ไดรับการรางวัล ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางพ.ศ.2551 – พ.ศ.2553 จํานวน 3 คน และทํา
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากบุคคลแวดลอมของผูใหขอมูลหลัก เชน นักเรียน เพื่อน
รวมงาน บังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของอื่นๆ จํานวน 15 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาจิตวิญญาณความเปนครู จึงทําการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณในบริบทอาชีพครูเปนหลัก และทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณวิทยาเพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย นอกจากนี้
ผูวิจัยจะทําการศึกษาประวัติชีวิตและผลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผูใหขอมูลหลัก
เขามาใชประกอบในการศึกษาขอมูลในครั้งนี้ดวย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณของครูเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งทําใหมองเห็นองคประกอบของจิตวิญญาณความเปนครูในลักษณะที่เปนรูปธรรมมากขึ้น
2. ไดขอมูลในเชิงการเสนอแนะที่เปนประโยชนตอแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เปนครู สําหรับบุคลากรดานการศึกษาในบริบทของสังคมไทย

นิยามศัพทเฉพาะ
ครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู หมายถึง ขาราชการครูใน
สายสอนที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการคัดเลือกในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการตามรอย
เกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว ไดแก มีการปฎิบัติงานในหนาที่ครูดวยความทุมเท เสียสละ ชวยเหลือ
ดูแลนักเรียนอยางตอเนื่อง ไดรับการยกยองศรัทธาจากนักเรียน เพื่อนครูและสังคมวาเปนตนแบบ
ของผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู
ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่ในการสั่งสอนศิษยหรือถายทอดความรูใหกับศิษย
มีหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ใน
สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดความรอบรูเจริญกาวหนาและพัฒนาในทุกๆ ดาน รวมทั้งใหเปนผูที่มี
ศีลธรรม จริยธรรม ตามที่สังคมปรารถนา
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ความเปนครู หมายถึง การปฏิบัติงานในอาชีพครู ดวยความรักในอาชีพ มีความรูและหมั่น
แสวงหาความรูเพิ่มเติม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เปนแบบอยางที่ดีใหแกผูเรียน ตองยึดมั่นใน
คุณธรรมกัลยาณมิตรธรรม จึงจะทําใหครูประสบความสําเร็จในวิชาชีพ พรอมทั้งยังเปนการปลูกฝง
ใหนักเรียนเปนคนดีมีความรู คูคุณธรรมอีกดวย
จิตวิญญาณความเปนครู หมายถึง คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการทํางานที่สะทอน
ถึ ง การเป น ครู ที่ ดี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ที่ ป รากฎเป น คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต นี้ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ
ความคิดที่มีตอวิชาชีพครู ประกอบดวย การเห็นคุณคาของบทบาทหนาที่ การมีศรัทธาในวิชาชีพ มี
และยึดมั่นตออุดมการณในการทํางานครู มีความเขาใจทั้งตนเองและผูอื่น ในขณะที่จิตวิญญาณ
ความเป น ครู ที่ ป รากฎเป น พฤติ ก รรม ประกอบด ว ย การปฏิ บั ติ ต อ นั ก เรี ย นด ว ยความเมตตา
ชวยเหลือ เสียสละ อดทน การเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงมโนทัศนที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณความเปนครู
ของบุคคลในอาชีพครู โดยใชแนวทางในการศึกษาดวยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1. จิตวิญญาณและจิตวิญญาณความเปนครู
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณ
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
1.3 ครู ความเปนครู และจิตวิญญาณความเปนครู
1.4 คุณลักษณะของครูที่ดี
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณและจิตวิญญาณดานการศึกษา
สวนที่ 2. วิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา (A Phenomenological Approach)
2.1 ภูมิหลังทางปรัชญา
2.2 ลักษณะทัว่ ไปของการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา
2.3 แนวทางศึกษาตามวิธวี ิทยาแบบปรากฏการณวิทยา
2.4 การวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะเชิงประจักษ
ซึ่งแตละสวนมีสาระสําคัญลําดับดังตอไปนี้

สวนที่ 1. จิตวิญญาณและจิตวิญญาณความเปนครู
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู จึ ง จํ า เป น ต อ ง
ทําการศึกษาทบทวนเอกสารเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณซึ่งเปนสังกัป
พื้นฐานที่เชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครู โดยในการศึกษาพบวา
มีนักวิชาการไดใชคําศัพทและคําที่เกี่ยวของกับ “จิตวิญญาณ” ไวหลากหลาย เชน Spiritual หรือ
Spirituality หรือ Spiritual health หรือ Spiritual well-being สวนคําแปลในภาษาไทยเองก็ไดมีการ
แปลคํานี้ไวแตกตางกันไป เชน จิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปญญา มิติทาง
จิตวิญญาณของสุขภาพ สุขภาวะทางจิตปญญา และพบวามีการศึกษาองคความรูเรื่องจิตวิญญาณ
ไปในลั ก ษณะต า งจึ ง ได มี ใ ช คํ า ศั พ ท เ พิ่ ม เติ ม เช น ความฉลาดทางจิ ต วิ ญ ญาณ (Intelligent
Spirituality) จิตวิญญาณในองคการ (Spirituality in organizations) เปนตน โดยความหมายของคํา
วาจิตวิญญาณนั้น คอนขางหลากหลายแตก็มีลักษณะรวมกันบางประการ ดังตอไปนี้
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1.1 ความหมายของจิตวิญญาณ
คําวาจิตวิญญาณ Spiritual หรือ Spirituality มีรากศัพทมาจากคําวา spiritus ในภาษา
ลาตินหมายถึง ลมหายใจ และคําวา enthousiasmos ที่หมายถึง the god within หรือ พลังอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. 2549) สวน spirit (n) spiritual (adj) และ spirituality
(n) ในพจนานุกรมฉบับอังกฤษ-ไทย ใหความหมายวา วิญญาณ จิตใจ เกี่ยวกับใจ ความองอาจ
เจตนา ผูมีปญญา ความอดทน และภูตผีปศาจ (สอ เสถบุตร:ฉบับภาษาอังกฤษ-ไทย. 2541: 562)
องคการอนามัยโลก (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ. 2552; อางอิงจาก องคการอนามัยโลก.
2537) กลาวถึงมิติทางจิตวิญญาณของสุขภาพวา มิติทางวิญญาณ หมายถึง ปรากฏการณในสวนที่
ไมใชวัตถุ แตหมายถึงของเขตของความคิด ความเชื่อคานิยม และจริยธรรม ที่เกิดขึ้นในจิตใจและ
มโนธรรมของมนุษย โดยเฉพาะความคิดดีๆ ทั้งหลาย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี (สํานักงานปฏิรู ป ระบบสุ ขภาพแหงชาติ. 2544)
ไดใชคําวา
จิตวิญญาณ เปนคําแปลของ Spirituality โดยใหความหมายวา จิตชั้นสูง จิตที่ลดความเห็นแกตัว
จิตที่เห็นแกผูอื่น จิตที่เขาถึงสิ่งสูงสุด คือ นิพพานหรือพระผูเปนเจา (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แหงชาติ.
2544: 155) สวนพรจันทร สุวรรณชาต (2534: 1) ไดใหความหมายของคําวา
จิตวิญญาณ ที่นํามาใชในวิชาชีพการพยาบาลวาหมายถึง พลังชีวิตของคนซึ่งแสวงหาจุดมุงหมาย
ของสัมพันธภาพและการมีชีวิตรอด เปนจิตวิญญาณที่แสวงหาจุดมุงหมายของความรัก ความ
ไววางใจ ความหวัง และการใหอภัยแกตนเองและผูอื่น
สันติกโรภิกขุ (ประเวศ วสี. 2547; อางอิงจาก สันติกโรภิกขุ. 2547) แปล Spirituality
โดยใชคําวา “โพธิจิต” และใหความหมายวาคือ จิตฝายสูงหรือสวนสูงของจิตที่แสวงหาสัจธรรมและ
ความรักอันบริสุทธิ์เปนไปเพื่อบรรลุสัจธรรมที่สูงสุด ทําใหผูคนพบหมดปญหาและหมดความทุกข
นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2545: 1) ใชคําแปลวา “จิตวิญญาณ” โดยแยกคําวา
จิต กับ จิตวิญญาณ วา จิต คือความสบายใจ ความสนุกสนาน ไมเครียด คําวาจิตวิญญาณ มีความ
หมายถึง เปาหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร
อารยา พรายแยม และคณะ (2552) ไดสรุปความหมายของจิตวิญญาณ วาเปนสิ่งที่แสดง
ออกเปนแกนแทหรือสาระ (Essence) ของบางสิ่งหรือของคนบางคน โดยอยูเหนือการมีสุขภาวะทาง
อารมณและจิตใจที่ดีและมีความสุข โดยจะบอกถึง การรูจักตนเอง (เราเปนใคร) ความเปนอยูของเรา
(เรามีปฏิสัมพันธกับคนอื่นอยางไร) และจิตสํานึก (เราอยูกับตนเองอยางไรเราแสดงตัวตนของเรา
อยางไร เรารับรูความรูสึกของตนเองและของผูอื่นอยางไร) และความเปนจิตวิญญาณ (Spirituality)
คือ การมองกลับเขาไปภายในเพื่อคนพบเอกลักษณที่แทจริงของเรา โดยเปนการมองเพื่อคนพบ
ตัวตน คุณคา ความหมายและเปาหมายในชีวิต ใหลึกซึ้งถึงแกนแทของตัวเรา นอกเหนือจากนั้นยัง
ตองเชื่อมโยงกับมนุษยทุกคน และรับรูถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญกวาตัวเราเองโดยที่บางคนอาจพูดวาเปน
ประสบการณของความสงบที่แสดงออกมาในรูปของความกรุณา
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นงเยาว มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) ไดใหความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
วาหมายถึง สภาวะสงบสุข ที่มีความประณีต เปนความสุขที่แทจริงที่หลุดพน จากการยึดติดกับวัตถุ
แตเปนภาวะที่เปยมลนดวยความปติ อิ่มเอิบ อิ่มเต็มจากภายใน มีความออนโยน เบิกบาน จิตใจ
สงบนิ่ง ไมวุนวายสับสน มีพลังในการมีชีวิตอยางมีคุณคา มีความหมาย มีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน
พึงพอใจในชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงและมีความสามารถในการ
เผชิญและแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ ในภาวะวิกฤตไดอยางเหมาะสม
มารกี้, ธิมาน และคิง (Marques, Dhiman; & King, 2007; cited in Webster) ใหคําจํากัด
ความของจิตวิญญาณ (Spirituality) ไววาจิตวิญญาณเปนเรื่องที่เกี่ยวของ (Relating) ประกอบ
(Consisting) และมีผลกระทบตอ (Affecting) จิตใจ(Spirit) เกี่ยวของกับคานิยมของศาสนา เชื่อมโยง
หรือสัมพันธกับจิตใจ (Spirit)
เบอรค (Burke. 1998 : P30) ไดกลาวไวในการสัมมนาของ The American Counseling
Association division of the Association for Spiritual, Ethic and Region Value in Counseling
(ASERVIC) ไดใหคําอธิบายที่สอดคลองกันของ Spirituality ในป 1995 งาน Counseling Today,
entitle Summit Results in information of Spirituality Competencies วา จิตวิญญาณ หมายถึง
เปนแรงที่ทําใหมีชีวิตชีวาในการดํารงชีวิต เชน การหายใจ ความเขมแข็ง ความกลาหาญ จิต
วิญญาณเปน Infusion และรางกายเปนภาพของ Spirit ในชีวิต เปนประสบการณที่มีทั้ง
กระบวนการที่กระตือรือรนและกระบวนการหยุดนิ่ง และบางครั้งก็อาจอธิบายวา จิตวิญญาณเปน
ความสามารถที่จะไดรับ หรือนิสัยที่มีมาตั้งแตเกิดและมีอยูในทุกคนเปนลักษณะเฉพาะ จิตวิญญาณ
จะโนมนาวใหคนเขาสูความรู ความรัก ความหมาย ความหวัง สิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ การเชื่อมโยง
กับสรรพสิ่ง และความเห็นอกเห็นใจ และอธิบายเพิ่มเติมวา จิตวิญญาณ ยังรวมถึงความสามารถใน
การสรางสรรค การเติบโตและการพัฒนาระบบการใหคุณคา ศาสนา Spiritual และความเปน
สาธารณะ
ดอมเบ็ค และคารล (Dombeck; & Karl. 1987) ใหความหมายวา เปนแรงขับหรือเปน
ความปรารถนาที่ทําใหบุคคลมีความหมาย มีความมั่นคงภายในและมีความพยายามเพื่อความสําเร็จ
ในชีวิต
อนันดาราจาห และไฮท (พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท. 2546: 1; อางอิงจาก Anandarajah
and Hight) ไดใหความหมายวาเปนประสบการณของมนุษยที่ซับซอนและมีหลายมิติประกอบดวย
1) ดานสติปญญา (cognitive) ไดแก การคนหาความหมาย วัตถุประสงคและความจริงในชีวิต ความ
เชื่อและคุณคาในสิ่งที่แตละบุคคลอาศัยอยู 2) ดานประสบการณ (experience) ไดแก ความรูสึกของ
การคาดหวัง ความรัก ความสัมพันธ ความสงบภายใน สิ่งปลอบใจและผูใหการสนับสนุน 3) ดาน
พฤติกรรม (behavior) ไดแก สิ่งที่บุคคลแสดงออกมาจากความเชื่อทางจิตวิญญาณของแตละคน
จากการทบทวนเอกสารงานทําใหพอจะมองเห็นไดวา ในปจจุบันการใหความหมายของ
จิตวิญญาณนั้น ยังมีความแตกตางกันทั้งในแงของการใชคําแปลและการใหความหมาย โดยพบวา มี
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การใชคําวา จิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณในความหมายที่ใกลเคียงกัน หรือในบางครั้งก็
ใชในความหมายเดียวกัน และยังพบวา มีการใหความหมายของจิตวิญญาณมีความหลากหลาย
ลึกซึ้ง และแตกตางกันไปตามบริบทตางๆ ถึงแมวานักวิชาการบางกลุมเห็นวาไมสามารถจะสรุป
นิยามและแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณไดอยางชัดเจน แตก็ปรากฎวามีการศึกษาเกี่ยวกับจิต
วิญญาณในประเทศตางๆ โดยมีใหคํานิยามและสรางเครื่องมือวัดจิตวิญญาณไว สําหรับในประเทศ
ไทย พบวา มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตวิญญาณคอนขางมากในงาน
ดานสาธารณสุข และเริ่มมีการศึกษาในกลุมบุคลากรดานการศึกษา และเนื่องดวยความหมายของจิต
วิญญาณที่มีความหลากหลาย จึงทําใหมีแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่แตกตางกันไปดวยเชนกัน
โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่มีนักวิชาการไดกลาวไว เพื่อเพิ่มความ
เขาใจในการเชื่อมโยงสูจิตวิญญาณความเปนครูตอ ไป
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมา พบวา จิตวิญญาณ มีการใหความหมายในหลากหลาย
มิติ โดยมีผูที่พยายาม จัดประเภทของการใหความหมาย และรวบรวมลักษณะรวม ในความหมาย
ของจิ ต วิ ญ ญาณ รวมทั้ ง มี ก ารเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณ ในลั ก ษณะต า งๆ
ดังตอไปนี้
จุมพล พูนภัทรชีวิน (2546) ทําการศึกษาวิจัยนํารองเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณได
ทําการรวบรวมอธิบายลักษณะการใหความหมายของ จิตวิญญาณ ไวดังนี้
ลักษณะที่ 1 การใหความหมายแบบตรงไปตรงมา อธิบายวา เปนการใหความหมายใน
ลักษณะสั้น ซึ่งการตีความเพื่อทําความเขาใจนั้นตองขึ้นอยูกับ Background
(ความเขาใจ
ประสบการณ และวัฒนธรรม) ของแตละบุคคล เชน จิตวิญญาณ คือ ความสุข, ความดี, จิตสูงสุด
หรือจิตขั้นสูง หรือ direct experience of the Sacred คือมีประสบการณตรงกับสิ่งสูงสุดกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เชน พระเจาตามความเชื่อของศาสนานั้นๆ โดยการใหความหมายใน 2 สวนแรกเปนการ
ใหความหมายในดานความรูสึกโดยทั่วไป ไมไดสื่อวาเกี่ยวของกับปญญา สวนในความหมายที่ 3
และ 4 นั้นจะเปนความหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนา
ลักษณะที่ 2 การใหความหมายในลักษณะเปนกระบวนการ เชน เปนกระบวนการคนหา
คุณคาและความหมายของชีวิต หรือเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหเขาถึงความจริงของสรรพสิ่ง
ซึ่งการใหความหมายในลักษณะเชิงกระบวนการนี้ถาดูโดยสาระของคําตรงๆ ความหมายจะไม
เกี่ยวของกับศาสนา แตก็จะมีบางลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ดังนั้นการตีความหมายตองขึ้นอยู
กับวาจะนําไปใชในบริบทที่มีความเกี่ยวของกับศาสนาหรือไม
ลักษณะที่ 3 การใหความหมายโดยออม ซึ่งเปนการบรรยายวา จิตวิญญาณเชื่อมโยงหรือ
สัมพันธหรือแสดงใหเห็นไดจากสิ่งใดบาง เปนการพยายามชี้ใหเห็น ลักษณะสําคัญบางประการ
ไมไดเปนการใหความหมายโดยตรง เชน จิตวิญญาณเกี่ยวของกับชีวิต หรือเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
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โดย จุมพล พูนภัทรชีวิน (2546) ไดทําการสรุปความหมายของจิตวิญญาณไวเปน 4 กลุม คือ
1. เปนเรื่องภายในเปนเรื่องสวนบุคคล ตองปฎิบัติเองจึงจะรูจะเขาใจ
2. เปนเรื่องภายนอก เกี่ยวของ เชื่อมโยง หรือสัมพันธกับสังคม กับวัฒนธรรม หรือ
เชื่อมโยงกับโลก กับจักรวาลและสรรพสิ่ง ซึ่งแยกออกจากกันไมได เปนสวนหนึ่งของกัน และเชื่อมโยง
กัน
3. เปนเรื่องเกี่ยวกับปญญา ในลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับปญญาและเหนือปญญาทั่วไป
4. เปนเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา และบางสวนก็เหนือศาสนา
ทัศนีย ทองประทีป (2548) ไดทําการสรุปความหมายของคําวา จิตวิญญาณ ไวเปน
2 ประเด็น คือ
1. จิต วิญญาณในมิ ติที่เ กี่ยวของกับศรัทธา ปญญา และคุณธรรม หมายถึง สภาพ
ธรรมะที่เปนนามธรรมที่มีอยูในบุคคล ถือวาเปนแกนของชีวิต ทําหนาที่เชื่อมประสานการทํางานใน
สวนอื่นๆ ของรางกาย เปนสวนหนึ่งของความนึกคิดที่ทําใหมนุษยมีเหตุผลและรูจักการควบคุม
อารมณ จึงทําใหมนุษยมีความแตกตางจากสัตว Spirituality ยังเปรียบเสมือนพลังปญญาหรือแหลง
ของความหวังที่ชวยใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อมุงสูคุณคาหรือเปาหมายที่สูงสงของ
ชีวิต Spirituality ในสวนนี้ยังเปนพลังอํานาจที่ทําใหมนุษยสัมผัสไดจึงสัจจธรรม ความงดงามและ
ความดี มีศรัทธาตอพระเจา สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออํานาจที่อยูนอกเหนือความสามารถของมนุษย
2. จิตวิญญาณในมิติของความสัมพันธ หมายถึง การที่มนุษยเขาใจตนเองในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดลอมและ/หรือธรรมชาติที่อยูรอบตัว ทําใหบุคคลมี
ปฏิสัมพันธเพื่อนมนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม ดวยความเกื้อกูลหรือเมตตาตอกัน
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดทําการสังเคราะหนิยามของจิตวิญญาณ จากงานวิจัยใน
บริบทของงานสาธารณสุขและดานองคการ สรุปไดวา
1. จิตวิญญาณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ ของชีวิต เปนสิ่งสนับสนุนที่สําคัญใน
การดําเนินชีวิตของบุคคลใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไมวาจะในการดําเนินชีวิตทั่วไปและบริบท
การทํางาน
2. สิ่ งสําคัญประการหนึ่งของการมีจิต วิ ญญาณ คือ การขามพนตนเอง โดยบุค คล
จะตองเขาใจตนเอง เขาใจความเปนจริงของชีวิต รวมทั้งเปาหมายของชีวิต
3. จิตวิญญาณเปนพลังชีวิตหรือพลังภายในของบุคคล ที่ทําใหเกิดความแข็งแกรงใน
การดําเนินชีวิต และเมื่อเผชิญปญหาซึ่งอาจเห็นไดชัดจากการเผชิญความเจ็บปวยจึงเปนความ
ต อ งการของผู ป ว ยที่ ทั้ ง ตนเอง และบุ ค ลากรที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข จํ า เป น ต อ งพยายาม
ตอบสนอง
4. จิตวิญญาณเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ รอบดานบุคคลทั้งสภาพแวดลอม องคการ หรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของตามสถานภาพ เชนผูปวยกับแพทย พนักงานกับองคการ การเชื่อมโยงจึงเปน
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คําสําคัญของจิตวิญญาณที่ชวยให เกิดความสัมพันธอันดีบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ เอาใจ
ใสการใหความรัก เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
5. จิตวิญญาณมีความเกี่ยวของกับพลังเหนือธรรมชาติ เปนความเชื่อ ความศรัทธา
เปนพลังที่เกิดจากความรูสึกที่อยูในสวนลึกของจิตใจ ทําใหเกิดความรูสึกที่สามารถติดตอกับพระเจา
หรือพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ การกระทํา การปฏิบัติ หรือวิธีการตางๆ ที่บุคคลแสดงออกเพื่อ
เขาถึงพลังเหนือธรรมชาติสามารถกระทําไดตามแบบแผน การปฏิบัติทางศาสนาอาทิ การไหวพระ
สวดมนต สวดออนวอนพระเจา ไหวเจา การนั่งสมาธิเขาฌาณ การทําบุญใสบาตร ไปโบสถ หรือการ
ทํากิจกรรมทางศาสนา การอานหนังสือธรรมะหรือบทสวดในศาสนา การพูดคุยกับพระ นักบวชหรือ
บุคคลที่ตนนับถือ
6. จิตวิญญาณเปนสิ่งที่บุคคลหนึ่งพยายามสนับสนุนใหเกิดกับอีกฝายหนึ่ง ดังเชน
องคการพยายามสนับสนุนประสบการณทางจิตวิญญาณใหแกพนักงาน
นพ.ดร.โกมาตร จึ ง เสถี ย รทรั พ ย (2545) ได เ สนอว า วิ ธี คิ ด ในการแจกแจงสิ่ ง ต า งๆ
ออกเปนองคประกอบนั้นมีรากฐานจากวิธีคิดที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการคิดแบบ
Reductionistic เปนการแยกแยะองคประกอบออกเปนสวนยอย เพื่ออธิบายคุณสมบัติของทั้งหมด
โดยผานคุณสมบัติของสวนยอย ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ไดรับการวิพากษวาเปนการลดทอนความเปนองค
รวมให เ หลื อ เพี ย งคุ ณ สมบั ติ ย อ ยๆ ขององค ป ระกอบ จึ ง ไม เ หมาะที่ จ ะเอาวิ ธี ดั ง กล า วมาใช ใ น
การศึกษาจิตวิญญาณ เพราะจิตวิญญาณเปนคุณสมบัติที่เกิดจากการบูรณาการของชีวิต เมื่อนํามา
ทําการศึกษาแบบแยกสวนจะทําใหคุณสมบัติบางประการซึ่งเปนสิ่งที่กอกําเนิดขึ้นจากความซับซอน
ในองครวมที่เปนหนึ่งเดียวของชีวิตสูญหายไป สวนวิธีการคิดที่แยกแยะองคประกอบอีกลักษณะ
หนึ่งคือ การแจกแจงสวนยอยโดยเชื่อมโยงกับสวนรวม โดยสวนยอยเปนแคเพียงสิ่งที่บงบอกวามี
สวนที่ใหญกวาดํารงอยู และสวนยอยจะมีความหมายก็ตอเมื่อเปนสวนที่เชื่อมโยงกับสวนรวมซึ่งเปน
วิธีที่เหมาะสมในการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณทั้งนี้เปนเพราะจิตวิญญาณเปนสิ่งที่มีความหมายกวาง
และหลากหลายมิติ ไรขอบเขต (Ultimate) การจะระบุองคประกอบใดๆ ใหครบถวนสมบูรณนั้นจึง
เปนไปไดยาก
ปกรณ สิงหสุริยา (2552) ไดสังเคราะหความรูทางดานการพัฒนาจิตปญญา (วิญญาณ)
จากเรื่องเล าความสํ าเร็ จของผูให บริการในระบบสุขภาพ ในกรอบแนวคิดเรื่องสุขภาวะดานจิต
วิญญาณ อธิบายวา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ประกอบดวยสมรรถนะทางจิตวิญญาณ และสภาวะ
ทางจิตวิญญาณ ซึ่งสมรรถนะทางจิตวิญญาณ หมายถึง อํานาจที่จะยังใหเกิดผลบางอยาง สวน
สภาวะทางจิตวิญาณ หมายถึง สภาพของจิตวิญญาณที่เปนผลของสมรรถนะทางจิตมีปฏิสัมพันธ
รวมกับสิ่งแวดลอม ซึ่งการมีสุขภาวะเกิดจากสมรรถนะทางจิตวิญญาณที่ประกอบดวย สมรรถนะ
ทางความรู สึ ก และสมรรถนะทางความคิ ด ที่ ทํ า งานประสาน ร ว มกั น อย า งเหมาะเจาะภายใต
สถานการณหรือเหตุการณที่เปนสิ่งเรา ทําใหเกิดความตระหนักในความหมายสมรรถนะพิเศษแบบ
เหนือธรรมชาติ โดยมีขอตกลงเบื้องตนวา คําวา จิตวิญญาณ จะมุงหมายถึงจิตวิญญาณแบบอัตถิ
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ภาวะ
จากแนวคิดที่วา จิตวิญญาณในความหมายนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจาก
ความหมายสูความมีความหมายนั้น เมื่อพิจารณาภายในกรอบการทํางานที่แยกแยะระหวาง
สมรรถนะ กับ ภาวะ อาจมองไดวาจิตวิญญาณในความหมายนี้สามารถแยกไดเปน 1. สมรรถนะที่
ชวยใหความหมายกลายเปนความมีความหมาย และ 2. ภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนจากความหมาย
สูความมีความหมาย โดยภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนจากความหมายสูความมีความหมายไดชี้ใหเห็น
วาปกติเราจะอยูในภาวะของความมีความหมายอยูแลว โดยสิ่งนี้ก็คือ โลกของเรา ซึ่งแสดงวา เราอยู
ในภาวะทางจิตวิญญาณในความหมายนี้อยูเสมอ เหมือนกับที่เราอยูในภาวะทางกาย ภาวะทาง
ความรูสึก หรือภาวะทางความคิดอยูเปนปกติ อยางไรก็ตาม มีปญหาวาที่ผานมาเราชี้วา
จิตวิญญาณเปนเรื่องที่เกิดขึ้นหรือตองทําใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของการประสานงาน
ที่เหมาะเจาะของความคิดและความรูสึก จึงทําใหเกิดขอสงสัยวาเราจะอยูในภาวะทางจิตวิญญาณอยู
เสมอไดอยางไร และถาภาวะรางกายเปนไปตามปกติ เราก็จะประเมินวามีสุขภาวะทางกาย หรือการ
มีภาวะทางกายที่มีสุข แตถาภาวะทางจิตวิญญาณเปนอยางที่เปน คือ เขาถึงความมีความหมายอยู
ในโลกอยูแลวไมวาโลกนั้นจะกวางหรือแคบ เราจะสามารถประเมินเชนเดียวกันไดหรือไมวา เรามีสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ ในเมื่อขอมูลในการวิเคราะหชี้วาบุคคลตองผานกระบวนการตางๆ กอน
จนกระทั่งจิตวิญญาณในฐานะของการเปลี่ยนแปลงจากความหมายสูความมีความหมายนั้นไดเกิด
ขึ้นกับพวกเขา ซึ่งประเด็นเหลานี้ทําใหเห็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งของจิตวิญญาณ นั่นคือ ใน
การประเมิน ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณวา เป นสุ ข หรือไมนั้น จะตอ งมีองค ป ระกอบของพัฒนาการซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหวาความตระหนักในความมีความหมายเปนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
การมองจิตวิญญาณในแบบอัตถิภาวะนี้ทําใหสามารถ ทําความเขาใจจิตวิญญาณในลักษณะที่เปน
รูปธรรมได โดยแนวความคิดจิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะมีแกนอยูที่การกาวพนตัวตนอยางตอเนื่อง
และการที่ความหมายจะเปลี่ยนเปนความมีความหมายนั้นจะตองมีความเหมาะเจาะระหวางความคิด
และความรูสึก โดยรวมกลาวไดวาสิ่งนี้กอใหเกิดไดดวยการผันแปรทางจินตนาการ การผันแปรนั้น
อาจใชวิธีการตางกัน เชน คิดเชิงบวก เอาใจเขามาใสใจเรา ทั้งนี้ การผันแปรทางจินตนาการตอง
อาศัยความคิดเกี่ยวกับคุณคาหรือทิศทางกํากับ นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆ สนับสนุนทั้งในสวนของ
การผันแปรทางจินตนาการและทิศทาง เชน ตัวแบบที่ดี สัมพันธภาพที่ดี ระบบขององคการ
มารกี้, ธิมาน และคิง (Marques, Dhiman; & King. 2007) ไดมีขอสันนิษฐานเกี่ยวกับจิต
วิญญาณในที่ทํางานวาเพื่อใหเกิดความสอดคลอง (Consistency) และเกิดความเขาใจในประเด็น
รวมกัน จึงไดกําหนดโครงรางของขอสันนิษฐานที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณ ดังนี้
1. ขอสันนิษฐานแรก คือ จิตวิญญาณมีอยูในการทํางาน มีหลักฐานมากมายยืนยันวา
หัวหนา และกลุมแรงงานในหลากหลายระดับ มีการยอมรับและวิพากษวิจารณกันเกี่ยวกับกระแสนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในความเปนจริงแลวไมมีความจําเปนที่จะตองพิสูจนใหเห็นถึงการปรากฏของจิต
วิญญาณในการทํางานเพราะถือวาสิ่งนี้เปนความจริงที่มีอยู

16
2. ขอสันนิษฐานที่สอง คือ มีปจจัย 2 ปจจัยที่รวมอยูในแนวคิดของจิตวิญญาณในการ
ทํางาน ไดแก
2.1 จิตวิญญาณ เปนสิ่งที่แฝงอยูในตลอดการดํารงชีวิตของมนุษย โดยจิต
วิญญาณมีความหมายถึงสิ่งที่แตกตางกันสําหรับคนที่แตกตางกัน
2.2 มีการใหคํานิยามของคําวาที่ทํางานวา เปนสถานที่รวมกันของพนักงาน โดย
ความหลากหลายของที่ทํางานนั้นไดเกิดขึ้นมาตั้งแตอดีต และมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของจํานวนที่
ทํางาน ดวยเหตุนี้ เราสามารถยอมรับขอเท็จจริงที่วา ที่ทํางานสามารถเกิดขึ้นไดโดยทั่วไป
3. สมมุติฐานที่สาม คือ ทุกคนมีจิตวิญญาณ ซึ่งจิตวิญญาณถือเปนปจจัยแวดลอม ซึ่ง
ปรากฏอยู ใ นที่ ทํ า งานทุ ก ที่ ดั ง นั้ น จิ ต วิ ญ ญาณจึ ง สามารถที่ จ ะนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช และเป น
ประสบการณใหกับทุกคนและทุกสถานที่ทํางาน
สรุปจากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณ แสดงใหเห็นวา จิตวิญญาณเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ ของชีวิต รวมทั้งบริบทของการทํางาน มีความแตกตางกันไปตามบริบท
ของสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม เปนสวนสนับสนุนในการดําเนินชีวิตของบุคคลทั้งบริบททั่วไปและ
บริบทการทํางาน เปนพลังภายในของบุคคลที่ทําใหเกิดความแข็งแกรงในการดําเนินชีวิตและเมื่อ
เผชิญปญหา การมีจิตวิญญาณ คือ จะตองมีความเกี่ยวของกับการขามพนตนเอง ความเขาใจตนเอง
เขาใจความเปนจริงของสรรพสิ่ง และมีเปาหมายของชีวิต เปนความเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆ ทั้งบุคคล
สภาพแวดลอม องคการ มีความเกี่ยวของกับความเชื่อ ความศัทธาในเรื่องพลังเหนือธรรมชาติ หรือ
เหนือไปจากการรับรูปกติ โดยผานประสบการณและการปฏิบัติทางศาสนาหรือความเชื่อ ซึ่งยังเปน
กรอบที่กวางและยากแกการจะศึกษาใหชัดเจนไดในเวลาอันจํากัด ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาจิตวิญญาณผานบริบททางอาชีพการทํางานของครู
1.3 ครู ความเปนครู และจิตวิญญาณความเปนครู
ในทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณพบวา มีการนําองคความรูดานจิตวิญญาณมาใช
กับบุคลากรในสายงานอาชีพตางๆ แตทั้งนี้ก็ยังไมมีความเปนเอกภาพในการศึกษาและยังไมพบ
ขอสรุป ที่เ ปนที่ ยอมรับอยางเปนกลาง และเนื่องจากคําวา จิ ตวิ ญญาณ เป นคํ าที่มีนามธรรมสูง
ในการศึกษาวิจัยจิตวิญญาณความเปนครูครั้งนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการทําความเขาใจทั้ง
เรื่องบริบททางอาชีพและบริบททางสังคมเกี่ยวกับวิชาชีพครูเพิ่มเติม โดยตองเริ่มจากการทําความ
เขาใจความหมายของคําวา ครู และความเปนครู ซึ่งไดมีผูไดใหความหมายไวดังนี้
1.3.1 ความหมายของครู และความเปนครู
คําวา “ครู” มีรากศัพทมาจากภาษาบาลีวา “ครุ-คุรุ” หรือมาจากภาษาสันสกฤตวา “คุรุ”
เปนคํานามหมายความวา ผูสั่งสอนศิษย หรือผูถายทอดความรูใหแกศิษย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525:
168) นอกจากนี้คําวา “ครู” ยังไดมีผูรูหลายทานไดใหความหมายไวในทัศนะตางๆ ไดแก พระเทพวิสุทธิ
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เมธี (พุทธทาสภิกขุ) (2529: 92-94) อธิบายความหมายของครูและความเปนมาของครูไววาในอดีต
ครูนั้นเปนตําแหนงที่สังคมยกยอง เปนผูเปดประตูทางวิญญาณ วิญญาณศิษยทั้งหลายยังปดอยูดวย
อวิชชา เปนการชวยใหศิษยไดทําลายอวิชชาทั้งหลาย เพื่อไดพัฒนาความเปนมนุษย มีชิวิตจิตใจที่
สูงกวาสัตวทั้งหลายแตเดี๋ยวนี้ไดกลายมาเปนผูประกอบวิชาชีพหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2542: 4) ใหความหมายของคําวา “ครู” วา
“ครู” คือ บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําหนาที่หลัก ทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 3) กลาว
วา “ครู” หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
พจนานุกรมศัพทการศึกษาของ Good (1973: 586) ไดใหความหมายของคําวา “ครู”
(Teacher) ไววา 1) ครู คือ บุคคลที่ทางราชการจางไวเพื่อทําหนาที่ในการแนะนํา และจัด
ประสบการณในการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 2) ครู คือ
บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ ห รื อ การศึ ก ษาดี หรื อ มี ทั้ ง ประสบการณ แ ละการศึ ก ษาดี เ ป น พิ เ ศษ ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สามารถทําใหบุคคลเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาการ กาวหนาได 3) ครู
คือ บุคคลที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝกหัดครู และในการฝกอบรมนั้นไดรับ
การรับรองอยางเปนทางการ โดยมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น 4) ครู คือ บุคคลที่
สั่งสอนและอบรมคนอื่นๆ
สวนคําจํากัดความของความเปนครูนั้น พบวา ไมไดมีผูที่กลาวถึงความหมายของ
“ความเปนครู” ไวชัดเจน แตจะกลาวถึงคุณลักษณะและจรรยาบรรณของครูที่ดีไว ดังนี้
ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2543) ไดกลาววาครู
ตองมีคุณลักษณะที่ดี ในดานเกี่ยวกับการเปนครูชั้นวิชาชีพโดยครูตองเพิ่มพูนความรูใหแกอาชีพครู
โดยการเขียน การพูด และการคนควาในดานวิชาการ เปนสมาชิกที่ดีของสมาคมวิชาการ ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมของครูอยางเครงครัด สงเสริมตัวเองใหงอกงามในวิชาศึกษาศาสตรอยูเสมอ แนะนํา
ผูที่เขามาเปนครูใหมและนักเรียน ฝกสอนในโรงเรียน
พระพรหมคุณาภรณ (2548:
204) กลาววา ไดกลาวถึงคุณธรรมที่ครูพึงมี คือ
คุณธรรมกัลยาณมิตรธรรมไววา องคคุณของกัลยาณมิตร คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทาน
ที่คบหรือเขาหาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ
พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2542: 2) ที่กลาวถึงคุณธรรมกัลยาณมิตรธรรมวา เปนธรรมที่เปน
คุณลักษณะของครู ที่ดี ซึ่งเปนธรรมที่จําเปนสําหรั บคนที่ทําหนาที่อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมี
สติปญญาและคุณธรรมเปนคุณงามความดีที่ครูไดประพฤติเพื่อความเจริญกาวหนาในชีวิตความเปนครู
ในการศึกษาของ ณัฎฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) เพื่อ
พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู ไดทําการรวบคุณลักษณะของครูที่ดีที่สอดคลองกัน 4 ทาน
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ไดแก อํารุง จันทวานิช, มัณฑนา ศังขะกฤษณ, วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสุมน อมรวิวัฒน
ซึ่งพอจะสรุปไดวา ครูที่ดีตองเปนผูมีความรักและปรารถนาดีตอผูเรียน หมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ประพฤติดีและมีคุณธรรม มีเมตตาศิษยและเอาใจใสชวยเหลือ มีความรูและกระตุนใหผูเรียนใฝรู
สอนโดยเนน ผูเ รี ย น ต อ งมี ก ารทํ า งานด ว ยความเต็ม ใจในการพั ฒ นาศิ ษ ย มี ค วามคิด ดี ทํา ดี มี
คุณธรรม รักงานสอนและทุมเทใหกับการสอนอยางเต็มที่ เปนกัลยาณมิตร การเปนผูทําทางปญญา
และวิญญาณ การมีความเปนมนุษยและดํารงค้ําจุนความเปนไทย และการมีศาสตรและศิลปในการ
สอน
จากความหมายที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดสรุ ป ความหมายของคํ า ว า “ครู ” ได ว า ครู คื อ
บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่ในการสั่งสอนศิษยหรือถายทอดความรูใหกับศิษย มีหนาที่หลักทางดาน
การเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรอบรูเจริญกาวหนาและพัฒนาในทุกๆ ดาน รวมทั้งใหเปนผูที่มีศีลธรรม จริยธรรม
ตามที่สังคมปรารถนา และสรุปความหมายของความเปนครูไดวา ความเปนครู คือ การปฏิบัติงานใน
อาชีพครู ดวยความรักในอาชีพ มีความรูและหมั่นแสวงหาความรูเพิ่มเติม มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
เป นแบบอย างที่ ดี ใ ห แก ผู เ รี ยน ต องยึ ดมั่ นในคุ ณธรรมกั ลยาณมิ ต รธรรม จึ งจะทํ าให ค รู ประสบ
ความสําเร็จในวิชาชีพ พรอมทั้งยังเปนการปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดีมีความรูคูคุณธรรมอีกดวย
1.3.2 จิตวิญญาณความเปนครู
สําหรับ “จิตวิญญาณความเปนครู” นั้นจากการทบทวนเอกสารพบวา มีการใชคําศัพท
และใหความหมายของคําวามีการใชคําที่คอนขางหลากหลาย ไดแก วิญญาณครู วิญญาณความเปน
ครู จิตวิญญาณความเปนครู แตกตางกันไป ดังนี้
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิขุ) ใชคําวา วิญญาณครู หมายถึง ความเสียสละสิ่งที่
เรามีไดเพื่อประโยชนของศิษย โดยมุงหวังใหศิษยเกิดปญญาความรูความเขาใจอยางแทจริง
ยนต ชุมจิต (2524) ใชคําวา วิญญาณครู โดยใหความหมายวา ความสํานึกในความ
เปนครู นั่นคือ รูถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของครูอยูตลอดเวลา และไดปฏิบัติหนาที่ของ
ครูโดยยึดถืออุดมการณของครูเปนแนวทางเสมอ
สุมน อมรวิวัฒน (2535) ใหความหมายวา จิตวิญญาณครู ประกอบดวย การเปน
กัลยาณมิตร การเปนผูนําทางปญญาและวิญญาณ การมีความเปนมนุษยและดํารงค้ําจุนความเปน
ไทย และมีศาสตรและศิลปในการสอน
พลามเมอร (Palmer. 2003) ใหความหมายวา ไมลังเลใจในการชวยเหลือเด็กที่อยูใน
ภาวะยากลําบาก เด็กดอยโอกาส เด็กที่เรียนออน ใหเขาเหลานั้นไดคนพบตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง
ภาคภูมิใจในตนเอง อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเราสามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิตวิญญาณได
ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2550) ใหความหมายจิตวิญญาณครูวาหมายถึง จิตสํานึก ความคิด
ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี ลุมลึกสงบเย็น เปนประโยชนตามกรอบของจริยธรรม
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คุณธรรม คานิยม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคม อันเปนองครวมธาตุแท
ของบุคคลผูใฝรู คนหา สรางสรรค ถายทอด ปลูกฝง และเปนแบบอยางที่ดีของสังคม ซึ่งมีขึ้นไดใน
ทุกคนไมเฉพาะผูที่ประกอบอาชีพครูเทานั้น
เคอรโนชาน, แมคคอรมิค และไวท (Kernochan, McCormick; & White. 2007) ให
ความหมายวา มีความเมตตากรุณา (Compassion) สติ (Mindfulness) และอนัตตา (Selflessness)
ในการเรียนการสอน ความเมตตากรุณาเปนการกระทําเพื่อการหยุดความทุกข ลําบากของตนเอง
ผูอื่น เปนการละวางเกณฑความถูกตองของตนเอง ไมไปตัดสินวาผูอื่นมีหรือเปนนอยกวาที่ตนเองมี
หรือเปนกระทําสิ่งใดโดยไมคํานึงวาจะสงผลอยางไรตอผูอื่น หรือสิ่งอื่น ๆ ในหองเรียน ครูอาจตอง
สอนนักเรียนที่มีความเห็น ความเชื่อ ความสามารถ แตกตางจากครู แตความมีเมตตากรุณาจะทําให
ครูสามารถเขาใจ และใหความชวยเหลือ มากกวาการไมพอใจหรือการปลอยใหผูเรียนตองฝาฟน
อุปสรรคโดยลําพัง สวนการมีสติคือการอยูกับปจจุบันอยางรูเนื้อรูตัว การไมปลอยใหจิตพะวงถึงอดีต
และอนาคต การสอนนักเรียนนั้น ถาผูสอนมีสติจะทําใหการสอนมีทิศทาง มีความหมายมากขึ้น เพิ่ม
ความสามารถในการเขาอก เขาใจความตองการของผูเรียน ชวยทําใหการสอนมีความสุขสําหรับครู
เมื่อครูตองสอนผูเรียนที่ไมรวมมือในการสอน เชน ผูเรียนที่ไมตั้งใจ ผูเรียนที่กาวราว และชวยทําให
ครูกาวขามความคาดหวัง อคติของตนเองที่มีตอนักเรียน ไปสูความเขาใจความแตกตางระหวาง
บุคคล และอัตตาเปนลักษณะที่มุงความเปนตัวตน ความตองการของตนเองเปนหลัก อนัตตาเปน
การละลายขอบเขตของตัวตนกับผูอื่นหรือสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดังนั้นจึงทําใหความเปนตัวตนของเรา
ลดลง ในหองเรียน ครูอาจมีขอบเขตของความเปนครู ความเปนนักเรียน การละลายขอบเขตนี้โดย
การที่ครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก อยางเทาเทียม เปนการสรางให
เกิดความเชื่อมประสานความสัมพันธที่ดีระหวางครูและนักเรียน
พะนอม แกวกําเนิด (2552) ใหความหมายของคําวา จิตวิญญาณของความเปนครู วา
หมายถึง เปนความรูสึกนึกคิดที่เกิดจากความตระหนัก (เห็นคุณคาตนเอง) และศรัทธา (ความเชื่อ
และความเคารพในความเปนตนเอง) เปนความเชื่อที่อยูเหนือเหตุผล ใหความสําคัญความมีคุณคา
ของบทบาทหนาที่ในการพัฒนาเยาวชน มีความผูกพันมุงมั่นกระทําหนาที่ใหเกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ใหความหมายวา ลักษณะและภาวะทางจิตที่บุคคล
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงการมีอุดมการณในการทํางานครู เขาถึงและเขาใจตนเอง เขาถึงและเขาใจผูอื่น
ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในความจริงที่เหนือธรรมชาติ เขาถึงคุณคาของจิตใจมากกวาวัตถุ
นอกจากนิยามที่กลาวมาทั้งหมดแลว จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา ในสังคมตะวันตกมองวา จิตวิญญาณของครูเปนองคประกอบหนึ่งของการเปนครูที่ดี และครู
ควรไดรับการบมเพาะ ใหเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครูกอนจบการศึกษาและกอนการประกอบ
อาชีพครู เนื่องจาก จิตวิญญาณความเปนครูนี้ เปนความปรารถนาขั้นสูงสุดของบุคคลในการที่จะ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญกวาความเปนตัวตน ความเห็นแกตน ดังนั้น ครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครู
แสดงออกโดยครูมิไดลังเลใจในการชวยเหลือเด็กที่อยูในภาวะยากลําบาก เด็กดอยโอกาส เด็กที่
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เรียนออนใหเขาเหลานั้นไดคนพบตนเอง เชื่อมั่นในตนเองภาคภูมิใจในตนเอง และอยางเสียสละและ
ทุมเท และเชื่อวาเราสามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิตวิญญาณได (Palmer, 2003) นอกจากนี้ความเห็น
ของนักวิชาการตะวันตก บางทานกลาวถึงจิตวิญญาณทางการศึกษาวาประกอบดวยลักษณะที่
สําคัญ 2 สวนคือ transcendence ซึ่งหมายการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงไปสูการเขาถึงความจริงตาม
ธรรมชาติของสิ่งตางๆ อยางชัดแจง การพยายามกาวผานความความไมรู ไปสูการรูความหมายของ
ความหมายอยางตอเนื่อง และสวนที่ 2 คือ ความรักความเมตตากรุณา โดยครอบคลุมความรัก
(ที่มิใชรักแบบฉาบฉวย) กลาววา ความรูที่เกิดขึ้นจากความรัก จะโยงเราเขาสูการรูจักชีวิต ความรู
และผูเรียนรูจะผสานกันดวยความสุขที่เกิดจากการรูและความรับผิดชอบตอการรู แตความอยากรูที่
อยูในกรอบของการบังคับมิใชความรัก จะทําใหความรูที่เกิดขึ้นแยกบุคคลออกจากผูอื่นและจากสิ่ง
ตางๆ ในการศึกษาของ อํานาจ อยูคํา (2550-2551: 96) ระบุคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของ
ผูบริหาร 3 คุณลักษณะยอยที่สามารถจําแนกความเปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบได ไดแก การ
แสวงหาความรูมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง และการมุงประโยชนเพื่อสวนรวม
มากกวาสวนตน สวนในเอกสารของโครงการตามรอยเกียรติ์ยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550)
ไดระบุถึง
คุณลักษณะของการเปนครูด วยจิตวิ ญญาณครูไววา ต องมีศ รัท ธาในวิชาชีพ มี ความอดทนและ
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความรักเมตตาและปรารถนาดีตอศิษย ดํารงชีวิตอยางเหมาะสม แบง
ครึ่งชีวิตใหกับตนเองและสังคม เปนแบบอยางที่ดีของสังคม รวมทั้งสรางคานิยมใหสังคม
จากการทบทวนเอกสารจะพบวา การใชคําและการใหคํานิยามของจิตวิญญาณความ
เปนครูยังมีความแตกตาง ไมเปนเอกภาพ จึงทําใหมีความจําเปนที่จะตองศึกษาโครงสรางของ
ประสบการณของจิต วิญญาณความเปนครูเ พื่ อทํ า ใหเกิ ดความเข าใจเกี่ยวกับโครงสรางของจิต
วิญญาณความเปนครู ใหมีความชัดเจนมากขึ้น แตจากการทบทวนเอกสารทําใหผูวิจัยไดกรอบของ
นิยามชั่วคราวของจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญในการนิยามจิตวิญญาณ
ความเปนครูอาจไดวา จิตวิญญาณความเปนครู ประกอบไปดวย คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรม
การทํางานที่สะทอนถึงการเปนครูที่ดี ซึ่งนิยามของนักวิชาการขางตน ปรากฎลักษณะสําคัญที่บงชี้
การมีจิตวิญญาณความเปนครู ดังนี้
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ตาราง 1 สรุปลักษณะสําคัญที่ปรากฏในนิยาม
คุณลักษณะทางจิต

พฤติกรรม

- ความเสียสละ
- ใฝรูและแสวงหาความรู
- มุงประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน
- เปนแบบอยางที่ดีของสังคม
พัฒนาเยาวชน
- ดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
- ผูกพัน มุงมั่นกระทําหนาที่ใหเกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด
- มีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอศิษย เขาใจ
- เชื่อมั่นในตนเอง
และใหความชวยเหลือแกนักเรียน
- มีสติ รูตัว
- อดทน และรับผิดชอบ
- มีจิตสํานึก ความคิด เจตคติ พฤติกรรมตามกรอบของ - ไมลังเลใจในการชวยเหลือเด็กและชวยใหเด็กได
จริยธรรม คุณธรรม คานิยม จารีตประเพณี วัฒนธรรม คนพบตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ภาคภูมิใจใน
ตนเอง อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเรา
และความคาดหวังของสังคม
สามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิตวิญญาณได
- ศรัทธาในวิชาชีพ
- เข า ใจความต อ งการของผู เ รี ย น และเข า ใจความ -เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิด
ความรูสึก อยางเทาเทียม
แตกตางระหวางบุคคล

- มุงหวังใหศิษยเกิดปญญาความรู
- เห็นคุณคาตนเองและเคารพในความเปนตนเอง
- ใหความสําคัญ และคุณคาของบทบาทหนาที่ในการ

จากขอมูลสะทอนใหเห็นวา จิตวิญญาณความเปนครูที่ปรากฎเปนคุณลักษณะทางจิต
นี้จะเกี่ยวของกับความคิดที่มีตอวิชาชีพครู ประกอบดวย การเห็นคุณคาของบทบาทหนาที่ การมี
ศรั ท ธาในวิชาชี พ มี แ ละยึ ดมั่ น ต ออุ ดมการณใ นการทํา งานครู มี ค วามเข าใจทั้ง ตนเองและผูอื่ น
ในขณะที่จิตวิญญาณความเปนครูที่ปรากฎเปนพฤติกรรม ประกอบดวย การปฏิบัติตอนักเรียนดวย
ความเมตตา ชวยเหลือ เสียสละ อดทน การเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งการพัฒนาตนเองโดยการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม จากการสังเคราะหนิยามยังพบขอมูลเพิ่มเติมวา จิตวิญญาณความเปนครู มี
ประเด็นของคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับตัวตน และประเด็นที่เกี่ยวของความสัมพันธที่มีตอลูกศิษย
การสอน และบริบทแวดลอมดวย ซึ่งขอสรุปเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ปรากฏในนิยามนี้ ผูวิจัยได
นําไปใชเปนกรอบในการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูล
1.4 คุณลักษณะของการเปนครูที่ดี
จากการทบทวนเกี่ยวกับการนิยามของจิตวิญญาณความเปนครู พบวา คุณลักษณะทางจิต
และพฤติกรรมการทํางานที่สะทอนถึงการเปนครูที่ดี ผูวิจัยจึงไดทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวกับภาพรวมของคุณลักษณะของการเปนครูที่ดีไวพอสังเขป พบวา คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ โดย ยนต ชุมจิตต (2550: 136) ไดทําการรวมรวมคุณลักษณะ
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ของครูที่ดีตามทัศนะของบุคคลทั่วๆไป หมายถึง คุณลักษณะที่ดีของครูที่ไดจากความคิดเห็นของ
นักการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนบุคลในอาชีพตางๆ ไว 21 คุณลักษณะ ไดแก มีลักษณะทาทาง
ดี มีความประพฤติดี มีอัธยาศัยดี มีความยุติธรรม เขากับคนไดทุกชนชั้น เอาใจใสดูแลทุกขสุขของ
ศิษย พัฒนาตนเองอยู เสมอ มี ความสามารถในการทํางาน มีความเปนผูนํา มี ความรอบรูอยาง
กว า งขวาง มี ค วามสามารถในการสอน มี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ดี เป นตั ว ของตัว เอง มี จ ริ ย ธรรมสู ง
เข ม แข็ ง อดทน คล อ งแคล ว ว อ งไว ยื ด หยุ น ผ อ นปรน สติ ป ญ ญาดี มี วิ จ ารณญาณ ไม มั ว เมาใน
อบายมุขทั้งปวง และในการศึกษาของ ชมพูนุท รวมชาติ (2548: 26) ไดทําการผูวิจัยสังเคราะห
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคไว 4 องคประกอบ ไดแก
1) ดานความรู ซึ่งคุณลักษณะครูที่พึงประสงค จะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
หรื อ วิ ช าเอกตามสาระการเรีย นรู ความรู ดา นวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง ควรมี ค วามรู ใ นด า นจิ ต วิ ท ยา ด า น
หลักสูตร ดานการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานเทคโนโลยีและสื่อการสอน ดานการวัด
และประเมินผลและดานการวิจัย สวนในดานความรูทั่วไปในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของนั้น เนนใหมี
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร พลังงาน และสิ่งแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองทองถิ่นและชุมชนที่ตนเองสอน เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน ทองถิ่น อาหาร/โภชนาการ เด็กและครอบครัวและภาษาอังกฤษ
2) ดานทักษะและเทคนิควิธี ประกอบดวย ทักษะและเทคนิควิธีทางดานการสอน
การใชสื่อ การจัดการเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูตลอดชีวิต การใช
เทคโนโลยีการฟง การพูด การอาน การเขียน การทําหลักสูตร การประเมินผล การรายงานผลการ
พัฒนาผูเรียน การทําแผนการสอน การตั้งคําถาม การออกแบบการเรียนการสอน การยกตัวอยาง
การเราความสนใจ และการแนะแนว
3) ดานบุคลิกภาพ ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีตอครู มีวิญญาณความเปน
ครู ใฝหาความรู ความเปนผูนํา เฉลียวฉลาด รักและศรัทธาในอาชีพครู มีวิสัยทัศน มีกระบวนการ
คิดขั้นสูง ใฝรูใฝเรียน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
4) ดานสัมพันธภาพกับสังคม ครูควรจะเปนผูที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูเรียน เพื่อน
รวมงานผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พัฒนาชุมชน และปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
เนื่องจากระบบการศึกษาในปจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น การเพิ่มของจํานวนบุคลากรใน
การศึกษาก็มีเพิ่มขึ้น จึงไดมีการกําหนดจรรยาบรรณในวิชาชีพครู (Code of Ethics) ไวสําหรับ
ควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพครู และเปนขอกําหนดที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง อาชีพครูไดรับการรับอยางเปนทางการใหเปนวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครู
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และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และไดมีการกําหนดจรรยาบรรณอยางเปนลายลักษณอักษร
ครั้งแรกในป พ.ศ.2506 โดยหมอมหลวงปน มาลากุล และไดมีการปรับปรุงมาจนกระทั่งถึงฉบับที่ 5
เรียกวา ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้น ประกอบดวย
ขอกําหนดจํานวน 9 ขอ ดังนี้
ตาราง 2 สรุปขอกําหนดตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณ
ขอกําหนด
1.ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต อ งมี วิ นั ย ในตนเอง จรรยาบรรณตอตนเอง
พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู
เสมอ
2.ผูประกอบวิช าชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัต ย จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
สุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
วิชาชีพ
3.ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส จรรยาบรรณตอผูร ับบริการ
ชว ยเหลือ ส งเสริมให กําลั งใจแกศิ ษ ยและผูรั บ บริการ ตาม
บทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4.ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต อ งส ง เสริ ม ให เ กิ ด การ
เรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ
ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์
ใจ
5.ผูป ระกอบวิ ช าชีพ ทางการศึ ก ษา ตอ งประพฤติ ป ฏิบั ติ ต น
เปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
6.ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา ต อ งไม ก ระทํ า ตนเป น
ปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และ
สังคมของศิษยและผูรับบริการ
7.ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความ
จริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน
จากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ

24
ตาราง 2 (ตอ)
จรรยาบรรณ
ขอกําหนด
8.ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน จรรยาบรรณต อ ผู ร ว มประกอบ
และกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สราง วิชาชีพ
ความสามัคคีในหมูคณะ
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปน จรรยาบรรณตอสังคม
ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชน
ของ สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จรรยาบรรณของครูแบงออกเปน 5 ดาน ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณตอสังคม
โดยจรรยาบรรณในขอที่ 1 – 7 หากครูไมปฏิบัติตามหรือละเมิดขอกําหนดถือวามีความผิดทางวินัย
หรืออาญาอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองทาง สวนจรรยาบรรณขอที่ 8 – 9 เปนขอกําหนดที่ไมถือวา
เปนวินัยแตเปนลักษณะของขอพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมวิชาชีพและสังคม (ยนต ชุมจิต.2550)
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณและจิตวิญญาณดานการศึกษา
จากการทบทวนเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู พ บว า มี
งานวิจัยที่เปนการศึกษาในลักษณะของการสังเคราะหความรูเกี่ยวกับจิตวิญญาณ รวมถึงการสราง
เครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณทั่วไป (บริบทอาชีพอื่นๆ) และพบงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญญาณดานการศึกษา ดังนี้
1.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
ปกรณ สิงหสุริยา (2552) ดสังเคราะหความรูทางดานการพัฒนาจิตปญญา (วิญญาณ)
จากเรื่องเลาความสําเร็ จของผูใหบริการในระบบสุขภาพ ในกรอบแนวคิดเรื่องสุขภาวะดานจิต
วิญญาณ และไดสรุปวา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือภาวะที่เกิดจากการกลายเปนสิ่งที่เปนอื่นหรือ
การกาวพนตัวตนไดอยางตอเนื่อง และในการศึกษาในครั้งนี้ไดนําจิตวิญญาณมาสรุปเปนกรอบ
แนวคิดได 2 กรอบแนวคิด ไดแก กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ จิตวิญญาณแบบเหนือธรรมชาติ และกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับ จิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กรอบแนวความคิ ดที่ 1 สมรรถนะทางจิต วิ ญญาณแบบเหนือธรรมชาติ ส ามารถมี
อิทธิพลกอใหเกิดสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางกายได โดยความเชื่อทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ สามารถทําใหเกิดสมรรถนะทางจิตวิญญาณแบบเหนือธรรมชาติ ซึ่ง
การวิเคราะหขอมูลแสดงวาสมรรถนะดังกลาวนาจะเกิดขึ้นหลังจาก บุคคลมีภาวะทางจิตวิญญาณ
แบบอัตถิภาวะ คือเห็นความมีความหมายของบางสิ่ง และสมรรถนะที่เกิดขึ้นนี้สามารถกอสุขภาวะ
ทางจิตและทางกายไดเชนกัน และการคิดเชิงบวกสามารถกอใหเกิดสิ่งที่คลายสมรรถนะทางจิต
วิญญาณแบบเหนือธรรมชาติ และสมรรถนะนี้กอใหเกิดสุขภาวะทางจิต การที่ความคิดความรูสึก
ของคนกลายเปนหนึ่ง สามารถกอใหเกิดสมรรถนะทางจิตวิญญาณแบบเหนือธรรมชาติ และ
สมรรถนะนี้กอใหเกิดสุขภาวะทางจิต
กรอบแนวความคิดที่ 2 จิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะมีแกนอยูที่การกาวพนตัวตนอยาง
ตอเนื่อง โดยการกาวพนตัวตน เปนการแปลงสิ่งที่เปนอื่น หรือสิ่งที่แปลกแยกใหมาเปนสวนหนึ่งของ
ตัวตนอาจมองเปนการละทิ้งตัวตนเดิมและไดมาซึ่งตัวตนใหม หรือมองเปนการขยายตัวตนออกไป
ซึ่ ง ประสบการณ ก ารก า วพ น ตั ว ตนพบได เ มื่ อ มี ก รณี ข องการที่ ค วามหมายกลายเป น ความมี
ความหมาย กระบวนการนี้อาจตรงไปตรงมา คือ สิ่งที่เคยมีเพียงความหมายกลายเปนสิ่งที่มีความมี
ความหมายสําหรับบุคคล หรืออาจเปนกระบวนการที่ตองตอสูกับความมีความหมายดั้งเดิม และการ
ที่ความหมายจะเปลี่ยนเปนความมีความหมายนั้นจะตองมีความเหมาะเจาะระหวางความคิดและ
ความรูสึก โดยรวม กลาวไดวาสิ่งนี้กอใหเกิดไดดวยการผันแปรทางจินตนาการ การผันแปรนั้นอาจ
ใชวิธีการตางกัน เชน คิดเชิงบวก เอาใจเขามาใสใจเรา ทั้งนี้ การผันแปรทางจินตนาการตองอาศัย
ความคิดเกี่ยวกับคุณคา หรือ ทิศทาง กํากับ นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆ สนับสนุนทั้งในสวนของการ
ผันแปรทางจินตนาการและทิศทาง เชน ตัวแบบที่ดี สัมพันธภาพที่ดี ระบบขององคการ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดความหมายของจิต
วิญญาณ และการรางแบบวัดและการประเมินจิตวิญญาณ สําหรับกลุมผูปฏิบัติดานสาธารณสุข โดย
มีวัตถุประสงคคือ การกําหนดความหมายของจิตวิญญาณ และการรางแบบวัดและการประเมินจิต
วิญญาณ สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ซึ่งใชขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดยกระบวนการ
จัดการความรูที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) เปนขอมูลที่จัดเก็บกับกลุมตัวอยาง
ประมาณ 50 คน โดยแบงเปนขอมูล 4 ภูมิภาค จํานวน 12 ครั้ง การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
ขอมูลตามแนวทางของการสรางทฤษฎีจากขอมูล เพื่อใหไดความหมายของจิตวิญญาณที่กลมกลืน
กับขอมูลจริงมากกวาการยึดแนวทฤษฏีใดเปนกรอบกําหนดการวิเคราะห หลังจากไดความหมาย
ของจิตวิญญาณ ผูวิจัยสรางเครื่องมือวัดแกนของจิตวิญญาณ และพฤติกรรม โดยใชเครื่องมือเชิง
คุ ณ ภาพและเครื่ อ งมื อ เชิ ง ปริ ม าณ และผ า นการตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ จากคณะผู วิ จั ย และ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยผลการวิจัยแบงเปน 2 สวนคือ
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1. ความหมายจิตวิญญาณ หมายถึง ภาวะที่บุคคลเขาใจอยางลึกซึ้งถึง
ความหมายและเป าหมายของชีวิ ต ความตระหนักรู เกี่ยวกับความตาย เข าถึงและเขาใจตนเอง
เขาถึงเขาใจผูอื่น ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือในความจริงที่เหนือธรรมชาติ เขาถึงคุณคาของจิตใจ
มากกวาวัตถุ ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา “แกนของจิตวิญญาณ”
2. เครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินคาเปนแบบ Likert 5 ระดับ ของตัวแปร 8 ชุด
ประกอบดวย 1) แบบวัดความหมายและเปาหมายของชีวิต 2)แบบวัดการมีอุดมการณ 3) แบบวัด
ศรัทธาในความจริงที่เหนือธรรมชาติ 4) แบบวัดความเชื่อในพลังจิต 5) แบบวัดการเขาถึงเขาใจ
ตัวเอง 6) แบบวัดการเขาถึงเขาใจผูอื่น 7) แบบวัดจิตรับรูความทุกข 8) แบบวัดเขาถึงคุณคาของจิต
(มิใชวัตถุ) และเครื่องมือวัดพฤติกรรม 3 ชุด ประกอบไดดวย 1 )พฤติกรรมชวยเหลือ 2) พฤติกรรม
มุงมั่นในการทํางาน 3 พฤติกรรมการปฏิบัติตอผูอื่นโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี และเครื่องมือที่จะใชเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพและการประเมินระดับของแกน และผลของจิตวิญญาณ โดยการใช เครื่องมือ
ประวัติชีวิต และการบันทึกเหตุการณสําคัญ พรอมตัวอยางการประเมินและการใหคะแนน
นงเยาว มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) ไดทําการสังเคราะหความรูทางดานการ
พัฒนาจิตปญญา (วิญญาณ) จากเรื่องเลาความสําเร็จของผูใหบริการและผูรับบริการในระบบสุขภาพ
: พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปจจัยที่เกี่ยวของ พบวา ระดับของสุขภาวะทางจิตปญญาตาม
คุณภาพของจิตออกไดเปน 4 ระดับ ไดแก ขั้นแหงความทุกข ขั้นแหงความสุข ขั้นแหงความสงบสุข
และขั้นแหงความอิสระ และพบวา กลุมตัวอยางมีคุณลักษณะที่พึงประสงคจํานวนมากทั้งที่เหมือน
หรือคลายคลึงกัน และแตกตางออกไปโดยสิ้นเชิง ในที่นี้ไดรวบรวมคุณลักษณะเดนที่สอดคลองกัน
ไดรวม 18 คุณลักษณะ และแบงออกไดเปน 3 กลุม ตามคุณสมบัติของสุขภาวะทางจิตปญญา ไดแก
ความสุข สงบ อิสระ 1. กลุมความสุข (Happiness) ไดแก เมตตากรุณา อยากชวยเหลือ
(being kind) จิตใจออนโยน เขาใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น (being gentle) เปนมิตร เปนกันเอง เขาถึง
ไดงาย (being friendly) รับผิดชอบ (being responsible) ยืดหยุน ปรับตัวงาย (being flexible)
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (respect of other being) 2. กลุมความสงบ (Peacefulness)
ไดแก จัดการ ควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองได (being able to control one’s feeling)
เขมแข็ง อดทน (being hardily) เสียสละ (being devoted)มุงมั่น ทุมเท (being committed) มองโลก
ในแงดี (being optimistic) ยอมรับและใหอภัย (accept other being and being forgiving) 3. กลุม
ความอิสระ (Independence) ไดแก มีพลังแหงการเรียนรู (being empowered) กลาหาญ (being
courageously) คิดสรางสรรค คิดนอกกรอบ (being creative) ออนนอมถอมตน (being humble)
ประสานความแตกตาง (being compromised) พอเพียง (being sufficient)
ในการสังเคราะหความรูพบวา การพัฒนาจิตปญญาเปนกระบวนการที่ละเอียดออน
ตอเนื่องเปนระยะเวลาที่ยาวนานโดย มีปจจัยสําคัญที่เอื้อใหเกิดการพัฒนา 5 ประเด็น ไดแก
1) พื้นฐาน หรือตนทุนในวัยเด็ก 2) การถูกปลูกฝงจริยธรรม การลดประโยชนสวนตนเพื่อประโยชน
สวนรวม 3) การเรียนรูจากการทํางานที่เกี่ยวของกับความทุกขของผูคน 4) การปรับตัวเพื่อการ
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ดําเนินชีวิตที่มีเปาหมาย 5) การมองวาชีวิตอยูภายใตกฎของธรรมชาติ และพบปจจัยที่สงเสริมการ
พัฒนาจิตปญญา ไดแก
1. ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยที่อยูภายในตัวบุคคลแตละคน ที่เปน
“Impression” หรือ“Individual” เปนคุณลักษณะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด ทั้งที่ยังไมไดเรียนรูใดๆ เสมือน
กับมีบุคลากรที่มีคุณธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายในที่สําคัญ ความสามารถในการเผชิญ
ความทุกขยากลําบาก สามารถพลิกอุปสรรค ภาวะวิกฤตินั้นเปนการสรางโอกาส โดยจะมี
คุณลักษณะของความเขมแข็ง อดทน อดกลั้น ไมยอทอตอปญหา มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้ง
การมองโลกในแงบวก สามารถอยูกับความทุกขโดยมองวา “มันไมไดเปนเชนนี้ตลอดไป” และมี
ความหวังวา “แลวมันจะผานไป” และปจจัยภายในประการสุดทาย คือประสบการณการทํางานที่ได
เห็นความทุกขของผูอื่น และเกิดความเมตตา สงสาร ขึ้นภายในจิตใจ จึงสามารถซึมซับความทุกข
ของคนอื่นได คุณธรรมที่มีภายใน คือ ความรักที่ไมมีเงื่อนไข ความเห็นอกเห็นใจ และการสรางสรรค
ที่เปนแรงผลัก ทําใหไมสามารถนิ่งเฉยอยูได ดังนั้นจึงกระทําสิ่งที่ดีงามเพื่อผูอื่นอยางตอเนื่องโดย
อาศัยแรงบันดาลใจที่มีอยูในตัวเอง
2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการพัฒนา
ทางจิตปญญา ไดแก การขัดเกลาหลอหลอมจากครอบครัวโรงเรียน สังคม รวมทั้งการมีแบบอยางที่
ดี การเรียนรูผานประสบการณที่ยาวนาน ลักษณะการทํางานที่ยาก ทาทาย งานที่อยูในภาวะวิกฤติ
ของชีวิต งานที่ละเอียด ซับซอน และงานที่ตองประสานความรวมมือ ประสานความแตกตาง ทําให
ตองแกไขปญหาเฉพาะหนา และมีสวนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ไดแก บรรยากาศในการ
ทํางาน การมีกัลยาณมิตร การไดรับความรูสึกที่เปนสุขอิ่มเอิบใจที่อาจไมใชเปนวัตถุสิ่งของและไม
สามารถตีราคาเปนเงินได
รัตติกรณ จงวิศาล และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือประเมินและ
ตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนเอกสาร บทความ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การ
พัฒนาเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาของ
บุคลากรในระบบสุขภาพและระบบการศึกษา และจัดทําคูมือการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
เพื่อการพัฒนาของบุคลากรในระบบสุขภาพและระบบการศึกษา โดยเลือกใชนิยามจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 18 องคประกอบ
และกรณี ศึ ก ษา ซึ่ ง นํ า ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยการวิ เ คราะห ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 13 ทานและนําแบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณไปเก็บขอมูลเชิงประจักษจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 855 ตัวอยาง ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบ องคประกอบที่
เปนตัวชี้วัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณทั้งหมด 7 องคประกอบ ไดแก กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
เมตตากรุณา มีเปาหมายและพอเพียง ใหความสําคัญกับความเปนมนุษย ออนนอมถอมตน ใหอภัย
และมีความเปนมิตร แบบวัดที่ไดมีคาความเชื่อมั่น และมีอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่ดี และสราง
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คูมือการประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ประกอบไปดวยการประเมิน 3 สวนไดแก แบบวัดสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณ แบบสอบถามปลายเปด และการประเมินโดยใชกรณีศึกษา ซึ่งสามารถใชเปน
เครื่องมือประเมินเพื่อการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณและไดนําคะแนนมาสรางเกณฑปกติจาก
กลุมตัวอยางที่อยูในระบบสุขภาพและระบบการศึกษา
ทั้งนี้ผูวิจัยตองทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณเพื่อนํามาใช
เปนกรอบความคิดในการทําความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครู และทําสามารถวางกรอบ
แนวทางในการศึกษาจิตวิญญาณความเปนครูไดชัดเจนมากขึ้น
1.5.2 งานวิจัยจิตวิญญาณดานการศึกษา
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องการกําหนดความหมายของจิต
วิญญาณ และการรางแบบวัดและการประเมินจิตวิญญาณ สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานในโรงเรียนใน
ตําแหนงครู การวิจัยนี้ใชขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดยกระบวนการจัดการความรูที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) เปนขอมูลที่จัดเก็บกับกลุมตัวอยางประมาณ 50 คน โดยแบงเปนขอมูล 4
กลุม ครอบคลุมครูและผูบริหารจากโรงเรียนที่คัดเลือกตามเกณฑคุณภาพทุกภูมิภาค จํานวน 11
ครั้ง โดยใชการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางของการสรางทฤษฎีจากขอมูลเพื่อใหไดความหมายของ
จิตวิญญาณและทําการสรางเครื่องมือวัดแกนของจิตวิญญาณและพฤติกรรม โดยผลการวิจัยแบงเปน
2 สวน คือ
1. ความหมาย จิตวิญญาณ หมายถึง ภาวะทางจิตที่บุคคลเขาใจอยางลึกซึ้งถึง
การมีอุดมการณในการทํางาน เขาถึงและเขาใจตนเอง เขาถึงและเขาใจผูอื่น ศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือในความจริงที่เหนือธรรมชาติ เขาถึงคุณคาของจิตใจมากกวาวัตถุ ในงานวิจัยนี้จะเรียกวา “แกน
ของจิตวิญญาณ”
2. เครื่องมือวัดแบบมาตรประเมินคาเปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ของตัวแปร
6 ชุด ประกอบดวย 1) แบบวัดการมีอุดมการณ 2) แบบวัดความศรัทธาในความจริงที่เหนือธรรมชาติ
3) แบบวัดการเขาถึงเขาใจตัวเอง 4) แบบวัดการเขาถึงเขาใจผูอื่น 5) แบบวัดการเขาถึงคุณคาของ
จิต
6) แบบวัดการทําภารกิจในชีวิตอยางมีพลัง เครื่องมือวัดพฤติกรรม ประกอบไปดวย
1) พฤติกรรมการปฏิบัติตอศิษยโดยเมตตา-กรุณา 2) พฤติกรรมการสรางจิตวิญญาณใหแกนักเรียน
และเครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและการประเมินระดับของแกนและผลของจิตวิญญาณ
โดยการใชเครื่องมือประวัติชีวิต และการบันทึกเหตุการณสําคัญ พรอมตัวอยางการประเมินและการ
ใหคะแนน
ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ทําการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาองคประกอบจิตวิญญาณ
ความเปนครู และ 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู โดย
การพัฒนาองคประกอบจิตวิญญาณความเปนครูจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 16 ทาน และ

29
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู จากนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู
ในคณะครุศาสตร และศึกษาศาสตร จํานวน 481 คน ผลการวิจัย พบวา 1) องคประกอบจิตวิญญาณ
ความเปนครูจากขอมูลการสัมภาษณมีจํานวน 7 องคประกอบ ไดแก ความรับผิดชอบในหนาที่
ความรักในอาชีพ การรักและเมตตาเพื่อนมนุษย ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม และการ
เปนแบบอยางที่ดี 2) แบบวัดจิตวิญญาณความเปนครูที่พัฒนาขึ้นเปนแบบวัดประเภท ลิเคิรตสเกล
5 ระดับ ภายหลังจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ มีจํานวน 4 องคประกอบยอย จํานวน
21 ขอคําถามไดแก การปฏิบัติตนตามหนาที่ครู การปฏิบัติตอศิษยโดยเสมอภาค ความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพมนุษย ความเสียสละในงานครู ผลการตรวจสอบคุณภาพของขอคําถามพบวา ขอคําถามมี
อํานาจจําแนก ดวยการวิเคราะหสถิติทดสอบ ที่สามารถจําแนกกลุมสูงกลุมต่ําไดอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะหตามวิธี Graded-Response Model มีคาอํานาจจําแนกมากกวา .50
จํานวน 20 ขอ ผลการตรวจสอบความเที่ยงทั้งฉบับมีคาสัมประสิทธแอลฟาเทากับ .852 โดยมีคา
ความเที่ยงขององคประกอบยอยอยูตั้งแต .475 ถึง.877 ผลการตรวจสอบความความตรงตามเกณฑ
สัมพันธของแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู และแบบวัดเจตคติตอวิชาชีพครู มีคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธแบบเพียรสันในระดับสูงมีคาเทากับ .853 ซึ่งเปนคาที่มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
อาภา จันทรสกุล และคณะ (2553) ทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาจิตวิญญาณเกิดขึ้น
ในครู แ ละผู บ ริ ห ารที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความเป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพื่อสังเคราะหความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาจิต
วิญญาณที่เ กิดขึ้นในครูและผูบ ริหาร ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเปนมนุ ษยที่
สมบูรณ 2) เพื่อเสนอแนะวิธีการประเมินการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาจิตวิญญาณสําหรับครูและ
ผูบริหาร จากผลการศึกษาพบ ความหมายของการพัฒนาจิตวิญญาณ คือ การพัฒนาภาวะจิตดาน
บวกที่ดีงามและสมรรถนะจิตใหมีพลังเขมแข็ง เปนการพัฒนาชีวิตดานในที่ลึกซึ้งของบุคคล ทําใหมี
ความสุข ที่ประณี ต การพั ฒนาชี วิ ตด านในดังกลาว ทําใหบุคคลเขาใจตนเองอย างลึกซึ้ง รูชัดถึง
เป าหมายชี วิ ตของตนเอง ตระหนั กว า ชีวิ ต มี คุ ณค า มี ป ระโยชน ทั้ง ต อ ตนเอง ผู อื่ น สั ง คม และ
ธรรมชาติ และพบการพัฒนาของกลุมตัวอยางในดาน 1.คุณธรรม (คุณภาพจิต) พลังความเขมแข็ง
ของจิต (สมรรถภาพจิต) และความสุข (สุขภาพจิต) ไดพัฒนาขึ้นในจิตวิญญาณของครูและผูบริหาร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ สงผลใหจิตใจของครูและผูบริหาร
เกิดการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะตางๆ ที่พัฒนาขึ้นใน จิตวิญญาณของครูและผูบริหาร 2.ดานพลัง
ความเขมแข็งของจิต (สมรรถภาพจิต) คือ คุณลักษณะตางๆ ที่ทําใหจิตมีพลัง มีความเขมแข็ง
มีความเพียรพยายาม อดทน ตั้งใจมั่นตอจุดมุงหมาย ไมหวั่ นไหว ไมยอทอตออุปสรรค 3.ด าน
ความสุข (สุขภาพจิต) คือ ภาวะจิตที่ดีงาม ทําใหเกิดความเบิกบานใจ ความผองใส ความเอิบอิ่มใจ
ความผอนคลาย สงบเย็นในใจ มี ความสุข สําหรับความสุขเปนคุณลักษณะที่สําคัญ เพราะเปน
เปาหมายของชีวิต ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของครูและผูบริหารที่มีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ
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ปยะมาศ ยินดีสุข (2548) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
ของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิถีพุทธ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีลักษณะการจัดการศึกษาในแนวคิดการพัฒนาทางเลือกและแนวคิดการพัฒนา
กระแสหลัก โดยผูวิจัยศึกษาหลักการแนวคิดทางพุทธศาสนาเพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาแนวพุทธ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา ตลอดจนศึกษาปจจัยที่สนับสนุนและ
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาพบวา การจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เนนการพัฒนาดานคุณธรรม
ศีลธรรมผานการเรียนรูรวมกันของโรงเรียน วัดและชุมชน จากการประกอบกิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําปของชาวอโศก นักเรียนที่ผานการศึกษาตาม
รูปแบบของชาวอโศกจะไดรับการฝกหัดและพัฒนาดานศีลธรรม คุณธรรมและงานวิชาชีพเพื่อให
สามารถชวยเหลือและเลี้ยงตัวเองได สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ทั้งผูปกครอง
และนักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของชาวอโศก เพราะ
เปนการจัดการศึกษาที่สรางและพัฒนาใหผูเรียนมีความเห็นที่ถูกตองในเรื่องตางๆของชีวิตตาม
แนวทางของพุทธศาสนา (สัมมาทิฐิ) โดยมีบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน วัดและชุมชนเปน
แบบอยางที่ดีในการเรียนรูและพัฒนา แตจากการศึกษาพบวา สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการจัดการจัด
การศึกษาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรทางศึกษาที่จะมาทําหนาที่ในการดูแลนักเรียนอยางใกลชิด
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา และการที่ชุมชนและสังคมภายนอกชุมชนที่มีรูปแบบ
พัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ใหความสนใจในวิถีชีวิตและการศึกษาของชาวอโศก ก็มี
สวนทําใหบรรยากาศปฏิสัมพันธของสมาชิกในชุมชนลดลง การนําวิถีพุทธเขาสูโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง เปนการเริ่มตนของการนําพุทธศาสนาเขาสูโรงเรียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ไทย โดยเริ่มจากการใหบุคลากรในโรงเรียนเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาของวิถีพุทธ วิถีธรรมที่มี
ความสําคัญเพราะมีสวนชวยในพัฒนา ปองกันตลอดจนแกปญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของนักเรียนใน
ปจจุบัน ซึ่งอยูในกระแสโลกาภิวัตน ดวยการบูรณาการพุทธธรรมเขาสูการเรียนรูทุกดานของ
โรงเรียน โดยมีสถาบันทางศาสนาใหความรวมมือและชวยเหลือในการฝกอบรมนักเรียน นักเรียนจึง
ไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากขึ้น จากการเขารวมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
และการพัฒนาตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานศีล สมาธิ ปญญา ตามแนวทางพุทธศาสนา แตสิ่งที่
ยังเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาก็คือ การสรางความรูความเขาใจในหลักธรรมพื้นฐานของพุทธ
ศาสนาใหซึมซับลงสูตัวครูตองใชเวลา เพราะแนวคิดและการปฏิบัติในพุทธศาสนาซึ่งมีมิติทั้งในดาน
กวางและดานลึก จึงตองอาศัยบุคลากรที่มีความเขาใจในพุทธศาสนาและการศึกษาเปนอยางดี
สามารถนําพุทธศาสนามาประยุกตใชในการศึกษาไดอยางกลมกลืน ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนวิถี
พุทธก็ขาดแคลนบุคลากรทีมีความรูความสามารถที่จะมาดูแลและใหความชวยเหลืออยางใกลชิด
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อํานาจ อยูคํา (2550) ศึกษาเรื่อง จิตวิญญาณของผูบริหารในโรงเรียนผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณของผูบริหารในโรงเรียนผูบริหาร
สถานศึกษาตนแบบ โรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย โรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาทั่วไป
และคนหาคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผูบริหารที่สามารถจําแนกความเปนผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบจากผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย และผูบริหารสถานศึกษาทั่วไป โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ
จิตวิญญาณของผูบริหารดานความรักความปรารถนาดี ดานความจริงใจเสียสละ ดานความสามารถ
ทางปญญา ดานความเปนผูนํา และดานแรงบันดาลใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 985
คน เปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 93 คน ครูจํานวน 892 คน ในโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ 31 โรงเรียน โรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาเครือขาย 31 โรงเรียนและโรงเรียนผูบริหาร
สถานศึกษาทั่วไป 31 โรงเรียน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตั้งอยูใน 25 จังหวัด ผลการวิจัย พบวา
ระดับจิตวิญญาณของผูบริหาร โดยภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ผูบริหารสถานศึกษา
เครือขาย และผูบริหารสถานศึกษาทั่วไป อยูในระดับสูงและมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 คุณลักษณะทางจิตวิญญาณของผูบริหารดานความรักความปรารถนาดีและดาน
แรงบันดาลใจ สามารถจําแนกความเปนผูบริหารสถานศึกษาตนแบบจากผูบริหารสถานศึกษา
เครือขาย และผูบริหารสถานศึกษาทั่วไปได
ณัฏฐวรรณ คําแสน (2552) ทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทการสอน
การพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย ความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา กับพฤติกรรมการ
พยาบาลจิตวิญญาณ ตามการรายงานของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล และ
ศึกษาปจจัยคัดสรรคือ บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย ความผาสุกทางจิต
วิญญาณของนักศึกษา ในการพยากรณพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล
กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 4 ใน
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 14 แหง จํานวน 400 คน ซึ่ง
ไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. คาเฉลี่ยพฤติกรรมการพยาบาลจิต
วิญญาณของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับปานกลาง (x = 3.46, S.D. = 0.49) 2. คาเฉลี่ยบทบาท
การสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย ตามการรายงานของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง
(x = 3.08, S.D = 0.74) 3. คาเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลอยูในระดับสูง
(x = 3.78, S.D. = 0.48) 4. บทบาทการสอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย ความผาสุกทาง
จิตวิญญาณของนักศึกษามีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของ
นักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.54, r = 0.52 ตามลําดับ) 5. ตัวแปร
ที่รวมกันพยากรณพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณ ของนักศึกษาพยาบาลได ไดแก บทบาทการ
สอนการพยาบาลจิตวิญญาณของอาจารย และความผาสุกทางจิตวิญญาณของนักศึกษา ซึ่งรวมกัน
พยากรณพฤติกรรมการพยาบาลจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล ไดรอยละ 40 (Ry.1,2 = 0.40)
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จากการศึกษาพบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานการศึกษาเปนการวิจัยใน
ลักษณะการหาความสัมพันธของจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตวิญญาณของบุคลากรที่ทางการ
ศึกษา และพบการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูโดยตรงจํานวน 2 เรื่อง ซึ่งเปนการศึกษา
ในลักษณะในการพัฒนาตัวบงชี้ และพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งจากงานวิจัยทั้ง 2
เรื่องนั้นทําการศึกษาบนพื้นฐานนิยามความหมายของจิตวิญญาณที่แตกตางกัน โดยงานของ ณัฏฐภรณ
หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ไดทําการพัฒนาองคประกอบจิตวิญญาณความ
เปนครูจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญจํานวน 16 ทาน และการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู จากนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะครุศาสตร ในขณะที่งานของ
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ไดการกําหนดความหมายของจิตวิญญาณ และการรางแบบวัดและ
การประเมินจิตวิญญาณ จากขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดยกระบวนการจัดการความรูที่จัดขึ้นโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.)ของกลุมผูปฏิบัติงานในโรงเรียนในตําแหนงครูและผูบริหารโรงเรียน
ซึ่งผูวิจัยพบวา การไดมาซึ่งนิยาม และตัวบงชี้ของจิตวิญญาณความเปนครู ของงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง
ยัง มี ข อ จํ า กั ด ของการศึ ก ษาวิ จั ย ในแง ก ารกํ า หนดความหมายและตั ว บง ชี้ จ ากกลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ที่
ปฏิบัติงานโดยตรง ผูวิจัยจึงเห็นวาควรจะตองทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวใหมีความชัดเจนจาก
กลุ ม ครู ซึ่ ง ได รั บ การยอมรั บ ว า เป น ครู ต น แบบ มี ค วามเป น ครู มื อ อาชี พ เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจกั บ
ความหมายของจิตวิญญาณความเปนครู และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญญาณความเปน
ครูวามีกระบวนการเปนอยางไร ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําเอาแนวทางของเครื่องมือที่จะใชเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพและการประเมินระดับของแกนและผลของจิตวิญญาณ โดยการใชเครื่องมือประวัติชีวิต และ
การบันทึกเหตุการณสําคัญ ในงานของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) มาใชเปนแนวในการสรางขอ
คําถามในสัมภาษณดวย

สวนที่ 2. วิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา (A Phenomenological Approach)
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฎการณวิทยา เขาใชในมา
ศึกษาเนื่องจากเปนวิธีการที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายและทําไดสามารถตอบคําถามการวิจัย
ไดอยางลึกซึ้ง จึงไดทบทวนแนวคิดและหลักการทางปรากฏการณวิทยาเพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ภูมิหลังทางปรัชญา
การวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาไดอิทธิพลจากแนวคิดจากปรัชญาดานปรากฎการณวิทยา
ซึ่งเริ่มตนในราวศตวรรษที่ 20 ระยะเริ่มตนในชวง ค.ศ.1838 – 1917 ผูมีบทบาทสําคัญคือ แฟรงซ
เบรนทาโน (Franz Brentano) แนวคิดสําคัญของเขาก็คือการอธิบายวาลักษณะสําคัญของจิตสํานึก
(consciousness) คื อ “การมี เ ป า หมาย” (intentionality) เช น จิ ต มนุ ษ ย ไ ม อ าจเชื่ อ ได หากไม มี
เปาหมายอันไดแกวัตถุแหงความเชื่อรองรับ (Streubert; & Carpenter. 2007: 78; citing Cohen.
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1987) แนวคิดดังกลาวเปดทางใหแกการพัฒนาเปนปรากฏการณวิทยาในสมัยตอมา ชวง ค.ศ.
1859-1938 ซึ่งผูนําในระยะนี้ไดแก เอ็ดมันด ฮุสเซิรล(Edmund Husserl) ซึ่งเปนบิดาแหง
ปรากฏการณวิทยา แนวคิดที่สําคัญ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับ “แกน” หรือ “สารัตถะ” (essences)
ของประสบการณจริง (lived experience) ที่เขาถึงไดโดยอาศัย “วิธีการลดทอนเชิงปรากฏการณ
วิทยา” (Phenomenological reduction) ซึ่งรูจักกันดีในอีกชื่อหนึ่งวา “การพักมูลบท” (bracketing)
(Streubert; & Carpenter. 2007: 78; citing Spiegelberg. 1965)
สารัตถะคือโครงสรางของปรากฏการณหรือประสบการณที่ศึกษา ซึ่งจะหยั่งรูไดเมื่อใช
วิธีการพักมูลบท นั่นคือ การรับรูปรากฏการณตางๆ ตามที่เปนอยูจริง โดยพักมูลบทที่มีอยูกอน
ได แ ก อคติ ความเชื่ อ หรื อ การคิ ด หรื อ คาดการณ ไ ว ล ว งหน า เกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ นั้ น ๆ
กระบวนการดังกลาวนี้ ผูวิจัยตองแยกความคิด ความเชื่อ อคติ หรือการคาดการณลวงหนาของ
ตนเอง ออกจากปรากฏการณจริงที่เปนอยู จุดมุงหมายของกระบวนการดังกลาวก็เพื่อใหเขาถึง
ปรากฏการณอยางที่ปรากฏตอ“ การหยั่งรู” (intuiting) โดยปราศจากอคติใดๆ เคลือบแฝงอยู ดังนั้น
ในช ว งก อ นและระหว า งการศึ ก ษา ผู วิจั ย ต อ งตรวจสอบความคิ ด เห็ น หรือ ความเชื่ อ ของตนเอง
เกี่ยวกับปรากฏการณที่กําลังศึกษา และแยกความคิดเห็นหรือความเชื่อนั้นออกจากสิ่งที่ไดรับรู
โดยตรงจากการตรวจสอบปรากฏการณนั้น ปกติคนจะมี “ทาทีเชิงธรรมชาติ” (natural attitude) ที่
ทําใหไมสามารถรับรูปรากฏการณอยางที่ปรากฏนี้ การพักมูลบทจะชวยใหละวางทาทีดังกลาวได
ท า ยสุ ด แล ว วิ ธี ก ารนี้ จ ะช ว ยให ส ามารถหยั่ ง รู แ ละพรรณนา “แก น ” หรื อ โครงสร า งของของ
ปรากฏการณอยางที่มันเปนได
วิ ธี ก ารของฮุ ส เซิ ร ล เรี ย กอี ก อย า งว า “ปรากฏการณ วิ ท ยาเชิ ง พรรณนา” (descriptive
phenomenology) ซึ่งมุงบรรยายโครงสรางของปรากฏการณหรือประสบการณอยางที่มันเปน ตอมา
ชวงค.ศ. 1889-1976 มารติน ไฮเดกเกอร (Martin Heidegger) ศิษยเอกของฮุสเซิรลไดพัฒนาอีก
แนวทางหนึ่ ง ที่ แ ตกต า งออกไป เรี ย กว า ปรากฏการณ วิ ท ยาแบบตี ค วาม (Hermeneutic
Phenomenology) ความเห็นแยงสําคัญที่ไฮเดกเกอรมีตอฮุสเซิรลก็คือไฮเดกเกอรเชื่อวาการพักมูล
บทเปนสิ่งที่ไมอาจกระทําได แนวทางของฮุสเซิรลและไฮเดกเกอรตางก็มีอิทธิพลตอนักวิจัยเชิง
คุณภาพที่อาศัยวิธีทางปรากฏการณวิทยา จึงกอใหเกิดสํานักคิดที่แตกตางกัน เมื่อนักวิจัยเหลานี้รับ
แนวคิดทางปรัชญาปรากฏการณวิทยามา ก็นํามาปรับใชจนกระทั่งเปนวิจัยวิทยาตามแบบของ
ตนเอง และมีความแตกตางไปจากนักปรัชญาที่เปนตนความคิด
2.2 ลักษณะทั่วไปของการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา
การวิจัยเชิงปรากฎการณวิทยาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบหนึ่งที่ “...ศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณในชีวิต จากทัศนะของผูที่ไดประสบกับสถานการณนั้นโดยตรง” (ชาย โพธิสิตา. 2547:
86; อางอิงจาก Baker. 1992: 7) การศึกษาในเชิงปรากฏการณวิทยาเนนการใหความหมายของ
บุ ค คลผู มี ป ระสบการณ การศึ ก ษาวิ จั ย จึ ง ไม ส ามารถทํ า การศึ ก ษาโดยแยกบุ ค คลออกจาก
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ปรากฏการณได และถือวาความจริงหรือความรูจากการศึกษานั้นมีความเปนอัตวิสัย ขึ้นอยูกับ
บริบทหรือแหลงที่มาของความจริงหรือความรูนั้น
จุดมุงหมายสําคัญของการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาคือการมุงไปที่ทําความเขาใจวา
ปจเจกบุคคลสรางประสบการณในชีวิตประจําวันของเขาอยางไร และการกระทําหรือพฤติกรรม
ตางๆ ในชีวิตประจําวันมีความหมายสําหรับตัวผูกระทําอยางไร แตในการจะทําความเขาใจวาเหตุใด
คนถึงทําสิ่งนั้น หรือเหตุใดเขาจึงทําอะไรอยางที่เขาทําอยู เราจําเปนจะตองเขาใจกอนวาคนให
ความหมายตอสิ่งตางๆ อยางไร และใหความหมายตอการกระทําของตนเองในเรื่องนั้นๆ อยางไร
ดังนั้น ความหมายจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของการวิจัย
การศึ ก ษาเชิ ง ปรากฏการณ วิ ท ยายั ง มี ลั ก ษณะของการเน น ข อ มู ล มากกว า ตั ว เลข มี
จุดมุงหมายเพื่ออธิบายเหตุการณเฉพาะมากกวาการตัดสินความเปนสากลในวงกวาง (Morse. 1992:
2) ซึ่ง คลารค(Clark. 1994: 58–59) ไดกลาวถึง จุดเนนและประเด็นสําคัญของการศึกษาเชิง
ปรากฏการณวิทยา ไวดังนี้
1. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยามีจุดเนนที่ปรากฏการณ ตามคําบอกเลาของผูให
ขอมูล
2. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาใหความสําคัญกับองครวม
3. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาเปนการคนหาความหมาย หรือการทําความเขาใจ
ประสบการณ แนวคิด การตัดสินใจ และความเขาใจของบุคคล ผานกระบวนการหยั่งรู (intuition)
และการทวนไตรตรอง (reflection)
4. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยามีความมุงมั่นที่จะอธิบายประสบการณ ซึ่งตอง
บรรยายใหตรงกับความเปนจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุด และควรอธิบายอยางตรงไปตรงมาดวย
คําพูดของผูใหขอมูลวาเกิดอะไรขึ้น ซึ่งคําพูดเหลานี้จะแสดงใหเห็นถึงมโนภาพ ความรูสึกทั้งในทาง
ที่ดีและไมดีตามความเปนจริง ไมใชเปนการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของผูศึกษา
5. ในการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา ผูศึกษาตองมีการใชคําถามที่เหมาะสม เพื่อ
คนหาความหมายของประสบการณ และมีการใชขอมูลจากหลายแหลง จากความทรงจํา ประวัติใน
อดีต บันทึกตางๆ รวมทั้งสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและกําลังดําเนินไปถึงอนาคต
6. ในการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา สามารถนําขอมูลจากคําบอกเลา (subjective
data) และขอมูลที่ไดจากการวัดและสังเกต (objective data) มาใชรวมกันเพื่อยืนยันซึ่งกันและกัน
7. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา เปนการศึกษาคนควาปรากฏการณในทุกๆ
ประเด็น (all points) เพราะการรับรูของบุคคลในทุกๆ ประเด็นจะมีความหมายและมีคุณคา
8. ผลการศึกษาที่ไดเกิดจากการคิด การหยั่งรู การสะทอนคิดพิจารณา และการ
ตัดสินใจเลือกขอมูลภายใตวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ถูกตองตามหลักการทางวิทยาศาสตร
9. การศึกษาจะผานกระบวนการมองเห็น (seeing) สะทอนคิดพิจารณา (reflection)
จนเกิดความรูความเขาใจปรากฏการณทั้งในระดับตื้นและลึก (knowing)
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คลารค (Clark. 1994: 59–60) ไดกลาวถึง การทํางานของนักวิจัยวา จะตองตื่นตัวในการ
เก็บขอมูล เพื่อจะไดความหมายของปรากฏการณที่ศึกษาอยางแทจริง ในชวงที่พบกับผูใหขอมูล
จะตองพยายามตั้งใจฟง คิดไตรตรองวาไดขอมูลอะไรบางและมีความหมายวาอยางไร ตองสังเกต
ความขัดแยง การตัดสินใจ รวมทั้งน้ําเสียงของผูใหขอมูล เพราะแมกระทั่งเมื่อผูใหขอมูลเงียบก็
อาจจะมีความหมาย ซึ่งตองอาศัยการตรวจสอบขอมูลจนแนใจกอนที่จะทําการใหความหมายของ
ประสบการณนั้นๆ
2.3 แนวทางศึกษาตามวิธีวิทยาแบบปรากฏการณวิทยา
2.3.1 การเลือกกลุมตัวอยาง
การเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งในการศึ ก ษาเชิ ง ปรากฏการณ วิ ท ยา มั ก ใช ก ารเลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposeful sampling) โดยเลือกบุคคลที่สามารถถายทอดประสบการณไดดีตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา มีการสรางสัมพันธภาพกอนเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งการยินยอมเขา
รวมในการวิจัยและยินยอมใหบันทึกเทป ซึ่งเปนการยินยอมดวยวาจาหรือเซ็นในใบพิทักษสิทธิ์ก็ได
ควรมีการศึกษานํารองกอนการศึกษาจริงเพื่อจะไดฝกเทคนิคและทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล
และการถอดเทปขอมูลจากการสัมภาษณจะทําใหไดทราบจุดบกพรองของการศึกษา (Streubert &
Carpenter. 2007) และสามารถนําไปปรับปรุงในการเก็บขอมูลคราวตอไป ซึ่งปญหาที่อาจเกิดได
เชน การใชคําถามไมชัดเจน การขาดการเจาะลึกในบางประเด็น เปนตน
2.3.2 แนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา มีการเก็บรวบรวมขอมูลไดหลากหลายวิธี และมักใช
หลายวิธีการรวมกัน เชน การสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดรวมกับการบันทึกเทป ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมได นอกจากนี้ยังตองมีการบันทึกสิ่งที่สังเกตไดดวย (field notes)
เพื่อเอาไปใชในการยืนยันความตรงของขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ ภายหลังการสัมภาษณควร
จะฟงเทปใหเ ร็วที่ สุดเพื่อจะไดทราบวาไดขอมูลอะไรมาบางแลว และมีประเด็นใดบางที่ตองไป
สัมภาษณเพิ่มเติมในครั้งตอไป และเมื่อเก็บขอมูลไดแลวจะตองมีการวิเคราะหขอมูลไปดวย เริ่ม
ตั้งแตในชวงของการฟงคําบอกเลาของผูใหขอมูล วิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น มีความหมายเบื้องตนวา
อยางไร ไปทบทวนวรรณคดีดูวาสามารถอธิบายไดดวยแนวคิดใดบาง หรืออาจใชประสบการณที่มี
อยูในตัวนักวิจัยเองมาวิเคราะหขอมูลเลานี้เบื้องตนไดเชนกัน (Streubert; & Carpenter. 2007)
ในการสั ม ภาษณ เ พื่ อ รวมรวมข อ มู ล นั ก วิ จั ย จะต อ งช ว ยให ผู ใ ห ข อ มู ล ได เ ล า
ประสบการณออกมาอยางอิสระ โดยไมใชคําถามนํา ควรใชคําถามปลายเปดที่ชัดเจน เชน เมื่อคุณ
ไดยินคําวาคุณภาพชีวิตคุณนึกถึงอะไร และควรใชคําถามอื่นๆ เพิ่มเติมเรื่อยๆ เพื่อเจาะลึกใหได
คําตอบที่ชัดเจน เรื่องที่ผูใหขอมูลไมสะดวกที่จะพูดอาจใหเขาเขียนแทนก็ได การสัมภาษณเจาะลึก
จะชวยใหเราสามารถเขาไปอยูในโลกของบุคคลอื่นได และทําใหไดขอมูลที่มีคุณคา สิ่งที่ควรคํานึก
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ขณะทําการสัมภาษณคือ คุณคาและความถูกตองและความซื่อสัตยของขอมูล ซึ่งจะตองเคารพและ
จริงใจกับผูใหขอมูล ตั้งใจฟงเพื่อติดตามขอมูลใหไดครบถวน และไมใชคําถามแทรกในขณะที่ผูให
ขอมูลกําลังเลาประสบการณอยู การเก็บรวบรวมขอมูลนี้ จะดําเนินตอไปจนนักวิจัยเห็นวาขอมูลมี
ความอิ่มตัวแลว (saturation of data) คือ ไมมีประเด็นหรือสาระสําคัญเพิ่มขึ้น และขอมูลที่ไดรับ
ใหมมีความซ้ําซอนกับขอมูลในชวงที่ผานมา (Streubert; & Carpenter. 2007: 43-44) นอกจากนี้
มอรส (Streubert; & Carpenter. 2007: 44; citing Morse. 1989) ยังกลาววาในการศึกษาเชิง
ปรากฏการณวิทยา ถาเราไปสัมภาษณบุคคลอื่นที่มีประสบการณเดียวกัน ตางเวลากันก็จะไดขอมูล
เพิ่มขึ้นอีก ดังนั้นความอิ่มตัวของขอมูลในที่นี้ หมายถึงความอิ่มตัวในกลุมของผูใหขอมูลกลุมนี้ ใน
เวลาเฉพาะชวงที่เก็บขอมูลเทานั้น จึงมีสิ่งที่นักวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาศาสตรศึกษาตอไป คือ
การศึกษาในมุมมองของบุคคลที่มีประสบการณคลายกันในหลายกลุม ที่มีพื้นฐานแตกตางกัน อายุ
ตางกัน และมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพื่อที่จะไดคนพบสาระสําคัญของปรากฏการณในภาพกวาง
ระหวางแตละกลุมบุคคล
2.4 การวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะเชิงประจักษ
อาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi) เปนนักจิตวิทยาคนสําคัญที่ไดรับอิทธิพลจาก
ปรากฏการณวิทยาเชิงพรรณนา เขาไดพัฒนาวิธีวิทยาที่เรียกวา “การวิจัยแบบปรากฏการณวิทยาอัตถิภาวะเชิงประจักษ” (empirical existential-phenomenological research) ซึ่งเปนวิธีที่เสนอมา
เพื่ อ เป น ทางเลื อ กที่ แ ตกต า งจากวิ ธี ก ารที่ ใ ช กั น ในสาขาจิ ต วิ ท ยาการทดลอง (experimental
psychology) จิออรจี้ (Giorgi) ไดวางรากฐานในเรื่องนี้ไวจํานวนมาก เชน ในงาน 2 ฉบับ ไดแก
“An Application of Phenomenological Method in Psychology” (1975a) และ “ Convergence
and Divergence of Qualitative Methods in Psychology” (1975b) สิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จิออรจี้
(Giorgi) พัฒนาขึ้นคือขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล (Ron Valle. 1998: 21)
จิออรจี้ (Giorgi, 1985) ไดกําหนดขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลไวดังตอไปนี้
1) ผูวิ จัยอ านขอมูลทั้ งหมดเพื่อใหหยั่งรูถึงภาพรวมอันเปนเอกภาพของขอมูล ใน
ขั้นตอนนี้ ผูวิจัยตองพักมูลบท โดยพยายามไดมาซึ่งความหมายนั้นโดยไมอาศัยความคิด ความเชื่อ
หรือความคาดหวังใดๆ ที่มีมากอน ผูวิจัยตองมุงหาความหมายมาจากตัวขอมูลเอง
2) ผูทําวิจัยอานรายละเอียดเดิมอยางชาๆ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะในการคนหากลุม
ความหมายในมุมมองทางจิตวิทยา โดยมุงไปที่ปรากฎการณที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้ผูวิจัยก็จะได
รูปแบบของกลุมความหมาย หรือองคประกอบ (Constituent) หมายถึง ความแตกตางของแตละสวน
ที่ผูเขียนระบุไว จากนั้นทําการตัดขอความที่ซ้ําซอนออกแตประเด็นยังตองอยูครบ จากนั้นอธิบาย
ความหมายขององคประกอบ (Constituent) ดวยการเชื่อมตอองคประกอบขออื่นๆ เขาดวยกัน และ
ยังตองคํานึงถึงโทนของเรื่องราวในภาพรวม นอกจากนี้ขั้นตอนนี้ยังอธิบายวาทําไมความหมาย
เฉพาะเจาะจงในขั้นตอนนี้จึงถูกรับรู
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3)
ผู ทํา วิ จั ย จะตอ งตรวจสอบว าคํ าอธิ บ ายที่ ผูวิ จัย ได อธิบ ายองคป ระกอบ
(Constituent) นั้น ยังคงอยูในกรอบของหัวขอ และทําการบรรยายหนวยความหมายตางๆที่ไดดวย
ชุดของขอความที่เปนภาษาทั่วไป/ภาษาวิชาการ
4) ผู วิ จั ย พิ จ ารณาข อ ความต า งๆ ที่ ไ ด แ ละสั ง เคราะห เ ป น คํ า บรรยายโครงสร า ง
ประสบการณผูใหขอมูล ซึ่งประกอบดวย แกน และความสัมพันธของแกน มันคือการสังเคราะหของ
การเปลี่ยนรูปหนวยความหมาย ใหรวมอยูในแกนเดียวกัน
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และทําความเขาใจสวนที่สําคัญและจําเปนของการมีจิตวิญญาณของความเปนครู และเพื่อทําความ
เขาใจเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการที่ครูตนแบบใหความหมายของจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งจะ
ทําการศึกษาในกลุมขาราชการครูที่ไดการคัดเลือกใหไดรับรางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู
มีอุดมกาณและจิตวิญญาณครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือเปนกลุม
บุคคลที่ไดรับการยอมรับวาเปนตนแบบของครูที่เปนมืออาชีพ และมีแนวโนมที่จะเปนผูที่มีการ
พัฒนาในดานจิตวิญญาณ ซึ่งจําเปนที่จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณในชีวิตตามที่กลุม
ตัวอยางประสบจริง ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของกลุม
ตัวอยางไดอยางลึกซึ้ง ผูวิจัยจึงไดเลือกการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะ
เชิงประจักษของจิออรจี้ (Giorgi) ซึ่งเปนการรูปแบบของการประยุกตการวิจัยเชิงปรากฎการณ
วิทยามาใชในการศึกษาวิจัย

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา (Phenomenological
Study) เพื่อศึกษาโครงสรางประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้

1. แบบแผนการวิจัย
ในการศึกษาผูวิจัยมุงที่จะทําความเขาใจกับโครงสรางประสบการณของจิตวิญญาณความ
เปนครู รวมทั้งศึกษากระบวนการในการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครูวามีเงื่อนไขและบริบทใดที่
เกื้ อ หนุ น ต อ การพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ นกลุ ม ของครู ที่ ไ ดรั บ รางวัล ในโครงการครู ผู มี
อุดมการณและจิตวิญญาณครู ดําเนินการศึกษาดวยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวปรากฏการณ
วิทยา โดยนําวิธีการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะเชิงประจักษของอาเมเด
โอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi) มาประยุกตใชในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษา

2. ผูใหขอมูลในการวิจัย
2.1 ลักษณะผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informance) ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูในสายสอนที่ได
รางวั ล ในโครงการตามรอยเกี ย รติ ย ศครู ผู มี อุ ด มการณ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณครู ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน และผูใหขอมูลรองซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับ
กลุมผูใหขอมูล จํานวน 15 คน ดังตาราง
ตาราง 3 ผูใหขอมูลหลักและขอมูลรอง
ผูใหขอมูลหลัก
ผูใหขอมูลคนที่ 1

ผูใหขอมูลคนที่ 2

ผูใหขอมูลรอง
นักเรียนปจจุบันและศิษยเกา 2 คน
เพื่อนรวมงาน 2 คน
ผูบริหารโรงเรียน 1 คน
ผูปกครองนักเรียน 1 คน
นักเรียนปจจุบัน 2 คน
เพื่อนรวมงาน 2 คน
ตัวแทนผูบริหาร 1 คน
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ตาราง 3 (ตอ)
ผูใหขอมูลหลัก
ผูใหขอมูลคนที่ 3

ผูใหขอมูลรอง
นักเรียนปจจุบัน 2 คน
เพื่อนรวมงาน 1 คน
ผูบริหาร 1 คน

การเลือกกลุมผูใหขอมูลในการวิจัยนี้เปนแบบเฉพาะเจาะจง (purposeful sampling) โดย
เนนเลือกบุคคลที่สามารถถายทอดประสบการณไดดีตามวัตถุประสงคของการศึกษา (Streubert; &
Carpenter. 2007) ในการศึกษาครั้งนี้จึงเนนขอมูลที่มาจากกลุมผูใหขอมูลหลัก สวนการสัมภาษณ
กลุมผูใหขอมูลรองเลือกผูที่มีความใกลชิดและเกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นนํามา
ตรวจสอบในบางประเด็น เชน ประเด็นดานความสัมพันธ ประเด็นดานการปฏิบัติหนาที่ ประเด็น
ดานพฤติกรรมที่แสดงออก เนนที่ความครอบคลุมในประเด็นที่ตรวจสอบเปนหลัก จึงทําใหจํานวน
ของกลุ มผู ใ ห ข อมู ล รองอาจมี ค วามแตกต า งกั น ในแต ล ะพื้ นที่ ทั้ง นี้ผู วิ จัย ได พิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมและการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลรองในแตละพื้นที่มีประกอบดวย
2.2 การเลือกผูใหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง โดยคํานึงถึงผูมี
ประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษา มีความสมบูรณในตัวเองสามารถสะทอนสวนประกอบที่สําคัญของ
การมีจิตวิญญาความเปนครู และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
กลุมผูใหขอมูลหลัก
สํา หรั บ การคั ด เลื อกกลุ มผู ใ หข อมู ล หลัก เริ่ม จากผู วิจั ย ทบทวนเอกสารงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของกับจิตวิญญาณความเปนครู โดยใชลักษณะของสําคัญที่ปรากฎในนิยามที่เปนพฤติกรรม
เนื่ อ งจากสามารถสั ง เกตจากพฤติ ก รรมการแสดงออกชั ด เจน เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มากํ า หนดกรอบ
หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกผูใหขอมูล ดังนี้
1) เปนบุคลากรครู ที่ปฏิบัติงานในสายการสอน
2) ความเสียสละ มุงประโยชนเพื่อสวนรวมมากกวาสวนตน
3) ใฝรูและแสวงหาความรู
4) เปนแบบอยางที่ดีของสังคม ดํารงชีวิตอยางเหมาะสม
5) มีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอศิษย เขาใจ ใหความชวยเหลือแกนักเรียน
และเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก อยางเทาเทียม
6) อดทน และรับผิดชอบตอหนาที่
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7) ไมลังเลใจในการชวยเหลือเด็กและชวยใหเด็กไดคนพบตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง
ภาคภูมิใจในตนเอง อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเราสามารถเปลี่ยนหรือพัฒนาจิตวิญญาณได
8) ไดรับการยกยองและยอมรับจากสังคมวาเปนตนแบบของผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู มีผลงานการปฎิบัติงานในหนาที่ครูที่ดีเปนที่ประจักษ เชน ไดรับรางวัลที่เกี่ยวของกับการ
ปฎิบัติงาน
หลังจากไดหลักเกณฑแลวจึงพิจารณาหากลุมผูใหขอมูลที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับ
หลักเกณฑ พบวา รางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป น โครงการที่ ม อบรางวั ล ให แ ก บุ ค ลากรทาง
การศึกษา เริ่มตั้งแตในป พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ.2553 มีบุคคลที่ไดรับรางวัลจํานวนทั้งสิ้น 13 คน
เปนบุคลากรครูในสายการสอน 5 คน (เสียชีวิตไปแลว 1 คน) และเปนบุคลากรครูในสายงานบริหาร
สถานศึกษาทั้งหมด 8 คน มีหลักเกณฑในการคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัลในโครงการ 6 ขอ เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑที่ผูวิจัยไดกําหนดไว พบผลดังนี้
ตาราง 4 เปรียบเทียบหลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูล
หลักเกณฑทผี่ ูวิจัยกําหนด

หลักเกณฑการคัดเลือกในโครงการฯ

1.เปนขาราชการครูสายงานการสอนหรือขาราชการครู
สายงานบริ ห ารสถานศึ ก ษา ทั้ ง ในภาคราชการและ
ภาคเอกชน
1.เปนบุคลากรครูที่ปฏิบัติงานในสายการสอน
3.มีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 3 ปตอเนื่อง โดยไม
จํ า กั ด ว า เป น โรงเรี ย นเดี ย วกั น หรื อ ไม แต ทั้ ง นี้ ต อ ง
ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนปจจุบัยไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา
8.ได รั บ การยกย อ งและยอมรั บ จากสั ง คมว า เป น 4.เป น บุ ค คลผู เ ป น ที่ ศ รั ท ธา ยกย อ ง ยอมรั บ ของ
ตนแบบของผูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีผลงานการ นักเรียน เพื่อนครูและสังคมวา เปนตนแบบของผูมีจิต
ปฎิบัติงานในหนาที่ครูที่ดีเปนที่ประจักษ
วิญญาณแหงความเปนครู และสรางคานิยมใหสังคม
ยอมรับ
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ตาราง 4 (ตอ)
หลักเกณฑทผี่ ูวิจัยกําหนด

หลักเกณฑการคัดเลือกในโครงการฯ

2.ความเสี ยสละ มุ ง ประโยชน เพื่ อส ว นรวมมากกว า
สวนตน
3. ใฝรูและแสวงหาความรู
4.
เปน แบบอยางที่ดีของสังคม ดํารงชีวิตอยา ง
เหมาะสม
5. มีความรัก เมตตา ปรารถนาดีตอศิษย เขาใจ ให
ความชวยเหลือแกนักเรียน และเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดแสดงออกถึงความคิด ความรูสึก อยางเทาเทียม
6. อดทน และรับผิดชอบตอหนาที่
7. ไมลังเลใจในการชวยเหลือเด็กและชวยใหเด็กได
คนพบตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ภาคภูมิใจในตนเอง
อยางเสียสละและทุมเท และเชื่อวาเราสามารถเปลี่ยน
หรือพัฒนาจิตวิญญาณได

2.ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ที่มีชุมชนและสังคมที่มี ความ
แตกต า งทางภาษาและวั ฒ นธรรม มี ป ญ หาภั ย ทาง
สังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน
5.เปนผูทุมเทเสียสละ ชวยเหลือดูแลนักเรียนอยาง
ตอเนื่อง จนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ โดยนักเรียนที่
อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบส ว นใหญ มี ผ ลการประเมิ น
มาตรฐานในเกณฑดีหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ
6.เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูในระหวางการ
ดําเนินการทางวินัย ใชหลักธรรมมาภิบาลในการทํางาน
รวมกิ จกรรมอื่นที่สงผลและเกิดประโยชน ตอนักเรียน
โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได

จากตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ พบวา หลักเกณฑการคัดเลือกผูรับรางวัลในโครงการ
ตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ในขอ 2 4 5 และ 6 มีความสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น (ขอ 2 – 7) จากการทบทวนเอกสาร และเมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนใน
การสรรหาและคัดเลือกของโครงการฯ (ตามภาคผนวก ค) พบวา มีขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือก
มีมาตรฐาน จึงมีความนาเชื่อถือไดวา บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลดังกลาวมีความ
เหมาะสมจะเปนผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกกลุมขาราชการครูในสายการสอนที่
ไดรับรางวัลในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูล
หลักจํานวน 3 คน เปนกลุมผูใหขอมูลหลักในการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลรอง
ในการกําหนดกลุมผูใหขอมูลรอง คือ กลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของผูให
ขอมูลหลัก โดยผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑกวางๆ ในการเลือกไวดังนี้
1. นักเรียนหรือศิษยเกาที่เคยเรียนหรืออยูในความดูแลของผูใหขอมูลหลัก
2. เพื่อนครูที่มีการทํางานรวมกันกับผูใหขอมูลหลัก
3. ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาของผูใหขอมูลหลัก
4. บุคคลที่ใกลชิดในครอบครัวหรือบุคคลรอบขางอื่นๆ
สําหรับจํานวนของกลุมผูใหขอมูลรองนี้ มีทั้งหมด 15 คน ซึ่งพิจารณาตามความ
เหมาะสมและความสะดวกของกลุมผูใหขอมูล โดยเนนกลุมผูใหขอมูลรองในขอ 1 และ 2 เนื่องจาก
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เปนกลุมที่ใกลชิดสามารถสะทอนประสบการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูใหขอมูลหลักได
มากกวา สวนกลุมผูใหขอมูลรองในขอ 3 และ 4 นั้น เนื่องจากการเขาถึงขอมูลในแตละพื้นที่มี
แตกตางกัน ทําใหการเลือกกลุมผูใหขอมูลตองยืดหยุนตามลักษณะของการเขาถึงผูใหขอมูลในแตละ
พื้นที่ โดยยึดความครอบคลุมและครบถวนของประเด็นขอมูลที่ตองการจะตรวจสอบเปนหลัก จึงทํา
ใหจํานวนผูใหขอมูลรองในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
2.3 วิธีการเขาถึงกลุมผูใหขอมูล
ในการการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลเปนบุคลากรครูที่ไดรับรางวัลโครงการ “ตามรอยเกียรติยศ
ครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู” ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.3.1 ประสานขอรายชื่อผูที่ไดรับรางวัล ตั้งแตป พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 จากสํานัก
พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนเจาของโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณ
และจิตวิญญาณครู”
2.3.2 คนหาขอมูลและชองทางในการติดตอผูใหขอมูลแตละราย และทําการติดตอ
ประสานขอความรวมมือทางโทรศัพทจากผูใหขอมูลหลักแตละรายโดยตรง ซึ่งผูวิจัยไดทําการแจง
วัตถุประสงคของการศึกษาและชี้แจงวิธีการดําเนินงานแกผูใหขอมูลทราบในเบื้องตน ซึ่งไดรับการ
ตอบรับที่จะใหขอมูลจากผูใหขอมูลหลักทั้งหมด
2.3.3 ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลอยางเปนทางการจากมหาวิทยาลัยถึงตนสังกัด
และผูใหขอมูลหลัก โดยแจงวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัย เพื่อใหผูใหขอมูล
หลักและตนสังกัดเขาใจและเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการวิจัย

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 ลักษณะของเครื่องมือ
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
3.1.1 แบบสอบถามปลายเปด (open-ended questionnaire)
3.1.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยนําเอาประเด็นที่ไดจากการ
พรรณนาของผูใหขอมูลมาสรางประเด็นคําในการสัมภาษณเพื่อขยายความ
3.1.3 การสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดยสมบูรณ (Observer-as- Participant)
3.2 การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามปลายเปด
3.2.1 ผูวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณความเปนครู เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการสรางคําถามในแบบสอบถามปลายเปด โดยจัดทําเปนแบบสอบถามปลายเปด
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 3 ขอ เพื่อใหผูใหขอมูลหลักไดเขียนบรรยาย หลังจากทําการสราง
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แบบสอบถามเสร็จแลว ผูวิจัยสงแนวคําถามใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความครบถวนครอบคลุม
ประเด็นในการวิจัย (ตัวอยางแบบสอบถาม ตามภาคผนวก ก)
3.2.2 หลังจากไดทําการปรับแกไขตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาแลว ผูวิจัยได
นําแนวคําถามไปทดลองใชกับบุคคลที่มีอาชีพครู 1 คน เพื่อทดสอบแนวคําถามและทดสอบ
กระบวนการในการเก็บขอมูลภาคสนามของผูวิจัย
3.3.3 หลังจากนั้นผูวิจัยไดสงแบบสอบถามปลายเปดใหกับผูใหขอมูลทุกราย เพื่อให
ผูใหขอมูลคําถาม
3.3 การสรางขอคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก และแบบสังเกต
สําหรับขอคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1) ขอคําถามที่สรางจากทําการสรางจากคําตอบของผูใหขอมูล หลังจากไดรับคําตอบ
จากแบบสอบถามปลายเปดของผูใหขอมูลหลักเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการอานทบทวนคําตอบที่
ไดอยางละเอียด และสรางประเด็นคําถามจากคําตอบที่ไดของผูใหขอมูลแตละราย (ตัวอยางขอ
คําถามในภาคผนวก จ)
2) รางขอคําถามที่สรางขึ้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการรางแนว
ขอคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกไวสวนหนึ่ง (ตามภาคผนวก ข) ซึ่งไดทําการหาคุณภาพ
ของเครื่องมือไปพรอมกับกระบวนการสรางแบบสอบถามปลายเปด ทั้งนี้เนื่องจากในการสรางขอ
คําถามจากคําตอบของผูใหขอมูลหลักนั้น อาจจะไมครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษาทั้งไดทั้งหมด
ผูวิจัยจึงไดทําการสรางแนวคําถามนี้มาเพื่อใชในการสัมภาษณเพิ่มเติม
3) แบบบันทึกการสังเกต ผูวิจัยสรางแบบบันทึกการสังเกตรายบุคคล เพื่อใชในการ
บันทึกสิ่งที่สังเกตไดจากการเก็บขอมูลในภาคสนาม (ตามภาคผนวก ฉ)

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
4.1 ขั้นการดําเนินการกอนการเก็บขอมูล
กอนดําเนินการวิจัยในภาคสนาม ทําการสงแบบสอบถามเบื้องตนทางไปรษณียใหกับผูให
ขอมูลทั้ง 3 ทานใหตอบโดยไมไดทําการกําหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหผูใหขอมูลไดมีเวลาคิดทบทวนและ
เขียนบรรยายคําตอบไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้กอนการลงสนามวิจัยผูวิจัยติดตอประสานแจงความคืบหนา
ของขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยใหผูใหขอมูลทราบเปนระยะ เพื่อเปนสรางความสัมพันธและความ
เขาใจใหกับผูใหขอมูลหลักแตละราย
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4.2 ขั้นการเก็บขอมูลในภาคสนาม
ในการเก็บขอมูลภาคสนามผูวิจัยเดินทางลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง เริ่มดําเนินการเก็บ
ขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม 2553 ถึง 15 ธันวาคม 2553 เนื่องจากผูใหขอมูลในแตละราย
ปฏิบัติงานอยูในภาคตางๆ ของประเทศไทย ผูวิจัยจึงวางแผนการใชเดินทางและการใชเวลาเก็บ
ขอมูลใหเหมาะสม ดวยการติดตอนัดหมายกับผูใหขอมูลแตละคนโดยยึดเวลาที่ผูใหขอมูลแตละคน
สะดวกที่จะใหขอมูลเปนหลัก แสดงระยะเวลาของการลงพื้นที่ ดังนี้
ตาราง 5 เวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลคนที่ 1

ผูใหขอมูลคนที่ 2

ผูใหขอมูลคนที่ 3

ระยะเวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2553

สถานที่

วัตถุประสงค

โรงแรมที่พักในกรุงเทพฯ

เพื่อแนะนําตนเอง ชี้แจงกระบวนการ
การดําเนินวิจัย และสัมภาษณขอมูล
เบื้องตน (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
ระหวางวันที่ 21 – 28 โรงเรี ยนและบ านพั กของ เพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก
ตุลาคม 2553
ผูใหขอมูล
(ใชระยะเวลาครั้งละ 2 – 4 ช.ม.)
วันที่ 25 กันยายน 2553 โรงเรียนและหอพักของ
เพื่อแนะนําตนเอง ชี้แจงกระบวนการ
ผูใหขอมูล
การดําเนินการวิจัย (ใชเวลาประมาณ 1
ชั่วโมง)
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม โรงเรียนและหอพักของ
เพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก
ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ผูใหขอมูล
(ใชระยะเวลาครั้งละ 2 – 4 ช.ม.)
2553
วันที่20 กุมภาพันธ 2554 สนามแขงขันกีฬา
เพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานครฯ
และสังเกตการปฏิบัติงาน
(ใชระยะเวลาประมาณ 4 ช.ม.)
ระหวาง วันที่ 15 ถึงวันที่ โรงเรียนผูใหขอมูล
เพื่อแนะนําตนเอง ชี้แจงกระบวนการ
19 พฤศจิกายน 2553
การดําเนินการวิจัย และสัมภาษณเชิง
ลึก (ใชระยะเวลาครั้งละ 2 – 4 ช.ม.)
ระหวางวันที่ 29 ถึงวันที่ โรงเรียนผูใหขอมูล
เพื่อทํ า การสัม ภาษณเชิ งลึ กเพิ่ ม เติ ม
30 พฤศจิกายน 2553
(ใชระยะเวลาประมาณ 3 ช.ม.)

ในการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 รายนี้ ไดทําการสัมภาษณในพื้นที่ปฎิบัติงานจริงของ
ผูวิจัยทุกคนอยางนอย 1 รอบ เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานของผูใหขอมูลหลักแตละคนนั้นเปนพื้นที่ใน
ถิ่นทุรกันดารในการเดินทางจึงตองมีการเผื่อเวลาใหไปถึงกอนวันที่นัด 1 วัน และพยายามจัดหาที่
พักที่ใกลเพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ศึกษา
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กระบวนการสัมภาษณเชิงลึกเริ่มขึ้นหลังจากที่ผูวิจัยไดรับคําตอบของผูใหขอมูลแตละคน
มาเรียบรอย และไดสรางขอคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกจากคําตอบของผูใหขอมูลหลัก แตละราย
เสร็จเรียบรอยแลว จะ พู ด คุ ย ทํ า ความเข า ใจถึ ง สิ่ ง ที่ ผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษา ชี้ แ จงขั้ น ตอนในการ
สัมภาษณ โดยเนนการพูดคุยทําความเขาใจใหผูใหขอมูลรูสึกมีอิสระในการตอบคําถามและสามารถ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมเปดเผยขอมูลแกผูวิจัยได และพูดคุยสอบถามเรื่องทั่วไปเพื่อสรางความเปนกันเอง
เพื่อใหผูใหขอมูลรูสึกผอนคลาย รวมทั้งขออนุญาตในการบันทึกเทปและบันทึกภาพ
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
(Informal Interview) โดยหลีกเลี่ยงภาษาที่เปนทางการ ทําการสัมภาษณในสถานที่ซึ่งผูใหขอมูลสะดวก
ที่จะใหข อมู ล นอกจากนี้ ผู วิ จัยได ขออนุญาตติ ดตามผู ให ข อมู ลแต ละรายไปทํากิจกรรม โดยอาสา
ชวยเหลือในกิจกรรมตางๆ เทาที่ทําได และอาศัยชวงเวลาในการทํากิจกรรมนั้นพูดคุยสอบถามขอมูล
และสังเกตไปดวย ผูวิจัยคํานึงถึงความยืดหยุนในการสนทนากระทําโดยไมเรงรีบ เพื่อใหผูใหขอมูลมี
เวลาในการทบทวนเหตุการณตางๆ และสามารถเปดเผยไดอยางตรงไปตรงมาและแสดงความเห็น
อยางเต็มที่ ในขณะสัมภาษณผูวิจัยตั้งใจฟงดวยความใสใจและแสดงกริยาตอบรับในเชิงรับรู และจด
บันทึกขอมูลไปพรอมๆ กันดวยตนเอง และสังเกตโดยทําการสรุปและจดรายละเอียด (Memo) เกี่ยวกับ
เนื้อหาและขอสังเกตที่เปนสาระประโยชนตอขอมูลการวิจัย และเมื่อมีประเด็นที่ผูใหขอมูลไมตองการ
เปดเผยผูวิจัยตองละคําถามที่เกี่ยวของนั้นไป รวมถึงงดการบันทึกเสียงเมื่อผูใหขอมูลไมตองการให
บันทึกขอมูลในชวงนั้น ในการสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง ยืดหยุนตามความ
สะดวกของผูใหขอมูลในแตละครั้งที่ใหสัมภาษณ และจํานวนครั้งในการสัมภาษณขึ้นอยูกับความ
ละเอียดลึกซึ้งและพอเพียงของขอมูล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก 4
ครั้งขึ้นไป ในการสัมภาษณผูวิจัยระมัดระวังการแทรกแซง ชี้นํา หรือเขาไปมีอิทธิพลตอระบบความคิด
ของผูใหขอมูล และคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยตลอดดําเนินการสัมภาษณ
การสังเกต (Observation) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดย
สมบูรณ (Observer-as- Participant) ซึ่งเปนการสังเกตรวมกับการสัมภาษณเปนหลักโดยการเขาไป
มีสวนรวมนั้นจะเปนเฉพาะบางกิจกรรมที่ผูใหขอมูลอนุญาตใหเขารวมไดเทานั้น เพราะอาจเปนการ
รบกวนการปฏิบัติงานของผูใหขอมูลและกลุมคนแวดลอมของผูใหขอมูลมากจนเกินไป ในการสังเกต
ผูวิจัยไดกําหนดโครงเคาโครงไวลวงหนาแบบหลวมๆ เนนที่กิจกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานของผูใหขอมูลหลักและบริบทที่เกี่ยวของ ดังนี้
- บริ บ ทแวดลอ มทางกายภาพ ได แก สถานที่ทํ า งาน โต ะ ทํา งาน บันทึ ก การสอน
ผลงานทางวิ ช าการ ใบงานกิ จ กรรมต า งๆ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ รู ป ถ า ย หรื อ สิ่ ง ของที่ มี
ความหมายกลุมผูใหขอมูล
- สังเกตบุคคล ไดแก สถานภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพของบุคคล และ
ปฏิสัมพันธระหวางกัน เนื้อหาคําพูด ภาษาที่ใช ทาทาง น้ําเสียง และอากัปกริยาตางๆ ที่ผูใหขอมูล
แสดงออกในขณะสัมภาษณ
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ขอมูลจากการสังเกตเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยเขาใจประสบการณตามการรับรูของผูให
ขอมูลหลักแตละรายไดชัดเจนขึ้น รวมถึงเขาใจสภาพบริบททางกายภาพซึ่งจะเปนขอมูลที่ โดย
ผูวิจัยไดทําการบันทึกสิ่งตางๆ ที่ไดสังเกตไวในแบบบันทึกการสังเกตรายบุคคล ดังตัวอยางตอไปนี้

ตาราง 6 ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกต
ขอมูลจากการสังเกต
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลความสัมพันธ
ผูใหขอมูลหลักคนที่ 1 -เจาของ Home stay
ภรรยาและลูก ตางก็
20 ต.ค.53
-ที่พักเปนบานพักแบบ เปนลูกศิษยของผูให
Home stay อยูหางจาก ขอมูลคน
บานพักของผูใหขอมูล - ชาวบานและเด็กๆ
ทุกคนที่นี่รูจักผูให
หลักคนที่ 1 ประมาณ
300 เมตร อยูหางจาก ขอมูลหลัก(คุณครูเปน
อยางดี)
บริเวณโรงเรียน
-ชาวบานทั่วไปคอน
ประมาณ 500 เมตร
ขางมีอัธยาศัยดี สวน
ขณะนั้นโรงเรียนอยู
ใหญจะรับรูการเดิน
ชวงปดเทอม
ทางมาของผูวิจัยใน
ฐานะแขกของผูให
- สภาพอากาศเปนชวง ขอมูล
ฤดูฝนตอฤดูหนาว วันที่ - มีชนเผาอาศัยอยูที่นี่
แตเผาก็จะอาศัยอยู
ไปถึงฝนตก ลมแรง มี
รวมกันเปนหมูบานไม
หมอกลงหนา และ
ปะปนกับเผาอื่น
อากาศหนาวมาก
- ลักษณะพื้นที่เปนเขา
สูงชัน มีเนินสูงๆ ต่ําๆ
สลับกันไป เลยจาก
บริเวณหมูบานเปนปา

ขอมูลจากการสัมภาษณ/สังเกต

Reflective ขอมูล

Reflective ตัวผูวิจัย

- สภาพโรงเรียน มีถนนจากปากทางผา
กลางโรงเรียนเขาหมูบาน แยกพื้นที่
โรงเรียนเปน 2 ฝงดานซายมือ(หันหนา
เขาหมูบาน) มีบานพักครู 4 หลัง อาคาร
เกษตร อาคารชั้นเด็กเล็ก อาคารสหกรณ
ลานดินสําหรับจอดรถ มีแปลงผักที่มี
ลักษณะเปนขั้นบันได ดานขวามือมีอาคาร
ปูน 3 ชั้น เสาธงลานปูน อัฒจรรย อาคาร
หองสมุด (หองพักของครู) หองเก็บ
เครื่องมือเกษตรหลังเกา หองครัว หองน้ํา
และสวนเกษตรสาธิต เลยโรงเรียนไปจะ
เปนสามแยกเขาหมูบาน มีอาคารศิลปา
ชีพซึ่งจัดแสดงประวัติความเปนมาของ
หมูบานและชนเผา ถนนดานลางตรงขาม
กับหอสมุดจะมีบานพักครูอีกสวนหนึ่ง
ตั้งอยู (เปนบานพักที่ครูพักอยู)

- สภาพโรงเรียนมีทั้งอาคารที่เพิ่ง
สรางใหม โดยเฉพาะบานพักครูตรงถนน
ทางเขา มีการจัดสวนปลูกตนไมสวยงาม
ครูที่พักอาศัยในบานพักที่สรางใหมนี้จะมี
ผอ. และครูใหมๆ สวนบานพักที่ครูพักอยู
นั้นสภาพเกาแลว
- มีอาคารบางหลังมีสภาพเกาเหมือนไม
คอยไดมีการใชงาน เชน หองเกษตรและ
อาคาสหกรณ
- ชวงเวลานี้เริ่มมีนักทองเที่ยวเดินทางเขา
มาในหมูบานพอสมควร ทั้งชาวบานและ
เด็กๆ ในหมูบานพยายามจะขายของที่
ระลึกใหกับนักทองเที่ยวหรือบุคคลแปลก
หนาที่เขามาในหมูบานตลอดเวลา

-วันแรกที่เดินทางมาถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน
คอนขางลําบากเนื่องจากตองนั่งรถขึ้นมา
บนดอย ฝนตกตลอดทางอากาศเย็นมาก
และมีลมแรงตลอดเวลา เมื่อมาถึงทางเขา
หมูบานมีตนไมหักลมขวางเสนทางเขาอยู
จึงตองรอใหทหารและชาวบานใชเวลา
เปนชั่วโมงกวาจะเอาตนไมที่ลมขวางทาง
ออกไปได ตองนั่งรออยูในรถ รูสึกเหนื่อย
ไมรูวาจะทนกับสภาพอากาศแบบนี้ไปได
สักกี่วัน
- ขนาดวาปจจุบนั แถวนี้ไดรับการพัฒนา
แลว แตก็ยังก็ยังรูสึกวาความเปนอยูยัง
ลําบากเลย แลวเมื่อ 27 ปกอน สมัยที่ยัง
ไมมีถนน ไมมีไฟฟา อากาศก็หนาวเย็น
มันคงทรมานกวานี้
- คุณครูนารักมากตัวยังไมขึ้นมา แตโทร
มาถามถึงความเปนอยู เปนหวงกลัววาจะ
อยูคนเดียวไมได พรุงนี้มีนัดกับครูไป
ทําบุญที่วัดแตเชา
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอมูลจากการสังเกต
บริบททั่วไป
บริบทความสัมพันธ
ผูใหขอมูลหลักคนที่ 1
20 ต.ค.53 (ตอ)
- ลักษณะบานเรือนที่อยู - ชาวบานสวนใหญจะ
อาศัยเปนแบบบานชั้น ใหการตอนรับ
นักทองเที่ยวที่เขามา
เดียวยกพื้น สวนใหญ
เปนไมมุงหลังคาสังกะสี ในหมูบานเปนอยางดี
ปลูกบานกระจายกันทั่ว
บริเวณหมูบานเปนขั้น
บันได หลายบานมีจาน
ดาวเทียม มีไฟฟาเขาถึง
-รอบบริเวณหมูบานจะมี
แปลงเกษตรที่ปลูกพืช
เมืองหนาวเปนลักษณะ
ขั้นบันได
- ชาวบานสวนใหญถามี
อายุเกิน 30 ปขึ้นไปจะ
พูดภาษาไทยไมได
-การแตงกายผูสูงอายุจะ
ใสเสื้อผาแบบชนเผา แต
เด็กและวัยทํางานใส
เสื้อผาธรรมดา

ขอมูลจากการสัมภาษณ/สังเกต

Reflective ขอมูล

- ชาวบานสวนใหญจะมีอาชีพเกษตร
กรรมปลูกพืชผักสงใหกับโครงการหลวง
และมีอาชีพเสริมคือการทําของที่ระลึก
ประเภทกําไลหญาถักและตุกตาขาย
-บริเวณโรงเรียนมีจุดพักชมวิวที่สามารถ
มองเห็นวิวหมูบานไดโดยรอบ มีรถของ
นักทองเที่ยวมาแวะจอดชมวิวเปนระยะ
เทาที่ไดพูดคุยกับนักเรียนของโรงเรียนได
ขอมูลเพิ่มเติมวา “ในชวงหนาหนาวพื้นที่
ของโรงเรียนจะมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว
เปนจํานวนมาก และตองเปดพื้นที่ของ
โรงเรียนใหเปนที่พักแรมในชวงที่มี
วันหยุดยาว”
-โรงเรียนมีโครงการมัคคุเทศกนอยให
นักเรียนในชั้น ป.4 – ป.5 ที่ไดรับการ
อบรมแลวเปนมัคคุเทศกจะแตงกายในชุด
ชนเผาคอยตอนรับแนะนําสถานที่และ
ประวัติของหมูบานใหกับนักทองเที่ยว
โดยจะกระจายอยูตามจุดชมวิวตางๆ

- เด็กนักเรียนที่อยูในโครงการมัคคุเทศก
นอยนี้สวนใหญจะใชภาษาไทยไดอยาง
ถูกตอง มีความกลาแสดงออก และมี
ความรูเกี่ยวกับประวัติตางๆ ดี

Reflective ตัวผูวิจัย

– วันนี้วางฝนตก ไมมีทีวี ไมมสี ัญญา
โทรศัพท คิดวาตองออกไปเดินสํารวจ
พื้นที่ แตวาอากาศเย็นมากจนแทบจะยืด
ขาไมออก รอใหฝนหยุดตกกอนคอย
ออกไปสํารวจบริเวณแถวนี้ดีกวา
- เดินสํารวจบริเวณพื้นที่ใกลๆ โรงเรียน
รูสึกวาชาวบานจะมองและเรียกวาคุณครู
คุยกะชาวบานที่สูงอายุหนอยก็คุยไมรู
เรื่องฟงภาษาเขาไมออก การสื่อสารเริ่ม
จะมีปญหาอาจจะตองทบทวนเรื่องของ
การใชภาษากับชาวบานและเด็กๆ แลว
- ในชวงเวลากลางวันหมูบานคอนขาง
เงียบเพราะชวงนี้ปดเทอม และชาวบาน
สวนใหญก็จะไปอยูที่แปลงเกษตร
- ในชวงเวลากลางคืนที่นี่เงียบมาก ไมมี
คนออกมาเดินกันเลยตางคนตางอยูใน
บานของตัวเองกันหมด ที่บานพักไมมีทีวี
อากาศตอนกลางคืนหนาวกวาตอน
กลางวันเยอะมากๆ
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ในการเก็บขอมูลผูวิจัยใชเครื่องมือที่ชวยอํานวยความสะดวก ไดแก เครื่องบันทึกเสียง
กลองถายภาพเขามา โดยทุกครั้งที่จะทําการบันทึกเสียงหรือภาพผูวิจัยจะขออนุญาตผูใหขอมูลกอน
ทุกครั้ง
ในทุกวันหลังจากเสร็จการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของขอมูลดวยการฟงจากเทปบันทึกเสียง และจดประเด็นที่เปนขอสงสัยหรือขอมูลที่ยังไม
ครบถวนไว เพื่อใชเปนคําถามเพิ่มเติมในวันถัดไปของการสัมภาษณ
เมื่อไดขอมูลในระดับหนึ่งแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเบื้องตนกอน โดยทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงสรางของปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับกลุมผูใหขอมูลพิจารณารวมกับบริบทของผูให
ขอมูลแตละราย พรอมกับทําการตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของขอมูลที่ได หากพบความ
คลุมเครือไมชัดเจนในประเด็นใด ก็จะยอนกลับไปเพื่อเติมเต็มในประเด็นนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจน
ที่สุด แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยจะทํ า การเชื่ อ มโยงเพื่ อ ดู ค วามสั ม พั น ธ ข องข อ มู ล กั บ การศึ ก ษาทาง
ปรากฏการณวิทยาจากทฤษฎีที่มีอยู และประสบการณทางภาคสนามของผูวิจัย

5. การจัดการและการวิเคราะหขอมูล
สําหรับในขั้นตอนของการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลนี้ เริ่มจากการจัดระเบียบขอมูล
(Data Organizing) โดยไดทําการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกขอมูล และการถอดเทป
บันทึกเสียงมาจัดกลุมขอมูล แลวนํามาจัดพิมพรายละเอียดของขอมูลทั้งหมดนําขอมูลทั้งหมดมาจัด
รูปขอมูลนําขอมูล โดยทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดทั้งหมด จึงมีกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
5.1 กอนการวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากผูวิจัยไดนําเอากระบวนการวิจัยเชิงปรากฎการณวิทยามาใช ซึ่งมีขั้นตอนของ
การพักมูลบท (bracketing) ที่จําเปนตองทํากอนการวิเคราะหขอมูล ดวยการสํารวจ ความรู กรอบ
ความคิด ความเชื่อเดิมของผูวิจัย ละวางออกจากเรื่องที่จะศึกษาวิจัย เพื่อสํารวจวา ประสบการณ
ตามการรับรู (consciousness) ของผูใหขอมูลนั้นเปนอยางไร เนื่องจากผูวิจัยเคยมีประสบการณ
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ดังนั้นจึงตองละวางหรือหลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐาน อันเกิดจาก
ความรู และแนวคิดเดิม ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1.แนวคิดที่เกี่ยวของกับความหมายและองคประกอบของจิตวิญญาณความเปนครู
- จิตวิญญาณความเปนครูประกอบดวยสิ่งที่เปนสภาวะทางจิต อันเปนแกนของจิต
วิญญาณที่อยูภายในตัวบุคคล และผลของจิตวิญญาณที่สะทอนผานพฤติกรรมการทํางาน
- องคประกอบของจิตวิญญาณความเปนครูเปนลักษณะรวมกันของลักษณะที่
เกี่ย วของกั บ ความรั ก ในอาชี พ ความรับ ผิดชอบ การคุณคา ของบทบาทหนาที่ การมี ศ รั ท ธาใน
วิชาชีพ
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- สังกัปที่เกี่ยวของกับแกนของจิตวิญญาณ คือ แรงบันดาลใจสูการมีจิตวิญญาณ ผล
ของจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางจิตของผูมีจิตวิญญาณ
2.แนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
- ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ไ ด รั บ การปลู ก ฝ ง จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ด ว ยระบบ
การศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ประสบการณที่เชื่อมโยงกับศาสนาและสามารถใชในการแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทของครูที่มีตอนักเรียนเปนสวนเสริมสรางจิตวิญญาณความเปนครู
5.2 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดประยุกตแนวทางการวิเคราะหขอมูลของ อาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi,
1985: p10-19) ไดระบุขั้นตอน 4 ขั้นตอนมาใช ผูวิจัยดําเนินการกระทําไดทันทีที่เก็บขอมูลจาก
สนามวิจัยไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในระยะแรกนี้ ผูวิจัยใชเปนตัวกําหนด
ทิศทางในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งตอๆ ไป และใชเปนขอมูลในการแกไขปรับปรุง หรือกําหนด
ประเด็นคําถามยอยของการวิจัยขึ้นใหม โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลไป
พรอมกัน
5.2.1 ผูทําวิจัยอานขอมูลทั้งหมดเพื่อใหเขาใจภาพรวมของขอมูลกอน ในงานวิจัยนี้
เปนขอมูลจากการถอดเทปคําสัมภาษณและการเขียนพรรณนาของผูใหขอมูล ซึ่งแตละรายศึกษามี
ความยาวไมต่ํากวา 100 หนา ซึ่งผูวิจัยจะตองทําความเขาใจโดยพยายามขจัดอคติและการตัดสิน
ล ว งหน า ทํ า ความเข า ใจความหมายผ า นการเขี ย นพรรณนา การอ า นนี้ ทํ า หลายรอบโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเขาใจ มองเห็นภาพรวมๆ ของประสบการณการทํางานของผูใหขอมูลหลักแตละราย
5.2.2 ผูทําวิจัยอานซ้ําโดยเก็บรายละเอียดอยางชาๆ มีจุดมุงหมายเพื่อจําแนก หนวย
ของขอมูลที่มีความหมาย (meaning units) โดยกําหนดหลักในการจําแนกหนวยของขอมูล คือ
หนวยของขอมูลที่เกี่ยวของกับ จิต สังคม หรือพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับประสบการณการเปนครูผูมี
จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ข องผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ในกระบวนการนี้ ผู วิ จั ย สร า งหน ว ยของข อ มู ล ที่ มี
ความหมายโดยไมระบุคําจํากัดความไวลวงหนา หนวยของขอมูลที่มีความหมายนี้จะถูกวิเคราะหตอ
ในขั้นที่ 3
5.2.3 ผูทําวิจัยแปลงหนวยขอมูลที่มีความหมายใหเปนแกนของประสบการณทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร ผานการเปลี่ยนแปลงกรอบอางอิง (frame reflection) และการใช
จินตนาการ (imaginative
variation) คิ ดทบทวนจากการใชมุมมองที่หลากหลายเพื่อเขาใจ
ความหมายที่ เ ป น คํ า อธิ บ ายแก น ของปรากฎการณ แล ว กลั่ น กรองให เ หลื อ เฉพาะที่ เ ป น แก น
ตรวจสอบความสอดคลองในการแปลงหนวยความหมายกับผูวิจัยทานอื่นที่มีประสบการณวิจัยดาน
จิตวิญญาณ 1 ทาน ตามตัวอยางดังนี้
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ตาราง 7 ตัวอยางการใหรหัสขอมูล
ขอความจากการสัมภาษณ
การใหรหัสของผูวิจัย
การใหรหัสของผูวิจัยทานอื่น
-การรูจักตนเองคือการวางตัว
“การรูจักตัวเองเชนเราเนี่ยเปนครูวิธีการวางตัว - เปนตัวแบบที่ดีในวาง
ใหเหมาะสม
เรา เราเปนครูเราก็เหมือนแบบอยางอยาง ถา ตัวอยางเหมาะสม
เรารูตัวเองเปนครู ถาเราทําตัวไมเหมาะสมมัน
ก็เปนแบบอยางที่ไมดี การเปนครูตรงเนี่ยการ
ทําตัวการวางตัวลําบากคุณครูก็มีเทคนิคคือวา
สวนมากครูจะไมนอนบานโรงเรียน แทบจะ
ไมไดนอนบาน เพราะมีผูหญิงคนเดียวในพื้นที่
เราตองวางตัวใหเหมาะสมหนอย”
การทบทวน : การใหรหัสขอมูลของผูวิจัยไมตรงกัน แตมีความสอดคลองในประเด็นของการวางตัว ผูวิจัยจึง
เลือกที่จะใหรหัสของขอมูลนี้วา “การวางตัวเปนแบบอยางที่ดี”
“แรกก็ทําหนาที่ของเราอยางเชนวาเราเนี่ยเปน - การพัฒนาตนเองเพื่อเด็ก - พัฒนาตนเองเพื่อสรางความ
ครูรุนๆ เกาๆ เนอะ พอเราจบมาพัฒนาที่วาเรา - การพัฒนาตนเองใหทันตอ พรอมในการถายทอดใหกับเด็ก
ก็ตองนําตัวเองถึงเราจะอยูปาอยูดอยเราก็ตองรู เหตุการณเพื่อการถอยทอด
ว า ในระบบการศึ ก ษาคนเป น ครู ต อ งพั ฒ นา ความรูใหกับเด็ก
อยางไร ก็ตองไปเรียนตอ เราก็ตองรูจักพัฒนา
ตนเองเพื่อที่จะนําความรู การออกไปเนี่ยไดนํา
สิ่งอะไรใหมๆ มาใหเขา การนําความรูการนํา
อะไรมาทํ า ต า งๆ อยา งเรื่ อ งเทคโนโลยี ตา งๆ
เรื่องสื่อสารตางๆ เราสามารถถายทอดใหกับ
เด็ ก ได รั บ รู สิ่ ง ที่ อ ยู ภ ายนอกได นั้ น คื อ การ
พัฒนาของคนเปนครู ถึงเราจะอยูปาอยูดอย
เราก็ ต อ งทั น กั บ เหตุ ก ารณ ทุ ก อย า งเพื่ อ สิ่ ง
เหลานั้นเขามาเราจะไดบอกขาวกับเด็กของเรา
ได”
การทบทวน : การใหรหัสขอมูลของผูวิจัยความสอดคลอง ผูวิจัยจึงเลือกที่จะใหรหัสของขอมูลนี้วา “การพัฒนา
ตนเองใหทันตอเหตุการณเพื่อการถอยทอดความรูใหกับเด็ก” เนื่องจากในคําใหสัมภาษณมี key word สําคัญ คือ
การพัฒนาตนเอง ถายทอดใหกับเด็ก ยังมีคําวา “ทันกับเหตุการณ” ดวย หากใส key word นี้เพิ่มลงไปจะทําให
รหัสขอมูลสะทอนขอมูลไดชัดเจนขึ้น

โดยผูทําวิจัยตรวจสอบวาคําอธิบายที่ไดอธิบายสวนนั้น ยังคงอยูในกรอบของหัวขอหรือไม
แลวแปลงภาษาที่ใชใหในรูปแบบของภาษาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร เทาที่จะทําไดเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงประสบการณที่กําลังศึกษาอยูในแตละรายกรณีศึกษา จนกระทั่งครบทั้ง 3 ราย
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หลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดทําการจัดหนวยของขอมูลที่สอดคลองจากผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย ให
เขาหมวดหมูสรางเปนขอสรุปในชุดยอย ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําเอากระบวนการวิเคราะหแกน
สาระ (Thematic Analysis) เขามาชวยใหการจัดกลุมและจําแนกขอสรุปเปนชุดยอย ตามตัวอยาง
ดังนี้
ตาราง 8 ตัวอยางตารางการจัดกลุมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหของทุกกรณีศึกษา
การจัดกลุม
ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหง
ความเปนครู
นิยาม : การกระทําหรือการ
แสดงออกที่อยูในแนวทางที่ดี
ที่ครูควรปฏิบัติ

สวนประกอบยอยในกลุม
วางตัวเปนแบบอยางที่ดี
นิยาม : การที่ครูมีการปฏิบัติตน
ถูกตองตามระเบียบสังคมและมีความ
ประพฤติที่เหมาะสมกับกาละเทศะ
เปนตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติตามได
พัฒนาตนเอง
นิยาม : การที่ครูมีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงและ แกไข ในเรื่องตางๆ
ไดแก ความรู ความสามารถ และ
ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานครู
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

ตัวอยางรหัสขอมูล
“วางตัวเปนแบบอยางที่ดี”
“ทําตัวแบบอยางในการเอื้ออาทรตอ
ผูอื่นใหกับเด็ก”
“วางตัวเปนแบบอยางที่ดใี หกับเด็ก”
“การพัฒนาตนเองใหทันตอ
เหตุการณเพื่อการถอยทอดความรู
ใหกับเด็ก”
“ใฝหาความรูมาพัฒนา
ความสามารถของตนเอง”
“ใฝหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง”

การให คํ า จํ า กั ด ความของรหั ส ข อ มู ล และส ว นประกอบย อ ในกลุ ม นั้ น ผู วิ จั ย ได ยึ ด จาก
ลักษณะขอมูลที่มาจากสนามวิจัยเปนหลักโดยไมไดสรางคําขึ้นใหม หรือหากตองมีการนําเอาคําทาง
วิชาการมาใชก็จะทําการใหคําจํากัดความของคํานั้นใหอยูในขอบเขตของขอมูลที่ศึกษา หลังจากนั้น
ในการตีความความหมายถึงการพยายามดึงความหมายออกมาจากขอมูลที่มีอยู เริ่มจากการหา
ความเชื่อมโยงของขอมูล ดูความสัมพันธตางๆ ที่ปรากฎ โดยตั้งเปนคําถาม แลวพยายามรวบรวม
ขอมูลตางๆ จากปรากฎการณหลายๆ อยาง เพื่อมาพิสูจนและหาขอสรุปตีประเด็นนั้นๆ เมื่อได
ขอสรุปของแตละประเด็นที่พิสูจนแลววาเปนขอเท็จจริง นักวิจัยก็ดูวาขอสรุปนั้นสามารถตอบคําถาม
งานวิจัยหรือตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัยแลวหรือไม โดยเลือกใชการตีความแบบบรรยาย
เปนการอธิบายปรากฎการณโดยการบรรยายถึงองคประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวของ ที่จะบอกถึง
ความเปนมา สาเหตุ และผลลัพธของการศึกษา
5.2.4 ผูทําวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลใน 3 ขั้นตอนขางตน จนหมดทุกกรณีศึกษาแลว
จึงเริ่มทําการสังเคราะหผลที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 ทั้งหมด โดยนําเอาหลักการลําดับ
เวลา (time-series analysis) มาจัดแบงเวลาออกเปนชวงเพื่อทําใหมองเห็นแบบแผน โครงสรางและ
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เงื่อนไขที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมในแตละชวง (เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ และกาญจนา
ตั้งชลทิพย. 2552) ซึ่งการวิเคราะหและสังเคราะหไดแสดงผลไวในบทที่ 4 และ 5

6.การตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของขอมูล (Trustworthiness)
ในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของขอมูลดวย โดยมี
รายละเอียด
6.1. ความเชื่อถือไดของขอมูล (Credibility) สําหรับความเชื่อถือไดของขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยอยางมีกระบวนการ ดังตอไปนี้
6.1.1 การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ผูวิจัยใชขอมูลจากการสังเกต
พฤติกรรมของกลุมผูใหขอมูล หลักฐานเชิงประจักษตางๆ รวมกับการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของรอบขาง
กลุมผูใหขอมูลมาใชยืนยันความสอดคลองของขอมูล ไดแก นักเรียนหรือศิษยเกาของผูใหขอมูลหลัก
เพื่อนรวมงาน หัวหนางานหรือผูบริหารโรงเรียน และสวนในกระบวนการจัดกระทําขอมูล ผูวิจัย
ทบทวนขอมูลทั้งหมดจากถอดเทปบทสัมภาษณทั้งหมด ดวยการฟงเทปซ้ํา รวมทั้งรวบรวมการบันทึกที่
ผูวิจัยกระทําในขณะการเก็บขอมูลในแตละครั้ง
6.1.2 การทําวิจัยอยางมีขั้นตอนและเปนกระบวนการ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยประยุกต
แนวทางการวิจัยปรากฎการณวิทยาของอาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi) มาใชในโดยดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนที่ระบุไว และทุกขั้นตอนของการวิจัยอยูภายใตความคุมของกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ
6.1.3 มีการตรวจสอบการดําเนินการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญ (Peer debriefing) ใน
ขั้นตอนกอนการดําเนินการวิจัยไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการของสถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรและกรรมการผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
6.2 ความไววางใจได (Dependability) ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยและ
อธิบายใหเห็นถึงขั้นตอนการทําวิจัยอยางชัดเจน นําเสนอขอมูลครบถวนและครอบคลุมทํา ในทุก
กระบวนการในการทําการวิจัยและวิเคราะหขอมูล การสรางประเด็นซึ่งไดรับการตรวจสอบจาก
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6.3 การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability)
6.3.1 ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลและบันทึกไวอยางเปนระบบสามารถ
ตรวจสอบได ทั้งการบันทึกขอมูล การสัมภาษณดวยเทปบันทึกเสียง การถอดเทป การสัมภาษณ
แบบคําตอคํา ขอมูลการสัมภาษณไดรับการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนโดยการอานบันทึก
การถอดความพรอมกับการฟงเทปซ้ํา
6.3.2 มีการทํา บันทึกภาคสนาม (Field note) ในแบบ โดยจดบันทึกความคิด
ความรู สึ ก เหตุก ารณ รวมทั้งป ญหาที่ เ กิดขึ้น ในสนามเป นรายวั น เพื่ อนํา มาเตือ นความทรงจํ า
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เกี่ยวกับเหตุการณ อารมณ ความรูสึกของกลุมผูใหขอมูลในการสัมภาษณ นํามาใชการบรรยายแปล
ความและวิเคราะหขอมูลตามความเปนจริง
6.3.3 การอางคําพูด (Quotation) ของกลุมผูใหขอมูลในการนําเสนอขอมูล โดย
การใชถอยคําของกลุมผูใหขอมูลมากที่สุด การตัดคําพูดบางสวนไปจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหมี
การสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึ้น โดยยังตองคงความหมายเดิม
6.3.4 การสรุปขอมูลในขั้นตอนตางๆ เชน ในขั้นตอนของการใหรหัสขอมูล
(Coding) ผูวิจัยจะใชขอมูลสวนหนึ่งเพื่อไดทําการลงรหัสรวมกับผูวิจัยทานอื่น ซึ่งมีประสบการณ
การทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา เพื่อดูความสอดคลองของการใหรหัสขอมูล ใน
ขั้นตอนการจัดกลุมขอมูล (Category) การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล การคนหาแกนโครง
เรื่อง (Theme) การแปลความหมาย จะผานการตรวจสอบและทบทวนจากอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษารวม
6.4 ความสามารถในการนําไปศึกษาหรืออธิบายกรณีอื่นที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขที่
คลายคลึงกัน (Transferability) กลาวคือ การวิจัยนี้ไมไดมีจุดมุงหมายในการอางอิงไปยังประชากร
แต อ าจนํ า ผลการวิ จั ย ไปปรั บ ใช กั บ กลุ ม ที่ มี บ ริ บ ทใกล เ คี ย งกั บ ผู ใ ห ข อ มู ล ได ซึ่ งขึ้ น อยู กับ ความ
ตองการของผูนําผลการวิจัยไปใช

7. การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล
กอนทําการเก็บขอมูลตางๆ ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลอยางเปนทางการสง
ถึงผูใหขอมูลหลักและตนสังกัดเพื่อขออนุญาตและชี้แจงกระบวนการในการทําวิจัยใหกับผูใหขอมูล
หลั ก ได รั บ ทราบ และได ทํ า การโทรศั พ ท ติ ด ต อ โดยตรงถึ ง ผู ใ ห ข อ มู ล แต ร ายอี ก ครั้ ง เพื่ อ สร า ง
สัมพันธภาพที่ดีใหเกิดความไววางใจระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล และสอบถามความสมัครใจในการ
เขารวมวิจัยจากผูใหขอมูลทุกทาน โดยไดรับการยินยอมดวยวาจาจากผูใหขอมูลหลักที่จะใหความ
รวมมือในการวิจัยและเผยขอมูลได แตทั้งนี้เพื่อเปนการพิทักษสิทธิของผูใหขอมูลใหมากที่สุด ผูวิจัย
จึงละเวนที่จะอางถึงตัวบุคคลอยางเฉพาะเจาะจง ละเวนที่จะระบุถึงบุคคลอื่นๆ หรือสถานที่ตางๆ ที่
เกี่ยวของในคําสัมภาษณ
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงและภาพทุกครั้งกอนเริ่มตน
การสัมภาษณ และแจงใหผูใหขอมูลทราบวา ผูใหขอมูลมีอิสระในการใหขอมูลอยางเต็มที่ โดยมีสิทธิ
ตอบหรือไมตอบคําถามในประเด็นที่ไมตองการเปดเผยโดยแจงใหผูวิจัยทราบ รวมถึงสามารถแจง
ใหงดการบันทึกภาพและเสียงในบางสถานการณได โดยผูวิจัยไดปฏิบัติตามคําขอของผูใหขอมูล
อยางเครงครัด สวนการรักษาความลับของขอมูลนั้น ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลในสวนที่ไดการสัมภาษณ
และการบันทึกภาพไวในที่ปลอดภัย นอกจากนี้ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอของใจ
เพิ่มเติมจนกระจาง และมีเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจใหคําตอบดวยความสมัครใจ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาเชิ ง ปรากฏการณ วิ ท ยาเป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ในการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี
ลักษณะการใหความสําคัญกับมุมมองตามการรับรูของผูใหขอมูล (emic perspective) เปนการเนนที่
การศึกษาโครงสรางของประสบการณของผูใหขอมูล ดังนั้นกอนที่ผูวิจัยจะนําเอาขอมูลมาวิเคราะห
สรุปผล จึงจําเปนจะตองทําความเขาใจขอมูลพื้นฐานที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละรายกรณี
กอน ซึ่งในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการศึกษารายกรณีออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ภูมิหลังและบริบทของผูใหขอมูลเปนรายบุคคล
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหจัดกลุมขอมูลทั้งหมด

ผลการศึกษารายกรณี
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามปลายเปด และการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูใหขอมูล (ผูใหขอมูลหลัก) จํานวน 3 คน และทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติม (ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของขอมูล) จากกลุมบุคคลแวดลอมอีกจํานวน 15 คน
ซึ่งในการนําเสนอผูวิจัยจะทําการนําเสนอขอมูลดานภูมิหลังและประสบการณที่เกี่ยวของ
กั บ การปฏิ บ ติ ง านครู ข องผู ใ ห ข อ มู ล แต ล ะท า น โดยเน น แสดงให เ ห็ น ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ มี
ความสําคัญในประสบการณของผูใหขอมูลแตละรายกรณีคน เพื่อเปนการปูพื้นความเขาใจและเห็น
ความสําคัญของประสบการณของผูใหขอมูลแตละทาน ดังนี้
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ตาราง 9 สรุปขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลสวนบุคคล
การศึกษา
อายุงาน
ตําแหนง
หนาที่ความรับผิดชอบ

บริบทโรงเรียน

บริบทแวดลอมของพื้นที่

ผูใหขอมูลคนที่ 1 (p1)
เพศหญิง อายุ 56 ป
สถานภาพสมรสไมมีบุตร
ปริญญาโท
27 ป
ครูชํานาญการพิเศษ 3
รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษา ตั้งแต
ระดับชั้นประถมปที่ 1 – 6

ผูใหขอมูลคนที่ 2 (p2)
เพศชาย อายุ 47 ป
สถานภาพโสด
ปริญญาตรี
30 ป
ครูชํานาญการ 2
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลที ม วอลเล ย บ อลหญิ ง
ของโรงเรียน

เปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาด
กลาง มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300
คน มีครูประจําการทั้งหมด 10 คน
โรงเรียนตั้งอยูบนดอยบริเวณชายแดน
ภาคเหนือติดประเทศพมา สภาพทั่วไป
ของเด็กนักเรียนเปนเด็กชนเผา ซึ่งมีอยู
ทั้งหมด 4 เผา ผูปกครองสวนใหญมี
ฐานะยากจน มีอาชีพทําไร

เป น โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาด
ใหญมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2,000
คน มีครูประจําการทั้งหมด 200 คน
โรงเรียนตั้งอยูในอําเภอเล็กๆ ในจังหวัด
ขอนแกน สภาพทั่วไปของเด็กนักเรียน
ในที ม วอลเล ย บ อลเป น เด็ ก ที่ ม าจาก
ครอบครั ว ที่ มี ฐ านะค อ นข า งยากจน
ผูปกครองสวนใหญทําอาชีพรับจางใช
แรงงาน

ผูใหขอมูลคนที่ 3 (p3)
เพศชาย อายุ 57 ป
สถานภาพสมรส มีบุตร 2 คน
ปริญญาตรี
35 ป
ครูชํานาญการพิเศษ 3
รั บ ผิ ด ชอบสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร และ
ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่
4-6
เปนโรงเรียนระดับประถมศีกษาขนาด
เล็ก มีนักเรียนประมาณ 120 คน มีครู
ประจําการทั้งหมด 6 คน
โรงเรียนตั้งอยูในอําเภอเล็กๆ ใกลแนว
ชายแดนประเทศพมา สภาพทั่วไปของ
นั ก เรี ย นส ว นใหญ เ ป น เด็ ก ยากจน
ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง ทําไร
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สวนที่ 1 ภูมิหลังและบริบทของผูใหขอมูลเปนรายบุคคล
สําหรับขอมูลในสวนภูมิหลังนี้ เปนการนําเสนอขอมูลสวนตัว ประวัติ และการทํางานที่
เกี่ยวของกับตัวผูใหขอมูลเปนรายบุคคลโดยยอ เพื่อปูพื้นใหเห็นความเปนมาของผูใหขอมูลแตละคน
ดังนี้
ผูใหขอมูลคนที่ 1 (p1)
ภูมิหลัง
ผูใหขอมูลคนที่ 1 อายุ 56 ป เปนครูชํานาญการพิเศษ ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา
โท มีอายุงาน 27 ป สมรสแลวไมมีบุตร เกิดที่จังหวัดในภาคกลาง เปนบุตรคนที่ 11 จากของพี่นอง
ทั้งหมด 12 คน ครอบครัวฐานะปานกลาง สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปก
ศ.สูง) กอนจะเขาสูอาชีพครูผูใหขอมูลคนที่ 1 เคยมีประสบการณการทํางานดานอื่นมากอน ไดแก
เปนเจาหนาที่ศูนยแขนขาเทียมของโรงพยาบาล และเปนเจาหนาที่ฝายปฎิรูปของหนวยงานราชการ
เริ่ ม ต น อาชี พ ครู ค รั้ ง แรกที่ โ รงเรี ย นนานาชาติ เ อกชนแห ง หนึ่ ง สอนในรายวิ ช า
ภาษาไทย และยายมาเปนครูที่โรงเรียนเอกชนอีกแหงหนึ่ง ตอมาในป พ.ศ.2527 ผูใหขอมูลไดรับ
การตัวจากโครงการหลวงฯ ใหเขามาทํางานในตําแหนงครูอาสา จึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนที่
สอนเพื่อมาทํางานเปนครูอาสาของโครงการหลวงฯ ในทางภาคเหนือ โดยผูใหขอมูลคนที่ 1 เปนครู
อาสาคนแรกที่เขาไปทํางานยังพื้นที่ของหมูบาน
บริบททั่วไป
ผูใหขอมูลพักอาศัยอยูในบานพักครูของโรงเรียน โดยมีเด็กผูหญิงอายุประมาณ 15 ป
ซึ่งเคยเปนนักเรียนของผูใหขอมูลคนที่ 1 ซึ่งเรียนจบไปแลวมาอยูเปนเพื่อน ชวยดูแลบานรวมถึง
ชวยกิจกรรมตางๆ เชน การรับรองแขกของผูใหขอมูลหลัก โดยผูใหขอมูลจะใหคาตอบแทนและ
สนับสนุนใหเรียน กศน. สวนสามีเคยทํางานเปนเจาหนาที่ของโครงการหลวงฯ แตปจจุบันลาออกไป
ทํากิจการสวนตัวโดยเปดรานของชําตรงทางขึ้นและพักอาศัยอยูที่ราน ประมาณ 2 – 3 วัน จะ
เดินทางดวยรถยนตสวนตัวขึ้นมาบนดอย เพื่อเยี่ยมและนําเอาของใชจําเปนตางๆ ขึ้นมาใหกับผูให
ขอมูลหลัก หรือมารับผูใหขอมูลไปธุระในเมือง แตหากสามีไมวางผูใหขอมูลก็จะอาศัยรถของเพื่อน
ครูหรือรถโดยสารประจําทางเดินทางเขาไปในเมือง ในการเดินทางไปทํางานในแตละวันของผูให
ขอมูลหลักในปจจุบันนั้นใชวิธีการเดินไปเนื่องจากบานพักครูในอยูในบริเวณเดียวกับโรงเรียน
ถึ ง แม ใ นป จ จุ บั น พื้ น ที่ นี้ จ ะเป น สถานที่ ท อ งเที่ ย วและได รั บ การพั ฒ นาให มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานพอสมควรทําใหการเดินทางสะดวกกวาเดิม แตเนื่องจากสภาพพื้นที่อยูภูเขา
สูงในชวงฤดูฝนการเดินทางจึงคอนขางมีความเสี่ยงเนื่องจากมีเหตุดินถลมตามทางขึ้นเขาบอยครั้ง
จากการสัมภาษณบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พบวา ปญหาตางในพื้นที่ เชน ปญหาเสนเขตแดน
ปญหาบุคคลไรสัญชาติ ปญหายาเสพติด ก็ยังคงมีอยูจนถึงปจจุบัน
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บริบทการทํางานในอดีต
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นอยู ใ นภาคเหนื อ ของประเทศไทย บนพื้ น ที่ ด อยสู ง
สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นทั้งป ไมมีสาธารณูปโภคทั้งถนน น้ําปะปา ไฟฟา มีชาวเขาชนเผาตางๆ
อาศัยอยู มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมประเพณีคอนขางมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่ซึ่งเปน
แนวชายแดนที่มีทั้งปญหาเสนเขตแดน ปญหาบุคคลไรสัญชาติ ปญหายาเสพติด ปญหาความ
ยากจน ฯลฯ
การเริ่มตนของผูใหขอมูลหลักคนที่ 1 เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่อจากโรงเรียน
ยังไมมีทั้งตัวอาคารเรียนและนักเรียน การทํางานทุกอยางจึงตองเปนการเริ่มตม ซึ่งสวนที่ยากที่สุด
คือการรวบรวมกลุมเด็กๆ ใหเขามาเรียนหนังสือ เนื่องมาจากความเชื่อของผูปกครองซึ่งเปนชาว
ชนเผาที่ยากจน ไมนิยมใหลูกเรียนหนังสือแตตองการใหเด็กชวยทํางานมากกวา ผูใหขอมูลคนที่ 1
จึงใชวิธีออกเดินไปยังหมูบานตางๆ เพื่อจะชักชวนใหเด็กในหมูบานเขามาเรียนหนังสือ โดยใช
กิจกรรมตางๆ เชน การวาดรูประบายสี แจกขนม ดึงความสนใจของเด็กๆ และตองทําเชนนี้อยูเปน
เวลาเกือบ 1 ปกวา จนสามารถรวบรวมเด็กนักเรียนใหเขามาเรียนในหนังสือรวมกันและกอตั้งเปน
โรงเรียนได นอกจากการปฎิบัติงานดานการสอนปกติแลว ผูใหขอมูลคนที่ 1 ยังตองมีการใหความ
ชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลโดยขอความชวยเหลือจากเพื่อนใหสงยาตางๆ มาใชชวยชาวบาน
เพื่อเปนการสรางความเขาใจแกคนในชุมชนวาตนเองไมไดมีเจตนาราย และทําใหเกิดไววางใจที่จะ
ไดสงลูกหลานมาเขาเรียนหนังสือ
ในป พ.ศ.2529 โรงเรี ยนไดรั บการโอนจากโครงการหลวงเข ามาสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยในขณะนั้นมีการดําเนินงานในลักษณะเปนโรงเรียน
สาขา และผูใหขอมูลคนที่ 1 ก็ไดถูกโอนจากเจาหนาที่โครงการหลวง มาบรรจุเปน ขาราชการครูใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีครูอาสาของโครงการหลวง 1 คน
เขามาชวยสอน แตจะเปนในลักษณะผลัดเปลี่ยนกันเขามาเนื่องจากไมมีใครที่เขามาทํางานอยูได
นาน ตอมาในป พ.ศ.2535 ผูใหขอมูลคนที่ 1 ไดมีโอกาสรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่ง
จากการที่มีโอกาสรับเสด็จในครั้งนั้น ไดสรางความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจใหกับผูใหขอมูลเปน
อยางมาก ตอมาในป พ.ศ.2541 โรงเรียนไดมีการแยกตัวเอกเทศจากโรงเรียนตนสังกัด และ
ดําเนินงานอยางเต็มรูปแบบไดมีการสงผูบริหารและครูเขามาประจําที่โรงเรียน ซึ่งในชวงแรกผูให
ขอมูลจะตองมีการปรับตัวกับการทํางานในระบบราชการทําใหเกิดความทอใจจนคิดจะลาออก แตใน
เวลาตอมาก็สามารถก็แกไขปญหาและปรับตัวจนผานพนมาได
บริบทของโรงเรียนในปจจุบัน
ปจจุบันโรงเรียนเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 300
กวาคน ผูใหขอมูลคนที่ 1 ดํารงตําแหนงเปนครูชํานาญการพิเศษ (ระดับ 3) โดยรับผิดชอบสอนใน
สาระสังคมศึกษาสําหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 6 โดยลักษณะการสอนของผูให
ขอมูลคนที่ 1 และรับผิดชอบเปนที่ปรึกษาในโครงการกิจกรรมคุณธรรม(ชมรม)ของโรงเรียน
นอกจากนี้ต องรั บผิ ดชอบทํ าหน าที่เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนรับ ผิดชอบดูงานด านพั ฒนา
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บุคลากรของโรงเรียน และทําหนาที่เปนผูทําการแทนผูบริหารโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย รวม
ทั้งคอยใหความชวยเหลือดานตางๆ ใหขอมูลเกี่ยวกับเด็กนักเรียน และใหคําแนะนําดานการทํางาน
ตางๆ แกครูรุนนอง
เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโรงเรียนตั้งอยูในจุดที่ถือเปนแหลงทองเที่ยวทําใหในชวงฤดู
หนาวของทุกป จะมีนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศเขามาทองเที่ยวในหมูบาน หรือมาเยี่ยม
โรงเรียนเปนประจํา ทําใหโรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมตางๆ เปนการตอนรับแขกที่มาทองเที่ยว เชน
มีกิจกรรมการแสดงของชนเผาโดยนักเรียน กิจกรรมมัคคุเทศนนอย รวมถึงตองมีการเปดพื้นที่ของ
โรงเรียนเพื่อเปนที่พักคางแรมของนักทองเที่ยว ซึ่งผูใหขอมูลคนที่ 1 และครูของโรงเรียนทุกคนจะมี
กิจกรรมเหลานี้ที่จะตองทําเพิ่มจากภาระงานสอนในชวงฤดูหนาว
ผูใหขอมูลคนที่ 2 (p2)
ภูมิหลัง
ผูใหขอมูลคนที่ 2 เปนครูชํานาญการ (ระดับ 2) อายุงาน 30 ป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี สาขาสังคมศึกษา สถานภาพโสด เกิดที่จังหวัดในภาคกลาง ตอมาครอบครัวไดยายมาอยูจังหวัดใน
ภาคอีสาน (ซึ่งเปนบานเกิดของมารดา) เปนบุตรคนที่ 3 จากของพี่นองทั้งหมด 4 คน บิดามีอาชีพเปน
ขาราชการลูกจาง มารดามีอาชีพเปนชางเย็บเสื้อ ในชีวิตชวงวัยเด็กคอนขางลําบากเนื่องจากครอบครัว
มีฐานะคอนขางยากจน ตองดูแลตัวเองและชวยเหลืองานในบาน
หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ปกศ.สูง) จาก
คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกสังคม กอนเขาสูอาชีพครูผูใหขอมูลเคยทํางานเปนนักดนตรีในกรุงเทพฯ
ประมาณ 3 ป เริ่มตนอาชีพครูครั้งแรก ในป พ.ศ.2523 โดยผูใหขอมูลสอบบรรจุเปนขาราชการครู
ในตําแหนงครูบรรณรักษ โดยไดเลือกไปบรรจุยังโรงเรียนแหงหนึ่ง
บริบททั่วไป
ผูใหขอมูลคนที่ 2 พักอาศัยอยูในหอพักนักกีฬาซึ่งมีลักษณะเปนอาคารไม 2 ชั้น โดย
จะพักอยู ชั้นล างของหอพั ก เนื่ องจากผูใ หขอมูล ไมมีบ านพักอาศัยขางนอกจึงจะพักอยูที่หอพัก
นักกีฬาเปนประจํายกเวนในชวงที่จะตองเดินทางนํานักกีฬาไปแขงกีฬาในตางจังหวัด ผูใหขอมูลจะ
ทํากิจกรรมตางๆ ทั้งการรับประทานอาหาร ฝกซอม อานหนัองสือรวมกันเด็กนักกีฬาของทีม ในการ
เดินทางไปทํางานนั้นใหวิธีการเดิน เนื่องจากหอพักนักกีฬาตั้งอยูในบริเวณโรงเรียน เวนแตมีกิจธุระ
ที่จะตองเดินทางไปที่อื่นผูใหขอมูลคนที่ 2 จะใชวิธีโดยสารประจําทางเดินทางเขาไปในเมือง อาศัย
รถของเพื่อนรวมงานหรือรถของโรงเรียนเพื่ อเดินทางไปทํากิจธุระ เนื่องจากผูใหขอมูลไมมีรถ
สวนตัว
ปจจุบันนี้ทีมวอลเลยบอลของโรงเรียนมีนักกีฬาประมาณ 50 คน (มีตั้งแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง 6) โดยโรงเรียนจะจัดใหนักกีฬาเรียนอยูในหองเดียวกันทั้งหมดเพื่อความ
สะดวกในการดูแลการจัดตารางเวลาในการเรียน ผูใหขอมูลคนที่ 2 มีหองทํางานเปนหองชมรม
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วอลเลยบอลโดยเฉพาะ โดยมีเพื่อนครูทําหนาที่ประสานงานดานธุรการ 2 คน และครูผูชวยโคช 1
คน นอกจากนี้ยังมีครูอาสาจากหนวยงานอื่นที่เขามาชวยผูใหขอมูลในการดูแลการฝกซอมอีก 1 คน
ทีมวอลเลยบอลไดรับงบประมาณจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายในการพัฒนาทีม
และอยูในระหวางการจัดตั้งเปนสโมสรวอลเลยบอลอาชีพของจังหวัด
บริบทการทํางานในอดีต
สําหรับโรงเรียนแรกที่ผูใหขอมูลคนที่ 2 เลือกไปบรรจุนั้น เปนพื้นที่ทุรกันดารมาก
ที่สุดของจังหวัดในขณะนั้น สภาพพื้นที่ไมมีสาธารณูปโภคทั้งถนน น้ําปะปา ไฟฟา รวมถึงสภาพ
ชีวิตของเด็กและครอบครัวของโรงเรียนสวนใหญคอนขางมีฐานะยากจน ที่โรงเรียนจึงทําโครงการ
หอพักนักเรียนบานไกล โดยมีผูใหขอมูลคนที่ 2 เปนอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ และพัฒนาจน
ไดรับรางวัลหอพักดีเดนของจังหวัด และจัดหาทุนการศึกษาโดยระดมทุนจากเพื่อนและเครือขายที่
ตนเองรูจักเพื่อใหเด็กมีโอกาสไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาตนเองโดยไป
เรียนตอจนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร
หลังจากทํางานที่โรงเรียนแรก 11 ป ผูใหขอมูลคนที่ 2 ไดขอยายจากโรงเรียนแรก
มายังโรงเรียนที่ 2 ที่เปนโรงเรียนในระดับชั้นประถมถึงมัธยมตน โดยสอนในวิชาสังคมศึกษา เปนครู
ประจําหอพัก และไดเริ่มตนทํากิจกรรมกีฬาวอลเลยบอลที่โรงเรียนนี้ ซึ่งในขณะนั้นตัวผูใหขอมูลคน
ที่ 2 ยังไมไดมีความรูเกี่ยวกับวอลเลยบอล โดยเริ่มตนจากการนําเด็กมาฝกและไดติดตอเพื่อนที่เปน
ครูพละมาชวยสอน และพยายามหาทางพัฒนาตัวเองจากการอานหนังสือหรือตําราตางๆ เกี่ยว
วอลเลยบอล รวมทั้งมีการจดบันทึกและสอบถามจากผูรูอยูเปนประจํา และเพื่อจะไดดูแลเด็กให
ใกลชิดมากขึ้นจึงคิดนําเอาเด็กที่เลนวอลเลยบอลมาอยูในหอพักนักเรียน เพื่อใหมีเวลาซอมและไม
เสียการเรียน ทําใหเด็กที่ทํากิจกรรมวอลเลยบอลมีพัฒนาการในดานกีฬา และพฤติกรรมตางๆ ดีขึ้น
ตามลําดับ และผลงานทีมวอลเลยบอลของโรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียง โดยทํางานอยูที่โรงเรียนที่ 2 นี้เปน
เวลา 8 ป
ตอมาผูใหขอมูลคนที่ 2 ขอยายตัวเองเขามาอยูใกลบานมากขึ้น เพื่อใหเกิดความ
สะดวกในการเดินทางไปดูแลมารดา ซึ่งในขณะที่เขียนขอยายก็ไดมีโรงเรียนตางๆ เสนอที่จะรับผูให
ขอมูลคนที่ 2 เขาทํางานในโรงเรียนที่ 3 (โรงเรียนปจจุบันที่ผูใหขอมูลคนที่ 2 ทํางานอยู) โดยในการ
ตัดสินใจยายโรงเรียนนั้น ผูใหขอมูลคนที่ 2 ไดนําเอาเรื่องไปปรึกษากับเด็กนักกีฬาทีมวอลเลยบอล
ของตนเอง เพราะเห็นวาเปนโอกาสดีที่เด็กจะไดมีที่เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และไดเริ่มตนการงาน
เปนโคชในกิจกรรมกีฬาวอลเลยบอลอยางเต็มตัว โดยในชวงตนของการทํางานคอนขางประสบ
ปญหาอุปสรรคตางๆ ทั้งความไมพรอมของสถานที่พักและที่ฝกซอมสําหรับนักกีฬา งบประมาณ
สนับสนุนในการทําทีมวอลเลยบอล และยังมีปญหาเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน รวมถึงไดรับ
การตอตานจากเพื่อนรวมงาน แตเพราะความมุงมั่นตั้งใจจริงในการทํางาน ความอดทน และการ
เสียสละความสุขสบายสวนตัวเพื่อเด็กนักเรียนในทีมวอลเลยบอล ประกอบทัศนคติในเชิงบวกตอ
ปญหาตางๆ ทําใหผูใหขอมูลคนที่ 2 สามารถเผชิญปญหาและแกไขทุกอยางจนผานพนไปได
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บริบทการทํางานในปจจุบัน
โรงเรียนปจจุบันที่ผูใหขอมูลคนที่ 2 ทํางานอยูนี้ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
(พิเศษ) มีจํานวนนักเรียนประมาณ 2,000 คน โดยผูใหขอมูลหลักมีตําแหนงเปนครูบรรณารักษ
ประจําหองสมุดไมมีวิชาสอน แตหนาที่หลักคือ เปนโคชของทีมวอลเลยบอลของโรงเรียน ลักษณะการ
ทํางานของผูใหขอมูลนั้น จะมีการวางแผนการแขงขัน คัดเลือกนักกีฬาเขาทีม และกําหนดตารางใน
การซอมโดยในเทอมที่ 1 จะแบงเด็กเปน 3 กลุมตามลําดับความสามารถจะมีตารางซอมในแตละ
วันที่ชัดเจนวาจะตองทําอะไรบาง สวนในเทอม 2 จะยุบเหลือเด็กเพียง 2 กลุม วางระบบรุนพี่-รุน
นองใหมีการดูแลซึ่งกันและกัน มีการจัดที่พักอาศัยในรูปแบบของหอพักนักกีฬาของโรงเรียน โดยมี
คณะกรรมการประกอบดวยครูและนักกีฬาที่มีการเลือกตั้งกันเพื่อจัดระบบการดูแล มีดูแลควบคุม
การรับประทานอาหารใหไดรับคุณคาครบตามหลักโภชนาการ ดูแลเรื่องการเรียนของนักกีฬาโดยจะ
มีการจัดตารางเวลาในการอานหนังสือและทําการบานและจะคอยควบคุมดูแลอยางใกลชิด
นอกจากที่จะตองทําหนาที่เปนทั้งโคชและผูปกครองเด็กแลว ผูใหขอมูลจะตองทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาและชวยแกไขปญหาใหกับเด็กรวมไปถึงผูปกครอง เนื่องจากเด็กนักกีฬาในทีม
ทุกโดยสวนใหญเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่คอนขางลําบากจึงมีปญหาทั้งเรื่องของความขัดสนใน
ดานการเงิน รวมทั้งยังมีปญหาอื่นในครอบครัว ทําใหผูใหขอมูลคนที่ 2 ตองทําหนาที่เปนผูแกไข
ปญหาตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอตัวเด็ก โดยในการทํางานจะรวมมือกับผูปกครองและครอบครัว
ของเด็กอยางใกลชิดในการแกไขปญหา รวมถึงตองดูแลการฝกพฤติกรรมใหเด็กรูจักชวยเหลือ
ตัวเองและชวยเหลือเพื่อนในทีม รวมทั้งมีการปลูกฝงคุณธรรมในเรื่องของการมีความเอื้อเฟอเกื้อกูล
การใหความรักความเมตตา ใหโอกาสผูอื่น ความอดทน และการวางตัวในสังคม ใหกับเด็กในทีมทุก
คนอยูเสมอ
ผูใหขอมูลคนที่ 3 (p3)
ภูมิหลัง
ผูใหขอมูลคนที่ 3 ปจจุบันเปนครูชํานาญการพิเศษ (ระดับ 3) อายุงาน 35 ป
สถานภาพสมรสแลว มีบุตร 2 คน เกิดที่จังหวัดในภาคกลาง ครอบครัวมีฐานะยากจน บิดามีอาชีพ
เปนขาราชการกรมสรรพากร มารดาไมมีอาชีพ ในชีวิตชวงวัยเด็กอาศัยอยูกับยายและชวยยาย
ทํางานทุกอยาง จนกระทั่งยายเสียจึงไดยายกลับมาอยูกับมารดา เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาก็ได
ยายเขามาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมที่จังหวัดใกลกรุงเทพฯ โดยบิดาไดเอามาฝากเปนลูกศิษยวัน เมื่อ
เรียนจบชั้นมัธยมไดสอบเขาที่คณะทางดานเกษตรแตมีเหตุจึงทําใหไมสามารถเรียนไมจบได (ขอมูล
ในสวนนี้ผูใหขอมูลขอสงวนสิทธิ์ในการใหสัมภาษณ) บิดาจึงใหไปเรียนตอทางดานการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แตเพราะไมชอบงานครูจึงทําใหเรียนไมจบ ผูให
ขอมูลคนที่ 3 พยายามที่จะลงทุนทําการเกษตรแตถูกบิดาคัดคาน ผูใหขอมูลจึงเดินทางเขามา
ทํางานในกรุงเทพ กอนการเขาสูอาชีพครู ผูใหขอมูลคนที่ 3 เคยทํางานเปนพนักงานเสิรฟ พนักงาน
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โรงแรมในกรุงเทพฯ ชวงหนึ่งจนกระทั่งในป พ.ศ.2517 ก็ไดเขามาสมัครสอบเขาเปน ตํารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) ไดประมาณ 1 ปกวา
เริ่มเขาสูอาชีพครูครั้งแรกใน ปพ.ศ.2518 เนื่องจากมีโรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวน
ชายแดน เปดใหมอยูในพื้นที่จังหวัดที่ผูใหขอมูลคนที่ 3 ปฏิบัติงานอยู เมื่อผูใหขอมูลทราบวา ตชด.
มีโรงเรียน ซึ่งอยูภายใตพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งผูใหขอมูลมีความ
ศรัทธาในพระองคทานจึงตัดสินใจสมัครเขามาทํางานเปนครู ตชด.
บริบททั่วไป
ปจจุบันผูใหขอมูลสอนอยูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ
120 คน มีครูประจําการทั้งหมด 6 คน และมีครูอาสาเขามาชวยสอนกิจกรรมและภาษาอังกฤษอยู
บางเปนครั้งคราว มีอาคารเรียนจํานวน 3 หลัง อาคารหองสมุด 1 หลัง อาคารหองประชุม 1 หลัง
สระเลี้ยงปลา อาคารโรงอาหารและหองน้ําที่ไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
จากการสังเกตพบวา หองน้ําของโรงเรียนสะอาดไมมีกลิ่นไมพึงประสงค พื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน
สะอาดไมมีเศษขยะและมีการจัดตกแตงสวนไมประดับไวโดยรอบ นอกจากนี้พบวา สถานที่ของ
โรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่บริเวณเดียวกับวัด ทําใหชาวบานในชุมชนมักจะมาใชพื้นที่สนามฟุตบอลของ
โรงเรียนในการจัดทํากิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันกีฬา หรือเปนที่สําหรับจอดรถสําหรับไปทํา
กิจกรรมที่วัด ประกอบกับพื้นที่ของโรงเรียนไมไดมีการทํารั้วกันเขตอยางชัดเจน ทําใหมีผูคนเขาออกในพื้นที่โรงเรียนบอยครั้ง
ผูใหขอมูลคนที่ 3 พักอาศัยอยูในบานของตนเอง ซึ่งมีระยะทางหางจากโรงเรียนประมาณ
10 กิโลเมตร โดยในการเดินทางไปทํางานผูใหขอมูลหลักใชรถสวนตัวคนละคันกับภรรยา ทําใหการ
เดินทางไป-กลับหรือการเดินทางไปทําธุระในที่ตางๆ ทั้งนี้แมบางครั้งจะเปนวันหยุดราชการ แตผูให
ขอมูลคนที่ 3 มักจะมาทํางานที่โรงเรียนเปนประจํา
บริบทการทํางานในอดีต
ในชวงแรกของการเริ่มทํางานในฐานะครู ตชด.ของผูใหขอมูลคนที่ 3 นั้น เต็มไปดวยความ
ยากลําบาก เนื่องจากในเวลานั้นพื้นที่บริเวณนี้ถือเปนพื้นที่สีชมพู และมีเหตุการณความรุนแรงใน
พื้นที่บอยครั้ง ประกอบกับความไมพรอมในทุกๆ ดานของโรงเรียน จึงทําใหการดําเนินการเรียนการ
สอนมีความยากลําบากตองอาศัยศาลาวัดเปนหองเรียน และเพราะมีครูอยูเพียงแค 2 คน หลังจาก
นั้นชาวบานไดรวมกันสรางอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมาก และในเวลาตอมานิสิตนักศึกษาที่มาออก
คายอาสาจึงมาชวยสรางเปนอาคารโรงเรียน นอกจากภารกิจดานการเรียนการสอนแลว ผูใหขอมูล
คนที่ 3 ยังตองทําหนาที่ใหการดูแลดานสาธารณสุขแกคนในชุมชนดวย ในระหวางการทํางานผูให
ขอมูลคนที่ 3 สังเกตวา เด็กของโรงเรียนเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาแลวก็ไมมีโอกาสไดเรียนตอใน
ระดับมัธยม เนื่องจากฐานะทางบานยากจนและไมเกงดานวิชาการ ผูใหขอมูลจึงคิดนํากิจกรรมกีฬา
เขามาพัฒนาเด็กนักเรียน เพราะเห็นวาเด็กนักเรียนมีพื้นฐานรางกายที่แข็งแรง และไดสงเด็กเขา
แขงกีฬาจนประสบความสําเร็จ ทําใหเด็กหลายคนไดมีโอกาสเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และสราง
ความรวมมือจากชาวบานในชุมชนไดเพิ่มขึ้นดวย ในชวงที่ทํางานเปนครูตชด. ผูใหขอมูลเองก็ยังไม
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มีวุฒิการศึกษาทางดานครู จึงไดเขาศึกษาตอโดยในตอนแรกเขาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร
ประโยคครูมัธยมพิเศษ (พ.ม.) และประกาศนียบัตรครูพิเศษทางการศึกษา (พ.กศ.) โดยใชเวลา
ในชวงวันหยุดเขามาอบรมและทําการสอบ ซึ่งก็สามารถสอบผานทั้ง 2 หลักสูตร
ป พ.ศ.2532 เกิดการเปลี่ยนพื้นที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตนสังกัด ประกอบกับ
ชวงนั้นภรรยาของผูใหขอมูลคนที่ 3 กําลังทองจึงทําใหผูใหขอมูลตัดสินใจขอโอนยายจากการเปนครู
ตชด.มาเปนครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา(สพฐ.) หลังจากโอนยายมาอยู
ในโรงเรียนแรกในสังกัด สพฐ. ผูใหขอมูลยังคงนําเอาแนวทางของการใชกิจกรรมกีฬามาพัฒนาเด็ก
นักเรียนอยู แตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากในการพัฒนาดานกีฬาจะตองใหเวลาในการ
ฝกซอมเต็มที่ ซึ่งสภาพของโรงเรียนรัฐบาลนั้นจะเนนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเปนหลักไมเอื้ออํานวย
ตอการฝกซอมอยางทุมเท จึงทําใหไมสามารถทํางานพัฒนาเด็กไดเทากับชวงที่อยูโรงเรียน ตชด.
ป พ.ศ.2540 ผูใหขอมูลคนที่ 3 ไดโอนยานมาอยูโรงเรียนแหงที่ 2 (ในสังกัด สพฐ.) ผูให
ขอมูลคนที่ 3 พยายามหากิจกรรมที่สามารถจะพัฒนาเด็กไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน และนึกไปถึงครั้งหนึ่งที่ผูใหขอมูลเคยมีโอกาสไปเห็นการแขงขันสวดมนตทํานองสรภัญญะ
ในงานวันวิสาขบูชาที่สนามหลวง จึงคิดนําเอากิจกรรมสวดมนต-นั่งสมาธิมาใชในการพัฒนาเด็ก
จากนั้นผูใหขอมูลก็เริ่มศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของกับการสวดมนตทํานองสรภัญญะ โดยการสืบถาม
จากผู รู หาเทปอุ ป กรณ ต า งๆ มาช ว ย ทุ ม เทเวลาในการฝ ก ซ อ มพั ฒ นาเด็ ก และส ง เข า แข ง ขั น
จนกระทั่งประสบความสําเร็จไดรับรางวัลในระดับประเทศ 2 ปติดกันในป พ.ศ.2544-2545
สภาพการทํางานในปจจุบัน
ปพ.ศ.2546 ผูใหขอมูลทําเรื่องขอยายมาอยูโรงเรียนแหงที่ 3 (ในสังกัด สพฐ.ซึ่งเปน
โรงเรียนปจจุบันที่ผูใหขอมูลปฏิบัติงานอยู) เพื่อมาชวยภรรยาของผูใหขอมูล (ผอ.โรงเรียน) ทํางาน
เนื่องจากโรงเรียนแหงนี้มีปญหาหลายดานและกําลังจะถูกยุบเนื่องจากจํานวนนักเรียนนอยลง จึงทํา
ใหผูใหขอมูลตองเผชิญกับปญหารอบดาน แตดวยความที่เปนคนที่ทํางานอยางทุมเทจริงจัง มีการ
วางแผนรอบคอบ เปนคนใจเย็น และมีบุคลิกภาพที่สุขุม จึงทําใหผูใหขอมูลสามารถแกไขปญหา
ตางๆ สําเร็จลงได โดยการดึงความรวมมือจากผูปกครองและชาวบานในชุมชนเขามารวมในการ
แกไขปญหาตางๆ รวมถึงไดรับความชวยเหลือจากเครือขายตางๆ ที่ผูใหขอมูลไดเคยใหความ
ชวยเหลือไว หลังจากที่สามารถแกไขปญหาพื้นฐานของโรงเรียนไดแลว โรงเรียนก็ไดเริ่มพัฒนาใน
ดานตางๆ โดยผูใหขอมูลจึงไดนําเอารูปแบบของกิจกรรมสวดมนตมาใชพัฒนานักเรียนในโรงเรียน
จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการแขงขันระดับประเทศอีก นอกจากนี้ยังทําการสงเสริมจนโรงเรียน
สามารถพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดาน ทั้งวิชาการ กิจกรรม และสุขภาพ เปนโรงเรียนที่ไดรับรางวัล
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ ในป 2551 และไดรับรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหแกนของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
หลังจากได จัด กระทํ า กับ ข อ มูล เสร็จ แลว ผูวิจัย เริ่ มทํ า การจําแนกหน ว ยของข อ มูล ที่ มี
ความหมาย (meaning units) ที่เกี่ยวของกับจิต หรือพฤติกรรม ที่สะทอนแกนของจิตวิญญาณความ
เปนครูจากประสบการณทํางานของผูใหขอมูลเปนรายบุคคลจนกระทั่งครบทั้ง 3 รายกรณี หลังจาก
นั้นจึงนําหนวยของขอมูลที่มีความหมายของผูใหขอมูลทั้ง 3 รายกรณีมาจัดกลุมเปนหนวยของ
ขอมูล โดยพิจารณาความสอดคลองของหนวยขอมูลยอยของผูใหขอมูลแตละคนรวมกันไดประเด็น
ของหนวยความหมายในภาพรวมทั้งหมด 16 ประเด็น ตามลําดับ ดังนี้
มองเห็นคุณคาในอาชีพครู
มองเห็นคุณคาในอาชีพครู ในที่หมายถึงการที่ครูใหความสําคัญ ตระหนักวาอาชีพ
ของตนเองนั้นสรางประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม จากขอมูลพบวา ผูใหขอมูลคนทั้ง 3 ราย มี
ความเขาใจและใหคุณคาตออาชีพครูที่มากกวาแคการทํางาน โดยมองวา อาชีพครูเปนตนกําเนิด
ของอาชีพตางๆ ในสังคม เพราะจะตองผานการเรียนซึ่งครูคือบุคคลที่สําคัญในฐานะผูอบรมสั่งสอน
ใหบุคคลมีความรูที่จะนําไปประกอบอาชีพได
“อาชีพครูเปนอาชีพที่สรางบุคลากรในอาชีพทุกอาชีพ ดั้งนั้นถาเรามีความ
ตั้ ง ใจที่ จ ะให ค วามรู ห รื อ ว า ให ก ารอบรมสั่ ง สอนศิ ษ ย อ ย า งดี อย า งมี คุ ณ ธรรมใน
จรรยาบรรณของครู คือวาเด็กเขาก็จะไดรับการถายทอดที่ดีออกไป”(p2)
นอกจากนี้การทํางานบนพื้นที่ทุรกันดารกับเด็กที่ดอยโอกาส มีสวนที่ชวยสรางให
ผูใหขอมูลไดเรียนรูถึงความสําคัญของอาชีพครูอีกดวย
“การที่เราไดมาเปนครูสอนเด็กชาวเขา การเปนครูสอนเด็กที่ดอยโอกาส
ทุกทาง การเปนครูที่สอนเด็กที่ไมรูอะไรเลยใหรูหนังสือ ทําใหเรารูคุณคาของความ
เปนครูวาความเปนครูในที่ๆ เขาตองการเราเนี่ยยิ่งใหญมาก การที่ๆ เราเปนทุกๆ
สิ่งของเขา”(p1)
ความเชื่อวาอาชีพครูคือการทําบุญ
ความเชื่อวาอาชีพครูคือการทําบุญ คือ การที่ครูยอมรับวาการทํางานในอาชีพครู
เปนการทําบุญอยางหนึ่ง และยอมรับวาผลของการตั้งใจปฏิบัติงานครูอยางดีทําใหตนเองไดรับผล
แหงการทําดีตามมา จากขอมูลพบวา ผูใหขอมูลทั้ง 3 รายมีความเชื่อที่สอดคลองกันวา การที่ตนเอง
ไดมาทํางานในอาชีพครูถือวาเปนบุญ การทํางานในอาชีพครูเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ และการตั้งใจ
ทํางานอยางดีก็เปนการไดทําบุญตลอดเวลา โดยความเชื่อของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย ตางอางอิงจาก
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หลักของพุทธศาสนาเรื่องของการใหธรรมะเปนทาน และเชื่อวาผลบุญจากความตั้งใจทํางานใน
หนาที่ครูอยางเต็มที่ทําใหตนเองและครอบครัวไดรับสิ่งดี
“เวลาเราเชื่อเรื่องบุญกุศล อาชีพอื่นเนี่ยทําแลวไมไดกุศลเทากับอาชีพครู
หรอก เพราะวาอาชีพครูเหมือนกับทําทาน เพราะถาจะทําทานใหไดกุศลมากก็คือ
ธรรมทาน ก็คือการใหวิชาความรูเปนทาน อันนี้คือพระพุทธเจาบอก ใหอามิสทาน
คือทานที่เขาใหเปนพวกวัตถุ สูการใหที่เปนธรรมะไมได การใหที่เปนธรรมะก็ดู
ตั้งแตทํางานเปนครูมาเราตั้งใจทํางานตรงเนี่ยมาตลอด ใหโดยที่ไมไดคิดอะไรนะ
แลวก็เราตั้งใจทํางานแลวเสร็จ มันมีอานิสงสที่กลับมาที่ตัวเรา มีแตสิ่งดีๆ นะ เห็น
กับตัวเองเลยวา ทุกวันเนี่ยเรามีความเปนอยูดี มีครอบครัวที่ดีไมไดมีปญหาอะไร
เลยนะ มันเนื่องจากเราไดอานิสงสจากตรงนี้ แลวอานิสงสที่ไดเยังสงไปถึงลูกๆ ก็ดี
ไมเกเรทุกคนก็ดีนะ” (p3)
หัวใจในการทํางานอยูที่ลูกศิษย
หัวใจในการทํางานอยูที่ลูกศิษย คือ การที่ครูมีเปาหมายในการทํางานเพื่อเปนการ
พัฒนาเด็ก และมีการปฎิบัติโดยคํานึงถึงผลประโยชนของเด็กเปนหลัก ในการศึกษาประสบการณ
การทํางานของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย พบวา หัวใจในการทํางานครูของผูใหขอมูลทั้ง 3 คน คือ
ตองการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนของตนใหดีขึ้น
“คือถาหัวใจเราอยูที่ลูกศิษยใจใชไหมฮะ เราตองคนควาวิชาเหลานี้ดีๆ
เพื่อไปสั่งสอนลูกศิษย ถายทอดใหลูกศิษยอยางถองแท เรียงลําดับการถายทอดให
เขาไดซึมซับความรูเหลานี้อยางแทจริง..เหมือนของพี่ เราปรารถนาดีที่อยากจะให
เด็กเขาเลนเกง คือพยายามใหกําลังใจเขาขึ้นมาใหได ตรงนี้คือจิตใจของลูกศิษยแลว
พี่วานี้คือจุดสุดยอดของครูแลว อยาไปหวงอยางอื่น บางทีมีปญหาอะไรก็ชั่ง พอเขา
ไปในหองตองยิ้มแลว มีความปรารถนาเราตองสอนเนื้อหาเต็มวิชากับเขา แลวให
เขาไดรับความรูอยางจริงๆ ไมใชสอนแคครบเนื้อหาวิชาแตเด็ก ไมไดอะไรเลยอยาง
เงี้ย เด็กไมเขาใจวิชาในเนื้อหาที่เรียน คือ ตองเอาลูกศิษยเปนที่ตั้งในจิตใจ ในหัวใจ
ของเรานะฮะ” (p2)
ซึ่งความตองการที่จะพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี้ เกิดจากประสบการณที่
ผูใหขอมูลไดเรียนรูจากการทํางานในสภาพที่ขาดแคลนไมมีความพรอม ทําใหเกิดความตองการที่
จะพัฒนาเด็กนักเรียนที่อยูในบริบทเหลานี้ไดรับการพัฒนามากขึ้น
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“เปลี่ยนแตมันไมเหมือนกัน..ที่นั่นเราสอนใหเขาดีเขาก็มีรางวัลมาใหกับ
เรา แตที่นี่เราตองให ไมใชเขาใหเรา มันตางกัน คือตองใหทางนี้เราตองใหอยาง
เดียว ใหเพื่อจะไดใจเขามา.. มันไมเหมือนกันเลย อันนี้คือสิ่งที่ขาดอันนี้คือสิ่งที่เรา
ตองเติม”(p1)
เมื่อผูใหขอมูลไดกําหนดเปาในทํางานของตนเองอยางชัดเจนแลว ก็แสดงออกถึง
ความการกระทําที่มุงไปสูเปานั้น แมวาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการณตางๆ ในการทํางานหรือ
การเผชิญตออุปสรรคตางๆ ซึ่งผลตอรูปแบบการปฏิบัติงานของผูใหขอมูลบาง แตทิศทางในการ
ปฏิบัติงานก็ยังคงมุงไปสูเปาหมายในการทํางานของตนเอง คือ ทํางานเพื่อใหเด็กไดรับประโยชน
สูงสุด
“ในการมาเปนครูที่นี่หรือการเปนครูอยู ตชด.เนี่ย อยางนึง เราก็คืออุทิศ
ตัวเพื่อเด็ก ถึงลักษณะการทํางานมันจะตางกันบาง แตเปาหมายมันไมตางกัน คือ
เปาหมายเนี่ยเราจะอยูที่เด็ก”(p3)
ความมุงมั่นทํางานเพื่อเด็ก
ความมุ ง มั่ น ทํ า งานเพื่ อ เด็ ก คื อ การที่ ค รู มี ค วามตั้ ง ใจล น เป ย ม ด ว ยการทุ ม เท
แรงกาย แรงใจ สติปญญา เวลา และทรัพยากร โดยไมยอทอ ในการกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
ชวยเหลือใหเด็กไดประสบเร็จและไดรับการพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น ถึงแมวามีบริบทและ
ลักษณะการทํางานแตกตางของผูใหขอมูลทั้ง 3 รายจะมีความแตกตางกัน แตจากขอมูลพบวา ผูให
ขอมูลทุกรายมีการแสดงออกถึงความตั้งใจมุงมั่นในการทํางานเพื่อนักเรียนในลักษณะคลายคลึงกัน
ดวยการทุมเทเวลาในการสอนหนังสือใหความรูกับเด็กนักเรียนอยางเต็มที่ พยายามใหความชวย
ดูแลเด็กตลอดเวลา
“ครูของที่นี่มันตองเปนทุกๆ อยาง บางทีคําวาครูของเราตรงนี้ก็ตองเปน
ถึงครูของพอแมเด็กดวย เราสอนลูกเขาเสร็จเรียบรอย อยางไปบานเด็กเปนเหา
อยางเงี้ย เราไปบานเขาเราก็ไปบอกพี่แมเขาวาใหรักษาเหาที่หัวเขาดวย เพราะถา
เขาไมรักษาเหาลูกเขาที่เปนลูกศิษยของเราก็จะไปติดแลวกลับมาที่โรงเรียนอีก เรา
สอนลูกเขาเราก็ตองไปเปนครูที่บานเขาดวย เรื่องการกิน การอยู เราก็ตองสอนเขา
ทางออม เพราะมันเชื่อมโยงถึงนักเรียนของเรา”(p1)
รวมทั้งเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อใหเด็กไดรับประโยชน โดยมองขามความเปน
หนาที่ การตอตาน กาวิพากษวิจารณ การไดหรือเสียประโยชนสวนตน ซึ่งการความมุงมั่นที่จะให
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การชวยเหลือตอเด็กนี้ไมไดจํากัดอยูเพียงแตเด็กนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของผูใหขอมูลใน
ปจจุบันเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใหความชวยเหลือกับเด็กนักเรียนที่เรียนจบไปแลวดวย
“จุดเดนคือเกงนะ คือจะมองดูเวลาแกอยูสนามใหญ คือเราดูออกวาเกง
เกง แลวเปนคนที่ทุมเทมาก ทุมเทใหกับเด็กนักเรียนหมด เมื่อกอนก็ไมมีใครเขาใจ
แตเดี๋ยวนี้แกเขาใจแลวละ ผูบริหาก็สนับสนุน” (หัวหนางาน p2)
“อยางพี่เขาเปนคนทุมเทเรื่องการทํางานมากๆ เลย เขาก็ตองการใหเด็ก
ไดจริงๆ เราทํางานรวมกับเขา เรารูเลยวาเด็กตองไดแบบนั้น เพราะพี่ทํางานไมเคย
เหนื่อยเลย ไมเคยไดยินจากปากเขาเลย”(เพื่อนรวมงาน p3)
ทํางานดวยความตองการจากภายใน
ทํางานดวยความตองการจากภายใน ในที่นี้คือ การที่ครูกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตาม
ความต อ งการหรื อ ความพึ ง พอใจของตนเองโดยไม ขึ้ น อยู กั บ สิ่ ง จู ง ใจจากภายนอก ซึ่ ง ใน
ประสบการณการทํางานของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลหลักเลือกจะทํากิจกรรม
ตางตามความตองการจากภายในของตนเอง ไมขึ้นอยูกับเงื่อนไขของหนาที่ที่มากําหนด ไมขึ้นอยู
กับผลประโยชนอื่นไดเขามาเกี่ยวของ
“ความตองการที่ออกมาจากใจของตัวเอง คืออยากสั่งสอนศิษย มีความ
อยากโดยไมตองมีอะไรมาเปน condition มาลอ ตอง 2 ขั้นนะ ไมใชเปาหมายอยาง
งั้น เห็นศิษยคนนี้เขาเรียนไมเกง ทํายังไงใหเขาเรียนเกงขึ้นมาได ครอบครัวเด็กคน
นี้ขาดแคลนจะทํายังไงใหพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น ไมใหเขาขาดแคลนเหมือนที่
เขาเปนอยู บางวันเด็กไมมีเงินมาโรงเรียนเลยอยางเงี้ย เราอยากไปพัฒนา อยากให
เขา ไปชี้ชองใหเห็นวาเรามีโอกาสนะลูก เรามีโอกาสขอแตเราไมทอไมนอยเนื้อต่ําใจ
วาเราเปนคนจนนะ โดยมีความขยันการพัฒนาตัวเองเนี่ยตรงนี้มากกวา”(p2)
และพบวา การทํางานดวยความตองการจากภายในของผูใหขอมูลนี้ มีลักษณะของ
การทํางานตามความพอใจ ไมมีเวลามาเปนเครื่องกําหนดการเริ่มตนหรือจะสิ้นสุดของงาน แต
คํานึงถึงความสําเร็จจากงานเปนหลัก
“คือถาหากวาเวลาเราทํางาน ทุกวันนี้ที่ทํางานไปโดยที่มันไมไดคิดถึง
เวลา คือเวลามันไมใชเครื่องกําหนด ไมใชเครื่องกําหนดวาพอถึง 4 โมงแลวมันหมด
เวลาแลว แตเราจะทําตามอารมณที่เราอยากทํา เราทําตามความพอใจที่เราอยากทํา
แตวาไอความพอใจของเรานั้นมันก็คืองานแหละ บางทีเรามาทํางานที่โรงเรียนเนี่ย
เชน ปลูกตนไมในโรงเรียนเนี่ยมันไมเสร็จ เราก็ทําตอใหมันเสร็จ มันจะเสร็จเมื่อไหร
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ไมเสร็จก็ตอเสาร-อาทิตย เพราะวาเวลาปกติเรามาทําไมไดอยูแลวใชไหม ก็ตองทํา
เย็นๆ ถาเราไมปลูกใครจะปลูกนักการก็ไมมี เนี่ยจะทําสวนยอมจะทําอะไรอยางเงี้ย
นะ ก็ตองลงเองลงมือเองหรือการทําสื่อการสอนอะไรก็ดี มันก็ตองทําเอง เราก็ตอง
ทํางานของเราไปดวย”(p3)
มีแรงพลังในการทํางาน
มีแรงพลังในการทํางาน ในที่นี้คือ การกระทําในกิจกรรมตางๆ ของครูที่แสดงให
เห็นถึง การทํางานอยางทุมเท มีความเพียรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค และเปนการกระทําอยาง
มีความสุข ซึ่งขอมูลของผูใหขอมูลทั้ง 3 คน ที่แสดงออกผาน การกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยความ
สนุกสนาน มีความสุขและสบายใจที่ไดทํางาน มีความกลาหาญที่จะตอสูกับอุปสรรค และอดทนไม
ทอถอยตอความยากลําบากรวมทั้งสามารถที่จะสรางกําลังใจขึ้นมาเพื่อตอสูกับงานดวยการมอง
ผลงานที่ตนเองไดทําผานมานํามาใชเปนแรงผลักดันใหทํางานตอไป
“ครูมีความรูสึกวา ถาไดคิดแลวไดทําตามที่ตัวเองคิดแลวเห็นผลงานรูสึกมี
ความสุข สนุกมาก ถางานมีปญหาเยอะ แลวถาเราสามารถเขาไปแกปญหาของงาน
ไดเนี่ย มันจะไดมาก ไดนอย โอเค แฮปปมากเลย..ถาเปนงานเราตองเอางานที่มี
ความรูสึกออกจากใจ ทําใหเรารูสึกวาเราทนมันไดไหม ถาเราไมไดเราตองเพิ่ม
กําลังใจ เพิ่มหาวิธีการสูกับมันทํามันใหได เรากาวไปไดแคกาวหนึ่งแลวกาวไปอีก
ไมไดเพราะมันมีอะไรขวางอยู เราจะตองทําสิ่งที่มันขวางอยูใหหายไปเพื่อเราจะกาว
ได อีกนิดนึงก็ยังดี มันเปนพลังอยางหนึ่งในการทํางาน ถาทํางานแลวมันสําเร็จ มัน
เริ่มจุดประกายใหเรากาวตอไป ไมไดคิดจะตองไดทั้งหมด นิดนึงเราก็พอใจ”(p1)
เปนครูตลอดเวลา
เปนครูตลอดเวลา คือการที่ครูอุทิศเวลาทั้งหมดใหกับการปฏิบัติหนาที่ครู ตระหนัก
ถึงบทบาทและการทําหนาที่ และความตั้งใจในการทําหนาที่ครูใหกับผูเรียนตลอดชีวิตหรือเทาที่
ตนเองจะสามารถทําได จากการศึกษาประสบการณการทํางานของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย พบวา ผูให
ขอมูลแสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่การเปนครูตลอดเวลา โดยมองวาการเปนครูนั้นไมใชเปนเพียง
การทํางานในชวงเวลาราชการเทานั้น แตครูตองทําหนาที่ของตอนเองตลอดเวลา ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรียน ตองรูจักและเขาใจไปถึงครอบครัวของนักเรียนดวย
“ระหวางการสอนหนังสือในหอง แตภาระสิ่งตางๆ ที่มันมาจากตัวเด็ก ทํา
ใหเรารูวาการเรียนไมใชอยูในเฉพาะหองเรียน เราสอนเด็กคนหนึ่งเราก็ตองเรียนรู
ไปถึง พอแมเขาสภาพความเปนอยูครอบครัวเขา เพราะเด็กมาเรียนหนังสือ จาก
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มองหาเราในแววตาของเขา บางคนสดใส บางคนราเริง บางคนเศรา บางคนมีอะไร
บางคนมีอาหารกิน บางคนไมมีอาหารกิน ทําใหเราอยากรูวานอกเหนือจากตรงนี้ไป
แล ว เนี่ ย เด็ ก มี ป ญ หามี อ ะไร มั น ก็ เ ลยทํ า ให เ ราเข า ไปดู แ ลศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียนของเราตรงนี้ แกไขไป เพราะงั้นคําวาครูไมใชเฉพาะสอนอยูใน
หอง เราก็ตองออกไปขางนอก เพื่อเรียนรูสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับนักเรียนของเรา”
(p1)
ดังนั้นในการปฏิบัติหนาที่ของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน นอกจากการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรียนแลว ยังมีการติดตามดูแลเด็กนักเรียนนอกเวลาเรียน ดวยการเยี่ยมบาน
สืบหาขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวเด็กนักเรียน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการที่จะใหความชวยเหลือ
เปดโอกาสใหเด็กสามารถพูดคุยขอคําปรึกษากับตนเองไดตลอดเวลา
“เราดูแลเขาทุกเรื่องไมใชวาเรื่องเรียนอยางเดียว มันตองนอกเวลาดวย เรา
ตองสามารถเปนครูไดทั้งในเวลาและก็นอกเวลา เปนครูนอกเวลาหมายความวาไปเจอ
เด็ ก ที่ ไ หนมี ป ญ หาเราก็ ช ว ยเหลื อ ดู แ ลเขาตลอด และก็ ค อยอบรมสั่ ง สอนเขา คื อ
สามารถจะพูดกันได 24 ชั่วโมง ตอนไหนก็ไดไมใชวาตอนอยูหนาโรงเรียนยังคุยกันดี
แตพอออกไปแลวเนี่ยไมรูจักกัน หรือกลายเปนคนอื่น ตองสอนไดทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน”(p3)
นอกจากการใหการดูและชวยเหลือเด็กนักเรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนแลว
แมแตเด็กนักเรียนที่เรียนจบออกไปจากโรงเรียน ผูใหขอมูลก็ยังคอยติดตามขาว ใหความชวยเหลือ
หรือใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ อยูเสมออีกดวย
“ทีมชาติเดี๋ยวนี้เลย ชุดที่เขาชนะจีนนี้แหละ ชนะจีน 3-1 ดังไปทั่วโลก เขามี
แฟน มีแฟนในมหาวิทยาลัยนะ เขากลัววาโคชจะไปดุเขา เขาก็งอนไมคอยพูดไม
คอยคุยกับเรา แตพอเขาขึ้นป 3 ตอนเนี่ย เขาเลิกกับแฟน คนแรกที่เขาโทรหาคือ
เรา”(p2)
นอกจากนี้ในผูใหขอมูลทั้ง 3 คนยังพบวา ผูใหขอมูลตางก็แสดงความหวังจะทํา
หนาที่ครูของตนเองตอไปแมวาจะเกษียณอายุราชการแลวก็ตาม โดยมองวาหนาที่ของความเปนครู
นั้นเปนภารกิจเปนการให จึงจะตองทําไปตลอด
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“ความสําเร็จมันไมมีหรอกในอาชีพครูเนี่ย มันคือครูก็มีแตจะใหเนอะ คือ
ความสําเร็จมันไมมีหรอก มันก็ตองทําเรื่อยไป ก็บางคนก็บอกวาตราบเทาที่เราจะ
ปลดเกษียณ แตสําหรับครูมันก็ตราบเทาที่ชีวิตมันจะหาไม คือตราบจนเทาที่เราจะมี
แรงทํา” (p3)
ทั้งนี้ผูใหขอมูลตางมองวา ตนเองยังมีความรูความสามารถอยู และคาดหวังอยากที่จะ
นําความรูความสามารถที่ตนเองมีใหความชวยเหลือแก เด็กนักเรียน โรงเรียน และสังคม โดยไมรับ
คาตอบแทน
“ครูคิดวาถาเกษียณแลวเนี่ยนะ..ครูอาจจะนั่งอยูขางๆ หรือไมมีที่นั่งก็ไม
เปนไร แตอยากมาทําเชนวาถาครูเขาไปธุระไมอยู วิชาอะไรใหเรามาสอนได เราไม
คิดเงินเดือนไมเอาอะไรเลย แตเราก็จะเปนครูสอนใหเขา ชวยครูเขาบางครั้ง ที่เรา
อยูตรงนี้ บางทีมีชาวบานมีงานเราก็จะไปชวยชาวบานเขียนโครงการใหเขา วาด
อะไรใหเขา แลวดูแลศูนยศิลปาชีพไป มีพิพิธภัณฑจัดอะไรใหเขา ใหเด็กไดเรียนรู
คืออยูกันไปเพราะเราไมมีใครสอนพระพุทธศาสนาเราก็จะสอนเรื่องพุทธศาสนาให
เขา ชวยครูนั้นครูคนนี้คือความรูสึกของตัวเองอยากทํา”(p1)
“เกษี ย ณแล ว ก็ ยั ง คงอยู ใ นวงการวอลเล ย บ อลต อ ไป ก็ อ าจจะเป น
วอลเลยบอลลีคอาชีพ เราก็ตองอยูในวงการวอลเลยบอล เพื่อที่จะพัฒนาสโมสรให
เปนสโมสรอาชีพขึ้น เพื่อใหเด็กเราไดมีงานทําไดมีการศึกษาที่ดีตอไป ยังคงทํางาน
กับเด็กเหมือนเดิมฮะ”(p2)
วางตัวเปนแบบอยางที่ดี
วางตัวเปนแบบอยางที่ดี คือ การที่ครูมีการปฏิบัติตนถูกตองตามระเบียบสังคมและ
มีความประพฤติที่เหมาะสมกับกาละเทศะ เปนตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติตามได จากขอมูลพบวา
ผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย ตางใหความสําคัญเรื่องการเปนแบบอยางที่ดีโดยมองวา การเปนครูถือเปน
แบบอยางของสังคม การปฏิบัติตัวของครูนั้นจะมีคนในสังคมคอยมองอยูเสมอ จึงทําใหตองมีการ
ระมัดระวังและรูจักวางตัวใหเหมาะสม
“เราเนี่ยเปนครูตองรูจักวิธีการวางตัวเรา เราเปนครูเราก็เหมือนแบบอยาง
อยางนึง ถาครูเราทําตัวไมเหมาะสมมันก็เปนแบบอยางที่ไมดี วันหนึ่งมีคนมองเรา
อยางไร..การเปนครูตรงเนี่ยการทําตัวการวางตัวลําบาก..เพราะมีผูหญิงคนเดียวใน
พื้นที่ตองวางตัวใหเหมาะสมหนอย” (p1)
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ทั้งนี้การที่ครูวางตัวไดเหมาะสม มีภาพลักษณที่ดี จะสรางความนาเชื่อถือและความ
ศรัทธาจากเด็กและผูอื่นได ซึ่งผูใหขอมูลมองวาความเชื่อถือและความศรัทธาจะทําใหการสอนเด็ก
นักเรียนทําไดงายขึ้น
“อบรมเด็กปกติแลวก็จะทําตัวใหเด็กเขาเห็น แลวเขาก็ศรัทธากอน คือ ทํา
ตัวเองกอน ถาเด็กเห็นเราแลวไมศรัทธาในตัวเรา เขาไมเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ย จะสอน
ยังไงจะอบรมยังไงมันไมฟงหรอก คุณครูหันหลังไปแหยไปลออีกใชไหม โดยเฉพาะ
เด็กโตนะ เวลาครูพูดทีแอบไปซุบซิบนินทาครูอีก แตวาเด็กประถมนี้จะไมคอยมี จะ
งายหนอย อันดับแรกมันตองทําตัวเรากอนนะ ถาตัวเราดี เราพูดใหเด็กเขาฟงเขา
ศรัทธาแลวเนี่ย คือเขาเห็นแบบอยางที่ดีแลวการสอนก็งายขึ้น” (p3)
ผูใหขอมูลตางมีความเขาใจตอการเปนแบบอยางที่ดีในฐานะของการเปนครู จึงให
ผูใหขอมูลมีความระมัดระวังการแสดงออกของตนเอง และตั้งใจปฏิบัติตัวดีในเรื่องตางๆ เพื่อเปน
แบบอยางใหแกเด็กนักเรียนและผูอื่น เชน ไมกินเหลาสูบบุหรี่ ระมัดระวังตัวและวางตัวเหมาะสมกับ
กาลเทศะ เปนแบบอยางในการชวยเหลือเอื้ออาทรตอผูอื่น
“เขามาอยูกับเราเนี่ยอยากใหเขามีความรูสึกวา โคชหวงใยเขานะ เอื้อ
อาทร ปรารถนาอยากใหเขามีความสุข ปรารถนาอยากใหเขาดี เราก็ตองทําเปน
ตัวอยาง ไปใตก็มาและ ลองกอง 40 กิโล ทุกวันๆ ก็ซื้อกลับมา 200 กิโล ใหครูบา
อาจารยเขา” ”(p2)
มีความรักและเมตตาตอเด็ก
มีรักและเมตตาตอเด็ก คือ การกระทําของครูตอเด็กดวยความรักเสมือนเปนลูกของ
ตนเอง ดูแลอยางใกลชิด มีความปราถนาดีตอเด็ก การชวยเหลือใหเด็กไดรับโอกาสที่ดีขึ้น ใหโดย
ผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย แสดงใหเห็นจาก ความพยายามในการใหความชวยเหลือดูแลเด็กในทุกๆ เรื่อง
เอาใจใส ใหความสนิทสนม ไมแสดงการรังเกียจเด็ก ใหความสําคัญ ใหความรักและความอบอุนกับ
เด็ก
“ก็เวลาสอนเด็กถึงสกปรกมอมแมมยังไง เราก็ยังอยูใกลเขาได เราก็ยังพา
เขาไปสอนเช็ดขี้มูก ลางหนา มีเหาเต็มหัวเอาหวีที่เราซื้อมาสางให..ขี้มูกเนอะเขียว
บางที...ถาคนอื่นเขาเห็นจะกินขาวไมลงใชไหมคะ แตเราไมใชอยางนั้น เอาขี้มูก
ออกกอนเช็ดออกกอน แลวมาคุยกับเรา ความรูสึกเราทํากับขาวเขากินเรากิน เขา
กินกันมอมแมมเราก็สามารถที่จะกินกับเขาได ตะกราสานแลวมีขาวแข็งๆ อยู เขา
หยิบไป เราก็หยิบมากิน ถึงเขาจะสามารถมอมแมม เราก็มีใจที่อยูกับเขาแลว... ถา
เรารักใครสักคนเขาจะเปนอะไรเราก็รักเขาอยูมันก็ยังเปนอะไรที่ ที่ทําใหใจเราพรอม
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จะอยูกับเขาได ถึงเขาบางทีเขาอยากตดเขาก็ตดตรงนั้นเลยแลวเขาก็มีกลิ่นเหม็น
ไปหมดทั่วหองอยางนี้ คือเขาอยากทําไรเขาก็ทํา ซึ่งถาเปนแตกอนเราจะดุเด็ก หรือ
ทําอยางนี้มันไมถูกมันไมดี แตเขาไมเขาใจเพราะวาบานเขาไมมีสภาพแบบนั้น
อยางเนี่ยแหละอยูกับเขามาอยางนี้” (p1)
นอกจากนี้ยังพบวา ผูใหขอมูลยังมีวิธีการสรางความสัมพันธที่ดีตอเด็กนักเรียน
เพื่อทําใหเด็กนักเรียนรูสึกวามีครูพึ่งใหกับเด็กได มีความเขาใจในตัวเด็ก เปนพวกเดียวกัน และ
สามารถทํากิจกรรมรวมกับเด็กได
“คือเราตองเขาไปครองใจเด็กใหได ใหเขามีความรูสึกวาเราเปนทุกอยาง
ของเขา เปนเพื่อน เปนพี่ เปนพอ เปนครูอาจารยเขาอยางนี้ฮะ ตรงนี้วิธีการครองใจก็
คือ...เราตองไปเยี่ยมเขาที่บานฮะ คุยกับผูปกครอง เขาไปไร ไปนา เราก็จะไปทํากับ
เขา ไปดวย..แลวเราก็เปนคนชอบอานหนังสือไง เราก็แนะนําหนังสือนาอาน เลมนี้นา
อานนะลูก..เด็กเหลานี้ก็เลยชอบอานหนังสือเหมือนเรา ชอบเขียนหนังสือ เด็กก็เลย
เกิดความรูสึกวามีทัศนคติเดียวกันกับเขา”(p2)
สังเกตและเอาใจใสเด็ก
สั ง เกตและเอาใจใส เ ด็ ก คื อ การที่ ค รู ใ ห ก ารห ว งใย เอื้ อ อาทร ต อ เด็ ก และใช
ความสามารถในการใชประสาทสัมผัสไปสัมผัสกับความรูสึกและเหตุการณตางๆ ที่เ กิดกับเด็ก
เพื่อใหไดขอมูลในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย มีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
ความเอาใจใสและสังเกตเด็ก โดยใชการสังเกต สีหนา แววตา และอัปกิริยาของเด็ก พยายามให
ความใกลชิด และติดตามหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อหาทางชวยเหลือเด็ก นอกจากนี้การสังเกตยังชวยให
ผูใหขอมูลเห็นความสามารถที่ซอนอยูในตัวเด็กแตละคน และสามารถสงเสริมเด็กไดอีกดวย
“มันก็ตองดูแล การที่เด็กเดินเขามาหาเราเนี่ย บางทีเด็กบางคนมันมีเรื่อง
เดินเขามาเขาจะไมพูดนะ เขาจะยืน ถาเรามองเราถามมาทําไร ผมมาเดินเลนมา
เดินแอวแถวนี้ครับ เอ..มันจะมาแอวแถวนี้ทําไม ถาเราไมมีเวลามัวแตสนใจทํางาน
อยางอื่น ไมไดยอนไปถาม เราอาจเสียโอกาสในการชวยเด็กคนนึงโดยไมรูตัว แตถา
เราเห็นเด็กมายืนเนี่ยเราถาม อาวเธอมาทําอะไร มีธุระอะไรรึปาว เธอตองมีอะไรแน
เลย มาสิมาคุยกัน เด็กจะเริ่มพูด .. เราก็เลยรูวาถาเราไมหันไปถามเขา บางทีเรา
ไม ไ ด ส นใจมั ว แต ทํ า งาน ถ า เราถามเราจะรู ว า เด็ ก คนนี้ ม ายื น ทํ า อะไร นั ก เรี ย น
ธรรมดาเขาจะไมมายืน”(p1)
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โดยจะมุงเปาความสนใจเปนพิเศษกับเด็กที่มีผลการเรียนต่ําหรือมีพฤติกรรมเปน
ปญหา โดยจะพยายามใหความใกลชิดและติดตามหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อหาทางชวยเหลือเด็ก หรือให
ขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่ตนเองรับรูมาแกครูที่มีหนาที่ดูแล โดยมองวา หากครูรับรูขอมูลที่เกี่ยวของ
กับตัวเด็กอยางถูกตองแลวจะสามารถชวยเหลือเด็กที่มีปญหาได
“พี่ไดสอนเด็กคนนึง..เขามาเทอมแรก ม.1 - ม.2 เขาติดศูนยเปน 10 ตัว
เลย ไมรูเกิดไรขึ้นกับเด็กคนนี้ เราตามไปที่บานเขาวาเขามีปญหาอะไรสวนตัวไหม
มีปญหาของพอแมไหม พอเราทราบปญหา พอแมอาจจะไมมีเวลาคุยกับลูกยังเงี้ย
ทําไรทํางาน เราก็เขาไปเปนตัวเชื่อมของพอแมก็คุยกับเขาเนี่ย พอขึ้นม.3 เทอมตน
นะ เขาท็อปอังกฤษกับคณิต ท็อปชั้นนะไมใชของหอง ครูคณิตศาสตรยังไมเชื่อเอา
เด็กมาสอบใหม..พอสอบใหมเด็กคนนี้ก็ทําขอสอบได”(p2)
นอกจากนี้แลวผูใหขอมูล ยังมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในแงของความสามารถ
พิเศษ และเมื่อเห็นแววความสามารถของเด็กที่แสดงออก ก็จะใหการสนับสนุนใหเด็กดวยการฝกฝน
ทักษะและความชํานาญในความสามารถนั้นๆ และสงเสริมใหเด็กไดมีการแสดงความสามารถ เชน
การสงเขาประกวดหรือแขงขันในเวทีตางๆ
“ก็ดูจากที่เขาแสดงออกไง เวลาที่เราอยูกับเด็กเนี่ยเราจะรูเลยวาไอคนเนี่ย
มันชอบอะไร ไอคนนี้เขาชอบเขียนเนี่ย เขาก็จะเขียนเขาก็จะตั้งใจเขียนในขณะที่คน
อื่นเลน วาดรูปในขณะที่คนอื่นเลน แลวก็บางทีเขาทําเนี่ยผลงานเขาจะออก เด็กคน
ไหนที่เขาชอบรองเพลงเนี่ย เขาจะเดินรองเพลงของเขานะ เขามีความสุขเขาจะเดิน
รองเพลงของเขาไป ครูก็เรียกมานี่มารองใหครูฟง เอาเดี๋ยวใหบาท 2 บาท 5 บาท
ไอตงไอติมอะไรใหเขารองเดี๋ยวครูเปดซาวดใหเปดคาราโอเกะใหเขารอง”(p3)
ใชเหตุผลในการลงโทษเด็ก
ใชเหตุผลในการลงโทษเด็ก คือ การที่ครูรูจักใชการใหเหตุผลเพื่ออธิบาย ชี้แจงให
เห็ถึงเหตุและผลของการกระทําที่เด็กทําผิดกอนการกระทําการลงโทษ สําหรับประเด็นนี้ผูใหขอมูล
ทั้ง 3 ราย มีความเห็นวา การลงโทษเด็กยังมีความจําเปนที่จะตองใชอยู เพราะการลงโทษจะทําให
เด็กจดจําและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลง และตองชี้แจงเหตุผลในการการลงโทษ รวมทั้งแจง
ผูปกครองใหทราบเพื่อขอความรวมมือในการปรับพฤติกรรมเด็กดวยโดยวิธีการลงโทษเด็กนั้นจะมี
ความมากนอยตามระดับของพฤติกรรมของเด็ก
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“มีหลายอยางบางคนลงโทษใหมาจัดหองสมุด บางทีก็ทําความสะอาด แต
ถาเฮี้ยวมากๆ หนึ่งที วิธีการของครูไปหยิบไมมากเอง เธอไมทําจึงตองโดนลงโทษ
เพราะครูเปนคนพูดจริงทําจริง คือถาเราลงโทษเราตองใหเขาหลาบจํา ถาลงโทษ
เด็กมีเกเรนะ เอาแมเธอมาเอาพอเธอมานั่งตรงนี้ เอาไมเรียวมาดวย เอ..ถามแมเธอ
วา แมเธอจะตีเองหรือวาจะใหครูตี ถาเปนความผิดถารายแรง ตีตอยกัน ตองบอก
ผูปกครองเขารูวาลูกเขาผิดอะไร และตองอธิบายใหเขากอน ซึ่งแมก็ลูกศิษยเรานั่น
แหละ แมมันกลัวยิ่งกวาลูกมันอี เพราะสมัยกอนดุนะ”(p1)
การพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณเพื่อการถอยทอดความรูใหกับเด็ก
การพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณเพื่อการถอยทอดความรูใหกับเด็ก คือ การที่
ครูมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และแกไข ในเรื่องตางๆ ไดแก ความรู ความสามารถ และทักษะที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานครูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จากขอมูลพบวาผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย
มีการพัฒนาตนเองในลักษณะตาง คือ การพัฒนาความรูเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับตนเอง
“ในขณะที่เปนครู ตชด. เราเปนครูจริง แตวาเรื่องของหลักสูตรเรื่องของ
วิธีการสอนเนี่ยเราตองพัฒนาตัวเอง ในสวนของตชด.เขาก็มีการอบรมแตอบรมแลว
ไมมีวุฒิทางครูเราไดแตเพียงความรู เพราะงั้นเราจึงตองหาวุฒิเพื่อมาพัฒนาตัวเอง
เพื่อมาใสตัวเอง เราไมมีวุฒิทางการศึกษาแลวก็ตองไปสอบ ทีนี้สอบไมไดก็ตองไป
ติวสอบ บางคอสเราตองเรียนกวาที่จะผานวุฒิในแตละขั้นมา พม.เนี่ย ผมก็ตองไป
เรียนที่ๆ มหาวิทยาลัยนี้ แลวก็วุฒิ พกศ. ก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอีกที่นึง” (p3)
การพัฒนาตนเองในดานความรูอื่นๆ อีก เชน พยายามติดตามขาวสารสถานการณ
ตางๆ รวมทั้งพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อนําความรูที่ไดมาใชในการสอน และตั้ง
รับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
“เราเนี่ยเปนครูรุนเกา เราก็ตองพัฒนา เราก็ตองนําตัวเองถึงเราจะอยูปาอยู
ดอยเราก็ตองรูจักพัฒนาตนเองเพื่อที่จะนําความรูนําสิ่งอะไรใหมๆ มาใหเขา อยาง
เรื่องเทคโนโลยีตางๆ เรื่องสื่อสารตางๆ เราสามารถถายทอดใหกับเด็กไดรับรูสิ่งที่
อยูภายนอกได นั้นคือการพัฒนาของคนเปนครู เราตองทันกับเหตุการณทุกอยาง
เพราะเมื่อสิ่งเหลานั้นเขามาเราจะไดบอกขาวกับเด็กของเราไดวา อันนี้อันนั้นมันคือ
อะไร หนาที่เราสอนเด็ก แตเราก็ตองรูโลกขางนอกนั้นกาวไปไกล เราเคยอยูใน
สถานที่เจริญรุงเรืองมากอนเคยอยูเมืองหลวงมา เรารูวา ทุกยุคทุกสมัยมันตองกาว
ขึ้นไปเราตองพรอมออกไปดูขางนอก พรอมเอามาพัฒนาเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
เพราะเหลานั้นตองเขามาเปลี่ยนแปลงแนนอน”(p1)
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นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อผูใหขอมูลตองรับผิดชอบในงานที่ตนเองไมมีความถนัดหรือ
คุนเคย หรือตองการจะทํากิจกรรมที่ตนเองไมมีความรู ผูใหขอมูลก็จะพยายามศึกษาเรียนรูในเรื่อง
นั้นใหมีความรูจากแหลงตางๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองในเรื่องนั้นใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะ
พยายามประยุกตเอาความรูพื้นฐานดานอื่นที่ตนเองมีเขามาใชดวย
“แตพอเรามาจับเรื่องของสวดมนตแลวก็ไมมีความรูนะ แตวาใจเนี่ยอยาก
ทําก็ไปสืบหาวาใครในจังหวัดราชบุรีเขาแขงขัน เราก็ไปสืบหารูวา ออ โรงเรียนเนี่ย
นะ สมัยกอนนี้เขาก็เกงเรื่องนี้มาก เราก็ไปหาเขา ไปดูเขา ไปศึกษาเขา เราก็ไปหา
รูปแบบไปหาอะไร เราก็กลับมาพัฒนาเด็กของเรา อาว มาหัดสวด ไปหาเทปบาง หา
อะไรบาง เสร็จแลวพอเราทํา เราก็ไปหาใครที่เปนกรรมการ ก็เอาไปใหเขาฟง ก็
พัฒนาเริ่มทํามาป 2542 ที่จับเปนเรื่องเปนราวนะ”(p3)
ใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกที่ดี
ใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึก คือ การที่ครูเห็นวาการอบรมปลูกฝงความคิด
และการกระทําเกี่ยวกับความดีกับเด็กเปนสิ่งสําคัญ จากขอมูลพบความสอดคลองในการปฏิบัติงาน
ของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย คือ การทํางานดานการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเด็กนักเรียน ในคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลักแตจุดเนนคุณธรรมที่ปลูกฝ งนั้นมีความแตกตางกัน จากขอมูลพบวา ในการ
ปลูกฝงจิตสํานึกในพื้นที่ที่มีความแตกตางทางดานวัฒนธรรมและประเพณี ผูใหขอมูลเลือกที่จะ
ปลูกฝงคุณธรรมที่เปนกลาง ไดแก ความรัก ความเมตตา ความสามัคคี ความเอื้อเฟอ มารยาททาง
สังคม และสํานึกของความรักชาติ โดยใชวิธียกตัวอยางใหเด็กไดคิดวิเคราะห และหลักเลี่ยงการ
เปรียบเทียบหลักการความเชื่อตางๆ
“การเปนครูสามารถปลูกในเรื่องจิตสํานึก ใชหลักศาสนาสอนที่ตนนับถือ มี
ความรูและเขาใจในศาสนาที่ตนนับถือ เราไมแยกวาเปนศาสนาอะไร เราถือวาตรง
กลาง สามารถสอนใหคนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี ความเมตตา ความเอื้อเฟอ
สํานึกรักชาติเราสอนเด็กได เด็กถือผีประเพณีของเขาเราไมไดไปกาวกาย แตเราให
เด็กรูจักวิเคราะหแลวคิด ..เราจะสอนเขาโดยวิธีการเหลานี้ อันนี้คือจุดที่เราจะปลูก
จิตสํานึกแกเขาได แตถาเราไปเปรียบเทียบหรือไปขัดแยงกับเขามันก็จบ” (p1)
ในขณะที่ผูใหขอมูลคนที่ 2
จะเนนการปลูกฝงเรื่องของความเอื้ออาทร การ
ชวยเหลือและตอบแทนสังคม เพราะเชื่อวาเมื่อคนมีความรูสึกดีตอสังคมก็จะทําใหสังคมมีความสุข
โดยสรางระบบพี่นองใหทุกคนในทีมไดมีความชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เพราะระบบนี้จะชวย
สรางความรูสึกสรางผูกพันตอสังคมที่ตนเองอาศัยอยู
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“คือตองสรางจิตดวยระบบพี่นองใหไดฮะ ใหพี่เขามาดูแลนองเยอะๆ แลว
นองก็พยายามติดตอประสานงานกับพี่เยอะๆ ใหนองขอคําปรึกษาจากพี่ ขอความ
ชวยเหลือจากพี่เนี่ยพอพี่เขามาดูแลนองเยอะมันจะเกิดความผูกพัน”(p2)
และผูใหขอมูลคนที่ 3 เนนที่จะปลูกฝงเรื่องความรับผิดชอบและวินัยในตนเองใหกับ
เด็กในโรงเรียน เพราะเห็นวาการมีความรับผิดชอบตอตนเองเปนพื้นฐานในการพัฒนาในเรื่องอื่นๆ
ไดตอไป
“อยางแรกเลยก็คือการมีวินัยในตัวเอง ความรับผิดชอบ ตอนเชามาถึง
โรงเรียนปบทุกคนจะตองจับไมกวาด ตองทํางานในบริเวณที่ตัวเองรับผิดชอบ คือ
ทุกคนจะตองรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง ถาทุกคนรับผิดชอบในหนาที่ได มีวินัย
ในตนเองแลวอยางอื่นมันสอนงาย อะไรมันก็ดีไปหมด คือเราทําใหเด็กรุนเนี่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”(p3)
เชื่อในความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา
เชื่ อ ในความสามารถและเป ด โอกาสให เ ด็ ก ได พั ฒ นา คื อ การที่ ค รู ย อมรั บ ใน
ความสามารถของแตละบุคคล และยอมรับวาบุคคลมีความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงหาชองทาง
ใหเด็กแสดงความสามารถ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไขความสามารถของตนเองใหดียิ่งขึ้น จาก
ขอมูลพบวา ผูใหทั้ง 3 รายมีความเชื่อวา ในเรื่องความสามารถที่มีอยูในตัวเด็กทุกคน และเห็นวา
หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตองก็จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปในระดับสูงได จึงให
ความใสใจสังเกตเด็กและพยายามที่จะดึงเอาศักยภาพของเด็กแตละคนออกมา ทําการฝกฝนทักษะ
ขั้นพื้นฐาน และหาพื้นที่ใหเด็กไดมีโอกาสแสดงความสามารถเพื่อเปนการพัฒนาตัวเอง รวมทั้งคอย
ใหคําชี้แนะและใหกําลังใจ เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองได
“ศักยภาพของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน คือความสามารถของเด็กแตละ
คนตางกัน หากวาเราจะมาสอนเด็กรวมกันทั้งหมดมันไมเกิดประโยชนตอเด็กจริงๆ
หรอก เด็กบางคนเขาหัวไมดี ตองใหเขาเรียนเลข เกงเลข พอถึงเวลาเรียนมันไม
อยากเรียน เด็กบางคนอานหนังสือไมคลองแตเราก็ใหเขาอานๆ เขาก็ขี้เกียจใชไหม
..ตองเช็คเด็กเขาชอบอะไร บางคนเขาเผลอแปปนึงโนนอยูในสนาม เผลอแปปโนน
เตะฟุตบอลตูมๆ หรือวาบางทีเราใหเด็กรองเพลงเสียงดีนะ สิ่งเหลาเนี่ยบางที่เราดู
วาเด็กบนคนเนี่ยเขามีพรสวรรค แลวเราก็นําสิ่งที่เขามีอยูในตัวมาเพิ่มทักษะใหเขา
มาเพิ่มความชํานาญใหเขา จับมาสอน basic พอไดทักษะ เอาลองไปแขงสิ ไป
ประกวดสิ”(p3)
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นอกจากนี้ผูใหขอมูลมีความเชื่อวา สิ่งแวดลอมมีผลในการกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคล ดวยความเชื่อเหลานี้ทําใหผูใหขอมูล มีการแสดงออกตอเด็กดวยการใหโอกาสกับเด็กนักเรียน
ทุกคนที่อยากจะพัฒนาตัวเอง รวมถึงใหโอกาสกับเด็กที่กระทําความผิดไดกลับตัว พยายามรวมมือกับ
บุคคลที่เกี่ยวของรอบๆ ตัวเด็ก เชน ผูปกครอง เพื่อน เขามาเปนตัวชวยในการปรับพฤติกรรมของเด็ก
ใหดีขึ้น
“พี่วาคนเราไมมีใครเลวโดยความตั้งใจ พี่วามันมีปจจัยอยางอื่นมากกวาที่
ทําใหเขาทําอยางงั้น มีเด็กคนนึงไปงัดตูขโมยของเพื่อนหมดเลย 7 ใบเลย เพื่อนจับ
ไดเขาจะลาออก พี่ถามทําไมเธอจะออกเธอไมงัดไมไดเหรอ ก็เลยมาตามไปคุยกับ
พ อ แม เมื่ อ พ อ แม รู พ ฤติ ก รรมโดยที่ ค รู ไ ม รู เขาก็ จ ะทํ า พฤติ ก รรมนั้ น อยู ในทาง
กลับกัน ถาโคชรูพฤติกรรมของเขาโดยที่พอแมไมรูเขาก็ยังทําพฤติกรรมนั้นอยู แต
ถาพอแมรู โคชรู เขารูแลววาพอแมจะรู โคชจะรู เขาจะหยุดพฤติกรรมนั้น พี่ทํากับ
เด็ก 20 ป เห็นเลยวา เขาจะลดพฤติกรรมนั้นลง ดังนั้นถาผูปกครองกับโคชใหความ
รวมมือเมื่อไหรเด็กเขาก็จะหยุด หยุดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเขาตรงเนี่ย”(p2)
ถายทอดความรูที่มีโดยไมปดบัง
ถายทอดความรูโดยไมปดบัง คือ การที่ครูเต็มใจถายทอดความรูที่ตนเองมีใหเด็ก
หรือผูอื่นไดรับความรูอยางเต็มที่ สอนหรือใหความรูเต็มความสามารถของตน จากขอมูลพบวา ผูให
ขอมูล 2 ใน 3 ราย ซึ่งมีลักษณะปฎิบัติงานสอนในรายวิชาเรียนเหมือนกัน ใหขอมูลที่สะทอนถึงการ
ถายทอดความรูที่มีโดยไมปดบังในลักษณะคลายคลึงกันคือ การเปนครูตองถายทอดความรูที่ตนเอง
มีใหกับกับผูเรียน โดยคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการรับการถายทอดของผูเรียน
ดวย ซึ่งเนื้อหาของความรูนั้นสามารถเปนไดทั้งความรูในเชิงวิชาการและทักษะในการดําเนินชีวิต
“ก็มีความรูสึกวาเราเปนครู เขาอยากรูอะไรเราก็ให อยากรูเรื่องนั้นเรื่องนี้
หรืออะไรก็ตามแต ครูขาหนูอยากอานเรื่องนี้อยากอานเรื่องนั้น ครูขาหนูยืมไดไหม
ยืมได ให แตก็สอนวิธีการรักษาดูแลใหเขา อยางเด็กที่เขาอยูกับครูอยากทํากับขาว
เราสอนเขา ตําน้ําพริกตองตําใหละเอียดนะลูก คนเปนครูสอนไมปดบัง ไมอําพรางมี
อะไรก็ตองบอกเขาหมด” (p1)
ในขณะที่ผูใหขอมูลอีก 1 ราย ซึ่งมีลักษณะการทํางานเปนการปฏิบัติงานที่เปนการ
ทํางานกิจกรรมดานกีฬาไมไดเนนความรูในเชิงวิชาการที่ชัดเจน ลักษณะของการถายทอดความรู
โดยไมปดบังจึงแสดงออกผานการใหคําแนะนําหรือการใหความชวยเหลือตอทีมนักกีฬาอื่น
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“โคชที่เขาทําทีมใหมๆ เหมือนกัน ถาตองการความชวยเหลืออะไรบอก
ตอนนี้ ดู แ ลที ม นึ ง อยู ให คํ า แนะนํ า สิ่ ง ที่ เ รารู เ ราบอก ช ว ยหารองเท า อุ ป กรณ
สนับสนุนใหเขา เราเปนที่ 1 ของโลกสักวันก็ตองถูกโคน ก็ตองมีคลื่นลูกใหมที่
ตองการไปโคนอันดับ 1 ของโลกใหได เราจะตองชนะทุกทัวรนาเมนคงไมได เรา
จะตองโดนคนอื่นคอยโคนอยูตลอดเวลา ถาเราไมถาเราไปผะวงตรงนี้ เราก็ไมมี
ความสุขในการทํางานของเรา ถาเรามัวแตดูวาทีมนี้จะมาชนะเรานะ” (p2)
ถึงแมรูปแบบของการใหความรูโดยไมปดบังของผูใหขอมูลทั้ง 3 คน ถึงแมจะมี
ลักษณะการแสดงออกที่แตกตางกันบางตามลักษณะการทํางาน แตสวนที่เหมือนกันก็คือ ความเต็ม
ใจที่ถายทอดความรูทั้งหมดที่ตนเองมีใหกับเด็กหรือผูอื่น
ยึดหลักเสมอภาคและปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียม
ยึดหลักความเสมอภาคและปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียม คือ การที่ครูยอมรับใน
ความเทาเทียมกันของความเปนมนุษย ไมมีความอคติหรือลําเอียง เลือกปฏิบัติกับนักเรียน คํานึงถึง
ความรูสึกและเคารพในสิทธิที่เด็กควรจะไดรับ ซึ่งจากขอคนมูลแสดงใหเห็นวาผูให 2 ใน 3 ราย มี
การยึดหลักการปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียมกัน โดยมองเห็นวา ความเสมอภาคและความเทาเทียม
กันนี้เปนหลักการสําคัญที่ครูควรยึดถือปฏิบัติ โดยตองคํานึงถึงความรูสึกและสิทธิที่เด็กควรจะไดรับ
เปนสําคัญ
“แตอคติ 4 เนี่ยสําคัญ ก็คือความลําเอียง เปนครูเนี่ยมันจะลําเอียงไมได
มันมี 2 มาตรฐานไมได ลําเอียงเพราะรัก-ไมรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะ
หลง และก็ลําเอียงเพราะกลัว ทั้งหมด 4 อยาง ถือวามันมีความสําคัญสําหรับครู แต
คนอื่นคิดยังไงไมรูนะ แตวาถาเราจะตัดความลําเอียง ตาชั่งยังตองตรงเลย รักเด็กก็
ตองรักเสมอกัน จะใหเงินหรือจะใหขนมเนี่ยมันตองใหเสมอกัน..เวลาที่เราจะใหแจก
ของมันตองเสมอกัน ก็คือถาไดก็คือได ถาคือไมไดก็คือไมได ตองเฉลี่ยเทากัน ไมใช
วาคนนี้รวยแลวเอาไปนอยหนอย ไอคนนี้คนจนเอาไปมากหนอย แตเด็กมันไมคิด
รวยคิดจนหรอกนะ เด็กนะมันอยากทั้งนั้นแหละ ความรูสึกของเขานะทําไมเราถึงได
นอย แตครูบอกวาพอแมเธอรวยแลวเธอไมตองเอา อันนั้นมันเรื่องของพอเรื่องของ
แม แตตัวเด็ก เขาคิดนะบางทีเขาก็อยากไดนะใชไหม แตถาเราใหเขาบอกวา ครู
ครับผมไมเอาหรอกครับ ที่บานผมมีแลว โอโห เด็กคนนี้ประเสริฐมากเลย ถาใหเขา
แลวเขาบอกวาเขาไมเอา อันนั้นเปนสิทธิ์ของเขา..เรื่องของความลําเอียง มันเปนสิ่ง
สําคัญเลยละสําคัญสําหรับครูนะ”(p3)
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพการปฏิบัติงานที่อยูภายใตบริบทมีความแตกตางและ
หลากหลาย ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม การปฏิบัติตอเด็กนักเรียนโดยไมเทาเทียมจะกลายเปน
แบบอยางในเรื่องการแบงแยกชนชั้นและสรางความแตกแยกใหกับเด็กในอนาคต
“งั้นครูถึงบอกปจจุบันนี้มันมีเด็กที่เปนเด็กไทย ทั้งเด็กชนเผา เผานี้ไดบัตร
ประชาชน แตอีกเผาบางคนนี้ยังเปนตางดาวยังไมได บางเผาก็ยังไมไดเลย แตเขา
ก็มาเปนนักเรียนเรา เราก็ตองไมแบงแยกวาเด็กคนนี้คนนั้นเปนแตกตางกัน เรามี
ความรูสึกวา เขาคือนักเรียนของเราหมดเลย เพราะสภาพพื้นที่มันหลากหลายเรา
ตองทําใหเขารู เธออยาลืมวาเธอคือคนไทย อยูในแผนดินไทยจะเชื้อชาติอะไรนั้น
แลวแตเธอ แตเธอคนไทย เราจะตองย้ําเราตองสรางใหเขารักเพื่อจะไมเปนอันตราย
แผนดินเรา” (p1)

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
ในสวนนี้ไดทําการจําแนก หนวยของขอมูลที่มีความหมาย (meaning units) ที่เกี่ยวของ
กั บ จิ ต สั ง คมหรื อ พฤติ ก รรม ที่ ส ะท อ นกระบวนการพั ฒ นาของจิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู
ประสบการณทํางานของผูใหขอมูลเปนรายบุคคลออกมา จนกระทั่งครบทั้ง 3 รายกรณี หลังจากนั้น
จึงนําหนวยของขอมูลที่มีความหมายของผูใหขอมูลทั้ง 3 รายกรณี มาจัดกลุมโดยพิจารณาความ
สอดคลองของหนวยขอมูลยอยของผูใหขอมูลแตละคนรวมกัน ไดเปนหนวยของขอมูที่มีความหมาย
ในภาพรวมทั้งหมด 14 ประเด็น ตามลําดับดังนี้
แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู
แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู ในที่นี้หมายถึง การที่ครูมีเหตุผลักดันใหเลือกที่จะ
เขาทํางานในอาชีพครู ซึ่งผูใหขอมูล 2 ใน 3 รายมีสิ่งที่เปนเหตุผลักดันจากภายนอกไดแก การทํา
เพื่อคนในครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเองศรัทธาทําใหเลือกที่จะเขามาทํางานครู
“ก็สงสารแมฮะ แมเขาบอกวาถาเราเรียนอะไรมาอยากใหประกอบอาชีพ
อยางนั้น..แตหลอกแมไปก็หายไปสองสามปแหละ พี่เขยไปตามไปเจอ ไปเลนคนตรี
อยูกรุงเทพ เสร็จเขาก็พาแมไปตามบอกวา อยากใหประกอบอาชีพที่ตัวเองเรียนมา
เราก็ไมเคยทําใหแมภูมิใจ ซักครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกอยากทําใหแมภูมิใจก็เลยมา
สอบบรรจุ แลวก็สอบไดเลยนะคับ”(p2)
ในขณะที่ผูใหขอมูลอีก 1 ราย มีความตั้งใจมุงมั่นที่อยากจะเขาทํางานครูตั้งแต
เรียนจบเพื่อแสดงความสามารถในการสอน ซึ่งสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงแรงจูงใจภายใน
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“อุดมการณที่ตั้งไวตั้งแตเรียนจบ.. ตอนครูเรียนจบตองเปนครูสอนหนังสือ
ต อ งสอนหนั ง สื อ เด็ ก มี ค วามรูสึ กว า อยากแสดงความสามารถ...แล ว ตอนมาอยู
โรงเรียนกอนนี้เปนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมันมีความสุขนะ.. พอเปนโรงเรียนที่สองมัน
โรงเรียนราษฎรนี้เขาคอนขางเขมเรื่องการสอน พอผูปกครองยอนกลับมาบอกวา
ขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่สอนใหลูกชั้นอานหนังสือได เขาเปนคนจีนเขาไมคอย
รูหนังสือไทยลูกเขาสอนเขา เขาดีใจมากที่ลูกเขาสอนเขาอีกทีได เรารูสึกวาอันนี้มัน
คือครู”(p1)
มีตนแบบจิตวิญญาณความเปนครู
มี ตน แบบจิต วิญ ญาณความเปนครู ในที่ นี้หมายถึง การที่ ค รูเ คยไดพ บเห็นหรื อ
ใกลชิดกับตนแบบที่มีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู แลวทํา
ใหเกิดความใสใจ รูสึกวาการกระทํานั้นเปนสิ่งดี และตองการจะทําตาม ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง 3 รายให
ขอมูลที่สอดคลองกันวา ตนเองมีครูที่เปนตนแบบจิตวิญญาณความเปนครู และความประทับใจในครู
ที่เปนตนแบบทําใหตองการจะนําเอาแบบอยางของครูมาปฏิบัติกับนักเรียน
“อาจารยจะเปนคนที่พรอมจะปกปองลูกหรือลูกศิษยคนเนี้ยตลอด อาจารย
แมก็เอาลูกศิษยที่นาฏศิลปมาสอนเราใหได เพราะครูตองมาสอนเด็กที่นี่รํา คือมี
ความรูสึกวาอาจารยแมเปนแบบอยางคือไมทิ้งคนเปนลูกศิษย พอเรามาเปนครูนี่
รูสึกวาออ ความรักของคนเปนครูที่มีใหกับคนเปนลูกศิษยนี่มันเปนแบบนี้” (p1)
การที่ผูใหขอมูลไดมีโอกาสเขามาทํางานในอาชีพครู ทําใหมีความเขาใจและซาบซึ้ง
ในการแสดงออกที่ครูตนแบบเคยปฏิบัติไวมากยิ่งขึ้น ซึ่งความซาบซึ้งดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ชวย
กระตุนใหผูใหขอมูลเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการทํางานของครูตนแบบ โดยนําเอาพฤติกรรม
เหลานั้นมาใชปฏิบัติเมื่อตนเองไดมาทําหนาที่ครู
“ครูประจําชั้นฮะ ทานจะหวงใยนักเรียนทุกคน ทานไปถึงบานทุกคนเลย
ไมวาเด็กคนนั้นจะรวยจน โดยที่ปจจุบันนี้เลียนแบบนะไปเยี่ยมบานนักเรียน.. มี
กิจกรรมอะไรทานพยายามจะไป เรารับรูถึงความรักที่ทานมีนะ ตอนนั้นพวกพี่จะขึ้น
ภูกระดึง ทานสุขภาพไมดี ทานตามเราไปถึงภูกระดึง ปนไมรูกี่กิโล กี่ภูขึ้นไป นี่ครู
คิดถึงพวกเราเปนหวงพวกเรา โอโห หัวใจของทานนะ เขารักเราไมรูจะรักแบบไหน
เปรียบอะไรไมได ไมสามารถจะตีคาได แลวตอนที่พี่เกเร ตอนเรียนหนังสือนั้นละ มี
ทานไปใหกําลังใจ กินขาวกับครู ตอนเที่ยงกินขาวกับครู ไปซื้อขาวใหครูหนอยมา
กินดวยกัน ทานขาลงมาหาเราฮะ จนเราเรียนจบมัธยมปลาย..พี่ก็เลยคิดวาถาเราทํา
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อยางงี้ได ทําไดเหมือนทานก็นาจะดี ทานคงมีความสุขนะ มีลูกศิษยสักคนนึงที่ทํา
ตรงเนี้ยพี่วา”(p2)
การทบทวนตนเอง
ทบทวนตัวเอง ในที่นี้คือ การที่ครูมีการคิดไตรตรองถึง ความคิด ความรูสึก และ
การกระทําของตนเองเองเพื่อหาจุดบกพรอง แลวทําการแกไขปรับปรุง ซึ่งจากขอมูลของผูใหขอมูล
ทั้ง 3 ราย แสดงใหเห็นถึง การทบทวนตนเองทุกครั้งเมื่อเกิดปญหาขึ้น โดยผูใหขอมูลจะการจะตั้ง
คําถามกับตนเอง คิดทบทวนถึงการกระทําของตนเองตั้งแตในอดีต เพื่อหาคําตอบในใหกับตนเอง
“เราทอก็ถามตัวเองวามาทําอะไร เพื่ออะไร สับสน ทํางานก็ไมดี ไมเปนชิ้น
เปนอัน คําตอบก็คือ the show must go on ชีวิตตองดําเนินตอไป ถาชีวิตไมดําเนิน
ตอไปแลวสิ่งที่เราทํามาละ ไมมีเวลาดูแลพอแมแตมาสรางเด็กกลุมนึง ถาเราลมไป
ยุบไป แลวสิ่งที่เราทํามามันจะไมมีคาอะไรเลย แลวยังมีเด็กอีกเยอะในประเทศไทย
ที่จะรอเราในปตอๆไปเรื่อยๆ เขายังรอเราอยู ตรงเนี้ยเขายังรอเราอยู ตองกลับไป
ทําหนาที่เปนครูที่ดีใหเด็ก เปนโคชที่ดีสําหรับเขา”(p2)
นอกจากนี้ผูใหขอมูลมีการเปรียบเทียบความรูสึกที่เคยเผชิญมาในอดีต เพื่อชวยให
ตนเองมีกําลังใจมากขึ้นในการเผชิญสิ่งที่เปนปญหาในปจจุบันของตนเองได
“ตอนที่เราแบบมีปญหา จะนึกถึงวันแรกที่เรามามันลําบากยากเย็นขนาด
ไหน ไอวันเนี้ยดีกวาวันนั้นพันเทา แลวทําไมตองมาเศราโศกเสียใจทอถอย วันนั้น
เธอตั้งใจมาเปนครู มาเองนะ ไมมีใครใหเธอมา และวันนี้เธอจะละทิ้งไปไดเชนไร
เพราะมีวันนั้นจึงมีวันนี้ ทําใหเวลามีปญหามีอะไรตางๆ ใหนึกถึงวันแรกที่มามันก็
เลยเปนแรงบันดาลใจจนทุกวันนี้วาตองทําหนาที่”(p1)
นอกจากนี้ผู ให ขอมูล ยังใชกลวิธีในการชะลอปญหา ด วยการหยุดคิดถึงปญหา
เหลานั้น และหาสิ่งอื่นทําใหตนเองเกิดความสบายใจกอน แลวจึงคอยยอนกลับทบทวนการกระทํา
และผลของการะกระทํา และทําความรูสึกยอมรับกับผลของการกระทําบางอยางที่แกไขไมได
“ปุถุชนนะหนู ไมทอไดยังไงไมใชพระอิฐพระปูน แตวาเวลาเราทอ คือ จะ
หยุดทั้งหมดหยุดคิดมาตั้งหลักใหม คือทุกอยางที่มันมีปญหา จะลืมไปเลย ปลอย
ตัวเองใหสบายๆ ไปเที่ยวบาง ไมเอาปญหาติดตามตัวไป จนสบายเมื่อไหร ใหเวลา
มันเปนเครื่องชะลอ พอสมองเราโลงก็คอยกลับมาทบทวน กลับมาทบทวนวาเราควร
จะเริ่มตนยังไง ปญหาที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นยังไง ทุกครั้งก็จะเปนอยางงั้น”(p3)
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จากขอมูล ยังพบ กลวิธีเผชิญของผูใหขอมูลที่สอดคลองกัน คือ การน อมนําเอา
ธรรมะที่เขามาใชในการมองปญหาและทําใจกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ดวยการไมตอบโต ใชธรรมะ
ในการลางจิตใจตนแองทํารูสึกวาตนเองอยูเหนือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และใชวิธีการนั่งสมาธิชวยให
จิตใจสงบ
“มีคําพูดของพระพุทธองคที่บอกวา ตองทําจิตใหหนักแนนดั่งแผนดิน คือ
แผนดินเราย่ําเราเหยียบ เราถมมันไปมันก็ยังเปนแผนดินอยู ถาเราทําจิตใหเหมือน
แผนดินก็เปนนดินได..บางครั้งมันก็เปนไฟเราก็ตองพยายามเก็บ หลวงตาเคยบอก
วาเหมือนสาดโคลนเขาหากันเลอะทั้งคู ไมตองไปสาดเขาสาดมาเราก็ลางออก เราก็
ไมเลอะ ลางกายรางได แตจิตใจเราลางดวยธรรมะ จิตใจการพัฒนาตัวเองลางดวย
ความรูสึกของเราเอง ก็ผานมันมาเรื่อยๆ เหมือนความรูสึกตอนเนี่ย ไมใชคนเหนือ
แตมันมีความรูสึก ปญหาเราอยูเหนือมันแลวอะ รูสึกเองของครูนะ”(p1)
“ตอนเวลาที่เราไมสบายใจหรือมีปญหานะ สวนมากก็จะทําที่บานนะเจาหองพัก
สวนตัวไปนั่งทําสมาธิไปนั่งทําใหจิตสงบ นั่งปกติเลยก็ไมไดคิดอะไรนะ เวลาเราทําสมาธิ
เนี่ย งดคิดทุกสิ่งทุกอยางเลย ก็คือทําปลอยใจใหวาง บางคนเขาก็เขา พุธโธ บางคนก็เขา
พองยุบ”(p3)
นอกจากกลวิธีการเผชิญปญหาดวยธรรมะแลว ยังพบวา ผูใหขอมูลเลือกที่จะมอง
ปญหาในเชิงบวก ใชวิธีการยิ้มทําใหมีความสบายใจ และมองปญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได
“ปญหา มันเยอะ ก็ยิ้มกอน ทํางานมา 20 ป ถาเรามองวามันเปนปญหา
มันก็เปนปญหาทั้งหมด ถาเรามองวามันเปน case หนึ่งที่เราจะตองเขาไปดูแลและ
เขาไปแกไขไปใหความชวยเหลือ มันก็ไมใชปญหาเลยฮะ”(p2)
ความพอเพียงในตนเอง
ความพอเพียงในตนเองในที่นี้หมายถึง การที่ครูรูจักประมาณตนเอง ดําเนินชีวิต
อยางเรียบงาย ใชเหตุผล รูจักการบริโภคอยางพอดี ไมทะเยอทะยาน อยากไดในวัตถุสิ่งของตางๆ
มีความซื่อสัตยสุจริต จากขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้ง 3 คน พบวา ผูใหขอมูลทุกคนมีชีวิต
ความเป น อยู ที่ เ รี ย บง า ย สมถะ ไม มี ป จ จั ย ที่ เ ป น ของฟุ ม เฟ อ ยเกิ น จํ า เป น ไม มี ค วามต อ งการ
ทะเยอทะยาน และจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา การแตงกายของผูใหขอมูลแตละคนเปนแบบ
เรียบงาย ไมมีเครื่องประดับ ไมมีอุปกรณของใชฟุมเฟอย ผูใหขอมูล 2 ใน 3 รายพักอาศัยอยู
บานพักหรือหอพักของโรงเรี ยน ภายในที่พักมีอุปกรณ เครื่ องใชไฟฟาเทาที่จําเปน ซึ่งเปนสิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึง การมีความพอเพียงในตนเอง
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“เราทํางานดวยอาชีพชีวิตตองดํารงอยูไดตามระบบคนที่มันจัดมาใหเรา
แตเราก็ต องมีความพอดีต อตนเองไมใชไดแลวละโมบ และไมใ ชยึดมันมั่น ฉันมี
เทาไหร”(p1)
“คาใชจายโรงเรียนเปนออกบาง สปอนเซอรบาง อาจารยแกออกเงินเอง
บาง คือแกไมมีอะไรหรอก รถก็ไมมี บานก็ไมมี แกวิเวก อายุประมาณหาสิบกวาคน
อื่นเขามีรถ มีบาน มีอะไร แกรถก็ไมมี ไปแขงขันก็ใชรถของโรงเรียน” (เพื่อน
รวมงานของ p 2)
ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน ในที่นี้หมายถึง การที่ครูมีความเชื่อในตัว
บุคคลที่เปนผูประกอบกิจกรรมที่ทรงคุณประโยชนใหประเทศชาติ จากขอมูลพบวา ผูใหขอมูลทั้ง 3
คน ตางก็มีศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดินที่ตนเองยึดถืด โดยผลจากความศรัทธานี้สงให
ผูใหขอมูลใน 2 ลักษณะ คือ 1)สงผลการตัดสินใจสมัครเขาสูอาชีพครู
“ก็งาน ตชด. เมื่อกอนเนี่ยไมคอยมีใครเขามองเห็น ก็มีแตสมเด็จยาฯ ที่
มองเห็น แลวก็โดยเฉพาะโรงเรียน ทานจะชวยเหลือโรงเรียน ตชด. ตลอด แลวก็
ตัวเองเนี่ยมีความศรัทธาในตัวสมเด็จยาฯ อยูแลว เราก็ตองทํางานสนองพระองค
ทาน ทํางานใหกับทาน ทานจะชวยแตไมมีคนทํางาน ก็ไมอยากจะใหทานๆ เสีย
ใจอะเนอะ”(p3)
2) สงตอแรงบันดาลใจในการทํางานของผูใหขอมูล โดยมีการนอมนําเอาแนวทางใน
การดําเนินชีวิต และแนวทางในการปฏิบัติงานมาปฏิบัติ และตองการจะทํางานเดินตามแนวทางของ
บุคคลที่ตนเองมีความศรัทธาดวย
“ครั้งหนึ่งที่คุณครูรับเสด็จในหลวง แลวคุณครูไดสัญญากับตัวเองวาครู คิด
วาจะทํางานอยูตรงนี้ จะตองใหเด็กเขารูจักที่จะอนุรักษรากเหงาที่แทจริงของเขาใน
หลวงฯ ทานบอกวาปดทองหลังพระเราก็ตองอดทน” (p1)
“เราก็ศรัทธาในการทํางานของในหลวงฯ แทนที่ทานจะอยูอยางสุขสบาย
แตทานกับมาทุมเทใหพสกนิกรของทาน ไดมีความสุขคือหวงใยประชาชนทุกคนตรง
เนี่ย ทานเปนพระมหาชีวิต เราก็อยากจะทํางานตอบแทนคุณทาน นิดนึงก็ยังดี สิ่งที่
เราทําเปนตัวเล็กๆ แคเม็ดทรายเม็ดหนึ่งเทานั้นถาเทียบกับพระองคทาน” (p2)
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รูสึกสะทอนใจตอความยากลําบากของเด็ก
รูสึกสะทอนใจตอความยากลําบากของเด็ก ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกความสะเทือน
ใจจากการไดพบเห็นสภาพชีวิตของเด็กที่ยากจน ลําบาก และขาดโอกาส จนเกิดความตองการ
อยากชวยเหลือใหพนจากสภาพความยากลําบากนั้น ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง 3 คน ใหขอมูลตรงกันวา
เมื่อพบเห็นความยากลําบากของเด็กทําใหเกิดความรูสึกเศราสะเทือนใจ และเกิดความรูสึกเห็นใจ
ตองการอยากชวยใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“สะทอนวา ยังมีเด็กหลายคนที่ยั งขาดโอกาสที่จะใหค รูเ ขาไปใหความ
ชวยเหลือเขาในเรื่องวิสัยทัศนที่เปนมุมมองของเขาที่มีตอสังคมเนี่ย เพราะเด็กบาง
คนเรียนจบ เธอจะเรียนถึงไหนลูก..หนูคงเรียนจบแคม.3 แมไมมีเงินสงเรียน แลวคง
ทํางานกรุงเทพแลวสงเงินใหแมใช..เราก็บอก ยังมีโอกาสนะลูก มีทุนการศึกษา
มู ล นิ ธิต รงนี้ นะ..เราก็พ ยายามอยากให เ ด็ก คนนี้ได เ รี ยนหนั งสือ เด็ก เขาก็ ใ ช ไ ด
ครอบครัวเขาบางทีพอแมหยาราง พอเสียชีวิตไร ถาเด็กคนนี้เขามีโอกาสไดเรียน
หนังสือ ในระดับสูงขึ้นคุณภาพชีวิตเขาก็คงนาจะดีขึ้น เรามองตรงนั้น มีการงานทํา
ยิ่งขึ้นๆ ที่มั่นคงในตัวเขาเอง เราก็ไปหาทุนใหเขา ไปหาโควตาเขาเรียนใหเขา” (p2)
ทั้งนี้ความรูสึกสะเทือนใจจากการไดพบ สภาพความดอยโอกาสของเด็ก ใหผูให
ขอมูลเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของตนเอง มองเห็นคุณคาของการทํางานเพื่อ
เด็ก เกิดความตองการจะใหความชวยเหลือเด็กใหมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ในที่นี้หมายถึง การที่ครูมีการคิดพิจารณา และเลือกที่
จะกระทําพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสุขหรือความพอใจขึ้นในบุคคลโดยทั่วไป มากกวาจะนึกถึง
ความสุขหรือความพอใจของตนเอง จากขอมูลพบคุณลักษณะสอดคลองกันของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย
ดูไดจากการที่ผูใหขอมูลทุกคนยินดีที่จะเสียสละผลประโยชนตางๆ ที่ตนควรจะได
“มันก็มีเหมือนกันนะ แตวาเราคิดถึงสวนรวมเปนหลัก ถาเราเสียสละสัก
คนนึงเนี่ย เรื่องอื่นๆ มันจะจบ แลวก็ทุกสิ่งทุกอยางมันจะเดินหนาไปได ถาเราไม
เสียสละตัวเราเองเนี่ย ทุกอยางมันไมจบ แลวมันเดินหนาตอไปไมได อยางเชน ที่
เรามาอยูที่โรงเรียนนี้ ถาบอกวาเราเปนคนทํางานอยางงั้นอยางงี้ ตอง 2 ขั้นนะ ปนี้
ครูขอนะครูตองได 2 ขั้น แลวนองๆ ใครเขาอยากจะมาทํางาน ใชไหม เราใหนองๆ
เขาชวยทํางานเนี่ยใครเขาอยากจะชวย แตถาเราเสียสละไมไปเสนอตัวเองหรือวา
ไมไปตองการในสิ่งที่อยากได 2 ขั้น ทุกคนมันก็อยากทํางาน”(p3)
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นอกจากผูใหขอมูลจะยอมเสียสละผลประโยชนที่ตนเองควรจะไดแลว ยังพบวา
แมแตผูใหขอมูลก็ยังเสียสละบางสิ่งบางอยางที่ตนมีเพื่อใหผูอื่นหรือไดรับประโยชน โดยจะคํานึงถึง
ผูอื่นมากกวาจะนึกถึงความสบายของตนเอง
“บางครั้งก็ตลกแบบในกระเปาเงินตัวเองเหลือเงิน 700 กวาบาท เด็กมา
บอก อาจารยคะหนูจะไปกรุงเทพจะหาพอแมที่กรุงเทพ ไมมีเงิน สมัยนั้ นรถไป
กรุงเทพ 75 บาท ก็ อาวทํายังไงดีละ นี้เอาเงินครูไปกอนลูก เราก็เอาเงินใหเขา 200
เราเหลือ 500 กวาบาท เด็กเขาก็ไปกําลังจะจูงจักรยานผานไป เราก็เรียกเขากลับมา
ใหม เขาก็มีอาจารยมีไรคะ ครูขอเงินคืน คือเราคิดในใจแลววา ถาเด็กไปกรุงเทพ
แลวไมเจอพอแมทําไง จะเอาเงินคารถไหนกลับมา จะเอาเงินที่ไหนกินขาว เราก็เลย
ขอ 200 คืน แลวเอา 500 ของเราใหเขา คํานวณแลววา สมมุติถาเขาไมเจอพอแม
พอแมเขาไปทํางานตางจังหวัดตออีกทีหนึ่ง ไมรูนะสงสารเด็ก”(p2)
นอกนี้ยังพบขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่ใกลชิดผูใหขอมูลทั้ง 3 ตางก็ใหขอมูล
ที่สอดคลองกันถึงความเสียสละเพื่อสวนรวมของผูใหขอมูล
“ในการทํางานของครูนี้ เพราะถือวาเขาเปนผูชวยผูอํานวยการเรียกวาชวย
ดูแลนองๆใหมีอะไรครูก็จะชวยชี้แนะ ถือวาครูเปนตัวอยางที่ดีของนองในเรื่องการ
เสียสละ ครูจะอยูที่นี้ตลอด ปดเทอมนี้นองๆ เขาขอกลับบาน ครูก็อยูเวรแทนนอง
เขา ก็ ถื อ ว า ครู ผ า นในส ว นของผู เ สี ย สละในการทํ า งานอย า งเต็ ม ที่ ” (ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนของ p1)
ใหเกียรติและเปดโอกาสใหกับผูอื่น
ใหเกียรติและเปดโอกาสใหกับผูอื่น ในที่นี้หมายถึง การที่ครูใหความยอมรับ เขาใจ
เป ดช องทางใหบุ คคลอื่นไดแสดงความสามารถหรือไดรั บประโยชนต างๆ ซึ่งประสบการณการ
ทํางานของผูใหขอมูลทั้ง 3 คน พบวา ผูใหขอมูลทุกคนจะแสดงออกถึงการยกยองผูอื่นอยูเสมอ
“โดยตรงก็ยกยองเขาดว ยครับ ไมใชวาเราเปนโคช ทีมชาติ เราจะเปน
แชมป ป ระเทศไทยตรงนี้ เคารพที่ ตั ว เขาเนี้ ย เราก็ ต อ งไปยกย อ งเขาด ว ย เช น
กิจกรรมโปงลาง นองดีนะอยางเงี้ย เดี๋ยวมีอะไรใหพี่ชวยไหม เดี๋ยวพี่รับงานชวย
เดี๋ยวพี่หาสปอนเซอรชวยอยางเงี้ยฮะ คือเราตองไป เมื่อเห็นเขาประสบความสําเร็จ
เราก็ตองไปเชียรเขา ไปชื่นชมยินดีเขา สิ่งเรานี้จะกลับมาหาเรา เขาก็จะชื่นชมยินดี
เราเหมือนกันตรงเนี้ยฮะ”(p2)
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จากการสัมภาษณกับบุคคลที่ใกลชิดผูใหขอมูลตางก็ใหขอมูลที่สอดคลองกันวา ผูให
ขอมูลทุกคนลวนตางมีคุณลักษณะที่สะทอนการเปดโอกาสใหผูไดแสดงความสามารถ มีการเคารพ
ตอตัดสินใจและรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน ใหโอกาสและใหความสําคัญกับผูอื่นไดมีสวน
รวมในการทํางานและรับความสําเร็จของงานเทาๆ กับตนเอง เปนตน
“ทํางานดวยกันมานานเหมือนจะรูมือกันแลวนะ บอกใหทํานี่ทํานั่นก็ทํากัน
ไดเลย แตก็เปดโอกาสใหไดทําอะไรใหมๆ อยูเรื่อย แกก็จะคอยดูแลสนับสนุนใหทํา”
(เพื่อนรวมงานของ p1)
“ก็ไดประสบการณจากพี่เขาเยอะมากๆ อยางเราทํางานบางทีก็นอยใจ คน
อื่นมีเงินเดือนสามหมื่น สามโมงครึ่งเขากลับบานยังงี้ แลวเราเงินเดือนหมื่นกวา
ทํางานถึงสามทุมสี่ทุม พอผลงานเราไมไดรับรางวัลเราก็นอยใจ พี่แกก็บอกวาอยา
ไปคิดอยางนั้น เรามาทีหลั งเขาแลวคอยไตรเตาออกไป ใหกําลังใจตลอด พี่เขา
วางแผนเกง เวลามีงานอะไรถาเราทํางานตามที่พี่เขาวางไวเปะๆ ไดหมดเลย ไมมี
ปญหาอะไรเลย” (เพื่อนรวมงานของ p3)
นอกจากขอมูลที่สะทอนการใหเกียรติผูอื่นแลว ยังพบขอมูลที่เปนอีกดานหนึ่งของ
พฤติกรรมการใหเกียรติผูอื่น คือ ถอมตนเองและการไมถือตนเองวาอยูเหนือผูอื่นของผูใหขอมูล ซึ่ง
แสดงออกผานการกระทําที่นอบนอมตอบุคคลอื่น การใหความสําคัญตอบุคคลรอบขาง รวมทั้งการ
ปฏิบัติตัวในกิจกรรมตางๆ เชนเดียวกับคนในชุมชน
“ก็ ถึ ง แม เ ราจะเป น ครู แต เ ราคื อ ข า แผ น ดิ น ข า ราชการ ก็ คื อ ข า ของ
ประชาชน เราตองทําหนาที่ไมตองแสดงตัววาคือเปนครูนะ ไปที่ไหนเขาก็นับถืออยู
แลว ยกมือไหว เราก็นอบนอมคนเฒาเราก็ไหวตอบ บางทีไหวลุงแกกอน ไหวปาแก
กอนถึงเขาจะเปนแคชาวบาน ตาสี ตาสา ก็ตามแตเปนนับถือเฮา เฮาก็ตองนับถือ
เปนนี่กะ มันก็ตองวางตัวไมใชยกตัวเองเนอะ ไปถึงงานปบ เขายกอะไรมาเราก็กิน
บางทีเราก็บอกไมตองยกมาถือจานขาวไปนั่งกินกับคนนี้ คนนั้น ใหเขารูวาครูเนี่ย
คือใจดีเนอะ...คือเราตองทําตัวเองเขาไปไมตองไปรังเกียจเขา”(p1)
สรางความสัมพันธกับผูอื่น
การสรางความสัมพันธ คือ การที่ครูรูจักวิธีการสรางความเขาใจอันดีตอผูอื่น จาก
ขอมูลพบวา ผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย แตแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่สะทอนถึงการสรางความสัมพันธที่ดี
ตอผูอื่น ดวยการใหความชวยและรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ ของผูอื่นอยางสม่ําเสมอ แสดง
ความชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของผูอื่น ในการทํางานก็อาศัยความสัมพันธแบบพี่นองไมไดยึดถือ
การสั่งการตามระบบ
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“ความเปนพี่เปนนอง ก็คือเราอยูแบบพี่แบบนองกัน ไมไดมองวาเราเปน
อาจารย 3 นี่เปนผอ.อะไรอยางเงี่ยนะ เราก็อยูกันแบบเปนพี่เปนนอง กินดวยกัน
ลําบากดวยกัน เที่ยวดวยกัน เฮฮาดวยกัน เลนเหมือนเด็กๆ เวลาประชุมก็คือเวลาที่
เรากินขาว คุยกันบาง คุยกะเซาเยาแหยกันไป เชิงงานอะไรไป ไมตองมีการสั่งการ
อยางแบบสมมติวา แขกจะมาวันนี้ ก็นั่งกินขาวคุยกันไป พี่ดูแลเรื่องน้ําหนอย พี่เปน
ธุระซื้ออาหารเบรกไดไหม ก็คุยกันอยางเงี้ย เราวามันก็ดีนะเพราะวาทุกวันก็กินขาว
หมอเดียวกัน” (p3)
นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานแลว ในขอมูลของผูใหขอมูลทั้ง
3 ราย ยังพบ การสรางความสัมพันธที่ตอชุมชนดวย ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไปตามบริบท
พื่นที่ของผูใหขอมูล เชน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย
“ก็ครูจะมีกระเปายา ครูก็ไปของครู ก็รักษาไปเรื่อยจะเปนใครครูก็ไมรูนะ
เจอเขาก็เอายาให เจอเขาเห็นเปนแผลก็ทายาให ตรงนี้บางทีมันก็รักษาตัวเราทางออม
แตก็มีทหารปาเขาสั่งชาวบานมาบอกวา เปนสั่งเฮามาบอกครูวาครูสอนไปเตอะ เฮาไม
ยะยั้งครูหรอก เราก็ไมรูวาเขาเปนใคร เขารูวาเปนครูเขาก็ไมทําอะไร”(p1)
ทั้งนี้การสรางความสัมพันธนอกจากจะสรางความไวเชื่อใจใหกับชาวบาน ยังเปน
การเกราะปองกันตัวเพื่อสรางความปลอดภัยในการทํางานทางออมใหกับผูใหขอมูลอีกดวย โดยใน
การสรางความสัมพันธที่ดีตอผูอื่นนั้น จําเปนตองอาศัย ความจริงใจ ความอดทนและตองใชเวลา
ยาวนาน กวาที่จะทําใหผูอื่นเขาใจและเกิดความรูสึกดี แตผูใหขอมูลก็แสดงใหเห็นวาไมเคยมีความ
ยอทอในการจะสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
“พี่คนหนึ่งเราหวัดดี เขาก็หันหนาหนี บางเขาหันหนาหนีกอนที่เราจะยก
มือไหวดวยซ้ํา แตเราก็ไหวเขามา 5 ป..พี่ใชตรงนี้นะ ถาเรารักเขาสักวันหนึ่งเขาก็
ตองรักเราฮะ..เธอไมเปนพวกฉัน ฉันเปนพวกเธอก็ได หลังจากนั้นมาพอปที่ 6 เขา
รับไหวเรา..ตอนเขาคายครูตองแสดงละคร เราไปขอก็ไมมีใครยอมแสดง แตปรากฎ
วาพี่คนนี้บอกวา ถาไมมีใครแสดงพี่เลนก็ไดนะ พี่ไมซีเรียสเลย มีความสุขเลยจากที่
เขาหันหนาหนีเราตรงเนี่ย 5 ป” (p2)
ทํางานโดยไมไดหวังผลตอบแทน
ทํ า งานโดยไม ห วั ง ผลตอบแทนในที่ นี้ ห มายถึ ง การกระทํ า ใดๆ ที่ ค รู ก ระทํ า ไม
คาดหวังผลหรือประโยชนตอบแทนใดๆ จากการกระทํานั้น จากขอมูลพบวา ผูใหขอมูลทั้ง 3 คน
ยินดีที่จะทํางานหรือใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนและผูอื่นโดยไมไดรับคาตอบแทน
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“รูสึกวาแกดีเปนคนมีน้ําใจเสียสละ แกปนเด็กทีมชาติมาก็เยอะ แตแกไม
เคยเรียกรองนะคะ อยูกับเด็กเลยไปไหนก็ไมได โลกสวนตัวของแกแทบจะไมมีเลย
ชีวิตแกก็ไมเห็นดีขึ้นแกก็อยูของแกไปใชไหม พี่มองแกพี่อยูกับแกมายี่สิบกวาป”
(เพื่อนรวมงานของ p2)
“ไปชวยสอนสวดมนตทํานองสรภัญญะ ที่สถานพินิเปนศูนยที่คุมเด็กและ
เยาวชนของจังหวัด...ทีแรกเขามาติดตอเปนกรรมการกอน ใหเปนกรรมการตัดสิน
ก็เลยบอกวาถาเปนกรรมการตัดสินผมไปตัดสินไดนะ...แตบอกเขาวา ถาอยากให
ผมชวยมากกวานั้นผมไมเปนกรรมการนะ แตผมจะไปชวยพัฒนาเด็กตรงนี้ให จะ
ไปเปนผูฝกสอนให...เขาดีใจมากเลย เราไปสอนเขาในชวงปดเทอมเกือบ 2 เดือน
อยูหางจากที่นี่ประมาณเกือบ 40 กวากิโล ไปสอนเขาทุกวัน วันละ 2 ชั่วโมง เขาให
คารถก็ไมเอา เติมน้ํามันใหก็ไมเอา เพราะเราอยากจะทําบุญ อยากจะชวยเด็กๆ”
(p3)
ทั้งนี้ผูใหขอมูลทุกคนใหขอมูลที่สอดคลองกันวา สิ่งที่ตนเองไดรับกลับคืนมาจาก
การกระทําสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการทํางานหรือการชวยเหลือผูอื่นนั้น คือ ความสุขใจที่ไดเห็นผูอื่นมี
ความสุข หรือพนจากสภาพความทุกขยาก
มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก
มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก คือ การที่ครูได
เผชิญกับสภาพและสัมผัส หรือไดพบเห็นถึงสภาพการณที่มีความทุกขยากของชีวิตของเด็กนักเรียน
และผู อื่น ซึ่ ง ความรู สึ ก ดั ง กล า วสรา งใหเ กิ ดความรู สึก สะเทือ นใจ เกิด ความเห็ น อกเห็น ใจ และ
ตองการอยากจะชวยเหลือ จากขอมูลของผูใหขอมูลทั้ง 3 ราย พบความสอดคลองกันคือ ผูใหขอมูล
ทั้ง 3 คน ตางมีประสบการณที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตองใชความอดทน
อยางมากในการตอสูจิตใจของตนเองและสภาพกาณที่ตางๆ จนทําใหสามารถปรับตัวเองใหทํางาน
อยูในถิ่นทุรกันดารได
“พวกทหารเขาก็อยูมุมดานโนน ดานนี้ของครู บานอะไรเขาไมรูนะก็ทํา
บานงายๆ เวลาลมแรงสังกะสีดังมันก็ตึงๆ นากลัว หนาวทรมานใจมาก คืนแรกๆ
ตองหลับตอนกลางวัน ครูไปกราบหลวงตาทานก็บอกวา เอ็งไปนะ เอ็งตองอดทนนะ
ปแรกๆ อดทน ลํ าบากจริงๆ เชามาจะกินอะไรดีหนอ จะทํากับ ขาวตรงไหน...มี
เหตุการณที่ผานเขามาขั้นวิกฤตแตละครั้งๆ กวามันจะผานได มันทรมานนะกวาจะ
หลับ..สวนหนึ่งความอดทน ความมั่นคง ความสําเร็จถึงจะมาถึงวันนี้ได”(p1)
“เลิกเรียน คือตอนเชา 6 โมงเชา ทั้งครูหญิง ครูชาย ลงไปแหละรถเข็นคน
ละคัน ลําบากมาก อยูนั้น 11 ป โรงเรียนแรก...โรงเรียนอื่นเคามีน้ํามีไฟฟา โรงเรียน
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แรกที่พี่ไปเนี้ย ไมมีไฟฟา ไมมีน้ําประปา ไปเข็นน้ํานิในหนองนูน เอารถเข็นน้ําลงไป
เอาน้ําใสกระติก ใสถังน้ําแลวขึ้นใสรถก็เข็นขึ้นมาอาบ”(p2)
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย ในที่นี้หมายถึง ทัศนคติหรือความรูสึกของผูครูที่
เชื่อมโยงระหวางตนเองกับลูกศิษยเปนความรูสึกในดานบวก เปนความสัมพันธที่หนาแนนและ
ผลักดันใหครูเต็มใจที่จะอุทิศตนเอง เพื่อสรางสรรคใหประโยชนใหแกศิษย ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง 3 คน
ไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา การมีโอกาสไดดูแลเด็กอยางใกลชิด สรางใหเกิดความผูกพันธระหวาง
ตัวผูใหขอมูลกับเด็ก ซึ่งทําใหผูวิจัยทุกคนเกิดความรูสึกรักและผูกพันตอเด็ก เห็นความสําคัญของ
งาน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อเด็ก
“เด็กนารักมาก คือ เขาจะแบบซื่อบริสุทธิ์เลย แคปลาดุกตัวเดียวที่เขายาง
มาใสถุงพลาสติกมาจากบาน เขาเอามาใหครู ขาวเหนียว เอามาใหครูก็บอกตองซื้อ
นะ แตเขาไมยอมเอามาใหเราโดยที่วาเขายิ้มมีความสุข โอโหในสังคมเราไมไดเจอ
อยางนี้ ก็เลยเกิดติดเด็กนอยเลย ชอบ โดยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตเลย จาก
เลนดนตรีไปผับตอนกลางคืน เปลี่ยนเลย มีความสุข”(p2)
ทั้งนี้ความผูกพันระหวางครูกับศิษยนั้น เกิดขึ้นมาจากการที่ผูใหขอมูลใชชีวิตอยู
ประจํากับเด็กนักเรียน ซึ่งเปนเวลาที่มากกวาแคการเรียนการสอนในหอง จากขอมูลแสดงใหเห็นวา
ผูใหขอมูลทุกคนเคยมีประสบการณที่จะตองพักอาศัยรวมกันกับเด็กนักเรียน จึงทําใหเกิดการเรียนรู
สภาพชีวิตความเปนอยูซึ่งกันและกันอยางใกลชิดนั่นเอง
“เมื่ อ ก อ นเนี่ ย ก็ เ อาเด็ ก มาซ อ มกี ฬ า ก็ เ อาเด็ ก มาอยู โ รงเรี ย น มานอน
โรงเรียน เอาเด็กผูชาย มานอนโรงเรียนกัน แตพอเวลามาอยูกับเขาคุยกับเขาพูดกับ
เขาอะไรกับเขาดวยนะ ความสัมพันธมันเกิดนะ ความผูกพันกับเด็กมันเกิด..ก็คือ
ในๆ แงความเห็นอกเห็นใจกันและกัน ในแงความไรเดียงสาของเขา เพราะเด็กๆ
เนี่ยเขาจะมีความไรเดียงสาในตัวเอง และเราก็ตองใชจิตวิทยาที่จะตองเขากับเขาให
ได”(p3)
ความสุขใจ
ความสุขใจ หมายถึง การที่ครูมีความรูสึกสบายใจ รูสึกปติ ตอสิ่งที่ตนเองไดประสบ
ซึ่งความรูสึกในเชิงบวกในเชิงบวก เปนความทราบซึ้งใจอันเกิดมาจากไดรับรูถึงความสุขของผูอื่นที่
ตนเองไดมีสวนชวยใหผูอื่นไดประสบความสําเร็จ มีความสุข มีความเจริญกาวหนา ซึ่งผูใหขอมูลทั้ง
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3 ราย ใหขอมูลที่สอดคลองกันคือ การไดเห็นเด็กนักเรียนประสบความสําเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข มีการชวยเหลือเอื้ออาทรตอผูอื่น เปนคนดีของสังคม
“คือมันอิ่มเมื่อเราเห็นเด็ก เหมือนที่ครูเห็ นเมื่อกี๊ คือมีความรูสึกวาเขา
สดใสราเริง เขาเลน เขาพอใจกับสิ่งที่เขาไดรับ เขาไดขนม เขาไดเงินถึงแมไมมากมี
เงิน 20 บาท 40 บาท เราก็มองวาวิชาที่เขาเรียนมามันสามารถทําประโยชนกับเขา
ได 1)ทําใหเขารักวัฒนธรรมของเขา 2)ทําใหคนอื่นชื่นชม รางวัลที่ไดมามันไมมาก
เปนรางวัลที่ไดจากตัวเขาเอง เราก็มีความรูสึกวาเด็กมีความสุข เขามีแววตาที่มี
ความสุข เรามองดูเขาแลวเห็น เขาอยูทามกลางผูคนเขามีความสุขเขายิ้ม เราเปน
คนถายรูปเขา เราก็มีความรูสึกวา เออเขาทําได เขาเกง มันมีความสุข เขามีความ
สดชื่ น แจ ม ใสเ วลาเลน เราก็ เ ล น กั บ เขา มั น เป น ความอิ่ม ตรง คื อ เราไม ส ามารถ
อธิบายได มันปติ มันมีความสุขในใจ”(p1)
นอกจากนี้ความสุขใจที่เกิดขึ้นนั้น ยังมาจากการกระทําที่ผูใหขอมูลไดทําเพื่อผูอื่น
การไดเปนผูให ไดชวยเหลือผูอื่น หรือการไดพบเห็นความเอื้ออาทรในสังคม
“คือการไดใหฮะ ไดใหมีความสุขมาก ไมรูสึกวาเราจะตองไดอะไรกลับมา
ลูกศิษยเขาจะมาทําดีกับเราไหมเงี้ย แตความสุขของเราก็คือ เราไดถายทอดอะไรให
เขา เราไดใหบทเรียนอะไรกับเขาอยางงี้มากกวา”(p2)
และความสุขใจที่มากจากการที่เด็กนักเรียนยังระลึกถึงตนเองอยู การไดรับขาวสาร
จากเด็ก การที่เด็กติดตอกลับมาแสดงใหเห็นวาเด็กมีความรักความผูกพันกับครู
“พอเวลาเราเห็นเขามีความสุขนะ พอโตมาเนี่ยเห็นเขามีความสุขแลวก็
เห็นเขามีครอบครัวมีงานมีการทํามันก็ดีใจ พอเขาเจอเราแลวเขาก็ยกมือไหว ไปที่
ไหนเด็กก็เขามาหา บางทีก็จําเขาไมได เขาวิ่งเขามาหา บางคนก็เขามากอด ก็ดีนะ
รูสึกดี มันหายากสําหรับวงการอื่นนะ ตอนเล็กๆ โดนตีแลวโดนตีอีก เวลาพอจบไป
แลวอุยมันรักเราจังเลย”(p3)
ความภาคภูมิใจ
ความภาคภู มิใ จ ในที่นี้ ห มายถึง ความรูสึ กที่ ค รู มีต อ ตนเองในทางที่ ดี ที่ต นเอง
สามารถจะกระทําสิ่งตางๆใหประสบความสําเร็จไดตามเปาหมาย จากขอมูลพบวา ความภาคภูมิใจ
ที่เกิดขึ้นในตัวผูใหขอมูลทั้ง 3 คนนั้น แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ ความภาคภูมิใจของการที่ตนเอง
รูสึกวาสามารถทํางานที่ตนเองตั้งใจจนสําเร็จ การไดรับรางวัลตอบไดรับการยกยองจากผลงานที่
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ตนเองไดทํา การรูสึกวาตนเองไดมีสวนชวยใหลูกศิษยของตนเองมีความสําเร็จ และการไดมีสวนใน
การสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหแกผูอื่น
“รางวัลนี้คือรางวัลแหงการทํางานที่มีสวนประกอบตางๆ เพราะฉะนั้นครูถึง
ตั้งไวเตือนตัวเองอยูเสมอวาเธออยาลืมนะวา เธอคือคนๆหนึ่งเธอไมไดเลิศเลอ เธอ
ไมไดยิ่งใหญหรืออะไรมาจากไหน เธอคือครูคนหนึ่งที่เปนครูสอนหนังสือเธอเปนคน
ที่นําความคิดตัวเองมาสรางสรรคใหสิ่งที่ออกไปนั้นดูงดงาม เด็กเขานําไปใชคือเรา
คือคนเริ่มตนใหเขา จุดประกายใหกับเด็กคนนั้นอีกที ใหเขากาวไป เขาจะกาวไปใน
แนวทางใดก็ตามแตเราคือผูมองในจุดนั้น คือผูปน แตใครจะนําสิ่งที่เราปนนั้นไปใช
อยางไร เราไมรู แตเมื่อเราเห็นในสิ่งที่เราทําไปแลวเนี่ย มันไปเกิดคุณคาและทํา
ประโยชนเนี่ย มันก็ยอนกลับมาใหเราภูมิใจ”(p1)
และความภาคภูมิใจที่เกิดจาก ความสําเร็จของเด็กนักเรียน การไดเห็นนักเรียนมี
ความสุข มีความเปนอยูที่ดี มีอนาคตที่กาวหนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น
“ไม ไ ด คิ ด ว า เราเก ง มาก เราทุ ม เทมากไม ไ ด เ คยคิ ด ฮะ เขาถามว า
ภาคภูมิใจไหมที่ไดรางวัล เราก็บอกวาความภาคภูมิใจคือสวนหนึ่ง แตเราภูมิใจวา
เด็กของเราประสบความสําเร็จ เราอยากใหเด็กของเราประสบความสําเร็จมากกวา
ไดรางวัลดีใจไหมก็เปนสวนหนึ่ง แตไมใชมันไมใชทั้งหมด เพราะวามันไมใชสิ่งที่เรา
ตองการ มันไมใชในสิ่งที่เราตองการ” (p2)
“แลวสิ่งที่เราดีใจมากที่สุดก็คือ นองๆ ที่อยูในศูนยฝกทั้งหมด 10 กวาคน
เขาไดรับการปลอยตัว เพราะวาคือเขาทําผลงานดี แลวก็ไดรับการพิจารณาปลอยตัว
กลับ นอกจากเราจะชวยสถานพินิจแลว ยังชวยเด็กอีก 10 กวาคน คือเรายังชวยเด็ก
กลุมนี้ได ใหเขาไดรับการมีอิสรภาพเร็วขึ้น นี่คือสิ่งที่เราคิดวาเราภูมิใจที่สุดนะภูมิใจ
ที่สุดวา เราภูมิใจมากกวาไดอาคารหลังนี้อีก เราภูมิใจมากกวาไดโรงอาหารอีก”(p3)

สวนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะห จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก จํานวน
3 คน และกลุมผูใหขอมูลรอง (บุคคลแวดลอมผูใหขอมูลหลัก) จํานวน 15 คน พบ ประเด็นของ
หนวยความหมายในภาพรวมที่เกี่ยวกับแกนของจิตวิญญาณความเปนครู ทั้งหมด 16 ประเด็น และ
ประเด็นของหนวยความหมายในภาพรวมที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของจิตวิญญาณความเปนครู
ทั้งหมด 14 ประเด็น ผูวิจัยทําการจัดกลุมของหนวยขอมูลทั้งหมดสรางเปนประเด็นขอคนพบได
ทั้งหมด 3 ประเด็น ตามตารางดังตอไปนี้
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ตาราง 10 การจัดกลุมของหนวยขอมูล
ประเด็นหลัก

ประเด็นรอง

ก า ร เ ป น ค รู ผู มี จิ ต ตระหนักรูในความเปนครู
วิญญาณความเปนครู

สวนที่นําไปสูการเปน
ครูผูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู

สวนที่ค้ําจุนการจิต
วิญญาณความเปนครู

หนวยความหมาย

มองเห็นคุณคาในอาชีพครู
มีเชื่อวาอาชีพครูคือการทําบุญ
เปนครูตลอดเวลา
ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู วางตัวเปนแบบอยางที่ดี
การถายทอดความรูโดยไมปดบัง
พัฒนาตนเอง
มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก
หัวใจในการทํางานอยูที่ลูกศิษย
ความมุงมั่นทํางานเพื่อเด็ก
มีแรงพลังในการทํางาน
ทํางานดวยความตองการจากภายใน
เชื่อในความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กได
พัฒนา
การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและ มีความรักและเมตตาตอเด็ก
ความเมตตา
การสังเกตและการเอาใจใสเด็ก
การใชเหตุผลในการลงโทษเด็ก
ยึ ด หลั ก ความเสมอภาคและปฏิ บั ติ ต อ เด็ ก
อยางเทาเทียม
แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู
มีอุดมการณที่จะเปนครู
เปนครูเพื่อแม
เปนครูเพราะแรงศรัทธา
การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเปน
ครู
มีประสบการณในการเผชิญและพบ
เห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
การเขาถึงเขาใจตนเอง
การเขาใจผูอื่น
การเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ
ผลและการสะทอนกลับสูจิต
ความสุขใจ
วิญญาณความเปนครู
ความภาคภูมิใจ
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของ
แผนดิน
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การจัดกลุมของหนวยขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ สรางเปนขอสรุปหลักไดทั้งหมด
3 ประเด็น คือ การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู สวนที่นําไปสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู และสวนที่ค้ําจุนการจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งขอสรุปหลักทั้ง 3 ประเด็นนี้ ผูวิจัยไดทําการ
สังเคราะหผลของขอสรุปทุกประเด็นเขาดวยกัน และสรางเปนรูปแบบที่เปนโครงสรางประสบการณ
ของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยนําเสนอผลการสังเคราะหขอมูลจาการศึกษาทั้งหมด
ไวในบทตอไป

บทที่ 5
ผลการสังเคราะห
ประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ในบทนี้ เ ป น การพรรณาโครงสร า งของประสบการณ ต ามแนวคิ ด ปรากฏการณ
(Phenomenology) ของอาเมเดโอ จิออรจี้ (Amedeo Giorgi) ในการตีความขอคนพบที่ไดจากการ
วิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 โดยนําเอาหลักการวิเคราะหโดยแบงเวลาออกเปนชวง (time-series
analysis) มาใชในการพิจารณาเชื่อมโยงกลุมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษา แลวจัดเปนโครงสราง
ประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ตามตาราง
ตาราง 11 การจัดประเด็น
การลําดับชวงเวลา
ชวงการเปนครูผู
มีจิตวิญญาณความเปนครู

ขอสรุปหลัก

กลุมขอมูล

ก า ร เ ป น ค รู ผู มี จิ ต ตระหนักรูในความเปนครู
วิญญาณความเปนครู
ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู
มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก
การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา

ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมี
จิตวิญญาณความเปนครู

ส ว น เ ส ริ ม ส ร า ง ก า ร แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู
พั ฒ นาสู ก ารเป น ครู ผู มี การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเปนครู
จิตวิญญาณความเปนครู
มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่
ยากลําบาก
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา

ชวงการคงอยูของการเปน
ครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู

สวนที่ค้ําจุนการจิต
วิญญาณความเปนครู

ผลและการสะทอนกลับสูจิตวิญญาณความเปนครู
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน

ซึ่งผลจากการศึกษา โดยสามารถจัดขอสรุปหลักตามลําดับชวงเวลาไดเปน 3 ชวง ไดแก
ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู และ
ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ การเกิดสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของ
การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูขึ้นภายในตัวบุคคล จากการศึกษาพบขอสรุปหลักที่แสดงถึง
“การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู” ของผูใหขอมูลหลัก ประกอบดวย 4 ประเด็น ไดแก
ตระหนักรูในความเปนครู ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก
และการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตามีจิตวิญญาณความเปนครู โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
1.1 ตระหนักรูในความเปนครู
ตระหนักรูในความเปนครู คือ สภาวะทางจิตเกี่ยวกับความรูสึก ความคิด และความ
ปราถนาที่ครูมีตออาชีพครูของตนเอง ซึ่งสงผลใหเกิดความรูสึก การรับรู การแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตออาชีพครู เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของตัวเองเกี่ยวกับการเปนครู
ซึ่งการรวมกันของประเด็นจากขอคนพบจากการศึกษาผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ประกอบดวย
มองเห็นคุณคาในอาชีพครู มีความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพครู และเปนครูตลอดเวลา คําอธิบายดังตอไปนี้
“มองเห็นคุณคาในอาชีพครู” ของผูใหขอมูลหลัก คือ การมองเห็นความสําคัญในอาชีพ
ครู มองเห็นประโยชนในอาชีพที่ตนเองทําวามีประโยชนตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งผูให
ขอมูลหลักคนทั้ง 3 รายตางก็มองเห็นความสําคัญในอาชีพครู โดยมองวา อาชีพครูเปนตนกําเนิด
ของอาชีพทุกอยาง เพราะทุกอาชีพจะตองมีการศึกษาเลาเรียนจะตองมีครูเปนผูอบรมสั่งสอน ดังนั้น
คุณคาของอาชีพครูจึงมีมากกวาแคการสอน แตเปนการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มีปญญา มีความ
ประพฤติที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
“คิดวาครูเปนอาชีพที่ดีที่สุด เพราะทุกอาชีพออกมาจากตรงนี้ฮะ ทุกอาชีพ
ในโลกนี้ ในประเทศไทยนี้ตองผานการอบรมสั่งสอนจากอาชีพครูทั้งหมด ตรงเนี่ย
นับวาเปนอาชีพที่โอโห หนาที่กวางใหญไพศาลมากฮะ สรางคนขึ้นมา”(p2)
“มีเชื่อวาอาชีพครูคือการทําบุญ” คือ การที่ผูใหขอมูลหลักยอมรับวาการทํางานใน
อาชีพครูเปนการทําบุญอยางหนึ่ง และยอมรับวาผลของการตั้งใจปฏิบัติงานครูอยางดีทําใหตนเอง
ไดรับผลแหงการทําดีตามมา ซึ่งผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 รายไดแสดงออกถึงความเชื่อนี้วา การที่ตนเอง
ไดมาทํางานในอาชีพครูถือเปนการทําบุญอยางหนึ่ง และการตั้งใจทํางานอยางดีก็เปนการไดทําบุญ
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีเชื่อวาผลบุญจากความตั้งใจทํางานในหนาที่ครูอยางเต็มที่ทําใหตนเอง
และครอบครัวไดรับสิ่งดี ซึ่งความเชื่อดังกลาวนี้ผูใหขอมูลหลักอิงอยูบนแนวคิดของพุทธศาสนาเรื่อง
ของการใหธรรมะเปนทาน
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“การมาทํางานครูนี่มันไมใชการทํางานเพียงเพื่อไดรับคาตอบแทน แตมัน
เปนการทํางานเพื่อที่เราพัฒนาคน เปนการทํางานที่เปนบุญเปนกุศลดวย เปนครูนี่
เหมือนกับการใหชีวติ คือ เราใหชีวติ ในทางที่ดีกับเขา”(p3)
“เปนครูตลอดเวลา” ในที่นี้หมายถึง การที่ครูเขาใจและรูสึกวาเปนครูตองอุทิศเวลา
ทั้งหมดที่มีใหกับการปฏิบัติหนาที่ครู และคาดหวังในการทําหนาที่ครูถายทอดความรูใหกับผูเรียน
ตลอดไป ซึ่งจากขอมูลของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย แสดงใหเห็นจากดูแลอบรมสั่งสอนเด็กทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ใหความชวยเหลือกับเด็กทุกๆ ดาน และคอยติดตามขาว ใหความชวยเหลือกับ
ลูกศิษยทุกคน แมวาจะจบการศึกษาไปแลว นอกจากนี้ยังผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ตางแสดง
ความหวังที่จะทํางานในฐานะครูตอไปแมวาตนเองจะเกษียณอายุราชการไปแลว ผูใหขอมูลหลักทุก
รายตางมองวา จะยังคงนําความรูความสามารถที่ตนเองมีใหความชวยเหลือแกเด็กนักเรียนและ
โรงเรียน โดยไมรับคาตอบแทน
“เราดูแลเขาทุกเรื่องไมใชวาเรื่องเรียนอยางเดียว มันตองนอกเวลาดวย เรา
ตองสามารถเปนครูไดทั้งในเวลาและก็นอกเวลา เปนครูนอกเวลาหมายความวาไปเจอ
เด็ ก ที่ ไ หนมี ป ญ หาเราก็ ช ว ยเหลื อ ดู แ ลเขาตลอด และก็ ค อยอบรมสั่ ง สอนเขา คื อ
สามารถจะพูดกันได 24 ชั่วโมง ตอนไหนก็ไดไมใชวาตอนอยูหนาโรงเรียนยังคุยกันดี
แตพอออกไปแลวเนี่ยไมรูจักกัน หรือกลายเปนคนอื่น ตองสอนไดทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน”(p3)
ตระหนักรูในความเปนครู ที่คนพบจากการศึกษาในครั้งนี้ อธิบายดวยกระบวนการ
ทางป ญ ญา (Cognitive
Process)ได ว า เมื่ อ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ได รั บ การกระตุ น ต อ สิ่ ง เร า
(สภาพแวดลอมในการทํางาน) แลวการเรียนรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความเปนครูและทําใหเกิด
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ครู (ตระหนักในความเปนครูของตนเอง) นําไปสูพฤติกรรมของผูให
ขอมูลหลักที่แสดงใหเห็นถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งขอคนพบจากการศึกษานี้มี
ความสอดคลองกับองคประกอบการปฏิบัติตนตามหนาที่ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการพัฒนาแบบ
วัดจิตวิญญาณความเปนครู ของ ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) โดย
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจากประสบการณของผูใหขอมูลหลักพบวา การตระหนักรูในความเปน
ครูนี้มีมิติที่ลึกสะทอนใหเห็นถึงความผูกพันตอบทบาทการเปนครู นอกจากการทําตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเทาหรือการทําตามบทบาทแลว ความตระหนักรูในความเปนครูที่ไดจากการศึกษายังกิน
ความไปถึงการครองตนอยูในบทบาทความเปนครูตลอดเวลา แสดงใหเห็นไดจากการที่ผูใหขอมูลมี
ความพรอมที่จะใหการอบรมสั่งสอน และความชวยเหลือตอเด็กนักเรียนอยูตลอดเวลา และความ
ตั้งใจวาจะยังปฏิบัติหนาที่เปนครูอยูตลอดไป แมจะสิ้นสุดการทําหนาที่ตามกรอบเวลาที่หนวยงาน
ไดกําหนด(เกษียณอายุราชการ)แลวก็ตาม
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1.2 ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู
ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู คือ การกระทําหรือการแสดงออกที่อยูในแนวทาง
ที่ดีที่ครูควรปฏิบัติ สําหรับการรวมกันของประเด็นยอยซึ่งเปนขอคนพบจากการศึกษาผูใหขอมูล
หลักทั้ง 3 ราย ที่สะทอนความหมายของสํานึกในการเปนครูนี้ ประกอบดวย วางตัวเปนแบบอยางที่
ดีใหแกเด็ก ถายทอดความรูที่มีโดยไมปดบัง และพัฒนาตนเอง คําอธิบายดังตอไปนี้
“วางตัวเปนแบบอยางที่ดี” หมายถึง การที่ครูมีการปฏิบัติตนถูกตองตามระเบียบสังคม
และมีความประพฤติที่เหมาะสมกับกาละเทศะ เปนตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติตามได ซึ่งพบวา ผูให
ขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ไดใหความสําคัญเรื่องการเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก โดยมองวาการเปนครู
จะตองเปนแบบอยางที่ดี การที่ครูวางตัวไดเหมาะสมมีภาพลักษณที่ดีจะสรางความนาเชื่อถือและ
ความศรัทธาจากเด็กไดซึ่งจะทําใหการอบรมสั่งสอนเด็กเปนไปไดงาย จึงจะเห็นไดวา ผูใหขอมูล
หลักทั้ง 3 รายตางปฏิบัติตนเองเปนแบบอยางที่ดีใหแกเด็ก เชน ไมกินเหลาสูบบุหรี่ ระมัดระวังตัว
เรื่องชูสาว หรือเปนตัวอยางในการชวยเหลือผูอื่น
“อบรมเด็กปกติแลวก็จะทําตัวใหเด็กเขาเห็น แลวเขาก็ศรัทธากอน คือ ทํา
ตัวเองกอน ถาเด็กเห็นเราแลวไมศรัทธาในตัวเรา เขาไมเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ย จะสอน
ยังไงจะอบรมยังไงมันไมฟงหรอก คุณครูหันหลังไปแหยไปลออีกใชไหม โดยเฉพาะ
เด็กโตนะ เวลาครูพูดทีแอบไปซุบซิบนินทาครูอีก แตวาเด็กประถมนี้จะไมคอยมี จะ
งายหนอย อันดับแรกมันตองทําตัวเรากอนนะ ถาตัวเราดี เราพูดใหเด็กเขาฟงเขา
ศรัทธาแลวเนี่ย คือเขาเห็นแบบอยางที่ดีแลวการสอนก็งายขึ้น” (p3)
“การถายทอดความรูโดยไมปดบัง” คือ การที่ครูทําการถายทอดความรูใหเด็กไดรับ
ความรู อ ย า งเต็ ม ที่ สอนหรื อ ให ค วามรู จ นเต็ ม ความสามารถของตน ยกย อ งศิ ษ ย ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีความประพฤติดีใหปรากฏ ซึ่งขอมูลพบวา ผูใหขอมูลหลัก 2 ใน 3 รายไดแสดง
ความเห็นถึง การถายทอดความรูโดยไมปดบัง โดยมองวา การเปนครูควรจะตองถายทอดความรู
ทั้งหมดที่มีใหกับผูเรียน แตจะตองคํานึงถึงความตองการและความสามารถในการรับการถายทอด
ของผูเรียนดวย ซึ่งเนื้อหาของความรูนั้นสามารถเปนไดทั้งความรูในเชิงวิชาการและทักษะในการ
ดําเนินชีวิต ในขณะที่ผูใหขอมูลอีก 1 ราย ซึ่งมีลักษณะการทํางานเปนการปฏิบัติงานที่เปนการ
ทํา งานกิ จ กรรมด า นกี ฬ าไมไ ด เ น น ความรู ใ นเชิง วิ ช าการที่ ชัด เจน จะแสดงถึ ง ลัก ษณะของการ
ถายทอดความรูโดยไมปดบัง ดวยการใหคําแนะนําหรือการใหความชวยเหลือตอทีมนักกีฬาอื่น
“มีความรูอยาหวงความรู แลวแตวาเวลาเราสอน ก็ตองดูวาเด็กของเราเนี่ย
จะรับไดไหม จะทําไดไหม ถาทําไมได เราก็ตองพัฒนาเขาไป เพราะตองใหเด็กทุก
คนตองไดความรูเหมือนกันหมด” (p3)
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“พัฒนาตนเอง” หมายถึง การที่ครูมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและ แกไข ในเรื่อง
ตางๆ ได แก ความรู ความสามารถ และทักษะที่เกี่ ยวของกับ การปฏิบัติ งานครูเ พื่อนํ าไปสูการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น จากขอมูลพบวาผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย มีการพัฒนาตนเองทั้งในลักษณะของ
การพัฒนาความรูเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับตนเอง และในดานความรูดานอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อ
นําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาเด็ก ไดแก ความรูดานเทคโนโลยี ความรูในดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (วอลเลยบอล สวดมนต)
“เราเปนคนชอบเลคเชอร เราชอบอาน อยากรูวาเอะทําไมมันแพ ทําไมมัน
อยางนี้ ..ซื้อหนังสือมาเลย แบบวิชา พ.101 ซื้อหนังสือวอลเลยบอลมาเลย เปดอาน
ดูวาครูวอลเลยบอลเขาสอนอะไรในวิชาที่เรียนวิชาพละ แบบฝกวอลเลยบอลอยาง
งายอะไร แบบฝกวอลเลยบอลมากกวา 1 พันแบบอะไรอยางนี้”(p2)
เมื่อเทียบเคียงกับผลการศึกษากอนหนานี้พบวา การปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปน
ครู ในส ว นย อ ยของการปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี มี ค วามสอดคล อ งในการศึ ก ษาของกั บ
องคประกอบการปฏิบัติตนตามหนาที่ ในการศึกษาการพัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู ของ
ณัฏฐภรณ หลาวทอง และปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) และขอมูลจากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวความเปนครู พบวา ประเด็นยอยดานการวางตัวเปนแบบอยางที่ดี และการพัฒนาตนเอง มี
ความสอดคลองกับจรรยาบรรณครูขอที่ 1 (จรรยาบรรณตอตนเอง : ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ) และจรรยาบรรณครูขอที่ 5
(จรรยาบรรณตอผูรับบริการ : ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
ดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยู เ สมอ) ส วนในประเด็นย อยของข อคนพบดานการถายทอดความรูที่มีโดยไมปดบัง
มีความสอดคลองกับตามระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู
พ.ศ. 2526 ในขอ 6 กําหนดไววา ครูตองถายทอดวิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดบังอําพรางไม
นําหรื อ ยอมให นําผลงานทางวิ ช าการของตนเองไปใชใ นทางที่ทุ จริต หรือเปนภัย ต อมนุษ ยชาติ
(ยนต ชุมจิต. 2550: 76)
1.3 มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก
มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก คือ การคิดและเขาใจถึงเปาหมายในการทํางานของ
ตนเอง และใชเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินไปสูบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ซึ่งจากขอคนจาก
การศึกษาประสบการณการทํางานครูของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย พบความสอดคลองกันของ
ประเด็นยอยตางๆ ที่ประกอบกันเปนความหมายของประเด็นนี้ ไดแก หัวใจในการทํางานอยูที่ลูก
ศิษย ความมุงมั่นทํางานเพื่อเด็ก ทํางานดวยความตองการจากภายใน มีพลังในการทํางาน เชื่อใน
ความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา และการใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกที่ดี
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“หั ว ใจในการทํ า งานอยู ที่ ลู ก ศิ ษ ย ” หมายถึ ง การที่ ค รู มี ก ารกํ า หนดเนื้ อ หาของ
เปาหมายในการทํางานของตนเองอยางชัดเจน และมีการกําหนดทิศทางปฎิบัติโดยมุงไปที่เปาหมาย
ในการทํางานของตนเองเปนหลัก จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักมีการตั้งเปาหมายของการ
ทํางานที่ตรงกัน คือ การทํางานเพื่อเด็ก โดยจากการสัมภาษาณผูใหขอ มูลหลักทั้ง 3 รายไดใหขอมูล
ถึงการวางเปาหมายในการทํางานของตนเองโดยยึดที่เด็กเปนหลัก และกําหนดทิศทางของการ
ทํางานเปนการพัฒนาใหเด็กนักเรียนของตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เมื่อเปาหมายของการทํางานของผูใหขอมูลหลักมีความชัดเจนทั้งเนื้อหาและทิศทาง การ
ตอบสนองตอเปาหมายในการทํ างานที่วางไวจึงเปนไปในลักษณะของการปฏิบัติงานจึงมุงไปสู
ประโยชนที่เด็กจะไดรับเปนสําคัญ
“อยูที่เด็กเลยฮะ ของพี่..หัวใจในการทํางานอยูที่เด็ก ใจเราหวงเด็ก เรามี
ความปรารถนาดีกับเขาอยากใหเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มันก็เลยทําใหเรา เหย
ตองทํานะ โดยพี่ไมไดคิดเรื่องทอไมทอนะ ทอไมมีอยูในสมองเลย..คิดแตวาเราจะ
ทํางานใหดีขึ้น” (p2)
“ความมุงมั่นทํางานเพื่อเด็ก” ที่นี้หมายถึง การตอบสนองตอเปาหมายที่วางไวดวย
การที่ครูมีความตั้งใจลนเปยมในอันที่จะกระทําในกิจกรรมตางๆ เพื่อเด็กใหไดรับประโยชนและ
ความสําเร็จ ดวยการทุมเทแรงกาย แรงใจ สติปญญา เวลาและทรัพยากร โดยไมยอทอ ซึ่งผูให
ขอมูลหลักไดแสดงใหเห็นจากพฤติกรรมในการทํางานที่มีความทุมเทในการสอน ดูแลชวยเหลือเด็ก
อยางเต็มที่โดยไมคํานึงถึงวาสิ่งที่ทํานั้นจะเปนความรับผิดชอบของตนเองหรือไม เสียสละประโยชน
สวนตัวเพื่อใหเด็กไดรับประโยชน
“ที่ครูคิดก็คือ เราก็ทําไปอยางงี้แหละ คือทําโดยที่วา เราไมตองไปคิดวา
อันนั้นมันเปนหนาที่เราหรือไม อยางจะพาเด็กไปสอบมันไมใชหนาที่ของครูนะ พน
หนาที่ของครูแลว มันเปนหนาที่ของผูปกครอง หรือเวลาที่เขาไปเรียนแลวเขาไมมี
เงินคารถ ไมมีเงินไปเรียนตอเนี่ย มันก็เปนหนาที่ของผูปกครองที่เขาจะตองไปหาใช
ไหม ตานี้เราไมไดคิดอยางงั้น เราคิดวาไอสิ่งไหนที่เราจะชวยเด็กไดชวยผูปกครอง
ได เราจะใหโอกาสเขาได เราก็ชวยไมวาเด็กเราจะอยูหรือวาเด็กเราจะจบไปแลว ยิ่ง
จบไปแลวเนี่ยยิ่งหนักอีกบางคนไมพน แบบเวลาไปสมัครงานหรือไปเรียน อาวค้ํา
ประกัน กูกยศ. ไปทํางานก็ไปค้ําประกัน นี่ถาโดนฟองคงลมละลายแลวปานนี้”(p3)
“มีแรงพลังในการทํางาน” เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทําหรือพฤติกรรม
ของครูในการทําภารกิจตางๆ แรงขับเคลื่อนนี้สามารถผลัดดันใหการกระทําเปนไปในทิศทางตามที่
กําหนด ดวยความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง เพียรพยายาม และเปนการกระทําอยางมีความสุข ซึ่งการ
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มีพลังในการทํางานนี้ มีความเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทํางาน หากบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางาน
สูงก็จะมีพลังในการทํางานอยางสูงที่จะกระทํากิจกรรมตางๆ ใหประสบความสําเร็จ
“ถาเปนงานเราตองเอางานที่มีความรูสึกออกจากใจ มันเปนงานที่เราตอง
ใชความรูสึก มันทําใหเรารูสึกวาเราทนมันไดไหม เรารับมันไดไหม ถาเราไมไดเรา
ตองเพิ่มกําลังใจ เพิ่มหาวิธีการเพิ่ม เพิ่มและสูกับมันทํามันใหได เรากาวไปไดแค
กาวหนึ่งเนอะ มันกาวไปอีกไมไดเพราะมันมีอะไรขวางอยู เราจะตองทําใหตรงนี้มัน
หายไปเพื่อเราจะกาวไดอีก นิดนึงก็ยังดียังเงี้ย มันเปนพลังอยางหนึ่งในการทํางาน
ถาทํางานงานแล ว มันสําเร็จ มันเริ่มจุดประกายใหเรากา วต อไป ไมไดคิดวาเรา
จะตองไดทั้งแลวถึงจะพอใจไมใช นิดนึงเราก็พอใจ” (p1)
“ทํางานดวยความตองการจากภายใน”” คือ การที่บุคคลกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดตาม
ความตองการหรือความพึงพอใจของตนเองโดยไมขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจจากภายนอก ซึ่ง จะมีลักษณะที่
สอดคลองกับแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง การทําบางสิ่งอยางอยางเนื่องมาจาก
ความสนใจหรือความพึงพอใจในการทําสิ่งนั้น จากการศึกษาพบวา หลังจากที่ผูใหขอมูลเขาสูอาชีพ
ครูแลวเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวเอง โดยเฉพาะการไดเรียนรูถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของ
เด็กนักเรียนที่ยากลําบาก การเรียนรูดังกลาวมีสวนสรางใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน และทําหนาที่
ผลักดันใหผูใหขอมูลหลักแสดงการปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
“ความตองการที่ออกมาจากใจของตัวเอง คืออยากสั่งสอนศิษย มีความ
อยากโดยไมตองมีอะไรมาเปน condition มาลอ ตอง 2 ขั้น ไมใชเปาหมายอยางงั้น
เห็นศิษยคนนี้เขาเรียนไมเกง ทํายังไงใหเขาเรียนเกงขึ้นมาได ครอบครัวเด็กคนนี้
ขาดแคลนจะทํายังไงใหพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น ไมใหเขาขาดแคลนเหมือนที่
เขาเปนอยู บางวันเด็กไมมีเงินมาโรงเรียนเลยอยางเงี้ย เราอยากไปพัฒนา อยากให
เขา ไปชี้ชองใหเห็นวาเรามีโอกาสนะลูก เรามีโอกาสขอแตเราไมทอไมนอยเนื้อต่ําใจ
วาเราเปนคนจน โดยมีความขยันการพัฒนาตัวเองเนี่ยตรงนี้มากกวา”(p2)
“เชื่อในความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา” หมายถึง การที่ครูยอมรับใน
ความสามารถของแตละบุคคล และยอมรับวาบุคคลมีความสามารถที่แตกตางกัน รวมถึงหาชองทาง
ใหเด็กแสดงความสามารถ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแกไขความสามารถของตนเองใหดียิ่งขึ้น
ความเชื่อในลักษณะนี้เปนความเชื่อเกี่ยวกับคุณคาของมนุษยที่บุคคลยึดถือ และนํามาใชเปนหลักใน
การปฎิ บั ติ ง าน ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของการตั้ ง เป า หมาย สะท อ นให เ ห็ น จากที่ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ให
สัมภาษณถึงความเชื่อในศักยภาพและความสามารถพิเศษที่ซอนอยูในตัวเด็ก ซึ่งความเชื่อดังกลาว
นําไปสูการปฏิบัติงานของผูวิจัยที่พยายามที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถ โดยจะคอย
ใหความชวยเหลือ ชี้แนะ ฝกฝน และใหกําลังใจ เพื่อใหเด็กสามารถพัฒนาตนเองได
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“ภาษาอีสานไมมีใครเรียนปก คือ โงมากเลย ซื่ออยางเงี้ย ไมมีใครที่จะ
เป น สมองระดั บ โง ก็ ส อนเด็ ก จนกะทั่ ง ทุ ก วั น เนี่ ย ไม ว า จะไปสอนเด็ ก นั ก เรี ย น
ธรรมดาหรือสอนนักวอลเลยบอล ครูไมเชื่อนะลูกวาจะมีคนโง แตที่เขาเรียนเกง
มากกวาเธอเพราะเขามีความรับผิดชอบในหนาที่ของเขา นักเรียนตองขยันเรียน
หมั่นสงการบาน สงการบานเสร็จทําอะไรเสร็จไปติวเพื่อน ชวนเพื่อนมาอานหนังสือ
ยังเงี้ย ถาทุกคนทําอยางงั้น คะแนนที่ไดจากการเรียนก็จะใกลเคียงกัน” (p2)
นอกจากนี้การดําเนินสูเปาหมายยังแสดงใหเห็นผานสวนยอยดาน “ใหความสําคัญ
กับการปลูกจิตสํานึก คือ การที่ครูเห็นวาการอบรมปลูกฝงความคิดและการกระทําเกี่ยวกับความดี
กับเด็กเปนสิ่งสําคัญ ที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย มีความคลายคลึงในการทํางานที่เนนการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ดีใหแกเด็ก โดยจะนําเอาแนวคิดทางพุทธศาสนาเขามาสอดแทรกใหการอบรมเด็ก โดย
คุณธรรมจริยธรรมที่เนน เชน การมีวินัยในตนเอง ความกตัญูรูคุณ ความรัก ความสามัคคี ความ
เมตตา การเอื้อเฟอเผื่อแผ และจิตสํานึกรักชาติ เปนตน
“อยางแรกเลยก็คือการมีวินัยในตัวเอง ความรับผิดชอบ ตอนเชามาถึง
โรงเรียนปบทุกคนจะตองจับไมกวาด ตองทํางานในบริเวณที่ตัวเองรับผิดชอบ คือ
ทุกคนจะตองรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง ถาทุกคนรับผิดชอบในหนาที่ได มีวินัย
ในตนเองแลวอยางอื่นมันสอนงาย อะไรมันก็ดีไปหมด.. คือเราทําใหเด็กรุนเนี่ยมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”(p3)
ขอคนพบสวนยอย ดานการมีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก เมื่อเทียบกับแนวคิด
เรื่อง การมีเปาหมายในทางจิตวิทยา พบวามีความคลายกัน คือ เปาหมายเปนตัวแทนทางความคิด
ที่กลาวถึงอนาคต (Cognitive Representation) ประกอบดวย 2 สวน คือ เนื้อหาของเปาหมาย และ
ความมุงมั่นตอเปาหมาย ซึ่งคนพบจากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักตางก็มีการกําหนดเนื้อหา
ของเปาหมายในการทํางานไวชัดเจนแตมีความเปนนามธรรมคือ “ตองการพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น” และผูใหขอมูลหลักตางแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มุงสูเปาหมายดวยการปฏิบัติงานใน
หนาที่ครูอยางเต็มที่เพื่อชวยใหเด็กมีชีวิตที่ดี ไดรับโอกาส และประสบความสําเร็จในชีวิต
สําหรับข อคนพบในประเด็ นของ “การมีเ ปาหมายในการทํ างานเพื่ อเด็ก ” มีค วาม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) เรื่อง กําหนดความหมาย และการสราง
ดั ชนี รางเครื่ อมื อวั ดและประเมินจิตวิ ญญาณสํ าหรั บบุ คลากรทางการศึกษา ซึ่งพบเรื่องแก นของจิ ต
วิญญาณในประเด็นดานการมีอุดมการณและเปาหมายในชีวิต และงานวิจัยของ นงเยาว มงคลอินธิเวช
และคณะ (2552) ที่ทําการสังเคราะหความรูทางดานการพัฒนาจิตปญญา (จิตวิญญาณ) เรื่องเลา
ความสําเร็จของผูใหบริการและผูรับบริการในระบบสุขภาพ : พัฒนาการทางจิตวิญญาณและปจจัยที่
เกี่ยวของ ที่พบวาหนึ่งในหกขององคประกอบของสุขภาวะทางปญญา คือ มีเปาหมาย/ความหมาย
ของชีวิต แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของงานวิจัยที่ศึกษาพบวา การมีเปาหมายของงานวิจัยทั้ง 2
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ชิ้ น จะเป น การกล าวถึง การมี เ ป า หมายในชีวิ ต แตก ารมี เ ป า หมายในการทํ า งานเพื่ อเด็ กนี้ จะมี
ลักษณะของการกําหนดเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและมีพ ฤติกรรมที่นําไปสูพฤติกรรมที่
คอนขางชัดเจนและเปนรูปธรรม
1.4 การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา
การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา เปนการทํางานอยางมีจิตวิญญาณ
ความเปนครูในมิติของพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย มีการแสดงพฤติกรรม
สวนยอที่ประกอบกัน คือ แสดงความรักและความเมตตาตอเด็ก สังเกตและเอาใจใสเด็ก ใชเหตุผล
ในการลงโทษเด็ก ยึดหลักเสมอภาคและปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียม ตามการอธิบายดังนี้
“มีความรักและเมตตาตอเด็ก” หมายถึง การกระทําของครูตอเด็กดวยความรักเสมือน
เปนลูกของตนเอง ดูแลอยางใกลชิด มีความปราถนาดีตอเด็ก การชวยเหลือใหเด็กไดรับโอกาสที่ดี
ขึ้น ใหโดยผูใหขอมูลหลักแสดงใหเห็นจาก ความพยายามในการใหความชวยเหลือดูแลเด็กในทุกๆ
เรื่อง เอาใจใส ใหความสนิทสนม ไมแสดงการรังเกียจเด็ก ใหความสําคัญ ใหความรักและความ
อบอุนกับเด็ก
“ครูเชื่ออยางนั้นเพราะเราอยูกับเขา คลุกคลีกับเขามาตลอด แลวเราสิ่งที่
เราใหคือสิ่งที่เราคิดวาเราดีกับเขา แลวไมเคยเอาเปรียบเขา เราตองทําใหเขาเห็นวา
เราทํางานมากวาเขา ทํางานหนักกวา แลวมีความปรารถนาดีตอเขา สิ่งที่ตองทําให
เขามองเห็นคือ เรารักเขา เรามองเขาในแงดี พี่พยายามสอนโคชเด็กๆ รุนนอง เรามี
ความปรารถนาดีกับเขา เรามีความเมตตากับเขา รักเขา ปรารถนาดี แลวเราคิดไว
ยังไงเขาตองกลับมา ไมมีทางที่จะเขาจะมองเราไปทางดานอื่น ถึงแมวาสิ่งที่เราคุยกับ
เขา แนะนําเขาอาจจะขัดตอความรูสึกของเขา ในวัยรุนตอนนั้นก็ชาง” (p2)
“การสังเกตและการเอาใจใสเด็ก” หมายถึง การที่ครูใหการหวงใจ เอื้ออาทร ตอเด็ก
และใชความสามารถในการใชประสาทสัมผัสไปสัมผัสกับความรูสึกและเหตุการณตางๆ ที่เกิดกับ
เด็กเพื่อใหไดขอมูลในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก ซึ่งผูใหขอมูลแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและ
สังเกตเด็ก โดยใชการสังเกต สีหนา แววตา และอัปกิริยาของเด็ก พยายามใหความใกลชิด และ
ติดตามหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อหาทางชวยเหลือเด็ก นอกจากนี้การสังเกตยังชวยใหผูใหขอมูลหลัก
เห็นความสามารถที่ซอนอยูในตัวเด็กแตละคน และสามารถสงเสริมเด็กไดอีกดวย
“เราสอนเด็กคนหนึ่งเราก็ตองเรียนรูไปถึงพอแมเขา สภาพความเปนอยู
ครอบครัวเขา มองหาไปในแววตาของเขา บางคนสดใส บางคนราเริง บางคนเศรา
บางคนมีอะไร บางคนมีอาหารกิน บางคนไมมีอาหารกิน ทําใหเรารูไดเด็กมีปญหามี
อะไร มันก็เลยทําใหเราเขาไปใกลเขาเพื่อที่จะดูแลชวยเหลือนักเรียน ในแววตาเด็ก
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นะมันปดไมได มันไมมีมารยา ยิ่งเด็กเล็กๆ เราเห็น บางทีเขามายืนเกาะประตูมอง
ถาเราไปจับเขาสักนิดนึงเนี่ย เขาจะยิ้ม ในความรูสึกเราบอกวา เด็กคนนี้อยากพูด
กับเรา เราไปถามหาขอมูล ออ เด็กคนนี้เปนเด็กเขาเก็บมาเลี้ยง ไมมีพอไมมีแม เรา
ก็รูวาเขาขาดความอบอุนนะ มาโรงเรียนเราก็เติมสวนที่เขาขาดใหไดบางถึงไมมาก
ก็โอเค โรงเรียนคือที่พึ่งของเขาอยางนอยเขายังมีที่พึ่งทางความรูสึก” (p1)
“การใช เ หตุ ผ ลในการลงโทษเด็ ก ” หมายถึ ง การที่ ค รู รู จั ก ใช ก ารให เ หตุ ผ ลเพื่ อ
อธิบาย ชี้แจงใหเห็ถึงเหตุและผลของการกระทําที่เด็กทําผิดกอนการกระทําการลงโทษ สําหรับ
ประเด็นนี้ผูใหขอมูลหลักมีมุมมองวา การลงโทษเด็กยังมีความจําเปนที่จะตองใชอยู เพราะการ
ลงโทษจะทําใหเด็กจดจําและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลง และตองชี้แจงเหตุผลในการการ
ลงโทษ รวมทั้งแจงผูปกครองใหทราบเพื่อขอความรวมมือในการปรับพฤติกรรมเด็กดวยโดยวิธีการ
ลงโทษเด็กนั้นจะมีความมากนอยตามระดับของพฤติกรรมของเด็ก
“ก็ครูใหความรักความเมตตา คือชวยเหลือดูแลเขา ตีก็ตีนะ นักเรียนนี้
ไมใชไมตีนะ ไมตีไมไดหรอก เด็กเนี่ยเอาไมอยูหรอก กฎหมายยังตองมีเลยนะ แต
วาเวลาเราตีแลวเนี่ย เราก็อธิบายใหเขาเขาใจ เขาผิดอะไรทําอะไรยังไง” (p3)
“ยึ ด หลั ก ความเสมอภาคและปฏิ บั ติ ต อ เด็ ก อย า งเท า เที ย ม” หมายถึ ง การที่ ค รู
ยอมรั บ ในความเท าเที ย มกัน ของความเป น มนุษ ย ซึ่ง จากข อค นพบแสดงใหเ ห็ นว าผู ใ หข อมู ล
ยอมรับใน หลักการของความเสมอภาคกันของเด็ก และเห็นวาเปนหลักการที่ครูควรยึดถือปฏิบัติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพการปฏิบัติงานภายใตบริบทมีความแตกตางและหลากหลาย การปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมจะกลายเปนแบบอยางและสรางความแตกแยกใหกับเด็กในอนาคต
“แตอคติ 4 นี่สําคัญ ก็คือความลําเอียง เปนครูเนี่ยมันจะลําเอียงไมได มัน
มี 2 มาตรฐานไมได ลําเอียงเพราะรัก-ไมรัก ลําเอียงเพราะโกรธ ลําเอียงเพราะหลง
และก็ลําเอียงเพราะกลัว ทั้งหมด 4 อยาง ถือวามันมีความสําคัญสําหรับครู แตคนอื่น
คิดยังไงไมรูนะ แตวาถาเราจะตัดความลําเอียง ตาชั่งยังตองตรงเลย รักเด็กก็ตองรัก
เสมอกัน จะใหเงินหรือจะใหขนมเนี่ยมันตองใหเสมอกัน..เวลาที่เราจะใหแจกของมัน
ตองเสมอกัน ก็คือถาไดก็คือได ถาคือไมไดก็คือไมได ตองเฉลี่ยเทากัน ไมใชวาคนนี้
รวยแลวเอาไปนอยหนอย ไอคนนี้คนจนเอาไปมากหนอย แตเด็กมันไมคิดรวยคิด
จนหรอก เด็กนะมันอยากทั้งนั้นแหละ ความรูสึกของเขานะทําไมเราถึงไดนอย แต
ครูบอกวาพอแมเธอรวยแลวเธอไมตองเอา อันนั้นมันเรื่องของพอเรื่องของแม แตตัว
เด็ก เขาคิดนะบางทีเขาก็อยากไดนะใชไหม แตถาเราใหเขาบอกวา ครูครับผมไม
เอาหรอกครับ ที่บานผมมีแลว โอโห เด็กคนนี้ประเสริฐมากเลย ถาใหเขาแลวเขา
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บอกวาเขาไมเอา อันนั้นเปนสิทธิ์ของเขา..เรื่องของความลําเอียง มันเปนสิ่งสําคัญ
เลยละสําคัญสําหรับครูนะ”(p3)
สําหรับขอคนพบในเรื่อง การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา จากการ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตวิญญาณความเปนครูโดยตรง พบวา ประเด็นของการ
ปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตานี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยที่มีผูศึกษามากอนหนานี้
ในหลายส ว นย อ ย ได แ ก ประเด็ น ย อ ยด า นยึ ด หลั ก เสมอภาคและปฏิ บั ติ ต อ เด็ ก อย า งเท า เที ย ม
มีความในบางสวนที่ใกลเคียงกันกับองคประกอบการปฎิบัติตอศิษยโดยเสมอภาค ในการศึกษาการ
พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเปนครู ของ ณัฏฐภรณ หลาวทองและปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
(2553) และงานวิจัยของ เคอรโนชาน, แมคคอรมิค และไวท (Kernochan, McCormick; & White.
2007) พบวา ขอคนพบในประเด็นยอยดานการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตาของ
การศึกษา มีความหมายที่ซอนทับกับ ความเมตตากรุณา (Compassion) และสติ (Mindfulness) ใน
แงของการสังเกตและเอาใจใสเด็กนักเรียน และยังพบวาประเด็นยอยดานมีคลายคลึงกับผลของจิต
วิญญาณ ในงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ซึ่งอธิบายวา ผลดังกลาวมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจาก
แกนของจิตวิญญาณในตัวบุคคล
สรุปชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกันของประเด็นทั้ง
4 ประเด็น พบวา สามารถจําแนกเปน 2 มิติ ไดแก มิติที่เปนสภาวะทางจิต และมิติที่เปนพฤติกรรม
ที่แสดงออก โดยในแตละสวนยอยตางสงผลเชื่อมโยงถึงกัน ดังภาพ

การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู

สภาวะทางจิต

พฤติกรรมที่แสดงออก

- ตระหนักรูในความเปนครู

- ปฏิบัติตนบนวิถีแหงความเปนครู

- มีเปาหมายการทํางานเพื่อเด็ก

- ปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา

ภาพประกอบ 1 ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
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“ความตระหนักรูในความเปนครู” เปนผลมาจากการกระบวนการทางปญญา เมื่อผูให
ขอมูลหลักตองสวมบทบาทในการเปนครู และมีมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในงาน เกิดการรับรู
เขาใจในสิ่งเรา (บทบาทความเปนครู สภาพแวดลอมของนักเรียน ฯลฯ) เกิดความคิดรวบยอด
นําไปสู การเรียนรู และเกิดความตระหนักรูในที่สุด ซึ่งผลของการตระหนักรูในความเปนครู จะ
นําไปสูการแสดงพฤติกรรมในลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานครู ในที่นี้ไดแก มีเปาหมายใน
การทํางาน ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในที่ครูเกิดการตระหนักรูวาเปาหมายในการทํางานคือ การพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตของเด็กนักเรี ยนให ดีขึ้ น และทํางานของตนเองเพื่อผลประโยชน ของเด็กนัก เรี ยน
นอกจากนี้การตระหนักในความเปนครู ยังสงผลไปถึงพฤติกรรมที่แสดงสามารถสังเกตได ซึ่งในที่นี้
ไดแก การปฏิบัติอยูบนวิถีของการเปนครู และการปฎิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา โดย
ผลจากการปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู เชน ความเชื่อถือไววางใจ การไดรับการยกยองและ
ผลจากการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตานี้ ไดแก ความสุขความสําเร็จของเด็ก จะ
ยอนกลับมาสูกระบวนการเรียนรูทางปญญาที่สรางใหเกิดความตระหนักรูในความเปนครู
ในขณะที่ประเด็น “มีเปาหมายการทํางานเพื่อเด็ก” เปนการที่ผูใหขอมูลหลักมีการ
กําหนดเนื้อหาของเปาหมายการทํางานไวที่ การพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อไดมีการ
กําหนดเปาหมายของการทํางานไวที่การพัฒนาเด็ก จึงสงผลใหทําใหพฤติกรรมการทํางานของผูให
ขอมูลทั้งหมดมุงไปสูเปาหมาย (Goal-Directed Behavior) ของผูใหขอมูลหลักคือ การทํางานที่มุง
พัฒนาไปที่ตัวเด็กเปนหลักโดยแสดงออกผานสวนยอยในดานการปฎิบัติตอเด็กดวยความรักและ
ความเมตตา
ทั้งนี้เมื่อนําผลการศึกษาเทียบเคียงกับการศึกษากอนหนาอนี้ พบวา การตั้งชื่อประเด็น
ของขอคนพบที่เกี่ยวกับของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแตกตางกันไปเนื่องจาก
การศึ กษาในแง มุมของแตละงานวิ จัยนั้น ศึ กษาดวยระเบียบวิธีการวิ จัย และบริบทในการศึกษาที่
แตกตางไป แตขอคนพบที่มีความเดนชัดสอดคลองผลการศึกษากอนหนานี้ คือ การปฏิบัติตอเด็กดวย
ความรั กและความเมตตา ซึ่ งสอดคล องกั บผลของการศึ กษาของ ของ ณั ฏ ฐภรณ หลาวทองและ
ป ย วรรณ วิ เ ศษสุ ว รรณภู มิ (2553) และงานวิ จั ย ของ เคอร โ นชาน, แมคคอร มิ ค และไวท
(Kernochan, McCormick; & White. 2007) และดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) โดยผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ผูวิจัยพบวา ผูใหขอมูลหลักมีการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา มีรายละเอียดของการ
ปฎิบัติตอเด็กที่ซับซอนและลึกซึ้ง มิใชเพียงแคการปฏิบัติตามหนาที่ แตเปนการปฏิบัติที่ออกมาจาก
ภายในจิตใจ มีความทุมเทจริงจังตอการชวยเหลือดูแล สะทอนใหเห็นถึงมิติของความรัก ความผูกพัน และ
การเปนผูใหของผูใหขอมูลหลักอยางแทจริง รองลงมาคือ การมีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก และการ
ปฏิบัติตนบนวิถีแหงความเปนครู สําหรับความตระหนักรูในความเปนครูนั้น พบวา มีความสอดคลองกับ
งานวิจัยอื่นๆ คอนขางนอย ทั้งนี้เนื่องจากการตระหนักรูในความเปนครูนั้นเปนคุณลักษณะภายในหรือ
พฤติกรรมเชิงภาวะสันนิษฐาน (Hypothetical Construct) ที่ไมสามารถวัดไดโดยตรงตองทําการวัดสังเกต
ผ านการแสดงออกทางด านอารมณ และความคิ ด จึ งทํ าให ในงานวิจั ยที่ ใช วิ ธี วิ ทยาในเชิ งปริ มาณวั ด
องคประกอบความตระหนักรูความเปนครูไดยากกวา
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2. ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
สํ า หรั บ ช ว งการพั ฒ นาสู ก ารเป น ครู ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู คื อ ระยะที่ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงสภาวะทางจิ ต และพฤติ ก รรมจากการทํ า งานในอาชี พ ครู ไ ปสู ส ภาวะทางจิ ต และ
พฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู จากการศึกษาพบ มีกลุมของขอมูลที่เปน
มูลเหตุที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรียกวา “สวนที่เสริมสรางการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู” ของผูใหขอมูลหลัก 5 ประเด็น ไดแก การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเปนครู แรงจูงใจ
ในการเขาสูอาชีพครู มีประสบการณการไดเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ความผูกพัน
ระหวางครูกับศิษย และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
2.1 การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเปนครู
การมีตัวแบบจิตวิญญาณความเปนครู หมายถึง การที่ครูมีผูที่เปนตนแบบของใน
การทํางานครู จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย รายงานตรงกันวา มีครูของตนเองเปน
ตนแบบของการทํางานเปนครูที่ดี และยังไดมีประสบการณที่เกี่ยวของสัมพันธกับครูตนแบบของ
ตนเองในลักษณะตางๆ เชน ไดพบเห็นการกระทําหรือการแสดงออกของครูตนแบบที่ปฏิบัติตอ
นักเรียน หรือมีโอกาสไดใกลชิดและไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูตนแบบ
“ตนแบบจริงๆ ก็จะมีอยูทานนึงนะ ติดตาเลยคือทานอาจารยเปนอาจารย
สอนอยูสมัยเรียนมัธยม ทานเปนคนดีนิ่มนวล คือ ทานเปนคนเฉย ใจเย็น และก็แก
ตั้งใจสอน แลวก็ตั้งใจทํางาน แตวาไมคอยพูดนะ คือพูดนอยแลว ก็เปนกันเองกับ
เด็กๆ สมัยเรียนทานใสใจในเรื่องของการดูแลเด็ก การเอาใจใส เราก็หยิบตรงนี้ของ
ทานเอามาใช”(p3)
ทั้งนี้ภาพที่ผูใหขอมูลหลักสังเกตเห็นจากครูตนแบบ คือ การปฏิบัติตัวของครูตนแบบ
การดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด การแสดงความรักและความเมตตาตอศิษย เปนพฤติกรรมที่
สะทอนถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู โดยสิ่งที่ผูใหขอมูลหลักสังเกตเห็นไดนี้เปนขอมูล
ที่อยูในกระบวนการที่ทําใหผูใหขอมูลหลักเกิดเรียนรูถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
เมื่อเทียบคียงกับแนวคิดการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ของ แบนดูรา
(สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2541) สามารถอธิบายไดวา การพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครูของผูให
ขอมูลหลักนั้น สวนหนึ่งเกิดจากการเรียนรูจากตัวแบบ การที่ผูใหขอมูลหลักมีตัวแบบเปนบุคคล
(ครูตนแบบ) ถือวาเปนตัวแบบที่มีชีวิต (Life Model) และประสบการณที่ผูใหขอมูลหลักไดรับการ
สังเกตเห็นและการดูแลจากครูที่เปนตนแบบก็เปนการเสนอตัวแบบในลักษณะที่ใกลชิด เขมขน
และมีระยะเวลาที่ยามนาน ประกอบกับบุคคลที่เปนตนแบบนั้นมีความสําคัญกับตัวผูใหขอมูลหลัก
ทําใหเกิดความประทับใจและรูสึกชื่นชมในสิ่งที่ครูตนแบบไดกระทํา โดยพฤติกรรมการปฏิบัติตน
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ของตนแบบเปนสิ่งเราที่สรางใหเกิดความรูสึกประทับ รูสึกวาการกระทํานั้นเปนสิ่งดี และตองการ
จะทําตาม เมื่อผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 เกิดความประทับใจรูสึกวาการกระทํานั้นเปนสิ่งดีและตองการ
จะทําตาม เปนการเรียนรูจากตัวแบบในขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู (Acquisition) โดยกระบวนการ
เริ่มจากการใสใจตอการปฎิบัติของตัวแบบ (Selective Attention) การเขารหัส (Coding) แลวเกิด
การเก็บจํา (Retention) พฤติกรรมตางๆ ที่ครูตนแบบเคยปฏิบัติตอตนเองเอาไว เมื่อตอมาผูให
ขอมูลหลักไดเขาสูอาชีพครูจึงทําใหมีการนําเอาพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูตัวแบบมาใชปฏิบัติ
กับเด็กนักเรียนของตนเอง ซึ่งเปนขั้นการแสดงออก (Performance) ในกระบวนการเรียนรูจากตัว
แบบนั้นเอง ซึ่งขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของจิต
วิญญาณหลายเรื่องพบผลที่ตรงกันวา การมีตัวแบบดานจิตวิญญาณจะสงผลใหเกิดการพัฒนาจิต
วิญญาณในตัวบุคคล เชน ในงานวิจัยของดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) งานวิจัยของ นงเยาว
มงคลอินธิเวช และคณะ (2552) รอฮานิ เจะอาแซ และคณะ (2552) จึงกลาวไดวา การมีตัวแบบจิต
วิญญาณความเปนครูเปนสวนหนึ่งที่ชวยเสริมสรางใหเกิดการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู
2.2 แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู
แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู หมายถึง พลังผลักดันใหบุคคลมีเปาหมายและเลือก
ทํางานในอาชีพครู จากการศึกษาพบวา แรงจูงใจสําหรับการเขาสูอาชีพครูของผูใหขอมูลหลักแตละ
คนนั้น แตกตางกันตามบริบทของแตละคน สามารถจําแนกแรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครูออกไดเปน
2 แบบ คือแรงจูงใจที่มาจากภายในตนเองซึ่งอยูในลักษณะของการตั้งเปาหมาย (อุดมการณที่จะ
เปนครู) และแรงจูงใจที่มาจากภายนอก เชน ทําเพื่อครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเองศรัทธา
ถึ งแม ว าผลการศึ กษาจะพบว า แรงจู งใจในการเข าสู อาชี พของผู ให ข อมู ลจะมี
แหลงที่มาตางกัน แตในแนวคิดเรื่องแรงจูงใจนั้นชี้ใหเห็นวา แรงจูงใจจากทั้งภายในและภายนอกลวน
สงผลตอการเรียนรูของบุคคล โดยแรงจูงใจภายในนั้นจะสงผลตอความคิด ความรูสึก และพฤติกรรม
ของบุคคลไดดีกวาเพราะเกิดจากความสนใจหรือความพึงพอใจ และแรงจูงใจภายนอกก็มีสวนสําคัญ
เนื่ องจากในบางกรณี บุ คคลไม สามารถใช แรงจู งใจภายในในการเรี ยนรู ได ตลอดเวลา แรงจู งใจ
ภายนอกก็สามารถชวยกระตุ นให บุ คคลเกิดการเรียนรูและเห็นความสําคั ญในกิจกรรมต างๆ ได
เชนกัน (วรากร ทรัพยวิระปกรณ และทรงวุฒิ อยูเอี่ยม. 2551) นอกจากนี้ยังพบวา แรงจูงใจในการ
เขาสูอาชีพนั้นมีความสําคัญตอการถายทอดทางวิชาชีพและการสรางเอกลักษณวิชาชีพ เนื่องจาก
เปนแรงผลักดันใหบุคคลตัดสินใจเขาสูพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองความปราถนาของตน (นันทนา
น้ําฝน. 2536) ซึ่งในที่นี้แรงจูงใจทั้งจากภายในและภายนอกที่เกิดกับผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน ตางเปน
แรงผลักดันใหผูใหขอมูลหลักเลือกที่จะกาวเขาสูอาชีพครู แลวทําใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพครู
ในเวลาตอมา ซึ่งผูใหขอมูลหลักใหขอมูลตรงกันวา เมื่อตนเองเขาสูอาชีพครู ไดสวมบทบาทของการ
เป น ครู แ ล ว ทํ า ให ก ารมองเห็ น คุ ณ ค า ในอาชี พ ครู เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมี ก าร
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ตอบสนองจากบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของซึ่งในที่นี้ก็คือ นักเรียน ทําใหเกิดภาพพจนของตนเองโดยมอง
จากสายตาของผูอื่น (Looking-Glass Self) ทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาใหมีเอกลักษณเชิงวิชาชีพ
นั้นเอง นอกจากนี้ผูใหขอมูลหลักยังบรรยาถึงความรูสึกหลังจากที่ไดเขาสวบบทบาทของความเปนครู
วา ความรูสึกมีความสุขในการทํางาน และไดรับประสบการณในการทํางานที่แปลกใหม ซึ่งเปนอีก
สวนที่กระตุนใหผูใหขอมูลหลักเกิดการปรับตัวและบทบาทในการทํางานของตนเอง ถึงแมวาจากการ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไมพบประเด็นของแรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครูที่เกี่ยวของกับ
จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู แต แ รงจู ง ใจในการเข า สู อ าชี พ ก็ มี ผ ลในการผลั ก ดั น ให บุ ค คลเข า สู
สภาพการณในอาชีพและเกิดการเรียนรูในอาชีพ ซึ่งในงานวิจัยของ สานิต ศิริวิศิษฐกุล (2535)
พบวา แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพเปนปจจัยผลักดันใหบุคคลเขาสูสถาบันฝกอบรม และมีผลโดยตรง
ตอการสรางตัวเอง (Self) อาจกลาวไดวา แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพเปนจุดเริ่มตนที่ผลักดันใหผูให
ขอมูลเขาสูอาชีพและเปนสวนหนึ่งที่เสริมสรางใหเกิดการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู
2.3 มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวติ ที่ยากลําบาก
มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ในที่นี้หมายถึง การที่
ครูไดสัมผัสอยางใกลชิดและพบเห็นถึงสภาพการณที่มีความทุกขยากของชีวิตของเด็กนักเรียนและ
ผูอื่น ซึ่งผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน ตางมีประสบการณที่ตองเผชิญกับความยากลําบากในพื้นที่
ปฏิบัติงาน และไดพบเห็นสภาพยากจนและดอยโอกาสของเด็ก
“เริ่มรูนาจะประมาณป 2523 รูไดจากการเขาไปสัมผัสเด็ก คืออยูในชนบท
จริงๆตอบเริ่มบรรจุ แตกอนไมเลย แตกอนจะเปนคนหยิ่งไมคอยคุยกับใคร หลังจาก
ไปเจอเด็กอยากรูวาชีวิตของเขาเปนยังไง พอเราเขาไปสัมผัสจริงๆ แลว โอ..เด็กเขา
ยังขาดอีกเยอะเลย ผูปกครองยังขาดอีกเยอะ ขาดแนวความคิดอีกเยอะเลย เด็กยัง
ตองการครูที่จะมาอบรมสั่งสอนเขา มาชี้แนะ ใหคําแนะนํา ทั้งเด็กทั้งผูปกครองอีก
เยอะเลย เรามีความรูสึกสะทอนใจนะ มีเด็กคนนึงตองไปขอรอขาวจากวัดใหพระ
ฉันทขาวกอน เพื่อใหไปใหนองๆ กินแลวจะไดไปเรียนหนังสือกัน เด็กบางคนก็ไป
ติดยาเสพติดอยางเงี้ย ถาเขามีคนใหคําปรึกษาที่ดีเขาคงไมไปทํากิจกรรมแบบนั้น
พี่ไปชวยเขาตีขาว มัดขาว เด็กม.1 ยังกินเหลาอยูเลยแลวก็เมา เราก็ตกใจวามีดวย
เหรอเนี่ ย ทํ า ยัง ไงให เ ขามองเห็ นว า กิ จ กรรมตรงนี้ ยั ง ไม ถื อวั ย ของเขา ทํ า ไงให
ผูปกครองมองเห็นวากิจกรรมตรงนี้ไมใชกิจกรรมของเด็ก”(p2)
“การที่เราไดมาเปนครูสอนเด็กชาวเขา การเปนครูสอนเด็กที่ดอยโอกาสทุก
ทางการเปนครูที่สอนเด็กที่ ไมรูอะไรเลยใหรูหนังสือ ทําใหเรารูคุณคาของความเปน
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ครูวาความเปนครูในที่ๆ เขาตองการเราเนี่ยยิ่งใหญมาก การที่ๆ เราเปนทุกๆ
สิ่งของเขา” (p1)
การที่ผูใหขอมูลหลักมีโอกาสไดสัมผัสกับชีวิตที่ยากลําบากของคนในชุมชมที่ตนเอง
ทํางานอยู ตองเผชิญกับสภาพบริบทการทํางานในทองถิ่นทุรกันดาร ทําใหเกิดการรับรูและเขาใจตอ
สภาพชีวิตความเปนอยูที่ลําบากยากจนของเด็กนักเรียน สงผลใหผูใหขอมูลหลักเกิดความรูสึก
สะเทื อ นใจ ซึ่ ง การรั บ รู ต อ สภาพการณ ดั ง กล า วถื อ เป น กระบวนการเรี ย นรู ที่ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ได
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเอง จึงเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการเปนครู
ไปจากเดิมที่ เปลี่ยนแปลงการคิดเกี่ยวกับคุณคาของการทํางานของตนเอง เกิดการรับรูถึงคุณคา
ของอาชีพครูที่สามารถจะชวยเหลือเด็กได ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปาหมายในการทํางานโดยมุง
เปาการทํางานไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กใหดีขึ้น จึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองดวยการพยายามชวยเหลือเด็กใหมีโอกาสทางการศึกษาเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําของผูใหขอมูลหลักนี้ก็สืบเนื่องมาจากการเรียนรูจากสภาพ
ความยากลําบากที่ไดเผชิญ ซึ่งขอคนที่ไดจากจากการศึกษามีสอดคลองกับการศึกษาของ นงเยาว
มงคลอิ น ธิ เ วช และคณะ (2552) ที่ ทํ า การสั ง เคราะห ค วามรู ท างด า นการพั ฒ นาจิ ต ป ญ ญา (จิ ต
วิญญาณ) เรื่องเลาความสําเร็จของผูใหบริการและผูรับบริการในระบบสุขภาพ : พัฒนาการทางจิต
วิญญาณและปจจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งสงเสริมใหเกิดการพัฒนาทางจิต
ป ญ ญา คื อ ลั ก ษณะการทํ า งานที่ ย าก ท า ทาย งานที่ อ ยู ใ นภาวะวิ ก ฤติ ข องชี วิ ต งานที่ ล ะเอี ย ด
ซับ ซอน ตองประสานความรว มมื อ ประสานความแตกตาง ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูจากการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับความทุกขของผูคน เกิดความพยายามที่จะกระทําสิ่งที่ดีกวาผลักดันใหเกิดการ
ขามพนจากการกระทําเพื่อตัวเองกลายเปนความกลาหาญและเสียสละตนเองเพื่อผูอื่น ซึ่งสภาวะ
ของการขามพนจากการกระทําเพื่อตัวเองไปสูการกระทําเพื่อผูอื่น ในการศึกษาครั้งนี้ก็คือ การที่ผูให
ขอมูลรายงานวา ตนเองเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทําที่มุงไปสูประโยชนเพื่อเด็ก
นักเรียน สวนหนึ่งเนื่องมาจากการที่ผูใหขอมูลทั้ง 3 คน ตางก็มีประสบการณในการเผชิญความ
ยากลําบากในการทํางานในถิ่นทุรกันดาร และพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบากของเด็กนักเรียนและ
ผูปกครอง จึงถือไดวาประสบการณของการเผชิญและพบเห็นสภาพความยากลําบากนี้เปนเงื่อนไข
สําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลหลักเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเปนการ
พัฒนาไปสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของผูใหขอมูลหลัก
2.4 ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
ความผูกพันระหวางครูกับศิษย คือ ความรูสึกของครูที่เชื่อมโยงระหวางตนเองกับลูกศิษย
เปนความรูสึกในดานบวก ซึ่งผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คนไดใหขอมูลที่สอดคลองกันวา การมีโอกาสได
ดูแลเด็กอยางใกลชิด สรางใหเกิดความผูกพันระหวางตัวผูใหขอมูลหลักกับเด็ก แสดงใหเห็นวา
ความผูกพันนี้เกิดจากเครือขายของความสัมพันธทางสังคมที่ผูใหขอมูลหลักเขาไปมีสวนรวมในการ
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ใชชีวิตและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเด็ก และทําใหผูวิจัยทุกคนเกิดความรูสึกรัก เห็นอกเห็นใจ และ
รวมรูสึกไปกับสภาพชีวิตของเด็ก
“คืออยูกับเด็กตลอด ..ไปไหนก็ไปกัน มีไรก็กินกับเขากินไมเปนก็กิน ครูมี
ความรูสึกมันเปนอะไรที่ตางกับที่เราอยูมากเปนอะไรที่ผูกจิตผูกใจเราไปเรื่อยๆ ความ
จริงใจ ความซื่อ อยางเชนครูถามรักครูไหม บฮักครูบใชปอใชแมเฮา ก็ถูกเขานะ คือ
เด็กเขาซื่อ..งั้นบตองกินและขนมนะ บรักเนี่ย เราก็เลนกับเขา กินนอนกับเขาเลนกับ
เขา”(p1)
สําหรับความผูกพันระหวางผูใหขอมูลหลักกับลูกศิษยของผูใหขอมูลหลักนั้น เปน
ลักษณะของความผูกดานอารมณ (Affective Commitment) ที่ผูใหขอมูลหลักประเมินคาทางอารมณ
เกี่ยวกับความสัมพันธของตนเองกับลูกศิษยจากการแสดงออกที่มีตอกันวา ความสัมพันธระหวางกัน
มีความสําคัญสรางใหเกิดความสุขในการอยูในบทบาทของครู เมื่อผูวิจัยเกิดการรับรูตอความผูกพัน
ระหวางตนและศิษยในลักษณะที่เปนเชิงบวก เกิดเปนความสัมพันธที่หนาแนนและผลักดันใหผูให
ข อ มู ล หลั ก มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมในเชิ ง บวก เช น การดู แ ลเอาใจใส ต อ เด็ น นั ก เรี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้การรับรูตอความผูกพันในเชิงบวกยังสงผลตอการเรียนรูในบทบาทของการเปนครูของ
ผูใหขอมูลหลักแตละคน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการคิดถึงคุณคาของอาชีพครู เห็นความสําคัญ
และประโยชนในบทบาทครูที่ตนเองครอบครองอยู และเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่มากขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็ก ความผูกพันระหวางครูกับลูกศิษยถือเปนเงื่อนไขหนึ่งสําคัญที่ทําให
ผูใหขอมูลหลักเกิดการเปลี่ยนแปลงความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่ง
สอดคลองกับคําอธิบายของ โจนส (ดุษฎี โยเหลา และคณะ.2553 อางอิงจาก Jones. 2005) ได
อธิบายถึงการขามพน และความเมตตาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งเปนสิ่งชวยใหเกิดการเชื่อมโยงกัน
ของนักเรียน ครู และสาระวิชาที่เรียน เมื่อผูใหขอมูลหลักเกิดความรูสึกในเปนลักษณะความผูกดาน
อารมณ สงผลตอการเรียนรูในบทบาทของการเปนครู ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเห็นคุณคาของ
อาชีพครู และเกิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปฏิบัติงานอยางเต็มที่มากขึ้นเพื่อชวยเหลือเด็ก ความ
ผูกพันระหวางครูกับลูกศิษยถือเปนเงื่อนไขหนึ่งสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลหลักเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเขาใจ และตระหนักถึงบทบาทความเปนครูที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความ
เขาใจจากการมีความผูกพันธระหวางครูกับศิษยนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่เสริมสรางใหเกิดการพัฒนาสู
การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
2.5 คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
ขอคนพบจากการศึกษาประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูพบวา มี
คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง เป น คุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยานี้ ไ ด ดึ ง เอาเฉพาะ
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คุณลักษณะรวมกันของผูใหขอมูลหลักที่มีสวนเสริมสรางใหผูใหขอมูลหลักเกิดการพัฒนาสูการเปน
ครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ดังนี้
2.5.1 ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
ในการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ตางมีความศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคา
ของแผนดิน โดยผูใหขอมูลหลักตางรายงานสอดคลองกันวา ความศรัทธาที่ตนเองมีตอบุคคลผู
ทรงคุณคานั้นเปนความศรัทธาและรูสึกซาบซึ้งใจในการทําภารกิจของบุคคลนั้นกระทําอยางทุมเท
ทําเพื่อผูอื่นและแผนดิน
“ในวันที่ครูทอแท ครูมีในหลวง คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือแรง
สรางความศรัทธาขึ้นในใจของตัวเราตอสิ่งนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญมากๆ เอนโนมลงมาสูที่
ต่ําที่สูง ทําใหรูสึกเราศรัทธาในตัวพระองคทาน ครูถึงบอกวาที่ครูยังทํางานยังไมมี
ความเกง มีแคความรักและความศรัทธาเทานั้นที่ยังดํารงใหตัวเองทํางานมา”(p1)
ความศรัทธา (Faith) เปนความเชื่ออยางหนึ่งที่มีลักษณะที่หนักแนนกวาความเชื่อ
อื่นๆหรือเรียกวาเปนความเชื่อแบบศรัทธาปสาทะ (ความเชื่ออยางสูงยิ่ง หรือความเชื่อเลื่อมใส) ใน
บางครั้งก็เปนก็ไมสามารถจะหาคําตอบไดอยางเปนเหตุเปนผลมาอางอิงได มีลักณษะที่เกิดจากที่
เกิดจากอารมณมีความเปนอัตวิสัย หรือสภาวะที่ขึ้นอยูกับมุมมองของแตบุคคล(Subjective) ความ
เชื่อที่เกิดจากการศรัทธาปสาทะถือไดวาเปนสภาพจิตที่ไมตองการเหตุผล (สุวัฒน จันทรจํานง.
2540: 29) โดยลักษณะของศรัทธาที่ปรากฎในขอคนพบของผูใหขอมูลหลักนี้ เปนสวนหนึ่งของ
ความเชื่อในผูทรงคุณวุฒิ (Beliefs about Authority) ที่ผูใหขอมูลหลักเรียนรูวาตนเองสามารถวางใจ
บุคคลบางคนได ความเชื่อในตัวผูใหญหรือผูทรงคุณวุฒิเปนความเชื่อที่เรายึดมั่นคอนขางหนาแนน
ความเชื่อนี้อาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแตการเปลี่ยนเปนไปไดยาก เปนแบบที่เปนความยึดมั่น
(trust) พรอมจะทําตาม กลายเปนสวนหนึ่งที่เปนลักษณะทางจิตของบุคคล (Scarlett, W., 2005)
สะทอนใหเห็นจากที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน แสดงออกการมีศรัทธาตอบุคคลที่เปนผูประกอบ
กิจกรรมที่ทรงคุณประโยชนใหประเทศชาติ โดยมีการนอมนําเอาแนวทางคําสอนตางๆ มาใชในการ
ดําเนินชีวิตและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบวา ผูใหขอมูลหลักใชความศรัทธาใน
บุคคลที่ตนเองนับถือนํามาเปนแรงบันดาลใจในการปฎิบัติหนาที่ครูอยางเต็มที่อีกดวย จึงกลาวไดวา
ศรัทธาที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน มีตอบุคคลอันทรงคุณคาของแผนดินที่นี้เปนสวนหนึ่งที่นําสูการ
เปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
2.5.2 การเขาถึงเขาใจตนเอง
การเขาถึงเขาใจตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความเขาใจในตนเองอยางถูกตอง มี
ประเมินตนเองและจัดการไดอยางเหมาะสม จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะของการเขาถึงเขาใจ
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ตนเองเปนคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยารวมกันที่พบอยูในผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน ไดแก การ
ทบทวนตัวเอง และความพอเพียงในตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดของแตละคุณลักษณะยอย ดังนี้
“การทบทวนตัวเอง” ที่แสดงผาน การที่ผูใหขอมูลหลักจะมีการทบทวนตนเองทุกครั้ง
เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาขึ้ น โดยการจะตั้ ง คํ า ถามกั บ ตนเอง คิ ด ทบทวนถึ ง การกระทํ า ของตนเอง มี ก าร
เปรียบเทียบความรูสึกและการกระทําในอดีตกับปจจุบัน เพื่อหาจุดบกพรองที่เกิดขึ้น จากนั้นก็จะคิด
หาทางแกไขปญหา
“เพราะโคชเปนกลไกที่จะทําใหทีมขับเคลื่อนไปในทางทิศไหนฮะ เด็กตีบอลไม
แมน เราอยาไปโทษเด็กวาเด็กตีบอลไมแมนไมได เราเปนโคช เราฝกเขามาใหตีบอลแมน
ไหม เราไดฝกเขารึยังตรงนี้ ตองโทษเรากอน เราขอเวลานอกนอกถูกที่ถูกเวลาไหม เราได
ใหกําลังใจเด็กรึยัง เราไดใชความรูความสามารถการเปนโคชในวันนี้รึยัง”(p2)
“ความพอเพียงในตนเอง” คือ การที่ครูรูจักประมาณตนเอง ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย
ใชเหตุผล รูจักการบริโภคอยางพอดี ไมทะเยอทะยาน อยากไดในวัตถุสิ่งของตางๆ มีความซื่อสัตย
สุจริต ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประเมินตนเองและการจัดการตนเองอยางเหมาะสม
“มันพอแลวไง คือทุกวันเนี่ยชีวิตพอแลว เงินเดือนก็สมควรกับผอ. 2 คนถารวมกัน
ก็แสนนึงแลว ก็จะเอาอะไรอีก ลูกเตาก็ไมตองไปดูแล ลูกชายคนโตก็มีงานทํา เขาก็มีเงิน
ลูกสาวคนเล็กก็กําลังจะจบแลว..ก็ไมไดทําอะไรแลว บานรถเราก็มีแลว ถึงแมวามันจะไปกู
สหกรณบาง แตก็มีเงินหมุนเราพอใช พอหักแลวมันก็พอ ก็อยูกัน 2 คน ตา-ยายนะ ก็ไมได
ทําอะไร”(p3)
คุณลักษณะพื้นฐานดานจิตวิทยาดานการเขาถึงเขาใจตัวเองนี้ ในทางจิตวิทยาเปนการ
รับรูความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเองเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมหรือเรียกอีก
อยางคือ การเขาใจตนเองเปนแกนกลางของบุคลิกภาพเปนสิ่งที่กําหนดคุณภาพของพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกกับผูอื่นและสิ่งแวดลอม เพื่อพิจารณาสวนประกอบยอยในขอคนพบดานความเขาใจ
ตนเอง พบวา มีความสอดคลองกับแนวคิดทางจิตวิทยาของอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow)
ในเรื่องของความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (self actualization) ซึ่งเปนความตองการ
ระดับสูงสุด ตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตองการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของ
ตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจและการคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ การเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความตองการอยางหนึ่ง
ของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ ถาบุคคลเหลานี้ไดบรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวก็เชื่อ
ไดวาเขาเหลานั้นเปนคนที่รูจักตนเองอยางแทจริง (Maslow, 1970: 46) ซึ่งกลาวไดวา การเขาถึง
เขาใจตนเองนี้เปนคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ชวยเสริมสรางใหผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 คน
สามารถบรรลุเปาหมายสูงสุดของการปฎิบัติงานครูนั่นคือ การทํางานเพื่อเด็ก
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2.5.3 การเขาใจผูอื่น
การเขาใจผูอื่น หมายถึง การมีความตระหนักถึงความรูสึก ความตองการของคนอื่น
จากการศึกษาพบ คุณลักษณะของการเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาที่พบอยู
ในผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ไดแก การรูสึกสะทอนใจตอความยากลําบากของเด็ก การคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม และใหเกียรติ เปดโอกาส และสรางความสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งมีรายละเอียดของ
แตละคุณลักษณะยอย ดังนี้
“การรู สึกสะทอนใจตอความยากลําบากของเด็ก” ในที่นี้หมายถึง ความรูสึกความ
สะเทือนใจจากการไดพบเห็นสภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวที่ยากจน ลําบากและขาดโอกาส จน
เกิดความตองการอยากชวยเหลือใหพนจากสภาพความทุกขยากลําบาก
“รูชีวิตคือ ยังมีคนที่เขาขาดโอกาสมากวาเรา ยังมีคนที่อยูในสังคมที่ยังไม
พัฒนา จบป.6 ไมเรียนตอเยอะมาก ตองทําไรทํานา รับจาง อายุไมถึงเกณฑทํางาน
เขาก็ตองไปรับจาง มาเจอสภาพชาวบานเขา สภาพเด็กบางคนอานหนังสือไมออก
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเรา ถาเด็กเหลานี้เรียนหนังสือ มีความรู มีการศึกษาที่ดี ชีวิต
เขาคงไมไดมาอยูในวงจรตรงนี้ จากที่คิดวาจะทํางานแค 2 เดือน ก็กลายเปน 11 ป
ทําทุกอยางฮะ แนะนําใหเด็กมาเรียนหนังสือตอ ขอทุนเพื่อนมั่วไปหมด ตามเอาให
หมด มาทํ า ทุ น การศึ ก ษากั บ เด็ก ไหม ให เ ด็ ก ได เ รี ย นไหม เดี๋ ย วนี้เ ขาเอาทุ น มา
เยอะแยะ 20-30 ทุนแตละป เขาอยากใหเด็กเขาไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือ”(p2)
การรูสึกสะทอนใจตอความยากลําบากของเด็กและผูอื่น ที่ปรากฏอยูในตัวผูใหขอมูล
หลักทั้ง 3 รายนี้ แสดงความเขาใจตอความรูสึกยากลําบากของผูอื่น และตามมาดวยการแสดงทาง
พฤติกรรมที่เปนความพยายามใหความชวยเหลืออยางชัดเจน สามารถเทียบเคียงไดกับแนวของการ
มีความรวมรูสึก (empathy) ซึ่งผลจากการมีความรวมรูสึกจะทําใหแสดงพฤติกรรมชวยเหลือ และ
ความสัมพันธทางบวกระหวางบุคคล (ดุษฎี โยเหลา และคณะ.2553 อางอิงจาก Davis, Mark
H. ,2010) ถือเปนคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาที่สําคัญอยางยิ่งที่สงผลใหเกิดการพัฒนาจิต
วิญญาณความเปนครูในตัวผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย
“คํานึงถึงประโยชนสวนรวม” ซึ่งเปนคุณลักษณะรวมที่ปรากฎอยูในผูใหขอมูลหลักทั้ง
3 รายนี้ คือ การที่ผูใหขอมูลหลักมีคิดพิจารณาและเลือกที่จะกระทําพฤติกรรมที่กอใหเกิดความสุข
หรือความพอใจขึ้นในบุคคลโดยทั่วไปมากกวาจะนึกถึงความสุขหรือความพอใจของตนเอง ซึ่ง
แสดงออกผานการเสียสละผลประโยชนที่ตนเองควรจะหรือเสียสละในสิ่งที่ตนเองมีเพื่อใหผูอื่นได
ประโยชน หรือการกระทํางานตางๆ ที่หวังใหผูอื่นไดรับประโยชนโดยไมไดคิดถึงสิ่งที่ตนเองจะไดรับ
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“มันก็มีเหมือนกันนะ แตวาเราคิดถึงสวนรวมเปนหลักวา ถาเราเสียสละสัก
คนนึงเนี่ย เรื่องอื่นๆ มันจะจบ แลว ก็ทุกสิ่งทุกอยางมันจะเดินหน าไปได ถาเราไม
เสียสละตัวเราเอง ทุกอยางมันไมจบแลวมันเดินหนาตอไปไมได อยางเชน ถาบอกวา
เราเปนคนทํางานอย างงั้นอย างงี้ ปนี้ค รู ขอนะครูต องได 2 ขั้น แลว นองๆ ใครเขา
อยากจะมาทํางาน ใชไหม ใครเขาอยากจะชวย แตถาเราเสียสละเนี่ยเราไมไปเสนอ
ตัวเองเนอะ หรือวาไปตองการอยากได 2 ขั้นเ ทุกคนมันก็อยากทํางาน”(p3)
“การใหเกียรติ เปดโอกาส และสรางความสัมพันธกับผูอื่น” ซึ่งเปนการแสดงออกจากการที่
ครูใหความยอมรับ เขาใจ เปดชองทางใหบุคคลอื่นไดแสดงความสามารถหรือไดรับประโยชนตางๆ
และรูจักวิธีการสรางความเขาใจอันดีตอผูอื่น เพื่อทําใหเกิดความชวยเหลือรวมมือในการทํากิจกรรม
ตางๆ ก็เปนอีกสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความเขาใจผูอื่นของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย
“เอาหัวใจเขาไปแลกกับเขาก็คือ เธอไมเปนพวกฉันใชไหม งั้นฉันเปนพวก
เธอก็ไดไมเปนพวกฉันใชไหม เออ ไมเปนไร ฉันเปนพวกเธอก็ได มีอะไรก็ไปชื่นชม
ยินดีเขา ไปชวยเขาหมดฮะ”(p2)
สําหรับสวนพื้นฐานทางจิตวิทยาดานการเขาใจผูอื่นนี้ สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ที่ไดเรียนรูในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลความ
ตองการและความจําเปนของผูอื่น และผลจากการเรียนรูนี้ทําใหผูใหขอมูลหลักเกิดความเขาใจและ
ยอมรับในตัวบุคคลอื่นแลว เกิดการปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตนเองและการใหคุณคาตอทํางานในอาชีพครู ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย ตางมีสวน
พื้นฐานทางจิตวิทยาดานการเขาใจผูอื่นนี้แฝงอยูจึงเปนสวนสําคัญที่สงผลสูการเปนครูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู
2.5.4 การเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ
สําหรับการเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุนี้ เปนคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
ที่ปรากฎอยูในตัวผูใหขอมูลหลักทั้ง 3
คนนี้ ซึ่งพบในประเด็นของ “การทํางานโดยไมหวัง
ผลตอบแทน” มีความซึ่งผูใหขอมูลหลักทุกคนใหขอมูลที่สอดคลองกันวา สิ่งที่ตนเองไดรับกลับคืนมา
จากการกระทําสิ่งตางๆ ที่เปนการชวยเหลือผูอื่นนั้น คือ ความสุขใจที่ไดเห็นผูอื่นมีความสุข หรือพน
จากสภาพความทุกขยาก
“ไปชวยสอนสวดมนตทํานองสรภัญญะ ที่สถานพินิเปนศูนยที่คุมเด็กและ
เยาวชนของจังหวัด...ทีแรกเขามาติดตอเปนกรรมการกอน ใหเปนกรรมการตัดสิน
ก็เลยบอกวาถาเปนกรรมการตัดสินผมไปตัดสินไดนะ...แตบอกเขาวา ถาอยากให
ผมชวยมากกวานั้นผมไมเปนกรรมการนะ แตผมจะไปชวยพัฒนาเด็กตรงนี้ให จะ
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ไปเปนผูฝกสอนให...เขาดีใจมากเลยนะ เราไปสอนเขาในชวงปดเทอม ไปสอนเขา
เกือบ 2 เดือน อยูหางจากที่นี่ประมาณเกือบ 40 กวากิโล ผมไปสอนเขาทุกวัน วันละ
2 ชั่ ว โมงเขาให ค า รถก็ ไ ม เ อา เติ ม น้ํ า มั น ให ก็ ไ ม เ อา เพราะเราอยากจะทํ า บุ ญ
อยากจะชวยเด็กๆ” (p3)
ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาดานการเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากวาวัตถุเปน
รูปแบบของการรับรูตอการกระทําของตนเองในลักษณะของการมองเห็นคุณคาของสิ่งที่ตนเองกระทํา
วามีคุณคาในตัวเองอยูแลวโดยที่คุณคาภายใน (intrinsic value) มักจะเกี่ยวของกับ ความดี คุณธรรม
ความสุขใจ เมื่อผลของการกระทําตางๆ ที่ตอบแทนกลับมาสรางการรับรูถึงคุณคาทางใจใหเกิดขึ้นทํา
ใหผูใหขอมูลหลักเกิดการเรียนรูวาการกระทํานั้นมีคุณคา สรางประโยชน และนําความสุขใจมากให ก็
ยิ่งเปนสวนที่สงเสริมใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่สะทอนการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูเพิ่ม
มากขึ้น
สําหรับขอคนพบจากการศึกษาในเรื่อง คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาทั้ง 4 ดานใน
การศึกษาครั้งนี้ พบวามีสวนคลายคลึงกับแกนของจิตวิญญาณของบุคลากรทางการศึกษาไว 5 แกน ใน
การศึกษา ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ซึ่งพบประเด็นที่มีความคลายคลึง ไดแก ศรัทธาตอบุคคลผู
ทรงคุณคาของแผนดิน มีสวนคลายกับศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความจริงที่เหนือธรรมชาติ แตความ
ศรัทธาที่คนพบในงานวิจัยนี้จะมีลักษณะของการศรัทธาในตัวบุคคลและมีความเปนเหตุ-ผลมากวา
กวา ในประเด็นดานความศรัทธานี้ยังพบเปนองคประกอบของสุขภาวะทางปญญาในงานของ นงเยาว
มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) สวนคุณลักษณะทางจิตวิทยาดาน การเขาถึงเขาใจตัวเอง ก็มี
บางสวนของขอคนพบที่ซอนกับสวนยอแกนของจิตวิญญาณในแกนดานเขาถึงเขาใจตัวเอง ในเรื่อง
ของการที่ครูมีการตระหนักรูตัวของตัวเอง การคิดทบทวนตนเอง แตไมปรากฎขอคนพบที่สอดคลอง
กันในเรื่อง ความพอเพียงในตนเอง ในขณะที่คุณลักษณะทางจิตวิทยาดานการเขาใจผูอื่น และการ
เขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ มีความสอดคลองกันกับของขอคนสวนยอแกนของจิตวิญญาณใน
แกนดานเขาถึงเขาใจผูอื่น และแกนดานการเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ
สรุปชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เกิดจากการที่ครูผูใหขอมูลหลักทั้ง 3
ตางมีแรงจูงใจที่ผลักดันใหเขาสูอาชีพครู (เปาหมายเดิม) โดยครูผูใหขอมูลมีคุณลักษณะพื้นฐานทาง
จิตวิทยา ไดแก ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน การเขาถึงเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น และ
การเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวาวัตถุ การมีตัวแบบจิตวิญญาณ และการมีความสัมพันธที่ดีกับ
ระหวางครูกับศิษย ประกอบกับมีประสบการณในการไดเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบากเปน
เงื่อนไขกระตุนที่ทําใหครูผูใหขอมูลทั้ง 3 คนเกิดการรับรูตอคุณคาการทํางานในอาชีพครู (ตระหนักรู
ในความเปนครู) และเปลี่ยนแปลงเปาหมายการทํางานจากเดิมที่ตนเองตั้งไวไปสูเปาหมายในการ
ทํางานเพื่อเด็ก ซึ่งนําการเรียนรูคุณคาและการเปลี่ยนแปลงเปาหมายดังกลาวนํามาสูการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมในการทํางานของผูใหขอมูลหลักจากเดิมที่ทํางานในอาชีพครูพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครู ดังภาพ

ความผูกพันระหวางครูกับศิษย

การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู

มีประสบการณในการไดเผชิญ
และพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก

มีตัวแบบจิตวิญญาณความเปนครู

คุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตวิทยา

แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู

การทํางานในอาชีพครู

ภาพประกอบ 2 ชวงพัฒนาสูการเปนครูผมู ีจิตวิญญาณความเปนครู
จากขอคนพบของการศึกษา พบวา สวนของการเสริมสรางการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครู 3 ประเด็น ไดแก แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู มีตัวแบบจิตวิญญาณความเปน
ครู และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา เปนสวนที่มีมากอนและชวยเสริมสรางใหเกิดการเขาสูการ
ทํางานในอาชีพครู และเมื่อผูใหขอมูลเขาสูการทํางานในอาชีพครูแลวพบสวนของการเสริมสรางการ
พัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณอีก 2 ประเด็น คือ มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพ
ชีวิตที่ยากลําบาก ความผูกพันระหวางครูกับศิษย ซึ่งสวนประกอบทั้งหมดมีสวนที่ผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาสูการเป นครู ผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เมื่อนําขอคนพบจากการศึกษาไปเทียบเคี ยงกับ
การศึกษากอนหนานี้ พบวา กระบวนการการเปลี่ยนแปลงเปาหมายจากแรงจูงใจเดิมที่ผลักดันใหเขา
สูอาชีพครูของผูใหขอมูลไปสูการมีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็กและการตระหนักรูในความเปนครู
นั้น คลายคลึงกับผลการศึกษาของ อาภา จันทรสกุล (2553) ที่พูดถึงลําดับการเปลี่ยนขั้นของการ
พัฒนาจิตวิญญาณขั้นตน (การที่บุคคลมีเปาหมายมีคุณคาของชีวิต คือ ประโยชนตน) ไปสูการพัฒนา
จิตวิญญาณขั้นเชื่อมตอ (การที่บุคคลมีความมั่นใจในคุณคาของชีวิตวามีประโยชนตอผูอื่น) และขอ
คนพบเกี่ยวบการเรียนรูตอคุณคาการทํางานในอาชีพครู (ตระหนักรูในความเปนครู) การมีตัวแบบจิต
วิญญาณความเปนครู และความผูกพันระหวางครูกับศิษย สอดคลองกับการสังเคราะหความรูทางดาน
การพัฒนาจิตปญญา (วิญญาณ) จากเรื่องเลาความสําเร็จของผูใหบริการในระบบสุขภาพ ในกรอบ
แนวคิดเรื่องสุขภาวะดานจิตวิญญาณ ของ ปกรณ สิงหสุริยา (2552) ซึ่งไดอธิบายในลักษณะของ
กรอบแนวความคิดที่ 2 จิตวิญญาณแบบอัตถิภาวะมีแกนอยูที่การกาวพนตัวตนอยางตอเนื่อง โดย
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การกาวพนตัวตนเปนการแปลงสิ่งที่เคยมีเพียงความหมายกลายเปนสิ่งที่มีความมีความหมายสําหรับ
บุคคล และการที่ความหมายจะเปลี่ยนเปนความมีความหมายนั้นจะตองมีความเหมาะเจาะระหวาง
ความคิดและความรูสึก กอใหเกิดไดดวยการผันแปรทางจินตนาการ ทั้งนี้การผันแปรทางจินตนาการ
ตองอาศัยความคิดเกี่ยวกับคุณคาหรือทิศทางกํากับ และสนับสนุนทั้งในสวนของการผันแปรทาง
จินตนาการและทิศทาง ตัวแบบที่ดี สัมพันธภาพที่ดี

3. ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
สําหรับชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ ระยะที่สภาวะทางจิต
และพฤติ กรรมของการเปนครู ผู มีจิต วิญญาณความเป นครูขึ้น คงอยูใ นตั ว บุ ค คล ซึ่งจากผลของ
การศึกษาพบ ผลจากกลุมของขอมูลที่เปนมูลเหตุที่เกี่ยวของกับการคงอยูของสภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เรียกวา “สวนที่ชวยค้ําจุนการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครู” ของผูใหขอมูลหลัก 4 ประเด็น ไดแก ความสุข ความภาคภูมิใจ ความผูกพัน
ระหวางครูกับศิษย และศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
3.1 ความสุขใจ
ขอคนพบจากผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย พบขอมูลที่สอดคลองกันเกี่ยวกับความสุขใจ
วา การไดรับรูถ ึงความสุข ความสําเร็จ และทราบขาวคราวของเด็กนักเรียนเปนผลทีท่ ําใหผูใหขอมูล
หลักเกิดความสุขใจ และมองเห็นวาความสุขที่ไดจากการไดรับรูความสําเร็จของเด็กนี้เปนเหมือนสิ่ง
ที่ตอบแทนใหกับการทํางานของตนเอง
“คือการไดใหฮะ ไดใหมีความสุขมาก ไมรูสึกวาเราจะตองไดอะไรกลับมา
ลูกศิษยเขาจะมาทําดีกับเราไหมเงี้ย แตความสุขของเราก็คือ เราไดถายทอดอะไรให
เขา เราไดใหบทเรียนอะไรกับเขาอยางงี้มากกวา”(p2)
ความสุขนั้น เปนความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่งมีหลายระดับ ตั้งแตความสบายใจ
หรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก แตสําหรับประสบการณที่ไดรับ
ความสุขใจของผูใหขอมูลหลักนั้นเปนความรูสึกสุขใจที่ลึกซึ้งกวาความสุขในความหมายโดยทั่วๆ
ไป โดยผูใหขอมูลหลักอธิบายวาเปนความรูสึกปติสุข ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นกับผูใหขอมูลหลักนี้ หาก
เชื่อมโยงกับความสุขในแนวคิดทางพุทธศาสนาที่พระธรรมปฎก (2552) ไดแบงความสุขไว 3
ประเภท ก็จะเปนความสุขประเภทที่ 2 ความสุขดานนามธรรม หมายถึงความสุขที่เลิศล้ําเกินกวาตา
มองเห็น คือ ความดีงาม ความสุขจากคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น มี
ศรัทธาในสิ่งดีงาม มีปญญาที่ทําใหรูจักการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง และแกปญหาที่เกิดขึ้น
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ได ทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ซึ่งการรับรูตอผลของความสุขและความภาคภูมิใน ถือเปนผลลัพธ
ทางบวก (Positive reinforcement) ที่สงกับมายังตัวผูใหขอมูลในลักษณะของการเห็นคุณคาใน
ตนเอง การเห็นคุณคาในอาชีพ และการมีกําลังใจในการทํางาน จึงทําเกิดการเรียนรูถึงพฤติกรรม
การทําทางของตนเองนั้นมีประโยชน และจะสงผลตอการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครูในตัวผูใหขอมูลหลัก และทําใหเกิดแสดงออกถึงการทํางานอยางมีจิตวิญญาณความเปนครู
อยางตอเนื่อง
3.2 ความภาคภูมิใจ
สําหรับความภาคภูมิใจของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 รายที่มีลักษณะรวมกัน ก็คือ ความ
ภาคภูมิใจที่เกิดจากการที่ไดรับรูวาเด็กนักเรียนของตนเองประสบความสําเร็จ มีชีวิตที่มีความสุข
และเปนคนดีของสังคม ซึ่งผูใหขอมูลหลักตางมองวา ความภาคภูมิใจที่มาจากความสําเร็จของเด็ก
นั้นมีคุณคาทําใหตนเองรูสึกปลาบปลื้มใจมากกวาการที่ตนเองประสบความสําเร็จหรือไดรับรางวัล
ใดๆ เพราะผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย เห็นวาสิ่งสําคัญในการชี้วัดความสําเร็จของครูนั้นไมใชรางวัลที่
ครูไดรับ แตวัดจากความสําเร็จที่เกิดแกลูกศิษยของตนเอง
“ไม ไ ด คิ ด ว า เราเก ง มาก เราทุ ม เทมากไม ไ ด เ คยคิ ด ฮะ เขาถามว า
ภาคภูมิใจไหมที่ไดรางวัล เราก็บอกวาความภาคภูมิใจคือสวนหนึ่ง แตเราภูมิใจวา
เด็กของเราประสบความสําเร็จ เราอยากใหเด็กของเราประสบความสําเร็จมากกวา
ไดรางวัลดีใจไหมก็เปนสวนหนึ่ง แตไมใชมันไมใชทั้งหมด เพราะวามันไมใชสิ่งที่เรา
ตองการ มันไมใชในสิ่งที่เราตองการ” (p2)
ความภาคภูมิใจนั้นถือเปนสิ่งความสําคัญ เพราะเปนพื้นฐานของการมองชีวิตของมนุษย
ซึ่งจะสามารถทําใหมนุษยมีการพัฒนาหรือดํารงอยูอยางมีคุณคา (Walz. 1992:16; citing Branden.
n.d.) ซึ่งผลสะทอนของความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับบุคคล ก็คือ ทําใหสามารถเผชิญกับอุปสรรคในชีวิต
สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหรูสึกผิดหวังและทอแทใจ ดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ดวยความหวัง
และความกลาหาญ สามารถประสบความสําเร็จ มีความสุข และดําเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาไดอยางดี
(จันทรฉาย พิทักษศิริกุล. 2532: 3; อางอิงจาก Qubein. 1983) การที่ผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 รายมี
ประสบการณและรับรูเกี่ยวกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตนเองอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหผูใหขอมูล
หลักสามารถเผชิญอุปสรรคตางๆ มาได และเกิดความสุขในชีวิต จึงกลาวไดวาความภาคภูมิใจเปนสวน
หนึ่งที่ชวยค้ําจุนใหเกิดการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูในตัวผูวิจัยนั้นเอง
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3.3 ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
สําหรับความผูกพันระหวางครูกับศิษยนั้น นอกจากจะเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขของ
การพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของผูใหขอมูลหลักแลว และในการศึกษายัง
พบวา ความผูกพันระหวางครูกับศิษย ยังเปนสวนที่ค้ําจุนใหเกิดคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครูอีกดวย ทั้งนี้เพราะความผูกพันที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนพลวัตที่เคลื่อนไปพรอมกับการ
ปฏิบัติงานในฐานะครูที่จะตองมีปฏิสัมพันธกับเด็กนักเรียนไปเรื่อย ยิ่งปริมาณของการติดตอสัมพันธ
เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งสงผลถึงการประเมินคาทางอารมณเกี่ยวกับความสัมพันธที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดแรง
สนับสนุนทางดานจิตใจ (Psychological Sense of Support) ตอการดํารงอยูในบทบาทของครู และ
สงผลถึงการแสดงออกถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูอีกดวย
“ตัวยึดที่ทําใหเราไมทิ้งไป ก็เด็กไง มันบอกไมไดนะ คือไอความผูกพันที่
มันมีกับเด็กเนี่ย บางที่เราก็โมโหนะ แตพอเวลาเดี๋ยวเด็กเขามายิ้ม เขาเกาะแขน ครู
ขา ครูครับ มันก็อดไมได มันอยูอยางนี้มานาน นี้ยังไมรูตัวเองเลยวาถาเกษียณแลว
จะทําใจไดไหม” (p3)
“ตอนนั้นเราก็อยากจะเขียนยายไปอยากไปจากที่นี่ ตอนนั้นคิดวาคือการ
เปลี่ยนสถานที่คงทําใหเราดีขึ้น เด็กก็สังเกต โคชรองไห แลวเขาคงมองวาโคชคงจะ
เลิกทําทีมแลว ไดยินขาววาอาจารยจะยาย ก็เขามาเลย รวมกลุมกันมา... เขามาขอ
อาจารยอยาไปนะ อาจารยอยาทําอะไรที่ไมไดหวงตัวเองอะไรอยางเงี้ย เขาจะคุยกับเรา
ตอนนี้คนนั้นเรียนจบปริญญาโทที่ เขารองไหน้ําตาเต็มแขงเราเลย ในชวงนั้นถาเราจัด
กระเปานี้ตองมองแลวเราจะไปไหน ก็เลยมีความผูกพันกับเขามากจนปจจุบันเนี่ย เรา
มองเรารูเลยวาเด็กเขามีความรูสึกเหมือนกับเราเปนพอเขาหลายๆ คน” (p2)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูในบริบท
ของสังคมไทยไมพบผลการศึกษาที่กลาวถึงความผูกพันธระหวางครูกับศิษยที่สงผลตอการดํารงอยูของ
จิตวิญญาณความเปนครู เมื่อนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณเชิงวิชาชีพ (นันทนา น้ําฝน.2536) มา
เทียบเคียงสามารถอธิบาย การที่ผูใหขอมูลสามารถจะการดํารงไวซึ่งการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครูไดนั้น เกิดขึ้นจาการที่ผูใหขอมูลมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน ทําใหผูใหขอมูลเกิดการประเมินตนเอง
และประเมินโดยบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในที่นี้ไดแกนักเรียน ซึ่งกระบวนการประเมินตนเองนี้จะสะทอน
กลั บให บุ คคลรู สึ กภาคภู มิ ใจในตนเอง ซึ่ งความภาคภู มิ ใจในตนเองนี้ เป นความรู สึ กที่ เป นปมเด น
(identity salience) จะยิ่งทําใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบที่จะแสดงพฤติกรรมตามบทบาทของตนเองตอไป
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3.4 ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
สําหรับศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน (คุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา)
นอกจากจะเปนประเด็นหนึ่งที่อยูในสวนนําสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูแลว ยังพบวา
ความศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดินยังเปนสวนหนึ่งในประเด็นของสวนที่ค้ําจุนใหเกิดการ
คงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากความศรัทธาดังกลาวไดถูก
แปลเปลี่ยนเปนแรงบันดาลใจในการทํางาน และการไดรับขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานของบุคคล
ที่ตนเองศรัทธาอยางตอเนื่องยิ่งเปนการตอกย้ําใหเกิดความเชื่อมั่น เกิดการยอมรับ และเชื่อถือตอ
บุคคลที่ตนเองศรัทธา ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูใหขอมูลหลักไดยึดถือและปฏิบัติตามบุคคลที่ตนเองมี
ความศรั ท ธาเป น แบบอย า งในการปฏิ บั ติ ง าน ร ว มทั้ ง ทํ า ให เ กิ ด แรงสนั บ สนุ น ทางด า นจิ ต ใจ
(Psychological Sense of Support) ตอการดํารงอยูในบทบาทของครู และสงผลถึงการแสดงออกถึง
การเปนครูผูมีมีจิตวิญญาณความเปนครูอีกดวย
“ครั้งหนึ่งที่คุณครูรับเสด็จในหลวง แลวคุณครูไดสัญญากับตัวเองวาครู
คิดวาจะทํางานอยูตรงนี้ จะตองใหเด็กเขารูจักที่จะอนุรักษรากเหงาที่แทจริงของเขา
ในหลวงฯ ทานบอกวาปดทองหลังพระเราก็ตองอดทน” (p1)
ทั้งนี้ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูใน
บริบทของสังคมไทย ยังไมพบผลการศึกษาที่กลาวถึงความศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน
หรือความศรัทธาในรูปแบบอื่นที่สงผลตอการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู แต
จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อพบวา โรเจอรส (ปวิตรา ภูริภักดี. 2553 อางอิงจาก
Rogers. 1988: 357) กลาววา ความเชื่อของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไดอยางไรขึ้นอยูกับวา ความเชื่อ
นั้นเกิดขึ้นไดอยางไรและบุคคลไดใชความเชื่อนั้นไปเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตมากนอย
เพียงใด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอมูลจะพบวา ความศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดินซึ่งเปน
รูปแบบหนึ่งของความเชื่ออยางหนึ่งที่มีลักษณะที่หนักแนนรวมทั้งผูใหขอมูลยังไดการนอมนําเอา
แนวทางคําสอนตางๆ ของบุคคลที่ตนเองศรัทธามาใชในการดําเนินชีวิตและเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน จึงทําใหศรัทธานี้เปลี่ยนแปลงไปไดยาก และกอใหเกิดยึดมั่นผูกพันตอความเชื่อและทํา
ตามความเชื่ อของตนเอง มี ค วามเชื่ อ และศรัทธาที่จะทํ าหน าที่ของตนเอง ซึ่งการยึดมั่นผูกพัน
แสดงออกใหเห็นดวยอารมณ ความเอาจริงเอาจัง และมีความอดทนยาวนานในการดํารงอยูในอาชีพ
ครู จึงกลาวไดวา ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดินเปนสวนหนึ่งที่ค้ําจุนการคงอยูของการ
เปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
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สรุปชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เกิดจากการที่ผูใหขอมูลหลัก มี
ทํางานโดยการแสดงออกถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ไดแก ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความ
เปนครู และการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา แลวไดรับการกระตุนจากผลของการ
กระทําดังกลาว ไดแก ความสุข ความภาคภูมิใจ และความผูกพันระหวางครูกับศิษย ประกอบกับการ
ที่ผูใหขอมูลมีศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดินเปนพื้นฐาน ทําใหเกิดแรงสนับสนุนทางดาน
จิตใจ (Psychological Sense of Support) ตอการดํารงอยูในบทบาทของครู และการคงอยูของการ
เปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ดังภาพ

1. ความสุข
2. ความภาคภูมิใจ

เปนครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครู

ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน

+

ความผูกพันระหวางครูกับศิษย

ภาพประกอบ 3 การดํารงอยูของจิตวิญญาณความเปนครู
สําหรับขอคนพบจากการศึกษาพบวา ซึ่งเปนผลมาการมีจิตวิญญาณความเปนครูของผูให
ขอมูลหลัก สรางใหเกิดการรับรูตอผลของความสุขและความภาคภูมิใน ถือเปนผลลัพธทางบวก
(Positive reinforcement) ที่สงกับมายังตัวผูวิจัยในลักษณะของการเห็นคุณคาในตนเอง การเห็น
คุณคาในอาชีพ และการมีกําลังใจในการทํางาน จึงทําเกิดการเรียนรูถึงพฤติกรรมการทําทางของ
ตนเองนั้นมีประโยชน ประกอบกับความยึดมั่นศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน สงผลตอ
เกิดแสดงออกถึงการทํางานแบบมีจิตวิญญาณความเปนครูอยางตอเนื่อง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
ดํ ารงอยู ของจิต วิญญาณความเปนครูใ นตัว ผู ใ หขอมูล หลั กนั่นเอง ซึ่งข อค น พบดังกล า วมีค วาม
สอดคลองกับผลการศึกษาในงานของ นงเยาว มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) ไดกลาวถึง ประเด็น
ของความรูสึกเชิงบวกจากการไดรับรางวัลหรือการตอบแทนในรูปแบบตางๆ จะชวยสรางใหเกิดแรง
บันดาลใจอยางไมสิ้นในปฏิบัติของเจาหนาที่ดานสาธารณสุข จึงกลาวไดวาจากการไดรับความสุขใจ
และความภาคภูมิใจสงถึงผลสะทอนกลับในรูปของกําลังใจในการทํางานของผูใหขอมูลหลัก
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สรุปผลจากการศึกษา
จากผลการศึกษาที่กลาวมาขางตน สามารถจัดโครงสรางประสบการณของการเปนครูผูมี
จิตวิญญาณความเปนครู ออกไดเปน 3 สวน ดังภาพ

ชวงพัฒนาสูการเปนครูผมู ี
จิตวิญญาณความเปนครู

ชวงการเปนครูผมู ี
จิตวิญญาณความเปนครู

ชวงการคงอยูของการเปน
ครูผูมจี ิตวิญญาณความ

สวนเสริมสรางการพัฒนาสูก าร
เปนครูผมู ีจติ วิญญาณความเปน
ครู
1. การมีตัวแบบจิตวิญญาณ
2. แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู
3. มีประสบการณในการไดเผชิญ
และพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก
4. ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
5. คุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตวิทยา
5.1 ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคา
ของแผนดิน
5.2 การเขาถึงเขาใจตนเอง
5.4 การเขาใจผูอื่น
5.4 การเข า ถึ ง คุ ณ ค า ทางจิ ต ใจ

การเปนครูที่มจี ติ วิญญาณ
ความเปนครู
1. ตระหนักรูในความเปนครู
2. ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหง
ความเปนครู
3. มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก
4. การปฏิบัติตอเด็กดวยความรัก
และความเมตตา

สวนทีช่ วยค้ําจุนการเปนครูผูมี
จิตวิญญาณความเปนครู
1. ความสุข
2. ความภาคภูมิใจ
3. ความผูกพันระหวางครูกับศิษย
4. ศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของ
แผนดิน

ภาพประกอบ 4 สรุปโครงสรางของประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
จากภาพแสดงใหเห็นถึง โครงสรางประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ที่ของครู ซึ่งแบงออกเปน 3 ชวง โดยในแตละชวงจะมีประเด็นประกอบ ดังนี้
1.ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครู จะตองมีสภาวะทางจิตและพฤติกรรม ที่ประกอบไปดวย 4 ประเด็น ไดแก
ตระหนักรูถึงความเปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก ปฏิบัติตนเปนอยูบนวิถีแหงความเปน
ครู และปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา
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2.ชวงพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ประกอบดวย “สวนเสริมสราง
การพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู” 5 ประเด็น ไดแก การมีตัวแบบจิตวิญญาณ
แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู มีประสบการณในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ความ
ผูกพันระหวางครูกับศิษย และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
3.ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ประกอบดวย “สวนที่ชวย
ค้ําจุนการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู” 4 ประเด็น ไดแก ความสุข ความภาคภูมิใจ ความ
ผูกพันระหวางครูกับศิษย และศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของแผนดิน

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยใชแนวคิดปรากฏการณวิทยา และไดประยุกต
แนวทางการวิ เ คราะห ข อ มูล ตามแบบปรากฏการณ วิ ท ยา-อัต ถิ ภ าวะเชิ ง ประจั ก ษ ต ามแนวของ
Amedeo Giorgi ในการวิเคราะหประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของครูที่ไดรับ
รางวัลในโครงการครูผูมีอุดมกาณและจิตวิญญาณครู ซึ่งจะทําใหเขาใจถึงโครงสรางประสบการณ
ของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู กระบวนการพัฒนาและมูลเหตุที่ทําเกิดการพัฒนาจิต
วิญญาณความเปนครู ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเริ่มตนจากทําการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับแนวทางการวิเคราะหขอมูลตามแบบปรากฏการณวิทยา-อัตถิภาวะเชิงประจักษ
เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการวิเคราะห จากนั้นเริ่มเขาสูกระบวนการวิเคราะหดวยการสํารวจตนเองของ
ผูวิจัยเพื่อพักมูลบท (Bracketing) อันเปนความรู ความเชื่อเดิมของผูวิจัย เพื่อที่จะละวางอคติหรือ
หลีกเลี่ยงการตั้งสมมติฐานการวิจัยลวงหนา จากนั้นเริ่มการทําความเขาใจการอานขอมูลดิบทั้งหมด
เพื่อทําความเขาใจภาพรวมของปรากฏการณที่ศึกษา จากนั้นอานขอมูลซ้ําอยางชาๆ มุงคนพบ
หนวยของขอมูลที่เกี่ยวของกับ จิต สังคมหรือพฤติกรรม และเกี่ยวของกับปรากฏการณ แปลง
หนวยขอมูลที่มีความหมายใหเปนโครงสรางของประสบการณทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร
ผานการเปลี่ยนแปลงกรอบอางอิง (frame reflection) และการใชจินตนาการ (imaginative
variation) คิ ด ทบทวนจากการใช มุ ม มองที่ ห ลากหลายเพื่ อ เข า ใจความหมายที่ เ ป น คํ า อธิ บ าย
โครงสรางของประสบการณ แลวกลั่นกรองใหเหลือเฉพาะที่เปนสวนของโครงสราง ตรวจสอบความ
สอดคลองในการแปลงหนวยความหมายกับผูวิจัยทานอื่นที่มีประสบการณวิจัยดานจิตวิญญาณ 1
ทานแลวทําการสังเคราะหผลการศึกษษของทุกกรณีศึกษาเขาดวยกันเปนรูปแบบที่เปนโครงสราง
ประสบการณ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย คือ ประสบการณของการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครูคืออะไร และการเปนครูผูมีจิตวิ ญญาณความเปนครูมีกระบวนพั ฒนามา
อยางไร จากคําถามการวิจัยไดกําหนดเปนวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย
1. เพื่อพรรณาและบรรยายประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุม
ครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
2. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ของกลุมครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
สวนกลุมผูใหขอมูลสําคัญซึ่งในที่นี้เรียกวา “ผูใหขอมูลหลัก” คือ ขาราชการครูในสายสอน
ที่ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณ
ครู ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน และวิธีการเก็บขอมูลใน
การศึกษามี 2 ขั้น คือ 1) การเขียนบรรยายขอมูล ดวยแบบสอบถามปลายเปดมีขอคําถามนํารอง
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จํานวน 3 ขอ 2) การสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งขอคําถามในการสัมภาษณสรางคําตอบของจากขอเขียนที่
ไดจากผูใหขอมูลหลักโดยเปนการเจาะลึกในรายละเอียด ใชการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดย
ผูวิจัยเดินทางลงพื้นที่เก็บขอมูลยังพื้นที่ของผูใหหลักทุกคนใน 3
ภาค คือ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และทําการสัมภาษณบุคคลแวดลอมของผูรวม เชน นักเรียน
เพื่อนรวมงาน บังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของอื่นๆ จํานวน 15 คน เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล และ
พรอมทั้งสังเกตและบันทึกสภาพบริบท ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของที่จะทํา
ใหไดขอมูลซึ่งเปนประเด็นสําคัญ รวมถึงสังเกตการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยให
สามารถทําความเขาใจประเด็นที่ตองการศึกษาไดครอบคลุมและลึกซึ้ง

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูของครูที่ไดรับรางวัลใน
โครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู พบวา โครงสรางของประสบการณการเปนครูผูมีจิต
วิญญาณความเปนครู ประกอบดวย 3 ชวง คือ ชวงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ชวง
พัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู โดยขอคนพบจากการศึกษาตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
1.ผลจากการศึกษาพบวา “การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู” หมายถึง การที่บุคคล
มีความตระหนักรูในความเปนครู ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพื่อ
เด็ก และการปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา อธิบายในแตละประเด็น ดังนี้
• ตระหนักรูในความเปนครู คือ สภาวะที่เกี่ยวกับความรูสึก ความคิด และความ
ปราถนาที่ครูมีตออาชีพครูของตนเอง ซึ่งสงผลใหเกิดความรูสึก การรับรู การ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบตออาชีพครู เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและ
การกระทํ า ของตั ว เองเกี่ ย วกั บ การเป น ครู ประกอบด ว ยประเด็ น ย อ ย 3
ประเด็น ไดแก มองเห็นคุณคาในอาชีพครู มีความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพครู และ
เปนครูตลอดเวลา
• ปฏิบัติตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู คือ การกระทําหรือการแสดงออกที่อยูใน
แนวทางที่ ดี ที่ ค รู ค วรปฏิ บั ติ ประกอบด ว ยประเด็ น ย อ ย 3 ประเด็ น ได แ ก
วางตัวเปนแบบอยางที่ดี ถายทอดความรูที่มีโดยไมปดบัง และพัฒนาตนเอง
• มี เ ป า หมายในการทํ า งานเพื่ อ เด็ ก คื อ การตระหนั ก รู ว า เป า หมายในการ
ทํางานของตนเอง และใชเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่วางไว ประกอบดวยประเด็นยอย 6 ประเด็น ไดแก หัวใจในการทํางานอยูที่
ลูกศิษย ความมุงมั่นทํางานเพื่อเด็ก ทํางานดวยความตองการจากภายใน มี
พลังในการทํางาน เชื่อในความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา และ
การใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึกที่ดี
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• การปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตา คือ ในมิติของพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ประกอบดวยประเด็น
ยอย 5 กัน คือ แสดงความรักและความเมตตาตอเด็ก สังเกตและเอาใจใสเด็ก
ใชเหตุผลในการลงโทษเด็ก ยึดหลักเสมอภาคและปฏิบัติตอเด็กอยางเทา
เทียม
2. ผลจากการศึกษาพบวา โครงสรางประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปน
ครูทั้ง 3 ชวง สะทอนกระบวนการพัฒนาการเปนครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครู ดังนี้
• ช ว งพั ฒ นาสู ก ารเป น ครู ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู คื อ ระยะที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมจากการทํางานในอาชีพครูไปสูสภาวะ
ทางจิตและพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งจากผลของ
การศึกษาพบ มูลเหตุที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความ
เปนครู เรียกวา สวนเสริมสรางการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
5 ประเด็น ไดแก การมีตัวแบบจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครู มี
ประสบการณ ใ นการเผชิ ญ และพบเห็ น สภาพชี วิ ต ที่ ย ากลํ า บาก ความผู ก พั น
ระหวางครูกับศิษย และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา
• ช ว งการเป น ครู ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู คื อ การเกิ ด สภาวะทางจิ ต และ
พฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูขึ้นภายในตัวบุคคล โดยเปน
ผลที่เชื่อมโยงมาจากชวงของการพัฒนาสูการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
และชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
• ชวงการคงอยูของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู คือ ระยะที่สภาวะทางจิต
และพฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครูขึ้นคงอยูในตัวบุคคล ซึ่ง
จากผลของการศึกษาพบ มูลเหตุที่เกี่ยวของกับการคงอยูของสภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู เรียกวา สวนที่ชวยค้ําจุน
การเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู 4 ประเด็น ไดแก ความสุข ความ
ภาคภูมิใจ ความผูกพันระหวางครูกับศิษย และศรัทธาตอบุคคลผูทรงคุณคาของ
แผนดิน

ขอจํากัดของการวิจัย
การศึกษา "จิตวิญญาณความเปนครู" ในงานวิจัยนี้ ดําเนินไปในกรอบปรากฏการณวิทยา
ซึ่งมุงแสวงหาโครงสรางอันเปนสารัตถะของประสบการณ ดังนั้น "จิตวิญญาณความเปนครู" ในที่นี้
จึงมีความหมายเชิงรูปธรรมในฐานะประสบการณ ไดแก ประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ
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ขอเสนอแนะ
ปริญญานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจการใหความหมายของจิตวิญญาณ
ความเปนครู และการคนหาแกนสาระของประสบการณการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู
ผลการวิจัยนีส้ ามารถนาไปใชประโยชนในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. จาการศึกษาครั้งนี้ได โครงสรางประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปน
ครู ซึ่งเกิดจากการตีความความคิด ความรูสึก พฤติกรรมของครูที่เปนครูตนแบบ (ครูที่ไดรับรางวัล
ในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู) ดังนั้นขอคนพบที่ไดสามารถถอดรูปแบบของ
พฤติกรรมการทํางานที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู (รูปแบบของการปฏิบัติงานสําหรับครู
มือ อาชี พ ) ซึ่ ง อาจเป น ประโยชน ต อ ผู ป ฏิบั ติ ง านที่ เ ริ่ ม เข า มาปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ที่ จ ะได เ รี ย นรู แ นว
ทางการทํางานที่ดี และอาจนําไปใชในการทํางานจริง
2. จากการศึกษาพบวา โครงสรางประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณความเปน
ครู ทําใหอธิบายจิตวิญญาณความเปนครูในลักษณะที่เปนรูปธรรมไดมากขึ้น จึงสามารถจะนําขอ
คนพบดังกลาวไปใชในปรับปรุงหลักเกณฑในการคัดเลือกในในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมี
อุ ด มการณ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณครู ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส ว นของจิ ต
วิญญาณความเปนครู เพื่อใหสามารถการระบุคุณสมบัติของการคัดเลือกใหชัดเจน
3. จากการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการเขาสูอาชีพครูนั้น มีสวนสําคัญที่จะชวยสราง
ประสบการณการเรียนรูเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเปนครูได ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่ผลิต
บุคลากรทางการศึกษา ควรทําการพัฒนาทางวิชาการควบคูไปกับการสรางแรงจูงใจใหกับนิสิตนักศึกษาที่อยูในสายการศึกษาใหเกิดแรงจูงใจที่อยากจะเขาสูอาชีพครู
4. จากผลการวิ จัย ที่ พ บว า คุ ณลักษณะพื้นฐานทางจิต วิท ยา ได แก ศรัท ธาตอบุค คลผู
ทรงคุณคาของแผนดิน การเขาถึงเขาใจตนเอง การเขาใจผูอื่น การเขาถึงคุณคาทางจิตใจมากกวา
วัตถุ ทุกดานเปนองคประกอบพื้นฐานในการพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู ดังนั้นในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาควรจะมีการคํานึงถึงการพัฒนาคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยาทั้ง 4 ดาน
ควบคูไปกับการพัฒนาทางวิชาการ
5. จากผลการวิจัย ที่พบวา การรับรูตอที่มีตอตัวแบบของครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูมี
สวนสําคัญในการสรางการเรียนรูพฤติกรรมการทํางานเปนครูที่ดีและสรางแรงบันดาลใจในการ
ทํางานได ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตบุคลากรทางการศึกษา ควรใหความสําคัญกับครู
ต น แบบสร า งการรั บ รูเ กี่ ย วกั บ การเป น ครูผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ใ ห อ อกสู สัง คม เช น การ
ประชาสัมพันธผลงาน การเชิดชูเกียรติ ซึ่งตอทําการประชาสัมพันธในวงกวางและตอเนื่องเพื่อเปน
การกระตุนใหสังคมเห็นคุณคาของอาชีพครู ใหนิสิต-นักศึกษาที่อยูในสายการศึกษาไดมีโอกาสรับ
การถายทอดและเรียนรูประสบการณจากครูตนแบบอยางใกลชิด เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการ

128
ปฏิบัติงาน เรงสรางและพัฒนาตนแบบของครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทุกระดับชั้นเพื่อเปนแบบอยางที่ดีและใกลชิดกับตัวเด็ก
6. จากการศึกษา พบวา การมีประสบการณการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่ยากลําบาก
มีสวนชวยใหการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการตระหนักรูในความเปนครูได สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่
ผลิตบุคลากรทางการศึกษาจึงควรมีการจัดประสบการณใหกับผูเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูและสัมผัส
กับสภาพชีวิตที่ยากลําบาก ไดแก กิจกรรมคายจิตอาสา กิจกรรมการฝกสอนในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่ง
ควรจะมีการทํามากกวา 1 ครั้ง โดยเนนใหผูเรียนนําเอาความรูที่ตนเองมีไปใชประโยชนในการให
ความชวยเหลือผูอื่น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเขาใจ เกิดความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น เกิดการเรียนรูถึง
คุณคาของอาชีพครูที่ยังประโยชนแกผูอื่น ซึ่งเปนการสรางความตระหนักรูในความเปนครู ใหกับ
นิสิต-นักศึกษาที่จะเปนบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต
7. จากการศึ ก ษาพบว า การตระหนั ก รู ใ นความเป น ครู เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ของ
จิตวิญญาณความเปนครู ซึ่งอยูภายในเปนคุณลักษณะเปนตนทางที่เกิดกอนและมีผลกับการปฏิบัติ
ตนอยูบนวิถีแหงความเปนครู มีเปาหมายในการทํางานเพื่อเด็ก และการปฏิบัติตอเด็กดวยความรัก
และความเมตตา ดังนั้นหนวยงานของรัฐควรเรงการพัฒนาความตระหนักรูในความเปนครูใหกับผู
ครูผูสอน ดวยการพยายามสรางใหบุคลากรครูสามารถมองเห็นคุณคาในอาชีพครู ปลูกฝงความคิด
และความเชื่อเกี่ยวกับอาชีพครูในเชิงบวก เปนตน
8. จากการศึกษาพบวา การตั้งเปาหมายการทํางานในการทํางานของครูอยางชัดเจนจะ
สงผลไปสูการปฏิบัติงานที่มุงมั่นตอเปาหมาย และปฏิบัติตอเด็กดวยความรักและความเมตตตา ชวย
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ดังนั้นการที่จะพัฒนาใหครูผูสอนมีการวางเปาหมายใน
การทํางานที่เด็กนั้น มิใชเปนเพียงแคการทําหลักสูตรฝกอบรมครูเทานั้น แตการยังตองคํานึงถึง
บริ บ ทที่ แ วดล อ มตั ว ครู อี ก ด ว ย จากการศึ ก ษาผู ใ หข อ มู ล หลั กต า งให ค วามเห็น ว า พั ฒ นาระบบ
สวัสดิการใหเพียงพอนั้นมีความสําคัญกับการลดความวิตกกังวลตอสถานะทางเศรษฐกิจของตัวครู
จะทําใหครูสามารถจะกําหนดเปาหมายการทํางานจากตนเองมาสูเด็ก และทําใหสามารถทุมเทกับ
การทํางานในหนาที่ได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษากับเฉพาะกับกลุมครูที่ไดรับการเสนอชื่อในรางวัลใน
โครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณครูในครั้งตอไป
ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น และมีลักษณะ รวมทั้งบริบท
ของการปฏิบัติงานที่แตกตางเพิ่มเติม เชน กลุมครูการศึกษาพิเศษ กลุมครูในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลุ ม ครู อ าสาที่ ไ ม ไ ด สั ง กั ด ในหน ว ยงานของรั ฐ บาล หรื อ ผู ที่ เ ป น อาจารย ใ น
ระดับอุดมศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาในสายบริหาร เปนตนเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธขอคนพบที่
ไดจาการศึกษาใหเกิดการตอยอดองคความรูดานจิตวิญญาณความเปนครูเพิ่มมากขึ้น
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2. ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาดวยระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
ปรากฎการณวิทยาเชิงประจักษ และใชวิธีการวิเคราะหตามแนว Amedeo Giorgi และ Thematic
Analysis โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามบรรยายประสบการณและการสัมภาษณเชิงลึก
เปนหลักในชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นในการศึกษาจิตวิญญาณความเปนครูตอไปควรทําการศึกษา
ด ว ยระเบี ย บวิ ธี วิ ท ยาที่ แ ตกต า งออกไปซึ่ งอาจจะได ขอ คน พบในมุม มองที่ แ ตกตา ง หรือ อาจจะ
ทําการศึกษาแนวทางของวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะหสาเหตุและผลเพื่อยืนยันผล
จากการศึกษาในครั้งนี้
3. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การศึก ษาวิธี วิท ยาการวิ จัย เชิ งคุ ณภาพ ที่ มุงบรรยายและ
พรรณาประสบการณ ในการศึกษาจิตวิญณาณความเปนครูครั้งตอไปควรทําการศึกษาในเชิงของการ
วัดและพัฒนาเครื่องมือประเมิน รวมถึงการศึกษาในเชิงการสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเปนครูในกลุมบุคลากรสายการศึกษา
4.การศึกษาครั้งนี้มุงที่บรรยายและพรรณาประสบการณของการเปนครูผูมีจิตวิญญาณ
ความเปนครู ในการศึกษาครั้งตอไปจึงความทําการศึกษาในลักษณะของการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางประเด็นขอคนพบตางๆ ซึ่งจะสามารถขยายองคความรูของจิตวิญญาณไปในเชิงการพัฒนา
และควรมีการศึกษาในลักษณะของการยอนทิศทางหรือการถดถอยของจิตวิญญาณความเปนครู
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คําอธิบายการดําเนินงานวิจัย
เรื่อง
“โครงสรางประสบการณของจิตวิญญาณความเปนครู : การเชิง
ปรากฎการณวิทยา”
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณของครูที่ไดรับรางวัลในโครงการครู
ผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู โดยใชแนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อพรรณาและบรรยายประสบการณการมีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุมครูที่ไดรับ
รางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
2. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของจิตวิญญาณความเปนครูของครูที่
ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ใ คร ข อเชิ ญท า นมาเปน ผู ใ ห ข อ มูล หลัก ในงานวิจั ย โดยจะขอความ
รวมมือในการใหขอมูลประสบการณชีวิตจากทาน โดยแบงขั้นตอนในการดําเนินการเก็บขอมูลไว
ดังนี้
2.1
ขอความรว มมื อ ให ทา นเขี ย นบรรยายเพื่ อ ตอบคํ า ถามปลายเป ด (ตาม
แบบสอบถามที่แนบมา) โดยบรรยายตามความคิดและความรูสึกจริงๆ ของทานอยางอิสระ ซึ่ง
คําตอบจากขอเขียนของทานจะเปนข อมูลสวนหนึ่ งที่ ใชประกอบในการสั มภาษณ ดั งนั้นจึงขอ
รบกวนใหทานตอบคําถามปลายเปดไวกอน
2.2 ขออนุญาตเขาพบเพื่อสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณชีวิตของทาน ตาม
วันเวลาที่ไดประสานนัดกับทาน ซึ่งจะเปนการสัมภาษณพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ และจะขอ
อนุญาตบันทึกเสียงและภาพถายเพื่อนําไปใชประกอบในการวิจัย โดยการพบปะเพื่อสัมภาษณจะ
ทําอยางนอย 1 ครั้งขึ้นไป ทั้งนี้จะไมเปนรบกวนการทํางานหรือการใชชีวิตประจําวันของทานมาก
นัก และจะมีการแจงใหทานทราบลวงหนา
2.3 ขออนุญาตติดตามไปสัมภาษณพูดคุยกับเพื่อนรวมงาน หรือบุคคลที่แวดลอม
เกี่ยวของกับทานในบางครั้ง และขอติดตามไปเยี่ยมชมการทํางานของทาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
สะดวกและดุลยพินิจของทาน
2.4 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการพิทักษสิทธิ์ของทานอยางเต็มที่ ในฐานะผูให
ขอมูลสําคัญ โดยจะทานสามารถที่จะขอยกเวนการใหขอมูลในบางประเด็นที่ทานไมตองการเปดเผย
รวมทั้งสามารถซักถามขอของใจเพิ่มเติมจนกระจาง และมีเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจให
คําตอบดวยความสมัครใจ
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คําถามปลายเปด
คําชี้แจง : คําถามมีทั้งหมด 3 ขอ กรุณาตอบแสดงความคิดเห็นในคําถามตอไป ในลักษณะของ
การเขียนบรรยายเพื่อตอบตามความคิดเห็นและความรูสึกอยางเปนอิสระ คําตอบที่ไดไมไดตรวจสอบ
ความถูกเปนการแสดงความคิดเห็น หากขอความที่เขียนมีมากกวาสามารถเพิ่มกระดาษได
1. การที่ผูอื่นมองวาทานเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครูทานรูสึกอยางไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2.

“จิตวิญญาณความเปนครู” ในความคิดของทานคืออะไร และเปนอยางไร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.

กรุ ณ าเล า ประสบการณ ข องท า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู
(ยกตัวอยาง)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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แนวคําถามในการวิจัย
ชื่อเรื่อง
โครงสรางประสบการณของจิตวิญญาณความเปนครู : การศึกษาเชิง
ปรากฎการณวิทยา
คําถามการวิจัย ไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่ตองการศึกษา โดยจะใชในการคนหาคําตอบที่
เกี่ยวของกับปรากฏการณที่ศึกษา ไดตั้งคําถามการวิจัยในเบื้องตนไวดังนี้
1. จิตวิญญาณความเปนครูคืออะไร
2. การเปนครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูมีกระบวนพัฒนามาอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณข องครูตนแบบ โดยใชแนวคิด
การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อพรรณาและบรรยายประสบการณการมีจิตวิญญาณความเปนครูของกลุมครูที่ไดรับ
รางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
2. เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาของจิตวิญญาณความเปนครูของครูที่
ไดรับรางวัลในโครงการครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู

คําถามสวนที่ 2 ใชในการสัมภาษณเชิงลึก
1. ที่มาของการเขาสูอาชีพครูเปนมาอยางไร (กอนเขาสูอาชีพครู)
- ความเปนมาในการเขาสูอาชีพครู
- มีใคร/อะไร เปนแรงบันดาลใจ
- เงื่อนไขอะไรเปนแรงสนับสนุน
- กระบวนการพัฒนาเขาสูอาชีพครู/การพัฒนาตนเองเพื่อเขาสูอาชีพครู
- มีความรูสึกตอกระบวนการพัฒนา ทัศนคติ และความรูสึกตออาชีพครู
- เปาหมายในชีวิตกอนเขามาทํางานครูคืออะไร
2. การเขาสูอาชีพครูเปนอยางไร (เมื่อเขาสูอาชีพครู)
- จุดเริ่มตนของการทํางาน
- ความรูสึกตอการเริ่มทํางานครู
- การทํางานในปจจุบันเปนอยางไร
- ปญหาอุปสรรคในการทํางานมีอะไรบาง/ชวงวิกฤตในการทํางานเปนอยางไร
- วิธีการแกไขและขามพนปญหานั้นทําอยางไร
- ผูใหขอมูลมีการตั้งเปาหมายในการทํางานอยางไร
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3. ประสบการณชีวิตในการเปนครู
- ความรูสึก/การใหคุณคาตออาชีพครูของผูใหขอมูลเปนอยางไร
- ตนแบบในการทํางานอาชีพครูคือใคร/อธิบายขยายความ
- ความเชื่อเกี่ยวกับการทํางานครู (ความเชื่อเรื่องอาชีพครู)
- ความรูสึกตอนักเรียน เพื่อนรวมงาน และการทํางานที่โรงเรียนเปนอยางไร
- ความคาดหวังในการทํางานคืออะไร
- สิ่งที่ทานยึดมั่นหรือมีความศรัทธาในชีวิตคืออะไร
- มีเหตุการณอะไรที่ทําใหทานศรัทธาตอสิ่งนั้น
4. ประสบการณชีวิตในการไดรับรางวัล
- เหตุผลหรือเงื่อนไขที่ทําใหตัวผูใหขอมูลไดรับรางวัล
- ทานมีความรูสึกอยางไรตอรางวัลที่ได
- หลังจากไดรับรางวัลแลวมีการเปลี่ยนแปลงตอตัวผูใหขอมูลเองอยางไร
- หลังจากไดรับรางวัลแลวมีการเปลี่ยนแปลงตอการทํางานอยางไร

ภาคผนวก ค
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หลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกผูใหไดรับรางวัล
ในโครงการตามรอยเกียรติยศครูผูมีอุดมการณและจิตวิญญาณครู
ในกระบวนการคั ด เลื อ กผู ที่ จ ะได รั บ รางวั ล เริ่ ม ต น จากจะต อ งได รั บ การเสนอชื่ อ จาก
หนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นในแตละเขตพื้นที่การศึกษาจะทําการ
ตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่ไดรับคัดเลือกในระดับจังหวัด
สงรายชื่อมายังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน
ระดับประเทศทําการคัดเลือกใหเหลือผูที่มีความเหมาะสมปละไมเกิน 4 คน ซึ่งไดมีการดําเนินการ
คัดเลือกและแจกรางวัลมา ตั้งแต พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2553 ทั้งหมด 4 ครั้ง มีบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ทั้งสิ้น 13 คน เปนขาราชการครูในสายการสอน 5 คน (เสียชีวิตไปแลว 1 คน) และเปนขาราชการครู
ในสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งหมด 8 คน โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนในการคัดเลือกขาราชการ
ครูเพื่อใหรับรางวัลดังกลาว ดังนี้
หลักเกณฑในการคัดเลือก
1. เปนขาราชการครูสายงานการสอนหรือขาราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งใน
ภาคราชการและภาคเอกชน
2. ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม มี
ปญหาภัยทางสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
3. มีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวา 3 ปตอเนื่อง โดยไมจํากัดวาเปนโรงเรียนเดียวกัน
หรือไม แตทั้งนี้ตองปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนปจจุบัยไมนอยกวา 1 ปการศึกษา
4. เปนบุคคลผูเปนที่ศรัทธา ยกยอง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครูและสังคมวา เปน
ตนแบบของผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู และสรางคานิยมใหสังคมยอมรับ
5. เปนผูทุมเทเสียสละ ชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางตอเนื่อง จนเกิดผลงานเปนที่ประจักษ
โดยนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบสวนใหญมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑดีหรือมีพัฒนาการ
สูงขึ้นตามลําดับ
6. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูในระหวางการดําเนินการทางวินัย ใชหลักธรรม
มาภิบาลในการทํางาน รวมกิจกรรมอื่นที่สงผลและเกิดประโยชนตอนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก
1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หากโรงเรียนมีคุณสมบัติที่จะสงผลงาน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหาของโรงเรียนคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ไมเกินโรงเรียนละ 1 คน และ
นําเสนอแบบประวัติและผลงานผูที่ ไดรับการคั ดเลือกตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน
ทั้งนี้หากไมมีคุณสมบัติและผลงานยังไมเปนที่ปรากฏตอสวนรวมในระดับประเทศ ใหงดเสนอผลงาน
2. ระดับจังหวัด ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทุกเขต และ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาที่ มีเ ขตเดีย ว จัดตั้ ง คณะกรรมการระดับ จั งหวัด พิ จารณาคั ด เลือกจากระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามในคําสั่ง ประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก
ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน ผูแทนภาครัฐ เชน ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัฒ นธรรมจัง หวั ด ผู แ ทนกระทรวงพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงมนุ ษ ย ผู แ ทนภาคเอกชน เช น
สื่อมวลชน สมาคม ชมรม NGOประชาสัมพันธจังหวัด ผูแทนประชาชน เชน สมาคมผูปกครอง
นักเรียน กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการสถานศึกษา และผลงานยังไมเปนที่ปรากฏตอ
สวนรวมในระดับประเทศ ใหงดเสนอผลงาน
3. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกผูเขารับรางวัล จากผูไดรับการเสนอชื่อระดับจังหวัดใหรับรางวัล “ตามรอยเกียรติยศครูผูมี
อุดมการณและจิตวิญญาณครู” ภาคละ 1 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนประธาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนรองประธาน ผูบริหารใน
องคกรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผูบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน อธิ บ ดี ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นส ง เสริ ม ช ว ยเหลื อ สั ง คม
สื่อมวลชน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหนากลุมสนับสนุนพัฒนาวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทั้งนี้ คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเสนอชื่อผูที่เหมาะสมเขารับการพิจารณาได
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2550)

ภาคผนวก ง
สรุปคําตอบของผูรวมวิจยั จากแบบสอบถาม
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สรุปขอเขียนของผูรวมวิจัยที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม
1. การที่ผูอื่นมองวาทานเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครูทานรูสึกอยางไร
ผูใหขอมูลคนที่ 1
ในการไดรับรางวัลดานจิตวิญญาณความเปนครู เปนสิ่งที่ครูไดมาโดยพิจารณาจากผลการ
ทํางานในหนาที่ของความเปนครูที่สอนอยูบนดอยในการบุกเบิกเริ่มตนทําใหมีโรงเรียน..มีนักเรียนที่
เรียนจบไปแลวทําประโยชนใหกับชุมชนของตนเอง
ครูมีความรูสึกวามิใชครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูเทานั้น แตยังมีครูในสถานที่อื่นๆ อีก
มากที่มีจิตวิญญาณความเปนครู ครูจะบอกกับตนเองและคนอื่นเสมอวา ครูเก็คือครูผูหญิงคนหนึ่ง
เทานั้น ไมไดมีอะไรแตกตางไปมีเพียงความมุงมั่นที่จะทําหนาที่ในความเปนครูดวยความรักและ
ศรัทธาตอไป ถึงจะมีอุปสรรคบางแตก็คิดวาปญหาคืองานที่เราตองแกไขและปฏิบัติหนาที่ มีคน
บอกวาการไดรับรางวัลทําใหทําตัวยากตองระวงการกระทํา แตครูคิดวากอนรับรางวัลเปนอยางไร
ป จ จุ บั น ก็ จ ะเป น เช น นั้ น เพี ย งแต นึ ก ว า เรามี ค า พอกั บ คํ า ว า ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ม าก
พอสมควรหรือไม เราตองพัฒนาตนเองทําหนาที่ใหมีความเหมาะสมไมทอถอยตอสิ่งตางๆ ที่บั้น
ทอนความรูสึกกาวใหถึงจุดมุงหมายของความเปนครูชายขอบ

ผูใหขอมูลคนที่ 2
มุมมองตอคําวา เปนครูผูมีจิตวิญญาณของความเปนครูของขาพเจานั้น จะมี 2 ดาน คือ 1.
เกิดความภาคภูมิใจที่ไดคํายกยองนี้ ภูมิใจในกิจกรรมตัวเองที่ไดรับการตอบสนอง ไดรับการเผยแผ
ใหแกครูรุนตอๆ ไปที่ทํากิจกรรมอยูแลวเกิดความทอแท จะไดมีกําลังใจตอไป 2.จะวาไมไดภูมิใจคํา
ชมเหลานี้ เกรงวาจะเปนการลบหลูดูหมิ่นตอคําชมเหลานี้ เนื่องเพราะไมไดเปนเปาประสงควา
ทํางานตรงนี้เพื่อจะเอารางวัลตรงนั้น แตเปนความรูสึกวาเรายังอยากจะทํางานใหมากกวานี้ ยังม
เปาหมายในการทํางานอีกหลายประการที่ยังไมไดทํา โดยเฉพาะอยากตั้งโรงเรียนทางเลือกเฉพาะ
กีฬาวอลเลยบอกเพื่อพัฒนาไปสูกีฬาอาชีพ โดยเปนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.สิ่งสําคัญการทํางาน
โดยไมไดหวังรางวัลอะไรเลย ทํางานเพราะอยากจะทํางานเทานั้นเอง
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ผูใหขอมูลคนที่ 3
มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ยังมีผูอื่นมองเห็น คิดวาคงจะมีแตเทวดาเทานั้นที่มองเห็นเรา
ตลอดเวลากวา 30 ป ปดทองหลังพระมาตลอดคิดวาสักวันหนึ่งฟาคงมีตา ถามวาทอไหม ลึกๆ ในใจ
บางครั้ ง ก็ บ อกว า ท อ ยิ่ ง ถ า มี ป ญ หากั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาด ว ยแล ว ยิ่ ง ท อ มากเลย แต พ อนึ ก ถึ ง เด็ ก
นักเรียนแลวทอไมไดใจคอยเตือนวา พวกหนูยังคอยครูนะ ถาครูทอแลวพวกหนูละจะทําอยางไร
บางครั้งกลับมานั่งสมาธิแลวเริ่มตนทํางานใหม ทิ้งปญหาใหหมดไปลืมไปซะ การทํางานตองมี
อุปสรรคมีปญหาสูเรานําปญหามาเปนยาชูกําลัง เอาชนะปญหาใหไดนั่นแหละ คือเรา คิดอยางนี้ ทํา
อยางนี้ จึงทําใหมีความสุขกับการทํางาน เพราะเปาหมายของเราคือ ความสําเร็จของลูกศิษย ลูก
ศิษยมีความสําเร็จนั่นหมายความวาเราสําเร็จดวย
ตองขอบคุณที่ยังมองเห็นเขณะเรายังมีชีวิตอยู การยกยองกันตองทํากันในขณะที่มีชีวิต
ไมใชตองมีธงชาติคลุมรางหรือใหพิธีกรอานคําไวอาลัยในวาระสุดทายของชีวิต

2. “จิตวิญญาณความเปนครู” ในความคิดของทานคืออะไร และเปนอยางไร
ผูใหขอมูลคนที่ 1
1.การเปนครูตองมีความรักและศัทธาในอาชีพของตนเอง
2.การเปนครูตองมีอุดมการณตั้งไวแตตองอยูในสายกลางไมรุนแรงเกินไป
3.การเปนครูที่ดีตองจักตนเอง รูจักหนาที่ของงานที่ไดรับมอบหมายไมกาวกายผูอื่น
4.มีความซื่อตรงตอตนเอง ตองาน และผูรวมงาน
5.ไม ถื อ ยศข ม ผู อื่ น วางตนเองเข า กั บ ผู ป กครองนั ก เรี ย น และบุ ค คลในชุ ม ชนได อ ย า ง
เหมาะสม
6.ไมทอถอยตอถอยคําที่แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของตัวเรา แตพรอมที่จะนําไป
ปรับปรุง
7.ยึดหลักการใหอภัยซึ่งกันและกัน มีความเมตตาตอนักเรียนและผูอื่น
8.ไมอคติคิดแคนเมื่อถูกกระทํา แตหาหนทางอธิบายและแกไข ปรึกษาผูบังคับบัญชา
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“จิตวิญญาณความเปนครู” คือ รูตนเอง รูหนาที่ รูวางตัว มีกาลละเทศะ ไมแบงแยกเชื้อชาติ
ชนเผา ยึดความเสมอภาคในการเกิดมาเปนคน คนเปนครูพรอมที่สอนโดยไมปดบังความรูที่ตนมีอยู
และชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เราสอนจบไปแลวเจริฐกาวหนาไปในทางที่ดีงาม”

ผูใหขอมูลคนที่ 2
คําวาจิตวิญญาณความเปนครู คือความตองการที่ออกมาจากภายในจิตใจของตนเอง ไมได
ทํางานเพราะเปนหนาที่ แตเปนความตองการที่อยากจะพัฒนาผูเรียนหรือนักเรียนใหเปนคนดี คนดี
ในความหมายนี้ คือ เปนผูที่จะอุทิศความรูความสามารถตอผูอื่นหรือคนรอบๆ ขางใหมีความสุข
ความสุข หมายถึง มีหนาที่การงานที่ดีที่สุดสุจริตโดยสามารถนําความรูไปชวยคนอื่นๆ ไดอีกอยาง
เต็มใจ
ดังนั้นจิตวิญญาณความเปนครู จึงเปนสิ่งสูงสุดในหนาที่การงาน ในทัศนคติตออาชีพที่คอย
เฝาดูความเจริญงอกงามของศิษย ใหโอกาสใหอภัยศิษยที่อยากจะทําความดี อยากจะพัฒนาตนเอง
ครูตองเปนผูใหกําลังใจ คอยชี้ทางที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิ
ขาพเจาจึงอยากใหกําลังใจครูทุกทานที่กําลังอุทิศตัวเพื่อเด็กๆ โดยไมไดคํานึงถึงรางวัล
เกียรติยศที่จะไดรับ เพราะรางวัลที่แทจริงไมไดหมายถึงใบประกาศ ไมไดหมายถึงเงินทอง การนํา
ชื่อเสียงไปเผยแผ แตอยูที่ลูกศิษยเหลานั้นกลับมาเยี่ยมครูแลวแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางาน บอกเลาถึงการใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข บอกเลาถึงการไดชวยเหลือผูคน การได
เปนคนดีตอถิ่นฐานที่อยูนั่นเอง

ผูใหขอมูลคนที่ 3
การทุ ม เทเสี ย สละในการทํ า งาน อุ ทิ ศ ตั ว ทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจ มี จุ ด หมายที่ แ น ว แน ว า
จุดหมายของเรา คือ ความสําเร็จของลูกศิษยตองสงเขาใหถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตใหได ไมใช
เพียงแตจบจากเราไป (ป.6) ก็ปลอยเขา ตองดูแลเขาตลอดไป ทั้งการเรียนตอ ทุนการเรียน การหา
อาชีพ รวมถึงการแนะนําในการครองเรือนดวย
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การเปนครูตองเปนครูดวยจิตวิญญาณ ไมใชผูรับจางสอน เพียงแคสอนเด็กใหอานออก
เขียนได นั่นไมใชคําวา ครู ครูตองเปนทั้งผูสอนและผูอบรม และตองเปนพอ+แมของเด็กดวย นั่นจึง
จะชื่อวาครู
การเปนครูนอกจากจรรยาบรรณของครูแลว สิ่งสําคัญที่สุดที่ครูตองมีคือ พรหมวิหารธรรม 4
และอคติ 4 2 สิ่งนี้ตองอยูในตัวครูใหได จึงจะชื่อวาเปนครูอยางแทจริง

3. กรุ ณ าเล า ประสบการณ ข องท า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู
(ยกตัวอยาง)
ผูใหขอมูลคนที่ 1
ในการเป นครูของครู ตั้งแตเ ริ่มเปนครูมีความภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสแสดงความมีจิต
วิญญาณของครู ตอนที่ตามนักเรียนชาวเขาเผาตางๆ มาเรียนหนังสือ ในตอนนั้นไมมีนักเรียนมา
เรียนสืบเนื่องมากจากยังไมมีครู ครูเปนครูที่มาสอนเปนครูของโครงการหลวงที่มาทําการสอน แตไม
มีนักเรียนจึงตองไปตามมาเรียน ตองเดินขึ้นยนดอยสูงมาก เพราะเด็กไปไลนกที่นาบางไลที่ปลูกบน
ดอย ครูเลยตามไปสอน ในเดือน พ.ย.ของ พ.ศ.2527 เหนื่อยมากๆ แตประทับใจสุดๆ ไดนักเรียน
มาเขาหองเรียนประมาณ 10 กวาคน แมจะนอยแตสําหรับครูกับความยากลําบากที่นําเด็กชนเผามา
เรียนได ยิ่งใหญมากเลย
ในครั้งที่ 2 ไปตามนักเรียนบาน..เปนชนเผาติดขอบชายแดน ตอนเปนเด็กไมยอมเรียน
หนังสือหนีขามฝงไป เราเลยตามเขามาเรียนเพื่อเปนตัวอยางของเพื่อนๆ ผลปรากฎวา เราล้ําเขาไป
อีกฝงเกือบเอาชีวิตไมรอดทั้งครูและนักเรียน แตเขาก็เรียนมาจนจบ ป.6 เขาบอกกับคนอื่นๆ วา เขา
เกลียดครูมากที่สุดหนีไปขามชายแดนยังไปตามมาเรียนอีก แตถาวันนั้นครูไมตามเขามาเรียนวันนี้
เขาคงไมมีความรู ปจจุบันเด็กคนนี้มีความสามารถมากเปนเกษตรกรของโครงการหลวง..ครูภูมิใจใน
ความเปนครูที่ทําหนาที่ในวันนั้นโดยไมรูในวันนี้จะมีผูชื่นชมหรือมีรางวัลรออยู แตครูรูเพียงวาอยาก
ทําหนาที่ครูจนลมหายใจสุดทาย
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ผูใหขอมูลคนที่ 2
ขาพเจาไมแนใจวาเปนการทํางานหรือไม แตสิ่งที่ทําใหเปนกิจวัตรประจําวันไป การทํางาน
ทุกวันเปนวิถีชีวิต ทุกอยางที่เกิดขึ้นไมไดเปนปญหา ความสุขที่เกิดขึ้นคือ การไดนักกีฬาฝกซอม
วอลเลยบอล พานักกีฬาไปแขงขัน เด็กๆ ไดเลนกีฬาอยางมีความสุข แพหรือชนะในเกมสนั่นเปน
กําลังใจ เปนกําไรทั้งสิ้น
การไดชวยนักเรียนคนหนึ่งไดมีกิจกรรม แลวนํากิจกรรมเหลานั้นไปสรางแนวทางในการ
พัฒนาวิสัยทัศนของตนเอง จนมีสถานศึกษารองรับในระดับอุดมศึกษา มีหนาที่การงานที่มีคุณภาพ
และความมั่นคงในชีวิต มีนักกีฬาคนหนึ่งกําลังจะเรียนจบ ป.6 มีรูปรางสูง ขาพเจาเลยไปชวนมาเลน
กีฬาวอลเลยบอล จากเด็กที่อยูบานแบบชนบท ทําการเกษตร ปจจุบันทํางานบริษัทฯ เรียนจบ
ปริญญาโท สรางบานใหม ซื้อรถใหพอแม ตัวเองมีรถประจําตัวใช สงนองเรียนจนจบปริญญาโท
เชนกัน นี่คือความสุขของโคช
การเฝาดูแลวคอยใหคําแนะนําแกนักเรียนกีฬาที่เริ่มเขามาเรียนตั้งแต ม.1 จนกระทั่งเรียน
ชั้นสูงๆ ขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอสังคม (กลุมนักกีฬาวอลเลยบอลในโรงเรียนเดียวกัน) อาการดีใจที่ได
ชวยเพื่อนๆ ในหอพัก การมีสัมมาคารวะตอผูที่มีอายุและคุณวุฒิที่สูงกวา การไดสรางชื่อเสียงใหแก
สถาบัน สรางความสุขใหแกพอแมโดยการตั้งใจเรียน ใชจายเงินอยางเหมาะสมกับวัยและฐานะของ
ตนเอง การสรางความภาคภูมิใจใหแกพอแมโดยมีสถาบันรองรับที่ดีแกตนเอง หรือการพัฒนาตนจน
เปนนักกีฬาที่มีความสามารถ
ขาพเจามีความสุขมากๆ ที่ไดชักนํานักเรียนมาเลนกีฬาโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ดอยโอกาส
ครอบครัวขาดพอหรือแม นักกีฬาบางคนขาดทั้งพอและแม เพื่อเด็กๆ เหลานี้ไดมีการศึกษาและมี
งานทําในอนาคต
บางครั้งก็ไดเปนผูใหคําปรึกษาแกพอ+แมเด็กๆ บางครั้งเปนปญหาครอบครัว บางครั้งลืม
บัตรประชาชนและบัตรขาราชการเดินทางไปชักชวนนักกีฬาตามสถานที่ตางๆ พอแมเด็กก็เกรงวา
เราจะเปนพวกหลอกลวงชาวบานเราก็เปนฝายโดนสอบสวนซะเอง บางครั้งพอหรือแมเด็กเสียชีวิต
ไมมีเงินจัดการงานศพเราก็ไปจายคาทําศพซะเองก็มี นี่คือความสุข นี่คือความตองการ ไมไดอยูที่
ใบประกาศหรือการยกยองใดๆ จากสังคมเลย อยากใหครูทุกคนไดทองในใจวา “เด็กๆ ยังคอยเรา
อยู” คอยครูที่มีจิตวิญญาณของครูที่จะตั้งใจสั่งสอนอบรมศิษย ดวยใจรักลูก+ศิษย ไมใชเพราะแคเรา
เปนขาราชการครูเทานั้น
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ผูใหขอมูลคนที่ 3
การใหโอกาสแกเด็กไมวาจะเปนโอกาสทางการศึกษาหรือการพัฒนาตัวนักเรียนเอง เด็กทุก
คนมีความสามารถพิเศษที่อยูในตัว เราตองนําความสามารถหรือพลังที่มีอยูในตัวเด็กใหเขาไดแสดง
ความสามารถออกมา แลวเราจะเปนคนคอยสนับสนุน สงเสริมใหเขากาวหนาตอไป หาโอกาส
จังหวะและเวลาสงใหเขาไดประสบความสําเร็จ
สมัยอยู ตชด. ไดฝกสอนนักเรียนเปนเด็กชาวเขาจนไดเปนนักกีฬาทีมชาติไทย (ฟุตบอล)
รุนอายุ 13 ป และปจจุบันก็กลับมาชวยครูสรางโรงเรียน
อยู รร.บาน.. สรางนักเรียนจนไดรับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน 1 คน และรางวัล
ชนะเลิศสวดมนตทํานองสรภัญญะ ระดับประเทศ 2 ป ติดตอกัน รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพฯ ถึง 3 คน
มาอยู รร.ที่โรงเรียนปจจุบัน ใหโอกาสเด็กจนไดรับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 คน
(ป 2548, 2550, 2552) นักเรียนไดรับรางวัลพระราชทานโลรางวัลสวดมนตฯ ระดับประเทศ (ป
2552, 2553) อีก 2 คนไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ และนักเรียนจํานวนกวา 20
คน ทั้ง 2 โรงเรียนไดมีโอกาสเขาเรียนตอในโรงเรียนประจําจังหวัดราชบุรีที่มีชื่อเสียงทุกคน เพราะ
กวา 30 ปที่ผานมายังไมมีนักเรียนคนใดเคยสอบเขาเรียนตอชั้น ม.1 ในโรงเรียนประจําจังหวัดมา
กอน

ภาคผนวก จ
ตัวอยางการสรางคําถามจากคําตอบของผูรวมวิจยั
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ตัวอยางการสรางประเด็นคําถามจากขอเขียนของผูรวมวิจัย
1. การที่ผูอื่นมองวาทานเปนผูมีจิตวิญญาณความเปนครูทานรูสึกอยางไร
ผูใหขอมูลคนที่ 1
ในการไดรับรางวัลดานจิตวิญญาณความเปนครู เปนสิ่งที่ครูไดมาโดยพิจารณาจากผลการ
ทํางานในหนาที่ของความเปนครูที่สอนอยูบนดอยในการบุกเบิกเริ่มตนทําใหมีโรงเรียนมีนักเรียนที่
เรียนจบไปแลวทําประโยชนใหกับชุมชนของตนเอง
ครูมีความรูสึกวามิใชครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครูเทานั้น แตยังมีครูในสถานที่อื่นๆ อีก
มากที่มีจิตวิญญาณความเปนครู ครูจะบอกกับตนเองและคนอื่นเสมอวา ครูก็คือ ครูผูหญิงคนหนึ่ง
เทานั้น ไมไดมีอะไรแตกตางไปมีเพียงความมุงมั่นที่จะทําหนาที่ในความเปนครูดวยความรักและ
ศรัทธาตอไป ถึงจะมีอุปสรรคบางแตก็คิดวาปญหาคืองานที่เราตองแกไขและปฏิบัติหนาที่ มีคน
บอกวาการไดรับรางวัลทําใหทําตัวยากตองระวงการกระทํา แตครูคิดวากอนรับรางวัลเปนอยางไร
ป จ จุ บั น ก็ จ ะเป น เช น นั้ น เพี ย งแต นึ ก ว า เรามี ค า พอกั บ คํ า ว า ผู มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ม าก
พอสมควรหรือไม เราตองพัฒนาตนเองทําหนาที่ใหมีความเหมาะสมไมทอถอยตอสิ่งตางๆ ที่บั้น
ทอนความรูสึกกาวใหถึงจุดมุงหมายของความเปนครูชายขอบ
ประเด็นคําถามที่สรางขึ้นจากคําตอบของผูใหขอ มูลคนที่ 1 ในขอคําถามที่ 1 มีดังนี้
1.อยากใหครูชวยขยายความคําวา “เรามีคาพอกับคําวาผูมีจิตวิญญาณความเปนครูมาพอ
หรือไม” วาคืออะไร แลวตองทําอยางไรถึงจะเรียกวา “มีคาพอ”
2.การทําหนาที่ดวยความรักคืออะไร รักในอะไร และทําตองอยางไรถึงจะเรียกวาทําหนาที่
ดวยความรัก
3.คําวา “ความศรัทธา” คืออะไร เปนการศรัทธาในอะไร
4.คําวา “พัฒนาตนของหนาที่” หมายถึงอะไร ตองพัฒนาอะไรบาง และตองพัฒนาอยางไร
แคไหนจึงเรียกวาเหมาะสม
5.คําวา “จุดมุงหมายของความเปนครูชายขอบ” คืออะไร มีความแตกตางจากจุดมุงหมาย
ของครูทั่วไปอยางไร
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6.ทําอยางไรถึงจะไปถึงจุดมุงหมายนั้นได
2. “จิตวิญญาณความเปนครู” ในความคิดของทานคืออะไร และเปนอยางไร
ผูใหขอมูลคนที่ 1
1.การเปนครูตองมีความรักและศัทธาในอาชีพของตนเอง
2.การเปนครูตองมีอุดมการณตั้งไวแตตองอยูในสายกลางไมรุนแรงเกินไป
3.การเปนครูที่ดีตองจักตนเอง รูจักหนาที่ของงานที่ไดรับมอบหมายไมกาวกายผูอื่น
4.มีความซื่อตรงตอตนเอง ตองาน และผูรวมงาน
5.ไม ถื อ ยศข ม ผู อื่ น วางตนเองเข า กั บ ผู ป กครองนั ก เรี ย น และบุ ค คลในชุ ม ชนได อ ย า ง
เหมาะสม
6.ไมทอถอยตอถอยคําที่แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของตัวเรา แตพรอมที่จะนําไป
ปรับปรุง
7.ยึดหลักการใหอภัยซึ่งกันและกัน มีความเมตตาตอนักเรียนและผูอื่น
8.ไมอคติคิดแคนเมื่อถูกกระทํา แตหาหนทางอธิบายและแกไข ปรึกษาผูบังคับบัญชา
“จิตวิญญาณความเปนครู” คือ รูตนเอง รูหนาที่ รูวางตัว มีกาลละเทศะ ไมแบงแยกเชื้อชาติ
ชนเผา ยึดความเสมอภาคในการเกิดมาเปนคน คนเปนครูพรอมที่สอนโดยไมปดบังความรูที่ตนมีอยู
และชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เราสอนจบไปแลวเจริฐกาวหนาไปในทางที่ดีงาม”
ประเด็นคําถามที่สรางขึ้นจากคําตอบของผูใหขอมูลคนที่ 1 ในขอคําถามที่ 2 มีดังนี้
1.ความรัก และศรั ทธาในอาชี พของตนเองคื ออะไร ทํ าอย างไรจึงเรียกวามี ความรัก และ
ศรัทธาในอาชีพของตนเอง
2.อุดมการณที่ตั้งไวคืออะไร สําหรับตัวครูตั้งอุดมการณอะไรไวและเริ่มตั้งตั้งแตตอนไหน/
อุดมการณที่อยูในทางสายกลางเปนอยางไร เหตุใดจึงตองอยูในสายกลาง
3.อยางไรจึงเรียกวารูจักตนเอง / หนาที่ของงานในความเขาใจของครูคืออะไร / เหตุใดจึง
ตองไมกาวกายงานของผูอื่น
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4.อยางไรจึงเรียกวาซื่อตรงตอตนเอง / แลวความเชื่อตรงตอตนเองเกี่ยวของอยางไรกับการ
มีจิตวิญญาณความเปนครู
5.การวางตนเองเข า กั บ ผู ป กครองและคนในชุ ม ชนต อ งทํ า อย า งไร / อย า ไรถึ ง เรี ย กว า
เหมาะสม / การวางตนเองอยางเหมาะสมเกี่ยวของกับการมีจิตวิญญาณความเปนครูอยางไร
6.อยากใหครูชวยเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่ครูไมทอถอยตอถอยคําแสดงความเห็น
แตพรอมปรับปรุง
7.อยาไรคือการยึดหลักการใหอภัย / อยากใหครูเลาประสบการณที่เกี่ยวกับการใหอภัย /
ทําอยางไรจึงเรียกวามีเมตตาตอนักเรียนและผูอื่น / อยากใหครูเลาประสบการณที่ครูไดแสดงความ
เมตตาตอนักเรียน
8.การไมมีอคติคิดแคนคืออะไร ตองทําอยางไร / อยากใหครูพอจะเลาประสบการณเกี่ยวกับ
การไมมีอคติคิดแคนใหฟงวาครูทําอยางไร
9.อยากใหครูชวยขยายคําวา “ยึดความเสมอภาคในการเกิดมาเปนคน” คืออะไร และตองทํา
อยางไรจึงจะเรียกวายึดความเสมอภาค
10.การสอนโดยไมปดบังความรูคืออะไร และตองทําอยางไร
11.การชื่นชมยินดีกับเด็กหมายถึงอะไร และตองทําอยางไร
12.สรุปแลวจิตวิญญาณตามความเขาใจของครูหมายความวาอยางไร

3. กรุ ณ าเล า ประสบการณ ข องท า นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู
(ยกตัวอยาง)
ผูใหขอมูลคนที่ 1
ในการเป นครูของครู ตั้งแตเ ริ่มเปนครูมีความภาคภูมิใจมากที่มีโอกาสแสดงความมีจิต
วิญญาณของครู ตอนที่ตามนักเรียนชาวเขาเผาตางๆ มาเรียนหนังสือ ในตอนนั้นไมมีนักเรียนมา
เรียนสืบเนื่องมากจากยังไมมีครู ครูเปนครูที่มาสอนเปนครูของโครงการหลวงที่มาทําการสอน แตไม
มีนักเรียนจึงตองไปตามมาเรียน ตองเดินขึ้นยนดอยสูงมาก เพราะเด็กไปไลนกที่นาบางไลที่ปลูกบน
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ดอย ครูเลยตามไปสอน ในเดือน พ.ย.ของ พ.ศ.2527 เหนื่อยมากๆ แตประทับใจสุดๆ ไดนักเรียน
มาเขาหองเรียนประมาณ 10 กวาคน แมจะนอยแตสําหรับครูกับความยากลําบากที่นําเด็กชนเผามา
เรียนได ยิ่งใหญมากเลย
ในครั้งที่ 2 ไปตามนักเรียนบาน..เปนชนเผาติดขอบชายแดน ตอนเปนเด็กไมยอมเรียน
หนังสือหนีขามฝงไป เราเลยตามเขามาเรียนเพื่อเปนตัวอยางของเพื่อนๆ ผลปรากฎวา เราล้ําเขาไป
อีกฝงเกือบเอาชีวิตไมรอดทั้งครูและนักเรียน แตเขาก็เรียนมาจนจบ ป.6 เขาบอกกับคนอื่นๆ วา เขา
เกลียดครูมากที่สุดหนีไปขามชายแดนยังไปตามมาเรียนอีก แตถาวันนั้นครูไมตามเขามาเรียนวันนี้
เขาคงไมมีความรู ปจจุบันเด็กคนนี้มีความสามารถมากเปนเกษตรกรของโครงการหลวง..ครูภูมิใจใน
ความเปนครูที่ทําหนาที่ในวันนั้นโดยไมรูในวันนี้จะมีผูชื่นชมหรือมีรางวัลรออยู แตครูรูเพียงวาอยาก
ทําหนาที่ครูจนลมหายใจสุดทาย
ประเด็นคําถามที่สรางขึ้นจากคําตอบของผูใหขอมูลคนที่ 1 ในขอคําถามที่ 3 มีดังนี้
1.ครูชวยเลารายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณที่ครูไปตามเด็กนักเรียนมาเขาชั้นเรียนวา
เปนอยางไร
2.ครูชวยอธิบายความรูสึก “ยิ่งใหญมาก” วาเปนอยางไร
3.ครูเลารายละเอียดเรื่องของนายออนวาเปนอยางไร
4.ครูคิดอยางไรจึงตองไปตามเด็กคนนี้กลับมาเรียนหนังสือ
5.ตอนที่ครูฟงวา “เขาเกลียดครู” ครูมีความรูสึกอยางไร
6. “ความอยากทําหนาที่ครู” คืออะไร / อะไรที่ครูคิดวาเปนหนาที่ครู / อะไรทําใหครูอยากที่
จะทําไปจนลมหายใจสุดทาย

ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกต
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ตัวอยางแบบบันทึกการสังเกต
ขอมูลจากการสังเกต
ขอมูลทั่วไป
ขอมูลความสัมพันธ

ขอมูลจากการสัมภาษณ/สังเกต

Reflective ขอมูล

Reflective ตัวผูวิจัย

ผูใหขอมูลหลักคนที่ 2
31 ต.ค.53
-โรงเรียนเปนโรงเรียนมัธยม
ขนาดใหญพิเศษมีอาคาร
เรียนเปนตึกความสูง
ประมาณ 5 ชั้นอยูจํานวน
ประมาณ 6 หลัง จํานวน
นักเรียนประมาณ 2000 กวา
คน การเรียนเปนลักษณะ
การเดินเรียน หองทํางาน
ของผูใหขอมูลอยูติดกับ
หองสมุดมีประตูทางขางที่
เชื่อมถึงกันได
- มีสนามฟุตบอลขนาดใหญ
1 สนาม มีโรงยิม 1 โรงและ
สนามวอลเลยบอลนอก
อาคาร 1 สนาม มีบานพัก
นักกีฬาวอลเลยบอกอยูสวน
ดานในของบริเวณโรงเรียน
เปนอาคารไม 2 ชั้น ติดกัน
จะมีบานพักครู

Q : อยากใหคุณครูเลาใหฟง โครงการที่ครูทําคะ
A : ของวอลเลยบอล
Q : มันเริ่มตนมายังไงอาคะ
-ครูบรรณรักษณหองสมุดมี A : มันเริ่มมายังไง ถาทํา เกี่ยวกับวอลเลยบอลนี้
ความสนิทสนมกับผูให
ของที่ทําตั้งแตโรงเรียนเกา
ขอมูลหลัก
Q : ตั้งแตโรงเรียนเกา
A : ปกติแลวควบคุมฟุตบอล แลวปรากฏวา ครูที่
เปนโคชวอลเลยบอลไมมีอา พอเคาเรียกอาจารย
ไปดูวอลเลยบอลหนอย ผมก็บอกวา...บอกพี่ผม
ดูไมได ผมซอมไมเปน เคาจะใหผมซอมไงละ...
เธอซอมยังไงดี เธอซอมไปเลย เธอขยันซอมอยู
(น้ําเสียงเลาใหฟง) บอกครับๆเราเลยมาซอม
วอลเลยโดยใชพื้นฐานของกีฬาของฟุตบอลมาทํา
แบบเดาสุม มั่วไปอะไรอยางเนี้ยฮะ (เวนชวงนึก)
พอไปซอมกับโรงเรียนอื่น มันแพเคาตลอดแหละ
ไมรูทําไงดี...เลยโทรหาเพื่อน โทรหาเพื่อนที่เคา
เปน...ที่เลนวอลเลยบอลแลวเคาเปนครูพละ
เพราะเราไมใชเปนครูพละนิ
-ครูทุกคนในโรงเรียนรูจัก
ผูใหขอมูลหลักทั้งหมด

- ตลอดระยะเวลาใหสัมภาษณ จะพูดคุยดวยสี
-เขามาพบครูตั้งแตเชาเปนรูสึกดีมากกับทาทาง
หนาทาทางสดชื่น อารมณดีสนุกสนาน พูดไปยิ้ม ของครู ที่ยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรมาก ยินดีให
ไปตลอดเวลา
ความรวมมือทุกอยาง ตอบทุกคําถามที่ตองการ
อยากรู
- ในขณะที่เพื่อนครูเดินเขามาคุยและฝากงานให
ผูใหขอมูลทํา ผูใหขอมูลจะตอบรับดวยความเต็ม -มีเพื่อนครูบอกวา โชคดีที่สามารถติดตอครูได
เพราะปกติครูจะยุงมากมีกิจกรรมที่ตองพาเด็ก
ใจมีสีหนายิ้มแยม แสดงทาทางนอบนอมและ
ไปแขงกีฬาอยูบอยและจะติดตอครูไดยากม
รับปากอยางเปนมัน่ เปนเหมาะวาจะชวยทําให
-ในหองทํางานของผูรวมวิจัยมีถวยรางวัลและ
เหรียญรางวัลอยูจาํ นวนเยอะมาก เฉพาะถวย
รางวัลนาจะมีไมต่ํากวา 50 ถวย เยอะมากจนใส
ไวในตูโชวไมพอ มีวางไวบนโตะสวนหนึ่ง และ
วางเรียงอยูหลังทีน่ ั่งของครูอีกจํานวนหนึ่ง ใน
หองมีปายรูปนักกีฬาทีมชาติที่เปนลูกศิษยของ
ครูอยูขางฝาที่ครูนั่ง

- วันนี้นั่งสัมภาษณที่หองทํางานของครู เสียง
คอนขางเงียบหนอย แตวามีคนเดินเขาเดินออก
บอยมาก สวนใหญแลวก็อยากจะมาคุยกับครู
ทั้งนั้นทาทางวันนี้จะคุยกับครูไดไมนาน

-เวลาที่ครูพูดถึงศิษยเกา ครูจะชี้และอธิบาย
เรื่องราวของลูกศิษยดวยสีหนาและทาทาง
ภาคภูมิใจ ตาเปนประกายมีรอยยิ้มตลอดเวล
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2554
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