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การวิจยั นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ได้ดาเนินการวิจยั เป็ น 2 ระยะ โดยการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อสังเคราะห์ความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู รว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์
ครุศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนือ้ หาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูท้ ่ีได้รบั
คัดเลือกจากนักศึกษาครูและเพื่อนร่วมงานให้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู จานวน 16 คน ผลการศึกษาพบดังนี ้ 1)
จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ส้ ึกนึกคิดเกี่ยวกับจิตใจในทิศทางบวก 4
ประการ คือ (1) การเห็นคุณค่าตนเอง (2) ศรัทธาในวิชาชีพครู (3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู และ (4) ยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ 2) การถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติเนือ้ หา
ตัวแทน และกลวิธีการถ่ายทอด 3) เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูประกอบด้วย 3 เงื่อนไข ได้แก่ แรงบันดาล
ใจที่ อยากจะเป็ น ครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชี พครู และการสนับสนุน ทางสังคม ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวจะนาความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทยมาสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู กลวิธีการถ่ายทอดจากการถ่ายทอด
ทางสังคมของครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และตัวแปรเงื่อนไขการมีจิต วิญญาณความเป็ นครู ทงั้ สามตัวแปรมาใช้ใน
การวิจยั ระยะที่ 2 ที่เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเพื่อสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู และศึกษาผลของการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นนักศึกษา
วิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ จานวน 20
คน โดยเลือกการสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ทัง้ สุ่มกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม และสุ่มเข้ากลุ่ม
ทดลอง (Experimental Group) 10 คน และกลุ่ม ควบคุม (Control Group) 10 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเป็ นแบบวัดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค ทั้งฉบับ เท่ า กับ 0.82 วิ เคราะห์ข้อ มูล ด้ว ยสถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนร่ว ม (Analysis of Covariance:
ANCOVA) ผลการศึกษาพบว่า จิตวิญญาณความเป็ นครู ของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเนื่องจากงานวิจยั นีเ้ ป็ นการศึกษาจิตวิญญาณความเป็ นครูซ่งึ
พบว่าตัวแบบเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู สาคัญ ที่สุด ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาชีพครู ควรให้ความสาคัญกับครู ซ่ึงเป็ นตัวแบบที่แสดงการมีจิตวิ ญญาณความเป็ นครู เพื่อให้
นักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรูก้ ารมีจิตวิญญาณความเป็ นครูจากครูท่เี ป็ นตัวแบบ
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This research aims to study the effectiveness of the Behavioral Science Program for
developing spirituality for teachers among teaching students. The research was conducted in two phases.
Phase One was a qualitative research to synthesize of the spirit of teachers in the Thai social context with
documents and in-depth interviews with lecturers, to understand the socialization of spiritual teachers and to
study the conditions of spiritual teachers at the Faculty of Education at Rajabhat University in Northeast
Thailand. The content analysis method was used and the data was obtained from in-depth interviews with 16
lecturers, selected by students and colleagues and spiritual teachers. The results found that the meaning of
a spiritual teacher in the Thai social context was someone with positive feelings and thoughts, as follows: (1)
self-respectful; (2) faithful to the teaching profession; and (3) a realization of the role of teachers; and (4) the
work engagement of teachers. The process of socialization among spiritual teachers was divided into three
aspects: contents, agents and tactics. The conditions for spiritual teachers were inspiration to teach,
attitudes to teaching, and social support. The meanings of spiritual teachers were used to create a measure
for their behavior, socialization strategies and conditions used to make activities for spiritual teachers. Phase
two was experimental research, a randomized sample was applied to divide the sample into two groups, with
ten students randomly assigned to the experimental group and ten students randomly assigned to the
control group. The instruments for Phase One data collection was a five-level rating scale, with an overall
reliability value of 0.82. The data was analyzed by Statistical Analysis of Covariance (ANCOVA). The results
of the study were as follows: students with higher levels of spiritual teacher behavior than students who did
not study in the Behavioral Science Program with a statistical significance of .05. This research found that
modeling of the socialization of spiritual teachers was the most important. Therefore, agencies involved with
teachers and students perceived teachers as behavioral models of the spirit of teachers so both students
and teachers can learn about the spirit of teachers.

Keyword : Spirituality in Teacher, Behavioral Science Program, Student teachers
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งานวิจยั ครัง้ นีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รบั ความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากบุคคลต่างๆ หลายท่าน ท่านแรก
คือ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก ที่คอยให้คาปรึกษา แนะนา ชีแ้ นะ
และที่สาคัญได้รบั ความรูท้ างจิตวิทยาโดยเฉพาะการปรับพฤติกรรมทัง้ ในทางทฤษฎีและการนาไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง
นับว่ามีคณ
ุ ค่ามหาศาลต่อการฝึ กฝนด้านการวิจยั และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน ในบทบาทของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาที่นอกเหนือจากให้ความรูท้ างวิชาการแล้วยังเป็ นครู ท่ี เอาใจใส่และมีเมตตาสูงมากต่อผูว้ ิจยั คอยติดตาม
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้กาลังใจตลอดมา และขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์รว่ มที่ได้ให้ความรูใ้ นงานวิจยั เชิงคุณภาพและยังให้ความเมตตากรุณากับผูว้ ิจยั เป็ นอย่างยิ่ง
ให้คาปรึกษาแนะนาสิ่งที่เป็ นประโยชน์จนกระทั่งงานวิจยั เสร็จสมบูรณ์ และขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา
ตุย้ คาภีร ์ ที่เป็ นประธานสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ในครัง้ นีแ้ ละขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นาชัย
ศุภฤกษ์ชยั สกุล ที่ให้ความเมตตาและกรุณาต่อผูว้ ิจยั
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจยั ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ
บุญจันทร์ ดร.ปิ ยาภรณ์ พุ่มแก้ว ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง อาจารย์ ดร. คันธทรัพย์ ชมพู
พาทย์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจยั
ขอขอบคุณ อาจารย์ป ระจ าสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ทุก ท่ านที่ ได้ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิช าความรู ้
ทางการวิจยั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทกุ ท่านของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่คอยอานวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานจนท าให้ข ้าพเจ้าส าเร็จ ลุล่ วงไปด้ว ยดี รวมทั้งเพื่ อ นร่วมรุ ่น และรุ ่น พี่ ท่ี ค อยให้ค าปรึก ษา แนะน า
ช่วยเหลือกันมาตลอด
ขอบคุณอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ 4 แห่ง ที่อานวย
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนามในทุกครัง้ และขอขอบคุณนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ใน
การศึกษาพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูในครัง้ นี ้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้มอบโอกาสให้ขา้ พเจ้าได้มาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง
รวมทัง้ ขอขอบคุณคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่คอยช่วยเหลือ ประสานงานและให้
กาลังใจจนข้าพเจ้าสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าทัง้ ครอบครัวชโลธร ครอบครัวครองสุขและครอบครัว Werrell ทุกท่าน
ที่คอยเป็ นกาลังใจให้ตลอดเวลา จนทาให้การเรียนปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตในครัง้ นีส้ าเร็จได้ดว้ ยดี
สุดท้ายนี ้ ขอขอบคุณ ตัวเองที่ตั้งใจและพยายามศึกษาเล่าเรียน ขอบคุณ ที่ฉันมี จิตใจและร่างกายที่
แข็งแรง จนสามารถผ่านมาได้ในทุกกิจกรรมที่ตอ้ งทาในการศึกษาครัง้ นี ้ ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ

ประภัสสร ชโลธร

ช

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย ..............................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................... จ
1580761730

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................... ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................. ซ
SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

สารบัญตาราง .................................................................................................................... ญ
สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................... ฏ
บทที่ 1 บทนา ...................................................................................................................... 1
ที่มาและความสาคัญของปัญหา ....................................................................................... 1
คาถามการวิจยั ............................................................................................................... 7
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 8
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................. 8
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 9
นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................... 13
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม ................................................................................................. 15
ส่วนที่ 1 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ................................. 16
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ........... 41
ส่วนที่ 3 แนวคิดสาหรับการพัฒนาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู .................................... 56
ส่วนที่ 4 การวิจยั ผสานวิธี (Mixed Method) .................................................................... 86
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั ........................................................................................ 88
ส่วนที่ 6 นิยามปฏิบตั ิการ ............................................................................................... 93
ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจยั ระยะที่สอง ........................................................................... 94

ฌ
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั ............................................................................................. 95
ระยะที่ 1 การดาเนินงานวิจยั ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ................................................... 95
ระยะที่ 2 การดาเนินงานวิจยั ด้วยวิธีการวิจยั เชิงทดลอง .................................................. 116
บทที่ 4 ผลการศึกษา ........................................................................................................ 146
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ ............................................... 147
1580761730

ส่วนที่ 2 การผสานวิธีจากการวิจยั เชิงคุณภาพสูก่ ารวิจยั ปริมาณ ...................................... 203
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 207
SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ ......................................................................... 222
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั .............................................................................................. 224
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลการวิจยั .................................................................................. 234
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ................................................................................... 245
บรรณานุกรม .................................................................................................................. 248
ภาคผนวก....................................................................................................................... 263
ประวัติผเู้ ขียน .................................................................................................................. 388

สารบัญตาราง
หน้า
ตาราง 1 การนำเสนอขอบเขตของการวิจัย ............................................................................ 10

1580761730

ตาราง 2 สรุปการสังเคราะห์เอกสารองค์ประกอบสาคัญที่ถกู นามาเป็ นตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความ
เป็ นครู .............................................................................................................................. 22

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ตาราง 3 ตัวอย่างแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง สาหรับสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ............ 104
ตาราง 4 ตัวอย่างการทา Open Coding ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ..................... 108
ตาราง 5 ตัวอย่างการทา Open Coding การถ่ายทอดทางสังคมของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ............................................................................................................................ 109
ตาราง 6 ตัวอย่างการทา Open Coding เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู .............. 110
ตาราง 7ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ............................................. 111
ตาราง 8 ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายการถ่ายทอดทางสังคมของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู .................................................................................................................................. 112
ตาราง 9 ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายเงื่อนไขของการมีจติ วิญญาณความเป็ นครู .................... 113
ตาราง 10 แบบแผนการทดลองของการใช้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู ...................................................................................................... 118
ตาราง 11 สรุปการวัดผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ............... 121
ตาราง 12 ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู .................................. 126
ตาราง 13 ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู ............................................. 128
ตาราง 14 ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม............................................. 130

ฎ
ตาราง 15 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู 600 นาที (10 ชม.) ........... 133
ตาราง 16 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู 600 นาที (10 ชม.) ....................... 136
ตาราง 17 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม 540 นาที (6 ชม.) ........................ 140
ตาราง 18 ความถี่และร้อยละ จาแนกตามลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู จานวน 14 เรื่อง ........................................................ 148
1580761730

ตาราง 19 สรุปตารางความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารงานวิจยั .................... 157
ตาราง 20 สรุปลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ปี รากฏในนิยาม .......................................................... 160
SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ตาราง 21 แสดงรายละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ................................................................. 162
ตาราง 22 เทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากการวิเคราะห์เอกสารกับการ
สัมภาษณ์ ....................................................................................................................... 173
ตาราง 23 จานวนและร้อยละของลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม .............. 210
ตาราง 24 ภาพรวมของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม ............................................................................................. 217
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในแต่ละช่วงเวลาของกลุม่ ตัวอย่างทัง้
สองกลุม่ ......................................................................................................................... 220
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของจิตวิญญาณความเป็ นครูในระยะหลังการ
ทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เมื่อใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม
(Covariate variable) ...................................................................................................... 221
ตาราง 27 ภาพรวมของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม ............................................................................................. 232

สารบัญรูปภาพ
หน้า
ภาพประกอบ 1ความสัมพันธ์ในลักษณะ Interaction ............................................................. 59
ภาพประกอบ 2ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพฤติกรรม กับปั จจัยส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อม ............ 61
1580761730

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ................................................ 62
ภาพประกอบ 4 กระบวนการในการเรียนรู้จากการสังเกต ........................................................ 64
SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์พฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ งื่อนไขการกระทา ...................... 78
ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1 .................................................................... 90
ภาพประกอบ 7กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2 ..................................................................... 91
ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................. 92
ภาพประกอบ 9 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2............................... 144
ภาพประกอบ 10 ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ ....................... 172
ภาพประกอบ 11กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ช่วงก่อนเข้าสู่
วิชาชีพครู ....................................................................................................................... 184
ภาพประกอบ 12 การถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ในช่วงระหว่างการ
เป็ นอาจารย์ครุศาสตร์ ...................................................................................................... 196
ภาพประกอบ 13 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ ............... 203
ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2 ............. 206

บทที่ 1
บทนา

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
การศึกษานับเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สดุ ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าตลอดจน
การแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็ นกระบวนการถ่ายทอดที่ช่วยพัฒนาคนในด้าน
ต่ า งๆ ตั้ง แต่ แ รกเกิ ด ให้เกิ ด การพัฒ นาศัก ยภาพ มี ค วามรู ค้ วามสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิ ชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2560) โดยได้รบั การอบรมบ่มเพาะจากครู ส่ลู กู ศิษย์ท่ีตอ้ งเพียบพร้อม
ด้วยความรู ค้ ุณธรรมจิตวิญญาณที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ
วิชาชีพนั้นๆ เพื่อวัดหรือประมาณค่าผูป้ ฏิบัติ การวิชาชีพตามมาตรฐานด้านความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพซึ่งมาตรฐานด้านความรูก้ ็ดี มาตรฐานด้านประสบการณ์และทักษะวิชาชีพก็
ตามจะต้องถูกกาหนดขึน้ โดยองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพ
การที่องค์กรด้านวิชาชีพต่างๆ ได้กาหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพของตนถือเป็ นภาระหน้าที่
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการรักษาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของตนให้มีมาตรฐานสูงที่สดุ โดยให้ผู้
ปฏิบัติการ ผูร้ บั บริการ ผูเ้ กี่ยวข้องและสาธารณชนได้เห็นความสาคัญ ของการอาชีพนั้นๆ และ
เพื่อให้การอาชีพนัน้ ๆ สามารถคงอยู่ได้ดว้ ยความมีคณ
ุ ค่าเป็ นที่ยอมรับนับถือและได้รบั การยกย่อง
(สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวตั ิ คูณแก้ว. 2555: 3) สอดคล้องกับคุรุสภา (2558: ออนไลน์) ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ป ระกอบด้ว ยมาตรฐาน 3 ด้า นคื อ 1) มาตรฐานความรู ้แ ละ
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และ 3) มาตรฐานการปฏิบตั ิตน (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกาหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบตั ิประกอบด้วยพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ ดังนัน้ จะเห็นว่าวิชาชีพครูเป็ นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้รบั การยก
ย่องว่าเป็ นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) (สมบัติ ศรีทองอินทร์. 2549,น. 2) และยังต้องใช้เวลาใน
การศึกษาวิทยาการการฝึ กฝนอบรมให้มีความชานาญ มีระเบียบวินยั มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และมีองค์กรควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ (สานักงานเลขาธิการครุสภา. 2537)
ในขณะเดียวกันวิชาชีพครูก็ได้รบั การคาดหวังจากสังคมว่าครูคือแบบอย่างที่ดีของศิษย์
เป็ นผู้ ส ร้า งสมาชิ ก ใหม่ ข องสั ง คมให้ เ ป็ นทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ท่ี มี คุ ณ ภาพแก่ สั ง คม (ญาดา
นิลประดิษฐ์. 2553,น. 2) รวมทัง้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปั ญหาสังคม งานของครู จึงเป็ นการ
วางรากฐานความรู ้ ความดีและความสามารถทุก ๆ ด้านแก่เด็กและเยาวชน สอดคล้องกับพระราช
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ดารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชรัชกาลที่ 9 พระองค์ได้เน้น
ให้ ค รู ยึ ด มั่ นอยู่ ใ นคุ ณ ธรรมและศี ล ธรรมเสมอ ซึ่ ง ได้ พ ระราชทานแก่ ค รู อ าวุ โ สประจ าปี
พ.ศ. 2522 ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ไว้ว่า“…ครู ท่ีแท้จริงเป็ นผูท้ าแต่
ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่น อด
กลัน้ และอดทน ต้องรักษาวินัย สารวมระวังความประพฤติของตนให้อยู่ในแบบแผนที่ ดีงามต้อง
ปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบายและความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้อง
ตัง้ ใจให้ม่ ันคงแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์รกั ษาความจริงใจ ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็ นกลางไม่
ปล่อยไปตามอานาจอคติ ต้องอบรมปั ญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ทัง้ ด้านวิทยาการและความ
ฉลาดรอบรูใ้ นเหตุผล…” (พระราชดารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9. 2558: ออนไลน์) ดังนัน้
การปฏิบตั ิหน้าที่ครู ให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพครบถ้วนและมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รียนเพื่อให้เป็ นพลเมืองที่ดีและเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้นนั้ ครูก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ่ีมี
ความรู ้ พัฒ นาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความ
เสียสละ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และสังคม (ธีรวัฒน์ เลื่อนฤทธิ์. 2552,น.12)
ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ ะท้อนถึงการมีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ซ่ึงนับว่าเป็ นสิ่งสาคัญ สาหรับผูป้ ระกอบ
วิชาชีพครู
จิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ นคุณลักษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมเชิงประจักษ์น่าชื่นชมและ
เป็ น ที่ ย อมรับ ในการปฏิ บัติ ปรารถนาดีมี ความเข้าใจที่ จะพัฒ นาศิ ษ ย์ตามศักยภาพพร้อมกับ
ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างองค์รวมด้วยความจริงใจ เสียสละ ใฝ่ รู ้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด
ปลูกฝังและเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (สจีวรรณ ทรรพวสุ. 2559,น. 2) ซึ่งจิตวิญญาณความเป็ น
ครู เป็ นคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการทางานที่สะท้อนถึงการเป็ นครู ท่ีดี โดยสิ่งที่ปรากฏ
เป็ นลักษณะทางจิตนัน้ จะเกี่ยวข้องกับความคิดที่มีต่อวิชาชีพ ประกอบด้วยการเห็นคุณค่าของ
บทบาทหน้ า ที่ การมี ศ รัท ธาในวิ ช าชี พ การมี แ ละยึ ด มั่ น ต่ อ อุ ด มการณ์ ใ นการท างานครู
มีจิตสานึกตามกรอบคุณธรรมจริยธรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าผูอ้ ่ืนและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ในขณะที่จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ปรากฏเป็ นพฤติกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิต่อนักเรียนด้วยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละ อดทน การพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในการสอนโดยการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติมสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝั งและการ
เป็ นแบบอย่างที่ดีทงั้ ของศิษย์ เพื่อนร่วมงานและคนในสังคม (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และปิ ยวรรณ
วิเศษสุวรรณภูมิ. 2553, ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง. 2554, ภาวัต ตัง้ เพชรเดโช. 2556, กิตินนั ท์ โนสุ
และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2557, สุพิชญา โคทวี. 2558, วัลนิกา ฉลากบาง. 2559)
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ดังนัน้ จะเห็นว่าจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นลักษณะที่สาคัญของบุคคลที่จะประกอบ
วิชาชีพครู วิชาชีพครู ก็มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งเพราะครู ก็คือผูส้ ่ งั สอนศิษย์ ผูถ้ ่ายทอดความรู ้
ให้แก่ ศิษ ย์มี จิตสานึก ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม การแสดงออกที่ ดีท่ี เป็ น ไปตามกรอบของ
จริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคม อันเป็ นองค์
รวมธาตุแท้ของบุคคลผูใ้ ฝ่ รู ้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝั งและเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
(ธวัช ชั ย เพ็ ง พิ นิ จ . 2550,น.49) ครู จึ ง เป็ นบุ ค คลที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการจั ด การเรี ย นการสอน
(สานักงานเลขาธิการคุรุสภา. 2550: ออนไลน์) เป็ นผูจ้ ัดกิจกรรมการเรียนรู ท้ ่ีจะทาให้ผูเ้ รียนเกิด
การเรียนรู ้ เป็ นคนดี มีความรูแ้ ละอยู่ดีมีความสุขได้ ล้วนเกิดมาจากการจัดกระบวนการเรียนรูจ้ าก
ครูทงั้ สิน้ (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2550: ออนไลน์)
วิชาชีพครูถึงแม้วา่ จะมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของชาติแต่อาชีพครูกลับไม่ได้รบั
ความสนใจหรือดึงดูดใจให้ผูท้ ่ีมีความตัง้ ใจจริงมาเป็ นครู มากนัก นักเรียนนักศึกษาที่เก่งๆ ส่วน
ใหญ่ จะไม่เลือกเข้าศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์หรือครุ ศาสตร์เพื่ อที่จะจบออกมาเป็ น ครู ทาให้
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ท่ีเข้าเรียนทางด้านการศึกษาเป็ นผูท้ ่ไี ม่สามารถสอบเข้าเรียนที่อ่นื ได้หรือเป็ นผูท้ ่ไี ม่
มีความพร้อมในการที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2549: ออนไลน์) ทาให้
เมื่อเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ขาดความตระหนักความรักความศรัทธาในวิชาชีพตัง้ แต่ตน้
และเมื่อจบการศึกษาออกไปและเข้ารับราชการครูจงึ ส่งผลให้ครูเหล่านัน้ ขาดความตระหนัก ความ
รักความศรัทธาในวิชาชีพตามไปด้วยขณะที่ผปู้ กครอง ชุมชน สังคมและผูเ้ กี่ยวข้องต่างเรียกร้องหา
จิตวิญญาณของความเป็ นครูจากครู ท่ีปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ในปั จจุบนั เพื่อที่ครูจะได้กิจกรรมการเรียน
การสอนให้แก่ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูจ้ นจบการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึ ก ษาอี ก ทั้ง ความคาดหวัง ของผู้ป กครองชุมชน สังคมและประเทศชาติ ต ้องการให้ครู เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผเู้ รียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 2551: ออนไลน์)
ซึง่ จากประเด็นนีก้ ็ได้แสดงว่าในสังคมปั จจุบนั ก็ยงั คงพบปั ญหาของครูท่ีขาดจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูอยู่ ดังงานวิจยั ของ รุง่ นภา จิตรโรจนรักษ์ (2558,น.1) ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครู ของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ยงั ประสบกับปั ญหากล่าวคือจากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชนได้สารวจความคิดเห็นครูสอนดีจานวน 210 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
กระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศเพื่อสอบถามถึงปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคของการทาหน้าที่ครู และ
แนวทางการส่งเสริมครู ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งพบ 6 ปั ญ หาที่สาคัญ ที่กลายเป็ น
อุป สรรคของการท าหน้า ที่ ค รู ป ระกอบด้ว ย 1) ภาระหนัก นอกเหนื อ จากการสอน 22.93% 2)
จานวนครู ไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.575% 3) ขาดทักษะด้านไอที 16.81% 4) ครูรุ่นใหม่
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ขาดจิตวิญ ญาณขณะที่ครู รุ่น เก่าไม่ปรับตัว 16.49% 5) ครู สอนหนักส่งผลให้เด็กเรียนมากขึน้
14.33% 6) ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88% ซึ่งจากผลของการสารวจครัง้ นีท้ าให้ได้
ข้อสังเกตที่น่าสนใจที่ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของครู ยังไม่ประสบผลสาเร็จและคุณภาพทางการ
ศึกษายังไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าที่ควรซึ่งประการหนึ่งก็คือครูรุน่ ใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็ นครู
ซึ่งจิตวิญญาณความเป็ นครูมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ครูตามมาตรฐานวิชาชีพ (สจีวรรณ
ทรรพวสุ. 2559: 4) นอกจากนี ย้ ังพบประเด็ น ที่ ได้ป รากฏตามข่าวในสกู๊ป หน้าหนึ่งของไทยรัฐ
ออนไลน์ (2563) ได้นาเสนอหัวข้อข่าวว่าปมครูห่ืนในโรงเรียน เหตุข่มขืนวังวนใต้พรมที่ได้นาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับปมเหตุการล่วงละเมิดทางเพศที่นบั วันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ไม่เว้น
แม้แต่ “การล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน” มักเกิดจากการกระทา “ครูบาอาจารย์บางคนที่กระทา
ต่อศิษย์” ซึ่งสร้างความหดหู่เสื่อมเสียชื่อเสียงกับวงการศึกษาไทยมาอยู่เป็ นระยะ ตามข้อมูล ของ
มูลนิธิหญิ งชายก้าวไกล ตัง้ แต่ปี 2556-2560 มีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 727 ราย ในจานวนนี ้
เป็ นบุคลากรทางการศึกษา 53 ราย ในปี 2560 มีข่าวในหนังสือพิมพ์ พบว่า เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 42 เรื่อง อายุ 11-20 ปี มี 145 เรื่อง (ไทยรัฐ ออนไลน์.2563) เช่นเดียวกับ
กรณี เหตุการณ์...“ครู ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน จังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งจากการตรวจสอบ
พบว่า ในจานวนครู ก่อเหตุนีม้ ีหนึ่งคนเคยกระทาล่วงละเมิดเด็กนักเรียนลักษณะนีม้ าแล้ว และมี
การเคลียร์ตกลงค่าเสียหายกัน จนผูป้ กครองของเด็กยอมความ ก่อนจะมาก่อเหตุล่วงละเมิดเด็ก
ซา้ อีก (ผูจ้ ดั การออนไลน์ 2563: ออนไลน์) จะเห็นว่าการกระทาดังกล่าวแสดงถึงพฤติกรรมของครู
ที่ขาดจิตวิญญาณความเป็ นครูซ่งึ สาเหตุการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนซึ่งเกิดจากการที่ครูได้
ใช้อานาจบังคับหรือหลอกล่อเด็กนักเรียนประกอบกับ “ครู บางคน” ก็ไม่ได้ถูกหล่ อหลอมให้ตอ้ ง
เคารพสิทธิในเนือ้ ตัวร่างกายของนักเรียน อีกทัง้ “ครู ” มีอานาจจากฐานทางวัฒนธรรมเพราะคน
ไทยถูกสอนเกี่ยวกับ “ครูบาอาจารย์” เป็ นบุคคลผูม้ ีพระคุณโดยสังเกตได้จากต้องมี “วันครู” หรือ
“พิธีไหว้ครู” ทุกปี ทาให้ “ครูบางคน” ฉวยโอกาสฉ้อฉลใช้อานาจในทางที่ผิด เพื่อแสวงหาประโยชน์
และกระทาความรุ นแรงต่อเด็กหรือการล่วงละเมิดกับเด็กเมื่อเกิดเรื่องก็มัก “ข่มขู่” กล่าวหาว่า
“เด็กเนรคุณ” จนเด็กหวาดกลัว ไม่กล้าออกมาเปิ ดเผยข้อมูลกันซึ่งปั ญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ในโรงเรียนก็ยงั มีอยู่อีกมากมายที่ถกู เก็บซุกไว้ใต้พรม(ไทยรัฐ ออนไลน์.2563)
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการกระทาของครู วิชาชีพนัน้ เป็ นลักษณะของครู
วิชาชีพที่ขาด จิตวิญญาณความเป็ นครูย่อมส่งผลเสียต่อวงการการศึกษาไทยทาให้ผวู้ ิจยั ได้ศกึ ษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู แต่จากการศึกษางานวิจยั ที่ เกี่ยวกับ
จิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า มีงานวิจยั ส่วนน้อยที่ได้ทาการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณ
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ความเป็ นครู ดังเช่น งานวิจัยของสุพิชญา โคทวี (2558) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริม สร้างจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู โดยใช้แนวจิตตปั ญ ญาศึกษาสาหรับ นัก ศึกษาครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานวิจยั ของดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2558) ได้ศึกษาระดับพฤติกรรมการ
เรียนการสอนด้านจิตพิสยั ที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิตชัน้ ปี ท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และงานวิจยั ของ สจีวรรณ ทรรพ
วสุ (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาจิตวิญญาณความเป็ นครู วิชาชีพและเสนอกลยุทธ์การ
พั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู เพื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ นครู วิ ช าชี พ ของนั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนัน ทา ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมี นักวิชาการได้ศึกษาถึงวิธีการพัฒ นาจิต
วิญญาณความเป็ นครูมาบ้างแล้วแต่ก็ยงั น้อยอยู่ ส่วนงานวิจยั ที่มีอยู่ก็ศึกษาเฉพาะการพัฒนาที่
พฤติกรรมภายในเท่านัน้ ทาให้ผวู้ ิจยั ได้นาแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์มาร่วมสร้างวิธีการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครูท่พี ฒ
ั นาทัง้ พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพร้อมกันจะทาให้ได้
วิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูท่มี ีความเหมาะสมและช่วยเติมเต็มช่องว่างงานวิจยั ในอดีต
ให้มีวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ท่ีได้ผลดีมากยิ่งขึน้ ต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า หากนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รบั วิธีการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู ท่ีได้ผลและเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาวิชาชีพครู แล้วก็จะก่อให้เกิด
ผลดีต่อตัวนักศึกษาวิชาชีพครูดงั ต่อไปนี ้ 1) ช่วยพัฒนาหรือยกระดับความคิดและทักษะที่จาเป็ น
ในการสอน 2) มีศีลธรรมคุณธรรมและมีความรับผิดชอบมากขึน้ 3) มีความยืดหยุ่นและเข้าใจใน
ความเปลี่ ย นแปลงมากขึ ้น 4) มองนั ก เรี ย นว่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์แ ละมี ศั ก ยภาพ
5) มีแรงจูงใจให้แสดงภาวะผูน้ าออกมาเพิ่มขึน้ 6) มีความสุขและมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู
และ7) ได้รบั การยอมรับและความศรัทธาจากผูพ้ บเห็น (วัลนิกา ฉลากบาง. 2559, น. 126) แต่ถา้
ขาดการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ผลกระทบที่ นักศึกษาวิชาชีพครู ได้รบั ดังต่อไปนี ้ 1) ขาด
การพัฒนาหรือยกระดับความคิดและทักษะที่จาเป็ นในการสอน 2) ขาดศีลธรรมคุณธรรมและขาด
ความรับผิดชอบ 3) ขาดความยืดหยุ่นและขาดความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง 4) มองนักเรียน
ว่าไม่มีศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์และไม่มีศักยภาพ 5) ขาดแรงจูงใจที่จะแสดงภาวะผูน้ าออกมา
6) ขาดความสุขและขาดความภาคภูมิใจในอาชีพครู และ 7) ขาดการยอมรับและขาดความศรัทธา
จากผูพ้ บเห็น ดังนัน้ หากมีการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีมีความเหมาะสม
และตรงกับบริบทของนักศึกษาวิชาชีพครูก็อาจจะทาให้ได้วิธีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ี
มีประสิทธิผลมากขึน้
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ในงานวิจยั นี ้ ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาในบริบทของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการศึกษางานวิจยั ที่ได้นาเสนอข้างต้นนั้นเป็ นการศึกษาในบริบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือและภาคกลางแล้วนัน้ ทาให้ผูว้ ิจัยได้เลือกศึกษาในบริบทของ
คณะครุ ศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อผลของการวิจัยที่ได้สามารถเติมเต็มงานวิจัยใน
อดีตได้ นอกจากนีค้ ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็ นสถาบันการผลิ ตครูวิชาชีพที่ม่งุ ผลิต
ครู โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรูใ้ ห้บณ
ั ฑิตคณะครุ ศาสตร์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
และให้ความสาคัญของการปลูกจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีเป็ นรากฐานของแก่นแท้ทางด้านจิตใจ
ที่ จ ะน าไปสู่คุณ ลัก ษณะของครู ท่ี ดี แ ละการเป็ น ครู ท่ี มี คุณ ภาพ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาคณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ท่ี ย าวนานมาอยู่แ ล้วและจากประเด็ น นี เ้ องท าให้ผู้วิจัย อยากทราบว่า
อาจารย์ครุศาสตร์เคยใช้กระบวนการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครูอย่างไรบ้างให้แก่นกั ศึกษา
วิชาชีพครูและเคยได้รบั กระบวนการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครูมาอย่างไรบ้างรวมทัง้ ศึกษา
เงื่ อ นไขการมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องอาจารย์ค รุ ศ าสตร์เพื่ อ น าข้อ ค้น พบที่ ได้ไปสร้า ง
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อศึกษาผลของจิตวิญญาณความเป็ นครูต่อไป ซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มาทางครุ ศาสตร์ได้มีการจัดโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ให้
นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ทุกปี เพื่อให้นกั ศึกษาเกิดความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 5 แต่จากการสอบถามรายละเอียดของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู นั้นพบว่ามีแต่การปฐมนิเทศเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความ
เหมาะสมของการเป็ นครูท่ีจะออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเท่านัน้ ซึ่งยังขาดการจัดกิจกรรมที่
เป็ นการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครูโดยตรง ทาให้ผวู้ ิจยั ได้ตระหนักว่าหากเรามีกิจกรรมที่
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีพฒ
ั นาได้ทงั้ พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพร้อมกัน
จะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศก่อน
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มขึน้ ได้ และเมื่อออกฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ครู ในชั้น ปี ท่ี 5 กิ จ กรรมนี ้น อกจากจะเสริม สร้างการมี จิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ให้แ ก่
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแล้วยังจะช่วยให้นกั ศึกษาเกิดทัง้ ความพร้อมเพิ่มความมั่นใจที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้อีกด้วย ซึ่งพืน้ ที่ท่ีใช้ในการทดลองคือคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่ง
เลือกใช้เพื่อเป็ นต้นแบบแก่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ต่อไปได้
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จากเหตุผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น จึ ง ท าให้ผู้วิ จัย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว่า ผลของโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มีผลหรือไม่
อย่างไรต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ทัง้ นีข้ อ้ ค้นพบจากการวิจยั จะสร้างประโยชน์ให้แก่
วงการศึก ษาใน 2 ด้า น คื อ 1) ด้า นการสร้า งความรู ใ้ หม่ ๆ เพื่ อ ตรวจสอบความหมายของจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูจากการสังเคราะห์เอกสารร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีบริบทสอดคล้อง
กับนักศึกษาวิชาชีพ ครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ และ 2) ด้านการปรับปรุงนโยบายคณะ ผลที่ได้จากการวิจยั จะเป็ นข้อมูลสาคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานด้านการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้
มีโปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีเป็ นรูปแบบเดียวกันและมีความเป็ นรูปธรรมมาก
ขึน้ ตามที่ ประยุท ธ์ จัน ทร์โอชา. (2560: ออนไลน์) ได้กล่าวว่าในอดีต ใครที่ จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยครูถือว่า“สุดยอด”กล่าวคือเป็ นครูท่มี ีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ การที่มีแนวทางดาเนินการให้ครูท่จี บ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในปั จจุบนั ได้กลับมามีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับแบบในอดีต
ได้แ ละต้อ งการให้แ ต่ ล ะสถาบัน อุด มศึ ก ษามี จุด เด่ น ของตนเอง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ควรมี
ความสามารถในการผลิตบัณฑิตจบออกมาเป็ นครูท่ีมีคณ
ุ ภาพรวมถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูท่พี ร้อมจะนาไปประกอบอาชีพครูในอนาคตได้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: ออนไลน์)
คาถามการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1
1. จิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทของสังคมไทย มีความหมายอย่างไร
2. มี ก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมของครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ ใดบ้า งที่
อาจารย์คณะครุศาสตร์เคยได้รบั การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครูมา
3. มี ก ารถ่ า ยทอดทางสัง คมของครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ ใดบ้า งที่
อาจารย์คณะครุศาสตร์เคยใช้ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครู
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4. มีเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูอะไรบ้างที่ทาให้อาจารย์ครุศาสตร์มี
จิตวิญญาณความเป็ นครู
การวิจัยระยะที่ 2
1. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษา
วิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ควร
เป็ นอย่างไร
2. ผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเป็ นอย่างไร
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิ จั ย ครั้ง นี ้เ ป็ นการวิ จั ย ผสานวิ ธี (Mixed methods research) แบบส ารวจ
ตามล าดับ (Sequential Exploratory Mixed Methods Design) ของ Creswell; & Plano Clark
(2011) โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
1. เพื่อสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทยจาก
เอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครูรว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อทาความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ี จิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมี จิตวิญญาณความเป็ น ครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจัยระยะที่ 2
เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้
ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่ อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความสาคัญของการวิจัย
ประโยชน์ท่ี ค าดว่ า จะได้รับ จากการวิ จัย ครั้ง นี ้ แบ่ ง ออกเป็ น ประโยชน์เชิ ง วิ ช าการ
ประโยชน์เชิงนโยบาย และประโยชน์ในการถ่ายทอดผลการวิจยั สูก่ ลุม่ เป้าหมาย ดังนี ้
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ประโยชน์เชิงวิชาการ: ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพทาให้ได้องค์ความรู ้
เกี่ยวกับความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย กระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู เงื่อนไขของการมี จิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ รวมทั้ง ข้อ ค้น พบที่ ได้จ าก
การศึกษาเชิงทดลองทาให้ได้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู และได้ทราบถึงผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประโยชน์เชิงนโยบาย: องค์ความรูใ้ นเชิงวิชาการจะเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะ
ให้แก่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผูเ้ กี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู
สามารถใช้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อ พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยผ่านโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู
ประโยชน์ของผลการวิจัยสู่ช่องทางการถ่ายทอด: ข้อค้นพบจากผลจากการวิจยั
สามารถนาเสนอและเผยแพร่สบู่ คุ ลากรที่เกี่ยวข้องในรูปของความรูท้ างวิชาการ เช่น บทความวิจยั
และบทความวิ ชาการ ในวารสารวิชาการที่ เป็ น ที่ ย อมรับ ระดับ ชาติ ห รือนานาชาติ รวมทั้งการ
นาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุมวิชาการในรูปของการนาเสนองานทางโปสเตอร์หรือการนาเสนอ
ผลงานวิจยั ใน/ต่างประเทศ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้
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วัตถุประสงค์
การวิจัยระยะที่ 1
1. เพื่อสังเคราะห์
ความหมายของ
จิตวิญญาณ
ความเป็ นครู
จากเอกสารจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูรว่ มกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารย์
ครุศาสตร์

วิธีการศึกษา

กลุ่มเป้ าหมาย

การสังเคราะห์
ความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครู
(Systematic Literature
Review)

เอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเป็ นครู
- ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550-2560
จานวน 17 เรื่องกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการสังเคราะห์ครัง้ นี ้
ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจานวน
14 เรื่อง
- ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล
ออนไลน์ในโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) และฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ ซึง่ สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ทงั้ เล่ม
รวมถึงรายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ท่ปี รากฏอยู่ใน
ห้องสมุดของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษาเชิงคุณภาพ

การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์เนือ้ หา

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth-Interview) แบบ
กึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview)
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การ
การศึกษาเชิง
ถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มี คุณภาพ
จิตวิญญาณความเป็นครูในมิติ
เนื้อหา วิธีการ และตัวแทน

กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth-Interview)
แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview)

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมี
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จิตวิญญาณความเป็นครูของ
อาจารย์
คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การศึกษาเชิง
คุณภาพ

อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth-Interview)
แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructured Interview)

การวิจัยระยะที่ 2
1. เพื่อศึกษาผลของ

การ
การวิจัยเชิง
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็น ทดลอง
ครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้น
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์

นักศึกษาที่กำลังศึกษาหลักสูตร แบบวัดจิตวิญญาณความ
เป็นครู
ครุศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2562 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทย จำนวน 20 คน

ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การวิจัยระยะที่ 1 ประกอบด้วยความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบท
สังคมไทย องค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็ นครู แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู
การวิจัยระยะที่ 2 ประกอบด้วยแนวคิด การปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive
Behavior Modification) กระบวนการการเสนอตัวแบบ (Modeling) แนวคิด การเปลี่ยนเจตคติ
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ตามแนวคิดของแบนดูรา แนวคิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู แนวคิด แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
และแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรที่ศกึ ษาในการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นเชิงทดลองประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี ้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ตัวแปรจัดกระทา ได้แก่ การใช้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการ
พั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ แบ่งเป็ น
- การได้รบั โปรแกรมฯ
- การไม่ได้รบั โปรแกรมฯ
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่
- จิตวิญญาณความเป็ นครู
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
ระยะที่ 1 กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ เอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู
รายงานการวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ ที่เป็ นรายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ
ฉบับสมบูรณ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ทั้งงานวิจัยเชิงคุณ ภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2550-2560 จ านวน 17 เรื่ อ ง ที่ ป รากฏอยู่ บ นฐานข้อ มูล ออนไลน์ในโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) และฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์
โหลดเอกสารได้ทั้ง เล่ ม รวมถึ ง รายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ท่ี ป รากฏอยู่ ใ นห้อ งสมุ ด ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ครัง้ นีผ้ ่านเกณฑ์การคัดเข้าจานวน
14 เรื่อง
และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ อาจารย์
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 16 คน
ระยะที่ 2 กลุม่ เป้าหมายของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ) ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย จานวน 20 คน โดยมีการสุม่ เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ด้วยการวิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
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ขอบเขตด้านวิธีวิทยา
ในงานวิจยั นีใ้ ช้การวิจยั เชิงผสานวิธี โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ สังเคราะห์ความหมายของจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ในบริบทสัง คมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู และสัมภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารย์ครุศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์ค รุ ศ าสตร์ในมิ ติ เนื ้อ หา วิ ธี ก ารและตัว แทน และเพื่ อ ศึ ก ษาเงื่ อ นไขของการมี จิ ต
วิ ญ ญ าณ ค วาม เป็ น ค รู ข องอาจารย์ ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู
ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้ า ร่ ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู หมายถึง กระบวนการที่ผูว้ ิจัยจัดกระทาโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางปั ญ ญา (Cognitive Behavior Modification) ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการทาง
ปั ญญาที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต 2543: 308) ซึ่งเกิดจากตัว
แปรปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ซ่ึ ง ปั จ จั ย ภายใน
ประกอบด้ว ย แรงบัน ดาลใจที่ อ ยากจะเป็ น ครู แ ละเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู ปั จ จัย ภายนอก
ประกอบด้วยการสนับสนุนทางสังคม โดยพัฒนาพฤติกรรมผ่านแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็ นตัวแปรที่ได้จากการวิจยั เชิงคุณภาพใน
ระยะที่ 1 โดยมีกิจกรรมหลักดังนี ้ 1) การพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู 2) การพัฒนาเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ 3) การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม รวมกิจกรรมทัง้ หมดกิจกรรมละ 5
ครัง้ ใช้เวลาทัง้ หมด 26 ชั่วโมง
2. การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ หมายถึง การถ่ายทอดทางสังคมเมื่อบุคคลเข้า
สู่วิชาชีพ ทัง้ ระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพและระหว่างอยู่ในวิชาชีพ ในมิติเนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธีการ
ถ่ายทอดเพื่อให้บุคคลมีความรู ้ ทักษะ ความสามารถและยังรวมไปถึงการซึมซับวัฒนธรรมของ
วิชาชีพ ค่านิยมของวิชาชีพ และบรรทัดฐานของวิชาชีพ
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3. กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผู้มีจิตวิญญาณความเป็ นครู หมายถึง
กลวิธีหรือวิธีการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ตงั้ แต่การเป็ นนักศึกษา
วิชาชีพครู จนเข้าสู่การเป็ นครู วิชาชีพแล้วเคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและทักษะ
พืน้ ฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ผ่านกลวิธีการสร้างประสบการณ์ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาท
หน้า ที่ ค รู แ ละลัก ษณะการท างานของครู ท่ี ดี จ นท าให้เป็ นครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู
ประกอบด้วย การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา การบรรยายและเทคนิคการจดจา
การมอบหมายงาน การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย และการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
4. นั ก ศึก ษาวิช าชีพ ครู หมายถึง นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต
(ภาคปกติ) ซึ่งเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสี ม า มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม และ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจัยใช้บริบทมหาวิท ยาลัยราชภัฏนี ใ้ นการดาเนิน งานวิจัยเชิง
คุณภาพ ส่วนการดาเนินงานวิจยั เชิงทดลองผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างในคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็ นพืน้ ที่ทดลองเพื่อเป็ นต้นแบบในการสร้างโปรแกรมฯ
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ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เต รี ย ม ฝึ ก ป ระส บ ก ารณ์ วิ ช าชี พ ค รู ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ใน ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู
1.3 แบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.4 แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพ
2.2 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.3 แนวคิดและงานวิจยั ของตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.4 แนวคิดและงานวิจยั ของเนือ้ หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.5 แนวคิดและงานวิจยั ของกลวิธีในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.6 แนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนการถ่ายทอด
ส่วนที่ 3 แนวคิดสาหรับการพัฒนาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู ้
3.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
3.3 ทฤษฎีปัญญาสังคม
3.3.1 แนวคิดกระบวนการการเสนอตัว
3.3.2 ประเภทของตัวแบบ
3.3.3 งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การใช้ตั ว แบบในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม
3.4 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู
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3.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
3.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู
3.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
ส่วนที่ 4 การวิจยั ผสานวิธี
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
ส่วนที่ 6 นิยามปฏิบตั ิการ
ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจยั ระยะที่สอง
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ส่วนที่ 1 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.1 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู
คาว่า “จิตวิญญาณความเป็ นครู” (Teacher spirituality) ในประเทศไทยเรานัน้ ใช้กนั
มากในวงการการศึกษา ซึ่งมีนกั วิชาการที่ให้คาจากัดความทางวิชาการที่มีความหมายใกล้เคี ยง
กัน อาจจะมี ค วามแตกต่ า งกัน ในบางประเด็ น เพี ย งเล็ ก น้อ ย ในงานวิ จัย นี ้ผู้วิ จัย สนใจศึ ก ษา
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา
วิชาชี พ ครู ท่ี เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาวิจัย ระยะที่ 2 ซึ่งจากการทบทวนเอกสารเกี่ ย วกับ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูนนั้ ผูว้ ิจยั ไม่แน่ใจว่านักวิชาการให้คาจากัดความจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูในแต่ละท่านนัน้ ทบทวนวรรณกรรมเฉพาะในบริบทสังคมไทยเท่านัน้ หรือเปล่าซึง่ ไม่ได้
ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ผู้วิ จัย ขอน าเสนอแยกเป็ น 2 แนวคิ ด คื อ แนวคิ ด ที่ ห นึ่ ง มองว่า จิ ต
วิญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งของการเป็ น ครู ท่ี ดี และแนวคิ ด ที่ ส องมองว่าจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู เป็ นการที่บคุ คลเปลี่ยนแปลงไปสู่การเข้าถึงความจริง ตามธรรมชาติของสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง (transcendence) และรวมถึงความรักความเมตตาที่เป็ นความรักที่มิใช่รกั
แบบฉาบฉวย ดังนี ้
แนวคิดที่หนึ่งมองว่าจิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการเป็ น
ครูท่ีดีซ่งึ แนวคิดที่สนับสนุนประเด็นแรก พบว่า ซินเดอร์และล็อป (Snyder & Lopez. 2007) ได้ให้
ความหมายของคาว่า “Spirituality” ว่าเป็ นการหาหนทางที่นาไปสูก่ ารเป็ นที่ยอมรับและภาคภูมิใจ
ในตนเอง พลามเมอร์ (Palmer. 2003) ได้ให้ความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ไว้ว่า ไม่
ลังเลใจในการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลาบากเด็กที่ดอ้ ยโอกาสและเด็กที่เรียนอ่อนโดย
หน้าที่ครูตอ้ งช่วยให้เด็กเหล่านีไ้ ด้คน้ พบตนเอง แล้วเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองโดยครู
ต้อ งเสี ล สละและทุ่ม เทกับ เด็ ก รวมทั้งต้อ งเชื่ อ มั่น ว่าคนเป็ น ครู ส ามารถเปลี่ ย นหรือ พัฒ นาจิ ต
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วิญญาณได้ กิลเบร์ท (Gilbert. 1979) ได้กล่าวว่าจิตวิญญาณความเป็ นครูจะต้องประกอบด้วยครู
ที่ใจกว้าง รูจ้ กั เด็ก อารมณ์ขนั มีความเมตตา รักในวิชาที่สอน มีความรูก้ ว้างขวาง มีความแม่นยา
และมี ค วามหวั ง ในชี วิ ต สอดคล้ อ งกั บ ปาจั ก ษ์ และเบลส (Pajak & Blaise. 1989) ได้ ใ ห้
ความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ไว้ว่า จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู จะท าให้คนที่เป็ นครู
ประกอบอาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและครูท่ีมีจิตวิญญาณมักจะมีความเป็ นมิตร ดูแลเอาใจ
ใส่ ต้องเข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อนักเรียนของตน สอดคล้องกับ เฮสซองและวีค (Hessong and
Week. 1987) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณลักษณะของครูควรมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ในด้านเป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาที่สอน เป็ นผูม้ ีอารมณ์ขนั สามารถสร้างสรรค์
กิจกรรมในการเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดีมีความยืดหยุ่นผ่อนปรน แก้ไขได้ตามสถานการณ์และ
สามารถปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เป็ นผูม้ ีความตัง้ ใจในการปฏิบตั ิงาน รัก
เด็ก ยินดีท่ีจะสอน พร้อมอุทิศเวลาให้กับการทางานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ มีความ
ซื่ อ สั ต ย์ จริ ง ใจกั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ลู ก ศิ ษ ย์มี ค วามมั่ น ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามค าสอนของครู เป็ นผู้ มี
ความสามารถในการสื่อสาร ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่ืนเป็ นผูม้ ีความอดทน พากเพียร และขยัน
ขันแข็ง รวมถึงมีความอดทนต่อพฤติกรรมของนักเรียนเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ สามารถประยุกต์
ทฤษฎี ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มี ศิลปะในการสอนและมี บุคลิกดี เหมาะสมกับความเป็ น ครู
สอดคล้องกับ Carroll (1963 อ้างถึงใน ธราญา จิตรชญาวณิช. 2560) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบที่
สาคัญของจิตวิญญาณความเป็ นครูของคนที่จะเป็ นครูท่ีดีนนั้ จะต้องสอนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู ้
ให้เวลาผูเ้ รียน แต่ละคนในการเรียนรูโ้ ดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิชาที่สอนและ
จัด กิ จ กรรม และประสบการณ์ เพื่ อ ช่ ว ยให้เกิ ด การเรีย นรู ้ พะนอม แก้ว ก าเนิ ด (2552) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่าเป็ นความรูส้ กึ นึกคิดที่เกิดจากความตระหนัก (เห็น
คุณ ค่าตนเอง) และศรัทธา (ความเชื่อและความเคารพในความเป็ นตนเอง) เป็ นความเชื่อที่อยู่
เหนือเหตุผลให้ความสาคัญความมีคณ
ุ ค่าของบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชน มีความผูกพัน
มุ่งมั่นกระทาหน้าที่ให้เกิดความสัมฤทธิ์สงู สุด พรณรงค์ สิงห์สาราญ (2554) ได้ให้ความหมายของ
จิตวิญญาณความเป็ นครู ไว้ว่าต้องเป็ นครู ดว้ ยใจรักและมีความห่วงใยต่อลูกศิษย์เหมือนลูกของ
ตน และสุพิชญา โคทวี (2558) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ไว้ว่าเป็ นการรับรู ้
และแสดงออกถึงด้านจิตใจ ที่ดีงามควรค่าแก่การเคารพบูชาในลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ
การเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าผูอ้ ่ืน และการอยู่รว่ มกันอย่างสันติ ส่วนประเด็นที่สองมอง
จิตวิญญาณความเป็ นครูทงั้ เป็ นคุณลักษณะทางจิตและเป็ นพฤติกรรมการทางานที่แสดงออกถึง
ความเป็ นครูทงั้ สองด้าน พบว่า สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2535) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความ
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เป็ นครูไว้ว่าประกอบด้วยการเป็ นกัลยาณมิตร การเป็ นผูน้ าทางปั ญญาและวิญญาณ การมีความ
เป็ นมนุษย์และดารงคา้ จุนความเป็ นไทยและมีศาสตร์และศิลป์ ในการสอน สานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา.(2550) ได้ให้ความหมายของคุณ ลักษณะของการเป็ น ครู ดว้ ยจิตวิญ ญาณครู ไว้ว่าต้องมี
ศรัทธาในวิชาชีพ มีความอดทนและรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความรักเมตตาและปรารถนาดี
ต่อศิษย์ ดารงชีวิตอย่างเหมาะสม แบ่งครึง่ ชีวิตให้กบั ตนเองและสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม
รวมทัง้ สร้างค่านิยมให้สงั คม ชูชาติ พวงมาลี (2550) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ น
ครูไว้ว่าเป็ นครูท่ีมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีมีความเป็ น
กัลยาณมิตร รักและเมตตาศิษย์ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
และมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาผู้เรี ย นให้เต็ ม ตามศั ก ยภาพ ธวัช ชั ย เพ็ ง พิ นิ จ (2550) ได้ใ ห้
ความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ไว้ว่าเป็ น จิต สานึก ความคิด เจตคติ พฤติกรรมการ
แสดงออกที่ ดี ลุ่ม ลึก สงบเย็ น เป็ น ประโยชน์ตามกรอบของจริยธรรมคุณ ธรรม ค่านิ ยม จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม และความคาดหวังของสังคมอันเป็ นองค์รวมธาตุแท้ของบุคคลผูใ้ ฝ่ รู ้ ค้นหา
สร้างสรรค์ ถ่ ายทอด ปลูก ฝั ง และเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ของสังคมซึ่งมี ขึน้ ได้ในทุกคนไม่ เฉพาะผู้
ประกอบอาชี พ ครู เท่ า นั้น ณั ฏ ฐภรณ์ หลาวทองและปิ ย วรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ได้ให้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ไว้ว่าเป็ นคุณลักษณะของบุคคลในการมีจิตใจที่ปฏิบตั ิ
ตนเพื่ อ น าไปสู่ก ารเป็ นที่ ย อมรับ และภาคภู มิ ใ จในการถ่ า ยทอดความรู ใ้ ห้แ ก่ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง
คุณ ลักษณะดังกล่าวประกอบด้วย ความรับ ผิดชอบในหน้าที่ ความรักในอาชีพ ความรักและ
เมตตาเพื่อนมนุษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรมและการเป็ นแบบอย่างที่ดี ซึ่ งสิ่ง
เหล่านีก้ ็เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการเป็ นครู ท่ีดีอีกด้วย สุพัตรา ไวทยะพิศาล (2554) ได้ให้
ความหมายของจิตวิ ญ ญาณความเป็ น ครู ไว้ว่า เป็ น ครู ท่ี ท าแต่ ความดี คื อ ต้องหมั่น ขยัน และ
อุตสาหะพากเพียร ต้องเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลัน้ สารวมระวัง
ความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามรวมทั้งต้องซื่อสัตย์ นรินทร์ สังข์
รักษา (2554) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่าครูตอ้ งรักและเมตตาศิษย์อย่าง
เท่าเทียมกัน รักและผูกพันกับวิชาชีพครูและตัง้ ใจจริง ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรู ้ แก่เพื่อน
ครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอาพราง เป็ นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครู เป็ นตัวของตัวเอง มี
ความเชื่อมั่น ใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียน มีความรู ด้ ี รู ก้ ว้างขวาง ลึกซึง้ มีความคิดก้าวหน้ามีวิสยั ทัศน์กว้างไกล
มุ่งมั่นขยันตัง้ ใจทางานเสียสละและเมื่อตัดสินใจทาแล้วต้อ งทาจนสาเร็จ มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ไ้ ด้ดี รู จ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับบริบทที่แวดล้อม มีความสัมพันธ์กับ
ผูป้ กครองและชุมชน เป็ นคนช่างสังเกต การทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน การทางานเชิงรุ ก
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การพูดจาไพเราะและให้เกียรติผูเ้ รียน มีความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ดี ไม่เคยปฏิเสธงาน
ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล ประหยัดและสอนให้นักเรียนประหยัด ยึดพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั เป็ นหลักชัย การถือว่าลูกศิษย์เป็ นแรงผลักดันมากที่สดุ มีความสุขกับการสอนและเข้าใจ
ในตั ว ลู ก ศิ ษ ย์แ ละการยกย่ อ งให้เกี ย รติ ค รู ผู้ส อนตนเอง ภาวั ต ตั้ง เพชรเดโช (2556) ได้ใ ห้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่าเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีของครูท่ีมีต่อศิษย์
ซึ่งบุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพครู ตอ้ งพึงมีและพึงปฏิบัติและอุทิศตนอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มี
ความรู ค้ ู่คุณ ธรรมเพื่อเป็ นกาลังในการที่จะสร้างประเทศชาติต่อ ไป ประกอบด้วยเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ ครู ความรักความเมตตาต่อศิษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความซื่อสัตย์และการเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ กิตตินนั ท์ โนสุ และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2557) ได้ให้ความหมายของจิต
วิญญาณความเป็ นครูไว้ว่าครูตอ้ งมีการพัฒนาตนเอง ความมีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความวิริยะ อุตสาหะ ความมีเมตตากรุ ณา
ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความดี ความรักศรัทธาในวิชาชีพ การปฏิบตั ิการสอน อมรรัตน์ แก่นสาร
(2558) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่าประกอบด้วย7 องค์ประกอบหลัก คือ
การปฏิ บัติ ต ามบทบาทหน้า ที่ การมี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ท่ี ดี แ ละมี ค วามเป็ น กัล ยาณมิ ต ร การเป็ น
แบบอย่ า งที่ ดี การมี จิต วิ ท ยาในการสอน ความรัก และศรัท ธา ในวิชาชี พ การมี คุณ ธรรมและ
จริยธรรม และความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ ดวงใจ ชนะสิทธิ์; ชัยยุธ มณีรตั น์ และพงศ์เทพ จิระ
โร (2559) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่ามีความเมตตาต่อศิษย์ บุคลิกภาพดี
มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพของตน ถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย มีจิตอาสา
และจิตสาธารณะ วัลนิกา ฉลากบาง (2559) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ว่า
เป็ นจิตสานึกตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมซึ่งทาให้เกิดการใฝ่ รู ้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง
และเป็ นแบบอย่างที่ดีทงั้ ของศิษย์ เพื่อนร่วมงานและคนในสังคม ประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนตัว
และการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม การตระหนักรูแ้ ละปฏิบตั ิตนบนวิถีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ความเชี่ยวชาญในการสอนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ได้
ให้ความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ไว้ว่าเป็ น คุณ ลักษณะที่ แสดงถึงพฤติ กรรมที่ เป็ น
ประจักษ์ น่าชื่นชมและเป็ นที่ยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่ครู ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ด้วยคุณ ธรรมจริยธรรมและความปรารถนาดี มีความเข้าใจที่จะพัฒ นาศิษย์ตามศักยภาพด้วย
ความจริงใจเสียสละอย่างมีความสุข อรอุมา เจริญสุข (2559) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูไว้ว่ามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ มีความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์
เป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การอุทิศตนต่อองค์กร ความมุ่งมั่น
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ในการพัฒนาผูเ้ รียน มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพ จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (2560) ได้ให้
ความหมายของจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ไว้ว่าเป็ น ความรักและศรัท ธาในวิชาชีพ ครู การเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อศิษย์มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ิตนตาม
หน้ า ที่ ค รู ปิ ยะวั ฒ น์ กรมระรวย,ไชยยศ ไพวิ ท ยศิ ริ ธ รรมและยุ ว รี ผลพั น ธิ น (2560) ได้ใ ห้
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ไว้ว่ามีศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ มีความ
เสียสละ มี ความอดทน การรู บ้ ทบาทหน้าที่ มี ความมุ่งมั่น ปฏิบัติห น้าที่ มี ความรักและเมตตา
ช่วยเหลือต่อศิษย์ มีความเข้าใจเคารพการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่ืน การเป็ นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม และอมรรัตน์ แก่นสารและคณะ (2560) ได้ให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ไว้
ว่ามีความผูกพันระหว่างครู กับศิษย์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตวิทยาในการสอน การ
เป็ นแบบอย่างที่ดี การมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
มีความเป็ นกัลยาณมิตร
แนวคิดที่สองมองว่าจิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ นการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงไปสู่
การเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง (transcendence) และรวมถึงความ
รักความเมตตาที่เป็ นความรักที่มิใช่รกั แบบฉาบฉวยซึง่ แนวคิดที่สนับสนุนประเด็นแรก พบว่า เคอร์
โนซาน, แมคคอร์มิค และไวท์ (Kernochan, McCormick; & White. 2007) ได้ให้ความหมายของ
จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ไว้ว่ า มี ค วามเมตตากรุ ณ า (Compassion) สติ (Mindfulness) และ
อนัตตา (Selflessness) ในการเรียนการสอน ความเมตตากรุณาเป็ นการกระทาเพื่อการหยุดความ
ทุกข์ลาบากของตนเอง ผูอ้ ่ืน เป็ นการละวางเกณฑ์ความถูกต้องของตนเอง ไม่ไปตัดสินว่าผูอ้ ่ืนมี
หรือเป็ นน้อยกว่าที่ตนเองมีหรือเป็ นการกระทาสิ่งใดโดยไม่คานึงว่าจะส่งผลอย่างไรต่อผูอ้ ่นื หรือสิ่ง
อื่นๆ ในห้องเรียน ครูอาจต้องสอนนักเรียนที่มีความเห็น ความเชื่อ ความสามารถ แตกต่างจากครู
แต่ความมีเมตตากรุ ณาจะทาให้ครู สามารถเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือ มากกว่าการไม่พอใจ
หรือการปล่อยให้ผเู้ รียนต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคโดยลาพัง ส่วนการมีสติ คือการอยู่รว่ มกับปั จจุบนั อย่าง
รูเ้ นือ้ รูต้ วั การไม่ปล่อยให้จิตพะวงถึงอดีตและอนาคต การสอนนักเรียนนัน้ ถ้าผูส้ อนมีสติจะทาให้
ผูส้ อนมีทิศทาง มีความหมายมากขึน้ เพิ่มความสามารถในการเข้าอก เข้าใจความต้องการของ
ผูเ้ รียน ช่วยทาให้การสอนมีความสุขสาหรับครู เมื่อครูตอ้ งสอนผูเ้ รียนที่ไม่รว่ มมือในการสอน เช่น
ผูเ้ รียนที่ไม่ตงั้ ใจ ผูเ้ รียนที่กา้ วร้าว และช่วยทาให้ครูกา้ วข้ามความคาดหวัง อคติของตนเองที่มีต่อ
นักเรียน ไปสูค่ วามเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และอัตตาเป็ นลักษณะที่ม่งุ ความเป็ นตัวตน
ความต้อ งการของตนเองเป็ นหลัก อนั ต ตาเป็ น การละลายขอบเขตของตัว ตนกั บ ผู้อ่ื น หรื อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ดังนัน้ จึงทาให้ความเป็ นตัวตนของเราลดลง ในห้องเรียน ครู อาจมีขอบเขตของ
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ความเป็ น ครู ความเป็ น นัก เรีย น การละลายขอบเขตนี ้โดยการที่ ค รู เปิ ด โอกาสให้นัก เรีย นได้
แสดงออกถึ ง ความคิ ด ความรู ส้ ึ ก อย่ า งเท่ า เที ย มเป็ น การสร้า งให้เกิ ด ความเชื่ อ มประสาน
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของจิต
วิญญาณของกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาไว้ว่าเป็ นลักษณะและภาวะทางจิตที่บุคคลเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ถึงการมีอดุ มการณ์ในการทางานครู เข้าถึงและเข้าใจตนเอง เข้าถึงและเข้าใจผูอ้ ่ืน ศรัทธาต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในความจริงที่เหนือธรรมชาติ เข้าถึงคุณค่าของจิ ตใจมากกว่าวัตถุ ในงานวิจยั นี ้
เรียกว่า “แก่นของจิตวิญญาณความเป็ นครู” นอกจากนีม้ ีสงั กัปที่เกี่ยวกับแก่นของจิตวิญญาณ คือ
แรงบันดาลใจสู่การมีจิตวิญญาณ ผลของจิตวิญญาณและสุขภาวะทางจิตของผูม้ ีจิตวิญญาณ
ธรรมนั น ทิ ก า แจ้ง สว่ า ง (2554) ได้ใ ห้ค วามหมายของจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู ไ ว้ว่ า เป็ น
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมการทางานที่สะท้อนถึงการเป็ นครูท่ีดี จิตวิญญาณความเป็ นครู
ที่ปรากฏเป็ นคุณลักษณะทางจิตนีจ้ ะเกี่ยวข้องกับความคิดที่มีต่อวิชาชีพครู ประกอบด้วยการเห็น
คุณค่าของบทบาทหน้าที่ การมีศรัทธาในวิชาชีพ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการทางานเป็ นครูมี
ความเข้า ใจทั้ง ตนเองและผู้อ่ื น ในขณะที่ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ท่ี ป รากฏเป็ น พฤติ ก รรม
ประกอบด้วยการปฏิบตั ิต่อนักเรียนด้วยความเมตตา ช่วยเหลือ เสียสละอดทน การเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีรวมทัง้ การพัฒนาตนเองโดยการแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าจิตวิญญาณความเป็ นครู
แบ่ ง ออกเป็ น สองแนวคิ ด คื อ แนวคิ ด ที่ ห นึ่ ง ได้ให้ค วามหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการเป็ นครูท่ีดี และแนวคิดที่สองได้ให้ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
เป็ นการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงไปสู่การเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดแจ้ง
(transcendence) และรวมถึงความรักความเมตตาที่เป็ นความรักที่มิใช่รกั แบบฉาบฉวย ซึง่ ทัง้ สอง
แนวคิดนีผ้ ูว้ ิจัยได้เชื่อมโยงถึงความรู ส้ ึก นึกคิดของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู ท่ีเกี่ยวกับความ
ตระหนักรูใ้ นการเห็นคุณค่าตนเอง ศรัทธาในวิชาชี พ ให้ความสาคัญในการพัฒนาความมีคณ
ุ ค่า
ของบทบาทหน้าที่ มีความผูกพันมุ่งมั่นกระทาหน้าที่ให้เกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด รวมทั้งการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้สงั คมต่อไป ซึ่งข้อสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะสาคัญที่
ปรากฏในนิยามทัง้ สองแนวคิดนี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาไปใช้เป็ นกรอบในการคัดเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชีจ้ ติ วิญญาณความเป็ นครู
ในการศึกษารวบรวมองค์ประกอบและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สรุปผลดังตารางการสังเคราะห์ต่อไปนี ้
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จากการสังเคราะห์อ งค์ป ระกอบของจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ได้พิ จ ารณาจาก
ความถี่และค่าร้อยละ 50 ขึน้ ไป มาเป็ นตัวแปรที่ใช้ในการกาหนดจิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า
มี 5 ประเด็น คือ 1) วางตัวเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความถี่สงู สุดอันดับหนึ่ง 2) มองเห็นคุณค่าในอาชีพ
ครู มี ความถี่ สูงสุด อัน ดับ สอง 3) มี ค วามรัก และเมตตาต่ อเด็ ก กับ การพัฒ นาตนเองให้ทัน ต่ อ
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เหตุการณ์เพื่อถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เด็ก มีความถี่เท่ากันสูงสุดอันดับสาม 4) เป็ นครูตลอดเวลา มี
ความถี่สูงสุดอันดับสี่ และ 5) ทางานด้วยความต้องการจากภายใน กับมีแรงพลังในการทางาน
เท่ากับถ่ายทอดความรูโ้ ดยไม่ปิดบัง มีความถี่เท่ากันสูงสุดเป็ นอันดับที่หา้
จากองค์ประกอบดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จากการสังเคราะห์ความหมาย
จิตวิญญาณความเป็ นครูจะเห็นถึงลักษณะร่วมกันหลายประการ ทัง้ ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความ
รักในอาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบที่เชื่อมโยงได้กบั การให้ความสาคัญในคุณค่าของบทบาทหน้าที่
รวมทัง้ การมีศรัทธาในวิชาชีพครู ซึ่งจิตวิญญาณความเป็ นครูก็ยงั คงประกอบด้วยสิ่งที่เป็ นสภาวะ
ทางจิตและพฤติกรรมการทางานของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
1.3 แบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
จากแนวคิดของนักวิชาการพบว่าการสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูในส่วน
ของงานวิจยั เชิงปริมาณที่ศึกษาจิตวิญญาณความเป็ นครู ส่วนมากจะใช้แบบสอบถามแบบมาตร
ประเมินค่า ที่ให้ผตู้ อบรายงานว่าตนได้แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครูในระดับใดโดยมีผสู้ ร้างแบบ
วัดจิตวิญญาณความเป็ นครูไว้ดงั นี ้
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และปิ ยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ได้สร้างแบบวัดจิต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ท่ีพัฒ นาขึน้ เป็ น แบบวัด ประเภทลิเคิรต์ สเกล 5 ระดับ ภายหลังจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจมีจานวน 4 องค์ประกอบย่อย จานวน 21 ข้อคาถาม ได้แก่ การ
ปฏิบัติตนตามหน้าที่ครู (13 ข้อคาถาม) การปฏิบตั ิต่อศิษย์โดยเสมอภาค (2 ข้อคาถาม) ความ
เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ (3 ข้อคาถาม) ความเสียสละในงานครู (3 ข้อคาถาม)
ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2553) ได้สร้างเครื่องมือวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
เป็ น 3 ลักษณะ คือ เครื่องมือการประเมินในลักษณะที่เป็ นแบบวัด Rating Scale เครื่องมือเชิง
คุณ ภาพ และเครื่องมื อวัดพฤติกรรมซึ่งเครื่องมือการประเมินในลักษณะที่ เป็ นแบบวัด Rating
Scale ประกอบด้วยแบบวัดทั้งหมดจานวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบวัดการมีอุดมการณ์ แบบวัดการ
เข้าถึงเข้าใจตัวเอง แบบวัดการเข้าถึงเข้าใจผูอ้ ่นื แบบวัดความศรัทธาในความจริงที่เหนือธรรมชาติ
และแบบวัดการเข้าถึงคุณค่าของจิต (มิใช่วตั ถุ) ส่วนเครื่องมือเชิงคุณภาพประกอบไปด้วยเทคนิค
เหตุก ารณ์ส าคัญ (Critical Incident Technique) และวิ ธีป ระวัติ ชี วิต (Life History Approach)
ส าห รั บ เค รื่ อ งมื อวั ด พ ฤ ติ กรรม ป ระก อบ ไป ด้ ว ย แบ บ วั ด พ ฤ ติ กรรม 3 ด้ า น ด้ า น ละ
1 ฉบับ โดยในฉบับที่ 1 จะเป็ นแบบวัด Rating Scale ส่วนอีก 2 ฉบับ จะมีการวัดเป็ น 2 กรณี คือ
กรณีใช้การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม และกรณีท่ใี ช้เป็ นแบบวัดพฤติกรรมซึง่ ประกอบไปด้วยการ
ทาภารกิจในชีวิตอย่างมีพลัง พฤติกรรมปฏิบตั ิต่อศิษย์โดยเมตตากรุณา และพฤติกรรมการสร้าง
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จิตวิญญาณแก่นกั เรียน การใช้เครื่องมือวัดที่ได้จากงานวิจยั ยังคงเป็ นการใช้ท่ีมีขอ้ จากัด เนื่องจาก
คุณภาพของข้อคาถามและของเครื่องมือทุกชุด และความเกี่ยวข้องของเครื่องมือทัง้ หมด ยังมิได้
รับการตรวจสอบรวมทัง้ การกาหนดเกณฑ์การตีความคะแนน แต่เนื่องจากมีการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้ หาและโครงสร้างของเนือ้ หาแล้ว จึงอาจมีการใช้ประโยชน์ได้บา้ งโดยการประเมิน
ภาพรวมของบุคคลเพื่อทาความเข้าใจจิตวิญญาณในแต่ละด้าน
อรอุมา เจริญสุข (2559) ได้สร้างเครื่องมือวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 42 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 2) ความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์ 3) เป็ นผูร้ ่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 4)
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 5) การอุทิศตนต่อองค์กร 6) ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผูเ้ รียน และ
7) ความมุ่ง มั่น พัฒ นาตนเองเพื่ อ วิ ช าชี พ คุณ ภาพด้า นความเที่ ย งในภาพรวมทั้ง ฉบับ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ .950
ดังนัน้ ในงานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั วัดจิตวิญญาณความเป็ นครูแบบวัดมาตรประเมินค่าที่
ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ซึ่ งมี ลักษณะเป็ น แบบวัดความรู ส้ ึกเกี่ ยวกับการมี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยสร้างครอบคลุมนิยามจิตวิญญาณความเป็ นครู 4 องค์ประกอบคาตอบเป็ นตัวเลือก 5 ระดับ
คือ มีความรู ส้ ึก/นึกคิดในระดับมากที่สดุ มีความรู ส้ ึก/นึกคิดในระดับ มาก มีความรู ส้ ึก/นึกคิดใน
ระดับปานกลาง มีความรูส้ กึ /นึกคิดในระดับน้อย และมีความรูส้ กึ /นึกคิดในระดับน้อยที่สดุ
1.4 แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ในการศึกษารวบรวมแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีผไู้ ด้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ดังนี ้
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2554, น.106-115) พบว่า ส่วนที่เสริมสร้างการพัฒนาสู่
การเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู 5 ประเด็น ดังนี ้
(1) การมี ตัว แบบจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู หมายถึ ง การที่ ค รู มี ผู้ท่ี เป็ น
ต้นแบบในการทางานของครู จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 ราย รายงานตรงกันว่า มี
ครูของตนเองเป็ นต้นแบบของการทางานเป็ นครูท่ดี ี และยังได้มีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
ครูตน้ แบบของตนเองในลักษณะต่างๆ เช่น ได้พบเห็นการกระทาหรือการแสดงออกของครูตน้ แบบ
ที่ปฏิบตั ิต่อนักเรียน หรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและได้รบั การดูแลช่วยเหลือจากครูตน้ แบบ
(2) แรงจูงใจในการเข้าสูอ่ าชีพครู หมายถึง พลังผลักดันให้บคุ คลมีเป้าหมาย
และเลือกทางานในอาชีพครู จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจสาหรับการเข้าสูอ่ าชีพครูของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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หลักแต่ละคนนัน้ แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละคน สามารถจาแนกแรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพ
ครู ออกได้เป็ น 2 แบบ คือ แรงจูงใจที่มาจากภายในตนเองซึ่งอยู่ในลักษณะของการตัง้ เป้าหมาย
(อุดมการณ์ท่ีจะเป็ นครู ) และแรงจูงใจที่มาจากภายนอก เช่น ทาเพื่อครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเอง
ศรัทธา
(3) มี ป ระสบการณ์ ใ นการเผชิ ญ และพบเห็ น สภาพชี วิ ต ที่ ย ากล าบาก
หมายถึงการที่ครูสมั ผัสอย่างใกล้ชิดและพบเห็นถึงสภาพการณ์ท่ีมีความทุกข์ยากของชีวิตของเด็ก
นักเรียนและผูอ้ ่ืน ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 คน ต่างมีประสบการณ์ท่ีตอ้ งเผชิญกับความยากลาบาก
ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานและได้พบเห็นสภาพยากจนและด้อยโอกาสของเด็ก
(4) ความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ คือ ความรูส้ ึกของครูท่ีเชื่อมโยงระหว่าง
ตนเองกับลูกศิษย์เป็ นความรูส้ กึ ในด้านบวก ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 คนได้ให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกัน
ว่า การมีโอกาสได้ดแู ลเด็กอย่างใกล้ชิด สร้างให้เกิดความผูกพันระหว่างตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกับเด็ก
แสดงให้เห็นว่า ความผูกพันนีเ้ กิดจากเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักเข้าไป
มีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็ก และทาให้ผวู้ ิจยั ทุกคนเกิดความรูส้ กึ รัก
เห็นอกเห็นใจและร่วมรูส้ กึ ไปกับสภาพชีวิตของเด็ก
(5) คุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตวิทยา เป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตวิทยานี ้
ได้ดงึ เอาเฉพาะคุณลักษณะร่วมกันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มีสว่ นเสริมสร้างให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักเกิดการ
พัฒนาสูก่ ารเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ดังนี ้
5.1 ศรัทธาต่อบุคคลผูท้ รงคุณค่าของแผ่นดิน เป็ นความศรัทธาที่ตนเองมี
ต่อบุคคลผูท้ รงคุณค่านัน้ เป็ นความศรัทธาและรูส้ กึ ซาบซึง้ ใจในการทาภารกิจของบุคคลนัน้ กระทา
อย่างทุ่มเททาเพื่อผูอ้ ่นื และแผ่นดิน
5.2 การเข้าถึงเข้าใจตนเอง หมายถึง การที่บคุ คลมีความเข้าใจในตนเอง
อย่างถูกต้องมีการประเมินตนเองและจัดการได้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะ
ของการเข้าถึงเข้าใจตนเองเป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิตวิทยาร่วมกันที่พบอยู่ในผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ทัง้ 3 คน ได้แก่ การทบทวนตนเองและความพอเพียงในตนเอง
5.3 การเข้าใจผูอ้ ่ืน หมายถึง การมี ความตระหนักถึงความรู ส้ ึก ความ
ต้องการของคนอื่น จากการศึกษาพบ คุณลักษณะของการเข้าใจผูอ้ ่ืน ซึ่งเป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐาน
ทางจิตวิทยาที่พบอยู่ในผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 ราย ได้แก่ การรูส้ กึ สะท้อนใจต่อความยากลาบากของ
เด็ก การคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม และให้เกียรติ เปิ ดโอกาส และสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
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5.4 การเข้าถึงคุณค่าทางจิตใจมากกว่าวัตถุ เป็ นคุณลักษณะพืน้ ฐานทาง
จิตวิทยาที่ปรากฏอยู่ในตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 3 คนนี ้ ซึ่งพบในประเด็นของ “การทางานโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน” ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกคนให้ขอ้ มูลที่สอดคล้องกันว่า สิ่งที่ตนเองได้รบั กลับคืนมาจาก
การกระทาสิ่งต่างๆ ที่เป็ นการช่วยเหลือผู้
นรินทร์ สังข์รกั ษา (2554: 25) พบว่า ปั จจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์
ด้วยหัวใจโดยใช้วิธีการสังเคราะห์ความรูจ้ ากเรื่องเล่าของผูบ้ ริหารและครูท่รี ว่ มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4
เวทีๆ ละ 3 ครัง้ พบประเด็นดังนี ้
ปั จจัยที่สง่ เสริมการอบรมบ่มเพาะแห่งความสาเร็จที่เป็ นปั จจัยภายในบุคคล
ได้แก่
1) การรูเ้ ท่าทันตนเอง กล้าเปลี่ยนแปลง
2) การสร้างความศรัทธาและความไว้วางใจ
3) การรูใ้ นคุณค่า
4) การสร้างแรงบันดาลใจ/กาลังใจ
5) ความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง
6) ความภาคภูมิใจในตนเอง
7) การเป็ นแบบอย่างที่ดี
8) การเป็ นผูใ้ ห้มากกว่าผูร้ บั
9) การเสียสละเพื่อส่วนรวม
10) การเป็ นตัวแบบทางสุขภาพ ความศรัทธา ความเสียสละ และความ
ภาคภูมิใจ
ปั จจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะแห่งความสาเร็จที่เป็ นปั จจัยภายนอกตัว
บุคคล ได้แก่
1) การกาหนดนโยบายที่ชดั เจนของผูบ้ ริหาร กลยุทธ์ท่ี 1 คือ การพัฒนา
โรงเรียนให้พร้อมบริการ กลยุทธ์ท่ี 2 คือพัฒนาวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 3 คือพัฒนาตัวครู และกลยุทธ์ท่ี
4 กลยุทธ์ในการดารงคุณภาพที่ย่งั ยืน
2) การสร้างความแตกต่าง
3) การทางานเป็ นทีม
4) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง
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ธวัช ชัย เพ็ ง พิ นิ จ (2558 : 51- 52) พบว่ า วิ ถี ป ฏิ บัติ สู่ค วามถึ ง พร้อ มแห่ ง จิ ต
วิญญาณครูท่ีช่วยในการเสริมสร้างความดีอนั เจริญงอกงามให้มีขึน้ ทัง้ ต่อบุคคล และสังคมอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable) นัน้ ประกอบด้วย
(1) มี ค วาม เจริ ญ แล ะส ม ดุ ล ทั้ ง ด้ า น IQ แล ะ EQ (I.Q. ย่ อม าจาก
Intelligence Quotient หมายถึ ง ความเฉลี ย วฉลาดทางสติ ปั ญญ า ส่ ว น E.Q. ย่ อ มาจาก
Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ) ซึ่ง IQ นั่น
เกิดจากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ พินิจพิจารณาสร้างความรูใ้ ห้มีขึน้ ในตัวเอง ส่วน E.Q นั่นเกิด
จากการฝึ กฝนและพัฒนาภายในตัวตนของบุคคล ซึง่ คนที่มี IQ สูงหรือมีอจั ฉริภาพเพียงอย่างเดียว
นัน้ อาจไม่ประสบความสาเร็จในชีวิตได้เพราะภาวะสังคมที่เป็ นพิษทาให้จิตใจคนแปรเปลี่ยนไป
สมองเฉื่อยชาไม่รูจ้ กั จัดระบบให้กบั ตัวเอง ทัง้ นีค้ นที่ประสบความสาเร็จในชีวิต EQ มักจะนา IQ
ดังนัน้ ในความเป็ นครูทงั้ สองนีต้ อ้ งสมดุลกัน มิฉะนัน้ จะเป็ นไปได้ยากที่จะพัฒนาผูอ้ ่นื ได้
(2) ยึ ด หลัก ศาสนธรรม ทั้ง นี ้เพราะศาสนธรรมเป็ นหลัก พื ้น ฐานในการ
ดารงชีวิตร่วมกับผูอ้ ่ืน ไม่ว่าจะเป็ นศีล 5 มรรค 8 (อัฏฐังคิกมรรค) พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 หิริโอตตัปปะ (ความละอายเกรงกลัวต่อบาป) เป็ นต้น เพื่อให้การดาเนินชีวิตไปด้วยความสุขมุ ลุม่ ลึก
มีสติและขัดเกลาจิตใจให้มีความนบน้อมอ่อนโยน เมตตาจิตมีจิตประภัสสรเชื่อมั่นในเรื่องผลแห่ง
กรรม (การกระท า) ดังพุท ธพจน์ท่ี ว่า “ธม.โม สุจิณ .โณ สุขมา วหาติ ผู้ป ระพฤติดี แล้วย่อมน า
ความสุขมาให้”
(3) เคารพตนเองและผูอ้ ่ืน เชื่อมั่นในสิ่งที่ทามองเห็นคุณค่าและศักดิศ์ รีความ
เป็ นมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์ทกุ คนล้วนมีศกั ยภาพที่สามารถพัฒนาได้รวมทัง้ มีสานึกดีต่อสังคม มุ่งมั่น
ในการทาความดีในทุกขณะ มองโลกในแง่ดีศรัทธาในพุทธพจน์ท่ีวา่ “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ช่วั ”
(4) ใช้ชีวิต อยู่ท่ ัวจักรวาล มี คากล่าวว่า มนุษ ย์เป็ น สัต ว์ชนิ ดเดี ยวที่ อยู่ท่ ัว
จักรวาล ทัง้ นีเ้ พราะมนุษย์มีอดีต มีปัจจุบนั และมีอนาคตดังนัน้ ครู จะต้องเชื่อมโยงทัง้ 3 มิตินีเ้ ข้า
ด้วยกัน โดยนาเอาอดีตมาเรียงร้อยประสานเข้ากับปั จจุบันแล้วมองภาพอนาคต (Scenario) ที่พึง
ปรารถนาให้เห็นโดยมีสมมติฐานว่า อนาคตที่ดีมาจากการวางรากฐานของปั จจุบนั ที่พฒ
ั นามาจาก
ประสบการณ์ของอดีต
(5) ครึง่ หนึ่งของชีวิตอุทิศเพื่อสังคม คนเราไม่ได้เกิดมาด้วยตัวคนเดียวโดดๆ
แต่ชีวิตคือผลรวมของความมุ่งมั่นจากสิ่งรอบตัวเพราะฉะนัน้ ชีวิตแต่ละชีวิตต่างติดหนีส้ งั คมอยู่ครึง่
ชีวิตการกระทาที่ยตุ ิธรรมทัง้ ต่อตนเองและบุคคลอื่น คือการแบ่งผลประโยชน์ครึง่ หนึ่งของชีวิตคืน
ให้สงั คม เปิ ดกระบวนทัศน์ (Paradigm) ของตัวเองให้พน้ กรอบของความเห็นแก่ตวั ความยึดมั่นถือ
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มั่นและการไขว่คว้าเพื่อสนองตัณหาเฉพาะในช่วงชีวิตของตัวเองต้องระลึกอยู่เสมอว่ามนุษย์ชาติ
นั้นมีระยะเวลาที่ยาวไกลมากนักเราในฐานะ“ผูม้ าเยือน”จะหลงเหลืออะไรไว้บา้ งนั่นจะเป็ นคา
“ขอบคุณ” หรือ “ประณาม”
(6) ครู คื อ ผู้ส ร้างค่ านิ ย ม - กระแสสังคมการกระท าใดๆ จะต้อ งใส่ใจและ
รับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช่เพื่อสนองตอบต่อมายาคติของตนเองเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ พราะบทบาทของครู
นัน้ มีอิทธิพลต่อการกาหนดค่านิยมเจตคติและกระแสสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ตัวอย่างที่ดี
ย่อมมีความสาคัญเสมอ
ปฎาวุฒิ สุจิน ดามณี ชัย และคณะ (2558:125) ได้ให้ข้อ เสนอแนะส าหรับ การ
นาไปใช้ท่ีเกี่ ยวข้องกั บการพัฒ นาจิตวิญ ญาณของครู จากงานวิจัยเรื่องการยอมรับตนเองและ
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดจิตวิญญาณของครูโรงเรียน สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่
(1) จากการวิจัยพบว่า การยอมรับตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ฉลาดทางจิตวิญ ญาณของครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
จังหวัดสมุทรสาคร ดังนัน้ องค์กรทางการศึกษาควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการยอมรับตนเอง
ของครู เช่น จัดกิจกรรมฝึ กฝนการแสดงออกโดยใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติและเปิ ดโอกาส
ให้ครูได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพและความสามารถ
ในการทางานอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ยังเป็ นการกระตุน้ และเสริมให้ครู มีความฉลาดทางจิตวิญญาณ
เพิ่มมากขึน้ อีกด้วย
(2) จากการศึกษาวิจยั พบว่า บุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึกมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความฉลาดทางจิ ต วิ ญ ญาณของครู โรงเรีย นสังกัด สานัก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร โดยบุคลิกภาพด้านการมี จิตสานึกเป็ นบุคลิกภาพที่มี
ความสัมพันธ์สงู ที่สดุ ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ดังนัน้ องค์กรทางการศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
มีความรูส้ กึ รักในอาชีพของตนเอง เช่น การจัดโครงการฝึ กอบรมโดยใช้เทคนิคการบรรยายเพื่อให้
ครู ได้เห็นถึงคุณค่าในอาชีพของตนและมี ความรูส้ ึกรักในอาชีพของตนเองมากขึน้ จะส่งผลให้ครู
เป็ นคนเอาจริงเอาจังกับการทางาน มีความรับผิดชอบและสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งเป็ นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึกและความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อีกด้วย
(3) จากการวิจยั พบว่าบุคลิกภาพด้านการมีจิตสานึกบุคลิกภาพด้านการเปิ ด
กว้าง การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาด
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ทางจิตวิญญาณของครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัด
สมุทรสาครได้
สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559 : 55-56) พบว่า แนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีดงั นี ้
(1) การจัด การเรีย นการสอนกลุ่ม วิช าชี พ ครู สิ่ งแรกที่ จ าเป็ น ต้อ งพัฒ นา
จิตสานึกของความ เป็ นครู ปลูกฝั งความเป็ นครู เข้าใจในบทบาทหน้าที่ครู ก่อนเป็ นอันดับแรก
หลังจากนัน้ จึงส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ครู ในการจัดการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนและ
กระบวนการตามหลักวิชาโดยมุ่งเน้นให้เข้าใจ ความสาคัญของวิชาที่เรียนรู ้ เน้นการจัดการเรียน
การสอนแบบผ่านประสบการณ์ห รือใช้กรณี ศึกษารวมทั้งการพัฒ นาตนเองตามหลักวิชาเพื่ อ
เพิ่มเติมจนทาให้นกั ศึกษา มีจิตวิญญาณความเป็ นครูอย่างยั่งยืนได้พร้อมกับเชิญอาจารย์พิเศษใน
โรงเรีย นหรือสถาบัน การศึก ษาที่เป็ น ต้น แบบของวิชาชีพ ครู ม าพัฒ นานักศึกษาในภาคปฏิ บัติ
รวมทัง้ จานวนนักศึกษาควรมีอตั ราสัดส่วนที่เหมาะสมกับอาจารย์ผสู้ อน
(2) การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกในแต่ละโปรแกรมวิชาการจัดการเรียน
การสอนนั้น อาจารย์ผู้ส อนต้อ งเข้าใจบทบาทและความเป็ น ครู เตรีย มวางแผนการสอนแล้ว
ถ่ายทอดความรู ้ หลัก การตามหลักสูตรที่ กาหนด เน้น การเรีย นรู เ้ นื อ้ หาสาระที่ เข้ม ข้น เน้น ให้
นักศึกษาเรียนรูแ้ ละสร้างความรูผ้ ่านการปฏิบตั ิ ใช้เรียนรูแ้ บบร่วมมือที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
และความเป็ นครูอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่มีลกั ษณะและธรรมชาติเป็ นพลวัตให้เกิดการเรียนรู ้
การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในวิชาเอกอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวเกิดจิตใฝ่ รู ้ ทาให้สามารถคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหา มีวิจารณญาณติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์นนั้ ได้ และเกิดความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในวิ ชาชีพจะนาไปใช้ประกอบการเรียนรู ใ้ น
สถานการณ์จริงอย่างมืออาชีพด้วยการแลกเปลี่ยนความรู จ้ ากการสอนและมีเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
(3) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สถานศึกษาที่เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู แ ละคณะครุ ศ าสตร์ต ้อ งเป็ น หุ้น ส่ ว นความร่ว มมื อ ในการตั้ง จุด ประส งค์ให้ชัด เจน
นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้วิชาความรู ท้ ่ี เรียนมาทดลองสอนเต็ม
รูปแบบตามหลักวิชา โดยการประเมินร่วมกัน การประเมินอย่างต่อเนื่องจะทาให้นกั ศึกษามีความ
เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณความเป็ นครูมืออาชีพรวมทัง้ ควรใช้แนวทาง Coaching และ Mentoring
เป็ น กลวิธีท่ีเหมาะสมในการพัฒ นา การจะส่งเสริมจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ได้ดีนั้นต้องเลือก

30

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

โรงเรียนที่มีคุณภาพ มาตรฐานครู พ่ีเลีย้ งเป็ นแบบอย่างที่ดีทงั้ ในการครองคน ครองตนและครอง
งาน แนะนาศึกษาให้มีความรู ้ ประสบการณ์และปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการเป็ นครูมืออาชีพ
(4) การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จิตวิญญาณความเป็ นครู แนวทางของการจัด
กิจกรรมควรเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็ นครูและมีกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแรง
บันดาลใจในการเป็ นครู เป็ นหลักจะทาให้นกั ศึกษาเกิดความตระหนัก เข้าใจและเกิดจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูแล้วจะสามารถถ่ ายทอดออกมาได้อย่างเป็ นรูปธรรม ดังนัน้ การจัดกิจกรรมใดก็ตาม
จะต้องมีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามสมรรถนะและทักษะที่
กาหนดไว้ กิจกรรมที่จดั ได้แก่ กิจกรรมเสริมความรู ้ ทฤษฎีกิจกรรมเสริมความรูป้ ฏิบตั ิ กิจกรรมเสริม
การค้นคว้าและการวิจัย จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ มนุษย์สมั พันธ์โดยเน้นให้
นักศึกษาทุกคนมีสว่ นร่วมมีการประเมินผลจะทาให้นกั ศึกษาเข้าร่วมอย่างจริงจัง
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2562) พบว่า ปั จจัยการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย ปั จจัยด้านเจตคติต่อ
อาชีพครู ปั จจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าในอาชีพ และปั จจัยการ
ยอมรับและการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
จากแนวทางการพัฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ดัง กล่า วข้า งต้น ผู้วิ จัย ได้
เล็งเห็นว่ายังขาดการนาขัน้ ตอนก่อนการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูมาเสริมสร้างเพื่อพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งในงานวิจยั ของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ได้กล่าวถึงเฉพาะการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ว่าเป็ นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ได้เท่านัน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณะ บรรจง (2551 : 68) ได้กล่าวว่าการจัด
กระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างเสริมคุณภาพของการ
ผลิตครูให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ให้นกั ศึกษาได้นาทฤษฎีส่กู ารปฏิบตั ิเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็ นครู รวมทั้งเสริม สร้างให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ เพิ่มความมั่น ใจในวิชาชีพท าให้
นัก ศึ ก ษาพัฒ นาตนเองได้ ดัง นั้น สถาบัน ฝึ ก หัด ครู น อกจากจะให้ค วามสนใจในการออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบแก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูแล้วควรให้ความสาคัญกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่นักศึกษาควรได้รบั ก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้วยเช่นกัน อย่างเช่น
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 2 ก็ค่อนข้างมีความสาคัญมาก หากมีโปรแกรมที่สามารถเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ น
ครูเข้ามาร่วมพัฒนาในขัน้ ตอนนี ้ ผูว้ ิจยั เชื่อว่า จะทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู เพิ่มขึน้ และมีความพร้อมมากขึน้ ในการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เต็มรู ปแบบต่อไปใน
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อนาคตได้ ผูว้ ิจัยจึงได้สนใจที่จะสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู แก่
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู
ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องประสบการณ์ของการเป็ นครูผมู้ ี
จิตวิญญาณความเป็ นครู : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพรรณนา
และบรรยายประสบการณ์ของการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูของกลุม่ ครูท่ีได้รบั รางวัลใน
โครงการครู ผูม้ ีอุดมการณ์และจิตวิญ ญาณครู และ 2. เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
พัฒ นาการเป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องกลุ่ม ครู ท่ี ได้รับ รางวัล ในโครงการครู ผู้มี
อุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ข้าราชการครูในสายสอนที่
ได้รางวัล ในโครงการตามรอบเกี ย รติ ย ศครู ผู้มี อุด มการณ์แ ละจิ ต วิ ญ ญาณครู ข องส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 3 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองจานวน 15 คน ผลการวิจัย
พบโครงสร้างอัน เป็ น แก่ น สาระของประสบการณ์ของการเป็ น ครู ผู้มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 1. ช่วงการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู คือ การเกิดสภาวะทาง
จิตและพฤติกรรมของการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น ครู ขึน้ ภายในตัวบุคคลแสดงให้เห็นถึง
ความหมายของ “การเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ” ซึ่งประกอบด้วยการที่บุคคลมีความ
ตระหนักรูใ้ นความเป็ นครู ปฏิบตั ิตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็ นครู มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
และการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและความเมตตา 2. ช่วงพัฒนาสู่การเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู คือ ระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมจากการทางานในอาชีพ
ครู ไปสู่ส ภาวะทางจิ ต และพฤติ ก รรมของการเป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ซึ่ง จากผล
การศึกษาพบ มูลเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่การเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู เรียกว่า
ส่วนเสริมสร้างการพัฒนาสูก่ ารเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู 5 ประเด็น ได้แก่ การมีตวั แบบ
จิตวิญาณ แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพครู มีประสบการณ์ในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่
ยากลาบาก ความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์และคุณลักษณะพืน้ ฐานทางจิ ตวิทยา 3.ช่วงการคงอยู่
ของการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูคือ ระยะที่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็ นครู
ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู คงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งจากผลของการศึกษาพบมูลเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับ
การคงอยู่ของสภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู เรียกว่า
ส่ ว นที่ ช่ ว ยค ้า จุน การเป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู 4 ประเด็ น ได้แ ก่ ความสุข ความ
ภาคภูมิใจ ความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ และศรัทธาต่อบุคคลผูท้ รงคุณค่าของแผ่นดิน
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นรินทร์ สังข์รกั ษา (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสังเคราะห์ความรู ท้ างด้านการ
พัฒนาจิตวิญญาณจากเรื่องเล่าความสาเร็จของครู และนักเรียนในระบบการศึกษา: การพัฒนา
หน่ออ่อนทางการศึกษาสร้างจิตปั ญญาในการเรียนรูส้ ่คู วามเป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1. สังเคราะห์องค์ความรูเ้ กี่ยวกับครูในจิตวิญญาณที่ดีของผูส้ อน 2. วิธีการพัฒนาตนเองของ
ครู ท่ีบ่มเพาะลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจ และ 3. ปั จจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจใช้
วิธีการสังเคราะห์ความรู จ้ ากเรื่องเล่าของผูบ้ ริหารและครู ท่ีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 4 เวที ๆ ละ 3
ครัง้ โดยมูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงษ์ ได้เป็ นผูค้ ดั เลือกจากผูบ้ ริหารครู ในโรงเรียนที่มีผลงานจานวน
22 โรงเรียน จานวนผูบ้ ริหาร 22 คน และครูจานวน 26 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จานวน 4 เวทีทงั้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเหนือ
และภาคใต้ซ่ึงด าเนิ น การจัด เวที ภ าคละ 3 ครัง้ ๆ 3 วัน ในการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู ้ (4 วง 3 รอบ)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผูบ้ ริหารและครู มีการสร้างอุดมการณ์ความเป็ นครู มีความเข้าใจในระบบ
การศึกษา สามารถเข้าถึงหัวใจลูกศิษย์และชุมชนผ่านชีวิตการศึกษา มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่
2. วิถีในการพัฒนาตนเอง มีการทบทวนตนเอง เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เน้นการให้มากกว่าการรับ ทุ่มเท
เสียสละ มีการปฏิบตั ิท่ีดีมีการจัดทาโครงงานที่หลากหลาย 3. ปั จจัยความสาเร็จด้านปั จจัยภายใน
ได้แก่ การรู เ้ ท่าทันตนเอง ความเสียสละ และความภาคภูมิใจ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ บรรยากาศ
องค์การการกาหนดนโยบายที่ชดั แจ้ง เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของหมู่คณะ
ภาวัต ตั้ง เพชรเดโช (2556) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู กั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพที่พยากรณ์ความทุ่มเทในการทางานของครู มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ระดับความทุ่มเท ในการทางานของครู จิตวิญญาณความเป็ นครู และความก้าวหน้าในอาชีพ 2)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณความเป็ นครูกบั ความทุ่มเทในการทางานของครู 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าในอาชีพกับความทุ่มเทในการทางานของครู 4) พยากรณ์
ความทุ่มเทในการทางานของครู ดว้ ยจิตวิญญาณความเป็ นครู และความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครูในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ จานวนทัง้ หมด 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน พบว่า 1) ความทุ่มเทในการทางาน
ของครู จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู แ ละความก้า วหน้า ในอาชี พ โดยรวมอยู่ในระดับ สูง 2) จิ ต
วิญญาณความเป็ นครูโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความทุ่มเทในการทางานของครู อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) ความก้าวหน้าในอาชีพโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ความทุ่มเทในการทางานของครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 4) จิตวิญญาณความเป็ นครู
ด้านการเป็ น แบบอย่ างที่ดีแก่ศิษ ย์ ด้านความรักความเมตตาต่อศิษ ย์ ด้านความซื่อสัตย์ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ด้านความก้าวหน้าในเงินเดือน
สามารถร่วมกันพยากรณ์ ความทุ่มเทในการทางานของครูได้รอ้ ยละ 52.60
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการสอนด้านจิต
พิ สัย เพื่ อพัฒ นาจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนัก ศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ชั้น ปี ท่ี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนด้านจิต
พิ สัยในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู 2) ระดับ จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนักศึกษา
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 3)ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนด้านจิตพิสยั ที่ส่งผลต่อ
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น 4) ระดับ พฤติ ก รรมการเรียนการสอนด้านจิต พิ สัยที่ ส่งผลต่ อจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตชัน้ ปี ท่ี 3 5) เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 ที่ได้รบั การสอนด้านจิต
พิสัย ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ชั้นปี ท่ี 3 ที่เรียนรายวิชา
บริหารและการจัดการสถานศึกษา ปี การศึกษา 1/2557 จานวน 148 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ แบบวัดพฤติกรรม และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
1) ระดับ พฤติก รรมการเรีย นการสอนด้านจิตพิ สัยในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 3 มีจิตวิญญาณความเป็ นครูอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมการเรียนการสอน
ด้านจิตพิสยั ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 โดยสามารถทานายได้
ร้อยละ 13 4) พฤติกรรมการเรียนการสอนด้านจิตพิสยั ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครูอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสามารถทานายได้รอ้ ยละ 68.90 และ 5) คะแนนหลังจากการ
ใช้กระบวนการสอนด้านจิตพิสยั เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูสงู กว่าคะแนนก่อนเรียน
สุพิชญา โคทวี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยใช้แนวคิดจิตตปั ญญาศึกษาสาหรับนักศึกษาครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริม
จิตวิญญาณความเป็ นครูโดยใช้จิตตปั ญญาศึกษา สาหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ โดยใช้ระเบียบวิจยั และพัฒนามีการดาเนินการวิจยั 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาการ
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จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบ
คุณ ภาพของรู ป แบบ การเรีย นการสอน ขั้น ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูป แบบการเรียนการสอนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองงานวิจัยคือ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จานวน 40 คนที่ได้จากการสุม่ แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู ้ แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบบันทึกการเรียนรู แ้ ละแบบวัดจิตวิญ ญาณความเป็ นครู วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t test และการวิเคราะห์เนือ้ หา พบว่า 1. คุณลักษณะของ
ครู ท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู คือ 1) การเห็นคุณค่าในตนเอง: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
ความรักศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 2) การเห็นคุณค่าผูอ้ ่นื : มีความเสียสละ
มีความรักและเมตตาผูอ้ ่ืนและสรรพสิ่งรอบตัว 3) การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ :
เคารพสิทธิผอู้ ่ืน เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม คิดดีหรือคิดบวก และทาประโยชน์เพื่อ ผูอ้ ่ืน ส่วนด้าน
วิธีการ และเทคนิคในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ดว้ ยจิตตปั ญญาศึกษาขึน้ อยู่ท่ีความ
เหมาะสมของสถานการณ์การสอนและสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รียน ส่วนด้านกระบวนการที่จะ
นามาใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียน ได้แก่ การทาสมาธิ สุนทรียสนทนา การฟั งอย่างลึกซึง้ การน้อ มสู่ใจอย่าง
ใคร่ค รวญ การสะท้อนความรู ้ 2. รู ป แบบการเรีย นการสอนที่ พัฒ นาขึ น้ มี 2 องค์ป ระกอบ คื อ
องค์ประกอบที่ 1 ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็ นแนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน องค์ประกอบที่ 2 ตัวรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์
เนือ้ หา กิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนมี 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การเตรียมความพร้อม (Check in) 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูห้ รือการเล่า
เรื่อง (Conversation) 3) การสรุ ปบทเรียน (Conclusion) 4) การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
(Contemplation) รูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก และคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ และ 3) ผูเ้ รียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึน้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 รวมทัง้ มีผลการเรียนรูใ้ นด้านความรู ้ จิตวิญญาณความเป็ นครูในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีจิตวิญญาณความเป็ นครูหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ และคณะ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เปรียบเทียบระดับจิต
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วิญญาณความเป็ นครู จาแนกตาม เพศ โปรแกรมวิชา กิจกรรมที่เข้าร่วม รายได้ผูป้ กครองเกรด
เฉลี่ยและชัน้ ปี ของนักศึกษา กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ท่ี 1-4 ที่
ศึกษาในปี การศึกษา 2558 จานวน 310 คน ใช้ วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว พบว่า
1) ระดับจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
ภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลาดับคือด้านบุคลิกภาพดี ด้านเทคนิคการสอน และด้านความรอบรูต้ ามลาดับ
2) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบว่า เพศ โปรแกรม/สาขาวิชา รายได้ผปู้ กครอง เกรดเฉลี่ยและชัน้
ปี ของนักศึกษามีระดับจิตวิญญาณความเป็ นครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สาหรับกิจกรรมที่เข้าร่วมต่างกันมีระดับจิตวิญญาณความเป็ นครูในภาพรวมไม่แตกต่าง
วั ล นิ ก า ฉลากบาง (2559) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู :
คุณ ลัก ษณะส าคัญ ของครู มื อ อาชี พ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อสรุ ป ถึ ง จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น
คุณลักษณะสาคัญของครูมืออาชีพ พบว่า จิตวิญญาณความเป็ นครูจดั ว่าเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญ
ยิ่ง ทั้งนีเ้ พราะการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยจิตวิญ ญาณเป็ นการทาหน้าที่ดว้ ยใจซึ่งทาให้เกิดความรัก
ศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทางาน ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี เอาใจใส่ ดูแลและหวังดีต่อศิษย์ เมื่อครูทางานด้วยจิตวิญญาณความเป็ นครู แน่นอนว่าศิษย์
ซึ่งเป็ นผลผลิตของครูย่อมมีคณ
ุ ลักษณะตามที่สงั คมต้องการ และครูท่ีทาเช่นนัน้ ก็จดั ว่าเป็ นครูมือ
อาชีพ
สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครูเพื่อส่งเสริมความเป็ นครูวิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนสุนัน ทา 2) เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
วิชาชีพ 3) เพื่อเสนอกลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อส่งเสริมความเป็ นครู วิชาชีพ
เก็ บ ข้อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่ า งนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู จ านวน175 คน จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร ครูตน้ แบบหรือครูดีเด่น และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จานวน 8 คน สนทนากลุม่
จานวน14 คน และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 15 คนด้วยวิธีการศึกษาจิตวิญญาณความเป็ นครู และ
แนวทางการพัฒนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กาหนดกลยุทธ์และประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
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โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานรวมทั้ง วิ เคราะห์เชิ ง เนื ้อ หา
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็ นครูโดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูควรปลูกฝังจิตสานึกความเป็ นครูอนั ดับแรก เน้น
การสร้างความรู ผ้ ่านการปฏิบตั ิท่ีสอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 และความเป็ นครู วิชาชีพที่มี
พลวัตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพครูโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครูเพื่อส่งเสริมความเป็ นครูวิชาชีพประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์และกล
ยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์
อรอุมา เจริญสุข (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวัดจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของนิ สิตหลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต (กศ.บ. 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของโมเดลการวั ดจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของนิ สิต หลักสูตรการศึกษาบัณ ฑิ ต
(กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลการวัดจิต
วิญญาณความเป็ นครูระหว่างนิสิตเพศชายและหญิง ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นิสิตหลักสูตร
การศึก ษาบัณ ฑิ ต (กศ.บ. 5 ปี ) มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ ชั้น ปี ท่ี 5 ที่ อยู่ระหว่างการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จาก 6 คณะ 18 สาขาวิชา
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และคณะพลศึกษา รวมนิสิตทัง้ สิน้ 400 คน ซึ่งได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย มีลกั ษณะ
กระจายครอบคลุมทุกคณะและสาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบวัดจิต
วิญญาณความเป็ นครู แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 42 ข้อ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 2) ความรักและปรารถนาดีต่อศิษย์ 3) เป็ น
ผูร้ ่วมงานอย่างสร้างสรรค์ 4) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 5) การอุทิศตนต่อองค์กร 6) ความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาผูเ้ รียน และ 7) ความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อวิชาชีพ คุณภาพด้านความเที่ยง
ในภาพรวมทั้งฉบับ มี ค่าสัม ประสิท ธิ์แอลฟ่ าเท่ ากับ .950 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ บ รรยาย
วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน และทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า 1) โมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็ น
ครูท่ผี วู้ ิจยั สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์
ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (χ2 (9, N = 400) = 12.274, p = .198, RMSEA
= .030, RMR = .004, GFI = .991, AGFI = .973) และ 2) โมเดลการวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
ระหว่า งนิ สิ ต เพศชายและเพศหญิ ง มี ค วามไม่ แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบโมเดล และมี ค วามไม่
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แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์สมั ประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรสังเกตได้บนตัวแปรแฝงภายนอก
หรื อ ค่ า น ้า หนั ก องค์ป ระกอบ (χ 2 (29, N=400) = 36.349, p=.164, RMSEA = 0.036, CFI =
0.996, RFI = 0.977, NFL=0.984)
อมรรัต น์ แก่ น สาร และคณะ (2560) ได้ท าการศึก ษาเรื่อ งการพัฒ นาตัว บ่ ง ชี จ้ ิ ต
วิญญาณความเป็ นครูของครูสงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครูของครูสงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี ้
จิตวิญญาณความเป็ นครู ของครูสงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานที่ พฒ
ั นาขึน้
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดาเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 การกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั โดยศึกษาเอกสารงานวิจยั และการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ระยะที่ 2
การพัฒนาตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู โดยสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 17 คน ใช้เทคนิค
เดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ และระยะที่ 3 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัว
บ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู ของครูสงั กัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นครูท่ไี ด้รบั คัดเลือกในโครงการครูดีในดวงใจของคุรุสภาและโครงการ
ยอดครู ผูม้ ีอุดมการณ์และจิตวิญ ญาณครู ประจาปี 2555 – 2557 จานวน 535 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าสถิติพืน้ ฐานวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล
(LISREL) ผลการวิจัยพบว่า 1) จิตวิญญาณความเป็ นครู ของครู สงั กัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 23 องค์ประกอบย่อย และ 135 ตัวบ่งชี ้
ประกอบด้วย ด้านความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ จานวน 14 ตัวบ่งชี ้ ด้านความรักและศรัทธาใน
วิช าชี พ จ านวน 19 ตัว บ่ ง ชี ้ ด้า นการมี จิ ต วิท ยาในการสอน จ านวน 24 ตัว บ่ ง ชี ้ ด้า นการเป็ น
แบบอย่างที่ดี จานวน 22 ตัวบ่งชี ้ ด้านการมีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม จานวน 22 ตัวบ่งชี ้ ด้านการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ จานวน 19 ตัวบ่งชีแ้ ละด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเป็ น
กัลยาณมิตร จานวน 15 ตัวบ่งชี ้ 2) โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน ของตัวบ่งชีจ้ ิต
วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ของครู สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐาน มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( χ2 = 44.53, df =45, P = 0.989, GFI = 0.99, AGFI = 0.95,
RMSEA = 0.000, CN = 818.29) เมื่อพิจารณาค่านา้ หนักขององค์ประกอบเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยเป็ น ดังนี ้ 1) ด้านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ (2.32) 2) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ
มีความเป็ นกัลยาณมิตร (2.29) 3) ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี (2.23) 4) ด้านการมีจิตวิทยาในการ
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สอน (2.22) 5) ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (2.21) 6) ด้านการมีคุณธรรม และจริยธรรม
(1.75) และ 7) ด้านความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ (1.00) ตามลาดับ
จัน ทรัศม์ ภูติอริย วัฒ น์ (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริห าร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการทางานของครู ท่ีส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับจิต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ระดับ ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาและระดับ
แรงจูงใจในการทางานของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร
เขต 2 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษากับ
จิตวิญญาณความเป็ นครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2
3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานของครู กับจิตวิญ ญาณความเป็ นครู
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) เพื่อศึกษาภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทางานของครู ท่ีส่งผลต่อจิต
วิญญาณความเป็ นครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุ งเทพมหานครเขต 2
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษานี ้ ได้แ ก่ ครู โ รงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยม
กรุ งเทพมหานครเขต 2 จานวน 360 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล คื อ แบบสอบถามประมาณค่ า 5 ระดับ โดยมี ค่ าความเชื่ อมั่น รายด้านอยู่
ระหว่าง 0.85-0.87 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ผลการวิจยั
พบว่า 1) จิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและแรงจูงใจในการทางานของครู โรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 กับจิตวิญญาณความเป็ นครู โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยม
กรุ งเทพมหานครเขต 2 3) แรงจูงใจในการทางานของครู มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กับจิตวิญญาณความเป็ นครู โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและแรงจูงใจในการทางานของครูสามารถร่วมกันพยากรณ์จิตวิญญาณความเป็ นครู
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 ได้รอ้ ยละ 23.60 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยแรงจูงใจในการทางานของครูดา้ นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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ในโรงเรียน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกือ้ กูลและภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้านการสร้างบารมีส่งผลต่อจิตวิญญาณความครู โรงเรียน
สังกัดสานัก งานเขตพื น้ ที่ก ารศึก ษามัธยมกรุ งเทพมหานครเขต 2 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ.05
ปิ ยะวัฒน์ กรมระรวย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรมและยุวรี ผลพันธิน (2560) ได้ศึกษา
โมเดลเชิ ง สาเหตุปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ พัฒ นาและ
ตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลเชิ งสาเหตุปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อ จิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ท่ี
พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ ข้าราชการครูสงั กัดสานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปี การศึกษา 2559 จานวน 675 คน ได้มาจากการสุ่มสองขัน้ ตอน ตัวแปรที่ใช้ใน
การวิจยั ประกอบด้วย ตัวแปรภายในแฝง 1 ตัวแปร คือ จิตวิญญาณความเป็ นครู ตัวแปรภายนอก
แฝง 2 ตัว คือ ปั จจัยด้านส่วนบุคคลและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมวัดจากตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัว
แปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามที่ผวู้ ิจัยสร้างและพัฒนาขึน้ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า มี 5 ระดับวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพืน้ ฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัย พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้ นีต้ วั แปรใน
โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณความเป็ นครูได้รอ้ ยละ 83.7
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2562) ได้ทาการศึกษาเรื่องปั จจัยเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนัก ศึก ษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ภูมิ ภ าคตะวัน ตก มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 2) เพื่ อศึกษาปั จจัยการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก และ 3) เพื่อศึกษาปั จจัยเชิง
สาเหตุของการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิภาคตะวันตก 4) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ ปี การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูมิภาคตะวันตกและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต รวมจานวน 390 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนและ
นามาเทียบสัดส่วนบัญญัติไตรยางศ์เพื่ อให้ตวั อย่างกระจายไปครูผสู้ อน นักศึกษาคณะครุศาสตร์
และผูใ้ ช้บัณฑิตตามมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏตะวันตก เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคานวณสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การ

40

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

วิเคราะห์เส้นทางและการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาองค์ประกอบของจิต
วิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พบว่า
องค์ป ระกอบของจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู มี 6 องค์ป ระกอบประกอบด้วย (1) รัก การสอนมี
ความสุขในการสอน (2) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู (3) เสียสละจิตอาสา (4) เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อ
ศิษย์ (5) ช่วยเหลือเอือ้ อาทรเมตตาต่อศิษย์ และ (6) รอบรูค้ วามเป็ นครู 2) ปั จจัยการส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พบว่า มี
4 ปั จจัย ประกอบด้วย (1) ปั จจัยการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าสู่อาชีพ
(2) ปั จจัยด้านการยอมรับและการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์กร (3) ปั จจัยด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการส่งเสริมสนับสนุน และ(4) ปั จจัยด้านเจตคติตอ่ วิชาชีพครู 3) การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของการส่งเสริม จิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ของนักศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
ภูมิภาคตะวันตก พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของปั จจัยเชิงสาเหตุจากค่าต่าง ๆ พบว่า ทุกค่าดัชนีมี
ความสอดคล้องกันทุกตัว ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Goodness-of-fit: GFI) ค่าดัชนีวดั ระดับ
ความสอดคล้อ งที่ ป รับ แล้ว (Adjusted goodness of fit index: AGFI) ค่ า ดัช นี วัด ระดับ ความ
สอดคล้อ งเปรีย บเที ย บ (Comparative fit index: CFI) มี ค่ า เข้า ใกล้ 1 คื อ ค่ า GFI = .997 ค่ า
AGFI = .949 ค่ า CFI = 1.00 ค่ า Relative fit index: RFI = .963 ค่ า Root mean squared
residual: RMR มี ค่ า เท่ า กับ .000 และรากของค่ า เฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นก าลังสองของการ
ประมาณ ค่ า (Root mean square error of approximation: RMSEA) มี ค่ า เท่ า กั บ .000 เมื่ อ
พิ จ ารณาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ระหว่างปั จ จัย การส่ง เสริม จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข อง
นัก ศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ภูมิ ภ าคตะวัน ตก พบว่า ทั้ ง 5 องค์ป ระกอบมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 ทางบวก สาหรับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ี
กาหนดเป็ นเส้นอิทธิพลตามสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติโดยการพัฒนาด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและความก้าวหน้าสู่อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่งเสริมสนับสนุน
การยอมรับและการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรรวมถึงเจตคติต่อวิชาชีพครูเป็ นปั จจัยเชิงสาเหตุของ
การส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค
ตะวันตก
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครู สรุปได้
ว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณความครู โดยแบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ กลุม่ แรกคือกลุม่ ที่ศกึ ษาการ
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พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู กลุม่ ที่สองคือกลุม่ ที่ศึกษาประสบการณ์ของการเป็ นครูผู้
มี จิตวิญ ญาณ กลุ่ม ที่สามคือกลุ่มที่ สังเคราะห์ความรู ท้ างด้านการพัฒ นาจิตวิญ ญาณเพื่ อจะ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู กลุม่ ที่ส่ีคือกลุ่มที่ศกึ ษาระดับและความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู กลุ่มที่ห ้าคือกลุ่ม ที่ศึกษาการพัฒ นารู ปแบบการเรียนการสอนเพื่ อสร้างเสริมจิต
วิญญาณความเป็ นครู กลุม่ ที่หกคือกลุม่ ที่ศกึ ษาการพัฒนาตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครูของครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกลุ่มที่เจ็ด คือ กลุ่มที่ศึกษากลยุทธ์การ
พัฒ นาจิตวิญญาณความเป็ นครู เพื่อส่งเสริมความเป็ นครู วิชาชีพของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึง่ ตัวผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่ายังขาดการศึกษาถึงการสร้างโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ผูว้ ิจยั จึงสนใจสร้างโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู แ ก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งผูว้ ิจยั คาดว่าผลที่ได้รบั จากการวิจยั เรื่องนี ้ อาจเป็ นประโยชน์ในเชิงการ
วางนโยบายและยุทธศาสตร์การผลิตครู เพื่อเร่งรัดการสร้างรู ปแบบการเสริมสร้างการพัฒนาจิต
วิ ญ ญาณความเป็ น ครู แ ก่ ส ถาบัน การผลิ ต ครู วิ ช าชี พ ตามข้อ เสนอแนะ นโยบายและพัฒ นา
การศึกษาที่เป็ นรูปธรรมมากขึน้
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
2.1 ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพครู
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู (teacher socialization) ได้ประยุกต์มาจาก
ความหมายทั่ว ไปของค าว่า การถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิ ง วิ ช าชี พ (professional socialization)
ที่หมายถึง กระบวนการที่ทาให้บุคคลได้รบั การซึมซับค่านิยม เจตคติและความเชื่อที่จะสนับสนุน
ให้บุคคลแสดงบทบาทในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพนัน้ (Siegel. 1968) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็ น
กระบวนการเรียนรูอ้ นั เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ของผูร้ บั การถ่ายทอดวิชาชีพในระหว่างการศึกษา
กั บ ระบบการศึ ก ษาในสถาบั น วิ ช าชี พ นั้ น (Hayden. 1995) ทั้ ง นี ้ ซิ ม สั น (Simpson. 1979)
กล่าวว่าการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเป็ นกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพฤติกรรมและ
ปทัสถานเฉพาะแบบเพื่ อเข้าสู่อาชีพ ตลอดจนสร้างบุคลิกภาพเพื่ อให้เป็ น ไปตามบทบาทและ
เอกลักษณ์วิชาชีพ โดยจะเกิดขึน้ ขณะกาลังศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็ นระยะของการปรับเปลี่ยนสภาพ
จากการเป็ นนักศึกษาสู่บทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเด่นชัด นิยามดังกล่าวสอดคล้องกับโค
เฮน (Cohen. 1981, p.14) ที่ ก ล่า วว่า การถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิ ง วิ ช าชี พ เป็ น กระบวนการอัน
ซับซ้อนที่บคุ คลได้มาซึ่งความรู ้ ทักษะและเอกลักษณ์วิชาชีพ จนทาให้บคุ คลกลายเป็ นสมาชิกของ
วิชาชีพนัน้ ๆ จึงตรงกับแนวคิดของ สไตรเกอร์และสตาแทม (Stryker & Statham. 1985, p.334) ที่
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กล่าวว่าการถ่ายทอดทางสังคมจะทาให้บุคคลได้มาซึ่งคุณลักษณะของบุคคล (disposition) ใน
ฐานะสมาชิก ภาพวิชาชี พ คนหนึ่งโดยในงานวิจัยนี ม้ ุ่งศึกษาเฉพาะวิชาชีพ ครู ผูว้ ิจัยจึงอธิ บาย
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม เชิงวิชาชีพครู ซึ่งมีผูใ้ ห้ความหมายของคาว่าการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู ดังนี ้
เลซี ย ์ (Lacey.1987, p.634 ; 1994, p.612) กล่ า วว่ า การถ่ า ยทอดทางสัง คมเชิ ง
วิชาชีพครูเป็ นกระบวนการกลายสภาพของบุคคลสู่การเป็ นสมาชิกของวิชาชีพครูท่ีมีวฒ
ุ ิภาวะทัง้
ด้านบทบาทและสถานภาพของความเป็ นครู ส่วนไซช์เนอร์และกอร์ (Zeichner & Gore. 1990 :
324) กล่าวว่าเป็ นกระบวนการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกภาพของสังคมวิชาชีพครู
ต่อมาลอว์สนั (Lawson. 1992 : 164) ให้ความหมายว่าเป็ นกระบวนการทางสังคมที่ทาให้บุคคล
รับรูถ้ ึงการมี ส่วนร่วมเชิงปฏิสมั พันธ์อนั ซับซ้อนระหว่างแนวคิดด้านประสบการณ์วิชาชีพครูและ
สภาพการณ์ทางสังคมของบุคคล นอกจากนี ้ สเตตันและฮันท์ (Staton & Hunt. 1992 : 109) กล่าว
ว่าเป็ นกระบวนการที่บคุ คลซึมซับค่านิ ยมและเจตคติ ความสนใจ ทักษะและความรู ้ จนกลายเป็ น
สมาชิกภาพของสังคมวิชาชีพครู
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุ ปว่า การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู
หมายถึงกระบวนการที่ทาให้บคุ คลได้มาซึ่งความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับวิชาชีพครู
2.2 แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนและรวบรวมแนวคิดของการถ่ายทอดทางสังคม
เชิงวิชาชีพเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ไว้ดงั นี ้
แคทซ์ และคาห์น (Katz; & Kahn. 1978, p.377-378) ได้แบ่งการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ ออกเป็ น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดทางสังคมในระยะแรก (Early
Socialization) เป็ นการถ่ายทอดในวัยเด็กซึ่งเป็ นกระบวนการภายในครอบครัว เป็ นการสร้างภาพ
ของตนเองและถู ก ถ่ า ยทอดให้เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ สัง คม 2) การถ่ า ยทอดทางสัง คมล่ ว งหน้า
(Anticipatory Socialization) เป็ นการถ่ายทอดและฝึ กให้บุคคลรู จ้ ักบทบาทในวัยผูใ้ หญ่ ในด้าน
ต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสู่บทบาทนัน้ อย่างเต็มตัวตามกระบวนการที่สงั คมกาหนดไว้ โดยการถ่ายทอด
ความรู ้ บรรทัดฐานและคุณค่าภายในระบบการศึกษา และเป็ นการเตรียมสมาชิกเพื่อเข้าสูว่ ิชาชีพ
หรือองค์การต่ างๆ และ 3) การถ่ายทอดทางสังคมเพื่อเข้าสู่สมาชิกขององค์การ (Socialization
Practice of Organizations) กระบวนการนี ้ จะเกิดขึน้ ภายหลังจากบุคคลเข้าสูส่ ภาวะขององค์การ
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หรือ ประกอบอาชี พ แล้ว องค์ก ารจะเตรีย มการฝึ ก และอบรมให้ย อมรับ กฎระเบี ย บ ตลอดจน
เป้าหมายขององค์การ บุคคลจะยอมรับและแสดงตนเป็ นสมาชิกขององค์การ
ซึ่งแนวคิ ด ของ แคทซ์และคาห์น ได้ส อดคล้องกับ แชมพุค (จรัล อุ่น ฐิ ติ วัฒ น์.
2548, น.12-13; อ้างอิงจาก Champoux. 2000, p.101) ที่กล่าวถึงขัน้ ตอนการถ่ายทอดทางสังคม
ขององค์ก ารประกอบด้ว ย 1) ขั้น การเลื อ กหรื อ การถ่ า ยทอดทางสั ง คมล่ ว งหน้า (Choice:
Anticipatory Socialization) เป็ นขัน้ แรกของการถ่ายทอดทางสังคมที่เกิดขึน้ ก่อนบุคคลจะเข้าไป
ทางานในองค์การ เป็ นการให้แต่ละบุคคลได้เตรียมตัวสาหรับเข้าไปทางาน ในฐานะพนักงานใหม่
ขององค์การบุคคลจะได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงาน และองค์การที่ตอ้ งการสมั ครงานเข้าไป
ท างานโดยจะพิ จารณาว่าตนเองมี ความเหมาะสมหรือไม่ ตนเองมี ความคาดหวังต่องานและ
องค์การอย่างไร 2) ขัน้ เข้างานหรือเผชิญงานใหม่ (Entry : Encounter) เมื่อผ่านการคัดเลือกเป็ น
พนักงานใหม่ขององค์การแล้ว วันแรกของการทางานเป็ นขัน้ ที่สองของกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การพนักงานใหม่ จะเรียนรู บ้ ทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และกฎระเบียบของ
องค์การซึ่งเป็ นช่วงที่สาคัญทาให้พนักงานใหม่เกิดความวิตกกังวลขาดความมั่นใจ แต่ถา้ องค์การ
ได้ทาหน้าที่วางแผนให้พนักงานใหม่อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อการทางานในองค์การต่อไป 3)
ขัน้ การเปลี่ยนเป็ นสมาชิกขององค์การ (Change : Metamorphosis) ขั้นนีพ้ นักงานใหม่ประสบ
ความสาเร็จในการแก้ปัญหาความต้องการหลายๆอย่างจากองค์การพนักงานใหม่รูส้ ึกสบายใน
บทบาทใหม่ความวิตกกังวลลดลง ยอมรับค่านิยมขององค์การอย่างชัดเจนและปรับตัวเข้ากับกลุม่
เพื่อนร่วมงานได้
จากแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของ แคทซ์ และคาห์น และแชมพุค
สอดคล้องกันในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่มีลกั ษณะ 2 ด้าน คือ การถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพของบุคคลก่อนเข้าสู่วิชาชีพเพื่อเรียนรู ้ ทักษะ ความรู ท้ ่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองก่อนเข้าทางานในกลุ่มวิชาชีพหรือองค์การในการทางาน และการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพหลังการเข้าสู่วิชาชีพแล้วเพื่อให้บุคคลสามารถปรับตัวกับบทบาท
ใหม่ท่ีได้รบั จนสามารถพัฒนาตนเองจนเป็ นที่ยอมรับของกลุม่ อาชีพหรือองค์การนอกจากนี ้ การา
แวนและมอเลย์ (จรัล อุ่ น ฐิ ติ วัฒ น์. 2548, น.12-13 อ้า งอิ ง จาก Garavan; & Morley. 1997,
pp.119-125) ได้แบ่งขัน้ ตอนศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพให้ละเอียดมากขึน้ เพื่อที่จะ
ศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึน้ โดยแบ่ งเป็ น 5 ขั้น คื อ 1) ขั้น การถ่ ายทอดทางสังคมล่วงหน้า
(Anticipatory Socialization) เป็ น ขั้น ที่ เกิ ด ก่ อ นที่ บุ ค คลจะเข้า มาท างานโดยที่ บุ ค คลจะได้รับ
ประสบการณ์ข้อมูลต่ า ง ๆ เกี่ ย วลักษณะงานและองค์ก าร 2) ขั้น มี ค วามผูก พัน ทางใจ (Initial
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Psychology Contract) เป็ น ขั้นที่เกิดจากการเรียนรู ใ้ นอดีตทาให้บุคคลมีความคาดหวังในการ
ทางานในอนาคต เช่น ค่าจ้างโอกาสความก้าวหน้า เป็ นต้นส่วนองค์การก็คาดหวังต่อบุคคลที่เข้า
มาทางานว่ามีความสามารถในการทางานหรือสามารถทางานกับองค์การได้ตลอดไป 3) ขัน้ เข้าสู่
องค์การ (The Organizational Encounter) ขัน้ นีเ้ ริม่ ตัง้ แต่วนั แรกเมื่อบุคคลเข้าไปทางานบุคคลจะ
เรียนรู เ้ กี่ยวกับงานและองค์การในสภาพแวดล้อมใหม่ 4) ขัน้ การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการ
ปรับตัว (Change and Acquisition Process) เป็ นขัน้ ที่บคุ คลพบกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
ใหม่ทาให้บคุ คลทาความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความไม่แน่นอน ความเครียดหากปรับตัวได้
ก็จะเกิดการเรียนรูใ้ นการทางานแต่หากปรับตัวไม่ได้อาจต้องออกจากงานไป และ 5) ผลของการ
ถ่ายทอดทางสังคม (Socialization outcomes) หากบุคคลผ่านกระบวนการในขัน้ การเปลี่ยนแปลง
และกระบวนการปรับตัวได้โดยไม่ออกจากงานก่อน ถื อว่าประสบความสาเร็จในกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมคือบุคคลจะมีความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์การเพิ่มขึน้
และในขณะที่ โด และไรท์แ มน (บัง อร โสฬส.2537, น.100-101; อ้า งอิ ง จาก
Deaux & Wrightman. 1988.) ได้แบ่งขัน้ ตอนของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในองค์การที่
มากกว่ า แนวคิ ด อื่ น โดยอธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอาชี พ ของบุ ค คล แบ่ ง ไว้ 9 ขั้น ไว้ดั ง นี ้
1) ขั้น แสวงหาและคัดเลือก (investigation) เป็ น ระยะก่อนการเป็ นสมาชิกขององค์กร คือ เป็ น
ระยะของการสืบเสาะเพื่อให้รูจ้ กั และเข้าใจระหว่างองค์กร และบุคคลเป็ นขัน้ ที่บคุ คลแสวงหากลุ่ม
หรือองค์กรที่ตนปรารถนาจะเข้ามาเป็ นสมาชิกโดยการพิจารณาจากความรู ้ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
นัน้ ที่ตนจะหาได้ จัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์กรให้กบั บุคคลที่เข้าสมัครรับการคัดเลือกเข้า
ทางาน นอกจากนีก้ ระบวนการของการคัดเลื อกซึ่งประกอบไปด้วยการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผูส้ มัคร การทดสอบความสามารถ การสัมภาษณ์ ฯลฯ ล้วนมีส่วนในการอบรมถ่ายทอดระบบ
วัฒนธรรมและสังคมขององค์กรทัง้ สิน้ ซึ่งช่วยให้ผสู้ มัครยอมรับสังคมขององค์กรอย่างเข้มข้น 2)
ขัน้ บรรจุเข้าทางาน (Entry) เป็ นช่วงที่อยู่ระหว่างระยะก่อนการเป็ นสมาชิกกับการเป็ นสมาชิกใหม่
ในขัน้ นีอ้ งค์กรมักจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ มีงานเลีย้ งต้อนรับน้องใหม่ หรืออาจมีพิธีการสาบานตน
ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ขัน้ นีจ้ ะเป็ นการอบรมถ่ายทอดทางสังคมแบบเป็ นทางการเพื่อชีแ้ จงระเบียบ
นโยบาย สวัสดิการต่างๆ แนะนาบุคคล สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมไปถึงการีสร้างข้อผูกมัด
และการแสดงความจริงใจและความพร้อมของสมาชิกใหม่ 3) ขัน้ เรียนรู ้ (Socialization/Learning)
บุคคลเกิดการเรียนรูจ้ ากคาชีแ้ นะพร้อมทัง้ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิตนในที่ทางานต่อจาก
การฝึ กอบรมในหน้าที่ซ่งึ กระทาต่อเนื่ องจากขัน้ ที่ 2 ในระยะการเรียนรู น้ ี ้ สมาชิกใหม่จะได้รบั การ
อบรมถ่ ายทอดทางสังคมที่ ไม่ เป็ น ทางการจากหัวหน้างาน เพื่ อ นร่วมงาน เพื่ อ นร่วมงานและ
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ผูบ้ งั คับบัญชา ขัน้ นีบ้ คุ คลจะได้รบั การกระตุน้ ให้ซึมซับวัฒนธรรมระเบียบประเพณีองค์กรจากสื่อ
หรือบุคคลต่างๆ ที่กล่าวมาและเป็ นขัน้ ของการปรับตัวเข้าสวมบทบาทใหม่ในองค์กรด้วย 4) ขัน้
ยอมรับ (Acceptance) เป็ นช่วงเปลี่ยนอีกช่วงหนึ่ง บุคคลที่เข้าทางานในองค์กรหรือเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มเกิดการยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยม เจตคติและจิตลักษณะต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับองค์กรมากขึน้ มีความผูกพันกับองค์กรและบุคคลอื่นๆ ในองค์กรโดยผ่านขัน้ ตอนการ
เป็ นสมาขิกใหม่ท่ีเป็ นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ความสงสัยในบทบาทและความสามารถของตนรวมทัง้
ความคลางแคลงใจที่เพื่อนร่วมงานมีต่อตนได้หมดไปการถ่ายทอดทางสังคมของบุคคลเด่นชัด คือ
การผ่านข้อมูลผูกพันเรื่องของการทดลองงาน ถึงขัน้ นีแ้ ล้วความผูกพันในองค์กรของบุคคลจะสูง
ขัน้ อย่างมาก 5) ขัน้ ดารงรักษา (Maintenance) เป็ นขัน้ ที่บคุ คลมีความรูส้ กึ เป็ นสมาชิกขององค์กร
อย่างเต็มที่ องค์กรจะพยายามจะรักษาสมาชิกไว้ดว้ ยค่าตอบแทน การให้การเสริมแรงต่างๆ โดย
ให้รางวัล โบนัส เลื่อนขัน้ หรือผลตอบแทนอื่นๆ เท่าที่จะเป็ นไปได้ รวมทัง้ ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกให้
ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในขัน้ นีบ้ ุคคลได้ผ่านการเป็ นสมาชิกที่สมบูรณ์ขององค์กร
บุคคลมักรูส้ กึ สบายใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างอัตโนมัติดว้ ยความเชี่ยวชาญและคุน้ เคย 6)
ขัน้ หักเห (Divergence) การเจรจาต่อรองบางครัง้ ไม่ประสบความสาเร็จ กลุ่มหรือองค์กรไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ต่อไป บุคคลจะเริม่ หันหนี มองที่ทางานใหม่ มีปัญหาและข้อ
คาถามต่างๆเกิดขึน้ ในใจ ความรู ส้ ึกผูกพันกับกลุ่ม หรือองค์กรเดิมลดลง ในขณะที่เริ่มหาข้ อมูล
ความรูเ้ กี่ยวกับกลุม่ หรือองค์กรใหม่ 7) ขัน้ ถ่ายทอดทางสังคมอีกครัง้ (Resocialization) เป็ นความ
พยายามของกลุ่มหรือองค์กรที่จะเรียกความสานึกในสมาชิก เรียกความสานึกในสมาชิกภาพ
กลับมา องค์การจะต้องพยายามจูงใจหรือให้การเสริมแรงจนเป็ นที่พึงพอใจแก่ทงั้ ฝ่ ายบุคคลและ
องค์กร เช่น การให้รางวัล โบนัส เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่งเป็ นต้น 8) ขัน้ ลาออกจากการเป็ นสมาชิก
(Exit) อาจะเป็ นตามวาระ การเกษี ยณอายุหรือวาระฉุกเฉิน คือ ลาออกหรือให้ออก ทัง้ กลุ่มและ
องค์กรต่างย่อมมีการเตรียมตัวเพื่อวาระนี ้ สาหรับการเกษี ยณอายุ กลุ่มหรือ องค์กรมีการโยกย้าย
บุคคล ไปอยู่ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลน้อยลง และ 9) ขัน้ จดจา
ความหลัง (Remembrance) แม้ว่าความผูกพันจะลดลงแต่ความจดจาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
กับบุคคลทัง้ ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจยังคงอยู่และสะท้อนถึงอนาคตขององค์กรด้วย บุคคลรุ ่น
ต่อไปมีการรับรู ใ้ นส่วนนีล้ านามาใช้ประกอบการประเมินกลุ่มหรือองค์กรหลายๆองค์กร องค์กร
ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนีแ้ ละพยายามกล่าวถึงผูเ้ กษี ยณออกไปในทางที่ดีและเป็ นตัวแบบ
แก่คนรุน่ หลังต่อไป
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นอกจากนี ้ ซุปเปอร์ (Super. 1975) และผูร้ ่วมงานได้ศึกษาแบบฉบั บของการ
ประกอบอาชีพ เป็ นการศึกษาระยะยาว 20 ปี ได้ลาดับขัน้ พัฒนาการทางอาชีพเป็ น 5 ระยะดังนี ้
(อ้อมเดือน สดมณี . 2543: 17) 1) ระยะเจริญ เติบโต (Growth Stage) เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึง 14 ปี
ลักษณะทั่วๆไปได้แก่การพัฒนาอัตมโนทัศน์ดว้ ยการเลียนแบบจากบุคคลสาคัญในครอบครั วและ
โรงเรียน เด็กจะเริ่มสนใจในอาชีพในช่วงอายุ 11-14 ปี จะมีความสนใจในอาชีพมากขึน้ ความ
สนใจนี ข้ ึน้ อยู่กับ ความพึงพอใจในการเลื อ กเป้าหมายและกิ จกรรมที่ ท า และจะเริ่ม พิ จารณา
ความสามารถของตนเองซึ่ ง จะเป็ น พื ้น ฐานในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกับ อาชี พ 2) ระยะส ารวจ
(Exploration Stage) ระยะนีอ้ ยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในระยะนีบ้ ุคคลจะสารวจตัวเองและสารวจ
อาชีพเพื่อแสวงหาข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งได้จากกิจกรรมในโรงเรียนการทางานพิเศษ โดย
ในช่ ว งอายุ 15-17 ปี จะมี ก ารทดลองเลื อ กอาชี พ โดยอาศัย เหตุผ ลหลายประการ เช่ น ความ
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ แต่ยงั ไม่ได้ตดั สินใจเลือกอาชีพที่แน่นอนจนอายุ 18-21 ปี เป็ น
ระยะที่บคุ คลพิจารณาเลือกอาชีพจากปั จจัยต่างๆที่เป็ นจริง เช่น โอกาสที่จะได้ประกอบอาชีพนัน้ ๆ
ในระยะนีบ้ คุ คลเริม่ ฝึ กหัดเฉพาะด้าน และหลังจากนัน้ จะทดลองปฏิบตั ิงานและเริม่ เข้าสูอ่ าชีพงาน
3) ระยะเริ่มต้นประกอบอาชีพ อยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี บุคคลเริ่มทางานที่ถาวรเมื่อได้พบงานที่
เหมาะสมหรืองานที่พอใจ ในช่วงอายุ 25-30 ปี เป็ นระยะที่บคุ คลได้ตดั สินใจประกอบอาชีพอย่าง
ใดอย่างหนึ่งแล้ว แต่ถา้ อาชีพยังไม่มีความเหมาะสม หรือยังไม่พอใจก็อาจมี การเปลี่ยนแปลง
อาชีพใหม่ได้จนในช่ วงอายุ 31–44 ปี บุคคลได้พบอาชีพที่เหมาะสม บุคคลเริ่มมีความมั่นคงใน
อาชีพเพื่อสร้างหลักฐานให้ตนเอง 4) ระยะความมั่นคงในอาชีพ ระยะนีอ้ ยู่ในช่วง 45–64 ปี เป็ น
ช่วงที่ชีวิตมีความมั่นคงและแสวงหาความก้าวหน้าในการทางาน บุคคลจะยึดมั่นในอาชีพเดิมและ
พยายามรักษางานที่เหมาะสมกับตนไว้ และ 5) ระยะประสิทธิภาพการทางานลดลง อายุ 65 ปี
จนกระทั่งเสียชีวิต เป็ นช่วงที่มีสว่ นร่วมในงานลดลง
โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่
ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ แต่ละแนวคิดมีการแบ่งระยะของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ที่แตกต่างกันออกไป และการศึกษาในครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยเลือกศึกษาในระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ครู และ
ระยะเข้าสู่วิชาชีพครู สองช่วงเท่านัน้ เนื่องจากผูว้ ิจัยสนใจศึกษากระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อนาผลที่ได้
ไปสร้างโปรแกรมการพัฒนา จิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีครูต่อไปโดยเลือกใช้
แนวคิดและทฤษฎีท่ีศึกษาไว้ขา้ งต้นมาเป็ นเพียงแนวทางในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เท่านัน้ จะไม่นามาครอบงาปรากฏการณ์และข้อค้นพบในการศึกษา และเพื่อให้เห็นถึงช่องว่างของ
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ความรู ้ (Gap of Knowledge) เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศดังในหัวข้อต่อไป
2.3 แนวคิดและงานวิจัยของตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
สเมลเซอร์ (Smelser.1998) ได้กล่าวเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมไว้ว่า คือ การที่
คนเรียนรู ท้ กั ษะและเจตคติท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคมของตนและคนจะพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนจากการปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆในสังคม คนทัง้ หลายจึงกลายเป็ นสมาชิกของวัฒนธรรมของ
เขาโดยผ่านทางอิทธิพลของพ่อแม่ ครู เพื่อนและตัวแทนอื่น ๆ (งามตา วนินทานนท์. 2545, น.7;
อ้า งอิ ง จาก Smelser. 1998) จากความหมายดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า สิ่ ง ที่ บุ ค คลได้รับ จากการ
ถ่ายทอดทางสังคมมีอิทธิพลมาจากตัวแทนในการถ่ายทอด การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ก็
เช่นเดียวกัน บุคคลจะสามารถเป็ นสมาชิกของวิชาชีพ มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ วัฒนธรรม
ตลอดจนบุคลิกภาพที่จะสามารถน าไปประกอบวิชาชีพได้นั้นก็จาเป็ น จะต้องมี ตัวแทนในการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ทัง้ นีต้ วั แทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมให้กบั บุคคลประกอบไปด้วยครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อนและที่
ทางานหรือกลุม่ อาชีพ ฯลฯ
มีงานวิจยั หลายเรื่องพบว่าตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพลต่อ
การประกอบอาชีพของบุคคล เช่น การศึกษาของ ภาณุกา แจ่มดอน (2551) เกี่ยวกับกระบวนการ
เข้าสูอ่ าชีพและสภาพการทางานของผูร้ บั งานไปทาที่บา้ น พบว่า กระบวนการเข้าสูอ่ าชีพในกิจการ
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าเกิดจากการแนะนาของญาติพ่ีนอ้ ง เพื่อนและคนรูจ้ กั และยังเกิดจากการที่สมาชิกใน
ครอบครัวประกอบอาชีพเย็บผ้าอยู่ก่อนซึง่ แสดงถึงอิทธิพลของสถาบันครอบครัวและกลุม่ เพื่อนที่ มี
ต่อการเลือกอาชีพและปลูกฝั งค่านิยม ความสามารถของบุคคลให้สามารถประกอบอาชีพได้ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพล มาสุปรีดิ์ (2548) เกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่อาชีพและการ
ธารงอาชีพของอาชีพตัวตลก ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแทนในการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพ คือ ในขัน้ ที่หนึ่งขัน้ ก่อนการเข้าสู่อาชีพตัวตลกการเข้าสู่กลุ่มอาชีพโดยผ่าน
การแนะน าชักชวนของเพื่ อนที่ท าอาชีพ ตัวตลกและรู จ้ ักอาชีพตัวตลกผ่านสื่อ เช่น ภาพยนตร์
ต่างประเทศ รายการโทรทัศน์ และระยะที่สองเมื่อตัดสินใจก้าวเข้าสู่อาชีพตัวตลกแล้ว ตัวตลกแต่
ละคนต้อง มีการฝึ กฝนทักษะเพิ่มเติมโดยกระทาผ่านเพื่อนร่วมงาน ศึกษาจากสื่อ เช่นวีดีโอ ซีดี
หนังสือของต่างประเทศ ซึ่งแสดงถึงตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพคือ กลุม่ เพื่อนร่วม
อาชี พ และสื่ อ มวลชน และการศึก ษาของ กมลวรรณ คารมปราชญ์ (2553) ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ
กระบวนการอบรมกล่อ มเกลาทางการเมื องด้านจริย ธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย
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ทาการศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่เป็ นกรณีศกึ ษาทัง้ สิน้ 3 ราย ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
ตัว แทนในการอบรมกล่ อ มเกลา ทางการเมื อ งด้า นจริย ธรรมให้กับ กรณี ศึ ก ษาได้แ ก่ ส ถาบัน
ครอบครัวสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาสื่อมวลชน และพรรคการเมืองโดยตัวแทนเหล่านีจ้ ะ
เป็ นตัวแทนในการกล่อมเกลาให้นกั การเมืองมีจริยธรรมด้านการเมือง ซึ่งการศึกษาแสดงถึงการที่
บุคคลจะสามารถประกอบอาชีพให้มีจริยธรรมได้นนั้ จะต้องมีการกล่อมเกลาหรืออีกนัย คือ การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากตัวแบบต่างๆ ในสังคม และมี การศึกษาที่แสดงถึงอิท ธิ พลของตัวแทน
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่องปั จจัยการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพครูท่ีส่งผลต่อเอกลักษณ์วิชาชีพและพฤติกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบาทของ
ครูแนะแนว ซึ่งผลของการศึกษาพบว่า ผลการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูส่งผลโดยตรงและ
โดยอ้อ มต่ อ เอกลัก ษณ์ วิ ช าชี พ ครู ผ่ า นผลการถ่ า ยทอดทางสัง คมของโรงเรี ย นและยัง พบว่ า
ปฏิสมั พันธ์เชิงถ่ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในสถาบันฝึ กหัดครูส่งผลโดยอ้อมต่อเอกลักษณ์วิชาชีพ
ผ่านผลการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูปฏิสมั พันธ์เชิงถ่ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในโรงเรียน
ส่งผลโดยอ้อมต่อเอกลักษณ์วิชาชีพผ่านผลการถ่ายทอดทางสังคมของโรงเรียนและผ่านผลการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู และยังมีผลการศึกษาที่แสดงถึงตัวแทนในองค์การทางานของ
ปิ่ นกนก วงศ์ป่ิ นเพ็ชร์ (2551) ที่ศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมในการทางาน และคุณ ลักษณะส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของการปรับตัวในการทางานของนายทหารชัน้ ประทวนของกองทัพบก
ที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่สงั กัดเหล่ากาลังรบ : การศึกษา 3 ระยะ พบว่า การได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงานและสัมพันธภาพระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงกับนายทหารชัน้ ประทวนบรรจุใหม่
ส่งผลทางตรงต่อผลการปฏิบตั ิงานของทหาร และการปรับตัวในการทางาน ซึ่งแสดงถึงตัวแทนที่
สาคัญในการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพ คือ พี่เลีย้ งจะสามารถช่วยบุคคลในการปรับตัวในการ
ทางานได้
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
พบว่าตัวแทนในการถ่ายทอดมีความสาคัญต่อการที่บคุ คลจะสามารถประกอบวิชาชีพต่างๆได้โดย
มีตวั แทนในการถ่ายทอดแตกต่างกันไปในแต่ละวิชาชีพ ซึง่ ตัวแทนที่สาคัญได้แก่ สถาบันครอบครัว
สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน องค์การในการทางานหรือกลุ่มอาชีพและแน่นอนการที่บคุ คล
จะเป็ นครู ท่ี มีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ได้นั้นต้องเคยได้รบั กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ตัวแทนกลุม่ ต่างๆ เหล่านีด้ ว้ ยกัน เพราะตัวแทนกลุม่ ต่างๆเหล่านีจ้ ะหล่อหลอมให้บคุ คลได้เกิดจิต
วิญญาณความเป็ นครูได้
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2.4 แนวคิดและงานวิจัยของเนือ้ หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพที่ได้ผ่านการถ่ายทอดจากแต่ละตัวแทนของสังคม
แล้วนั้นในแต่ละวิชาชีพล้วนแต่มีความแตกต่างและมีจุดเด่นของความรู ้ ทักษะ ความสามารถ
บุคลิกภาพ ค่านิยมรวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละวิชาชีพแตกต่างกันออกไป เนือ้ หาในการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพก็เป็ นสิ่งสาคัญที่ตัวแทนในแต่ละวิชาชีพจะต้องถ่ายทอดต่อบุคคลซึ่งจะมี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสาขาวิชาชีพซึ่ง เชาว์และคนอื่นๆ (Chao; et al.1994: 730-743)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับเนือ้ หาของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพไว้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากบุคคลที่เข้าทางานใหม่ขององค์การ พบว่า เนือ้ หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพมี 6
ประการ คือ
1. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน (Performance Proficiency) คือ การเรียนรู ้
เพื่อให้บุคคลแสดงการทางานที่ถกู ต้องซึ่งเป็ นเนือ้ หาในส่วนที่ยากของการถ่ายทอดทางสังคม เฟ
รดแมน (Feldman. 1981) อธิบายว่า ไม่ว่าจะให้การถ่ายทอดกับพนักงานมากเท่าไรถ้าพนักงาน
ไม่มีศกั ยภาพหรือความสามารถในการทางานที่มากพอโอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็มีนอ้ ยมาก
ดังนัน้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมโดยก่อนเข้าสู่
อาชีพ เช่น การฝึ กอบรม ประสบการณ์เดิม และการศึกษาการระบุว่าความต้องการด้านไหนที่ตอ้ ง
เรียนรู ้ ต้องมีความสามารถอย่างไรถึงจะทางานได้ดีซง่ึ ส่งผลโดยตรงจากกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพ
2. ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในองค์ ก าร (People) คื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการมี
สัมพันธภาพร่วมกันของสมาชิกในองค์การเป็ นเนือ้ หาที่มีผลต่อความสาเร็จและความพึงพอใจต่อ
การทางาน สมาชิกในองค์การหรือกลุ่มอาชีพจะมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดทางสังคมเป็ น
เนือ้ หาที่บคุ คลจะต้องเรียนรูใ้ นการอยู่รว่ มกันของสมาชิกกลุ่มทัง้ ที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับการทางาน
บุคคลจะเรียนรูค้ ณ
ุ ลักษณะทางบุคลิกภาพของกลุม่ พลวัตรของกลุม่ ความสนใจร่วมกันทัง้ ที่เกี่ยว
หรือ ไม่ เกี่ ย วกับ การท างานซึ่งเนื อ้ หาด้านนี จ้ ะท าให้บุค คลมี ทัก ษะทางสังคมและพฤติ กรรมที่
ยอมรับของสมาชิกในองค์การ
3. การเมื องในองค์การ (Politics) คือ เนื อ้ หาการถ่ายทอดทางสังคมทั้งที่ เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานและโครงสร้างทางอานาจในกลุ่มหรือ
องค์การ สมาชิกใหม่จะเรียนรูแ้ ละปรับตัวสาหรับการเข้าสู่อาชีพหรือองค์การบุคคลจะต้องรับรูว้ ่า
ใครมีความรู ้ และมีอานาจมากกว่าผูอ้ ่ืนในกลุม่ องค์ก าร บุคคลจะเรียนรูแ้ บบแผนของพฤติกรรมที่
เหมาะสมในบทบาทใหม่ของตนในมิติของการเมืองในองค์การ
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4. ภาษา (Language) คือ เนือ้ หาเกี่ยวกับภาษาทางเทคนิคของแต่ละบุคคลหรือ
คาศัพท์เฉพาะกลุ่มในองค์การหรือกลุ่มอาชีพ สมาชิกในองค์กรจะถูกถ่ายทอดเนือ้ หาการเรียนรู ้
ภาษาที่เอาไว้ส่ือสารกันเอง กับคนในองค์การหรือกลุม่ อาชีพซึ่งจะเป็ นคาเฉพาะสาหรับคนในกลุ่ม
นีเ้ ท่านัน้
5. เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (Organizational Goals and Values) คือ
เนือ้ หาเกี่ยวกับเป้าหมาย ค่านิยมและบรรทัดฐานที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละองค์การหรือกลุม่ อาชีพ
เนื อ้ หาจะท าให้ส มาชิก เข้าใจในองค์การเกี่ ย วกับ กฎและหลักการขององค์การเพื่ อให้บุคคลมี
ลักษณะเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์การ
6. ประวัติขององค์การ (History) คือ การรูป้ ระวัติวฒ
ั นธรรม ความเชื่อ ข้อปฏิบตั ิ
ต่างๆขององค์กรก็ทาให้เข้าใจสมาชิกในองค์กรมากขึน้ รวมถึงรูป้ ระวัติของผูอ้ ่ืนในองค์ กรก็ทาให้รู ้
ว่า จะต้องปฏิบตั ิอย่างไรให้เหมาะสม
มีงานวิจยั หลายเรื่องได้พบว่า เนือ้ หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพมีอิทธิพล
ต่ อ การประกอบอาชี พ ของบุ ค คล เช่ น การศึ ก ษาของ สมศัก ดิ์ สี ด ากุล ฤทธิ์ (2545) ได้ศึ ก ษา
เกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู พบว่า บุคคลซึมซับเอกลักษณ์วิชาชีพครูแนะแนวทัง้
ในมิติของความรูส้ ึกเป็ นปมเด่นและลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพครูแนะแนวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูแนะแนวที่บรรจุใหม่จะซึมซับเอกลักษณ์วิชาชีพ จากการ
ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูจากโรงเรียนในเนื ้อหาต่างๆ ได้แก่ การรูเ้ ป้าหมาย การ
ใช้ภาษาเฉพาะในงานการรับรู ป้ ระสิทธิภาพในงานการเมืองในองค์การความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและวัฒ นธรรมการทางานและการศึกษาของ จรัล อุ่น
ฐิ ติวฒ
ั น์ (2548) พบว่า ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์การพนั กงานสถาบันการเงิน
พิเศษของรัฐ มีผลมาจากเนือ้ หาในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ ได้แก่ ความรู ้
เกี่ยวกับองค์การ ความรอบรูใ้ นงานและความชัดเจนในบทบาทโดยที่งานวิจยั ของ ออสทรอฟ และ
โคสโลสกี (Ostroff & Kozlowski. 1992) ที่ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ ผลการวิจยั
พบว่า พนักงานใหม่จะสนใจเนือ้ หาความรูเ้ รื่องงานและบทบาทการทางานมากกว่าเนือ้ หาความรู ้
เรื่ององค์การและหัวหน้างานเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีความสัมพันธ์สงู กับความพึงพอใจในงานความ
ผูกพันในองค์การการปรับตัวความเครียด ความตัง้ ใจและการลาออก
จะเห็นได้ว่าบุคคลในแต่ล ะวิชาชีพก็มีเนือ้ หาในการถ่ายทอดที่สาคัญ ต่อวิชาชีพที่
แตกต่างกันออกไปไม่จาเป็ นต้องมีเนือ้ หาที่ตายตัวเหมือนกันในทุกวิชาชีพ โดยการศึกษาเนือ้ หาใน
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ ครู ก็เช่นเดียวกันเนือ้ หาของการถ่ายทอดก็จะมีรายละเอียดที่
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แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ และยังต้องมีเนือ้ หาที่สง่ เสริมให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครูอีกด้วย ซึ่ง
อาจสอดแทรกไว้ในเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีพครู โดยอาจจะสอดแทรกขึน้ ระหว่างการสอน
กลุ่มรายวิชาชีพครู หรืออาจจะมีการเสริมสร้างเพิ่มเติมในส่วนของกิจกรรมของสถานศึกษาหรือ
องค์การวิชาชีพครูได้ซ่งึ ต้องผ่ านกลวิธีการถ่ายทอดที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของ
เนือ้ หา
2.5 แนวคิดและงานวิจัยของกลวิธีในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษากลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ
ครูเพื่อผลที่ได้จากงานวิจิยคุณภาพนามาร่วมสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
โดยกลวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพให้แก่บุคคลนัน้
แวน มาเนนและ ชี น (Van Mannen & Schein. 1979) ได้พัฒ นาโมเดลกลวิธีการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพโดยองค์การสามารถสร้างประสบการณ์ให้พนักงานใหม่ได้เรียนรูค้ ่านิยมบรรทัด
ฐานทางสังคมและทักษะในการปฏิบตั ิงานมีทงั้ หมด 6 รูปแบบและมองว่ากลวิธีการถ่ายทอดทาง
สั ง คมขององค์ก ารจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู ้ข องพนั ก งานใหม่ ใ นองค์ ก ารซึ่ ง แต่ ล ะกลวิ ธี
ประกอบด้วยมิติท่ีเป็ นคู่ท่ีตรงข้ามต่อเนื่องกัน (จรัล อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์. 2548: 14-16; อ้างอิงจาก Van
Mannen & Schein. 1979) ได้แก่
1. การถ่ า ยทอดทางสั ง คมแบบเป็ นกลุ่ ม หรื อ รายบุ ค คล (Collective vs.
Individual) กลวิธีการถ่ายทอดแบบเป็ นกลุ่ม คือ การจัดเนือ้ หาประสบการณ์ชดุ เดียวกันพร้อมกัน
ให้บุคคลที่เข้ามาใหม่เรีย นรู ใ้ นสิ่งเดียวกัน และพร้อมกัน เป็ น กลุ่ม ส่วนกลวิธีการถ่ายทอดเป็ น
รายบุคคลเป็ นการให้เนือ้ หาประสบการณ์ต่อสมาชิกใหม่แยกลาพังเพียงคนเดียวโดยแยกจาก
บุคคลอื่นในองค์การ
2. การถ่ า ยทอดทางสัง คมแบบเป็ น ทางการหรือ ไม่ เป็ น ทางการ (Formal vs.
Informal) กลวิธีการถ่ายทอดแบบเป็ นทางการ คือ กิจกรรมหรือมีโปรแกรมเนือ้ หาการฝึ กอบรมที่
จัดแยกสาหรับผูเ้ ข้าทางานใหม่อย่างชัดเจนและเป็ นทางการ ส่วนกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคม
แบบไม่เป็ น ทางการจะไม่มี การระบุบทบาทของพนักงานใหม่อย่างเฉพาะเจาะจง และไม่แยก
กิ จ กรรมหรือ เนื อ้ หาในการฝึ ก อบรมออกจากสมาชิ ก คนอื่ น ๆ ที่ มี ป ระสบการณ์ม ากกว่า โดย
พนักงานใหม่จะเรียนรูบ้ ทบาทใหม่ตามสบายหรือไม่เป็ นทางการ
3. การถ่ายทอดทางสังคมแบบยอมรับลักษณะเดิมหรือแบบถอดถอนลักษณะ
เดิ ม (Investiture vs. Divestiture) การถ่ า ยทอดทางสั ง คมแบบยอมรั บ ลั ก ษณ ะเดิ ม คื อ
กระบวนการที่พนักงานใหม่สามารถใช้ความรูค้ วามสามารถทักษะของตนเองที่มีอยู่อย่างเต็มที่โดย
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องค์การจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพนักงานใหม่ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมแบบ
ถอดถอนลักษณะเดิม คือ พนักงานเข้าใหม่จะถูกปฏิเสธคุณลักษณะส่วนบุคคลบางประการ และ
ให้เนือ้ หาเกี่ยวกับความรูค้ วามสามารถและทักษะใหม่เข้าไปแทน
4. การถ่ า ยทอดทางสัง คมแบบตามล าดับ ขั้น ตอนหรื อ แบบไม่ เป็ น ขั้น ตอน
(Sequential vs. Random) การถ่ายถอดทางสังคมแบบตามลาดับขัน้ ตอน คือ องค์การหรืออาชีพ
นั้น ๆ จะกาหนดขั้นตอนของเนื อ้ หาในการถ่ายทอดที่ เป็ นขั้นตอนตามลาดับจนกว่าจะสามารถ
ปฏิบัติงานในขั้นนั้นๆ ได้ ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่เป็ นขั้นตอน คือ การถ่ายทอดที่มี
ลาดับขัน้ ตอนของเนือ้ หาในการถ่ายทอดที่ไม่ชัดเจนหรือมักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสามารถจัดให้
เนือ้ หาประสบการณ์ใดก่อนหรือหลังก็ได้
5. การถ่ า ยทอดทางสัง คมแบบมี ตัว แบบหรือ แบบที่ ไม่ มี ตัว แบบ (Serial vs.
Disjunctive) การถ่ายทอดทางสังคมแบบมีตัวแบบ คือ การจัดผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าและมี
ตาแหน่งใกล้เคียงกัน ให้การดูแลและถ่ายทอดเนือ้ หาต่างๆให้กบั พนักงานใหม่ในการทางานอย่าง
ใกล้ชิด ส่วนการถ่ายทอดทางสังคมแบบไม่มีตวั แบบคือ พนักงานใหม่ไม่มีผมู้ ีประสบการณ์หรือตัว
แบบ ที่จะบอกพนักงานใหม่เกี่ยวกับเนือ้ หาที่สาคัญในการทางาน
6. การถ่ายทอดทางสังคมแบบตารางเวลาคงที่ ห รือแบบที่ ตารางเวลาไม่คงที่
(Fixed vs. Variable) การถ่ายทอดทางสังคมแบบตารางเวลาคงที่คือ การจัดเนือ้ หาในการอบรม
แก่ พ นัก งานใหม่ ต ามก าหนดเวลาที่ แ น่ น อนให้สัม พัน ธ์กับ การท างานแต่ ล ะขั้น ตอน ส่วนการ
ถ่ายทอดทาสังคมแบบตารางเวลาไม่คงที่คือ พนักงานใหม่จะได้รบั เนือ้ หาในการการถ่ายทอดที่ไม่
มีการกาหนดเวลาที่แน่นอน
ดังนัน้ กลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพทัง้ 6 รูปแบบ มีอิทธิพลต่อบุคคลที่เข้า
ทางานใหม่แตกต่างกันเพราะเนือ้ หาและประสบการณ์ท่ีองค์การหรือกลุม่ วิชาชีพจัดให้แตกต่างกัน
ซึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพก็มีเนือ้ หาในการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน กลวิธีในการถ่ายทอดก็อาจจะมี
ความแตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั บริบทของวิชาชีพนัน้ ๆ
จากการศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู พบว่า ยัง
ไม่มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับกลวิธีการถ่ายทอดวิชาชีพครูโดยตรง มีเพียงแต่งานวิจยั ที่ศกึ ษากลวิธี
ในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ อื่นๆ ดังเช่นงานวิจัยของ วิรตั ิ ปานศิลา (2542) ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพด้วยกลวิธีทั้งแบบเป็ น
ทางการและ ไม่เป็ นทางการโดยแบบเป็ นทางการในด้านเนือ้ หาเกี่ยวกับวิธีการหรือกระบวนการ
การทางานจากการอบรมปฐมนิเทศ การจัดประชุมหรือการนิเทศงานจากหน่วยงานราชการที่
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เกี่ยวข้องและการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพแบบไม่เป็ นทางการในด้านเนือ้ หาเกี่ยวกับวิธีการ
หรือ กระบวนการการท างาน จากการบอกเล่า สั่งสอน ชี แ้ นะหรือ การท าตามอย่ างจากเพื่ อ น
ร่วมงานในวงการสาธารณสุขด้วยกันมีผลต่อพฤติกรรมการทางานด้านการปฏิบตั ิงานสนับสนุน
การสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาชนบทซึ่งสอดคล้องกับ สมพล มาสุปรีดิ์ (2548) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการเข้าสูอ่ าชีพและการธารงอาชีพของอาชีพตัวตลก ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็น
ถึงกลวิธีในการถ่ายถอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับการฝึ กทักษะความสามารถของการเป็ นตัว
ตลก โดยมีการฝึ กฝนทักษะที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการโดยกระทาผ่านเพื่อนร่วมงานศึกษา
จากสื่อเช่น วีดีโอ ซีดี หนังสือของต่างประเทศและจากการลองผิดลองถูกด้วยตนเองโดยยังมี
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีมากกว่าหนึ่งกลวิธี คือการศึกษาของ จรัล อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์ (2548) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันในองค์การสาหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐผลวิจยั พบว่า พนักงานที่ได้รบั การ
ถ่ายทอดทางสังคมแบบตามลาดับขัน้ ตอนมากย่อมมีความพึงพอใจในงานมากโดยผลนี ้ ส่งผ่าน
ตัวแปรความรูเ้ กี่ยวกับองค์การและความรอบรูใ้ นงานในขณะเดียวกับพนักงานที่ได้รบั การถ่ายทอด
ทางสังคมแบบตามลาดับขัน้ ตอนมากย่อมมีความผูกพันในองค์การมากโดยผลส่งผ่านมาทาง
ความชัดเจนในบทบาทพนักงานที่ได้รบั การถ่ายทอดสังคมแบบมีตวั แบบมากย่อมมีความพึงพอใจ
ในงานมากโดยผลนีส้ ่งผ่านความรู เ้ กี่ยวกับองค์การพนักงานที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมแบบ
ยอมรับลักษณะเดิมมากย่อมมีความชัดเจนในบทบาทมาก ส่วนพนักงานที่ได้รบั การถ่ายทอดทาง
สังคมแบบไม่เป็ นทางการมากมีความพึงพอใจในงานมากซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคคลในแต่ละวิชาชีพก็
ได้รบั เนือ้ หาผ่านกลวิธีในการถ่ายทอดเชิงวิชาชีพที่แตกต่างกันออกไป โดยไม่มีเนือ้ หาที่ตายตัว
เหมือนกันในทุกวิชาชีพโดยการศึกษากลวิธีในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของนักศึกษา
วิชาชีพครู ก็เช่นกัน กลวิธีของการถ่ายทอดก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ รวมถึง
เนือ้ หาของการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพเพื่อส่งเสริมรู ปแบบและกระบวนการถ่ายทอดจิต
วิญญาณความเป็ นครูซ่งึ การประมวลเอกสารทัง้ แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีของการ
ถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพจะเป็ นเพียงแนวทางในการศึกษาเท่านัน้ โดยกลวิธีในการถ่ายทอด
ทางสังคมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู อาจจะมีกลวิธีท่ีเหมือนหรือแตกต่างจากนีก้ ็ได้ตาม
ความเหมาะสมของเนือ้ หาและสถานการณ์ท่แี ตกต่างกันออกไป
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพครู
นัน้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดนีม้ าประยุกต์ใช้ในการวิจยั เพื่อศึกษาถึงกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมวิชาชีพ
ครูท่ีได้จากงานวิจยั เชิงคุณภาพแล้วนาผลที่ได้มาสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
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ครู ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดนีเ้ ป็ นกรอบแนวคิดในการสร้างแนวการสัมภาษณ์ใน
การวิจยั ระยะที่ 1 ที่ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมมของครูผู้
มีจิตวิญญาณความเป็ นครู และเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูซ่งึ ผลที่ได้จะนามาสร้าง
โปรแกรมฯ ในงานวิจยั ระยะที่ 2 ซึง่ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองต่อไป
2.6 แนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา
จากข้อค้นพบในงานวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า มีตวั แปรเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและตัว
แปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เป็ นเงื่อนไขภายในที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูและตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็ นเงื่อนไขภายนอกที่ทาให้กลุม่ ตัวอย่างมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูซง่ึ สอดคล้องกับแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนาที่สรุปว่าเป็ นความเห็นชอบ
หรือปั ญญาที่รูแ้ จ้งเห็นจริงเป็ นทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถูกต้องเป็ นต้นทางของความดีงามทัง้ ปวงซึ่ง
การปฏิบตั ิก็ขึน้ อยู่กบั ความสามารถและพลังของความคิดบวกของแต่ละคนและระดับสติปัญญา
ซึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัย 2 อย่างคือ (1) ปรโตโฆสะเป็ นการฟั งเสียงจากผูอ้ ่ืนเพื่อการกระตุน้ หรือชัก
จูงจากภายนอก และ (2) โยนิโสมนสิการเป็ นการใช้ความคิดที่ถูกวิธี การรู จ้ กั คิด คิดเป็ น คิดเป็ น
ระบบ มองสิ่งทัง้ หลายโดยการใช้สติพิจารณา โดยมีรายละเอียดในส่วนของปั จจัยภายนอกและ
ปั จจัย ภายในที่ ท าให้บุค คลเกิ ด ความเห็ น ชอบและปฏิ บัติ ต นในทางที่ ดี เชื่ อ มโยงไปยังผลของ
เงื่อ นไขการมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เนื่ อ งจากจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู เป็ น ลัก ษณะของ
ความคิ ด ความเข้า ใจอัน จะน าไปสู่พ ฤติ ก รรมที่ เหมาะสมซึ่งเกิ ด จากปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกที่ทาให้เกิดจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ได้ผูว้ ิจัยจึงได้น าแนวคิดหลักสัมมาทิ ฏฐิ มาร่วม
อภิปรายในงานวิจยั ครัง้ นี ้
2.6.1 ความหมายหลักสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิ (Right Understanding) เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมหลายนัยแยก
เป็ น 2 คา คือ สัมมา หมายถึง ดีชอบ ถูกต้อง สมบูรณ์จริงแท้ และคาว่า ทิฏฐิ หมายถึง ความเห็น
ความเข้าใจ ความเชื่อถือ เมื่อรวมสองคาเข้าด้วยกันจึงเป็ นสัมมาทิฏฐิ หมายถึ ง ปั ญญาเห็นชอบ
ในอริย สัจ ๔ (พระพรหมคุ ณ าภรณ์ 2551) สอดคล้อ งกั บ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน (2546) ได้ใ ห้
ความหมายคาว่าสัมมาทิฏฐิ หมายถึง ปั ญญาเห็นชอบหรือความเห็นชอบตามทานองคลองธรรม
เช่น มีความเห็นว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ช่ วั เช่น เห็นว่าบิดามารดามีคณ
ุ ธรรมที่บุตรควรเคารพนับถื อ
หรือ เห็ น ว่า การอนุเคราะห์กัน การเกื ้อ กูล กัน การพึ่ งพาอาศัย กัน การให้อ ภัย กัน เป็ น แนวทาง
ก่อให้เกิดสันติสุขขึน้ ในสังคม ดังนั้นสัมมาทิฏฐิ ท่ีใช้ในที่นี ้ หมายถึง ความเห็นชอบตามทานอง
คลองธรรมการคิดเป็ นระบบอย่างสร้างสรรค์มีความถูกต้องตามหลักแห่งเหตุและผลในอริยสัจ 4 รู ้
ดีรูช้ ่ วั ไม่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องยึดประโยชน์สขุ ของส่วนรวมเป็ นที่ตงั้
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แบ่งระดับความเห็นชอบนีอ้ อกเป็ น 2 อย่าง คือ 1) สัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็ นโลกิยะ หมายถึง ความคิด
ทฤษฎี ค่านิ ยมที่ดาเนินไปตามวิถีของชาวโลก คนที่มีสัมมาทิฏฐิ ชนิดนีจ้ ะมีความเชื่อและการ
ยอมรับการกระทาและผลการกระทาของตน หรือมีความสานึกในความรับผิดชอบต่อการกระทา
ของตนเองและสังคม และ 2) สัมมาทิฏฐิ ท่ีเป็ นโลกุตตระ หมายถึง ความรูค้ วามเข้าใจสิ่งทัง้ หลาย
ตามสภาวะของมันเอง ไม่เอนเอียงไปตามความชอบของตนเองหรือหมู่คณะ ความรูค้ วามเข้าใจ
สอดคล้องกับความเป็ นจริงตามหลักไตรลักษณะ สัมมาทิฏฐิ แบบนีเ้ ป็ นขัน้ สัจธรรม ได้แก่ มรรค ผล
และนิพพานได้
ดังนัน้ สัมมาทิฏฐิ ทงั้ 2 ประเภทนี ้ ถือว่าเป็ นทางเกิดแห่งแนวคิดที่ถกู ต้อง เป็ นต้น
ทางของความดีงามทัง้ ปวง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคน คนเราจะปฏิบตั ิตามหลักสัมมาทิฏฐิ ระดับใดนัน้
ก็ขึน้ อยู่กบั ความสามารถและพลังของความคิดบวกของแต่ละคน และระดับสติปัญญาของแต่ละ
คน ยิ่งไปกว่านัน้ สัมมาทิฏฐิ จะก่อให้เกิดประโยชน์อนั น่าพอใจและนาไปสูก่ ารแก้ปัญหาทุกอย่างได้
จริงก็ตอ้ งอาศัยเหตุปัจจัย 2 อย่างนีเ้ สมอ คือ ปรโตโฆสะการฟั งเสียงจากผูอ้ ่นื และโยนิโสมนสิการ
การคิดเป็ น คิดถูกวิธี มีรายละเอียด ดังนี ้ 1) ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากผูอ้ ่ืนการกระตุน้ หรือชัก
จูงจากภายนอก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปั จจัยภายนอก คือ การรับฟั งคาแนะนาสั่งสอน การศึกษา
เล่าเรียนการสนทนาซักถามการฟั งคาบอกเล่าชักจูงของผูอ้ ่นื โดยเฉพาะการสดับพระสัทธรรมจาก
ท่านผูเ้ ป็ นกัลยาณมิตรนอกจากนั้น ข้อนีย้ ังรวมไปถึงการโฆษณา ข่าวสารสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ อินเตอร์เน็ต หรือข่าวสารต่างๆ เป็ นต้น แต่เสียงหรือคาเหล่านีจ้ ะต้องตัง้ อยู่บนฐานแห่งความ
ดี ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงและปราศจากอคติ 4 ประการ และ 2) โยนิโสมนสิการ หมายถึง การ
ใช้ความคิดถูกวิธี การรูจ้ กั คิด คิดเป็ น คิดเป็ นระบบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปั จจัยภายในคือกระทา
ในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทัง้ หลายโดยการใช้สติพิจารณารูจ้ กั สืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนัน้ ๆ
หรือปั ญหานัน้ ๆ ได้ เพื่อให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพั นธ์แห่งเหตุปัจจัยของมันเองรู จ้ ัก
มองสิ่งทัง้ หลายตามที่มนั เป็ น ไม่ใช่มองเหตุปัจจัยทัง้ หลายเพราะเราต้องการให้มนั เป็ นตามที่เรา
ต้องการปั จจัยที่ก่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ทงั้ สองอย่างนีจ้ ะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่ง
ไปไม่ได้ และตัง้ อยู่บนฐานแห่งความถูกต้องตามหลักธรรมและสอดคล้องกับเหตุผล
2.6.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสัมมาทิฏฐิ
ธนกร ชูสขุ เสริม (2560) ได้การประยุกต์ใช้สมั มาทิฏฐิ เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ง
ในสังคมไทยที่กาลังประสบอยู่ขณะนี ้ หลักสัมมาทิฏฐิ เป็ นระบบความคิดเห็นถูกต้อง เป็ นแสงทอง
เบือ้ งต้นของความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ทกุ คน ตัง้ แต่ระดับต้น
จนถึงระดับสูงสุดและเป็ นกระบวนการทางความคิด มีระบบที่ประกอบด้วยเหตุและผลตามหลัก
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ของอริยสัจ 4 ไม่อิงอาศัยประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง หลักการข้อนีส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้จริง ปั ญหาความขัดแย้งในครอบครัวก็ดี ในสังคมก็ดี ส่วนใหญ่จะ
เกิดจากความคิดที่ไม่ถูกต้องไม่มีเหตุผล มักถือตนเองเป็ นศูนย์กลาง มีผลประโยชน์แอบแฝง ไม่
ยึดถือเหตุผลและความถูกต้องในการขับเคลื่อนสันติสุขสู่สงั คม ไม่เคารพเหตุผลของแต่ละฝ่ าย
และไม่หาวิธีพูดคุยระดมความคิดกันถ้าฝ่ ายตนเองได้รบั ประโยชน์ก็จะบอกว่าเป็ นความคิดดี มี
ความถูกต้อง แต่ถา้ ฝ่ ายตนเสียประโยชน์ก็จะบอกว่า เป็ นความคิดที่ใช้ไม่ได้ พยายามหาวิธีการ
ยับยัง้ หรือประท้วงฝ่ ายตรงกันข้ามด้วยรูปแบบต่าง ๆในทางกลับกัน ถ้าครอบครัวก็ดีหรือกลุ่มคน
ในสังคมก็ดี รูจ้ กั ใช้ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่มีสมั มาทิฏฐิ เป็ นแกนกลางในการขับเคลื่อน
ความคิ ด ไปสู่ก ารกระท าที่ ถูก ต้องแล้ว ปั ญ หาความขัด แย้งต่ าง ๆ ก็ จะลดลงตามล าดับ และ
ก่อให้เกิดสันติสขุ ขึน้ แก่คนทุกกลุม่ ในสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
ส่วนที่ 3 แนวคิดสาหรับการพัฒนาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้
การเรียนรู ้ (Learning) ของนักจิตวิทยานัน้ เป็ นคาที่นกั จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม
(Behaviorists) กลุ่มปั ญญานิยม (Cognitive) และกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ใช้ในการศึกษา
หาความรู โ้ ดยให้ความหมายของการเรียนรู ใ้ นลักษณะที่ว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
ศักยภาพของพฤติกรรมของอินทรียต์ ่อสถานการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่อินทรียม์ ีประสบการณ์
ทางตรงหรือทางอ้อมกับสภาพการณ์นัน้ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือศักยภาพของ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเป็ นไปในลักษณะที่ค่อนข้างถาวรโดยไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่
เป็ นผลจากวุฒิ ภาวะ แนวโน้มการตอบสนองของเผ่าพันธุ์หรือสภาวะชั่วคราวต่างๆ เช่น ความ
เหนื่อยล้า ความเมา แรงขับพฤติกรรมและสภาวะอื่นๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ นัน้ จะ
เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่ก็ได้ โดยภาพรวมจะเห็นว่านักจิตวิทยากลุม่ ต่างๆ มีมมุ มองใน
สิ่งที่เหมือนกันคือ การพิจารณาพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนัน้ จะพิจารณา
จากพฤติกรรมที่สงั เกตได้ดว้ ยมุมมองที่ต่างกัน ทาให้นกั จิตวิทยาแต่ละกลุ่มมีความคิดต่างกันใน
ประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น การอธิ บ ายการเรีย นรู ก้ ลุ่ม พฤติ ก รรมนิ ย ม การอธิ บ ายจากการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สงั เกตเห็นได้ชดั เจนจาก
ปฏิกิรยิ าตอบสนองของบุคคลที่แสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้า ส่วนกลุ่มปั ญญานิยมอธิบายการเรียนรูโ้ ดย
เน้น ที่ ก ระบวนการในสมองซึ่ ง เป็ น ตัว บู ร ณาการ (Integrators) ที่ ท าให้บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู ้
นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมเห็นว่าการเรียนรูท้ าให้เกิดลักษณะนิสยั (Habits) เน้นพัฒนาการ
ของการตอบสนองว่า จะมี ก ารคงทนมากขึ น้ แต่ ก ลุ่ม ปั ญ ญานิ ย มเห็ น ว่าการเรีย นรู ท้ าให้เกิ ด
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โครงสร้า งทางปั ญ ญา (Cognitive Structure) หรือ ท าให้เกิ ด การเรีย นรู ใ้ นข้อ เท็ จ จริง (Factual
Knowledge) กล่าวคือ เมื่อเกิดการเรียนรูน้ นั้ บุคคลจะได้รบั ความรูใ้ นข้อเท็จจริงซึง่ สามารถไปปรับ
ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ สาหรับการเกิดการเรียนรู น้ นั้ กลุ่มพฤติกรรมนิยมอธิบายว่า เกิดจากการ
รวบรวมลักษณะนิสยั จากสถานการณ์ครัง้ ก่อนที่เหมาะสมมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ แต่ถา้
ไม่ได้ผลก็จะใช้วิธีการลองผิดลองถูกใหม่ จนกว่าจะได้วิธีการแก้ปัญหาที่ทาให้เกิดการเรียนรูต้ าม
เป้าหมายแต่สาหรับกลุ่มปั ญญานิยมนัน้ อธิบายว่า บุคคลใช้โครงสร้างของปั ญญาหรือความคิด
จากสถานการณ์เดิมมาพิ จารณาสภาพของปั ญ หาใหม่จนเกิดการหยั่งรู ห้ รือความคิดที่จะแจ้ง
(Insight) แล้วจึงใช้ความคิดนัน้ แก้ปัญหาจนเกิดการเรียนรูต้ ามเป้าหมาย (ประทีป จินงี่; และคน
อื่นๆ. 2558)
ซึ่งจากคาอธิบายดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผวู้ ิจยั ได้สนใจนาแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปั ญ ญา (Cognitive Behavior Modification) ร่ ว มกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสั ง คม (Social
Cognitive Theory) มาพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่ง เป็ นการจัด
ประสบการณ์ทางอ้อมให้กบั นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่กาลังจะขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 5 ได้เรียนรู ้ ซึ่งผูว้ ิจยั
เชื่อว่าเมื่อนักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรูอ้ นั เกิดจากประสบการณ์ทางอ้อมที่ผวู้ ิจยั ได้จดั โปรแกรมให้
นัน้ จะทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูเกิดการเรียนรูท้ ่ีจะเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูส้ กึ แล้วส่งผล
ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูมีพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มขึน้ ด้วย
3.2 แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification)
จากแนวคิดของแคลิช (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2560 ; อ้างอิงจาก H. Kalish : 1981)
กล่าวว่าการปลูกฝั งพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีหลายวิธีแต่วิธีท่ีเป็ นระบบและสามารถนามาใช้ใน
การเสริมสร้างพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)
เพราะเป็ นหลักการที่คลอบคลุมทัง้ แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู ้ การวางเงื่อนไขและแนวคิดทาง
จิตวิทยาต่างๆ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ท่สี ามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ แนวคิดของการ
ใช้หลักการพฤติกรรม นามาเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาพฤติกรรมนัน้ มีอยู่ดว้ ยกัน 2 วิธี (สมโภชน์
เอี่ ย มสุภ าษิ ต . 2560) วิ ธี แ รกคื อ วิ ธี ก ารควบคุม จากภายนอก (External Control) เป็ น วิ ธี ก าร
พัฒ นาพฤติก รรมของบุคคลอื่น ในกรณี ท่ี สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ก็สามารถพัฒ นา
พฤติกรรมของบุคคลนั้นได้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู ก้ ารวางเงื่อนไขจัดการกระทากับพฤติกรรม
โดยตรง ด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ได้ เช่น การเสริมแรงด้วยรางวัลหรือสิ่งของเพื่อ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่ยงั มีขอ้ จากัดของวิธีการควบคุมจากภายนอก ซึ่งเห็นได้จากงาน
ของ อิลลอนและแอซริน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต . 2560; อ้างอิงจาก Ayllon & Azrin: 1965) ได้
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ศึกษาว่าหลังจากที่ให้การเสริมแรงด้วยเบีย้ อรรถกร บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเป้าหมายเพิ่มขึน้ แต่
หลังจากที่ถอดถอนเบีย้ อรรถกรออกแล้วจะส่งผลให้พฤติกรรมลดลง ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะเบีย้ อรรถกร
เป็ นตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพมากในการเพิ่มพฤติกรรมแต่เนื่องจากการเสริมแรงไม่ได้เน้นที่
กระบวนการฝึ กให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเองแต่เป็ นการฝึ กให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
ด้วยการควบคุมจากภายนอก ทาให้บุคคลไม่ตระหนักถึงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของตนเอง (โสภิ
ดา ลิม้ วัฒนาพันธ์. 2538: 82) ดังนัน้ อีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพฤติกรรมเป้าหมายคือ
วิธีการควบคุมจากภายใน (Internal Control) หากต้องการจะพัฒ นาพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถ
ควบคุม สภาพแวดล้อ มของบุค คลที่ จ ะพัฒ นาได้โดยตรงอาจเลื อ กวิธีก ารเปลี่ ย นที่ ค วามรู ส้ ึก
(Feeling) หรือที่กระบวนการทางปั ญญา (Cognitive) เพื่อให้สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นอกจากนีย้ งั มีแนวคิดของ แคซดิน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2560; อ้างอิงจาก H.
Kazdin : 1978) ได้เสนอหลัก การพื น้ ฐานของแนวคิ ด การปรับ พฤติกรรมทางปั ญ ญาไว้ว่าเป็ น
กระบวนการที่เปลี่ยนความคิด การตีความ การตัง้ ข้อสันนิษฐานให้สง่ ผลไปสูก่ ารเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอกโดยนักปรับพฤติกรรมทางปั ญญามีความเชื่อดังนี ้ 1) กระบวนการทางปั ญญานัน้ มีผลต่อ
พฤติ ก รรม 2) กระบวนการทางปั ญ ญ าสามารถจั ด ให้ มี ขึ ้น และเปลี่ ย นแปลงได้ และ
3) พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็ น ผลเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางปั ญ ญา ดังนั้น
จุดมุ่งหมายของนักปรับพฤติกรรมทางปั ญญาจึงมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงทางปั ญญาเพื่อส่งผลให้
พฤติกรรมภายนอกเปลี่ยนแปลง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต . 2560; อ้างอิงจาก Mahoney.1974)
ทัง้ นีเ้ พราะกระบวนการทางปั ญญาและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กนั โดยคาลิช (Kalish. 1981) ได้
เสนอความสัมพันธ์ของสิ่งเร้า กระบวนการทางปั ญญา พฤติกรรมและผลกรรมว่ามีลกั ษณะแบบ
ปฏิสมั พันธ์กนั (Interaction) กล่าวคือ บุคคลแสดงพฤติกรรมภายนอกด้วยการชีแ้ นะ(Prompting)
จากกระบวนการทางปั ญญาและในขณะเดียวกันพฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ทางปั ญ ญา ดัง แสดงให้เห็ น ถึ ง ภาพสรุ ป ความสัม พั น ธ์ข องสิ่ ง เร้า กระบวนการทางปั ญ ญา
พฤติกรรมและผลกรรม ดังนี ้
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สภาวะทางสรีระวิทยา
สัมพันธภาพกับผู้อื่น

ภาพประกอบ 1ความสัมพันธ์ในลักษณะ Interaction
ที่มา: แคลิช (ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา. 2534 ; อ้างอิงจาก Kalish. 1981)
จากภาพที่แสดงข้างต้น นั้น จะเห็นได้ว่า ตัวแปรภายในบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมที่
บุ ค คลแสดงออก การปรับ พฤติ ก รรมดัง กล่ า วจึ ง เรี ย กได้ว่ า การปรับ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา
(Cognitive Behavior Modification หรื อ CBM) ซึ่ ง แนวคิ ด นี ้ บู ร ณ าการมาจากแนวคิ ด ของ
นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมปั ญญานิยม และแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มปั ญญานิยมมีความเชื่อ
ว่าพฤติกรรมภายนอกของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปนัน้ เป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางปั ญญา
ภายใน ดังนัน้ แนวคิดพฤติกรรมปั ญญานิยมจึงเชื่อว่ามีสิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งเร้า (S) กับพฤติกรรม
ภายนอก (B2) ซึ่งได้แก่ ความคิด ความเชื่อ เจตคติ ความคาดหวังที่เป็ นพฤติกรรมภายใน (B1)
โดยที่กระบวนการทางปั ญ ญาเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมภายนอกของบุคคล
ดั ง นั้ น ถ้า สามารถเปลี่ ย นกระบวนการทางปั ญ ญาได้ พฤติ ก รรมภายนอกของบุ ค คลย่ อ ม
เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมจะพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดนัน้ ยังขึน้ กับผลกรรมที่บคุ คลนัน้ ได้รบั ต่อ
การแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ด้วย (ประทีป จินงี่. 2540)
นอกจากนี ้ได้มี ผู้เสนอแนวคิ ด การเปลี่ ย นกระบวนการทางปั ญ ญาของบุค คลซึ่ง
กระทาได้หลายวิธีไว้หลายท่าน ดังเช่น มิชเชนบวมม์ (Meichenbaum. 1971) ได้ใช้การฝึ กสอน
ตนเอง (Self-Instruction Training) ที่ใช้วิธีพูดภายในใจตนเองหรือ SRR (Systematic Rational
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Restructuring) การเปลี่ยนโครงสร้างพิจารณาเหตุผลอย่างเป็ นระบบของ โกลด์ไฟร์ด (Goldfried.
1973) แ ล ะ แ น ว คิ ด RET (Rational Emotive Therapy) ข อ ง อิ ล ลิ ส (Ellis.1979)
ที่เชื่อว่า อารมณ์ของบุคคลเปลี่ยนได้โดยใช้ความคิดที่มีเหตุผลซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการเรียนรูจ้ าก
การสังเกตตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura.1986) ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้ จากการ
เรียนรูจ้ ากการสังเกตผ่านตัวแบบ ดังนัน้ ตามแนวคิดนีว้ ิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมภายในจึงเปิ ดกว้าง
เพราะถ้า ท าให้ก ระบวนการทางปั ญ ญาเปลี่ ย นแล้ว ก็ จ ะส่งผลถึ ง พฤติ ก รรมภายนอกในที่ สุด
(ประทีป จินงี่. 2540, น. 233 - 238)
ส าหรับ รู ป แบบของกระบวนการคิ ด Meichenbaum (ทิ พ ย์วัล ย์ สุทิ น . 2539: 30;
อ้างอิงจาก Meichenbaum. 1986: 346-350) อธิบายกระบวนการคิดแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1)
กระบวนการคิดในความหมายของสิ่งที่เกิดขึน้ ในความคิด (Cognitive events) มีลกั ษณะเป็ นการ
คิ ด และการมี ภ าพในใจโดยรู ส้ ึก ตัวของบุค คลและสามารถดึงออกมาใช้เมื่ อต้อ งการ ซึ่ง เบค
(Beck) เรียกว่าเป็ นความคิดอัตโนมัติ (Automatic thought) ซึ่งเป็ นการพูดในใจ หรือสิ่งที่เกิดขึน้
ภายใน และเป็ น ตัว กลางประสานระหว่า งความเป็ น เหตุผ ล ความคาดหวัง และสิ่ งที่ เกี่ ย วกับ
ความคิ ด ดังนั้น การคิ ด อัต โนมัติ จึงรวมถึงภาพในใจ ค าสัญ ลัก ษณ์ต่ างๆ ของบุค คล ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อบุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีเรียนรูส้ ิ่งใหม่ สถานการณ์ท่ีตอ้ งตัดสินใจหรือเมื่อมีความ
คาดหวั ง สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง 2) ความคิ ด ในลั ก ษณะกระบวนการคิ ด (Cognitive process) เป็ น
กระบวนการที่จัดการกับข้อมูลที่เข้ามาสู่บุคคล ซึ่งจะทาให้ตอ้ งเลือกว่าจะให้ความสนใจในเรื่อง
ใดบ้างในเวลาใดและเลือกวิธีการประเมินข้อมูลโดยกระบวนการที่เกิดขึน้ นีเ้ ป็ นไปอย่างอัตโนมัติ
และบุคคลมักไม่ทราบว่าตนเองมีกระบวนการจัดการกับข้อมูลอย่างไร และ 3 กระบวนการคิดใน
ลักษณะโครงสร้าง (Cognitive structures) ซึง่ โครงสร้างของความคิดประกอบด้วย บุคลิกลักษณะ
นิสยั ส่วนตัวของแต่ละบุคคล การตระหนักในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ความต้องการที่ซ่อนแฝง
อยู่ ความเชื่อ การให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆ คาสัญญาและเป้าหมายส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ประมวลผลข้อมูล (Information processing) และการจัดการกับพฤติกรรมทันใดของคนและมี
อิทธิ พ ลต่อการประเมินสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น ตัวกรองและการเลือกข้อมูลต่างๆ เข้าไปใน
กระบวนการจัดกระทากับข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ฮอล์ตนั (ทิพย์วลั ย์ สุทิน. 2539, น. 31; อ้างอิงจาก Haw 1990, p. 4044) ได้สรุปลักษณะกระบวนการคิดของบุคคลที่เป็ นสาเหตุของปั ญหามี 2 ลักษณะคือ 1) ปั ญหาที่
เกิดจากการที่บุคคล ควบคุมกระบวนการทางความคิดของตนเองได้นอ้ ยเกินไป (Under control)
คือเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบจะโต้ตอบกลับไปอย่างทันทีทนั ใดไม่สามารถที่จะรอหรือประวิงเวลาการ
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ตอบ โต้ เพื่ อให้ พ ฤติ ก รรม ของตน เองได้ รั บ ผลกรรม ระยะยาว โดยเฉพ าะผู้ ติ ดสุ ร า
และสารเสพติด ส่วนใหญ่มกั มีความรูส้ กึ ไวต่อความไม่พึงพอใจและไวต่ออารมณ์ทางลบมากเกิน
กว่าความเป็ นจริง ทาให้มีปฏิกิริยาที่หุนหันพลันแล่น ไม่ทนต่อความรูส้ ึกผิดหวังหรืออารมณ์ทาง
ลบและขาดแรงจูงใจที่จะควบคุมตนเอง และ 2) ปั ญหาที่เกิดจากการที่บคุ คลควบคุมกระบวนการ
ทางความคิดมากเกินไป (Over control) จนเกิดปั ญ หาขึน้ เพราะเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบก็จะคิด
ในทางลบต่อตนเอง เช่น การตาหนิตนเอง คิดไม่มีเหตุผล จนไม่สามารถตัดสินใจ แสดงพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาได้ในลักษณะที่เหมาะสมหรือแสดงพฤติกรรมที่มีปัญหาออกมา
3.3 ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
ส าหรับ งานวิ จัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ค ้น พบทั้งตัวแปรปั จ จัย ภายใน ประกอบด้วยแรง
บันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และปั จจัยภายนอก ประกอบด้วย การ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งตัวแปรปั จจัยภายในมีจานวนมากกว่า ผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์แล้วว่าสามารถ
เลือกพัฒนาที่กระบวนการทางปั ญญาเพื่อให้สง่ ผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้ตาม
แนวคิ ด จากทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูร า (Albert Bandura.
1986) เสนอว่ า ความหมายของการเรี ย นรู ้ (Learning) ไม่ จ าเป็ น ต้อ งพิ จ ารณาในแง่ ข องการ
แสดงออก (Performance) หากเพียงแต่การได้มาซึ่งความรู ใ้ หม่ (Acquired) ก็ถือว่าการเรียนรู ้
เกิดขึน้ แล้ว แม้ว่าจะไม่แสดงออกก็ตาม ดังนั้นการเรียนรู ต้ ามแนวคิดของแบนดูราจะเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในโดยไม่จาเป็ นต้องมีการแสดงออก และแนวคิดพืน้ ฐานของแบนดูรา
เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กับปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยส่วนบุคคล (Personal
Factor หรื อ P) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ความคิ ด ความเชื่ อ ความคาดหวั ง ฯลฯ ของบุ ค คลกั บ ปั จจั ย
สภาพแวดล้อม (Environmental Factor หรือ E) ซึ่งตัวแปรทัง้ 3 ตัวนีจ้ ะมีลกั ษณะที่มีอิทธิพลเชิง
เหตุ – ผล ซึง่ กันและกัน ดังนี ้
B

B = พฤติกรรม (Behavior)
P = ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor)
E = สภาพแวดล้อม (Environmental Factor)

P
ภาพประกอบ
2ปฏิสมั พันธ์ระหว่Eางพฤติกรรม กับปั จจัยส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อม

ที่มา: แบนดูรา (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2543 : 48 ; อ้างอิงจาก Bandura. 1989)
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3.3.1 แนวคิดกระบวนการการเสนอตัวแบบ (Modeling)
การเสนอตัวแบบนั้นเป็ นเทคนิคที่ พัฒ นามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู ท้ าง
ปั ญญาสังคมของแบนดูราที่มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้เป็ น
ผลมาจากการที่คนเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เท่านัน้ หากแต่ยงั ขึน้ อยู่กับปั จจัย
ส่ ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด้ ว ยความคิ ด และความรู ้สึ ก อี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ปั จจั ย ทั้ ง 3 นี ้ (พฤติ ก รรม
สภาพแวดล้อ ม ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล) จะมี ลัก ษณะของการก าหนดซึ่ ง กัน และกัน ถ้า ปั จ จัย ใด
เปลี่ยนแปลงไปอีกสองปั จจัยที่เหลือก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเสนอตัวแบบนีจ้ ะพิจารณา
ในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังถื อผลที่จะเกิดขึน้ บางอย่าง ซึ่งความ
คาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึน้ นีจ้ ะส่งผลให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม ลักษณะของ
กระบวนการการเสนอตัวแบบดูได้จากภาพดังนี ้
A

B

B1

C

ภาพประกอบ 3 แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ
โดยที่ A
=
การเสนอตัวแบบ
B1
=
ความคิดหรือความรูส้ กึ ของผูส้ งั เกตตัวแบบ
B
=
พฤติกรรมที่แสดงออก
C
=
ผลกรรม
จากกระบวนการแสดงตัวแบบนัน้ จะต้องมีการเสนอตัวแบบ (A) ที่ทาให้ผสู้ งั เกตเกิด
ความสนใจและคิดอยากจะทาตาม (B1) เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรม (B) ตามตัวแบบแล้วสิ่งที่
ตามมาคือผลกรรม (C) ที่เกิ ดขึน้ ต่อพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมที่ท าตามตัวแบบนั้นได้รบั การ
เสริมแรงทางบวกพฤติกรรมนัน้ ก็จะเกิดบ่อยครัง้ ขึน้ แต่ถา้ พฤติกรรมที่ทาตามตัวแบบนัน้ ได้รบั การ
ลงโทษพฤติ ก รรมนั้ น ก็ จ ะไม่ เกิ ด ขึ ้น อี ก (สมโภชน์ เอี่ ย มสุ ภ าษิ ต . 2543, น. 254) แบนดู ร า
(Bandura.1986) ได้กล่าวว่าตัวแบบมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3 ด้าน ดังนี ้
1. ช่วยให้บคุ คลเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ๆ หรือทักษะใหม่ๆ ซึ่งจากผลของตัวแบบใน
ลักษณะเช่นนีท้ าให้เราสามารถนาเอาวิธีการเสนอตัวแบบไปสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ให้กบั บุคคลที่
ยังไม่เคยกระทาพฤติกรรมดังกล่าวนัน้
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2. มี ผ ลท าให้เกิ ด การระงับ (Inhibition) หรือ การยุติ ก ารระงับ (Disinhibition)
การแสดงพฤติกรรมของผูส้ งั เกตตัวแบบได้ ทัง้ นีย้ ่อมขึน้ อยู่กบั ว่าเมื่อตัวแบบแสดงพฤติกรรมแล้ว
ได้รบั ผลกรรมเช่นใด ถ้าตัวแบบแสดงพฤติกรรมแล้วได้รบั ผลกรรมเป็ นที่ไม่พึงพอใจ แนวโน้มที่ผู้
สังเกตตัวแบบจะไม่แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนัน้ มีสงู มากเท่ากับว่าตัวแบบทาหน้าที่ระงับการ
เกิดพฤติกรรม
3. ช่วยให้พฤติกรรมที่เคยได้รบั การเรียนรูม้ าแล้วได้มีโอกาสแสดงออกหรือถ้าเคย
แสดงออกแล้วแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกมากนัก ให้แสดงออกมากขึน้ ผลของตัวแบบในลักษณะ
เช่นนีก้ ็จะทาหน้าที่เป็ นสัญญาณกระตุน้ ให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมา
จากแนวคิดพืน้ ฐานที่แบนดูรานาเสนอนัน้ เน้นว่าพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียว หากแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปั ญญา
ด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทางปั ญญาเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ซึ่งแบนดูราได้เสนอวิธีการหนึ่งที่สามารถใช้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางปั ญญาหรือพฤติกรรม
ภายในไว้คือ กระบวนการเรียนรู จ้ ากการสังเกต (Observational Learning) ที่ว่าพฤติกรรมของ
บุคคลเกิดขึน้ ได้จากการเรียนรูจ้ ากการสังเกตเป็ นการเรียนรูท้ ่ีบุคคลสังเกตจากพฤติกรรมของตัว
แบบจะเป็ นบุคคลในครอบครัว สังคม สื่อหรือสัญ ลักษณ์ต่าง ๆ แบนดูราได้เสนอกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบว่ามีดว้ ยกัน 4 กระบวนการ ซึง่ สามารถเขียนเป็ นภาพได้ดงั นี ้
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ตัวแบบ

กระบวนการเก็บจำ

กระบวนการกระทำ

กระบวนการจูงใจ

เหตุการณ์ที่เป็นตัว

การเก็บจำเป็น

การระลึกภาพจาก

ตัวจูงใจภายนอก

แบบความเด่นชัด

สัญลักษณ์

ปัญญา

- สิ่งที่จับต้องได้

- ทิศทางอารมณ์

การจัดระบบ

การสังเกตการกระทำ

ความรู้สึก

ทางปัญญา

ข่าวสารป้อนกลับ

- การกระตุ้น
ประสาทรับรู้

- ความซับซ้อน

การทบทวนทาง

การเทียบเคียงการ

- จำนวนตัวแบบ

ปัญญา

- คุณค่าในการใช้

การทบทวนการ

กระทำกับภาพจาก
ปัญญา

ประโยชน์

กระทำ

- ปฏิกิริยาจากผู้อื่น
- การควบคุม
สถานการณ์

แบบแผน
การทำ
ให้เหมือน

ตัวจูงใจที่เห็นคนอื่น
ได้รับตัวจูงใจตนเอง

- ส่งที่จับต้องได้
- การประเมินตนเอง

ลักษณะของผู้สังเกต

ภาพประกอบ 4 กระบวนการในการเรียนรู้จากการสังเกต
ที่มา: แบนดูรา (ประทีป จินงี่. 2540 : 95 ; อ้างอิงจาก Bandura. 1986)
การเรี ย นรู ้จ ากการสั ง เกตโดยผ่ า นตั ว แบบดั ง กล่ า วมี ก ระบวนการที่ ส าคั ญ
4 กระบวนการที่จาเป็ นต่อการเรียนรูจ้ ากการสังเกตหรือการเรียนรูจ้ ากตัวแบบถ้าขาดกระบวนการ
ใดไปการกระทาตามตัวแบบย่อมไม่สมบูรณ์ กระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบประกอบไป
ด้วยกระบวนการที่สาคัญ 4 ประการ ดังนี ้ 1) กระบวนการใส่ใจ (Attentional Processes) คนจะ
ไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้เลยถ้าขาดความใส่ใจและขาดการรับรูพ้ ฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออกมา สิ่งที่มี
อิทธิพลต่อกระบวนการใส่ใจนีม้ ีอยู่ 2 ประการ คือ (1.1) ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีความ
เด่นชัด จดจาได้ง่าย มีความดึงดูดใจสูง มีความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อยจะมีโอกาสทาให้ผู้
สังเกตใส่ใจได้มาก นอกจากนีพ้ ฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออกมาหากมีประโยชน์ต่อผูส้ งั เกตจะโน้ม
น้าวจิตใจผูส้ งั เกตให้ใส่ใจได้มาก และ (1.2) ลักษณะของผูส้ งั เกต ผูส้ งั เกตจะต้องมีประสาทการ
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รับ รู ก้ ารกระท าของตัว แบบที่ ดี มี ร ะดับ ความตื่ น ตัว ในการใส่ ใจพฤติ ก รรมของตัว แบบนั้น 2)
กระบวนการเก็บจา (Retention Processes) ในการเรียนรู โ้ ดยการสังเกต คนเราไม่สามารถจะ
เรียนรูไ้ ด้มาก ถ้าปราศจากการเก็บจาเพราะกระบวนการจานัน้ เป็ นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรม
ของตัวแบบที่ได้สงั เกตเห็นทุกครัง้ แล้วนามาวางรูปแบบของพฤติกรรมที่แน่ชดั การเก็บจาจะเป็ นใน
รูปแบบของสัญลักษณ์ซง่ึ เป็ นมโนภาพ (Imaginal) หรือภาษา (Verbal) การจาในลักษณะนีจ้ ะช่วย
ให้การจดจาทาได้ง่ายกว่าและคงทนกว่า ส่วนการฝึ กฝนโดยการทบทวนในใจหรือโดยกระทาจริง
จะส่ ง เสริม ให้ผู้เห็ น จ าพฤติ ก รรมของตัว แบบได้ดี ยิ่ ง ขึ น้ 3) กระบวนการกระท า (Production
Processes) เป็ นกระบวนการที่ผูส้ ังเกตดัดแปลงสัญ ลักษณ์จากการเก็บจามาเป็ นการกระทาที่
เหมาะสม กระบวนการนีจ้ ะเน้นถึงความสามารถและความพร้อมทางร่างกายในการกระทาตามตัว
แบบ อุป สรรคของกระบวนการกระท าก็ คื อ การดัด แปลงสัญ ลัก ษณ์ ให้ม าเป็ น การกระท าที่
เหมาะสมนั้นทาได้ยากมากในระยะแรกแต่เมื่อทราบถึงข้อบกพร่องระหว่างสัญ ลักษณ์กับการ
ดัด แปลงให้เป็ น พฤติ ก รรมจะช่ ว ยให้ก ารกระท าตามตัว แบบในคราวต่ อ ไปถูก ต้อ งมากยิ่ ง ขึ น้
นอกจากจะมีการสังเกตการณ์กระทาตามตัวแบบได้ดีแล้ว จะต้องมีการติดตามการกระทาซึ่งการ
ติดตามนีจ้ ะต้องเป็ นข้อมูลย้อนกลับที่แม่นยาด้วย จึงจะช่วยให้การกระทาตามตัวแบบได้ดียิ่งขึน้
4) กระบวนการจูงใจ (Motivational Processes) ทฤษฎีการเรียนรู ท้ างสังคมแสดงให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู ม้ า (Acquisition) กับการแสดงออก (Performance) เพราะในชีวิต
จริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถจะกระทาตามตัวแบบได้ทงั้ หมด มนุษย์จึงเลือกที่จะกระทาตามตัวแบบ
เมื่อการกระทานั้นให้ผลกรรมทางบวกมากกว่าจะเลือกทาตามการกระทาที่ให้ผลกรรมทางลบ
ดังนัน้ กระบวนการจูงใจจึงมีบทบาทที่สาคัญในกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบ ดังนัน้ ทัง้
4 องค์ประกอบจะขาดขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งการกระทาตามตัวแบบย่อมไม่สมบูรณ์เพราะการจัด
องค์ประกอบกระบวนการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบนีเ้ กิดจากการกระตุน้ ให้ผสู้ งั เกตใส่ใจกับตัว
แบบอย่ า งแท้จ ริงจนสามารถจดจ าและน ามาสร้างสัญ ลัก ษณ์ได้ ตลอดจนสามารถดัด แปลง
สัญลักษณ์นัน้ และนาออกมาใช้ได้ในภายหลัง โดยมีองค์ประกอบสุดท้ายคือ แรงจูงใจที่ทาให้ผู้
สังเกตแสดงการตอบสนองออกมาโดยเมื่อบุคคลสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้ว
ได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจ แนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนัน้ จะมีสูงขึน้ แต่เมื่อตัว
แบบแสดงพฤติกรรมบางอย่างแล้วได้รบั ผลกรรมที่ไม่พึงพอใจ บุคคลก็จะไม่เลียนแบบพฤติกรรม
นัน้
ส่วนปั จจัยที่เอือ้ อานวยต่อกระบวนการใส่ใจ ได้แก่ ลักษณะของตัวแบบที่ใกล้เคีย ง
กับผูส้ งั เกต เช่น อายุ เพศ เชือ้ ชาติ เจตคติ ซึ่งทาให้ผสู้ งั เกตรูส้ กึ ว่าเหมาะสมกับตนและทาให้เกิด
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ความคาดหวังว่า ถ้าตนแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบนั้น ก็จะได้รบั ผลกรรมในท านองเดียวกัน
(สุวรรณา วิรยิ ะประยูร. 2529, น. 13) นอกจากนีต้ วั แบบต้องมีลกั ษณะเด่นชัดเป็ นพิเศษ ตัวแบบที่
มีความเด่นชัดย่อมดึงดูดให้ ผูส้ งั เกตสนใจได้มากกว่าตัวแบบที่ไม่เด่นชัด ควรคานึงถึงทิศทางของ
อารมณ์และความรูส้ กึ ที่ผสู้ งั เกตมีต่อตัวแบบ หากผูส้ งั เกตชอบตัวแบบก็จะให้การใส่ใจกับตัวแบบ
มากกว่าผูส้ ังเกตที่ไม่ชอบตัวแบบซึ่งเหตุการณ์ท่ีเป็ นตัวแบบถ้ามีความซับซ้อ นน้อยจะท าให้ผู้
สัง เกตมี ค วามสนใจมากกว่า เหตุก ารณ์ท่ี เป็ น ตัวแบบมี ค วามซับ ซ้อ นมาก จ านวนตัว แบบใน
พฤติกรรมหนึ่งๆ หากมีตวั แบบแสดงหลายคนหรือกระทาซา้ ๆ จะเรียกความใส่ใจจากผูส้ งั เกตได้
มากกว่า ประกอบกับตัวแบบที่มีความหลากหลายก็สามารถทาให้บุคคลใส่ใจได้เช่นกัน (ประทีป
จิ น งี่ . 2540, น. 97 – 98) ส่ ว นกระบวนการเก็ บ จ าตัว แบบที่ แ สดงพฤติ ก รรมแล้ว เกิ ด ผลกรรม
บางอย่างที่เป็ นประโยชน์ต่อผูส้ งั เกตก็จะทาให้ระลึกถึงตัวแบบได้ง่ายขึน้ ต่อมาคือกระบวนการ
กระท า ผูส้ ังเกตจะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบได้ถูกต้องเพียงใด ขึน้ อยู่กับปริมาณการ
เรียนรูท้ ่ีได้จากการสังเกตและสาหรับกระบวนการ จูงใจ ผูส้ งั เกตจะได้รบั การจูงใจด้วยผลกรรมที่
ได้รบั จากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบถ้าพฤติกรรมของตัวแบบได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจหรือ
หลีกหนีสิ่งที่ไม่พึงพอใจได้ ผูส้ งั เกตก็มีแนวโน้มสูงที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบนัน้ เพราะ
เกิดความคาดหวังว่าจะได้รบั ผลกรรมตามที่ตวั แบบได้รบั (อังสนา ภัทรายุตวรรตน์. 2533, น. 7)
3.3.2 ประเภทของตัวแบบ
ตัวแบบแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ตัว แบบที่ มี ชี วิ ต จริง (Live Model) การเสนอตัว แบบวิ ธี นี ้เป็ น การให้ผู้
สัง เกตได้เห็ น ตัว แบบในสภาพการณ์ จ ริง ซึ่ง มี ข้อ ดี คื อ ตัว แบบสามารถเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรับ ปรุ ง
พฤติกรรมเพื่อให้แสดงพฤติกรรมได้ชดั เจนหรือเหมาะสมกับสภาพการณ์มากยิ่งขึน้ การเสนอตัว
แบบโดยวิธีนีท้ าให้ผสู้ งั เกตสนใจในตัวแบบและเลียนแบบพฤติกรรมตามตัวแบบได้ดีกว่าการเสนอ
ตัวแบบด้วยวิธีอ่ืน (Bandura. 1969, น. 178-186) แต่การเสนอตัวแบบด้วยวิธีนีต้ อ้ งคานึ งถึงผล
กรรมเพราะอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดไว้ล่วงหน้าเกิดขึน้ ทาให้ตวั แบบไม่ได้รบั ผลกรรมที่พึงพอใจ
ตามที่ควรได้รบั ตัวแบบที่มีชีวิตซึ่งผูส้ งั เกตสามารถปฏิสมั พันธ์โดยตรง เช่น พ่อ แม่ คนในครอบครัว
ครู และเพื่อน
2. ตัวแบบสัญ ลักษณ์ (Symbolic Model) เป็ นตัวแบบที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ
เช่น หนังสือการ์ตนู หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น มนุษย์ในปั จจุบนั เรียนรูส้ ิ่งต่างๆ ผ่านสื่อเหล่านี ้
ทัง้ ที่เป็ นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใช้สินค้า การแสดงอากัปกิริยาต่างๆ และที่เป็ นนามธรรม
เช่ น ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม เจตคติ เป็ นต้น แบนดู ร า (ประที ป จิ น งี่ . 2540, น. 97; อ้า งอิ ง จาก
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Bandura. 1975) เห็นว่าตัวแบบสัญลักษณ์เป็ นตัวแบบที่จะมีอิทธิพลต่อมนุษย์มากขึน้ เพราะการ
เผยแพร่ตัว แบบอย่ า งกว้า งขวาง ท าให้บุ ค คลได้รับ ประสบการณ์ จ านวนมากผ่ า นตัว แบบ
สัญลักษณ์ทางสื่อมวลชน ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยทาให้มนุษย์สามารถเก็บภาพการกระทา
กิจกรรมพฤติกรรมหลายๆ อย่างที่เกิดขึ น้ อย่างรวดเร็วมาศึกษาแบบภาพต่อภาพได้อย่างละเอียด
เช่น ตัวแบบที่เกี่ยวกับการสาธิตการเล่นกีฬา ฯลฯ
ในงานวิ จั ย ครั้ง นี ้ ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กใช้ ทั้ ง ตั ว แบบที่ มี ชี วิ ต จริ ง กั บ ตั ว แบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ พั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู โดยผู้วิ จั ย เชื่ อ ว่ า ตั ว แบบน่ า จะส่ ง ผลต่ อ
กระบวนการเรียนรู ซ้ ่ึงจะไปปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาและส่งผลถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูท่เี พิ่มขึน้ ได้
3.3.3 งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ตั ว แบบในการพั ฒ นาพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม
จากการประมวลเอกสารงานวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั หลายท่านได้นาเอาเทคนิคการใช้
ตัวแบบมาพัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ไว้ เช่น งานวิจยั ของ นันทวัฒน์ ชุนชี (2546)
ได้ศึก ษาการใช้ตัว แบบสัญ ลัก ษณ์ผ่ านสื่ อ หนังสื อ เรีย นเล่ม เล็ ก เชิง วรรณกรรมเพื่ อ พัฒ นาจิ ต
สาธารณะในนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างการ
ได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศของนักเรียนที่มีต่อจิต
สาธารณะและ เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ที่ได้รบั ตัว
แบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมกับกลุ่มที่ไม่ได้รบั ตัวแบบสัญลักษณ์
ผ่านสื่ อหนังสือ เรีย นเล่ม เล็ก เชิงวรรณกรรม กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ค้ ื อ นักเรีย น
ระดับชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2546 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเขต
ธนบุรี กรุ งเทพมหานคร จานวน 60 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายแล้วจับสลากแบ่งเป็ น กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ 1 ห้องเรียน ในแต่ละห้องสุม่ นักเรียนแบ่งเป็ นเพศชาย 15 คน เพศ
หญิ ง 15 คน ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 4 กลุ่ม ผูว้ ิจัยดาเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยใช้เวลาใน
การทดลองทัง้ หมด 24 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ หนังสือเรียนเล่ม
เล็กเชิงวรรณกรรมที่มีตวั แบบจิตสาธารณะจานวน 12 เล่ม สาหรับกลุ่มทดลองและหนังสือเรียน
เล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่ไม่มีตัวแบบจิตสาธารณะจานวน 12 เล่ม สาหรับกลุ่มควบคุม งานวิจัย
ของธรรมนัน ทิ กา แจ้งสว่าง (2547) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒ นาจิตสาธารณะด้วย
บทบาทสมมติกบั ตัวแบบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการ
ใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัวแบบในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
และศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างการได้รบั โปรแกรมพัฒนาจิ ตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกับตัว
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แบบกับเพศของนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา2546 โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสงขลา
จังหวัดสงขลา จานวน 68 คน โดยสุ่มเลือกห้องด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็ นกลุ่มทดลองและเป็ น
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 1 ห้องเรียน เป็ นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 17 คน การทดลองครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ใช้
เวลาในการทดลองทัง้ หมด 12 ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นีค้ ือ โปรแกรม
พัฒนาจิตสาธารณะด้วยบทบาทสมมติกบั ตัวแบบ จานวน 12 เรื่อง กับกลุม่ ทดลองและบทละครที่
ไม่มีเนือ้ หาเกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะจานวน 12 เรื่องกับกลุ่มควบคุม งานวิจยั ของสุคนธรส หุตะ
วัฒนะ (2550) ได้ทาการศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการเสนอตัว
แบบผ่านภาพการ์ตนู ร่วมกับการชีแ้ นะทางวาจาที่มีต่อ จิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคเสนอตัว
แบบผ่านภาพการ์ตนู ร่วมกับการชีแ้ นะทางวาจาที่มีต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลของการใช้โปรแกรมพัฒ นาจิตสาธารณะด้วยเทคนิคการ
เสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตนู ร่วมกับการชีแ้ นะทางวาจากับการอบรมเลีย้ งดูของนักเรียนที่มีต่อจิต
สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักเรียนระดับ ชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ของ
โรงเรียนพิชญ์ชนก ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จานวน 2 ห้องเรียนโดยจับฉลากเป็ นนักเรียน
กลุ่มทดลอง 1 ห้อง และเป็ นนักเรียนกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จานวนห้องละ 36 คน ในแต่ละห้องจะมี
การแบ่ ง นัก เรีย นออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยการวัด การอบรมเลี ย้ งดูแ บ่ ง เป็ น การอบรมเลี ย้ งดูแ บบ
ประชาธิปไตยมากและการอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยน้อย ได้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 4 กลุ่ม
จานวนกลุ่มละ 18 คน รวมทัง้ สิน้ 72 คน การทดลองครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ใช้เวลาในการทดลองทัง้ หมด 12
ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ โปรแกรมพัฒนา จิตสาธารณะด้วยเทคนิค
เสนอตัวแบบผ่านภาพการ์ตนู ร่วมกับการชีแ้ นะทางวาจา จานวน 12 ภาพ สาหรับกลุม่ ทดลองและ
ภาพการ์ตูน ที่ ไม่ มี เนื อ้ หาเกี่ ย วข้องกับ จิต สาธารณะจานวน 12 ภาพส าหรับ กลุ่ม ควบคุม จาก
งานวิจยั ของวิไล พังสะอาด (2542) ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้บทบาทสมมติและ
การใช้แม่แบบที่มีต่ อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัง
ตะเคียนวิทยาคม โดยศึกษาผลของการเลียนแบบพฤติกรรมของแม่แบบซึ่งแสดงโดยนักเรียนชัน้
มัธยมศึก ษาชั้น ปี ท่ี 2 ที่ มี พ ฤติก รรมกล้าแสดงออกจากผลศึกษาพบว่า นักเรียนที่ ได้รบั การใช้
แม่แบบมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกมากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการทดลอง
ของแบนดูราและรอส (Bandura, Ross and Ross, 1963, p. 3) ได้ศกึ ษาผลของการใช้ตวั แบบต่อ
การเลี ย นแบบโดยจัด แบ่ ง ตัว แบบเป็ น 3 ลัก ษณะ คื อ แม่ แ บบที่ เป็ น ชี วิ ต จริง แม่ แ บบที่ เป็ น
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ภาพยนตร์แสดงโดยคนจริงและแม่แบบที่ทาเป็ นภาพยนตร์การ์ตูน กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กก่อนวัย
เรียน พบว่า เด็กที่ได้รบั ตัวแบบก้าวร้าว แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้ แต่กลุ่มที่ไม่ได้รบั ตัวแบบ
ไม่ค่อยมีพฤติกรรมก้าวร้าวปรากฏและตัวแบบที่เป็ นภาพยนตร์มีผลต่อพฤติกรรมของผูส้ ังเกต
ทัดเทียมกับ ตัวแบบจากชีวิตจริง
จากการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ สรุ ปได้ว่า การเลือกใช้ตัวแบบ
สามารถปรับพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒ นาจริยธรรมด้านต่างๆ พัฒ นาจิตสาธารณะ
พัฒนาเจตคติ พัฒนาสุขนิสยั ความสามารถทางการเรียน ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจนาตัวแบบมาใช้ใน
การสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู พัฒนาเจตคติ
ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู เพื่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระบวนการทางปั ญ ญาแล้ว ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่จิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3.4 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู
สาเหตุ ข องการเกิ ด พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากจิ ต ลั ก ษณะตาม
สถานการณ์หรือการปฏิสมั พันธ์แบบในตน (Organismic Interaction) ซึ่งเป็ นลักษณะทางจิตของ
บุคคลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกั บสถานการณ์ปัจจุบันที่บุคคล
เผชิญอยู่ เป็ นจิตลักษณะที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือเป็ นจิตลักษณะที่อยู่ภายใต้
อิทธิพลของสถานการณ์ท่ีคาดว่ามีความเกี่ยวข้องสาคัญกับพฤติกรรมของบุคคล เช่นเดียวกันจาก
ข้อค้นพบตัวแปรที่สาคัญของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครุท่ีได้จากการวิจยั คุณภาพในระยะที่ 1 พบว่า มี 3 ตัวแปรที่สาคัญ คือ แรงบันดาลใจที่อยากจะ
เป็ นครู เจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพครู และการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งในงานวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ ิจยั จึงได้นา
ตัวแปรทัง้ สามตัวนีม้ าใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูโดยเลือกพัฒนาที่กระบวนการทาง
ปั ญญาเพื่อให้สง่ ผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
3.4.1 แนวคิดแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะเป็ นครูกับพฤติกรรมทีด่ ี
แรงบันดาลใจเป็ นตัวแปรสาคัญที่เป็ นปั จจัยภายในของการมีจิตวิญญาณความ
เป็ น ครู ท่ี ได้จ ากข้อ ค้น พบในงานวิจัยเชิงคุณ ภาพระยะที่ 1 เพราะแรงบัน ดาลใจเป็ น เรื่อ งของ
ความรูส้ กึ ซึ่งมีอิทธิพลที่สาคัญต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยา ดังตัวอย่างงานวิจิยของ ดุษฎี โยเหลา
และคณะ (2556) ได้ก ล่ า วว่ า แรงบัน ดาลใจเป็ น พลัง อ านาจในตนเองชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใช้ในการ
ขับเคลื่อนความคิดและการกระทาใดๆ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้ ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระทานัน้ จะยากสัก
เพียงใด ตนก็พร้อมที่จะฝ่ าฟั นอุปสรรคทัง้ หลายสูค่ วามสาเร็จที่ตอ้ งการให้จงได้ แม้จะต้องเสียสละ
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บางสิ่งของตนเองไปบ้างก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ถ้าจะช่วยนามาซึ่งผลสาเร็จที่ตอ้ งการนัน้
สอดคล้อ งกับ ทัศ นะของ ภู เบศร์ สมุท รจัก ร(2552) ที่ อ ธิ บ ายที่ ม าของค าว่ า “แรงบัน ดาลใจ”
(inspiration) ว่ามาจากภาษาละตินว่า สปิ ราเร่ (Spirarae) หมายถึง ลมหายใจซึ่งเป็ นรากศัพท์
ของคาว่า Spirit ที่แปลว่า จิตวิญญาณ คาว่า Inspire จึงแปลว่า การผ่านลมหายใจหรือการผ่าน
จิตใจของคนหนึ่งเข้าไปในอีกคนหนึ่งลมหายใจหรือจิตใจที่ผ่านเข้าไปนี ้ จึงเป็ นสิ่งที่ทาให้ผรู้ บั นัน้
ดาเนินชีวิตได้ นอกจากนัน้ ยังระบุว่าแรงบันดาลใจน่าจะจัดเป็ นแรงจูงใจ (Motivation) แต่ว่าตารา
และแนวคิดทฤษฎีไม่ได้กล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างแรงบันดาลใจมีเพียงประเด็นภาวะ
ผูน้ าที่กล่าวถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจที่เชื่อมโยงกับเทคนิคการเป็ นผูน้ า โดยมีหลักคิดว่าการเป็ น
ผูน้ าต้องรู จ้ ักการจูงใจคนด้วยวิธีการต่างๆ ดังเช่น การอธิบายตามแนวคิดทฤษฎีลาดับขัน้ ความ
ต้องการของ Maslow ทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderfer ทฤษฎีสองปั จจัยของ Herzberg เป็ น
ต้น อย่างไรก็ตามแรงบันดาลใจอาจไม่เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นใดๆ ไม่มีสิ่งตอบแทนจาก
ภายนอกมาให้เปรียบเทียบกับความต้องการเพื่อบอกว่าเท่ากับที่คาดหวังหรือน้อยกว่าที่คาดหวัง
ในทางกลับกันแรงบันดาลใจเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลหนึ่งเกิดความรูส้ กึ ประทับใจ เลื่อมใส ศรัทธา
ในคาพูด แง่คิดหรือการกระทาบางอย่างของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนกระทั่งสามารถมากากับเจต
คติและพฤติกรรมของตนและกลายเป็ นพลัง หลักการและตัวตน เช่น โอบามาสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่ชาวอเมริกนั ด้วยคาว่า Change และ We can พจน์ ใจชาญสุขกิจ.(มปพ. :3-4, Online) ได้
กล่าวถึงที่มาของแรงบันดาลใจในบริบทของการบริหารงานองค์กรของผูน้ าไว้ว่า แรงบันดาลใจนัน้
สามารถเกิดขึน้ ได้ภายใต้สภาวการณ์ท่ีหลากหลายขึน้ อยู่กับปั จจัยต่างๆ ที่รายล้อมตัวเราและ
สังคมในแต่ละช่วงเวลารวมถึงความปรารถนาที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจแบ่งได้ ดังนี ้ 1) แรง
บันดาลใจจากเป้าหมาย (Inspiration by Goal) แต่ละองค์กรต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันบาง
แห่งตัง้ เป้าหมายไว้สงู เพื่อความท้าทายและต้องการไปให้ถึงซึง่ จุดหมายนัน้ ให้ได้ขณะที่บางองค์กร
ตัง้ เป้าหมายกลางๆ ดูความเป็ นไปได้ไม่สูงเกินไปไม่ต่า เกินไปเผื่อสาหรับความไม่สมหวังที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะตัง้ เป้าหมายไว้สงู หรือต่าเพียงใดหากองค์กรสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้พนักงานเหล่านัน้ เลือกที่จะตามหาจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ได้คนที่ตงั้ ไว้สงู อาจต้อง
ใช้ความพยายามทุ่มเทมากกว่าแต่ความสาเร็จที่รออยู่ก็นบั เป็ นความคุม้ ค่าแห่งการรอคอยโดยมี
แรงบัน ดาลใจคอยกระตุน้ ไม่ให้เกิดความท้อแท้แรงบันดาลใจจากเป้าหมายก่อให้เกิดการวาง
ตาแหน่งที่เหมาะสมตรงกับเส้นทางในการเข้าถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร 2) แรงบันดาลใจจาก
ต้ น แบบ (Inspiration by Role Model) การที่ อ งค์ ก รเลื อ กทิ ศ ทางขององค์ ก รอื่ น ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จมาเป็ นแบบอย่างหรือผูบ้ ริหารพนักงานที่มีความโดดเด่น ก็สามารถสร้างความเป็ น
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ต้น แบบก่อให้เกิ ดความศรัท ธา เชื่อถื อ ความรู ส้ ึกดังกล่าวย่อมพัฒ นาออกมาเป็ น ความรู ส้ ึกที่
ต้องการยึดถือไว้เป็ นแบบอย่างซึ่งอาจเกิดขึน้ ได้จากความรูส้ ึกที่มีต่อประสบการณ์ท่ีได้รบั แล้วแต่
ว่าจะเกิดขึน้ จากการรับรู ข้ ่าวสารการเข้าไปมีส่วนร่วมการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ตาม แรงบันดาลใจจากต้นแบบย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิตการเลือกทางเดินให้กบั ชีวิตเจต
คติมุมมองความคิดรวมถึงการตัดสินใจจากเรื่องต่างๆในทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ 3) แรง
บั น ดาลใจจากแรงกระตุ้น (Inspiration by Motivation) การที่ อ งค์ก รเลื อ กการใช้เหตุ ก ารณ์
สถานการณ์ช่วงจังหวะเวลาเงื่อนไขต่างๆ สามารถทาให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ ที่อาจไม่ได้มี
การตัง้ ใจหรือเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงเวลานัน้ ๆ ก็สามารถทาให้เกิดแรงบันดาลใจได้ การ
ใช้แ รงบั น ดาลใจในลั ก ษณะนี ้อ าจน าไปใช้ใ นการตั ด สิ น ใจการเลื อ กสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ อ าจมี
ความสาคัญต่อองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเป็ นแรงบันดาลใจที่เกิดขึน้ จากการถูกการกระตุน้ ให้
เกิดขึน้ จึงต้องอาศัยความรอบคอบแม่นยา และต้องคานึงถึงประสิทธิผลมากกว่าแรงบันดาลใจอื่น
นอกจากนีแ้ รงบันดาลใจที่เกิดจากแรงกระตุน้ ยังครอบคลุมถึงการเลือกบริโภคการตัดสินใจภายใต้
ข้อมูลข่าวสารเนือ้ หาสาระที่ได้รบั และฐานข้อมูลในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าด้วย และ 4) แรง
บันดาลใจที่เกิดขึน้ จากการขับเคลื่อน (Inspiration by Dynamic) เป็ นแรงบันดาลใจที่เกิดขึน้ โดย
ธรรมชาติแล้วแต่จงั หวะของช่วงวิถีชีวิตว่าในช่วงนัน้ จะพบเจอกับอะไรที่จะส่งผล และมีอิทธิพลใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ แรงบันดาลใจที่เกิดจากการขับเคลื่อนนีอ้ าจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยและมีผล
ต่อองค์กรในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก
ดังนัน้ แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู สามารถสรุปได้ว่า การที่บคุ คลได้เกิด พลัง
อานาจในตนเองที่ใช้ในการขับเคลื่อนความคิดและการกระทาพฤติกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อให้
บรรลุสคู่ วามสาเร็จที่ตอ้ งการ
การวัด แรงบัน ดาลใจที่ อ ยากจะเป็ น ครู ในงานวิ จั ย ของ Thrash and Elliot.
(2003) ได้ศกึ ษาโครงสร้างทางจิตของตัวแปรแรงบันดาลใจและได้พฒ
ั นาแบบวัดแรงบันดาลใจขึน้
โดยแบบวัด มี ลัก ษณะเป็ น มาตรประเมิ น ค่ า 7 ระดับ หลังจากแบบวัด นี ถ้ ูก พัฒ นาขึน้ มาก็ ได้มี
งานวิจัยในปี ต่อมาที่ท าการศึกษาเกี่ ยวกับแรงบัน ดาลใจได้นาแบบวัดของ Thrash and Elliot.
(2003) มาใช้วดั แรงบันดาลใจ ต่อมา Fulmer. (2007) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลทางบวก
ภาวะทางอารมณ์กบั แรงบันดาลใจของนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจานวน 145 คน ตัว
แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ แรงบั น ดาลใจ ผลทางบวก (Positive Effect) และภาวะทางอารมณ์
(Temperament) เครื่องมื อที่ใช้วัดแรงบัน ดาลใจเป็ น แบบวัดของ Thrash & Elliot. (2003) แบบ
วั ด ผลทางบวก (Positive Effect) ของ Watson et al (1988) และแบบวั ด ภาวะทางอารมณ์
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(Temperament) ของ Keirsey. (1969) ผลการวิจัยพบว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทาง
อารมณ์กับแรงบันดาลใจแต่พบว่าผลทางบวก (Positive Affect) ส่งผลต่อแรงบันดาลใจ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 (ß=.35) ในงานวิจยั ของ Milyavskaya. (2011) ได้ศึกษาถึงอิทธิพล
ของลักษณะแรงบัน ดาลใจและแรงบัน ดาลใจในเป้าหมายต่อความก้าวหน้าของเป้าหมายซึ่ง
ทาการศึกษากับนักศึกษาจานวน 193 คน โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ แรงบันดาลใจ บุคลิกภาพ 5
องค์ประกอบ Goal descriptions, Goal inspiration, Goal progress เครื่องมือที่ใช้วดั ได้แก่ แบบ
วัดแรงบันดาลใจของ Thrash & Elliot. (2003) แบบวัดบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบของ Gosling,
Rentfrow & Swann. (2003) แบบวัด Goal descriptions ของ Koestner และคณะ. (2008) แบบ
วัด Goal inspiration และGoal progress ผู้วิจัยสร้างขึน้ เองซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุคลิกภาพ
แบบเปิ ดเผย (ß=.18) และลักษณะแรงบันดาลใจ (ß=.20) ส่งผลต่อความก้าวหน้าของเป้าหมาย
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 และในงานวิจัย เชิ งทดลองที่ Gonzalez, Metzler, and
Newton. (2011) ได้ท าการศึ ก ษาผลของการพู ด กระตุ้น ที่ มี ต่ อ แรงบัน ดาลใจ แรงจู ง ใจตาม
สถานการณ์และอารมณ์ของนักกีฬา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักกีฬาฟุตบอลจานวน 151 คน
และแบ่งนักกีฬาออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มทดลองซึ่งกลุ่มนีจ้ ะได้รบั การทดลองโดยให้ดู
คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการพูดกระตุน้ ของโค้ชซึ่งเป็ นการพูดกระตุน้ เสริมพลังและเป็ นช่วงเวลาของการ
พักครึง่ การแข่งขัน ส่วนกลุ่มควบคุม ได้ดคู ลิปที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับการสอนเทคนิคและรูปแบบการ
เล่นโดยเครื่องมือที่ใช้วดั แรงบันดาลใจเป็ นแบบวัดของ Thrash & Elliot. (2003) แบบวัดแรงจูงใจ
สถานการณ์ ข อง Guay, Vallerand, and Blanchard. (2000) และแบบวัด อารมณ์ ข อง Lang
(1985) ซึ่งผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองมี แรงบัน ดาลใจเพิ่ม มากขึน้ จากการที่ ได้ดูคลิป และมี
สภาวะอารมณ์ท่ฮี กึ เหิมมากกว่ากลุม่ ควบคุม ส่วนแรงจูงใจตามสถานการณ์มีไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูกบั พฤติกรรมที่ดี
ในงานวิ จัย ของ ดุษ ฎี โยเหลาและคณะ (2556) ได้ศึ ก ษางานวิ จัย เรื่ อ งการประเมิ น ผลจาก
ภาพยนตร์เพื่ อ สร้า งแรงบั น ดาลใจของนิ สิ ต ปริญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โรฒ มี
วัต ถุป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ประเมิ น ผลลัพ ธ์ข องการชมภาพยนตร์ส ร้างแรงบัน ดาลใจที่ จัด ขึน้ ในปี
การศึกษา 2555 ที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม และมีวตั ถุประสงค์รองเพื่อทาความเข้าใจความหมาย
ของแรงบันดาลใจของนิสิตที่ชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจและเพื่อสร้างและพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุและผลของการอธิบายแรงบันดาลใจของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจยั เป็ น
แบบผสานวิธีทงั้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพในระยะ
ที่หนึ่งเพื่อทาความเข้าใจความหมายของแรงบันดาลใจและใช้การวิจยั เชิงปริมาณในระยะที่ สอง
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เพื่อสร้างและพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของแรงบันดาลใจ ทัง้ นีม้ ีกลุม่ เป้าหมายหลักเป็ นนิสิต
ระดับปริญญาตรีท่ีชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ ปี การศึกษา 2556 แบ่งออกเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
ระยะแรกเป็ นนิสิตปริญญาตรี จานวน 40 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่สองมีจานวนตัวอย่ างที่
นามาวิเคราะห์ขอ้ มูล 462 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพใช้แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
Grounded Theory (GT) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้สถิติการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้า งเชิงเส้น ผลจากการวิจัย พบว่า การชมภาพยนตร์มี ผลให้เกิ ดแรงบัน ดาลใจโดยแรง
บันดาลใจนีน้ ิสิตให้ความหมายของแรงบันดาลใจหลังจากชมภาพยนตร์แล้ว ประกอบด้วยประเด็น
หลัก (Core categories) 3 ประเด็นคือ แรงส่งไปสูเ่ ป้าหมาย แรงในตนเองและแรงรับจากผูอ้ ่นื โดย
ที่แรงส่งไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ไฟจุดประกายตามฝั น หมายถึง ความรูส้ ึกกระตุน้ ที่นิสิต
เกิด ขึน้ ในขณะนั้น ที่ ต ้องการท าสิ่งใด สิ่งหนึ่ ง ความรู ส้ ึก กระตุ้น ให้ไปสู่เป้าหมาย ความรู ส้ ึก ที่
ก่อให้เกิ ดก าลังใจ ท าตามเป้าหมายที่ เคยตั้งไว้ และ 2) ความต้องการฝ่ าฟั น ที่ จะท าให้สาเร็จ
หมายถึง ความรูส้ กึ ที่จะทาให้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ ส่วนแรงในตนเอง ประกอบด้วย 1) การ
เข้าใจความหมายในชีวิต 2) การมีความหวัง 3) การอดทนไม่ยอมแพ้ และ 4) ความตัง้ ใจอย่างแน่ว
แน่ในขณะที่แรงรับจากผูอ้ ่ืน หมายถึง การมีพลังที่เกิดจากความรักที่ได้รบั ประกอบด้วย 1) ความ
รักของพ่อและแม่ และ 2) ความรักจากคนแปลกหน้า ส่ว นผลจากการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า แรง
บันดาลใจที่เกิดจากการชมภาพยนตร์เป็ นตัวบ่งชีท้ ่ีสาคัญของตัวแปรแฝงแรงบันดาลใจ สาเหตุท่ี
สาคัญของตัวแปรแฝงแรงบันดาลใจ คือ บุคลิกภาพการมีอดุ มการณ์และการถ่ายทอดทางสังคม
ด้านการมีเป้าหมายตามลาดับจากสาคัญมากที่สดุ ผลลัพธ์ท่ีสาคัญของตัวแปรแฝงแรงบันดาลใจ
คือ แรงจูงใจในการลิ ขิต ตนเองโดยมี น ้าหนัก ของตัวแปรบ่งชี ท้ ่ี สาคัญ คื อ การลิ ขิต ตนเองจาก
แรงจู ง ใจภายใน สรุ ป โดยรวมงานวิ จัย เชิ ง ปริม าณและงานวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ พบว่ า การชม
ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงบันดาลใจได้และแรงบันดาลใจที่เกิดนีม้ ีผลต่อพฤติ กรรมที่
ดีในอนาคตจึงควรสนับสนุนให้มีโครงการนีอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีการเพิ่มกิจกรรมก่อนและ
หลังจากการชมภาพยนตร์และเพิ่มรายชื่อภาพยนตร์เพื่อให้ผูท้ ่ีดูแล้วได้มีทางเลือกใหม่เพิ่มขึน้
งานวิจยั ของ ละเอียด แจ่มจันทร์ จินตนา อาจสันเที๊ยะ และสุภาวดี สมจิตต์ (2556) ได้ศึกษาเจต
คติและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่ อ
สอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีวตั ถุประสงค์ศึกษาเจตคติและแรง
บันดาลใจของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
สอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยใช้วิธีการวิจยั ผสมผสานเพื่อเป็ น
ข้อมูลสาหรับการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมต่อไป กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ปี
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การศึกษา 2555 และชัน้ ปี ท่ี 2, 3, 4 ปี การศึกษา 2556 รวม 193 คน เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก บัน ทึก การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์สาระสาคัญ ผลการวิจยั พบว่า 1) เจตคติของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูง ได้แก่ เรื่อง
ความคาดหวังต่อการสอบผ่าน 8 วิชาในครัง้ แรก มีความพยายามในการหาวิธีชนะอุปสรรคโดย
ได้รบั แรงสนับสนุนกาลังใจจากครอบครัวคนใกล้ชิด กิจกรรมที่ ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เรื่องการอ่าน
เอกสาร/ตาราก่อนทาข้อสอบ ทากิจกรรมไม่ทนั เวลาและการทบทวนความรูข้ ณะฝึ ก ภาคปฏิบตั ิไม่
สมบูรณ์ 2) นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการสอบผ่านเพื่อบุคคลที่รกั สมศักดิ์ศรี กลัวอายเพื่อน
ความภูมิใจตนเอง ได้รบั เงินค่าใบอนุญาตฯ เริ่มต้นดีมีชยั กว่าครึง่ มีแรงกดดันจากรุ ่นพี่ และเพื่อ
วิทยาลัยและอาจารย์ และงานวิจัยของ มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการ
สร้างแรงบันดาลใจจากข้อคิดคาคมเพื่อใช้ในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2558 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรียนเกิดแรงบันดาลใจจาก
ข้อคิดคาคมของบุคคลต่างๆ เป็ นแนวทางในการค้นหาจุดเด่น ความน่าสนใจเป้าหมายของตนเอง
และเพื่อให้นกั เรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาการจัดรูปแบบในจัดทาแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์ ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการสร้างแรงบันดาลใจจากข้อคิดคาคมเพื่อใช้ในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ทัศนศิลป์ สรุปผลนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 491 จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การประเมินการนาเสนอข้อคิดคาคมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแฟ้มสะสมผลงานทัศนศิลป์
นักเรียนห้อง ม.4/1 ผ่าน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.90 นักเรียนห้อง ม.4/2 ผ่านจานวน 51
คน คิดเป็ นร้อยละ14.95 นักเรียนห้อง ม.4/3 คิดเป็ นร้อยละ13.19 นักเรียนห้อง ม.4/4 คิดเป็ นร้อย
ละ 14.36 นั ก เรี ย นห้อ ง ม.4/5 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 7.66 นั ก เรี ย นห้อ ง ม.4/6 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 7.33
นักเรียนห้อง ม.4/7 คิดเป็ นร้อยละ 5.86 นักเรียน ม.4/8 คิดเป็ นร้อยละ 9.97 นักเรียน ม.4/A คิด
เป็ นร้อยละ 6.45 นักเรียน ม.4/B คิดเป็ นร้อยละ 7.33 จากจานวนนักเรียน 491 คน มีนกั เรียนผ่าน
จานวน 341 คน คิดเป็ นร้อยละ69.45 การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นกั เรียนได้เกิดแนวคิด
แรงบัน ดาลใจใน การสร้า งสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะและการสร้า งแรงบัน ดาลใจในการเรี ย น การ
ปฏิบตั ิงาน การมีเป้าหมายในชีวิตมีบคุ คลต้นแบบที่เป็ นแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิต
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจ สรุปได้วา่ แรง
บันดาลใจเกิดจากตัวแปรที่เกิดจากตัวบุคคลซึ่งอาจเป็ นตัวแปรลักษณะทางจิต การรูค้ ิด หรือเป็ น
ตัวแปรลักษณะบุคลิกภาพ และแรงบันดาลใจสามารถเกิดได้จากสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู ้ การเห็นแบบอย่างของผูท้ ่ีประสบความสาเร็จในชีวิต เป็ น
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ต้น ดังนัน้ ในงานของผูว้ ิจยั ได้สนใจที่จะพัฒนาตัวแปรแรงบันดาลที่อยากจะเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3.4.2 แนวคิดเจตคติทดี่ ตี ่อวิชาชีพครูกับพฤติกรรมทีด่ ี
เจตคติเป็ นตัวแปรสาคัญที่เป็ นปั จจัยภายในของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ี
ได้จากข้อค้นพบในงานวิจยั เชิงคุณภาพระยะที่ 1 เพราะการที่บคุ คลเกิดความรูส้ กึ ที่ดีตอ่ วิชาชีพครู
ย่อมส่งผลให้เกิดความคิดว่าวิชาชีพครูมีประโยชน์แล้วก็แสดงออกถึงแนวโน้มที่แสดงถึงเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครูน่ นั เอง เพราะเจตคติมีอิทธิพลที่สาคัญต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยาและเป็ นสาเหตุ
ให้บุค คลมี พ ฤติ ก รรมในวิ ถี ท างที่ แน่ น อน เจตคติ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ บุค ลิ ก ภาพการรับ รู แ้ ละ
แรงจูงใจของบุคคล ซึ่งเจตคติเป็ นสภาวะแห่งความพร้อมทางด้านจิตใจซึ่งเกิดจากประสบการณ์
สภาวะความพร้อมนี เ้ ป็ นแรงที่จะกาหนดทิ ศทางของปฏิกริยาของบุคคลที่ มีต่อบุคคลอื่น วัตถุ
สิ่งของและสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้อง (สุรพงษ์ ชูเดช. 2542, น. 31; อ้างอิงจาก Alport.1935, p. 810)
เจตคติเป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลที่อยู่ในรูปของความรูเ้ ชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีประโยชน์หรือโทษมากน้อยเพียงใดจนเกิดความรู ส้ ึกชอบหรือไม่ชอบซึ่งจะนาไปสู่ความ
พร้อมที่จะกระทาสิ่งนัน้ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความชอบหรือไม่ชอบของบุคคล (ดวงเดือ น
พันธุมนาวิน. 2530, น. 125) แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ เฟอร์กสู นั (อ้อมเดือน สดมณี ;พรเทพ
เสถียรนพเก้า; และสุขุมาล เกษมสุข.2548, น. 25; อ้างอิงจาก Ferguson.1952;1962, p. 91) ที่
อธิบายว่าเจตคติเป็ นการแสดงออกของความเชื่อว่าอะไรถูกอะไรผิด ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับ หรือ
ปฏิเสธ ซึ่งเจตคติมิใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิดแต่เกิดจากการเรียนรู แ้ ละได้รบั จากประสบการณ์
(แสงดาว วัฒ นาสกุ ล เกี ย รติ . 2547, น. 58) เจตคติ เกิ ด จากการเรี ย นรู จ้ ากการกระท าและ
ประสบการณ์ของบุคคลทัง้ ที่เป็ นประสบการณ์ตรงจากการกระทาการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการ
ปฏิบตั ิจริงและยังได้รบั จากการได้รบั รู ข้ อ้ มูลใหม่จากบุคคลอื่น (พรรณี ช.เจนจิต.2539, น. 544)
เจตคติของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็ นไปได้ทงั้ ในทางบวกและ
ทางลบ เจตคติเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลซึ่งไม่สามารถสังเกตวัดได้โดยตรงแต่จะรูจ้ าก
การเกิ ดพฤติกรรมหรือการกระทาที่ แสดงออก (อ้อมเดือน สดมณี ; พรเทพ เสถี ยรนพเก้า ;และ
สุขมุ าล เกษมสุข. 2548, น. 28) เจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเจตคติเป็ นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรูห้ รือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการเรียนรู ห้ รือประสบการณ์นนั้ เปลี่ยนแปลงไป
เจตคติย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย (อ้อมเดือน สดมณี ; พรเทพ เสถียรนพเก้า; และสุขมุ าล เกษมสุข.
2548, น. 28 อ้างอิงจาก กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. 2523) สอดคล้องกับ ประทีป จินงี่ (2557) ได้สรุปว่า
เจตคติมีท่ีหมาย (Attitude Object) ซึ่งที่ หมายเหล่านี ้ ได้แก่ สิ่งของ คน สถานที่ แนวความคิด
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สถานการณ์ เป็ น ต้น ไม่ว่าจะเป็ น รู ปเอกพจน์ห รือพหูพ จน์ก็ตาม โดยมี การระบุในแง่ดี -ไม่ดี มี
ลักษณะค่อนข้างยืนยงคงทนมีความพร้อมในการตอบสนองรวมทัง้ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
เจตคติประกอบด้วย 1) องค์ประกอบทางปั ญญา (Cognitive component) ได้แก่ ความคิด ความ
เชื่อที่ มี ต่อที่ห มายของเจตคติ 2) องค์ป ระกอบทางอารมณ์ ความรู ส้ ึก (Affective component)
ได้แก่ ความรูส้ กึ ในทางดี-ไม่ดีหรือชอบ-ไม่ชอบหรือการเห็นคุณค่า-ไม่เห็นคุณค่า 3) องค์ประกอบ
ทางพฤติกรรม (Behavioral component) ได้แก่ แนวโน้มโดยส่วนรวมที่จะตอบสนองต่อที่หมาย
ของเจตคติ
ดังนัน้ เจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู สามารถสรุปได้ว่าเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลที่
ประกอบด้วยการรู ค้ ิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ความรู ส้ ึกชอบ ไม่
ชอบ พอใจ ไม่พอใจและความพร้อมที่จะกระทาพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู
ซึง่ ผลที่ได้จากข้อค้นพบในการวิจยั ระยะที่ 1 คือ ตัวแปรเจตคติท่ดี ีตอ่ วิชาชีพครู ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปร
นีม้ าพัฒนาเพราะหากครูมีคณ
ุ ภาพของการสอนไม่วา่ จะเป็ นไปในรูปแบบใดก็ตามส่วนใหญ่ขึน้ อยู่
กับเจตคติต่ออาชีพของผูส้ อนและเจตคติของผูส้ อนย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เด็กด้วย (Serenson, 1948) ดังนั้น คุณ ภาพของครู จึงเป็ น กุญ แจสาคัญ ต่อการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับจากการศึกษา พบว่า ครู ท่ีมีเจตคติไม่ดีต่อวิชาชีพของตน เช่น ไม่เห็นคุณค่า
และความสาคัญของวิชาชีพ ตลอดจนไม่มี ความภาคภูมิใจ อีกทั้งไม่คิดที่จะปรับปรุ งวิชาชีพให้
ก้าวหน้าและไม่กระทาตนเป็ นครูท่ดี ีในสายตาของเด็กนักเรียน สิ่งเหล่านีล้ ว้ นทาให้เกิดปั ญหาเรื่อง
ระเบียบวินยั ในชัน้ เรียนซึ่งเป็ นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน (บุหงา วัฒนา, 2533)
อันเป็ น เหตุให้การเรียนการสอนเป็ น ไปอย่างไร้ประสิท ธิ ภาพ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปั ญ หาต่อการ
พัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่เยาวชน ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของชาติ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สดุ นั่นคือ สรุปได้อีกนัยหนึ่งว่าหากจะให้การสอนได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
ผูท้ ่ีทาการสอนควรจะเป็ นผูท้ ่ีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูเพราะถ้าผูป้ ระกอบวิชาชีพครูมีเจตคติท่ไี ม่ดี
ต่ อ วิ ช าชี พ ของตนแล้ว ก็ ย่ อ มจะไม่ มี ค วามพอใจและแสดงพฤติ ก รรมที่ ไม่ เหมาะสมและไม่
ขวนขวายที่จะทางานให้ได้ผลเต็มที่ นับเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาบุคคลหรือเยาวชนอย่าง
มาก
ดังนั้น การน าความรู เ้ รื่องเจตคติ ม าใช้ในการปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมมนุษ ย์จึง
สามารถกระทาได้โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูใ้ ห้
ความรู เ้ กี่ ย วกับ คุณ หรือโทษของสิ่ง ๆ นั้น เมื่ อบุคคลมี ความรู เ้ ชิงประเมิ น ค่าแล้ว หลังจากนั้น
ความรู ส้ ึกชอบหรือไม่ชอบและความพร้อมที่จะกระทาต่อสิ่งนัน้ ก็จะเกิดตามมาโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
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งานวิจยั นีไ้ ด้เลือกการเปลี่ยนแปลงเจตคติเป็ นหลัก เพราะเจตคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรูส้ กึ องค์ประกอบที่ 2 ด้านความรูเ้ ชิงประเมินค่า และองค์ประกอบที่ 3
ด้านแนวโน้มที่จะกระทา ดังนัน้ ในด้านของความรูส้ กึ ได้นาตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
มาร่วมพัฒนาในขัน้ ตอนนีด้ ว้ ยเนื่องจากแรงบันดาลใจเป็ นในเรื่องของอารมณ์ความรูส้ ึกซึ่งนามา
พัฒนาร่วมในขัน้ ของเจตคติได้ ดังนัน้ ทัง้ ตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูและเจตคติท่ีดีต่อ
วิ ช าชี พ ครู ผู้วิ จั ย ได้พั ฒ นาการเปลี่ ย นเจตคติ บ นฐานแนวคิ ด ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คม (Social
cognitive theory) ของ อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura) ที่ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนเจตคติใน
ระดับพืน้ ฐานก็สามารถใช้วิธีการแนวเดียวกับการเรียนรูเ้ จตคติแต่ละวิธี และเพิ่มเติมด้วยวิธีอ่ืนๆ
ตัว อย่างเช่น การให้บุคคลได้พ บเห็ น สิ่งเร้าที่ บุคคลไม่ คุน้ เคยและไม่เคยเชื่อมโยงกับ สิ่งอื่น ที่ มี
ความหมายทางบวกหรือทางลบมาก่อน ก็ทาให้บคุ คลชอบพอสิ่งนัน้ ได้ หรือการเปลี่ยนเจตคติโดย
การเหนี่ยวนาให้บคุ คลทาพฤติกรรมสวนทางกับเจตคติเดิม การเหนี่ยวนานีจ้ ะต้องเกิดขึน้ โดยไม่ มี
รางวัลก้อนโตและไม่มีการบังคับให้บคุ คลทาตาม หากบุคคลทาตามก็จะส่งผลให้บคุ คลผูน้ นั้ มีเจต
คติไปตามทิศทางที่ทาพฤติกรรมได้ (ธี ระพร อุวรรณโน 2558) ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนเจตคติของ
อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert Bandura, 1986) ที่ได้พฒ
ั นาทฤษฎีปัญญาทางสังคมมาจากทฤษฎีอีก
ทฤษฎีหนึ่งชื่อทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม (Social cognitive theory) โดยหลักการพืน้ ฐานประการ
หนึ่งของทฤษฎีปัญญาสังคม คือ การเรียนรูจ้ ากตัวแบบ (model) เมื่อบุคคลสังเกตตัวแบบว่าทา
พฤติกรรมอะไร แล้วมีผลอะไรเกิดขึน้ ตามหลัง ผลที่เกิดขึน้ ตามหลังการกระทาของตัวแบบนีก้ ็จะมี
อิทธิพลให้ผสู้ งั เกตอยากหรือไม่อยากทาตามตัวแบบ หากผลที่เกิดขึน้ เป็ นผลทางบวกในทัศนะของ
ผูส้ ังเกตและผูส้ ังเกตเชื่อว่าหากตนทาตามตัวแบบได้ตนก็จะได้รบั ผลทางบวกด้วย ผูส้ ังเกตก็มี
แนวโน้มจะทาพฤติกรรมนั้นๆ ตามตัวแบบได้ แต่หากผลที่เกิดขึน้ เป็ นผลทางลบในทัศนะของผู้
สังเกตและผูส้ งั เกตเชื่อว่าหากตนทาตามตัวแบบ ตนก็จะได้รบั ผลทางลบด้วย ผูส้ งั เกตก็มีแนวโน้ม
จะไม่ทาพฤติกรรมนัน้ ตามตัวแบบ โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของ ประทีป จินงี่
(2557, น. 58-61) ที่ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ งื่อนไขการกระทานัน้
อยู่บ นพื ้น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า พฤติ ก รรมของบุ ค คลนั้น เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากการเรี ย นรู ใ้ นการ
ปฏิ สัม พัน ธ์กับ สภาพแวดล้อ มซึ่ง สภาพแวดล้อ มตามทฤษฎี ก ารเรีย นรู เ้ งื่ อ นไขการกระท าจะ
ประกอบด้วย เงื่อนไขนาและผลกรรม ดังภาพประกอบ 5
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สภาพแวดล้อม
ผลกรรม (Consequence)
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วิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่จะพบว่า เงื่อนไขนาจะเป็ นตัวทาให้เกิดพฤติกรรมและ
เมื่อพฤติกรรมเกิดขึน้ แล้วย่อมมีผลกรรมเกิดขึน้ ตามหลังพฤติกรรมด้วย และผลกรรมที่เกิดขึน้ นีจ้ ะ
ส่งผลทาให้พฤติกรรมแปรเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็ นไปในลักษณะเพิ่มความถี่ของการเกิดพฤติกรรม
หรือลดพฤติกรรมก็ได้
ภาพแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร

เงื่อนไขนำ
(Antecedent)

พฤติกรรม

ผลกรรม

(Behavior)

(Consequence)

โดยทั่วไป จะใช้อกั ษรย่อตัวหน้าของคาศัพท์ภาษาอังกฤษมาเป็ นตัวแทน ซื่อตัว
แปรแต่ละตัวดังนี ้
A
หมายถึง
เงื่อนไขนา (Antecedent)
B
หมายถึง
พฤติกรรม (Behavior)
C
หมายถึง
ผลกรรม (Consequence)
เงื่อนไขนา (Antecedent) หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้ ก่อนการ
เกิดพฤติกรรม ซึง่ เงื่อนไขนานีจ้ ะทาหน้าที่เป็ นสิ่งเร้า 3 ลักษณะ คือ
1. สิ่ ง เร้า ที่ แ ยกแยะได้ (Discriminative Stimulus) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บ อกให้
บุคคลรูว้ า่ หากทาพฤติกรรมตามที่บอกไว้แล้วบุคคลจะได้ผลกรรมตามที่ตอ้ งการ
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2. สิ่ งเร้ า ที่ แย ก แย ะได้ ว่ า จะถู ก ลงโท ษ (Discriminative Stimulus of
Punishment) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ ก่อนพฤติกรรมแล้วบอกให้บคุ คลรูว้ ่าหากทาพฤติกรรมนัน้ แล้ว
จะได้รบั การลงโทษ
3. สิ่งเร้าที่ไม่มีผลใดๆ ต่อพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ ก่อนพฤติกรรมแล้ว
บอกให้บุคคลรูว้ ่า หากทาพฤติกรรมตามที่บอกหรือเห็นแล้วจะได้รบั ผลกรรมบางอย่างตามมาแต่
ความเป็ นจริงแล้วปรากฏว่าไม่มีผลกรรมใดเกิดขึน้ หลังจากทาพฤติกรรมนัน้
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทาที่บุคคลแสดงออกที่สามารถวัดได้
และสังเกตเห็ น ได้ตรงกัน ในการกาหนดพฤติกรรมเป้าหมายนั้น ต้องมี ลักษณะ 3 ประการ คือ
ประการแรก สามารถสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลกาลังทาพฤติกรรมอะไรอยู่ ประการที่สอง มีความ
ชัดเจน นั่นคือเมื่อพูดถึงพฤติกรรมนั้นๆ กับบุคลอื่นแล้ว บุคคลกลุ่ มนั้นสามารถบอกได้ทันทีว่า
สัง เกตพฤติ ก รรมอะไร และประการสุด ท้า ย มี ค วามสมบู รณ์ นั่น คื อ สามารถแยกแยะได้ว่ า
พฤติกรรมใดบ้างอยู่ในขอบเขตของพฤติกรรมเป้าหมายที่เราสนใจ
ผลกรรม (Consequence) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึน้ ตามหลังพฤติกรรมแล้ว
มี ผลท าให้พ ฤติก รรมแปรเปลี่ย นไป ผลกรรมที่ ท าให้พ ฤติกรรมที่ เกิดขึน้ แปรเปลี่ยนไปนั้น มี 3
ลักษณะ
ลักษณะที่ 1 กรณีผลกรรมซึ่งหมายถึง สิ่งใดก็ได้เกิดขึน้ ตามหลังพฤติกรรม
แล้วทาให้พ ฤติกรรมนั้นเพิ่ มขึน้ เราเรียกผลกรรมประเภทนี ว้ ่า การเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) เขียนเป็ นภาพได้ดงั นี ้

เพิ่มขึ้น
A

C+

B

(การเสริมแรงทางบวก)

ลักษณะที่ 2 กรณีผลกรรมซึ่งหมายถึง สิ่งใดก็ได้ท่ีเกิดขึน้ ตามหลังพฤติกรรม
แล้วทาให้พฤติกรรมนัน้ ลดลง เราเรียกว่า ผลกรรมประเภทนีว้ า่ การลงโทษ (Punishment) ซึง่ เขียน
เป็ นแผนภาพได้ดงั นี ้
A

C-

B

ลดลง

(การลงโทษ)
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ลักษณะที่ 3 กรณีผลกรรมซึง่ หมายถึง การยุติการให้การเสริมแรงทางบวกต่อ
พฤติกรรมที่เคยได้รบั การเสริมแรงมาแล้ว และเป็ นผลทาให้พฤติกรรมนั้นค่อยๆ ลดลงในเวลา
ต่อมา เราเรียกผลกรรมประเภทนีว้ า่ การหยุดยัง้ (Extinction) ซึง่ เขียนเป็ นแผนภาพได้ดงั นี ้
A

C0

B

(การหยุดยั้ง)

ลดลง
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จากความรูพ้ ืน้ ฐานในการศึกษาตัวแปรตามทฤษฎีการเรียนรูเ้ งื่อนไขการกระทา
ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ก็สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมโดยเน้นที่การวิเคราะห์บทบาทของตัวแปรต่างๆ
และในการวิเคราะห์พฤติกรรม ผูศ้ ึกษาจะต้องศึกษากรณีท่ีเกิดขึน้ อย่างถ่องแท้ แล้วพยายามตอบ
คาถาม การวิเคราะห์พฤติกรรมที่สาคัญ 4 คาถาม ดังนี ้
ค าถามที่ 1 มี ส ถานการณ์ ห รื อ เหตุ ก ารณ์ ใ ดมั ก จะเกิ ด ขึ น้ ก่ อ นการเกิ ด
พฤฟติกรรมที่เป็ นปั ญหานัน้ ซึ่งเหตุการณ์ณท์ ่ีเกิดก่อนต้องเป็ นเหตุการณ์ในสภาพปั จจุบนั ที่เกิด
พฤติกรรมนัน้ (A คืออะไร)
คาถามที่ 2 พฤติกรรมที่เป็ นเป้าหมายคือพฤติกรรมใด ต้องกาหนดให้ชดั เจน
(B คือ อะไร)
ค าถามที่ 3 มี เหตุ ก ารณ์ อ ะไรที่ มั ก จะเกิ ด ขึ น้ ตามหลัง พฤติ ก รรมที่ เป็ น
เป้าหมายนัน้ (C คืออะไร)
คาถามที่ 4 เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ตามหลังพฤติกรรมนัน้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลอย่างไร เช่น ทาให้พฤติกรรมที่เป็ นเป้าหมายนัน้ มีจานวนครัง้ ของการเกิดพฤติกรรมเพิ่มขึน้
หรือพฤติกรรมเป้าหมายนัน้ มีจานวนครัง้ ของการเกิดพฤติกรรมลดลง (พิจารณาว่า C นัน้ เป็ น C+ ,
C- ,C0)
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้พฒ
ั นาที่ตวั แปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู และ
ตัวแปรเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู โดยใช้การเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของ อัลเบิรต์ แบนดูรา (Albert
Bandura) โดยนาสิ่งเร้าที่เป็ นตัวแบบมาร่วมเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปั ญญาเพื่อส่งผลให้
เกิดการพัฒนาที่จิตวิญญาณความเป็ นครู โดยใช้การวิเคราะห์ส่ือจากตัวแบบที่เป็ นภาพรวมที่มีตวั
แบบแสดงพฤติกรรมการมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูและเจตคติท่ดี ีตอ่ วิชาชีพครูแล้วตัวละคร
ครู ได้รบั การเสริมแรงทางบวกทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเมื่อได้เห็นตัวแบบแล้วจึงเกิด
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ความรู ส้ ึกอยากจะเป็ นครู เกิดความคิดว่าวิชาชีพครู มีประโยชน์และทาให้เกิดแนวโน้มที่แสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบเพื่อจะได้รบั การเสริมแรงทางบวกแบบตัวแบบบ้าง
การวัดเจตคติท่ี ดีต่อวิชาชีพ ครู ในงานวิจัย ของ ไพศาล หวังพานิ ช (2530, น.
147) ได้กล่าวว่าการวัดเจตคติ นนั้ เป็ นการวัดคุณลักษณะภายในของบุคคลเกี่ยวกับอารมณ์และ
ความรู ส้ ึกซึ่งมีการแปรเปลี่ยนได้ง่ายจึงต้องยึดหลักสาคัญดังนี ้ 1) ต้องยอมรับข้อตกลงเบือ้ งต้น
เกี่ ย วกับ การวัด เจตคติ ว่า 1.1) มี ลัก ษณะคงที่ ห รือ คงเส้น คงวาอยู่ช่ ว งเวลาหนึ่ งไม่ ได้ผัน แปร
ตลอดเวลา อย่างน้อยจะต้องมีช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มีความรูส้ กึ ต่อสิ่งหนึ่งคงที่ทาให้สามารถวัด
ได้ 1.2) ไม่สามารถวัดหรือสังเกตเห็นได้โดยตรงจึงจะต้องวัดทางอ้อมโดยวัดจากแนวโน้มที่บคุ คล
จะแสดงออกหรือประพฤติอย่างสม่าเสมอ 1.3) การแสดงออกในรู ปทิศทางของความรู ส้ ึกนึกคิด
เช่ น สนับ สนุน หรือ คัด ค้านแล้ว ยังมี ขนาดและปริม าณของความรู ส้ ึก นึ ก คิ ด นั้น ๆ ด้วย ดังนั้น
นอกจากจะสามารถทราบทิศทางแล้วยังสามารถวัดความเข้มของเจตคติได้ดว้ ย 2) การวัดเจตคติ
ใดก็ตามจะต้องมีสิ่งประกอบ 3 ประการ คือ ตัวบุคคลที่ถกู วัด สิ่งเร้าและการตอบสนอง 3) สิ่งเร้าที่
นิยมใช้ คือ ข้อความวัดเจตคติ ซึ่งเป็ นสิ่งเร้าทางภาษาที่ใช้อธิบายถึงคุณค่าคุณลักษณะของสิ่งนัน้
เพื่ อ ให้ บุ ค คลตอบสนองออกมาเป็ นระดั บ ความรู ้สึ ก เช่ น มาก ปานกลางน้ อ ย เป็ นต้ น
4) การวัดเจตคติของบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดสิ่งใดต้องพยายามถามคุณค่าและลักษณะในแต่ละ
ด้านของเรื่องนัน้ ออกมาแล้วนาผลซึง่ เป็ นส่วนประกอบหรือรายละเอียดปลีกย่อยมาผสมผสานสรุป
รวมเป็ น เจตคติของบุค คลนั้น เพราะฉะนั้น จึงจาเป็ น อย่างยิ่งที่ การวัดนั้น ๆ จะต้องครอบคลุม
ลักษณะต่าง ๆ ครบทุกลักษณะเพื่อให้การสรุปตรงตามความจริงมากที่สดุ 5) ต้องคานึงถึงความ
เที่ยงตรงของผลการวัดอย่างเป็ นพิเศษกล่าวคือ ต้องพยายามให้ผลที่วดั ได้ตรงตามสภาพความ
เป็ นจริงของบุคคลทั้งในแง่ทิศทางและระดับ และช่วงของเจตคติเนื่องจากเจตคติประกอบด้วย
หลายองค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การวัด
เจตคติท่ีองค์ประกอบหนึ่ง ก็ย่อมบอกถึงเจตคติของบุคคลได้ ดังที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530,
น. 9-22) กล่าวว่า การศึกษาเจตคติประกอบด้วย 6 วิธี ดังนี ้ 1) การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามอง
และจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วนาข้อมูลที่สงั เกตได้ไปอนุมานว่าบุคคล
นัน้ มีเจตคติต่อสิ่งนัน้ อย่างไร สอดคล้องกับ Breckler (1984 อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535)
ได้วดั เจตคติตอ่ งูจริงผ่านการสังเกตพฤติกรรม คือ ความสามารถในการเข้าใกล้งไู ด้มากน้อยเท่าใด
ในการวัดเจตคติทุกมาตร ขัน้ แรกที่ตอ้ งทาก่อนการสร้างมาตร คือ การกาหนดเป้าหมายของเจต
คติ สิ่งสาคัญ ของการกาหนดเป้าหมายของเจตคติ คือ เป้าหมายของเจตคติตอ้ งก่อให้เกิดการ
กระตุน้ ต่อผูต้ อบในสิ่งเดียวกัน 2) การสัมภาษณ์ คือ วิธีการถามให้ตอบด้วยปากเปล่า ผูเ้ ก็บข้อมูล
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อาจจดบันทึกคาตอบหรืออัดเสียงตอบไว้ได้ แล้วนามาวิเคราะห์คาตอบภายหลัง วิธีการสัมภาษณ์
ให้ขอ้ มูลครอบคลุมทั้งอดีต ปั จจุบัน อนาคต และสิ่งอื่นที่เกี่ ยวข้อง แต่มีขอ้ จากัดเพราะวิธีการ
สัมภาษณ์เป็ นการตอบหรือเล่าพฤติกรรมของตนเองหรือผูอ้ ่ืน ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกศึกษาเล่าแต่
พฤติกรรมที่ตนเองเห็นสมควรจะนามาเปิ ดเผยหรือเล่าพฤติกรรมที่สงั คมยอมรับ 3) แบบสอบถาม
วิธีนีใ้ ช้กบั ผูท้ ่มี ีการศึกษาพอสมควร คือ สามารถอ่านออกเขียนได้แบบวัดเจตคตินนั้ จะมีขอ้ คาถาม
และคาตอบต่าง ๆ ไว้ให้เลือกตอบ โดยทาไว้เ ป็ นมาตรฐานแบบแผนเดียวกันสาหรับผูต้ อบทุกคน
การใช้แบบวัดเจตคติเป็ นวิธีการที่ใช้มากที่สดุ ในการศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ เพราะใช้เวลาน้อยและ
ได้คาตอบเท็จจริงมากกว่าวิธีอ่นื ซึง่ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538, น.179 -191) ได้สรุป
ถึงแบบทดสอบเจตคติว่ามีอยู่ดว้ ยกัน 3 วิธี คือ 3.1) วิธีของเทอร์สโตน (Thurstone’s Method)
เป็ น วิ ธีท่ี เรีย กว่า ไพรออรีอะ พรอช (Priori Approach) วิธีก ารนี จ้ ะหาค่าของแต่ล ะมาตราของ
ข้อความทางเจตคติก่อนที่จะนาไปใช้ในการวิจยั และกาหนดค่ามาตรามีค่าตัง้ แต่ 0 ถึง 1 3.2) วิธี
ของลิเคิรต์ (Likert’s Method) วิธีนีก้ าหนดมาตราเป็ น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ จะกาหนดค่าไว้หลังจากไป
รวบรวมข้อ มูล ในการวิ จัย มาแล้ว จึ งมี ช่ื อ ว่า พ็ อ ส เที ย เรีย ไร แอ็ พ โรซ (Posteriori Approach)
3.3) วิ ธี ข องออสกู ด (Osgood’s Method) เป็ นวิ ธี วั ด เจตคติ โ ดยใช้ ค วามหมายของภาษา
(Semantic Differential Scales) มาใช้ในการสร้างมาตรา ซึ่งจากทัง้ 3 วิธีนี ้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้วิธีวดั
โดยให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เขียนแสดงความคิดเห็นจากคาถามที่กาหนดแล้ววัดจากความหมาย
ของภาษาที่เขียนตอบออกมา
ผลการวิจัย ความสัมพัน ธ์ระหว่างเจตคติท่ี ดีต่อวิชาชีพ ครู กับ พฤติกรรมที่ ดี มี
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เช่น ดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2562) ได้ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของการส่งเสริมจิต
วิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พบว่า
เจตคติต่อวิชาชีพครูเป็ นปั จจัยการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ในงานวิจยั ของ สุนียร์ ตั น์ บุญศิลป์ และสุรางค์ เปรื่องเดช
(2552) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒ นาความเป็ นครู ต่อเจตคติวิชาชีพครู และคุณ ลักษณะ
ความเป็ น ครู ข องนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พบว่ า เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ ครู แ ละ
คุณลักษณะความเป็ นครู หลังเข้าร่วมโปรแกรมอบรมการพัฒนาความเป็ นครู ของนักศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าก่ อนเข้าร่วมโปรแกรมอบรมการพัฒ นาความเป็ น ครู ของนักศึกษาอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจยั ของ ปนัดดา วัฒโน (2554) ศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ี มี
ต่อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การปฏิบตั ิตาม
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จรรยาบรรณวิชาชีพของครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั อิทธิพลโดยรวมเชิงบวกจากเจตคติ
ต่อวิชาชีพ
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัย สรุ ปได้ว่า ผูท้ ่ีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู
มากก็ย่อมเป็ นผูท้ ่ีจะแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมามากด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาชีพครู
ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ถ้าได้รบั การ
ปรับเปลี่ยนเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูมากก็ย่อมทาให้จิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มขึน้ เช่นกัน
3.4.3 แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมทีด่ ี
การสนับสนุนทางสังคม เป็ นปั จจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
ของมนุษย์ทงั้ ร่างกายและจิตใจซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและ
เอือ้ ให้บคุ คลมีความสุข เกิดความพึงพอใจในชีวิตซึ่งหลักการของการสนับสนุนทางสังคมนัน้ ต้องมี
การติดต่อสื่อสารระหว่าง “ผูใ้ ห้” และ “ผูร้ บั ” นั่นคือแรงสนับสนุนโดยลักษณะของการติดต่อสื่อสาร
นัน้ จะต้องประกอบด้วย 1) ข้อมูลข่าวสารที่มีลกั ษณะที่ “ผูร้ บั ” เชื่อว่ามีคนสนใจเอาใจใส่และมี
ความรัก ความหวังดีในตนอย่ างจริงใจ 2) ข้อมูลข่าวสารที่ มี ลักษณะที่ “ผู้รบั ” รู ส้ ึกว่าตนเองมี
คุณค่าและเป็ นที่ยอมรับในสังคม 3) ข้อมูลที่มีลกั ษณะที่ “ผูร้ บั ” เชื่อว่าเขาเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
และสามารถทาประโยชน์แก่สงั คมได้ ซึ่งต้องมีปัจจัยนาเข้าอาจจะอยู่ในรู ปข้อมูล ข่าวสาร วัตถุ
สิ่งของหรือจิตใจและจะต้องช่วยให้ “ผูร้ บั ” ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการได้ (Handerson;
อ้างถึงใน สุนันทา สุวรรณศิลป์ 2535, น.10) ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็ น
มวลประสบการณ์ทางสังคมซึ่งส่งเสริมความสุขทางใจมีลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็ น
แหล่งของการเกิดปฏิสมั พันธ์ ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว นายจ้างหรือแม้แต่บุคคลอื่นใด 2) เป็ น
การเกิ ด ขึ น้ ของปฏิ สัม พั น ธ์ห รื อ มวลประสบการณ์ ท่ี เป็ นผลมาจากการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์นั้ น ๆ
และ 3) เป็ นผลที่ได้จากการนึกถึงการมีปฏิสมั พันธ์หรือประสบการณ์นนั้ อีกอันจะทาให้บคุ คลเพิ่ม
ความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองรวมถึงสามารถเพิ่มพูนความรูส้ กึ มั่นคงปลอดภัยให้กบั บุคคล
นั้น อี ก ด้ว ย (Murphy; & Kupshik.1992: 51-53; cited Cassel. 1974) คอบบ์ (Cobb, 1976) ได้
อธิบายการสนับสนุนทางสังคมว่าเป็ นความรูส้ ึกนึกคิดหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์
กันระหว่างบุคคลรวมถึงการได้รบั ความช่วยเหลือ คาแนะนาและสิ่งของต่าง ๆ จากกลุม่ บุคคลทาง
สัง คมที่ เป็ น แหล่ ง ประโยชน์ส่ว นบุ ค คล ท าให้ได้รับ รู ว้ ่ า ได้รับ ความรัก ใคร่ผูก พัน ได้รับ ความ
ช่วยเหลือคาแนะนา และสิ่งของ ทาให้รูส้ ึกว่ามีคนรักและสนใจ มีคนยกย่องเห็นคุณค่า รู ส้ ึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของสังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน รวมถึงความสุขสบายที่ได้รบั ความช่วยเหลือ
และ/หรือข่าวสารข้อมูลที่บคุ คลได้รบั จากบุคคลอื่นที่ตนเองมีการติดต่อสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ
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หรือไม่เป็ นทางการ (สุรีย ์ กาญจนวงศ์. 2551:88; อ้างอิงจาก Wallston; et al.1983, pp.107-117)
ฮัมบาร์ด, มูนแลนแคมป์ และบราวน์ (Hubbard; Muhlenkamp; & Brown.1984: 266) ได้อธิบาย
ว่าการสนับสนุนทางสังคมเป็ นโครงสร้างที่มีหลายมิติ ประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารในแง่ดีจนทา
ให้รูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยมีการคานึงถึงแหล่งที่มาเสมอ
ดวงเดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น (2543) ได้ แ บ่ ง การสนั บ สนุ น ทางสัง คมออกเป็ น 3 ด้า น คื อ 1) การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ เช่น การพูดปลอบโยน ให้กาลังใจ ห่วงใย การให้ความรัก ความอบอุน่ และ
การยอมรับ 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา หาทางออกที่ดี
การให้คาแนะนาเมื่อเกิดปั ญหา การลงโทษหรือการให้รางวัล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันหรือการตัดสินใจที่ดี และ 3) การสนับสนุนด้านวัสดุ เครื่องใช้ สอดคล้องกับ
ฮาร์เบอร์ (Haber, 2003) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ด้าน คือ 1) การสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ (Emotional support) คือ ความรูส้ ึกของความรักและห่วงใย การทาให้ไว้วางใจ
รวมถึงความรู ส้ ึกถึงความเป็ นเจ้าของให้กบั บุคคล เมื่อบุคคลรู ส้ ึกว่าเรื่องต่างๆ มีคนรับฟั งและให้
คุณค่า เขาก็จะพัฒนาการตระหนักในการดูแลสุขภาพ ดูแลตัวเองและเกิดความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง
เพราะการสนับสนุนทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งและคงที่กับสภาวะสุขภาพที่ดี 2) การ
สนับสนุนทางด้านสิ่งของและบริการ (Instrumental support) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือที่
เป็ นรู ปธรรมและการให้บริการซึ่งได้ช่วยบุคคลที่มีความต้องการโดยตรงยกตัวอย่างเช่น การให้
ความช่ว ยเหลื อ ทางด้านการเงิน และการซ่อมบ ารุ งครัวเรือ น การสนับ สนุน ทางด้านก ารเป็ น
เครื่องช่วยที่ดีมีความสัมพันธ์กบั การช่วยลดอาการของโรคเครียด (Psychosomatic) รวมถึงความ
ทุกข์และความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ขณะเดียวกันยังสามารถทาให้เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตให้
มากขึน้ และ 3) การสนับสนุนทางด้านข้อมูล (Information support) หมายถึง การให้คาแนะนา
ชีแ้ นะแนวทาง การให้ผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อช่วยให้บคุ คลรับรูส้ ถานการณ์ณข์ องปั ญหาที่
กาลังชีแ้ นะแนวทางการให้ผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อช่วยให้บคุ คลรับรูส้ ถานการณ์ของปั ญหา
ที่กาลังเผชิญอยู่
จากความหมายของการสนับ สนุน ทางสังคมข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า การ
สนับ สนุ น ทางสังคม หมายถึ ง การที่ บุค คลได้รบั ความเอาใจใส่ ความช่วยเหลื อในด้านจิต ใจ
อารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ การเงิน แรงงานหรือบริการต่างๆ ทาให้ผทู้ ่ีได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมนัน้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เหมาะสมที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมที่ดี ใน
งานวิจัยของ แมททินีและคนอื่นๆ (Metheny; et al.2008, p. 56) ได้เสนอว่า ในระดับอุดมศึกษา
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บุค ลากรผู้ท่ีท าหน้าที่ให้บ ริก ารด้านสุขภาพจิตสาหรับ นักศึกษาควรใส่ใจในการพิ จารณาการ
สนับสนุนทางสังคม ในฐานะที่เป็ นตัวสร้างให้เกิดปฏิกิรยิ าการรองรับต่อความเครียดของนักศึกษา
เพราะการสนับสนุนทางสังคมเป็ นแหล่งในการจัดการกับความเครียดเพียงแหล่งเดียวที่สามารถ
พยากรณ์แบบจาลองของความเครียดได้ นอกจากนีก้ ารช่วยเหลือให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมกลุ่ม
บาบัดเพื่อการสนับสนุน (Support Groups) สาหรับนักศึกษารวมไปถึงการช่วยให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะการสร้างมิตรภาพสจะช่วยเพิ่มแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสนับสนุน
ทางสังคมได้ และรู เบล(Rubel. 2008) ได้ศึกษาพบว่า การใช้กลวิธีทางปั ญญาและ อภิปัญญามี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่และความสาคัญของการสนับสนุนของพ่อ แม่ครูและเพื่อนร่วมชัน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ในงานวิจยั ของ นันทินี ศุภมงคล(2547, น.169)ได้ศึกษาพบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนช่วยและเป็ นประโยชน์ในการจัดการกับความวิตกกังวล
ของนิสิต นอกจากนีก้ ารสนับสนุนทางสังคมจะช่วยป้องกันไม่ให้นิสิ ตประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้
นัน้ สร้างความตึงเครียดให้กบั นิสิตมากจนเกินไป เพราะจากการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 679 คน พบว่า นิสิตจะใช้กลวิธีการจัดการกับปั ญหาแบบ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคมและแบบเผชิญกับปั ญหามากที่สดุ ซึ่งการแสวงหาการสนับสนุน
ทางสังคมนี่ เองเป็ น วิธี ก ารจัด การกับ ปั ญ หาวิธีห นึ่ง โดยอาศัย แหล่งของการสนับ สนุน ความ
ช่วยเหลือจากผูท้ ่ีอยู่รอบข้าง เช่น พ่อแม่ เพื่อนหรืออาจารย์ เพื่อขอคาปรึกษาได้แนวทางในการ
แก้ปัญหาเพื่อช่วยขยายมุมมอง มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายขึน้ ควบคู่ กบั การจัดการ
ปั ญ หาด้วยตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็ น ว่า นิ สิตจุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัยส่วนหนึ่งใช้วิธีการเผชิญ
ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม พบว่า นิสิตที่มีความวิตกกังวลสูงมักจะได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมและใช้กลวิธีการจัดการกับปั ญหาแบบมุ่งงจัดการกับปั ญหาที่ไม่ม ากนัก จะ
เห็ น ได้ว่า การสนับ สนุน ทางสังคมเป็ น องค์ป ระกอบที่ มี ส่วนช่วยป้องกัน มิ ให้บุค คลประเมิน ว่า
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ นัน้ สร้างความตึงเครียดให้กบั ตนเองมากจนเกินไป ในงานวิจยั ของ พลรพี ทุม
มาพันธ์ (2554)ได้ศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมขณะเรียนของนักเรียนกลุม่ ที่ได้รับโปรแกรมการ
กากับตนเองร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมของครูและกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการกากับตนเองเพียง
อย่างเดีย วสูงกว่ากลุ่ม ที่ไม่ได้รบั โปรแกรมอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 งานวิจัยของ
ไพศาล แย้มวงษ์(2555)ได้ศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
มากกับความพึงพอใจในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และการสนับสนุนทางสังคมจากอาจารย์ ครอบครัว และเพื่อนส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความพึงพอใจ
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ในชีวิตได้รอ้ ยละ 63.2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .10 งานวิจยั ของ ปรางค์ทอง อภิพทุ ธิกลุ
(2550) ได้ ศึ ก ษ าพบว่ า กลุ่ ม ผู้ รับ บริ ก ารแบบกระดู ก และกล้ า มเนื ้ อ กองแพทย์ ห ลวง
พระบรมมหาราชวัง เมื่อใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองในผูร้ บั บริการกลุ่มแต่ละกลุ่มอาการปวด
และการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูงและมีการสนับสนุนทาง
สังคมต่าต่างมีพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาทางกายภาพบาบัดไม่แตกต่างกัน
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ใช้ตวั แปรการสนับสนุนทางสังคมโดยนามาร่วมพัฒนากับ
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยการสนับสนุนทาง
สังคมครัง้ นี ้ ถูกประสานเข้าไปในโปรแกรมการทดลอง การวัดการสนับสนุนทางสังคมจึงกระทาใน
ลักษณะของการตรวจสอบการจัดกระทา (Manipulation check) โดยได้ตรวจสอบการได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมจากการวัดการสนับสนุนทางสังคมว่าในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัน้ นักศึกษาได้รบั การ
สนับสนุนทางสังคมตามกระบวนการที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ หรือไม่
ส่วนที่ 4 การวิจัยผสานวิธี (Mixed Method)
การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี เกิ ด จากแนวคิ ด พื ้ น ฐานของกลุ่ ม ส านั ก คิ ด ปฏิ บั ติ นิ ย ม
(Pragmatists) และสถานการณ์นิยม (Situationalist) ซึง่ สนับสนุนการใช้เทคนิควิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพื่อนามาร่วมกันศึกษาหาคาตอบสาหรับปั ญหาวิจยั เดียวกัน โดยเป็ นการผสาน
กัน ในระดับปรัชญาปฏิฐานนิ ย ม (Positivism) มี ความเชื่อ ว่า ความจริงมี ลักษณะเป็ น วัตถุวิสัย
(Objective) สามารถจ าแนกแจกนั บ เป็ นตั ว เลขได้ชั ด เจน และปรัช ญาปรากฏการณ์ นิ ย ม
(Phenominologism) มี ค วามเชื่ อ ว่ า ความจริ ง มี ลั ก ษณ ะเป็ นอั ต วิ สั ย (Subjective) โดยมี
ความหมายแปรเปลี่ยนไปตามบริบท ไม่ควรจะจาแนกเพราะจะทาให้หมดความหมายหรือลด
ความหมายของความจริงนัน้ ไป
Creswell and Plano Clark (2011) ได้ เ สน อลั ก ษ ณ ะก ารผสม ผสาน ออกเป็ น 3
กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการที่เกิดเป็ นลาดับ (Sequential procedures) เป็ นวิธีการที่ผวู้ ิจยั
ค้นหาคาตอบที่ตอ้ งการโดยวิธีการหนึ่งๆ ในหลายๆ วิธี ซึ่งเริ่มจากวิธีการเชิงคุณภาพในการค้นหา
วัตถุประสงค์และใช้วิธีการเชิงปริมาณในการสุม่ กลุ่มตัวอย่า ง ซึ่งผูว้ ิจยั สามารถที่จะสรุปผลอ้างอิง
กลับไปสู่ประชากรได้ ในทานองเดียวกันการวิจยั อาจเริ่มจากการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเริ่ม
จากการทดสอบทฤษฎี แล้วใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการค้นหาข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนทฤษฎีนนั้ ๆ
2) กระบวนการที่ เกิ ด ขึ น้ พร้อ มกัน (Concurrent procedures) เป็ น วิธี ก ารที่ ผู้วิ จัย ใช้ข้อ มูล เชิ ง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ปัญหาหนึ่งๆ การวิจัยลักษณะนี ้ จะเป็ นการเก็บข้อมูลโดย
วิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณในเวลาเดียวกัน ทาการสรุปรวมเพื่ออธิบายปั ญหาการวิจยั ดังนัน้
การวิจัยรู ปแบบนีผ้ ูว้ ิจัยจะใช้ขอ้ มูลจากหลายๆ แหล่ง จากนั้น ก็ใช้การวิเคราะห์ท่ีต่างกันในการ
ตอบคาถาม และ 3) กระบวนการเปลี่ยนรูป (Transformative procedures) การที่ผวู้ ิจยั ใช้แนวคิด
ทฤษฎีคาบเกี่ยวกันในการออกแบบการวิจัยที่ใช้ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มุมมองนี ้
รวมไปถึงกรอบแนวคิดสาหรับปั ญหาที่สนใจศึ กษา วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั
ซึง่ การวิจยั ในรูปแบบนีจ้ ะรวมถึงวิธีการผสานที่เป็ นลาดับหรือการผสานที่เกิดขึน้ พร้อมกัน
กระบวนการผสานวิธีดงั กล่าวข้างต้น สามารถแบ่งรูปแบบการวิจยั แบบผสานวิธีออกเป็ น
6 รูปแบบ (Creswell & Plano Clark, 2011) สาหรับรายละเอียดของการวิจยั แบบผสานวิธี แต่ละ
ประเภทมี ดัง ต่ อ ไปนี ้ 1) การออกแบบคู่ข นานเข้าหากัน (Parallel convergent design) วิ ธี นี ้มี
ลัก ษณะคล้า ยการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangular) คื อ น าผลการศึ ก ษาสองวิ ธี ในหัว ข้อ
เดี ย วกั น มาเปรี ย บเที ย บกั น ว่ า สอดคล้อ งกั น หรื อ ไม่ 2) การออกแบบต่ อ เนื่ อ งเชิ ง อธิ บ าย
(Explanatory sequential design) การออกแบบการวิจยั ประเภทนีซ้ ่งึ เน้นการทาวิจยั แบบต่อเนื่อง
เริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงปริมาณก่อน แล้วนาผลที่ได้ไปศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึน้ ด้วยวิธีการ
เชิงคุณภาพในขัน้ ตอนที่สองเพื่อหาคาอธิบายประเด็นที่ค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงหรือเพื่อ
ความเข้า ใจผลการวิ จัย ในขั้น ตอนแรกที่ ลุ่ม ลึ ก มากขึ น้ 3) การออกแบบต่ อ เนื่ อ งเชิ ง ส ารวจ
(Exploratory sequential design) การออกแบบประเภทนี เ้ ป็ น การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งสองขั้น ตอน
เริ่มต้นด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อหาประเด็นการศึกษาที่ชดั เจน หลั งจากนัน้ จึงใช้วิธีเชิงปริมาณ
ในขัน้ ตอนที่สองในการออกแบบวิธีนี ้ บางครัง้ นักวิจยั สร้างเครื่องมือในขัน้ ตอนที่เชื่อมต่อการวิจยั
ทั้งสองประเภท เช่น สร้างเครื่องมือจากผลการวิจัยเชิงคุณ ภาพในขั้ นตอนแรกเพื่อนาไปใช้เก็บ
ข้อมูลสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณในขัน้ ตอนที่สอง ดังนัน้ การออกแบบประเภทนีบ้ างครัง้ จึงเรียกว่า
การออกแบบพัฒนาเครื่องมือ (Instrument development design) หรือการออกแบบติดตามผล
เชิ ง ปริม าณ (Quantitative follow-up design) 4) การออกแบบเชิ ง ซ้อ น (Embedded Design)
การออกแบบเชิงซ้อนเป็ นการผสมเป็ นการเชื่อมโยงการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ ในเชิง
คุณ ภาพหรือเชิงปริม าณแทรกเข้าไปภายในการออกแบบดั้งเดิ มของการวิจัยเชิงปริม าณหรือ
คุณภาพ โดยการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลชุดที่สองอาจเกิดขึน้ ก่อนระหว่างหรือหลังการเก็บข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั หลักก็ได้ในการออกแบบเชิงซ้อนบางประเภทข้อมูลบางชุดอาจใช้
เป็ นเพียงเพื่อสนับสนุนข้อมูลหลักของการวิจยั เท่านัน้ 5) การออกแบบแปลงรูป (Transformative
design) การออกแบบประเภทนีเ้ ป็ นการออกแบบที่ยึดแนวคิดเชิงทฤษฎีเป็ นหลักและมักใช้ใน

88

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

การศึกษาความต้องการของชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ บุคคลที่มีลกั ษณะเฉพาะซึง่ จาเป็ นต้องใช้ความรู ้
ทางทฤษฎี เป็ น ฐานในการเก็ บ ข้อ มูลแสดงถึงความเปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ เกิด ขึน้ ซึ่งในการ
ออกแบบการวิจยั จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวเน้นจุดประสงค์ทางทฤษฎีเป็ นหลักมากกว่าจะยึดระเบียบ
วิธีวิจัยเป็ น หลักเหมื อนการวิจัย ทั่วๆ ไป (Tashakkori & Teddlie, 1998) และ 6) การออกแบบ
หลายขั้นตอน (Multiphase design) การออกแบบหลายขั้นตอนเป็ นการออกแบบของการวิจัย
แบบผสานวิธีท่ี มี ความสลับ ซับ ซ้อน เริ่มต้น จากการออกแบบที่ เรียกว่าเป็ น ออกแบบแซนวิชด์
(Sandwich design) ซึ่งเกิดขึน้ เมื่อผูว้ ิจัยใช้การออกแบบเชิงปริมาณและคุณภาพสลับกันไปมา
สามขัน้ ตอน เช่น ออกแบบเชิงคุณภาพก่อนแล้วตามด้วยเชิงปริมาณก่อนจบลงด้วยเชิงปริมาณอีก
ครัง้ หนึ่ง
สาหรับการวิจยั นีผ้ ูว้ ิจยั ได้ใช้การวิจยั แบบผสานวิธีแบบสารวจตามลาดับ (Exploratory
Design) ตามแนวของ Creswell and Clark (2011) เริ่มต้นด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการ
สังเคราะห์เอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครูรว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความหมาย
จิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย ทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิต
วิญญาณความเป็ นครู และศึกษาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์
และนาข้อค้นพบที่ได้มาใช้ในการสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิต
วิญ ญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อ
เตรีย มฝึ ก ประสบการณ์วิ ชาชี พ ครู ในการวิจัยเชิงปริม าณ หลังจากนั้น เป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง
(Quasi-experimental design) ชนิด 2 กลุ่ม แบ่งเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการ
ทดลองและวัดหลังเสร็จสิน้ การทดลอง เพื่ อศึกษาผลของการมี จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูต่อไป
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ ีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้
ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แนวคิดจิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย แนวคิดทฤษฎี
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ และแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนา เพื่อตรวจสอบ
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย เพื่ อค้นหากระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมของครู ผู้มี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู และเงื่อนไขของการมี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของ
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อาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้มาสร้าง
โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์เพื่ อใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ให้แก่ นักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ามีผลหรือไม่อย่างไร ซึ่งผูว้ ิจยั มีฐาน
คิดมาจากการศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีมองว่าการกระทาพฤติกรรมของบุคคลนัน้
เกิดขึน้ มาจากปั จจัยภายในของบุคคลและปั จจัยภายนอกที่มีบทบาทสาคัญและมีผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล ซึ่งการสร้างโปรแกรมการทดลองอยู่บนเหตุผลเชิงตรรกะภายใต้เบือ้ งหลังแนวคิดการ
ปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification) ตามจุดมุ่งหมายการศึกษาของ
คาลิช (Kalish. 1981) ได้เสนอว่ากระบวนการทางปั ญญาและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง
ความสัม พั น ธ์ข องสิ่ ง เร้า กระบวนการทางปั ญ ญา พฤติ ก รรมและผลกรรมมี ลัก ษณะแบบ
ปฏิสมั พันธ์กนั (Interaction) จึงกาหนดให้การวิจยั นีด้ าเนินการเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นวิธีการวิจยั ที่ใช้เพื่อให้
เข้าใจปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งภายใต้เงื่อนของบริบทและเวลา ข้อมูลของงานวิจยั เรื่องนี ้
เป็ นข้อมูลที่เก็บจากกระบวนการจัดการความรู ข้ อ้ มูลเป็ นการแสดงความคิดเห็น ความรู ส้ ึกและ
บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครูของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือโดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู แนวคิดการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพและแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนา โดยขัน้ ตอนแรกของการวิจยั เชิง
คุณภาพผูว้ ิจยั ได้ใช้การสังเคราะห์เอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครูก่อนเพื่อให้ได้กรอบคร่าวๆของ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยแล้วจึงตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู จากมุมมองของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู เพื่อให้ได้ความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยว่าความหมายมีการเปลี่ ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งผลจากการสังเคราะห์
ที่ได้รบั จะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รบั จากงานวิจยั แต่ละเรื่องและผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะช่วยทาให้ได้คาตอบปั ญหาวิจยั ที่ตอ้ งการซึ่งมีลกั ษณะที่กว้างขวางและลึกซึง้ ที่
เป็ นการศึกษาภายใต้บริบทของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งเมื่อได้ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทยแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่การค้นหา
กระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมของครู ผู้มี จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู และเงื่อนไขของการมี จิต
วิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อไป ตามภาพประกอบ 6 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงทดลอง ระยะนีเ้ ป็ นการวิจัยที่ ตอ้ งการพัฒ นาให้นักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจิตวิญญาณความเป็ นครูสงู ขึน้ โดย
นาแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็ นพืน้ ฐานใน
การปรับเปลี่ยนตัวแปรทางปั ญญา (กระบวนการทางปั ญญา) ของนักศึกษาเพื่อให้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็ นครู ) ตามความเชื่อของแนวคิดที่ว่ากิจกรรมทาง
ปั ญญามีผลต่อพฤติกรรมสามารถจัดให้มีขึน้ ได้และเปลี่ยนแปลงได้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
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ทฤษฎีการเรียนรูป้ ั ญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูราได้เสนอว่าวิธีการหนึ่ง
ที่ ส ามารถใช้ป รับ เปลี่ ย นกระบวนการทางปั ญ ญา คื อ การให้บุ ค คลเรี ย นรู จ้ ากการสัง เกต
(Observational Learning) ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูสงั เกตตัวแบบตามภาพประกอบ 7 ดังนี ้
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โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็นครู

จิตวิญญาณความเป็นครู

ภาพประกอบ 7กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
จากกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1 จึงนามาสู่ขอ้ ค้นพบในกรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่
2 ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรตามและตัวแปรต้นที่ได้มาใช้ในการสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตามภาพประกอบ 8 ดังนี ้
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สภาวะทางจิต

พฤติกรรมการทำงานครู
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ช่วงของการเป็นครูวิชาชีพ

ช่วงก่อนการเป็นครูวิชาชีพ

บทบาทผู้รับการ
ถ่ายทอด

บทบาทผู้รับการถ่ายทอด
เนื้อหาการ
ถ่ายทอด

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด

กลวิธีการ
ถ่ายทอด

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด

เนื้อหาการ
ถ่ายทอด

บทบาทผู้ให้การ
ถ่ายทอด
ถ่ายทอด
กลวิธีการ
ถ่ายทอด

การศึกษาเงื่อนไขโดยใช้หลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา
ปัจจัยภายนอกหรือปรโตโฆสะ

ปัจจัยภายในหรือโยนิโสมนสิการ

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ใน

จิตวิญญาณความเป็นครู

การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการวิจยั

93

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ส่วนที่ 6 นิยามปฏิบัตกิ าร
1. จิตวิญ ญาณความเป็ นครู หมายถึง การกระทาที่ บุคคลมี ความรู ส้ ึกนึกคิด เกี่ ยวกับ
จิตใจในทิศทางบวก ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) การเห็นคุณค่าตนเองเป็ นการยอมรับตนเอง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทางานครูรวมทัง้ ให้ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู
โดยมี ความมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพ ครู 2) ศรัท ธาในวิชาชีพ ครู เป็ น ความเชื่ อ
ในทางที่ดีต่อการดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู 3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู
เป็ นการให้ความสาคัญของคุณค่าบทบาทหน้าที่ในบทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ การเป็ นคู่คิด
ร่วมทุกข์รว่ มสุข และการเป็ นแบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่ เหมาะสมกับความเป็ นครู และ 4)
ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ครู เป็ นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็ นครู ท่ีสัมพันธ์กับงาน
วิชาชีพครู ผูว้ ิจัยได้สร้างแบบวัดจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ร่วมกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยสร้าง
ครอบคลุมนิยามจิตวิญญาณความเป็ นครู รวมทัง้ สิน้ 32 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ คือ มากที่สดุ (5 คะแนน) ถึงน้อยที่สดุ (1 คะแนน) ผูต้ อบที่ได้คะแนน
รวมสูงกว่าแสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครูมากกว่าผูต้ อบที่ได้คะแนนรวมต่ากว่า
2. เจตคติต่อวิชาชีพครู หมายถึง การประเมินของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เกี่ยวกับความคิด ความรูส้ กึ และ
แนวโน้มที่จะปฏิบตั ิตนที่แสดงถึงเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูหลังจากที่ได้ชมสื่อภาพยนตร์ท่ีจดั ให้นนั้
หรือเป็ นความรูส้ กึ โดยส่วนรวมของนักศึกษาวิชาชี พครูท่ีเป็ นความรูส้ กึ ความคิดหรือแนวโน้มที่จะ
แสดงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูในทิศทางบวก ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบบันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เจตคติต่อวิชาชีพครูโดยใช้การตัง้ คาถามจากการกระทาของตัวแบบที่เป็ นตัวละครครูท่ีได้ชมจาก
สื่อที่จัดให้แล้วใช้การวัดเจตคติท่ี เป็ นมาตรจาแนกความหมายโดยใช้คาคู่คุณศัพท์มิติ ของภาษา
ถ้าผูต้ อบแสดงความคิดในทิศทางบวก ความรู ส้ ึกในทิศทางบวกและสนับสนุนถึงแนวโน้มที่จะ
แสดงเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูแสดงว่าผูต้ อบมีเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู
3. แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู หมายถึง การประเมินของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ เกี่ยวกับความรู ส้ ึก ที่
อยากจะเป็ น ครู ต ามตัว แบบที่ เป็ น ตัว ละครครู ท่ี ได้ช มจากสื่ อ ภาพยนตร์ท่ี จัด ให้นั้น หรื อ เป็ น
ความรู ส้ ึกโดยส่วนรวมของนัก ศึกษาวิชาชีพ ครู ท่ี เป็ น ทางบวก ผู้ วิจัยได้สร้างแบบบัน ทึกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู โดยใช้การตัง้ คาถามจากการกระทาของตัวแบบที่
เป็ นตัวละครครูท่ีได้ชมจากสื่อที่จดั ให้แล้วใช้การวัดเจตคติท่ี องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ เป็ นมาตร
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จาแนกความหมายโดยใช้คาคู่คุณ ศัพท์มิติของภาษา ถ้าผูต้ อบแสดงความรู ส้ ึกในทิศทางบวก
แสดงว่าผูต้ อบมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
4. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมครัง้ นีถ้ ูกประสาน
เข้า ไปในโปรแกรมการทดลอง การวัด การสนับ สนุน ทางสัง คมจึ ง กระท าในลัก ษณะของการ
ตรวจสอบการจัดกระท า (Manipulation check) โดยได้ต รวจสอบการได้รบั การสนับ สนุน ทาง
สังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีแสดงจิตวิญญาณความเป็ นครุแล้วได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
ด้านต่ างๆ ตามกระบวนการที่ ผู้วิ จัย สร้างขึ น้ และแบบบัน ทึก ความถี่ ในการสังเกตพฤติ ก รรม
ดัดแปลงมาจาก สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต (2553) เป็ นแบบประเมินจากแบบบันทึกความถี่ในการ
สังเกตจิตวิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู แล้วได้รบั การสนับทางสังคมด้านข้อมูล
ข่าวสาร สนับสนุนด้านอารมณ์และสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ ซึ่งแบบบันทึกความถี่ในการสังเกต
เป็ น การหาร้อ ยละความสอดคล้องระหว่างผู้สังเกต 2 คน ที่ สังเกตพฤติกรรมเดียวกัน คื อ จิต
วิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
ส่วนที่ 7 สมมติฐานการวิจัยระยะทีส่ อง
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เ ข้ า ร่ ว มปฐมนิ เ ทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รบั
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์จะมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ในระยะหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม
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การวิจยั เรื่องผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นการ
วิจัยผสานวิธีรูปแบบลาดับเวลาเชิงสารวจ (Sequential Exploratory Mixed Methods Design)
ของ Creswell; & Plano Clark (2011) โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ความหมายของ
จิตวิญญาณความเป็ นครู จากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารย์ครุ ศาสตร์ในบริบทสังคมไทย เพื่ อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิต
วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ เนื ้อ หา วิ ธี ก ารและตัว แทน และเพื่ อ ศึ ก ษาเงื่ อ นไขของการมี จิ ต
วิ ญ ญ าณ ค วาม เป็ น ค รู ข องอาจารย์ ค ณ ะค รุ ศ าส ต ร์ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนระยะที่ 2 ใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ชนิด 2
กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดก่อนการทดลองและหลังเสร็จสิน้ การทดลอง มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษา
วิชาชีพ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่ วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 1 การดาเนินงานวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยเชิงคุณภาพในระยะที่ 1 ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 วัตถุประสงค์
โดยวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อสังเคราะห์ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารจิต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ร่วมกับ การสัม ภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ ครุ ศ าสตร์ในบริบ ทสังคมไทย
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ ิจยั
ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
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1.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการสังเคราะห์ค วามหมายจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ เอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู รายงานการวิจยั ในรู ปแบบต่างๆ ทัง้ ที่เป็ น
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของนักวิจัย นั กวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งงานวิจัยเชิงคุณ ภาพและปริมาณซึ่งมี
เนือ้ หาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครูในช่วงปี พ.ศ. 2550–2560 จานวน 17 เรื่อง ที่ปรากฏอยู่
บนฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) และฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทั้งเล่มรวมถึงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ี
ปรากฏอยู่ในห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยคัดเลือกมา
เฉพาะ งานวิจยั ที่ตรงตามเกณฑ์ท่กี าหนด จานวน 14 เรื่อง
1.2 ขั้นตอนในการวิจัย
ผูว้ ิจัยจะทาการเก็บข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครู ที่เป็ นทัง้ งานวิจยั เชิงคุณภาพและงานวิจยั เชิงปริมาณที่ได้มีนกั วิจยั ท่านอื่นได้ศึกษา
ไว้แล้วนามาวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อสรุปความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั
โดยมีขนั้ ตอนในการสร้างเครื่องมือดังนี ้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธี การวิเคราะห์เนือ้ หาและรายงานการ
วิจยั ที่ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดข้อคาถาม
2) สร้า งแบบสรุ ป ลัก ษณะรายละเอี ย ดของงานวิ จัย เพื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มูล
รายละเอียดของงานวิจัยความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ท่ี จาเป็ น ต่อการสังเคราะห์ดว้ ย
เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หาโดยแบบสรุปดังกล่าวพัฒนาจาก สมเกียรติ โพธิสตั ย์ รัตนา พันธ์พานิช
และโยธี ทองเป็ นใหญ่. (2547)
3) น าแบบบัน ทึก ข้อ มูล เกี่ ย วกับ งานวิ จัย ที่ ส ร้างขึน้ ให้ค ณะกรรมการ
ควบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื ้อ หาแล้ว น ามาปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
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4) แบบบัน ทึกข้อมูล มีรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบด้วยรายการ
ต่างๆ โดยจัดทาเป็ นตารางแสดงผลสรุปของแต่ละข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
ตอนที่ 1 ข้อ มูล พื ้น ฐานของงานวิ จัย มี ข้อ ความเกี่ ย วกั บ ชื่ อ -สกุล
ผูว้ ิจยั ชื่องานวิจยั สถาบันผลิตงานวิจยั สาขาที่ผลิตผลงานวิจยั และปี การศึกษาที่ทางานวิจยั รวม
6 ข้อ
ตอนที่ 2 รายละเอียดของงานวิจัยมีขอ้ ความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ประชากร จานวนกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา สมมุติฐานการวิจยั การคัดเลือกตัวอย่าง
แบบแผนการวิจยั ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจยั การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ รวม 13 ข้อ
ข้อความทัง้ 2 ตอน รวมทัง้ สิน้ 19 ข้อ ลักษณะของข้อความในแบบ
สรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั เป็ นข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจยั ที่จาเป็ น
ในการสังเคราะห์งานวิจยั
5) ผู้วิ จัย น าแบบบัน ทึ ก ข้อ มูล ไปทดลองบัน ทึ ก ข้อ มูล ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
รายงานผลการวิจยั จานวน 3 เรื่อง จากนัน้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่บนั ทึก นาผล จากการบันทึกมาทาการวิเคราะห์ตามกระบวนการ เมื่อพบปั ญหาในการจด
บันทึกข้อมูลจากรายงานการวิจัยที่มีการนาเสนอข้อมูลที่หลากหลาย ทาให้ผูว้ ิจัยต้องปรับปรุ ง
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้เก็บจริง
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี ้
1. สารวจรายชื่องานวิจยั เกี่ยวข้องกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ตงั้ แต่ปีการศึกษาพ.ศ. 2550 - 2560 จากสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
หนังสือรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึ กษาจากการสืบค้นหัวข้อวิทยานิพนธ์จาก
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และจากการใช้บริการสืบค้นข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีคาสาคัญในการสืบค้น
(Key Word) ได้แก่ จิตวิญ ญาณความเป็ นครู หรือจิตวิญ ญาณครู เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานัก
หอสมุดกลางของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัง้ แต่ปีการศึกษาพ.ศ. 2550 2560 เท่านัน้ ผูว้ ิจยั รวบรวมงานวิจยั เกี่ยวข้องกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้ทงั้ หมด
จานวน 17 เรื่อง ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจานวน 14 เรื่อง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั ดังนี ้
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2.1 ชนิ ดหรือประเภทของงานวิจัย เป็ นงานวิจัย วิท ยานิ พนธ์ หรือ
บทความวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูหรือจิตวิญญาณครู
2.2 ระยะเวลาที่รายงานผล/ตีพิมพ์ เป็ นงานวิจยั และหลักฐานอ้างอิง
ทางวิชาการตัง้ แต่ปีการศึกษาพ.ศ. 2550 – 2560
2.3 ความสามารถในการเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล เป็ นงานวิ จั ย และ
หลักฐานอ้างอิงทางวิชาการที่สามารถค้นหารายงานฉบับเต็ม (Full Text) ได้
3. ดาเนินการศึกษางานวิจยั เกี่ยวข้องกับความหมายจิตวิญญาณความ
เป็ นครู เพื่อบันทึกในแบบสรุ ปลักษณะรายละเอียดของงานวิจั ยและทบทวนงานวิจัยอีกครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในแบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั
4. ดาเนินการศึกษาข้อมูลในแบบสรุ ปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั
เพื่อคัดเลือกและจาแนกประเภทของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.5 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ นครูดว้ ย
เทคนิ ควิ ธีก ารวิเคราะห์เนื อ้ หาโดยศึก ษาข้อมูลในแบบสรุ ป ลัก ษณะรายละเอีย ดของงานวิจัย
ทัง้ หมด จานวน14 เรื่อง ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง แล้วแยกประเด็นการ
วิเคราะห์เป็ น 2 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 เพื่ อบรรยายสรุ ปข้อมูลเบือ้ งต้นของความหมายจิตวิญ ญาณ
ความเป็ น ครู ได้แก่ การจาแนกตามสถาบัน การศึกษา สาขาที่ ผ ลิตผลงานวิจัย ปี การศึกษาที่
ผลิตผลงานวิจัย ประเภทของการวิจัย ระดับที่ผลิตงานวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา การได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่าง การตัง้ สมมุติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติ
พืน้ ฐานที่ใช้สถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และสถิติทดสอบสมมติฐาน ลงในตารางเพื่อแจกแจง
ความถี่แล้วแปลงเป็ นค่าร้อยละ สรุปเชิงบรรยายเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งขึน้
ตอนที่ 2 เพื่อบรรยายสรุปผลงานวิจยั ซึ่งได้จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากแบบสรุป ลักษณะ
รายละเอียดของงานวิจยั จานวน 14 เรื่อง โดยจาแนกตามประเภทของการวิจยั
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2) ท าความเข้าใจความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย
การถ่ า ยทอดทางสั งคมของครู ผู้ มี จิต วิ ญ ญาณความเป็ นครู แ ละเงื่อ นไขของการมี จิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ผู้มีจิตวิญญาณความเป็ นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
2.1 แบบแผนการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) เพื่อค้นหาความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และ
ศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.2 การกาหนดพืน้ ทีศ่ ึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
การคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ ิจยั กาหนด
กรอบหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัด เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยพิจารณาจากประวัติการก่อตัง้ ยุค
แรกเริ่ม ที่ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ป ระกาศยกฐานะ โรงเรีย นฝึ กหัดครู เป็ น "วิท ยาลัยครู " ซึ่งมี
จานวน 17 แห่งทั่วประเทศ ซึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวน 4 แห่งดังนี ้
1) วิทยาลัยครูนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็ นแห่งแรกที่จดั ตัง้ ใน
ภูมิภาคและเป็ นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) วิทยาลัยครูอดุ รธานี จังหวัดอุดรธานี
3) วิทยาลัยครูอบุ ลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
4) วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อ วัน ที่ 14 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2547 ส่ง ผลให้ส ถาบัน ราชภัฏ ทั่วประเทศได้รบั การยกฐานะและ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 เป็ นต้นมา
สาหรับการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ ิจยั กาหนดกรอบหลักเกณฑ์ท่ีใช้
ในการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากการทบทวนเอกสาร การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี ้
เป็ น การเลื อ กตามวัต ถุ ป ระสงค์ (Purposive Sampling) ตามคุณ สมบัติ ท่ี ก าหนด (Inclusion
Criteria) โดยเน้น เลือกบุค คลที่ สามารถถ่ ายทอดจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ได้อย่างลึก ซึง้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ เน้นข้อมูลที่ได้จากข้อมูลหลัก ดังนี ้
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1) เป็ นบุคลากรสายการสอนในคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่
ปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่ต่ากว่า 10 ปี
2) เป็ นผูท้ ่ีได้รบั ผลการประเมินการสอน (มคอ.5) ในด้านที่สะท้อนถึงการ
มีจิตวิญญาณความเป็ นครูจากนักศึกษาวิชาชีพครูในระดับดีมาก
3) สร้างแบบคัดกรองพฤติกรรม (screening form) ที่สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครูจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูรว่ มกับเกณฑ์การประเมินตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผมู้ ีอดุ มการณ์และจิต
วิญญาณครู ” ครัง้ ที่ 11 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ
นามาประยุกต์เพื่อสร้างแบบคัดกรองพฤติกรรม จานวน 8 ข้อดังนี ้
1. ปฏิบตั ิต่อศิษย์ดว้ ยความรักความเมตตา เอาใจใส่ เอือ้ อาทรชีวิต
ความเป็ นอยู่ของลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมั่นตัง้ ใจ
3. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์
4. ให้ศิษย์ได้รูจ้ กั ตนเอง
5. ให้ศิษย์ได้รูส้ กึ ถึงการมีคณ
ุ ค่าตนเอง
6. เป็ นผูส้ ร้างพลังใจให้ศิษย์กา้ วต่อไป
7. เป็ นผูส้ ง่ เสริมคุณธรรมความดีและศรัทธา
8. เป็ นผู้ส่ ง เสริ ม ให้ ศิ ษ ย์ไ ด้รู ้จั ก การอยู่ ร่ว มกั บ ผู้อ่ื น ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม
4) จากนัน้ นาแบบคัดกรองพฤติกรรมที่มีรายชื่ออาจารย์ครุศาสตร์ทกุ คน
ที่มีประสบการณ์การสอน 10 ปี ขึน้ ไป นามาให้นักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 3 ขึน้ ไป โดยใช้การเลือกแบบ
บัง เอิ ญ (Accidental sampling) กลุ่ม นัก ศึ ก ษาครู ส ายวิ ท ยาศาสตร์ จ านวน 5 คน และกลุ่ม
นักศึกษาครูสายสังคมศาสตร์ จานวน 5 คน ได้ทาการคัดเลือกอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูจากแบบคัดกรองพฤติกรรมที่แจกให้และผูว้ ิจยั ได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในระหว่างที่นกั ศึกษา
ครูได้ทาแบบคัดกรองพฤติกรรม
5) นารายชื่ออาจารย์ครุ ศาสตร์ท่ีนักศึกษาครู ได้เลือกจากแบบคัดกรอง
มาจัดลาดับจากมากไปน้อยให้ได้ 5 รายชื่อ
6) นารายชื่อ 5 รายชื่อมาให้อาจารย์ท่ีเป็ นเพื่อนร่วมงานของอาจารย์ผมู้ ี
จิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีได้รบั การคัดเลือกจากนักศึกษาครู ในเบือ้ งต้นแล้วมาให้อาจารย์ท่ีเป็ น
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เพื่อนร่วมที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันช่วยพิจารณาคัดเลือกอีกครัง้ พร้อมกับสัมภาษณ์ถึงลักษณะ
ของการทางานของอาจารย์ท่ีได้รบั คัดเลือกเพื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วใช้ในการติดต่อนัดสัมภาษณ์
เชิงลึกต่อไป
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครัง้ นี ้ ประกอบด้วย คือ 1) อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2) อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3) อาจารย์ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4) อาจารย์ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
2.3 ขั้นตอนในการวิจัย
ผูว้ ิจยั มีขนั้ ตอนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี ้
1) ผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขออนุญ าตเก็ บ ข้อ มูล จากสถาบัน วิจัย พฤติ ก รรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ท่ีเป็ นกรณีศึกษา
พร้อมกับนัดวันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์
2) เมื่อทาการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ในวันที่นัดหมายผูว้ ิจัยจะเริ่มจาก
การแนะน าตัวกับ ผู้ให้ข้อมูล และเล่าถึ งวัต ถุป ระสงค์ของการสัม ภาษณ์และมี ก ารขออนุญ าต
บันทึกเสียง
3) เริ่มการเก็บข้อมูลพืน้ ฐานจากแหล่งข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
อาจารย์คณะครุศาสตร์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ผูท้ ่ีเป็ นกรณีศกึ ษาในการวิจยั เพื่อทาให้ทราบ
ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรณีศกึ ษาโดยระยะแรกจะสัมภาษณ์ในลักษณะการพูดคุยทั่ว ๆ ไปก่อน โดยใช้
คาถามกว้างๆ แล้ว จึงท าการสัม ภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semistructured) โดยนักวิจยั ได้เตรียมหัวข้อคาถามอย่างหลวมๆ โดยการร่างคาถามปลายเปิ ดที่มีคา
สาคัญที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิ ตวิญญาณความเป็ นครูในมิติเนือ้ หา
วิธีการและตัวแทน รวมทัง้ ใช้คาถามต่อยอดเพื่อค้นหาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับคาถามจะมี
ความยื ด หยุ่น และพร้อ มจะปรับ เปลี่ ย นถ้อ ยค าให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ก ารสัม ภาษณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และจะมีการสรุปข้อมูลเป็ นช่วงๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับกรณีศกึ ษา
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4) เมื่อผูว้ ิจัยนาข้อมูลกลับมาลงบันทึกและจัดระบบของข้อมูลแล้ว ทุก
ครัง้ ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลกลับไปให้กรณี ศึกษาที่ได้สมั ภาษณ์มาก่อนได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลทุกครัง้
2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนามของการวิจยั เชิงคุณภาพมี
เครื่องมือที่สาคัญ ได้แก่ ตัวผูว้ ิจยั เองและแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ และเครื่องบันทึกเสียง
โดยในการวิจัยครัง้ นี ้ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับอาจารย์คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ตัวผูว้ ิจยั ในการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ตัวผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นเครื่องมือที่
สาคัญที่สดุ ของ การวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทาการวิจยั คือ ผ่านการเรียนรายวิชา
วป 703 การวิจยั เชิงคุณภาพและรายวิชา วป 804 การปฏิบตั ิการวิจยั II รวมทัง้ การฝึ กภาคปฏิบตั ิ
เกี่ ย วกั บ การเก็ บ ข้อ มู ล วิ เคราะห์ข้อ มู ล ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบการศึ ก ษาเฉพาะกรณี
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารงานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวคิ ดเบือ้ งต้น
ในการวิจัย ได้แก่ ความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู การถ่ายทอดทางสังคมของครู ผู้มีจิต
วิญญาณความเป็ นครู ในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและแนวคิด
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซึง่ สามารถนามาใช้อธิบายสิ่งที่ศกึ ษาได้
2) แนวค าถามสัม ภาษณ์ ผู้วิ จัย ได้ใช้ห ลัก เกณฑ์ต ามการสร้า งแนว
คาถามสัมภาษณ์แนวคิดที่ ชาย โพธิสิตา (2552, น. 283-284) ดังนี ้
2.1) ผู้วิ จัย ก าหนดลัก ษณะการสัม ภาษณ์เป็ น แบบกึ่ ง โครงสร้า ง
(Semi-Structured Questions) โดยมีการกาหนดแนวคาถามหลักแต่ในขณะเดียวกันอาจมีการ
สอบถามถึงประเด็นเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์
2.2) การเปิ ดเผยวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล
ได้รูว้ ่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะมีขึน้ เพื่อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิต
วิญญาณความเป็ นครูในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านัน้
2.3) ความรูท้ ่ีตอ้ งการจากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์
แบบเน้นการแสวงหาองค์ความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2.4) ลักษณะข้อมูลที่ตอ้ งการ ผูว้ ิจยั จะมุ่งเน้นหาความรูเ้ ชิงพรรณนา
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะบรรยายให้ฟังถึงการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน และศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.5) เป้าหมายของการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นเพื่อหาข้อมูลเชิงวิชาการ
โดยเน้นเหตุผลและการวิเคราะห์รว่ มกันระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้ขอ้ มูลระหว่างการสัมภาษณ์
2.6) แนวค าถามส าหรับ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้
ออกแบบแนวคาถามตามแนวคิดและทฤษฎีท่ที บทวนมาโดยที่การออกแบบแนวคาถามจะเป็ นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อสามารถเปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างถึงผลที่ได้รบั รวมทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ได้รบั ข้อมูลใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือคาถามที่
ก าหนด โดยสร้า งประเด็ น หลัก ให้ผู้ต อบสามารถตอบได้ก ว้างและยืด หยุ่น ซึ่งประเด็ น ค าถาม
เรียงลาดับตามเนือ้ หาและปรับเปลี่ยนคาถามตามลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ อกเล่า
ประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ และความรูส้ กึ ต่อประเด็นคาถามที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการ
สนทนา ขณะเดีย วกัน ผู้วิจัย รับ ฟั งอย่างตั้งใจและตอบสนองต่อเรื่องราวที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลพรรณนา
ออกมา พร้อมด้วยคอยกระตุน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทบทวนความคิดและความจาเกี่ยวกับประสบการณ์
ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ค ว า ม ชื่ อ ข อ ง ต น เอ ง โด ย ใช้ ค า ถ า ม สั ม ภ า ษ ณ์ เชิ งลึ ก แ บ่ ง อ อ ก เป็ น
3 ลักษณะสาคัญ ได้แก่ 1) แนวคาถามหลัก (Main Question) ซึ่งเป็ นประเด็น คาถามล่วงหน้า
สาหรับการสัมภาษณ์เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาและตอบความมุ่งหมายของการวิจยั โดย
ตัง้ เป็ นแนวคาถามประเด็นกว้างๆ (Interview Guide) 2) คาถามซักเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มและ
ชัด เจนมากขึน้ (Probing Question) ใช้ค าถามซัก หลังจากมี ก ารสัม ภาษณ์ห รือ สอบถามตาม
ประเด็นคาถามหลัก ซึ่งบางคาตอบยังไม่ชัดเจนขาดรายละเอียด ดังนัน้ การใช้คาถามซักเพื่อลง
รายละเอียดมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ได้คาตอบที่ตรงประเด็นหรือระหว่างการสัมภาษณ์เมื่อพบประเด็น
ใหม่ ๆ ที่ น อกเหนื อ จากค าถามหลัก ที่ ผู้วิ จัย ก าหนดไว้ ค าถามซัก ช่ ว ยให้ผู้วิจัย ได้ข้อ มูล ที่ เป็ น
รายละเอี ย ดลึก ลงไปในประเด็ น นั้น ๆ และ3) ค าถามเพื่ อ ตามประเด็ น (Follow-up Question)
ใช้เมื่อพบประเด็นข้อมูลใหม่ท่ีมีความน่าสนใจและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดย
นามาเป็ นประเด็นคาถามระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกลงไปเกี่ยวกับหัวข้องานวิจยั
มีตวั อย่างคาถามดังนี ้
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ตาราง 3 ตัวอย่างแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง สาหรับสัมภาษณ์อาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัตถุประสงค์

คาถามหลัก (Main Question)

คาถามซัก (Probing Question)

1. เพื่อตรวจสอบ

1. ความหมายจิตวิญญาณความเป็ น

1. 1 ถ้ า พู ด ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู

ความหมายจิตวิญญาณ

ครูของอาจารย์

ท่านนึกถึงอะไร
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ความเป็ นครูของอาจารย์
ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบท 1.2 จากการสังเคราะห์เอกสาร
ผูม้ ีจิตวิญญาณความ
สังคมไทย
จิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า
เป็ นครูในบริบท
สังคมไทย
จิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ นความรูส้ กึ นึก
คิดที่เกิดจากความตระหนักรู ้ การเห็น
คุณค่าตนเอง ศรัทธาในวิชาชีพ ให้
ความสาคัญความมีคณ
ุ ค่าของบทบาท
หน้าที่ มีความผูกพันมุ่งมั่นกระทาหน้าที่
ให้เกิดความสัมฤทธิ์สงู สุดรวมทัง้ การเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคมเพื่อสร้างค่านิยมที่
ดีให้สงั คมต่อไป ท่านคิดอย่างไรจาก
ความหมายนีใ้ นบริบทสังคมไทย
1.3 ลักษณะอะไรที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณ

ความเป็ นครู
1.4 ช่วยเล่าตัวอย่างของการทางานที่

สะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็ นครู
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ตาราง 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

คาถามหลัก (Main Question)

คาถามซัก (Probing Question)
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2. เพื่อทาความเข้าใจการ

2. การถ่ายทอดทางสังคมของครูผม
ู้ ี

2.1 ก่อนที่ท่านจะเข้าสูว่ ิชาชีพครู ท่านเคย

ถ่ายทอดทางสังคมของ
ครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูในมิติเนือ้ หา
วิธีการและตัวแทน ของ
อาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู

จิตวิญญาณความเป็ นครูในมิติ
เนือ้ หา วิธีการ และตัวแทนของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ได้รบั การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ น
ครูในมิติตา่ ง ๆ เหล่านีอ้ ย่างไร
2.1.1 เนือ้ หาที่ได้รบ
ั การถ่ายทอดมี

เรื่องใดบ้าง
2.1.2 ท่านได้รบ
ั การถ่ายทอดเนือ้ หา

เหล่านัน้ จากใคร
2.1.3 ท่านได้รบ
ั การถ่ายทอดเนือ้ หา

เหล่านัน้ ด้วยวิธีการใด
2.2 เมื่อท่านเข้าสูว่ ิชาชีพครู ท่านได้

ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่
ลูกศิษย์อย่างไร
2.2.1 เนือ้ หาที่ถ่ายทอดมีเรื่องใดบ้าง
2.2.2 วิธีการที่ใช้ถ่ายทอดมีวิธีการ

ใดบ้าง
2.3 ในช่วงของการคงอยู่ในวิชาชีพจนถึง

ระยะมั่นคง ท่านคิดว่า
จิตวิญญาณความเป็ นครูในแต่ละช่วงถูก
ปลูกฝังและสั่งสมมาอย่างไร ตัวใดที่ตอ้ ง
เริ่มก่อน
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วัตถุประสงค์
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คาถามหลัก (Main Question)

คาถามซัก (Probing Question)

3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขของ

3. เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ

3.1 เงื่อนไขอะไรบ้างที่ทาให้ท่านมีจิต

การมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูของอาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ความเป็ นครูของอาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิญญาณความเป็ นครู
3.1.1 เงื่อนไขภายใน
3.1.2 เงื่อนไขภายนอกหรือบริบทที่

แวดล้อม
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3.1.3 จากเงื่อนไขที่ท่านเล่ามา ท่านคิด

ว่าเงื่อนไขใดสาคัญมากที่สดุ หรือต้องทา
ให้เกิดขึน้ ก่อน

3) เครื่องบันทึกเสียง เป็ นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะทาการ
สัมภาษณ์ทกุ ครัง้ โดยผูว้ ิจยั จัดหามาเองและตรวจสอบความพร้อมทุกครัง้ ก่อนใช้งาน
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ลงพืน้ ที่เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้เทคนิค
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูว้ ิจัยใช้แนวคาถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) กับอาจารย์คณะครุ ศาสตร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาจิต
วิญญาณความเป็ นครู การถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ในมิติเนือ้ หา
วิธีการและตัวแทน และศึกษาเงื่ อนไขของการมี จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ของอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดยผู้วิจัยจะสัม ภาษณ์ในลักษณะ
สนทนาพูดคุยอย่างเป็ นกันเองกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูถ้ กู
สัม ภาษณ์ โดยผู้วิ จัย เตรีย มประเด็ น ค าถามส าหรับ การสัม ภาษณ์ทุกครัง้ เพื่ อช่ วยให้ส ามารถ
สัมภาษณ์ได้ครบทุกรายละเอียดที่ตอ้ งการศึกษาแต่จะไม่นาออกมาอ่านเพื่อถามผูถ้ ูกสัมภาษณ์
อย่างเป็ น ทางการและลักษณะของคาถามจะยืดหยุ่น ตามบริบทในขณะดาเนิ นการสัมภาษณ์
ลักษณะคาถามในการสัมภาษณ์จะเป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผถู้ ูกสัมภาษณ์ได้ให้ขอ้ มูลได้อย่าง
ละเอียดที่สดุ ตามมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Emic view) และผูว้ ิจยั จะไม่ถามคาถามที่มีลกั ษณะเป็ น
คาถามชีน้ าเพื่อให้ได้คาตอบตามมุมมองของผูว้ ิจยั (Etic view) เมื่อสัมภาษณ์จบในแต่ละประเด็น
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คาถามผูว้ ิจัยจะทาการสรุ ปประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อให้ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้
สัมภาษณ์ว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็ นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูล และเมื่อ
ทาการสัมภาษณ์เสร็จ ผูว้ ิจัยจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ได้ซักถามในประเด็น ที่ สงสัยหรือ
ต้องการถาม พร้อมกันนีผ้ ูว้ ิจัยได้ทาการสังเกตการแสดงออกทัง้ กิริยาท่าทางและสีหน้าของผูใ้ ห้
ข้อมูลขณะดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อนามาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.6 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวค าถามการ
สั ม ภาษ ณ์ แบบ กึ่ ง โครงสร้า ง (Semi-Structured Interview) กั บ อาจารย์ ค ณ ะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลและต้องดาเนิน
ต่อไปภายหลังการเก็บข้อมูลสิน้ สุดลง กล่าวคือผูว้ ิจยั จะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลออก
จากการวิ เคราะห์ข้อ มูล โดยจะเก็ บ ข้อ มูล ไปพร้อ ม ๆ กับ การวิ เคราะห์ข้อ มู ล เพื่ อ น าข้อ มูล มา
พิจารณาว่ายังขาดตกประเด็นใดซึ่งถ้าขาดตกประเด็นใดไปผูว้ ิจยั จะขออนุญาตทาการเก็บข้อมูล
เพิ่ ม อี ก ครัง้ กับ ผู้ให้ข้อ มูล และเพื่ อ สร้า งสมมุติ ฐ านชั่ว คราว (Working Hypothesis) และสร้า ง
ข้อสรุปเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีต่อไปสาหรับการวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั เลือกใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสร้างข้อสรุปซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มา
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งจะเป็ นข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดย
ผูว้ ิจัยมีขนั้ ตอนการวิเคราะห์การให้รหัสอยู่ 3 ขัน้ ตอนด้วยกันดังนี ้ (Corbin and Strauss, 1990;
อ้างอิงจาก เบญจา ยอดดาเนิน-แอ๊ตติกจ์ กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์. 2552: 42-49)
1. การให้รหัสแบบเปิ ด (Open Coding) เป็ นขัน้ ตอนของการลดทอนหรือ
แบ่งข้อมูลออกเป็ นส่วนย่อย เพื่อลดความซับซ้อนของเนือ้ หา และทาให้มองเห็นประเด็นสาคัญๆ
ชัดเจนขึน้ โดยวิธีการให้รหัสแบบเปิ ด (Open Coding) ผูว้ ิจัยอ่านข้อมูลดิบของแต่ละกรณี อย่าง
ละเอียด จนกระทั่งเข้าใจและจับประเด็นหลักๆได้ เปลี่ยนประเด็นหลักเหล่านัน้ ให้เป็ นรหัส (หรือ
สรุปสาระโดยย่อของประเด็นหลักนัน้ ๆ) เพื่อแยกแยะจัดกลุ่มความหมายและเปรียบเทียบดูความ
เหมือนกับความต่างของข้อมูล ฉะนั้นการให้รหัสเปิ ด จึงเป็ นการให้รหัสที่ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของ
ข้อมูลดิบที่มีอยู่ หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ขอ้ มูลเป็ นตัวนา ซึ่งกรอบของการให้รหัสอาจมาจาก คาถาม
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือจากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องจากประสบการณ์ หรือจากบันทึก
ภาคสนาม การลงรหัส open coding ของงานวิจัย เรื่อ งนี ม้ ี แ นวค าถามประกอบการวิเคราะห์
เนื อ้ หา (unit of analysis) ดังนี ้ 1) มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมอย่ างไรของผู้ให้ข้อ มูลหลัก กับ ใครใน
สถานการณ์ใด 2) มีการรับรู ้ ความรูส้ ึก อารมณ์ ความคิดอย่างไร 3) มีการรับรู ้ ความคิด อารมณ์
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ความรูส้ กึ อย่างไร 4) มีการเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไร การวิเคราะห์ขอ้ มูลในทุกขัน้ ตอนมีหลักการ
ที่สาคัญคือการเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างเนือ้ หาของหน่วยการวิเคราะห์ใหม่
กับรหัสและหน่วยการวิเคราะห์เดิม (constant comparison) และการให้ขอ้ มูลเป็ นตัวกาหนดรหัส
โดยให้ผวู้ ิจยั กาหนดรหัสจากการตีความของตนเองแล้วระบุรหัสที่จะเป็ นไปได้ทงั้ หมดเพื่อทาการ
แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษา
1580761730

ตาราง 4 ตัวอย่างการทา Open Coding ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
บันทึกข้อมูล (จากการถอดเทป)

รหัสเปิ ด (open-coding)
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แต่ถา้ เป็ นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ท่ วั ๆ ไปจะมีก็การสอนในหมวดวิชาชีพ เห็นว่าสิ่งที่ทามีคณ
ุ ค่ากับศิษย์ใน
ครู ซึง่ ถ้าได้สอนก็จะใส่ตวั นีเ้ ข้าไป เพื่อให้เขาได้ตระหนักถึงความเป็ นครูมือ อนาคตได้
อาชีพมากกว่าที่จะมุ่งเป็ นอาชีพครู ถ้าตัวเองได้สอนนะคือบางปี การศึกษา
จะได้สอน ก็จะใส่ตวั นีเ้ พื่อให้เค้าตระหนักว่าการเป็ นครูจะไม่ใช่แค่มาเรียน
แล้วออกไปก็จบไปเป็ นครูเท่านัน้ หมายถึงต้องทางานและมีใจที่จะต้องรัก
ในการที่จะไปเป็ นครู มุ่งไปที่ ลูกศิษ ย์เป็ นหลักจะเป็ นแบบนั้นโดยให้ลูก
ศิษย์แต่ละคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองโดยเชื่อว่าสามารถสอนและ
ถ่ายทอดวิชาความเป็ นครูท่ไี ด้รบั ไปสูล่ กู ศิษย์ของเค้าในอนาคตได้ (T2)
พี่ไม่เคยสายเพราะว่าตระหนักรูว้ ่า สมมติว่าไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะเกิดขึน้ เห็นว่าสิ่งที่ทามีคณ
ุ ค่ากับการเป็ น
เด็กที่เราสอนอีก 4 คน อีก 10 คนก็จะเป็ นครูท่ีไม่ตรงต่อเวลาแล้วเราเห็นสิ่ง แบบอย่างที่ดีให้ศิษย์เห็น
ที่มนั เป็ นผลกระทบต่อเด็ก (T9)

109
ตาราง 5 ตัวอย่างการทา Open Coding การถ่ายทอดทางสังคมของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู
บันทึกข้อมูล (จากการถอดเทป)

รหัสเปิ ด (open-coding)

เราโชคดีท่ีเราเรียนในสมัยนั้นที่เราเจอคุณครู ท่ีมีความเป็ นครู สูง คุณครู ท่ี การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่
สอนครู สมัยนัน้ เนี่ยมาจากการเป็ นครูคือมาจากโรงเรียนเลยมันก็จะส่งผล ดีพร้อมการแนะนา
1580761730
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ต่อการอธิบายนูน้ นี่น่ นั สมัยนัน้ คนที่เป็ นครูครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ มาจาก
โรงเรียนทัง้ หมดเลยแล้วก็เป็ นครูท่ีมีอายุเพราะนั้ นประสบการณ์หรือความ
เป็ นครูในตัวของท่านมันทาให้เราซึมซับได้ง่ายขึน้ คือไปเห็นต้นแบบเลย คน
ที่เข้ามาเป็ นผูส้ อนในโครงการคุรุทายาทเนี่ยเป็ นคุณครู ท่ีสุดยอดครู ทงั้ นัน้
เลยทั้งความรักและเมตตาต่อศิษ ย์ ความปรารถนาดีต่อศิษ ย์ ความเอือ้
อาทรลูกศิษย์ หรือแม้แต่การเป็ นที่ปรึกษาเราได้เห็นพวกนัน้ (T11)
คุณครูนาฏศิลป์ ซึ่งไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์ เท่านัน้ หลังจากที่สอนท่าราท่า การมอบหมายงาน
เต้นที่เป็ นแบบมาตรฐานแล้ว สุดท้ายท่านให้ทุกคนแบ่งเป็ นกลุ่มแล้วก็ไป
คิดการแสดงมาเพื่อทาการสอบปลายภาค ในการสอบทุกคนจะต้องขึน้ เวที
ในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ที่ กาลังรับประทานอาหาร
กลางวัน ในโรงอาหารได้เห็ น ทุก คนท าให้พ วกเราตื่ น เต้น ที่ ได้เตรีย มการ
แสดงนัน้ เป็ นอย่างดี(T1)

110
ตาราง 6 ตัวอย่างการทา Open Coding เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
บันทึกข้อมูล (จากการถอดเทป)

รหัสเปิ ด (open-coding)
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ก็จะขึน้ อยู่กบั ตัวเรา เค้าเรียกว่าอะไรนะที่ครูเป็ นแม่พิมพ์นะ ซึ่งแต่ก่อนเรา เห็นว่าครูตอ้ งมีความศรัทธาใน
คิดว่าเราต้องทาตัวให้ดีเพื่อที่จะเป็ นแม่พิมพ์ท่ีดี แต่จริง ๆแล้วมันไม่ใช่นะ วิชาชีพ
คาว่าแม่พิมพ์มันหมายความว่า เราต้องปฏิบตั ิก่อนหรือทาวิถีชีวิตโดยดูตวั
เราเองก่อนไม่ได้หมายถึงว่าเราพยายามทาตัวให้ดีเพื่อที่จะเป็ นตัวอย่าง
ให้กบั นักศึกษา ไม่ใช่ เราไม่ได้พยายามอะไรแต่เราพัฒนาตัวเราตามวิถีของ
เรา จะดีหรือไม่ดีอะไรก็ไม่รูล้ ะโดยเรามีความเชื่อความศรัทธาโดยเราอยู่ ใน
อาชีพนีด้ ว้ ยตัวเราเองก่อน(T1)
ใช่คะพี่ เชื่อว่าหากเรารักและศรัทธาในตัวเองว่าเราทาได้น ะ เหมื อนการ เห็นว่าครูเป็ นอาชีพที่ตอ้ ง
สร้างพลังให้ตวั เองก่อนก็จะทาให้เราเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้คะ (T12)
เชื่อมั่นในตนเอง
อย่างที่พ่บี อกไงว่าเราทาเพราะเรารักในอาชีพครูเราทาอะไรเราอยู่ตรงไหนก็ รักในอาชีพครู
ได้แต่คือทาให้มันดีท่ีสุดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เคยต้องการคาชม
(T3)
ก็อย่างที่บอกว่าเราโดนอบรมเลีย้ งดูจากครอบครัวอันนีเ้ ป็ นสิ่งที่เรารับรูไ้ ด้ ชอบในอาชีพครู
แล้วเราก็ตงั้ ใจที่จะทามันมานั่นแหละพอเราทาแล้วเราก็มีความรูส้ ึกว่ามัน
ชอบเป็ นความภาคภูมิใจนะที่ได้มาเป็ นอย่างนีพ้ ่ียังย้อนกลับไปว่าถ้าเรา
เป็ นพยาบาลเราก็คงไม่เวิรค์ หรอกดูแล้วเราก็น่าจะเหมาะที่มาเป็ นครู(T8)

2. การให้รหัสตามแนวคิดสัมพันธ์กัน (Axial Coding) เป็ นขัน้ ตอนของ
การเชื่อมโยงข้อมูลหรือแนวคิดย่อยให้เป็ นหมวดหมู่ในประเด็นที่รวมกลุ่มกันได้เพื่อหาแบบแผน
ความสัมพันธ์รวมทัง้ การหาคาอธิบายของแบบแผนความสัมพันธ์หรือสมมติฐานนัน้ ๆ ทัง้ นีอ้ าจ
ต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรหัสที่ตงั้ ไว้แต่เดิมเพิ่ม รหัสใหม่
จนกระทั่งรหัสเหล่านีอ้ ่ิมตัวหรือนิ่ง (saturate) ขัน้ ตอนนีเ้ รียกว่าการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์
กันเป็ นจุดที่ผูว้ ิจัยอาจสร้างสมมติฐานเบือ้ งต้นขึน้ ได้ การให้รหัสในขัน้ ตอนนีจ้ ึงเป็ นการให้รหัสที่
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของรหัสที่ได้จากขัน้ ตอนแรก คือ การให้รหัสแบบเปิ ด กล่าวคือ เมื่อให้รหัสเปิ ดใน
เบือ้ งต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ก็จะสามารถแยกแยะเอาข้อมูลที่ต่างกันออกและจัดกลุ่มข้อมูลที่เหมือนกันไว้

111
ด้วยกันหรือที่เรียกว่า “กลุ่มความหมาย” ก็จะท าให้มองเห็ นแนวคิดและความหมายที่ ซ่อนอยู่
ชัดเจนขึน้ ดังตาราง 7-9
ตาราง 7ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
1580761730

ข้อมูลดิบ

การให้รหัสแบบเปิ ด
(open-coding)

การให้รหัสตามแนวคิดที่
สัมพันธ์กัน (Axial Coding)
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ถ้าตัวเองได้สอนก็จะใส่ตวั นีเ้ พื่อให้เค้า

เห็นว่าสิ่งที่ทามีคณ
ุ ค่ากับศิษย์ใน การเห็นคุณค่าตนเอง

ตระหนักว่าการเป็ นครูจะไม่ใช่แค่มาเรียน
แล้วออกไปก็จบไปเป็ นครูเท่านัน้ หมายถึง
ต้องทางานและมีใจที่จะต้องรักในการที่จะ
ไปเป็ นครู มุ่งไปที่ลกู ศิษย์เป็ นหลักโดยให้ลกู
ศิษย์แต่ละคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองโดยเชื่อว่าสามารถสอนและถ่ายทอด
วิชาความเป็ นครูท่ไี ด้รบั ไปสูล่ กู ศิษย์ของเค้า
ในอนาคตได้ (T2)

อนาคตได้

พี่ไม่เคยสายเพราะว่าตระหนักรูว้ ่า สมมติวา่ เห็นว่าสิ่งที่ทามีคณ
ุ ค่ากับการ
ไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะเกิดขึน้ เด็กที่เราสอน เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์เห็น
อีก 4 คน อีก 10 คนก็จะเป็ นครูท่ีไม่ตรงต่อ
เวลาแล้วเราเห็นสิ่งที่มนั เป็ นผลกระทบต่อ
เด็ก (T9)

การเห็นคุณค่าตนเอง

112
ตาราง 8 ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายการถ่ายทอดทางสังคมของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู
ข้อมูลดิบ

การให้รหัสแบบเปิ ด
(open-coding)

การให้รหัสตามแนวคิดที่
สัมพันธ์กัน (Axial Coding)

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

สมัยนัน้ คนที่เป็ นครูครุศาสตร์ศกึ ษาศาสตร์ มา การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่าง กลวิธีการถ่ายทอด
จากโรงเรียนทัง้ หมดเลยแล้วก็เป็ นครูท่มี ีอายุ
ที่ดีพร้อมการแนะนา
เพราะนัน้ ประสบการณ์หรือความเป็ นครูในตัว
ของท่านมันทาให้เราซึมซับได้ง่ายขึน้ คือไปเห็น
ต้นแบบเลย คนที่เข้ามาเป็ นผูส้ อนในโครงการคุรุ
ทายาทเป็ นคุณครูท่สี ดุ ยอดครูทงั้ นัน้ เลยทัง้
ความรักและเมตตาต่อศิษย์ ความปรารถนาดี
ต่อศิษย์ ความเอือ้ อาทรลูกศิษย์ หรือแม้แต่การ
เป็ นที่ปรึกษาเราได้เห็นพวกนัน้ (T11)
คุณครูนาฏศิลป์ซึ่งไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์เท่านั้น การมอบหมายงาน
ท่านให้ทุกคนแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปคิดการแสดง
มาเพื่อทำการสอบปลายภาค ในการสอบทุกคน
จะต้องขึ้นเวทีในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับ
นักเรียนคนอื่นๆ ที่กำลังรับประทานอาหาร
กลางวันในโรงอาหารได้เห็นทุกคนทำให้พวกเรา
ตื่นเต้นทีไ่ ด้เตรียมการแสดงนั้นเป็นอย่างดี(T1)

กลวิธีการถ่ายทอด

113
ตาราง 9 ตัวอย่างการเชื่อมโยงแนวคิดย่อย หรือการให้รหัสตามแนวคิดที่สมั พันธ์กนั (Axial
Coding) เพื่อให้เกิดกลุม่ ความหมายเงื่อนไขของการมีจติ วิญญาณความเป็ นครู
ข้อมูลดิบ

การให้รหัสแบบเปิ ด
(open-coding)

การให้รหัสตามแนวคิดที่
สัมพันธ์กัน (Axial Coding)
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คาว่าแม่พิมพ์เราต้องปฏิบตั ิก่อนหรือทาวิถีชีวิตโดยดูตวั เห็นว่าครูตอ้ งมีความ
เราเองก่อนไม่ได้หมายถึงว่าเราพยายามทาตัวให้ดี
ศรัทธาในวิชาชีพ
เพื่อที่จะเป็ นตัวอย่างให้กบั นักศึกษาแต่เราพัฒนาตัวเรา
ตามวิถีของเรา จะดีหรือไม่ดีอะไรก็ไม่รูล้ ะโดยเรามี
ความเชื่อความศรัทธาอยู่ในอาชีพนีด้ ว้ ยตัวเราเองก่อน
(T1)

ความรูเ้ ชิงประเมินค่าในวิชาชีพครู

ใช่คะพี่เชื่อว่าหากเรารักและศรัทธาในตัวเองว่าเราทาได้ เห็นว่าครูเป็ นอาชีพที่
นะ เหมื อ นการสร้า งพลังให้ตัว เองก่ อ นก็ จ ะท าให้เรา ต้องเชื่อมั่นในตนเอง
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้คะ (T12)

ความรูเ้ ชิงประเมินค่าในวิชาชีพครู

อย่างที่พ่ีบอกไงว่าเราทาเพราะเรารักในอาชีพครูเ ราทา รักในอาชีพครู
อะไรเราอยู่ตรงไหนก็ได้แต่คือทาให้มนั ดีท่ีสดุ โดยที่ไม่ได้

ความพึงพอใจในวิชาชีพครู

หวังผลตอบแทนไม่เคยต้องการคาชม (T3)
เราก็ตั้งใจที่จะทามันมานั่นแหละพอเราทาแล้วเราก็มี ชอบในอาชีพครู
ความรูส้ ึกว่ามันชอบเป็ นความภาคภูมิใจนะที่ได้มาเป็ น
อย่างนี ้ พี่ยังย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็ นพยาบาลเราก็คง
ไม่เวิรค์ หรอกดูแล้วเราก็น่าจะเหมาะที่มาเป็ นครู(T8)

ความพึงพอใจในวิชาชีพครู

การแยกแยะ และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลในลักษณะนีท้ าให้ผวู้ ิจยั สามารถดึง
เอาความหมายที่ซอ่ นเร้นออกมา เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ลกึ ขึน้ โดยเฉพาะเมื่อ
นาไปวิเคราะห์เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ

114

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

2.7 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Trustworthiness)
ผูว้ ิจัย ท าการตรวจสอบความน่ าเชื่อถื อของข้อมูลเชิงคุณ ภาพในการวิจัย
ระยะที่ 1 (Lincoln; & Guba. 1985; Shenton. 2004) ดังต่อไปนี ้
1. ความถูกต้องของข้อมูล (Credibility) คือการแสดงความสามารถที่จะ
ยืนยันว่าขัน้ ตอนและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษามีความถูก ต้องเชื่อถือได้ โดยผูว้ ิจัยใช้
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Member checking)
โดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพได้เป็ นประเด็นหลัก ประเด็นย่อย หัวข้อหลักและหัวข้อ
ย่อย มาให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับการรับรูห้ รือประสบการณ์หรือไม่ ถ้าไม่
ตรงหรือมีความบิดเบือนจากที่ตอบจะได้ทาการปรับแก้ให้ถูกต้อง นอกจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation) โดยเปรียบเที ยบผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักทัง้ 4 คน ภายในพืน้ ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกัน และเปรียบเทียบผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 16 คน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ว่ามีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่ (Data triangulation) ทั้งนี ้ การ
ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพจะอยู่ภายใต้การดูแลและการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มี
ประสบการณ์ ด ้ า นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Debriefing sessions between researcher and
superiors) ซึ่งจะช่วยดูแลให้การดาเนินการเก็บข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือโดยผูว้ ิจยั
จะทาการปรึกษาอาจารย์ท่ปี รึกษาในทุกระยะของการเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. ความไว้ว างใจ (Dependability) หมายถึ ง การแสดงให้เห็ น ว่ า ข้อ
ค้นพบที่ได้มีความคงที่สามารถกระทาซา้ ได้ ซึ่งผูว้ ิจัยได้อธิบายถึงการทาวิจัยที่มีขนั้ ตอนชัดเจน
สามารถตรวจสอบขั้น ตอนการท าวิจัย และการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้ (In-depth methodological
description) การหาหัว ข้อ หลัก ประเด็ น ย่ อ ยและประเด็ น หลัก (Categories, Sub-theme and
Theme) จะได้รบั การตรวจสอบและยืนยันผลจากอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มีประสบการณ์ดา้ นการวิจยั
เชิงคุณ ภาพรวมทั้งได้รบั การตรวจสอบยืน ยัน ผลจากการอภิปรายร่วมกันเพื่ อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การยืนยันผล (Confirmability) หมายถึง การยืนยันเพื่อแสดงความ
เป็ นกลางของข้อ ค้น พบจากการวิ จั ย ว่ า เกิ ด จากตั ว ขอ งผู้ใ ห้ ข้อ มู ล มิ ใ ช่ เกิ ด จากอคติ ห รื อ
ประสบการณ์เดิมของผูว้ ิจัยตรวจสอบได้โดยใช้การตรวจสอบร่องรอยการวิจัย (Audit trail) ซึ่ง
ผูว้ ิจยั จะเก็บรวบรวมหรือแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่ผวู้ ิจยั ได้ขอ้ มูลจากการลงพืน้ ที่สนามในการวิจยั
ได้แก่ ผูว้ ิจยั ออกแบบและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอนชัดเจน มีแนวคาถามสัมภาษณ์
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เชิงลึก บันทึกเสียงการสัมภาษณ์เชิงลึกบันทึกการถอดเทปแบบคาต่อคาและอ่านซา้ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจลึกซึง้ ถึงความหมายและประสบการณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักให้มากที่สดุ และมีการบันทึก
ภาคสนาม ผูว้ ิจัยตระหนักดีว่าความคิด ความรู ส้ ึก และประสบการณ์เดิมของตนเองมีผลต่อการ
เก็ บ รวบรวม วิ เคราะห์และตี ค วามผลการวิจัย ได้ ดังนั้น ข้อ มูล จากการบัน ทึก ดัง กล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูว้ ิจัยในขณะดาเนินการวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยครัง้ นี ้ นอกจากนัน้ ในส่วน
ของการนาเสนอข้อมูลได้ใช้ถอ้ ยคาของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักด้วยการอ้างคาพูดประกอบ (Quotation)
แม้ว่าจะมีการตัดคาพูดบางส่วนไปก็เพื่อให้มีการสื่อความหมายที่กระชับชัดเจนขึน้ โดยต้องคง
ความหมายเดิมไว้ให้มากที่สดุ
2.8 การพิทกั ษ์สิทธิผ์ ู้ให้ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากอาจารย์ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความ เป็ นครู ค ณ ะครุ ศ าสตร์แ ละนั ก ศึ ก ษ าวิ ช าชี พ ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สิทธิ์และรักษาจรรยาบรรณในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาเรื่องขอ
อนุมตั ิโครงการต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จยั ในมนุษย์ โดยงานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ผ่าน
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในมนุษย์ของคณะกรรมการจริยธรรมในการ
วิจยั ในมนุษย์ เพื่อให้ผวู้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ตามหลักการและแนวทางการพิทกั ษ์สิทธิ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล เมื่อ
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ข้อเสนอการวิจัยที่ รบั รองจริยธรรม: SWUEC/E-096/61E ผู้วิจัยเริ่มต้น เก็บ ข้อมูลจากการ
แนะน าตัว ผู้วิ จัย กับ ผู้ให้ข้อ มูล และกลุ่ม ตัว อย่ า ง ชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ข องการวิ จัย วิ ธี ก ารวิ จัย
ประสิทธิภาพความปลอดภัย ประโยชน์ท่ีได้รบั จากการวิจยั ให้อาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
คณะครุศาสตร์และนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบและ
ลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจ หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุม่ ตัวอย่างไม่ยินดีเข้าร่วม
การวิจัย สามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิก การเข้าร่วมการวิจัยนีโ้ ดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ข้อมูลที่ได้
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะเก็บเป็ นความลับ เปิ ดเผยเฉพาะผลสรุ ปการวิจัยใน
ภาพรวมและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์สาหรับการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้
การเชื่อมโยงผลการวิจัยเชิงคุณภาพสู่งานวิจัยเชิงทดลอง
ในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณ ภาพในระยะที่ 1 ผูว้ ิจัยได้แบ่งขัน้ ตอนการ
วิ จัย ออกเป็ น 2 ขั้น ตอน โดยขั้น ตอนแรกเป็ น การศึ ก ษาข้อ มูล เอกสารงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ จิ ต
วิญญาณความเป็ นครู โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อสรุ ปความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
ด้วยการพรรณนาด้วยค่าพืน้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ แล้วนาความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครูท่ไี ด้จากการวิเคราะห์เนือ้ หามาตรวจสอบความหมายของจิตวิญญาณความ
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เป็ นครู ข องอาจารย์ ค รุ ศ าสตร์ม หาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ ให้ไ ด้
ความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทของสังคมไทย แล้วนาความหมายจิตวิญ ญาณ
ความเป็ น ครู ท่ี ได้จากการวิเคราะห์เนื อ้ หามาสร้างนิ ยามปฏิ บัติการเพื่ อน าไปสร้างแบบวัด จิต
วิญญาณความเป็ นครู และใช้เป็ นคาถามหลักเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Questions) ถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ี จิตวิญญาณความ
เป็ นครู รวมทัง้ การค้นหาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยเริ่มจากการจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ซึ่งผูว้ ิจยั ต้องอ่านข้อมูลที่จดั ระเบียบอย่าง
ละเอียดเพื่อสรรหาข้อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับคาถามการวิจัย เมื่อพบข้อความที่มี
ความหมายตรงประเด็นกับคาถาม การวิจัยตามที่ตอ้ งการจะศึกษา ผูว้ ิจัยจะกาหนดรหัสแทน
ความหมายของกลุ่ม ข้อความเหล่านั้น ซึ่งเป็ น การลงรหัสแบบอุป นัย (Inductive Coding) โดย
ข้อความที่ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันจะใช้รหัสที่เหมือนกัน หลังจากนั้นผูว้ ิจัยจัดแสดง
ข้อมูลโดยการนาหน่วยของข้อความที่ให้รหัสเรียบร้อยแล้วนามาเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์รวม
เป็ น กลุ่ม ของประเด็ น ในการวิ เคราะห์ ซึ่งการแสดงข้อ มูล จะจัด กลุ่ม ประเภทของข้อ ความที่ มี
ความสัมพันธ์กันทางความหมายโดยจะจัดแสดงข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ แล้วนาข้อมูลที่มีรหัส
เดี ย วกัน มาท าการวิ เคราะห์ สรุ ป และตี ค วามซึ่ง ในการวิ เคราะห์ผู้วิ จัย จะใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวข้องที่ทบทวนไว้ในบทที่ 2 มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั ซึง่ ผลที่ได้
จากงานวิจยั เชิงคุณภาพในระยะที่ 1 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู คือ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา ส่วนเงื่อนไขภายในที่ทาให้ครูมีจิต
วิญญาณความเป็ นครูคือเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู ส่วนเงื่อนไข
ภายนอกที่ทาให้ครูมีจิตวิญญาณความเป็ นครู คือ การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม จึง นามาสร้าง
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้กบั นักศึกษาวิชาชีพ
ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรีย นที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวิจยั ระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การดาเนินงานวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลอง
ในการวิจัยเชิงทดลองครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูคณะครุศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี ้
2.1 การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง

117

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

2.2 แบบแผนการทดลอง
2.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.4 วิธีการดาเนินการทดลอง
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.6 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การกาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) ชัน้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 19 สาขาวิชา
จานวน 689 คน (สานักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2561:
ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต (ภาคปกติ) ชัน้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสีม า ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ที่ สมัครใจเข้าร่วม
โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู จานวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทย จานวน 20 คน หลังจากนัน้ ทาการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างจากรายชื่อโดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง
จานวน 10 คน โดยได้รบั โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู และกลุ่มควบคุมจานวน
10 คน ได้รบั กิจกรรมฝึ กการวางแผนเตรียมตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และฝึ กการ
วางแผนกิจกรรมเสริมที่จะจัดให้แก่โรงเรียนที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้ทากิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกันกับกลุม่ ทดลอง
2.2 แบบแผนการทดลอง
แบบแผนการทดลองที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย นี ้ คื อ เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasiexperimental design) รูปแบบ Nonrandomized Control-Group Pretest-Posttest Design เป็ น
แบบแผนการทดลองที่มีการควบคุมบางส่วนใช้เมื่อไม่สามารถควบคุมสภาพการณ์การทดลองได้
ทั้งหมดแบบแผนการทดลองนีซ้ ่ึงเหมาะกับการวิจัยทางการศึกษา (ชูศรี วงศ์รตั นะ และองอาจ
นัยพัฒน์ 2551, น. 37) เนื่องจากนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างต้องมีความสมัครใจในการเข้าร่วม
โปรแกรมฯ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตาม
โรงเรียนต่างๆแล้ว ดังนัน้ นักศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลองจึงต้องมีความสะดวกที่จะเดินทางเข้ามา
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ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกเดือนในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพื่อมาทากิจกรรมที่จัดให้ ส่วนกลุ่ม
ควบคุม จะเข้า มาในมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ตามที่ ค ณะครุ ศ าสตร์ได้ก าหนดปฏิ ทิ น นัด หมายซึ่ง
นักศึกษาที่ออกฝึ กประสบการณ์ตอ้ งเข้ามาทุกคนเพื่อมารายงานผลให้คณะรับทราบ ซึ่งทัง้ สอง
กลุม่ จะมีการวัดก่อนการทดลองและวัดหลังเมื่อเสร็จสิน้ การทดลอง (pretest-posttest design) ซึ่ง
เป็ นการศึกษาผลของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการวัดตัวแปรตาม
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการสุ่มอย่างง่าย โดยตัวแปรอิสระเป็ นตัวแปรจัดกระทา คือการได้รบั
หรือไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ส่วนตัวแปรตามภายหลังการทดลอง
คือ จิตวิญญาณความเป็ นครู โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักศึกษาครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครูแต่มีการจัดกิจกรรมทักษะอื่น ๆ เช่น ฝึ กการวางแผนเกี่ยวกับ วิธีการเตรียม
ตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึ กการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมที่จะทาให้แก่โรงเรียน
ที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และมีการติดตามผลจากที่ได้วางแผนกิจกรรมที่จะทาให้แก่โรงเรียน
ที่จะออกฝึ กสอนว่าได้ทากิจกรรมที่ได้วางแผนหรือไม่ เป็ นต้น การเริ่มการทดลองทัง้ สองกลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะเข้าร่วมในกลุ่มประชุมพร้อมกัน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่แนะนาการจัด
กิจกรรมในการศึกษาครัง้ นี ้ และเป็ น การทาความรูจ้ กั กับผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ได้แสดงลักษณะ
แบบแผนการวิจยั ดังตาราง
ตาราง 10 แบบแผนการทดลองของการใช้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู
กาหนดแบบสุม่

Pre-test

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

Post-test

ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
กลุม่ ทดลอง

T1E

กลุม่ ควบคุม

T1c

X

T2E
T2c
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คาอธิบายสัญลักษณ์:
X
แทน ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึง่ จัดกระทาโดยผูท้ ดลอง
T1
แทน การวัดก่อนที่จะทาการทดลอง (Pretest)
T2
แทน การวัดหลังจากที่ทาการทดลองแล้ว (Posttest)
E
แทน กลุ่ ม ทดลอง (Experimental Group) ได้รับ การจั ด กระท าตาม
โปรแกรมพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
C
แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) ได้รบั กิจกรรมอื่น เกี่ ยวกับ การฝึ ก
วางแผนถึงวิธีการเตรียมตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและฝึ กการวางแผนกิจกรรมเสริมที่
จะทาให้แก่โรงเรียนที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
T1E T2E แทน การวัดก่อนและวัดหลังในกลุม่ ทดลองตามลาดับ
T1c T2c แทน การวัดก่อนและวัดหลังในกลุม่ ควบคุมตามลาดับ
การดาเนินการทดลอง
การดาเนิ น การทดลองมี ขั้น ตอนการวิจัยในโปรแกรมการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ
ความเป็ น ครู แก่ นัก ศึก ษาวิชาชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นแบบสอบถาม มีขนั้ ตอนดังนี ้
ขั้นเตรียมการ
ในขัน้ เตรียมการนีผ้ วู้ ิจยั ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปทากิจกรรมและเก็บ
ข้อ มู ล ในคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า ผู้วิ จั ย มี ก ารประสานงานกั บ
มหาวิทยาลัยดังกล่าวเพื่อขออนุญาตทาวิจยั ในมนุษย์ ดังนี ้
ผู้วิ จั ย ท าหนั ง สื อ จากสถาบั น วิ จั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ไปที่ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลโดยแนบเอกสารโครงร่างงานวิจัยพร้อม
เอกสารชีแ้ จงข้อมูลแก่คณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดทาวิจยั และ
ติดต่อขอให้สถานที่ สารวจสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั พร้อมเอกสารชี ้แจงข้อมูลแก่
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขั้นดาเนินการ
ผู้วิ จัย ได้ชี แ้ จงรายละเอี ย ดในภาพรวมเกี่ ย วกับ การจัด โครงการวิ จัย กับ กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน พร้อมทัง้ แนะนาตัวผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ที่มี
ความรูค้ วามสามารถในการทาวิจยั จากนัน้ ดาเนินการดังนี ้
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1. ทาการเก็บข้อมูลพื น้ ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลตัวแปร
ตาม คือ จิตวิญญาณความเป็ นครูก่อนการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม จานวนกลุม่ ละ
10 คน รวมทัง้ หมด 20 คน
เกณฑ์ในการคัดเข้าผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั (Inclusion criteria)
1. นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
2. สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
3. สะดวกในการเดิน ทางที่ จะเข้ามาในมหาวิท ยาลัยราชภัฏในวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์ของทุกเดือนตลอด 1 ภาคการศึกษาหลังจากที่ได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแล้วเพื่อมาทากิจกรรมตามที่กาหนดให้
เกณฑ์การคัดออกผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั (Exclusion criteria)
1. มีความประสงค์จะถอนตัวออกจากการวิจยั
2. ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหลังจากที่ได้
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว
2. ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมแยกระหว่างห้องกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ให้อยู่คนละห้อง ซึ่งกลุ่มทดลองเป็ นห้องเรียนที่มีหน้าต่างและประตูปิ ดมิดชิดในระหว่าง
ทากิจกรรมเพราะเป็ นกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู และเก็บข้อมูลตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ
การสนับสนุนทางสังคมที่นามาพัฒนาในโปรแกรมเพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าจิตวิญญาณความเป็ น
ครูท่ีเพิ่มขึน้ ของกลุ่มทดลองนัน้ เกิดจากชุดกิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รบั โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู แต่จะได้ทากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น ฝึ กการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวที่จะ
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ฝึ กการวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมที่จะทาให้แก่โรงเรียนที่ออก
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ และมีการติดตามผลจากที่ได้วางแผนกิจกรรมที่จะทาให้แก่โรงเรียนที่จะ
ออกฝึ กสอนว่าได้ทากิจกรรมที่ได้วางแผนหรือไม่ เป็ นต้น และดาเนินการวัดผลทันทีหลังสิน้ สุดการ
จัดกิจกรรมในการทดลอง ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจิตวิญญาณความเป็ นครู ของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
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ฝึ กพัฒนา

วัดผลก่อนพัฒนาด้วย
โปรแกรม
(ระยะก่อนการทดลอง)

โปรแกรมการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู
(ระยะทดลอง)

วัดผลหลังจากเสร็จสิน้ การเข้า
ร่วมโปรแกรมฯ ใน 1 ภาค
การศึกษา
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กลุม่ ทดลอง

B1

X1

B2

กลุม่ ควบคุม

B1

-

B2

หมายเหตุ B1- B2 คือ การวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
B = การวัดผลการทดลอง
X = การให้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
จากตาราง 11 ผูว้ ิจัยจัดให้มีการเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2 ครัง้
ได้แก่ การเก็บข้อมูลก่อนการทดลองเป็ นการเก็บข้อมูล ของจิตวิญญาณความเป็ นครู จากนั้นให้
โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ให้กับ กลุ่ม ทดลอง และกลุ่ม ควบคุม ไม่ ได้รับ โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ และท าการเก็บข้อมูลหลัง เสร็จสิน้ การทดลองแล้ว 1 ภาคการศึกษาในกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ซึง่ ในการวิจยั นีม้ ีตวั แปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
1. ตัวแปรจัดกระทา คือ คือ โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
2. ตัวแปรตาม คือ จิตวิญญาณความเป็ นครู
2.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. แบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
2. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ผูว้ ิจัยได้สร้างแบบวัดจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
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1.1 ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ในบริบทสังคมไทยเพื่อสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ท่ีเป็ น ลักษณะหรือตัว
บ่งชีท้ ่สี ะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยระยะที่ 1 และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
คุณภาพที่เกี่ยวกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย
1.3 ก าหนดนิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร และจิ ต วิ ญ ญ าณ ความเป็ นครู 4
องค์ประกอบ ซึง่ ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพในข้อที่ 1.2 มีรายละเอียด ดังนี ้
องค์ป ระกอบที่ 1 การเห็ น คุ ณ ค่ า ตนเองเป็ นการยอมรับ ตนเอง
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทางานครูรวมทัง้ ให้ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู
โดยมีความมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู
องค์ประกอบที่ 2 ศรัทธาในวิชาชีพครูเป็ นความเชื่อในทางที่ดีต่อการ
ดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู
องค์ป ระกอบที่ 3 ตระหนัก ในบทบาทของการเป็ น ครู เป็ น การให้
ความสาคัญของคุณค่าบทบาทหน้าที่ในบทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ การเป็ นคูค่ ิดร่วมทุกข์รว่ ม
สุข และการเป็ นแบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตน บุคลิกภาพทั่วไป
กิรยิ าวาจาที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูรวมทัง้ การรูจ้ กั การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ ิน
ครู
องค์ประกอบที่ 4 ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู เป็ นสภาวะทางจิตใจใน
ทางบวกของบุคคลที่เป็ นครูท่ีสมั พันธ์กบั งานวิชาชีพครู
1.4 สร้างข้อคาถามตามนิยามของจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีกาหนดไว้
โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างข้อคาถามการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู รวมทัง้ สิน้ 70 ข้อ โดยนักศึกษา
ที่ได้คะแนนจากแบบทดสอบจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู สูงแสดงว่ามี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
มากกว่านักศึกษาวิชาชีพครูท่มี ีคะแนนจากแบบทดสอบจิตวิญญาณความเป็ นครูต่า
1.5 ตรวจความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู โดย
ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน ได้แก่ ด้านแบบวัดทางพฤติ กรรมศาสตร์ 1 ท่ าน และด้านแบบวัด ทางจิต
วิญญาณความเป็ นครู 2 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกั บนิยามปฏิบตั ิการและ
ตรวจสอบภาษา มีค่าความสอดคล้องของโปรแกรม (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 แล้วนามาปรับปรุง
ในเรื่องความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ขอ้ ความให้กระชับและแก้ไขความซับซ้อนของข้อ
คาถามตามข้อเสนอแนะ
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1.6 เมื่ อ ได้รบั แบบวัด จากผู้เชี่ ย วชาญครบทั้ง 3 ท่ านแล้ว พร้อ มกับ ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วจึงนาข้อคาถามจากแบบสอบถามไปวิพากษ์รว่ มกับอาจารย์ท่ปี รึกษา
อีกครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมกับนิยามปฏิบตั ิการ
1.7 นาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู ท่ีได้ทาการปรับปรุ งแก้ไขจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว จานวน 41 ข้อ ไปทดลองใช้กบั นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี
ที่ 4 ที่เคยผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้ หาจิต
วิญ ญาณความเป็ นครู มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ พบว่า อยู่ระหว่าง - 0.076 - 0.589 และมีค่า
ความเชื่ อมั่น แบบสัม ประสิท ธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (พวงรัต น์ ทวีรตั น์.
2543: 125) ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.82 และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 ขึน้ ไป
(ณั ฏ ฐภรณ์ หลาวทอง. 2559, น. 89) เพื่ อปรับ ค าถามให้เหมาะสมได้ค าตอบที่ สอดคล้อ งกับ
องค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.8 น าข้อ ค าถามที่ เลื อ กในข้อ 1.7 มาสรุ ป ค าตอบที่ ส อดคล้อ งกั บ
องค์ประกอบในภาพรวมเพื่อคัดเลือกและปรับข้อคาถาม รวมทัง้ สิน้ 32 ข้อ
2. โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ในการทดลองผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
เป็ น เครื่องมื อในการวิจัยโดยสร้างเป็ นละครภาพยนตร์สั้น ให้มีเนื อ้ หาครอบคลุมตามนิยามจิต
วิญญาณความเป็ นครูตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
เครื่องมือหลักที่ใช้ในการทดลองเป็ นโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ให้แก่นักศึกษาวิชาชี พครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพื่ อเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างกิจกรรม 3 รู ปแบบ ได้แก่ 1) กิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครู 2) กิจกรรมการพัฒ นาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ 3) กิจกรรมการพัฒนาการ
สนับสนุนทางสังคม ให้มีเนือ้ หาครอบคลุมตามนิยามและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ น
ครู จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ น
ครู นามาสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ร่วมกับผลการวิเคราะห์เนือ้ หาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อนามาสร้างนิยามปฏิบตั ิการของจิต
วิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย
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2.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับข้อค้นพบ
จากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นตัวแปรเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู และการสนับสนุนทางสังคม รวมทัง้ ตัวแปรกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้แก่ กลวิธีการถ่ายทอดการถ่ายทอดผ่าน
การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี โดยนามาเป็ น ฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู ดังต่อไปนี ้
2.2.1 ศึ ก ษาเอกสารและแนวคิ ด การปรับ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา
(Cognitive Behavior Modification) จากงานของคาลิ ช (Kalish. 1981) และแคซดิ น (Kazdin :
1978) เป็ นต้น เพื่อนามาเป็ นฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ซึง่ ให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ
2.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับทฤษฎีปัญ ญา
ทางสัง คม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูร า (Bandura. 1986), ประที ป จิ น งี่ (2540),
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2543) เป็ นต้น เพื่อนามาเป็ นฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการพัฒนา
ซึง่ ให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ
2.2.3 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ มี เ นื ้ อ หาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด
กระบวนการการเสนอ ตัวแบบ (Modeling) จากงานของแบนดูรา (Bandura. 1975), ประทีป จินงี่
(2540), นันทวัฒน์ ชุนชี (2546), ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2547), สุคนธรส หุตะวัฒนะ (2550)
เป็ นต้น เพื่อนามาเป็ นฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการพัฒ นาซึ่งให้ครอบคลุมตามนิยาม
ปฏิบตั ิการ
2.2.4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกั บการเปลี่ยนเจต
คติของทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา (Bandura. 1986), ธีระ
พร อุว รรณโณ (2535), ประที ป จิ น งี่ (2557) เป็ น ต้น เพื่ อ น ามาเป็ น ฐานแนวคิ ด ในการสร้า ง
โปรแกรมการพัฒนาซึง่ ให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ
2.2.5 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ
จากแนวคิด ของ เอส.เอส.อนาคามี (2555), Bass & Avolio (1994) และงานวิจัยของ ดุษ ฎี โย
เหลาและคณะ (2556) เพื่อนามาเป็ นฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาซึ่งให้ครอบคลุม
ตามนิยามปฏิบตั ิการ
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2.2.6 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ มีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับ การสนับสนุน
ทางสังคม จากงานวิจยั ของพรทิพย์พา ธิมายอม (2554), มราพันธ์ ชะยะมังคะลา (2561) เป็ นต้น
เพื่อนามาเป็ นฐานแนวคิดในการสร้างโปรแกรมการพัฒนาซึง่ ให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบตั ิการ
2.3. กิ จกรรมการพัฒ นาแรงบัน ดาลใจที่ อยากจะเป็ น ครู ตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี ้
2.3.1 วิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบและตัวชี ว้ ัด ตามความหมายของจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูท่ผี วู้ ิจยั ได้ทาการนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2.3.2 ก าหนดแก่ น ของเรื่ อ งโดยแต่ ล ะเรื่ อ งราวและบทสนทนาที่
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งเป็ นเรื่องราวการแสดงของตัวแบบที่ส่งผลของการกระทาอัน
เนื่องมาจากความรูส้ กึ อยากที่จะเป็ นครูท่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.3.3 นาบทละคร (ต้นฉบับ) จานวน 3 เรื่อง พร้อมขั้นตอนการจัด
กิ จ กรรมเสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาเพื่ อ ตรวจสอบพิ จ ารณารู ป แบบ เนื ้อ หา ภาษาและความ
เหมาะสม
2.3.4 ทาการปรับปรุ งบทละคร จัดทาฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
2.3.5 นาบทละครและรู ปแบบการจัดกิจกรรมให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมการฝึ กอบรมและเป็ นครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู คนที่สองมีความเชี่ยวชาญทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์และเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู คนที่สามมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่ส่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สื่อและพฤติกรรมศาสตร์ และคนที่หา้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยทาการตรวจสอบพิจารณาเนือ้ หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ว่ามีความเหมาะสมครอบคลุมนิยามปฏิบตั ิการและ
ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ ซึ่งข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคล้อง
กันคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็ นกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
จะใช้ระยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้ ผูว้ ิจัยจึงได้เพิ่ม
ระยะเวลาจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ น 1 ภาคการศึกษา
2.3.6 จากนัน้ นากลับมาปรับปรุ งแล้วนามาทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เคยผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุ ศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ซึ่งพบข้อบกพร่องที่ตอ้ ง
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20 นาที

15 นาที

ผลทีค่ าดว่าผู้เรียน
จะกระทา

1. ใช้การฟั ง

- แนวคิดใช้

2. ขัน
้ ดาเนินกิจกรรม

-นักศึกษาเกิดแรง

เพลง “รางวัล
ของครู” เพื่อ
กระตุน้ ให้เกิด
แรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครู

กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการ
สังเกต
พฤติกรรมของ
ตัวแบบครูท่ใี ช้
สร้างแรง
บันดาลใจจาก
การชมสื่อเพลง
“รางวัลของครู”

บันดาลใจที่อยากจะ
- ผูว้ ิจยั เริ่มสร้างบรรยากาศด้วย
ประกอบวิชาชีพครูใน
การเปิ ดสื่อเพลงรางวัลของครูท่ี
ขัน้ ต้น
ประกอบด้วยเสียงเพลงและ
ภาพที่มีเนือ้ หาของตัวละครครู
ในสื่อได้สะท้อนถึงครูท่มี ีจิต
วิญญาณความเป็ นครู
- เปิ ดสื่อเพลงรางวัลของครู 2

รอบโดยรอบแรกใช้เพื่อนาเข้าสู่
บรรยากาศ รอบที่สองเปิ ด
หลังจากตัง้ คาถามให้นกั ศึกษา

2. การใช้คาถาม

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามโดยมีแนว

-นักศึกษาเกิดแรง

เพื่อตรวจสอบ
ว่านักศึกษาครู
เกิดแรงบันดาล
หรือไม่ตามที่จดั
สื่อให้ใจ

คาถามว่า

บันดาลใจที่อยากจะ
ประกอบวิชาชีพครูใน
ขัน้ ต้น

1) ข้อความใด/ภาพตรงไหนที่
นักศึกษารูส้ กึ ประทับใจมาก
ที่สดุ
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับ
ความเป็ นครู
3) แล้วนักศึกษาอยากจะเป็ น
ครูไหม เพราะอะไร
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2.4 กิจกรรมการพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
2.4.1 วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบและตัวชี ว้ ัด ตามความหมายของจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูท่ผี วู้ ิจยั ได้ทาการนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2.4.2 ก าหนดแก่ น ของเรื่ อ งโดยแต่ ล ะเรื่อ งราวและบทสนทนาที่
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งเป็ นเรื่องราวการแสดงของตัวแบบที่ส่งผลของการกระทาอัน
เนื่องมาจากความรูส้ กึ อยากที่จะเป็ นครูท่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.4.3 นาบทละคร (ต้นฉบับ) จานวน 2 เรื่อง พร้อมขั้นตอนการจัด
กิ จ กรรมเสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาเพื่ อ ตรวจสอบพิ จ ารณารู ป แบบ เนื ้อ หา ภาษาและความ
เหมาะสม
2.4.4 ทาการปรับปรุ งบทละคร จัดทาฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
2.4.5 นาบทละครและรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมการฝึ กอบรมและเป็ นครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู คนที่สองมีความเชี่ยวชาญทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์และเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู คนที่สามมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่ส่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สื่อและพฤติกรรมศาสตร์ และคนที่หา้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยทาการตรวจสอบพิจารณาเนือ้ หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ว่ามีความเหมาะสมครอบคลุมนิยามปฏิบตั ิการและ
ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ ซึ่งข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคล้อง
กันคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็ นกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
จะใช้ระยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพัฒนาจิตวิ ญญาณความเป็ นครู ได้ ผูว้ ิจัยจึงได้เพิ่ม
ระยะเวลาจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ น 1 ภาคการศึกษา
2.4.6 จากนั้นนากลับมาปรับปรุ งแล้วนามาทดลองใช้กับนักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เคยผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ซึ่งพบข้อบกพร่องที่ตอ้ งแก้ไข คือ
เวลาที่ใช้ทากิจกรรมของนักศึกษาค่อนข้างน้อยเกินไป นักศึกษาทากิจกรรมที่กาหนดให้ไม่ทัน
ผูว้ ิจยั ทาการแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มเวลาในการทากิจกรรมย่อยเพิ่มออกไปอีกกิจกรรมละ 5 นาที
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15 นาที

ผลทีค่ าดว่าผู้เรียน
จะกระทา
1.ให้ชมสื่อ
- แนวคิดที่ใช้
2.ขัน
้ ดาเนินกิจกรรม
- นักศึกษาครูเกิดเจต
ภาพยนตร์
กระบวนการ
- ผูว้ ิจยั เปิ ดสื่อภาพยนตร์โรงเรียน คติท่ดี ีต่อวิชาชีพครูใน
“โรงเรียนปลาย
เรียนรูจ้ ากการ
ปลายข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ส่ือ ขัน้ ต้น
ข้าว” เพื่อกระตุน้
สังเกตพฤติกรรม เป็ นภาพรวมซึง่ ตัวละครครูได้เห็น
ให้นกั ศึกษาครูเกิด ของตัวแบบครูท่ี สภาพปั ญหาของลูกศิษย์แต่ละ
เจตคติท่ีดตี อ่
ใช้สร้างเจตคติท่ีดี คนแล้วเกิดความรูส้ กึ อยากจะ
วิชาชีพครู
ต่อวิชาชีพครูจาก ช่วยเหลือลูกศิษย์เหล่านัน้
การชมสื่อ
ภาพยนตร์
“โรงเรียนปลาย
ข้าว”
2. ใช้คาถามเพื่อ
- แนวคิดเกี่ยวกับ - ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ คาถามโดยมีแนว
- นักศึกษาครูเกิด
ตรวจสอบว่า
การเปลี่ยนเจตคติ คาถามว่า
เจตคติท่ีดตี อ่ วิชาชีพครู
นักศึกษาครูเริ่ม
ตามแนวคิดของ (องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ )
ด้านความรูส้ กึ และเกิด
เกิดเจตคติท่ีดีต่อ แบนดูรา
1) ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่
เจตคติดา้ นความรูเ้ ชิง
วิชาชีพครู
องค์ประกอบด้าน นักศึกษารูส้ กึ ประทับใจบทบาท ประเมินค่า
ความรูส้ กึ และ
ครูมากที่สดุ
ด้านความรูเ้ ชิง
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับ
ประเมินค่า
วิชาชีพครู
เกี่ยวกับวิชาชีพ 3) แล้วนักศึกษาอยากจะ
ครู
ประกอบวิชาชีพครูไหม เพราะ
อะไร
(องค์ประกอบด้านความรูเ้ ชิง
ประเมินค่าเกี่ยวกับวิชาชีพครู)
4) แล้ววิชาชีพครูมีประโยชน์หรือ
โทษอย่างไร
วัตถุประสงค์

แนวคิด

ขั้นตอนกิจกรรม
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2.5 กิจกรรมการพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
2.5.1 วิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบและตัวชี ว้ ัด ตามความหมายของจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูท่ผี วู้ ิจยั ได้ทาการนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
2.5.2 ก าหนดแก่ น ของเรื่ อ งโดยแต่ ล ะเรื่ อ งราวและบทสนทนาที่
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งเป็ นเรื่องราวการแสดงของตัวแบบที่ส่งผลของการกระทาอัน
เนื่องมาจากความรูส้ กึ อยากที่จะเป็ นครูท่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.5.3 นาบทละคร (ต้นฉบับ) จานวน 1 เรื่อง พร้อมขั้นตอนการจัด
กิ จ กรรมเสนอต่ อ อาจารย์ท่ี ป รึก ษาเพื่ อ ตรวจสอบพิ จ ารณารู ป แบบ เนื ้อ หา ภาษาและความ
เหมาะสม
2.5.4 ทาการปรับปรุ งบทละคร จัดทาฉบับร่าง และขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
2.5.5 นาบทละครและรู ปแบบการจัดกิจกรรมให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน
5 ท่าน คือ คนแรกมีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมการฝึ กอบรมและเป็ นครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู คนที่สองมีความเชี่ยวชาญทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุ ศาสตร์และเป็ นครู ผูม้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู คนที่สามมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจิตวิทยา คนที่ส่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
สื่อและพฤติกรรมศาสตร์ และคนที่หา้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
โดยทาการตรวจสอบพิจารณาเนือ้ หาเรื่องราวภาษา และความเหมาะสมของบทละครแต่ละเรื่อง
และขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ว่ามีค วามเหมาะสมครอบคลุมนิยามปฏิบตั ิการและ
ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ ซึ่งข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่านเห็นสอดคล้อง
กันคือ ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็ นกิจกรรมพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
จะใช้ระยะเวลาแค่ 3 ชั่วโมงไม่น่าจะเกิดการพัฒนาจิตวิ ญญาณความเป็ นครู ได้ ผูว้ ิจัยจึงได้เพิ่ม
ระยะเวลาจัดกิจกรรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูเป็ น 1 ภาคการศึกษา
2.5.6 จากนั้นนากลับมาปรับปรุ งแล้วนามาทดลองใช้กับนักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เคยผ่านการเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุ
ศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คน ซึ่งพบข้อบกพร่องที่ตอ้ งแก้ไข คือ
เวลาที่ใช้ทากิจกรรมของนักศึกษาค่อนข้างน้อยเกินไป นักศึกษาทากิจกรรมที่กาหนดให้ไม่ทัน
ผูว้ ิจยั ทาการแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่มเวลาในการทากิจกรรมย่อยเพิ่มออกไปอีกกิจกรรมละ 5 นาที
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ตาราง 14 ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
วัตถุประสงค์

แนวคิด

ขั้นตอนกิจกรรม

ผลทีค่ าดว่าผู้เรียน
จะกระทา

20 นาที

1.ให้อ่านวิเคราะห์
เพื่อตอกยา้ แนวโน้ม
ที่นกั ศึกษาคาดว่าจะ
ทาพฤติกรรมการมี
จิตวิญญาณความ
เป็ นครูมากขึน้

- แนวคิดที่ใช้
กระบวนการเรียนรู ้
จากการสังเกต
พฤติกรรมของตัว
แบบครู

3. ขัน้ สรุปกิจกรรม
-ผูว้ ิจยั แจกเอกสารเรื่องสัน้ “ครูทอม
สันกับเท็ดดี”้ ที่มีตวั ละครครู ได้รบั การ
ยกย่องจากศิษย์ว่าเพราะตัวละครครู
จึงทาให้ศิษย์ประสบความสาเร็จจน
ได้เป็ นหมอ

- คาดว่านักศึกษาครูมี
แนวโน้มจะกระทาพฤติกรรม
การมี
จิตวิญญาณความเป็ นครู
เพิ่มขึน้

40 นาที

2. เพื่อตอกยา้ ว่า
นักศึกษาครูได้รบั
การสนับสนุนทาง
สังคมในการที่จะ
กระทาถึงจิต
วิญญาณความเป็ น
ครู

- แนวคิด
เกี่ยวกับการ
สนับสนุน
ทางสังคม
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- ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาครูช่วยกันอ่าน
วิเคราะห์คน้
หาข้อมูลและอภิปรายร่วม
กันโดยมีแนวคาถามว่า
1) ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่นกั ศึกษารูส้ กึ
ประทับใจบทบาทครูมากที่สดุ
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับวิชาชีพครู
3) แล้วนักศึกษาอยากจะประกอบวิชาชีพ
ครูไหม เพราะอะไร
4) แล้ววิชาชีพครูมีประโยชน์หรือโทษ
อย่างไร
5) แล้วถ้านักศึกษาเป็ นตัวละครครูทอม
สันนักศึกษาจะทาอย่างไร
6) ตัวละครครูทอมสันทาพฤติกรรมอะไร
แล้วได้รบั การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุน
ด้านการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการ
สนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของจากเท็ดดีบ้ า้ ง
- ผูว้ ิจยั ได้สรุปว่าข้อมูลที่นกั ศึกษาได้
ช่วยกันค้นหานัน้ เป็ นพฤติกรรมที่ครูทอม
สันได้แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูแล้วได้รบั การสนับสนุนทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ การสนับสนุนด้านการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับและการสนับสนุนด้านวัตถุ
สิ่งของจากเท็ดดี ้
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2.6 นาโปรแกรมทางพฤติกรรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครูท่ที าการปรับปรุงตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทัง้ หมด 3 กิจกรรม ไปใช้กบั นักศึกษาวิชาชีพครู
ชัน้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู มีจานวน 3 กิจกรรมสาหรับกลุ่มทดลอง ประกอบด้วย 1) กิจกรรมการ
พัฒ นาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ น ครู 2) กิจกรรมการพัฒ นาเจตคติท่ี ดีต่อวิชาชีพครู และ 3)
กิจกรรมการพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
2.4 วิธีการดาเนินการทดลอง
ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
ขัน้ ที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง
1.1 ออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกวิเคราะห์บทละครจากสื่อภาพยนตร์ท่ี
เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู เพื่อนามาใช้เป็ นสื่อประกอบการทากิจกรรมในโปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่ นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่
เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่อเตรียมฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
1.2 ทาการสร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.3 ฝึ กผูช้ ่วยนักวิจยั เนื่องจากการทดลองครัง้ นีไ้ ด้แบ่งนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้
ปี ท่ี 4 ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จึงต้องมีผชู้ ่วยนักวิจั ยจานวน 2 คน โดย
ผูว้ ิจัยได้อธิบายขัน้ ตอนการทดลองและลักษณะของกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั
1.4 ผูว้ ิจยั ทาหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมมือจากคณบดีคณะครุ ศาสตร์และอาจารย์ผมู้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดฝึ กอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ให้แก่นกั ศึกษาวิชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใน
การดาเนินการวิจยั ในครัง้ นีเ้ พื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่และคาบ กิจกรรมจัดฝึ กอบรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ ก เนื่องจากโปแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์นีม้ ีเนือ้ หาที่
สอดคล้องกับการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูเพิ่มขึน้ หลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูเคยได้รบั การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครู
ตัง้ แต่ชนั้ ปี ท่ี 1 จนมาถึงชัน้ ปี 4 แล้วนัน้ ซึ่งคาบกิจกรรมการฝึ กอบรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นกิจกรรมของคณะครุ ศาสตร์ท่ีจัดขึน้ ทุกปี เพื่ อให้
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นักศึกษาวิชาชีพครูได้เตรียมความพร้อมที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูในชัน้ ปี 5 ซึ่งช่วงของ
การจัดกิจกรรมนีม้ ีความเหมาะสมที่นกั วิจยั จะเข้าไปจัดกิจกรรมโดยการใช้โปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ซ่ึงคิดว่าโปรแกรมนีน้ ่าจะเติมเต็มและเพิ่ม
ความมั่นใจให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ที่กาลังจะออกฝึ กประสบการณ์วิ ชาชีพครู ไปยัง
โรงเรียนต่างๆ ได้
1.5 ติดต่อประสานกับอาจารย์ครุศาสตร์ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องในการจัดฝึ กอบรม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และประธานสาขาวิชา เพื่อ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์รายละเอียดขัน้ ตอนในการทาวิจยั และขอความร่วมมือในการดาเนินการทดลอง
1.6 ผู้วิ จัย ร่ว มกับ อาจารย์ค รุ ศ าสตร์ผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้อ งในการจัด ฝึ ก อบรม
ปฐมนิ เทศเพื่ อเตรีย มความพร้อ มก่ อนออกฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พ ครู และประธานสาขาวิชา
คัดเลือกนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า งโดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ม คื อ 1) กลุ่ม ทดลอง ให้เป็ น กลุ่ม ที่ ได้ใช้โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู 2) กลุ่มควบคุม ให้เป็ นกลุ่มที่ได้รบั
กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.7 ผูว้ ิจยั ประสานประธานสาขาวิชาของนักศึ กษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อชีแ้ จงรายละเอียดของ
การวิ จัย วัต ถุป ระสงค์ข องกิ จ กรรมในโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู รวมถึงความสาคัญและประโยชน์ท่ีจะได้รบั พร้อมเอกสารใบยินยอมให้
นักศึกษาวิชาชีพครูเข้าร่วมโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ฯ ในครัง้ นี ้
1.8 ให้นัก ศึก ษาวิช าชี พ ครู ท่ี เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ท าการวัด
ระดับจิตวิญญาณความเป็ นครูจากแบบวัดที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ และผูว้ ิจยั ได้ทาการบันทึกผลคะแนน
ของการทดสอบไว้เป็ นคะแนนก่อนการทดลองสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ที่ 2 ระยะทดลอง ใช้ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา/5 เดือน
ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมในกลุ่มทดลอง โดยใช้โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ใช้เวลาดาเนินการทัง้ หมดจานวน
5 ครัง้ ใช้เวลาทัง้ สิน้ 26 ชั่วโมง ตลอด 1 ภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม ซึง่ ได้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ตาราง 15 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู 600 นาที (10 ชม.)
เวลา

สื่อทีใ่ ช้

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 1

20 นาที

- ผูว้ ิจยั แนะนาตัวและผูช้ ่วยนักวิจยั สร้างสัมพันธภาพโดยใช้

1580761730

รอยยิม้ และคาพูดที่น่มุ นวลชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัด
โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
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20 นาที

- ผูว้ ิจยั นาเสนอเนือ้ หาเพลงและภาพของตัวแบบที่เป็ นละคร - สื่อเพลงจากยูทปู เรื่อง
ครูท่แี สดงจิตวิญญาณความเป็ นครู (เปิ ดเพลง 2 รอบ) เพื่อ
“รางวัลของครู”
กระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจ

15นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาวิชาชีพครูเริ่ม

เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูบา้ งไหม

10 นาที

- ผูว้ ิจยั เสนอตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ท่ม
ี ีตวั ละครครูได้

แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อตอกยา้ ให้เกิดแรง
บันดาลใจมากขึน้
15 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตอกยา้ ว่านักศึกษาวิชาชีพครูได้เกิด
แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูเพิ่มมากขึน้ ไหม

- แบบบันทึกความคิดเห็นการ
สร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะ
เป็ นครู
- สื่อภาพยนตร์ “โรงเรียนปลาย
ข้าว
- แบบบันทึกความคิดเห็นการ
สร้างแรงบันดาลใจที่อยากจะ
เป็ นครู

20 นาที

- ผูว้ ิจยั แจกเอกสารที่มีตวั แบบเป็ นตัวละครครูในเอกสาร
เรื่องสัน้ “ครูทอมสันกับเท็ดดี”้

- เอกสารเป็ น ppt. เกี่ยวกับเรื่อง
สัน้ จานวน 12 หน้า

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูช่วยกันอ่าน
วิเคราะห์คน้ หาข้อมูลและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับจิต
วิญญาณความเป็ นครูของตัวละครครู

- ประเด็นการอภิปราย

10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่ให้นกั ศึกษาได้ช่วยกันอภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย
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ตาราง 15 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 2
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและได้เกริ่นนา

1580761730

ว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเมื่อวันที่ 14 พค.แล้ว
ในช่วงที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมาได้เจอปั ญหา
อะไรบ้างที่มีลกั ษณะคล้ายกับสื่อภาพยนต์ท่ไี ด้ดบู า้ งหรือไม่
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30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาเขียนเล่าเรื่องปั ญหาของเด็ก
ในระหว่างออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพว่าเจอปั ญหา
อะไรบ้าง แล้วในบทบาทครูจดั การกับปั ญหาอย่างไร แล้ว
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมอะไรบ้าง

- เอกสารใบงาน

50 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษานาเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปั ญหา
ที่ได้พบเจอมาให้เพื่อนฟั งและช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่
แสดงออกไปเหมาะสมกับบทบาทครูท่มี ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูหรือไม่

- ประเด็นการอภิปราย

10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้เขียนเล่าถึงบทบาทที่
แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูแล้วได้รบั การ
สนับสนุนอะไรบ้าง

- ประเด็นการอภิปราย

ครัง้ ที่ 3
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและเกริ่นนาว่าจากครัง้ ที่แล้วที่

ได้เจอปั ญหาเด็กแล้วได้ช่วยเหลือเด็กแล้วรูส้ กึ อย่างไรต่อ
วิชาชีพครู แล้วถ้านักศึกษาเป็ นตัวละครครูในสื่อภาพยนตร์
นีจ้ ะทาอย่างไร
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ตาราง 15 (ต่อ)
เวลา

สื่อทีใ่ ช้

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 3 (ต่อ)

15 นาที

- ผูว้ ิจยั นาเสนอตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ท่มี ีตวั ละครครูเป็ น - สื่อภาพยนตร์ “ครูผเู้ ป็ นดวง
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ครูตาบอดที่มีจิตวิญญาณความเป็ นครู

ประทีป”

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตอกยา้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิด
แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูและเกิดเจตคติท่ตี อ่ วิชาชีพ
ครูเพิ่มมากขึน้

- แบบบันทึกความคิดเห็นรวม

45 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย

ร่วมกันเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ของตัวละครครูวา่
ฉากไหนหรือตรงจุดไหนของตัวละครูในสื่อที่ทาให้นกั ศึกษา
จะเป็ นครูในอนาคต และตัวละครครูได้แสดงพฤติกรรมการมี
จิตวิญญาณความเป็ นครูอะไรบ้างแล้วได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมอะไร
10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และ

- ประเด็นการอภิปราย

อภิปราย
ครัง้ ที่ 4
- ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ คาถามให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลับทาง
อีเมลล์เพื่อคัดเลือกเรื่องราวที่ดีท่ีสดุ ในการจัดกิจกรรมครัง้
ต่อไป
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและทบทวนจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูวา่ มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง

- เอกสารใบงาน
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ตาราง 15 (ต่อ)
เวลา

สื่อทีใ่ ช้

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์
ครัง้ ที่ 4 (ต่อ)

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาที่เขียนเล่าเรื่องราวดีท่ีสดุ 3 คน(คนละ 10

- เอกสารใบงาน

1580761730

นาที) ออกมาให้เพื่อนฟั งว่าในช่วงออกฝึ กสอนได้พบบุคคล
ใดที่เป็ นตัวแบบที่แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครู
60 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายถึง

- ประเด็นการอภิปราย

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

พฤติกรรมของบุคคลที่เป็ นตัวแบบจริงว่าได้แสดงพฤติกรรม
อะไรบ้างที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
20 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และ
อภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย

ตาราง 16 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครู 600 นาที (10 ชม.)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 1
20 นาที

- ผูว้ ิจยั แนะนาตัวและผูช้ ่วยนักวิจยั สร้างสัมพันธภาพโดยใช้
รอยยิม้ และคาพูดที่น่มุ นวลชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัด
โปรแกรมการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู

10 นาที

- ผูว้ ิจยั เสนอตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ท่มี ีตวั ละครครูได้แสดง
จิตวิญญาณความเป็ นครู

- สื่อภาพยนตร์ “โรงเรียนปลาย
ข้าว”

15 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาวิชาชีพครูเริ่มเกิด
เจตคติท่ีตอ่ วิชาชีพครูองค์ประกอบด้านความรูส้ กึ และด้าน

- แบบบันทึกความคิดเห็นการมี
เจตคติท่ีดตี อ่ วิชาชีพครู

ความรูเ้ ชิงประมาณค่าต่อวิชาชีพครู
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ตาราง 16 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

1580761730
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20 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาทาการอภิปรายร่วมกันทัง้ ห้องและช่วยกัน
สรุปถึงจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษา
วิชาชีพครูเริ่มเกิดเจตคติท่ตี อ่ วิชาชีพครูองค์ประกอบด้าน
แนวโน้มที่จะกระทา

- ประเด็นการอภิปราย

20 นาที

- ผูว้ ิจยั แจกเอกสารเรื่องสัน้ “ครูทอมสันกับเท็ดดี”้

- เอกสารเป็ น ppt. เกี่ยวกับเรื่อง
สัน้ จานวน 12 หน้า

40 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูช่วยกันอ่านวิเคราะห์

- ประเด็นการอภิปราย

ค้นหาข้อมูลและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ น
ครูของตัวละครครูและผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่ให้นกั ศึกษาได้
ช่วยกันอภิปราย
ครัง้ ที่ 2
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและได้เกริ่นนา

ว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเมื่อวันที่ 14 พค.แล้ว
ในช่วงที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมาได้เจอปั ญหา
อะไรบ้างที่มีลกั ษณะคล้ายกับสื่อภาพยนต์ท่ไี ด้ดบู า้ งหรือไม่
30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาเขียนเล่าเรื่องปั ญหาของเด็กใน
- เอกสารใบงาน
ระหว่างออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพว่าเจอปั ญหาอะไรบ้าง แล้ว
ในบทบาทครูจดั การกับปั ญหาอย่างไร แล้วได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมอะไรบ้าง
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ตาราง 16 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 2 (ต่อ)
50 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษานาเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปั ญหาที่ได้ - ประเด็นการอภิปราย

1580761730

พบเจอมาให้เพื่อนฟั งและช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดง
ออกไปเหมาะสมกับบทบาทครูท่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
หรือไม่
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10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้เขียนเล่าถึงบทบาทที่แสดงถึง - ประเด็นการอภิปราย
การมีจิตวิญญาณความเป็ นครูแล้วได้รบั การสนับสนุนอะไรบ้าง
ครัง้ ที่ 3

20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและเกริ่นนาว่าจากครัง้ ที่แล้วที่ได้

เจอปั ญหาเด็กแล้วได้ช่วยเหลือเด็กแล้วรูส้ กึ อย่างไรต่อวิชาชีพครู
แล้วถ้านักศึกษาเป็ นตัวละครครูในสื่อภาพยนตร์นีจ้ ะทาอย่างไร
15 นาที

- ผูว้ ิจยั นาเสนอตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ท่มี ีตวั ละครครูเป็ นครู
ตาบอดที่มีจิตวิญญาณความเป็ นครู

- สื่อภาพยนตร์ “ครูผเู้ ป็ นดวง
ประทีป”

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตอกยา้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดแรง
บันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูและเกิดเจตคติท่ีตอ่ วิชาชีพครูเพิ่ม
มากขึน้

- แบบบันทึกความคิดเห็นรวม

45 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย

ร่วมกันเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครูของตัวละครครูวา่ ฉาก
ไหนหรือตรงจุดไหนของตัวละครูในสื่อที่ทาให้นกั ศึกษาจะเป็ นครู
ในอนาคต และตัวละครครูได้แสดงพฤติกรรมการมี
จิตวิญญาณความเป็ นครูอะไรบ้างแล้วได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมอะไร
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ตาราง 16 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 3 (ต่อ)
10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย
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- ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ คาถามให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลับทาง
อีเมลล์เพื่อคัดเลือกเรื่องราวที่ดีท่ีสดุ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป

- เอกสารใบงาน

20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและทบทวนจิตวิญญาณความ
เป็ นครูวา่ มีลกั ษณะอย่างไรบ้าง

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาที่เขียนเล่าเรื่องราวดีท่ีสดุ 3 คน(คนละ 10
นาที) ออกมาให้เพื่อนฟั งว่าในช่วงออกฝึ กสอนได้พบบุคคลใดที่
เป็ นตัวแบบที่แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครู

- เอกสารใบงาน

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายถึงพฤติกรรม

- ประเด็นการอภิปราย

60 นาที

ของบุคคลที่เป็ นตัวแบบจริงว่าได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้างที่
แสดงถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
20 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย - ประเด็นการอภิปราย
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ตาราง 17 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม 540 นาที (6 ชม.)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 1
20นาที

- ผูว้ ิจยั แนะนาตัวและผูช้ ่วยนักวิจยั สร้างสัมพันธภาพโดยใช้รอยยิม้ และ
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คาพูดที่น่มุ นวลชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัดโปรแกรมการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู
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20 นาที

- ผูว้ ิจยั แจกเอกสารเรื่องสัน้ “ครูทอมสันกับเท็ดดี”้ ที่มีตวั แบบเป็ นตัวละคร
ครูท่แี สดงจิตวิญญาณความเป็ นครู

- เอกสารเป็ น ppt.
เกี่ยวกับเรื่องสัน้ จานวน
12 หน้า

25 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาครูช่วยกันอ่านวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลและ
อภิปรายร่วมกัน

- เอกสารใบงาน

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปว่าข้อมูลที่ให้นกั ศึกษาได้ช่วยกันค้นหาถึงจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูแล้วตัวแบบที่เป็ นละครครูได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
อะไรบ้าง

- ประเด็นการอภิปราย

15 นาที

- แบบสังเกตความถี่
ของพฤติกรรม

ครัง้ ที่ 2
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและได้เกริ่นนา

ว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเมื่อวันที่ 14 พค.แล้วในช่วงที่ออก
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมาได้เจอปั ญหาอะไรบ้างที่มีลกั ษณะคล้าย
กับสื่อภาพยนต์ท่ไี ด้ดบู า้ งหรือไม่
30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามให้นกั ศึกษาเขียนเล่าเรื่องปั ญหาของเด็กในระหว่างออก - เอกสารใบงาน
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพว่าเจอปั ญหาอะไรบ้าง แล้วในบทบาทครูจดั การ
กับปั ญหาอย่างไร แล้วได้รบั การสนับสนุนทางสังคมอะไรบ้าง
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ตาราง 17 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 2 (ต่อ)
50 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษานาเสนอ (คนละ 5 นาที) เรื่องราวปั ญหาที่ได้พบเจอ

- ประเด็นการอภิปราย

1580761730

มาให้เพื่อนฟั งและช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่แสดงออกไปเหมาะสมกับ
บทบาทครูท่มี ีจิตวิญญาณความเป็ นครูหรือไม่
10 นาที
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- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้เขียนเล่าถึงบทบาทที่แสดงถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครูแล้วได้รบั การสนับสนุนอะไรบ้าง

- ประเด็นการอภิปราย

ครัง้ ที่ 3
20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและเกริ่นนาว่าจากครัง้ ที่แล้วที่ได้เจอ

ปั ญหาเด็กแล้วได้ช่วยเหลือเด็กแล้วรูส้ กึ อย่างไรต่อวิชาชีพครู แล้วถ้า
นักศึกษาเป็ นตัวละครครูในสื่อภาพยนตร์นีจ้ ะทาอย่างไร
15 นาที

- ผูว้ ิจยั นาเสนอตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ท่มี ีตวั ละครครูเป็ นครูตาบอดที่
มีจิตวิญญาณความเป็ นครู

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ตัง้ คาถามเพื่อตอกยา้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดแรงบันดาลใจที่ - แบบบันทึกความ

45 นาที

- สื่อภาพยนตร์ “ครูผู้
เป็ นดวงประทีป”

อยากจะเป็ นครูและเกิดเจตคติท่ตี อ่ วิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้

คิดเห็นรวม

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน

- ประเด็นการอภิปราย

เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครูของตัวละครครูวา่ ฉากไหนหรือตรงจุด
ไหนของตัวละครูในสื่อที่ทาให้นกั ศึกษาจะเป็ นครูในอนาคต และตัวละคร
ครูได้แสดงพฤติกรรมการมี
จิตวิญญาณความเป็ นครูอะไรบ้างแล้วได้รบั การสนับสนุนทางสังคมอะไร
10 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย
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ตาราง 17 (ต่อ)
เวลา

โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

สื่อทีใ่ ช้

ครัง้ ที่ 4
- ผูว้ ิจยั ได้ตงั้ คาถามให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูเขียนส่งกลับทางอีเมลล์เพื่อ

- เอกสารใบงาน

คัดเลือกเรื่องราวที่ดีท่สี ดุ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
1580761730
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20 นาที

- ผูว้ ิจยั กล่าวทักทายนักศึกษาและทบทวนจิตวิญญาณความเป็ นครูวา่ มี
ลักษณะอย่างไรบ้าง

30 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาที่เขียนเล่าเรื่องราวดีท่ีสดุ 3 คน(คนละ 10 นาที)
ออกมาให้เพื่อนฟั งว่าในช่วงออกฝึ กสอนได้พบบุคคลใดที่เป็ นตัวแบบที่
แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครู

- เอกสารใบงาน

60 นาที

- ผูว้ ิจยั ให้นกั ศึกษาช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายถึงพฤติกรรมของบุคคล

- ประเด็นการอภิปราย

ที่เป็ นตัวแบบจริงว่าได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้างที่แสดงถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู
20 นาที

- ผูว้ ิจยั ได้สรุปข้อมูลที่นกั ศึกษาได้ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย

- ประเด็นการอภิปราย

ขัน้ ที่ 3 ระยะติดตามผล
เป็ นระยะที่ให้กลุ่มตัวอย่างยุติการใช้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ใน
การพัฒ นาจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ไปแล้ว 1 ภาคเรีย น และท าการวัดข้อ มูลตัวแปรตามจิ ต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทงั้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการคามขัน้ ตอน ต่อไปนี ้
1. ทาหนังสือขออนุมตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ท าหนั ง สื อ ขอความร่ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จากคณบดี บัณ ฑิ ต
วิท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ไปยัง คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมา เพื่อขอใช้สถานที่ในการเก็บข้อมูลในแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงทดลอง
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3. เมื่ อ ได้รับ อนุญ าตให้เก็ บ ข้อ มูล จากคณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครราชสีมาแล้ว ผูว้ ิจยั ประสานงานกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ผูร้ บั ผิดชอบจัดฝึ กอบรมกิจกรรม
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ประธานสาขาวิชาและนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. กลุ่ม ตัว อย่ า งให้ค ายิ น ยอมเข้า ร่ว มวิ จัย ผู้วิ จัย น าแบบทดสอบไปให้ก ลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบวัดด้วยตนเองตามกาหนดเวลานัดหมาย ชีแ้ จงความสาคัญ วัตถุประสงค์การ
วิจยั และวิธีการตอบแบบทดสอบ
5. ผูว้ ิจยั รวบรวมแบบทดสอบทัง้ หมดและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
การตอบแต่ละแบบทดสอบเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลและทดสอบสมมติฐาน
2.6 การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามวิจยั ซึง่ มีแนวทางในการวิเคราะห์และวิธีการทางสถิติดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นเพื่อให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการ
คานวณค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรแต่ละตัว ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percent) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิเคราะห์ผลของการใช้โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู สงู กว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of
Covariance: ANCOVA) เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั แต่ละกลุ่มมีจานวนน้อย (น้อย
กว่า 30) คือ กลุม่ ทดลองมีจานวน 10 คน กลุม่ ควบคุมมีจานวน 10 คน และมีความแตกต่างกันใน
คะแนนจิตวิญญาณความเป็ นครูซ่งึ ได้มีการวัดก่อน (Pretest) ในทัง้ สองกลุม่ อาจเป็ นปั จจัยแทรก
ซ้อนได้ ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงเลือกแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการทางสถิติ คือ การใช้สถิติท ดสอบที่ลดความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างของคะแนนภายในกลุ่ม ด้วยการควบคุมตัว
แปรแทรกซ้อน คือ คะแนนวัดก่อน (Pretest) ที่คาดว่าจะมีอิท ธิ พ ลต่อตัวแปรตามเพื่ อเป็ นการ
ยืนยันผลลัพธ์ของตัวแปรตามที่ได้รบั ผลมาจากโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู ดังภาพประกอบ 9 ต่อไปนี ้
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ความหมายของ

เงื่อนไขของการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู

กระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
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ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง
ขั้นสร้างและพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
- แนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปัญญา/ทฤษฎี
ปัญญาทางสังคม
-วัตถุประสงค์ของโปรแกรมฯ
- ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องโปรแกรมฯ
- ผลของโปรแกรมฯ

โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์

ขั้นนำไปทดลองใช้
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์

นักศึกษาครู 10 คน

ขั้นนำโปรแกรมไปใช้จริงกลุ่มทดลอง 10 คน
Pre-test

- จิตวิญญาณความเป็นครู

โปรแกรมทาง
พฤติกรรมศาสตร์

Post-test

- จิตวิญญาณความเป็นครู

ภาพประกอบ 9 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 สูก่ ารวิจยั ระยะที่ 2
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2.7 การพิทกั ษ์สิทธิผ์ ู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั งานวิจยั นีไ้ ด้รบั หนังสืออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ตามหลักการ
และแนวทางการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ผ่ า นการรับ รองจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริย ธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อเสนอการ
วิจัยที่รบั รองจริยธรรม: SWUEC/E-096/61E ผูว้ ิจัยเริ่มต้นเก็บข้อมูลจากการแนะนาตัวผูว้ ิจัยกับ
กลุ่มตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัยให้กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่าง
ทราบและยินยอมให้ขอ้ มูลและเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินดีเข้า
ร่วมการวิจัยสามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิกได้ระหว่างการเก็บข้อมูลโดยไม่มีผลกระทบใดๆ หาก
ระหว่างการให้ขอ้ มูลมีความสะเทือนอารมณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือไม่สะดวกให้ขอ้ มูลชั่วคราว ผูว้ ิจยั
พิจารณาความพร้อมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีถ้ ูกนาเสนอ
เป็ นภาพรวม ใช้นามสมมติเพื่อปกปิ ดการบ่งชีต้ วั บุคคล และนาข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ประโยชน์เฉพาะ
สาหรับ การวิจัย และงานวิช าการเท่ านั้น ผู้วิจัย เก็ บ รัก ษาข้อ มูล ทั้งหมดไว้อย่ างดี และไม่ น าไป
เผยแพร่แก่สาธารณชน การดาเนินงานวิจยั ทัง้ หมดทัง้ นีเ้ พื่อรักษาความลับของข้อมูลและปกป้อง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง่ ถือเป็ นสิทธิพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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การศึกษาเรื่อง “ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็ น
การวิ จั ย ผสานวิ ธี รู ป แบบล าดั บ เวลาเชิ ง ส ารวจ (Sequential Exploratory Mixed Methods
Design) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ ตามลาดับดังนี ้ ระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ
เพื่ อ ตรวจสอบความหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ทสัง คมไทยด้ว ยการสัง เคราะห์
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครูรว่ มกับการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากมุมมองของอาจารย์ครุศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิต
วิญญาณความเป็ นครู และเพื่อศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของการ
พั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว ม
ปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนาเสนอผลการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนาเสนอเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1.1 การสังเคราะห์ความหมายจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู
ตอนที่ 1.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุศาสตร์ การ
ถ่ายทอดทางสังคมของครูผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู
1.2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1.2.2 ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2.2.1 จากมุมมองของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2.2.2 ผลการตรวจสอบความหมายจากการสังเคราะห์เอกสารกับการ
สัมภาษณ์จากอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ตอนที่ 1.3 การถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ตอนที่ 1.4 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์
ส่วนที่ 2 การผสานวิธีจากการวิจยั เชิงคุณภาพสูก่ ารวิจยั ปริมาณ

147

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 การวิจยั เชิงทดลอง
ตอนที่ 3.1 ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 3.2 การพัฒ นาโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
วิญ ญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ตอนที่ 3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามในแต่ละช่วงเวลา
ของการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อตอบสมมติ ฐ านที่ ได้มี ก ารปรับ คะแนน
ภายหลังการทดลองโดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็ น ตัวแปรร่วม (Covariate Variable) ของ
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ที่ได้รบั และไม่ได้รบั โปรแกรมพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1.1 การสังเคราะห์ความหมายจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.1.1 สรุ ปข้อมูลเบือ้ งต้นของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายจิต
วิญญาณความเป็ นครู ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู จานวน 14 เรื่อง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หา เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลเบือ้ งต้น
ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การจาแนกตามสถาบันการศึกษา สาขาที่ผลิตผลงานวิจัย ปี ท่ีผลิตผล
งานวิจยั ประเภทของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั สถิติพืน้ ฐานที่
ใช้ สถิ ติ ท ดสอบคุณ ภาพเครื่องมื อ และสถิติ ท ดสอบสมมติ ฐ าน เพื่ อ เป็ น ข้อ มูล เบื อ้ งต้น แสดง
ภาพรวมของงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องกับความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึง พ.ศ. 2560 ว่ามีลกั ษณะอย่างไร เป็ นไปในทิศทางใดบ้าง โดยการแจกแจงความถี่และแสดง
ค่าร้อยละ ตามลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ตามตารางที่ 18

148
ตาราง 18 ความถี่และร้อยละ จาแนกตามลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู จานวน 14 เรื่อง
ความถี่

ร้อยละ

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิว์ งษ์

1

7.14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

21.43

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

14.29

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1

7.14

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

1

7.14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

2

14.29

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1

7.14

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2

14.29

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

1

7.14

แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพและสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

1

7.14

การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

1

7.14

ศึกษาศาสตร์

6

42.86

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร

1

7.14

หลักสูตรและการสอน

1

7.14

การวัดผลและวิจยั การศึกษา

1

7.14

การบริหารและพัฒนาการศึกษา

2

14.29

วิธีวิทยาการวิจยั ทางการศึกษา

1

7.14

ลักษณะข้อมูล
1. สถาบันที่ผลิตงานวิจยั

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

2. สาขาที่ผลิตผลงานวิจยั

ระดับตัวแปร

149
ตาราง 18 (ต่อ)
ความถี่

ร้อยละ

2553

1

7.14

2554

2

14.29

2556

1

7.14

2558

3

21.43

2559

4

28.57

2560

3

21.43

การวิจยั เชิงผสานวิธี

7

50.00

การวิจยั เชิงคุณภาพ

3

21.43

การวิจยั เชิงปริมาณ

4

28.57

หน่วยงาน/สถาบัน

8

57.14

ปริญญาเอก

4

28.57

ปริญญาโท

2

14.29

แบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู

1

7.14

ประสบการณ์ของการเป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู

1

7.14

การพัฒนาจิตวิญญาณของครูผสู้ อน

2

14.29

ความทุ่มเทในการทางานของครู

1

7.14

องค์ประกอบและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู

2

14.29

ลักษณะข้อมูล
3. ปี การศึกษา
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4. ประเภทงานวิจยั

5. ระดับงานวิจยั

6. ตัวแปรตาม

ระดับตัวแปร
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ตาราง 18 (ต่อ)
ความถี่

ร้อยละ

1

7.14

1

7.14

จิตวิญญาณความเป็ นครู

5

35.71

สุม่ แบบแบ่งชัน้

5

35.71

สุม่ แบบเจาะจง

4

28.57

สุม่ แบบหลายขัน้ ตอน

2

14.29

สุม่ อย่างง่าย

3

21.43

ไม่ได้ระบุ

7

50

ไม่มี

3

21.43

สองทาง

2

14.29

ทางเดียว

2

14.29

การวิเคราะห์เนือ้ หาและการวิเคราะห์

2

14.29

4

28.57

ลักษณะข้อมูล

ระดับตัวแปร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูแ้ ละ
จิตวิญญาณความเป็ นครู
จิตวิญญาณความเป็ นครู

1580761730

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาและ
ความเป็ นครูไทย
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7. การเลือกกลุม
่ ตัวอย่าง

8. การตัง้ สมมติฐาน

9. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ด้วยโปแกรม spss
การวิเคราะห์เนือ้ หาตามแบบปรากฏการณ์วิทยาอัตถิภาวะเชิงประจักษ์ของ
อาเมเดโอ้ จิออร์จี ้
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ตาราง 18 (ต่อ)
ความถี่

ร้อยละ

วิเคราะห์โปรแกรม spss

6

42.86

การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง วิเคราะห์
โปรแกรม spss และโปรแกรมลิสเรล

1

7.14

วิเคราะห์โปรแกรม spssและโปรแกรมลิสเรล

1

7.14

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

2

14.29

แบบสอบถามปลายเปิ ด แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบ

1

7.14

การเล่าเรื่อง (Story telling)

1

7.14

แบบสอบถาม

5

35.71

ศึกษาจากเอกสารและแบบสอบถามเชิงสารวจ

1

7.14

แบบทดสอบ,แบบวัดพฤติกรรม

1

7.14

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง,แบบประเมิน
รูปแบบการเรียนการสอน,แบบประเมินความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน,
แผนการจัดการเรียนรู,้ แบบวัดจิตวิญญาณความเป็ น
ครู,แบบบันทึกการเรียนรูแ้ ละแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

1

7.14

ศึกษาจากเอกสาร

1

7.14

ลักษณะข้อมูล
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10. ประเภทเครื่องมือที่ใช้ใน

ระดับตัวแปร

การวิจยั

และแบบสอบถาม
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ตาราง 18 (ต่อ)
ความถี่

ร้อยละ

1

7.14

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความโด่ง ความเบ้

1

7.14

ไม่มี

2

14.29

ค่าความถี่,ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

1

7.14

ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1

7.14

ความถี่, ร้อยละ, ค่ามัชฌิมเลขคณิต,

2

14.29

1

7.14

ไม่ได้ระบุ

1

7.14

ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา

1

7.14

ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าต่าสุด,
ค่าสูงสุด, ค่าความเบ้และค่าความโด่ง

1

7.14

ค่ามัธยฐาน,ค่าพิสยั , ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน,ค่าความเบ้และความโด่ง

1

7.14

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

14.29

ลักษณะข้อมูล

ระดับตัวแปร
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
และแบบบันทึกการสนทนากลุม่

11. สถิติพน
ื ้ ฐานที่ใช้
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน,
และการวิเคราะห์เนือ้ หา
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ตาราง 18 (ต่อ)
ระดับตัวแปร

ความถี่

ร้อยละ

ความสัมพันธ์รายข้อและคะแนนรวม การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์
สถิติทดสอบที การวิเคราะห์คา่ ความยากและ
อานาจจาแนก และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั

1

7.14

ไม่มี

3

21.43

ค่าความตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) ค่าอานาจจาแนก
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability)

1

7.14

ประเมินความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงตาม
เนือ้ หา (CVI) ค่าอานาจจาแนกและความเชื่อมั่น
(Reliability)

1

7.14

ความตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ค่าความยากง่ายและค่าอานาจ
จาแนก

1

7.14

ค่าความตรงเชิงเนือ้ หา(IOC) และ

5

35.71

1

7.14

1

7.14

ลักษณะข้อมูล
12. สถิติทดสอบคุณภาพ

เครื่องมือ
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ค่าความเชื่อมั่น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา และวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจค่าความเชื่อมั่นและค่า
อานาจจาแนก
ค่าความตรงเชิงเนือ้ หา (IOC) และความ
สอดคล้อง

154
ตาราง 18 (ต่อ)
ลักษณะข้อมูล
13. สถิติท่ใี ช้ทดสอบสมมติฐาน

ระดับตัวแปร

ความถี่

ร้อยละ

1580761730

ไม่ระบุสถิติทดสอบสมมติฐาน

1

7.14

ไม่มี

3

21.43

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และ

2

14.29

1

7.14

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนและ
การทดสอบค่าที

1

7.14

การทดสอบค่าที

2

14.29

การวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา

1

7.14

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการ
วิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด
ด้วยการวิเคราะห์แบบกลุม่ พหุ

1

7.14

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วย
โปรแกรมลิสเรล

1

7.14

ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วย

1

7.14

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (EFA) สกัด
ปั จจัยด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและ
หมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์

โปรแกรมลิสเรล

จากตารางแสดงว่า การรวบรวมงานวิจัยจากสถาบัน ต่าง ๆ พบว่า สถาบัน ที่
รวบรวมงานวิจยั จานวนมากที่สดุ คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 3 เรื่องคิดเป็ นร้อยละ
21.43 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีจานวน 2 เรื่องเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วนสาขาวิชาที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1
เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ

155
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การรวบรวมงานวิจยั จากสาขาวิชาพบว่า มีงานวิจยั จากสาขาศึกษาศาสตร์/ครุ
ศาสตร์ ผลิตงานวิจยั มากที่สดุ จานวน 6 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ สาขาการบริห าร
ศึกษา มีจานวน 2 เรื่องคิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วนสาขาวิชาที่เหลือมีจานวนเท่ากันคือ 1 เรื่อง คิด
เป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากปี การศึกษาพบว่า มีงานวิจัยจากปี การศึกษา 2559
จานวนมากที่สดุ 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือปี การศึกษา 2558 กั บ 2560 มีจานวน
เท่ากันคือ 3 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 21.43 รองลงมาคือปี การศึกษา 2554 คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วน
ปี การศึกษาที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจยั จากประเภทงานวิจยั พบว่ามีงานวิจยั จากงานวิจยั เชิงผสาน
วิธีมากที่สุด จานวน 6 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 42.86 รองลงมาเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จานวน 3
เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 21.43 รองลงมาเป็ นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ จานวน 2 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ
14.29 ส่วนประเภทงานวิจยั ที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากระดับ งานวิจัย พบว่า มี งานวิจัยจากงานวิจัยระดับ
หน่วยงาน/สถาบันมากที่สุด จานวน 8 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็ นงานวิจัยระดับ
ปริญญาเอก จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 รองลงเป็ นงานวิจยั ระดับปริญญาโท จานวน 2
เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากตัวแปรตาม พบว่า มีงานวิจยั จากตัวแปรจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูมากที่สดุ จานวน 5 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 35.71 รองลงมา คือการพัฒนาจิตวิญญาณ
ของครูและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู มีจานวน 2 เรื่องเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วนตัว
แปรตามที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มี งานวิจัยจาก
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ มากที่สดุ จานวน 5 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 35.71 รองลงมาคือวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือวิธีการสุม่ อย่างง่าย จานวน 3 เรื่อง คิด
เป็ นร้อยละ 21.43 และรองลงมาคือวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน จานวน 2 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ
14.29 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิ จั ย จากการตั้ ง สมมติ ฐ าน พบว่ า มี ง านวิ จั ย จากการ
ตัง้ สมมติฐานแบบไม่ได้ระบุสมมติฐานมากที่สดุ จานวน 7 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือไม่
มีสมมติฐาน จานวน 3 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 21.43 ส่วนการตัง้ สมมติฐานที่เหลือมีจานวน 2 เรื่อง
เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ14.29 ตามลาดับ
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การรวบรวมงานวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า มีงานวิจยั จากการวิเคราะห์
ข้อ มูล ด้ว ยโปรแกรม SPSS มากที่ สุด จ านวน 6 เรื่อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 42.86 รองลงมาคื อ การ
วิเคราะห์เนือ้ หาด้วยตนเอง จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 28.57 รองลงมาคือการวิเคราะห์เนือ้ หา
และการวิเคราะห์ดว้ ยโปแกรม spss จานวน 2 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วนงานวิจัยจากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจยั จากประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั พบว่า มีงานวิจยั ที่ใช้
แบบสอบถามเป็ นประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มากที่สดุ จานวน 5 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 35.71
รองลงมาคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจานวน 2 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ส่วนประเภท
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจยั จากสถิติพืน้ ฐาน พบว่า มีงานวิจยั ที่ใช้สถิติพืน้ ฐานมากที่สดุ
คือ ความถี่ ,ร้อยละ, ค่ามัชฌิ มเลขคณิ ตกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและมีงานวิจยั ที่ไม่มีสถิติพืน้ ฐานที่ใช้ มีจานวนเท่ากันคือ 2 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 14.29
ส่วนสถิติพืน้ ฐานที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากสถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า มีงานวิจัยจาก
การใช้ค่าความตรงเชิงเนือ้ หา(IOC) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มากที่สดุ จานวน 5 เรื่อง คิด
เป็ นร้อยละ35.71 รองลงมาคื อ ไม่มีสถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือ จานวน 3 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ
21.43 ส่วนงานวิจยั จากสถิติทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ น
ร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
การรวบรวมงานวิจัยจากสถิติทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีงานวิจัยที่ไม่มีสถิติ
ทดสอบสมมติ ฐานมากที่ สุด จ านวน 3 เรื่อ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.43 รองลงมาคื อ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน จานวน 2 เรื่อง คิดเป็ น
ร้อยละ 14.29 ส่วนงานวิจยั จากสถิติทดสอบสมมติฐานที่เหลือมีจานวนเท่ากัน คือ 1 เรื่อง คิดเป็ น
ร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
1.1.2 สรุ ป การสั ง เคราะห์นิ ย ามความหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู จ าก
เอกสารงานวิจัย
จากการทบทวนความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู พบสาระสาคัญ ที่
นักวิชาการได้นาเสนอไว้ ตามตารางที่ 19

157
ตาราง 19 สรุปตารางความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารงานวิจยั
นักวิชาการ
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ณัฏฐภรณ์ หลาวทองและ
ปิ ยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
(2553)

การปฏิบตั ิหน้าที่ครู การปฏิบตั ิตอ่ ศิษย์โดยเสมอภาค มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของมนุษย์และการเสียสละในงานครู

ธรรมนันทิกา

ตระหนักรูใ้ นความเป็ นครู ปฏิบตั ิตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็ นครู มี
เป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก และปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความรักและ
เมตตา

แจ้งสว่าง (2554)
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นรินทร์ สังข์รกั ษา (2554)

รักและเมตตาศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน รักและผูกพันกับวิชาชีพครูและตัง้ ใจ
จริง ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อนครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบัง
อาพราง เป็ นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครู เป็ นตัวของตัวเอง มีความ
เชื่อมั่น ใฝ่ รูใ้ ฝ่ เรียน มีความรูด้ ี รูก้ ว้างขวาง ลึกซึง้ มีความคิดก้าวหน้ามี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล มุ่งมั่นขยันตัง้ ใจทางานเสียสละและเมื่อตัดสินใจทาแล้ว
ต้องทาจนสาเร็จ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี รูจ้ กั ปรับตัวและ
ปรับการสอนให้เข้ากับบริบทที่แวดล้อม มีความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและ
ชุมชน เป็ นคนช่างสังเกต การทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน การทางาน
เชิงรุก การพูดจาไพเราะและให้เกียรติผเู้ รียน มีความสามารถในการจัดสรร
เวลาที่ดี ไม่เคยปฏิเสธงาน ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล ประหยัดและสอน
ให้นกั เรียนประหยัด ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เป็ นหลักชัย การถือว่า
ลูกศิษย์เป็ นแรงผลักดันมากที่สดุ มีความสุขกับการสอนและเข้าใจในตัวลูก
ศิษย์และการยกย่องให้เกียรติครูผสู้ อนตนเอง

ภาวัต ตัง้ เพชรเดโช (2556)

พฤติกรรมการแสดงออกที่ดีของครูท่มี ีตอ่ ศิษย์ ซึ่งบุคคลที่จะมาประกอบ
วิชาชีพครูตอ้ งพึงมีและพึงปฏิบตั ิและอุทิศตนอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรูค้ ู่
คุณธรรมเพื่อเป็ นกาลังในการที่จะสร้างประเทศชาติตอ่ ไป
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นักวิชาการ
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กิตตินนั ท์ โนสุ และเสริมศักดิ์ วิ การพัฒนาตนเอง ความมีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ศาลาภรณ์ (2558)
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ความวิรยิ ะ อุตสาหะ ความมีเมตตา
กรุณา ความซื่อสัตย์ตอ่ วิชาชีพ ความดี ความรักศรัทธาในวิชาชีพ การ
ปฏิบตั ิการสอน
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สุพิชญา โคทวี (2558)

การรับรูแ้ ละการแสดงออกถึงด้านจิตใจที่ดีงามควรค่าแก่การเคารพบูชาใน
ลักษณะของการเห็นคุณค่าในตนเอง การเห็นคุณค่าผูอ้ ่นื และการเห็นคุณค่า
ของการอยู่รว่ มกันอย่างสันติ

ดวงใจ ชนะสิทธิ์;

มีความเมตตาต่อศิษย์ บุคลิกภาพดี มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพของตน
ถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะ

ชัยยุธ มณีรตั น์ และพงศ์เทพ
จิระโร (2559)
วัลนิกา ฉลากบาง (2559)

คุณลักษณะส่วนตัวและการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ตระหนักรูแ้ ละปฏิบตั ิตนบน
วิถีความเป็ นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญในการสอนและ
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559)

คุณลักษณะที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เป็ นที่ประจักษ์และน่าชื่นชมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครูทงั้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ความปรารถนาดี มีความเข้าใจที่จะพัฒนาศิษย์ตามศักยภาพด้วยความ
จริงใจภายใต้ความสุขที่จะเกิดขึน้ จากทัง้ สองฝ่ าย

อรอุมา เจริญสุข (2559)

มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ มีความรักและปรารถนาดีต่อ
ศิษย์ เป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ การอุทิศ
ตนต่อองค์กร ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผูเ้ รียน มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
เพื่อวิชาชีพ

จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (2560)

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู การเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมครู การเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ การปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ครู
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นักวิชาการ
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ปิ ยะวัฒน์ กรมระรวย,
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มีศรัทธาในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความอดทน การรู ้
บทบาทหน้าที่ มีความมุ่งมั่นปฏิบตั ิหน้าที่ มีความรักและเมตตาช่วยเหลือต่อ
ไชยยศ ไพวิทยศิรธิ รรม และยุว
ศิษย์ มีความเข้าใจเคารพการเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ ่นื การเป็ น
รี
แบบอย่างที่ดีของสังคม
ผลพันธิน (2560)
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อมรรัตน์ แก่นสาร และคณะ
(2560)

มีความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตวิทยา
ในการสอน การเป็ นแบบอย่างที่ดี การมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเป็ นกัลยาณมิตร

จากนิยามของนักวิชาการข้างต้น สามารถสรุ ปลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ีปรากฏใน
นิยามได้ตารางที่ 20
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ตาราง 20 สรุปลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ปี รากฏในนิยาม
ลักษณะสาคัญทีป่ รากฏ
•
•
•
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•
•
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การปฏิบตั ิหน้าที่ครู
การปฏิบตั ิต่อศิษย์โดยเสมอภาค
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
การเสียสละในงานครู
มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความรักและเมตตา มีความปรารถนาดี
ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อนครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอาพราง
เป็ นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครู
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี ถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย
รูจ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับบริบทที่แวดล้อม
มีความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน
เป็ นคนช่างสังเกต
การทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน
การทางานเชิงรุก
การพูดจาไพเราะ
การให้เกียรติผเู้ รียน
มีความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ดี
ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล
มีการประหยัดและสอนให้นกั เรียนประหยัด
มีความสุขกับการสอน
เข้าใจในตัวลูกศิษย์
อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรูค้ ่คู ณ
ุ ธรรม
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความวิรยิ ะ อุตสาหะ
มีความซื่อสัตย์ตอ่ วิชาชีพ
มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ
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การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าผูอ้ ่นื
การเห็นคุณค่าของการอยู่รว่ มกันอย่างสันติ
บุคลิกภาพดี
มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพของตน
จิตอาสาและจิตสาธารณะ
มีความเชี่ยวชาญในการสอน
เป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างสร้างสรรค์
มีความรับผิดชอบ
มีความอดทน
มีความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์
มีจิตวิทยาในการสอน
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ีและมีความเป็ นกัลยาณมิตร

ดังนัน้ จากผลการวิเคราะห์ดา้ นเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการให้ความหมาย
ของจิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า ลักษณะการให้ความหมายของจิตวิญ ญาณความเป็ นครู
สามารถอธิ บ ายได้ใน 2 ลัก ษณะ คือ 1) การให้ความหมายถึงสิ่งที่ เป็ น สภาวะทางจิต และ 2)
การให้ความหมายถึง สิ่งที่เป็ นพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านการทางานครู ซึง่ ทัง้ สองลักษณะนีเ้ ชื่อมโยง
ถึงความรูส้ กึ นึกคิดที่มีต่อวิชาชีพ ครู โดยผูว้ ิจยั ได้จดั กลุ่มใหม่เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดนิยาม
ศัพท์คร่าวๆไว้เพื่อใช้ลงพืน้ ที่สมั ภาษณ์เชิงลึกในการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ในบริบทสังคมไทย โดยแบ่ งกลุ่มตามลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ จิต
วิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย หมายถึง เป็ น ความรู ส้ ึกนึกคิด ของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) ความตระหนักรู เ้ ห็นคุณค่าตนเอง (มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูไ้ ด้ดี ถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย รูจ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้า
กับบริบทที่แวดล้อมเป็ นคนช่างสังเกต ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ดีมี มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพ
ของตน มีความเชี่ยวชาญในการสอน มี จิตวิทยาในการสอน) 2) ศรัทธาในวิชาชีพ (มีความรัก
ศรัท ธาในวิ ช าชี พ มี ค วามสุข กับ การสอน มี ค วามเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ ) 3) การให้
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ความสาคัญมีคุณค่าของบทบาทหน้าที่ (การปฏิบตั ิหน้าที่ครู มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
อบรมสั่งสอนศิ ษ ย์ให้มี ความรู ค้ ู่คุณ ธรรม ปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณวิชาชี พ มี ค วามซื่อสัตย์ต่ อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ) 4) ความผูกพันมุ่งมั่นกระทาหน้าที่ให้เกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด (การ
เสียสละในงานครู การทางานเชิงรุก ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน มี
ความวิริยะ อุตสาหะ จิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็ นผูร้ ่วมงานอย่างสร้างสรรค์ มีความอดทน มี
ความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ และ5) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความ
รักและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อนครูและลูกศิษย์โดย
ไม่ปิดบังอาพราง เป็ น กัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่ อนครู มีความสัมพันธ์กับผูป้ กครองและ
ชุมชน การทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน การพูดจาไพเราะ การให้เกียรติผเู้ รียน มีการประหยัด
และสอนให้นกั เรียนประหยัด เข้าใจในตัวลูกศิษย์ การเห็นคุณค่าผูอ้ ่ืน การเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเป็ นกัลยาณมิตร การปฏิบตั ิต่อศิษย์
โดยเสมอภาค)
ตอนที่ 1.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์และ
การถ่ ายทอดทางสั งคมของครู ผู้มี จิต วิญ ญาณความเป็ นครู และเงื่อนไขของการมี จิต
วิญญาณความเป็ นครู
1.2.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูว้ ิจยั นาเสนอข้อมูลพืน้ ฐานของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อให้เห็น
ถึงข้อมูลเบือ้ งต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ผวู้ ิจยั ทาการศึกษา ซึง่ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครูทงั้ การให้ความหมาย การถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูและเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ตามตารางที่ 21
ตาราง 21 แสดงรายละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
รายชื่อ

เพศ

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประสบการณ์ในการสอน
คณะครุ ศาสตร์

ครูคนที่ 1

หญิง

สมรส

ปริญญาโท

ผศ.

25 ปี

ครูคนที่ 2

ชาย

หย่าร้าง

ปริญญาเอก

รศ.

25 ปี

ครูคนที่ 3

หญิง

สมรส

ปริญญาโท

ผศ.

22 ปี

ครูคนที่ 4

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

อาจารย์

19 ปี
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รายชื่อ

เพศ

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประสบการณ์ในการสอน
คณะครุ ศาสตร์

ครูคนที่ 5

หญิง

โสด

ปริญญาเอก

ผศ.

17 ปี

ครูคนที่ 6

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

20 ปี

ครูคนที่ 7

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

รศ.

25 ปี

ครูคนที่ 8

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

20 ปี

ครูคนที่ 9

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

27 ปี

ครูคนที่ 10

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

28 ปี

ครูคนที่ 11

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

15 ปี

ครูคนที่ 12

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

11 ปี

ครูคนที่ 13

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

35 ปี

ครูคนที่ 14

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

13 ปี

ครูคนที่ 15

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

ผศ.

25 ปี

ครูคนที่ 16

หญิง

สมรส

ปริญญาเอก

อาจารย์

12 ปี

จากตารางที่ 21 ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้มีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุ่มเดียว คืออาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทงั้ หมด 16 ท่าน ซึง่ เป็ นเพศหญิง 15
คนและเพศชาย 1 คน สถานภาพสมรส 14 คน สถานภาพหย่าร้าง 1 คนและสถานภาพโสด 1 คน
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาเอก 14 คนและระดับปริญญาโท 2 คน ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 12 คน ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์ 2 คนและ
เป็ นอาจารย์ 2 คน โดยมีประสบการณ์ในการสอนคณะครุ ศาสตร์ตงั้ แต่ 11 ปี ถึง 35 ปี และมีผล
การประเมินการสอน (มคอ.5) ด้านจิตวิญญาณความเป็ นครู ทงั้ 16 คนอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักนั้นเป็ นข้อมูลที่บอกเพียงรายละเอียดทั่วไปใน
ภาพกว้างของคุณสมบัติท่ีสาคัญของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลบางส่วน
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เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่นามาใช้ประกอบการทาความเข้าใจการให้ความหมายของจิต
วิญญาณความเป็ นครู กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และ
เงื่อนไขการมีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู โดยข้อมูลเชิงลึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจะนาเสนอในส่วน
ต่อไปที่เป็ นการบรรยายถึงความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในมุมมองของอาจารย์ครุศาสตร์
การถ่ ายทอดทางสังคมของครู ผู้มี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู มิ ติตัวแทน เนื อ้ หาและกลวิธีการ
ถ่ายทอด ตัง้ แต่เริม่ เข้ามาสูก่ ารเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู และระหว่างอยู่ในวิชาชีพครูในบทบาทของ
ผูร้ บั การถ่ายทอดและบทบาทผูใ้ ห้การถ่ายทอด รวมทัง้ เงื่อนไขของการมี จิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2.2 ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2.2.1 จากมุมมองของอาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 16 คน มีลกั ษณะร่วมของประเด็นหลัก
“จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ” คื อ เหตุก ารณ์ท่ี ค รู ได้เคยประสบ ได้ยิ น ได้ท า แล้วเกิ ด ความคิ ด
ความรู ส้ ึกที่ เกี่ ย วกับ 4 องค์ป ระกอบ คือ การเห็ น คุณ ค่าตนเอง ศรัท ธาในวิชาชี พ ตระหนักใน
บทบาทของการเป็ นครูและการเป็ นแบบอย่างที่ดี และยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ อธิบายดังต่อไปนี ้
1) การเห็นคุณค่าตนเอง หมายถึง การที่กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้เรียนรูจ้ าก
การได้เห็น ได้ยิน ได้ปฏิบตั ิในช่วงก่อนเข้าสูว่ ิช าชีพครูหรือช่วงของการเป็ นครูวิชาชีพแล้วทาให้เกิด
3 ส่วนที่สาคัญแล้วเกิดการยอมรับตนเองเกี่ยวกับ 1) ความสามารถของตนเองในการทางานครู 2)
ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู 3) มีความมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู ดัง
ตัวอย่างสัมภาษณ์ดงั นี ้
1.1 ความสามารถของตนเองในการทางานครู เป็ นการเลือกใช้วิธีการ
สอนที่ เหมาะสมกับ ศิ ษ ย์ได้ สามารถปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมศิ ษ ย์ได้ สามารถ ท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่
นอกเหนือจากภาระงานสอนได้ดี ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี ้
“ครู เชื่อ ในศัก ยภาพและความสามารถของครู ว่า สามารถปรับ เปลี่ย น
วิธีการสอนให้มกี ิจกรรมดึงดูดใจทีท่ าให้เด็กอยากเรียนมากขึน้ ได้”(ครู คนที1่ )
“มั่นใจว่าสามารถสะท้อนศักยภาพของเราให้ลูกศิษย์เห็นในขณะทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีอ่ ยู่แล้วผ่านการสอน ผ่านการให้คาปรึกษา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม” (ครู คนที4่ )
“เราตระหนักรู ว้ ่าสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ที่น อกเหนือ จากภาระงานสอน
เหล่านัน้ ได้ดเี ช่นกัน” (ครู คนที5่ )
“เราก็เชือ่ ว่าเรามีฝีมอื ซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะเชิญพีไ่ ปช่วยงาน” (ครู คน
ที8่ )
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“เชือ่ ว่าเราสามารถเรียนรู จ้ ากหน้างานแล้วเอาตรงนัน้ เป็ นองค์ความรู ข้ อง
ตัวเองเพือ่ เอาไปปรับเวลาทีส่ อนได้”(ครู คนที1่ 1)
“พีร่ ู ส้ กึ ว่าฉันอยู่ตรงนีฉ้ นั สามารถเป็ นทีพ่ ่งึ ของศิษย์ได้ ฉันสามารถเปลีย่ น
พฤติกรรมศิษย์ได้ ดีกว่าฉันนัง่ อยู่เฉยๆ” (ครู คนที1่ 2)
“เชื่อว่าเราสามารถเอาข้อผิดพลาดจากห้องที่หนึ่งที่สองมาปรับ วิธีการ
สอนเพือ่ ใช้กบั ห้องทีส่ ามได้” (ครู คนที1่ 4)
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1.2 การให้ความสาคัญ ในการประกอบวิชาชีพครู เป็ น การยอมรับ
ตนเองเกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ า ความส าคัญ ของการสร้า งศิ ษ ย์ให้เป็ น ครู มื อ อาชี พ ความส าคัญ ของ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนที่จะเป็ นครู และความสาคัญของการเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้
เห็นทัง้ งานส่วนตัวและงานส่วนร่วมในวิชาชีพครู ดังคาสัมภาษณ์ ดังนี ้
“จะเน้นให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงความเป็ นครู มืออาชีพมากกว่าทีจ่ ะมุ่งเป็ น
อาชีพครู ” (ครู คนที2่ )
“สิ่ ง ที่ เราได้ก็ คื อ ความทุ่ ม เทเวลาความมุ่ ง มั่ น ตั้ง ใจแล้ว เราก็ ท าเพื่ อ
ส่วนรวม เพือ่ อาจารย์เพือ่ นักศึกษาเพือ่ คณะของเรา” (ครู คนที3่ )
“จะสอดแทรกเรือ่ งการเห็นคุณค่าแห่งตนให้แก่นกั ศึกษาตลอดเพราะเชือ่
ว่าเป็ นสิ่งสาคัญ” (ครู คนที8่ )
“จะเน้นย้าและปลูกฝังในเรือ่ งของการสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แก่
นักศึกษาครู ให้รูว้ า่ คนนีม้ าจากคณะครุศาสตร์ตวั ตนของความเป็ นครู นมี่ นั จะแตกต่างซึ่งเชือ่ ว่าส่วนนีส้ าคัญ” (ครู
คนที7่ )
“ไม่เคยสายเพราะตระหนักรู ว้ ่าถ้าไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งเรา
มองเห็นสิ่งทีม่ นั จะเป็ นผลกระทบต่อเด็กในอนาคตได้” (ครู คนที9่ )
“การทีเ่ ราทาตัวเป็ นตัวอย่างนัน่ ก็แสดงว่าเราได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของความเป็ นครู อยู่ในตัว” (ครู คนที1่ 0)
“ถ้าเราตระหนักรู อ้ ยู่เสมอว่างานของเรามันเป็ นงานทีเ่ กิดประโยชน์มี
คุณค่าและเป็ นงานทีส่ าคัญมากต่อความงอกงามของใครหลายคน” (ครู คนที1่ 1)
“ด้วยความที่เป็ นครู การเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นส่วนที่สาคัญและก็ตอ้ ง
เยอะกว่าอาชีพอืน่ เป็ นต้นแบบทัง้ ด้านความรู แ้ ละการถ่ายทอดด้านต่างๆให้แก่ศษิ ย์” (ครู คนที1่ 6)
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1.3 ความมุ่ ง หวัง ที่ จ ะประสบความส าเร็จ ในวิ ช าชี พ ครู เป็ น การ
ยอมรับตนเองเกี่ยวกับความสาเร็จในการสอบบรรจุและความสาเร็จตามเป้าหมายของการทางาน
ครู ดังคาสัมภาษณ์วา่
“เราก็ยนื หยัดสอบไปจนวันสุดท้ายของการสอบสอน ผลปรากฏว่าสอบได้
และได้บรรจุครัง้ แรกทีส่ งขลา”(ครู คนที6่ )
“แม้งานบางอย่างจะเป็ นงานทีพ่ ไี่ ม่เคยทามาก่อนและพีม่ องว่ายาก แต่พี่
1580761730
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SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

“เราต้อ งสร้า งเป้ า หมายเพื่ อ ให้เราไปถึ ง สิ่ ง นั้น จนวัน นี พ้ ี่ ก็ ไ ด้ม าเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเป็ นอาจารย์ทสี่ อนครู ตามทีพ่ ตี่ งั้ เป้าหมายไว้” (ครู คนที1่ 3)

2) ศรัทธาในวิชาชีพ หมายถึง การที่กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้เรียนรูจ้ ากการ
ได้เห็น ได้ยิน ได้ปฏิบตั ิในช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู หรือช่วงของการเป็ นครูวิชาชีพแล้วทาให้เกิด 2
ส่วนที่สาคัญคือ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพครู ในทางที่ดีและ 2) การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพครูในทางที่ดี เป็ นความรัก ความศรัทธา
ในวิชาชีพครูวา่ เป็ นวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่ สร้างบุญ สร้างแบบอย่างที่ดีได้ ดังตัวอย่างคาสัมภาษณ์ดงั นี ้
“อาชีพครู ตอ้ งมีใจในการทางานและมีใจทีจ่ ะรักในการทีจ่ ะไปเป็ นครู ”
(ครู คนที2่ )
“เชือ่ ว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีม่ แี ต่สร้างบุญ” (ครู คนที3่ )
“คนเป็ นครู ตอ้ งมีความศรัทธาในวิชาชีพครู วา่ อาชีพครู เป็ นอาชีพที่
ยิ่งใหญ่” (ครู คนที5่ )
“เชือ่ ว่าคนเป็ นครู ตอ้ งได้รบ
ั การบ่มเพาะและปลูกฝังแต่ส่งิ ทีด่ ๆี มาจากครู ”

(ครู คนที7่ )
“เพราะศรัทธาในอาชีพครู ตงั้ แต่แรกเพราะพีเ่ ชือ่ ว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีด่ ี
ทีส่ ดุ ” (ครู คนที9่ )
“ตัง้ ใจเลือกอาชีพครู ตงั้ แต่แรก เพราะเชือ่ ว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีด่ ”ี (ครู
คนที1่ 0)
“พีเ่ ชือ่ ว่าคนเป็ นครู ตอ้ งทาตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ ”ี (ครู คนที1่ 2)
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่ รู ทตี่ วั เองทาความศรัทธามันทาเพือ่ เงิน
“ด้วยความรักในบทบาทหน้าทีค
ไม่ได้ ทาเพือ่ อุดมการณ์ทเี่ ราต้องการ” (ครู คนที1่ 3)
“รากลึกของความเป็ นครู

คือไม่หวังอะไรจากศิษย์นอกจากได้เห็นศิษย์
ประสบความสาเร็จและได้ดเี พราะคนเป็ นครู พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือศิษย์ตลอดเวลาทัง้ ในและนอกห้องเรียน” (ครู
คนที1่ 4)
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“เชือ่ ว่าคนเป็ นครู ตอ้ งมีความห่วงใยลูกศิษย์โดยคิดเหมือนลูกตัวเอง โดย
ไม่คดิ ว่าจะต้องได้ผลตอบแทนอะไรจากศิษย์” (ครู คนที1่ 5)
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“พีเ่ ชือ่ ว่าสิ่งสาคัญของคนเป็ นครู ตอ้ งมีใจรักในอาชีพครู เป็ นเบือ้ งต้น
เพราะตัวพีร่ ู ส้ กึ รักและศรัทธาในอาชีพครู ”(ครู คนที1่ 6)

2.2 ความเชื่อของการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู เป็ นการมองว่าคนที่
ประกอบวิชาชีพครูตอ้ งสามารถสร้างและพัฒนาศิษย์ให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ ดังคาสัมภาษณ์
ดังนี ้
“ในการทีจ่ ะเป็ นครู ตอ้ งส่งเสริมหรือว่าสามารถพัฒนาศิษย์ศษิ ย์ให้เรียนรู ้
ได้อย่างเต็มทีแ่ ละเต็มศักยภาพ” (ครู คนที1่ )
“เชือ่ ว่าคนทีเ่ ป็ นครู นอกจากจะสอนให้ความรู ก้ บั ลูกศิษย์แล้วยังต้อง
เสียสละเวลาเพือ่ ช่วยให้ศษิ ย์ประสบความสาเร็จและสร้างให้ศษิ ย์เป็ นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์” (ครู คนที3่ )
“สิ่งแรกเลยสาหรับคนทีจ่ ะเป็ นครู คอื ความรัก รักในสิ่งทีเ่ ราทา รักทีจ่ ะเป็ น

ครู รักในอาชีพการสอน รักในการทีจ่ ะทางานไม่วา่ งานนัน้ มันจะหนักแค่ไหน” (ครู คนที5่ )
่ ใี ห้ศษิ ย์เห็นทัง้ การเข้าสอนต้องตรง
“คนทีจ่ ะเป็ นครู ตอ้ งเป็ นตัวแบบทีด
เวลาทุกคาบ ต้องมีความอดทน ต้องสอนความรู ใ้ หม่ๆ” (ครู คนที6่ )
“ต้องเชือ่ มั่นว่าเราเป็ นครู แล้วต้องสอนศิษย์ได้ ต้องสร้างความเชือ่ มั่นตรง

นัน้ ผูเ้ รียนถึงจะเกิดศรัทธา” (ครู คนที8่ )
“เชือ่ ว่าคนเป็ นครู มกั จะทาอะไรด้วยความรักความผูกพันและความศรัทธา

ในสิ่งนัน้ ถ้าทาแล้วสาเร็จถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์”(ครู คนที9่ )
“สิ่งสาคัญสาหรับคนเป็ นครู คอื ความรับผิดชอบต่อศิษย์ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ ง
ของความรู ห้ รือบุคลิกภาพคุณลักษณะต่าง ๆ คือความรับผิดชอบของคนเป็ นครู ทงั้ หมด” (ครู คนที1่ 1)
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3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู หมายถึง การที่กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ได้เรียนรู จ้ ากการได้เห็น ได้ยิน ได้ปฏิบตั ิ ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู หรือช่วงของการเป็ นครู วิชาชีพ
แล้วแสดงออกเกี่ยวกับ 3 ส่วน ดังนี ้ 1) บทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ 2) การเป็ นคู่คิดร่วมทุกข์
ร่วมสุข และ3) การเป็ นแบบอย่างที่ดีท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์ดงั นี ้
3.1 บทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ เป็ นการถ่ายทอดทางวิชาการที่
เป็ นเนือ้ หารายวิชาความเป็ นครูและเนือ้ หาที่ไม่ใช่รายวิชาความเป็ นครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
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“ทุกชัน้ ปี จะใช้รูปแบบเดียวกันคือพยายามทีจ่ ะไม่บรรยายแต่จะเป็ นการ
สรุปในกรณีทเี่ ค้าสับสนประเด็น แล้วก็จะพยายามสลับกิจกรรม” (ครู คนที2่ )
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“จะบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทาหน้าที่ของการสอนคนให้ศิษ ย์ได้เป็ น
มนุษย์ทสี่ มบูรณ์” (ครู คนที5่ )
“ก็เลยบอกศิษย์ว่าอยากรู เ้ รือ่ งอะไรก็รวมกลุ่มกันมา แล้วก็สนทนากันถ้า
เด็กอยากได้เราต้องแบบรีบสานต่อความรู ”้ (ครู คนที1่ 1)
“เราก็จะบอกเรือ่ งมารยาท เน้นย้าแม้กระทัง่ การใช้คาพูดของศิษย์ตอ่
ครู ผูส้ อน เราต้องสอนต้องพูดในสิ่งทีผ่ ดิ ” (ครู คนที1่ 5)
“บทบาทหน้าทีห่ ลักของครู คือจะต้องเป็ นผูใ้ ห้ ผูใ้ ห้คาสัง่ สอน คือคนที่
เป็ นครู ก็จะรู เ้ ลยว่าจะต้องทาอะไร มันต้องเป็ นอย่างไร”(ครู คนที1่ 6)

3.2 การเป็ นคู่คิดร่วมทุกข์รว่ มสุข เป็ นการให้ความช่วยเหลือร่วมรับรู ้
ความรูส้ กึ ของศิษย์ คอยแนะนาและให้กาลังใจแก่ศิษย์ ดังคาสัมภาษณ์วา่
“เคยมีอยู่ปีหนึ่งนักศึกษาครู พนั ธุ์ใหม่ เกรดหลุดไปไม่ถงึ เกณฑ์ก็เลยต้อง
ไปคุยกับรองฝ่ ายวิชาการว่าเป็ นเด็กทุน นอกจากจะไม่ได้เข้ารับราชการแล้วต้องใช้หนีเ้ ป็ นแสน” (ครู คนที1่ )
“อย่างเช่นลูกศิษย์มปี ัญหาในเรือ่ งของการขาดแคลนทัง้ เรือ่ งเงินทองเรือ่ ง
ของอาหาร เรือ่ งของเสือ้ ผ้า เราเป็ นครู ถา้ เราช่วยได้เราก็ควรจะช่วยเขา” (ครู คนที3่ )
“พีเ่ คยเห็นศิษย์โพสต์ขอ้ ความบนเฟสบุ๊ค พีก่ ็จะรู ส้ กึ ในสิ่งทีโ่ พสไม่ใช่วา่
ผ่านเฉย แต่พจี่ ะร่วมรู ส้ กึ โดยจะรอดูวา่ เขาจะทาอะไรต่อ” (ครู คนที1่ 1)
“คือไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่เราก็ตอ้ งรับรู ส้ ารทุกข์สขุ ดิบให้แก่ศษิ ย์” (ครู
คนที1่ 2)
“ก็จะมีบางคนทีอ่ นิ ดีม้ ากเพราะเป็ นเด็กทัศนศิลป์ เขาก็จะไปเทีย่ วแล้วขาด
เรียนก็จะเรียกเขามาคุยมาถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า” (ครู คนที1่ 5)
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3.3 การเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ท่ี เหมาะสมกั บ ความเป็ นครู เป็ นการ
ประพฤติปฏิบตั ิในการเข้าสอนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อศิษย์ รูจ้ กั การบริหารจัดการเงินเดือน
ครู ท่ีได้รบั รู จ้ กั ประหยัดใช้สอยกับวัสดุต่างๆ บุคลิกภาพ การแต่งกาย กิริยาวาจาที่เหมาะสมกับ
ความเป็ นครู ดังคาสัมภาษณ์วา่
“ปัญหาทีย่ ่งิ ใหญ่ของครู ในระดับประเทศก็คอื หนีส้ นิ การทีค่ รู รูถ้ ึงการ
จัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายดังนัน้ การทีจ่ ะให้ผมเป็ นตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ คือตัวอย่างของการไม่มหี นีส้ นิ ” (ครู คนที4่ )
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“เป็ นคนตรงต่อเวลาและใส่ใจนักศึกษาทุกคน ให้คาแนะนา สอนอย่าง
เต็มทีเ่ ต็มความสามารถ นีค่ อื ผลการประเมินการสอนทีน่ กั ศึกษาได้สะท้อน” (ครู คนที6่ )
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“ครู อาจจะเป็ นครู ยคุ เก่าเพราะฉะนัน้ ครู ก็ตอ้ งเป็ นแบบอย่างให้ดูทงั้ การใส
ใจ ห่วงใย การวางตัว การพูดการจาอยู่ตอ่ หน้าผูใ้ หญ่ควรทาอย่างไร” (ครู คนที7่ )
“เรือ่ งภาษาสือ่ สารเป็ นสิ่งสาคัญสาหรับคนทีจ่ ะเป็ นครู ตอ้ งพยายามแสดง
ความเป็ นมิตรต่อศิษย์”(ครู คนที8่ )
“เพราะฉะนัน้ อีกตัวหนึ่งทีข่ องการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ตอ้ งปลดหนี ้
ให้ได้ แล้วสิ่งทีแ่ ก้ได้แล้วทาได้จริงทีไ่ ด้สอนเด็กก็คอื การทาบัญชีครัวเรือนแล้วหลังจากนัน้ ก็ไม่เป็ นหนีเ้ ลย” (ครู
คนที9่ )
“เราอาจจะคุน้ เคยกับครู ทมี่ ลี กั ษณะของความเมตตา ความหวังดีตอ่ ศิษย์
เราก็เลยซึมซับบุคลิกภาพลักษณะของครู แบบนีม้ า” (ครู คนที1่ 0)
“พีม่ องว่าปลายทางของคนทีเ่ ป็ นครู ตอ้ งมีเอกลักษณ์ของการเป็ นตัวแบบ
ทีด่ ี ซึ่งพีไ่ ด้แสดงตัวแบบให้ศษิ ย์ได้เห็นได้จากบุคลิกลักษณะการพูดจากับศิษย์”(ครู คนที1่ 1)
“การใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงพีก่ ็จะแทรกให้กบั เค้าคาว่าพอเพียงพีก่ ็จะ
เริ่มต้นตัง้ แต่การรู จ้ กั ประหยัด การใช้ส่งิ ของในห้อง การใช้ให้เกิดประโยชน์” (ครู คนที1่ 2)
“คนทีเ่ ป็ นครู ตอ้ งเป็ นครู ทกุ ทีเ่ หมือนเป็ นตัวแบบให้ศษิ ย์ดูทกุ ทีท่ กุ เวลา
ด้วยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในห้องเรียน” (ครู คนที1่ 4)
“พีเ่ ป็ นทัง้ ตัวแบบภายใน เช่นเห็นคนทีต่ กทุกข์ถา้ ช่วยได้เราก็อยากไปช่วย
ส่วนตัวแบบภายนอกพีก่ ็แสดงออกมาให้เขาเห็นเวลาทีพ่ สี่ อนเพราะพีจ่ ะสอนเต็มทีเ่ ต็มเวลา” (ครู คนที1่ 5)
“เอกลักษณ์ทบี่ ่งบอกถึงความเป็ นครู คอื เราต้องมีจิตใจเอือ้ เฟื ้อเผือ่ หรือมี
เมตตาต่อผูท้ ไี่ ม่รู ้ เป็ นผูร้ ู จ้ กั ให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเลย” (ครู คนที1่ 6)

170

1580761730

4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู หมายถึง การที่กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้เรียนรู ้
จากการได้เห็ น ได้ยิน ได้ปฏิบัติในช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู ห รือช่วงของการเป็ น ครู วิช าชีพ แล้ว
แสดงออกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางใจในทิศทางบวกกับงานวิชาชีพครู 3 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะ
ของความกระตือรือร้น 2) การทุ่มเทอุทิศ และ3) ความจดจ่อใส่ใจ ผูว้ ิจยั จึงขอยกตัวอย่างคากล่าว
ของครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์ดงั นี ้
4.1 คุณลักษณะของความกระตือรือร้น เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ครู จน
เกิดพลังในการทางานครู เกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะทางานและมีความเพียรพยายาม
ในการทางานแม้จะเผชิญอุปสรรค ดังคาสัมภาษณ์วา่
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“เราเป็ นครู ตอ้ งมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและพร้อมทีจ่ ะแก้ปัญหา ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึน้ กับศิษย์เราในห้องเรียนก็ตาม” (ครู คนที1่ )
“เราต้องไปสอนให้ตรงเวลา เรานัดคาเด็กคาไหนก็ตอ้ งรักษาคาพูด ถึง
เวลาต้องกระตือรือร้นทีจ่ ะไปสอนนีค่ อื ความผูกพันในหน้าทีข่ องตัวเอง” (ครู คนที4่ )
“เราเป็ นครู ตอ้ งมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะทางาน เราต้องรู จ้ กั
กระตุกต่อมเด็ก ตัวนีค้ อื สิ่งสาคัญ” (ครู คนที9่ )
“พีร่ กั ในสิ่งไหนพีก่ ็จะทาในสิ่งนัน้ ได้ดี แล้วถ้าเรารักทีจ่ ะเป็ นตรงนีแ้ ล้วเรา
ก็ตอ้ งทาให้เด็กรักในสิ่งทีเ่ ราสอนทีเ่ รากาลังเพียรพยายามทาในหน้าทีข่ องคนเป็ นครู ” (ครู คนที1่ 1)
“คนเป็ นครู ก็ตอ้ งมีความยืดหยุ่นทางจิตใจทีค่ อ่ นข้างสูงเพราะพฤติกรรม
ไม่ดขี องเด็กก็มเี ยอะแต่เราก็ตอ้ งอดทน ชีแ้ นะ” (ครู คนที1่ 3)
“เราเป็ นครู พีว่ า่ คุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งทีค่ รู ตอ้ งมีคอื ความเพียรพยายามที่
จะพัฒนาเด็กให้มคี รบทุกด้านเลยเพราะฉะนัน้ คนเป็ นครู ตอ้ งมีส่งิ นี”้ (ครู คนที1่ 5)

4.2 คุณลักษณะของการทุ่มเทอุทิศ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ครู จนเกิด
ความรูส้ กึ เต็มใจและเสียสละตนในการทางานครู ดังคาสัมภาษณ์วา่
“พีเ่ ป็ นลักษณะของครู ทที่ างานด้วยใจ จะเต็มทีก่ บั การทางาน ไม่ละเลย
ต่องาน มองว่าความสาเร็จของลูกศิษย์เป็ นจุดมุ่งหมายสูงสุดจะประมาณนัน้ ” (ครู คนที2่ )
“เราเป็ นครู จะต้องมีความเสียสละอุทศิ เวลาดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์
เพือ่ ทีจ่ ะให้เขาสามารถเรียนรู แ้ ล้วสามารถอยู่ในสังคมและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ตอ่ ไป” (ครู คนที3่ )
“พอพีม่ านัง่ อ่านผลการประเมินการสอนจากเด็กพีเ่ ลยเข้าใจว่า เด็กบอก
ว่าพีเ่ ป็ นคนสอนเต็มที่ และเต็มทีท่ กุ ครัง้ ทีไ่ ด้สอน” (ครู คนที6่ )
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“เราจะต้องทาให้เต็มทีใ่ ห้เต็มศักยภาพและต้องมีใจรักและผูกพันใน
บทบาทหน้าทีค่ รู ดว้ ย เช่นจะไปเป็ นครู อนุบาลคุณก็ตอ้ งไปสอนเด็กหรือทาอะไรให้แก่เด็กด้วย” (ครู คนที7่ )
“เราก็เป็ นได้ทงั้ ผูน้ าและผูต้ ามคือพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือพร้อมทีจ่ ะ
ดาเนินการ พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือแสดงตัวและไม่น่งิ ดูดายในงานของเรา” (ครู คนที8่ )
“พอทางานก็มกั จะได้ความไว้วางใจและมอบหมายงานให้ ซึ่งพีก่ ็คดิ ว่าพี่
เต็มทีก่ บั ทุกงาน” (ครู คนที1่ 0)
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“พีค่ ดิ ว่าตัวเองเป็ นคนทุม่ เท เสียสละทีจ่ ะสอนศิษย์นะคือเจอลูกศิษย์ที่
ไหนอะไรอย่างไรก็ยงั ปรึกษาได้ พูดคุยได้ให้ความช่วยเหลือได้ ดูแลได้ตลอด” (ครู คนที1่ 4)
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“พีก่ ็พยายามมาสอนเสริมพืน้ ฐานความเป็ นครู ให้เด็กเพิ่มเติมเพือ่ ให้เด็ก
ได้ความรู เ้ ต็มทีเ่ หมือนกับเด็กปี ก่อนๆ” (ครู คนที1่ 6)

4.3 คุณลักษณะของความจดจ่อใส่ใจ เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ครูจนเกิด
ความรูส้ ึกมุ่งมั่นและเป็ นสุขในการทางานยากที่จะถอนตัวออกจากงาน เหมือนเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็วดังคาสัมภาษณ์วา่
“เราไปสอนทุกครัง้ เราก็มคี วามสุข บางทีสอนจนเลยชั่วโมง ไม่เหนือ่ ยทีจ่ ะ
สอนไม่เหนือ่ ยทีจ่ ะพูด” (ครู คนที5่ )

โดยสรุป จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู
ในมุม มองของอาจารย์ค รุ ศ าสตร์ สามารถสรุ ป ได้ว่าเป็ น ความรู ส้ ึก นึก คิด เกี่ ยวกับ จิต ใจในทิ ศ
ทางบวก 4 ประการ คือ การเห็นคุณค่าตนเอง ศรัทธาในวิชาชีพ ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู
รวมทัง้ การเป็ นแบบอย่างที่ดี และยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ โดยรายละเอียดที่แสดงออกให้เห็นว่า
บุคคลนั้น มีความรู ส้ ึกนึกคิดเกี่ ย วกับจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู มีดังนี ้ 1) การเห็น คุณ ค่าตนเอง
หมายถึง การยอมรับตนเองเกี่ยวกับ ความสามารถของตนเองในการทางานครู ให้ความสาคัญใน
การประกอบวิชาชีพ ครู และมุ่งหวังที่ จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู 2) ศรัท ธาในวิชาชี พ
หมายถึง ความเชื่อในทางที่ดีต่อการดาเนินชี วิตและการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู 3) ตระหนักใน
บทบาทของการเป็ นครู หมายถึง การให้ความสาคัญของคุณค่าบทบาทหน้าที่ในบทบาทของการ
เป็ น ผู้ให้ค วามรู ้ การเป็ น คู่คิ ด ร่วมทุก ข์ร่วมสุข และการเป็ น แบบอย่ างที่ ดี ของการแสดงออกที่
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิ บุคลิกภาพ การแต่งกาย กิรยิ าวาจาที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และ
4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ หมายถึง สภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็ นครูท่ีสมั พันธ์กบั
งานวิชาชีพครูเกี่ยวกับคุณลักษณะของความกระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศและการจดจ่อใส่ใจ
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จากข้อค้นพบเกี่ยวกับความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ขา้ งต้น สามารถ
สรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังภาพประกอบ 10
ความหมายจิตวิญญาณความเป็นครู
ในมุมมองของอาจารย์ครุศาสตร์
1580761730
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การเห็นคุณค่า
ตนเอง

ศรัทธาในวิชาชีพ
ครู

- ความสามารถ
ของตนเองในการ
ทำงานครู

- ความเชื่อ

ในทางที่ดีต่อการ
ดำเนินชีวิต

- การเป็นผู้ให้ความรู้

- ความ
กระตือรือร้น

- การเป็นคู่คิดร่วมทุกข์

– การทุ่มเทอุทิศ

- ความสำคัญใน

- การปฏิบัติ งาน

ร่วมสุข

การประกอบ
วิชาชีพครู

ในวิชาชีพครู

ตระหนักในบทบาท
ของการเป็นครูรวมถึง
การเป็นแบบอย่างที่ดี

ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู

- การจดจ่อใส่ใจ

- การเป็นแบบอย่างที่ดี

- มุ่งหวังที่จะ

ประสบความสำเร็จ
ในวิชาชีพครู

ภาพประกอบ 10 ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์
1.2.2.2 ผลการตรวจสอบความหมายจากการสั ง เคราะห์ เอกสารกั บ การ
สัมภาษณ์อาจารย์ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
จากวัต ถุป ระสงค์เพื่ อตรวจสอบความหมายจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ใน
บริบ ทสังคมไทย พบว่า เมื่ อ น าประเด็ น ย่อ ยที่ ได้จากการสัม ภาษณ์เชิงลึก ของอาจารย์ผู้มี จิ ต
วิญญาณความเป็ นครูมาเทียบเคียงกับลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ปี รากฏในนิยามจากงานวิจยั ในอดีตที่
ได้วิเคราะห์จากเอกสารจานวน 14 เรื่องนัน้ พบว่า มีลกั ษณะร่วมกันอยู่หลายประการเพียงแต่ใช้
การเรียกที่อาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังตาราง 22
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ตาราง 22 เทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากการวิเคราะห์เอกสารกับการ
สัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์เอกสาร
องค์ประกอบ
1.ความ

ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ปี่ รากฏในนิยาม
1.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี

1580761730

ตระหนักรูเ้ ห็น ถ่ายทอดเป็ น
คุณค่าในตัวเอง
1.2 มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นหลัก

ประเด็นย่อย

1. การเห็น
1.1 ความสามารถของตนเองในการ
คุณค่าในตนเอง ทางานครู
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1.3 รูจ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับ

บริบทที่แวดล้อม
1.4 เป็ นคนช่างสังเกต
1.5 ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่มี
1.6 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.8 มีจิตวิทยาในการสอน

1.9 การเห็นคุณค่าในตนเอง

1.2 การให้ความสาคัญในการ
ประกอบวิชาชีพครู

1.10 มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพของตน
1.11 มีความเชี่ยวชาญในการสอน

1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบ

ความสาเร็จในวิชาชีพครู
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ตาราง 22 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์เอกสาร
องค์ประกอบ
2. ศรัทธาใน

วิชาชีพ

ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ปี่ รากฏในนิยาม
2.1 มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ

1580761730

2.2 มีความสุขกับการสอน

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นหลัก
2. ศรัทธาใน

2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพครู

วิชาชีพ

ในทางที่ดี

2.3 มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
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3. การให้
ความสาคัญมี
คุณค่าของ
บทบาทหน้าที่

2.2 ความเชื่อของการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพครู

3.1 การปฏิบต
ั ิหน้าที่ครู

3. ตระหนักใน

3.2 มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก

บทบาทของการ
เป็ นครู

3.3 อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู ค้ ค
ู่ ณ
ุ ธรรม

3.4 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 มีความซื่อสัตย์ตอ่ วิชาชีพ

ประเด็นย่อย

3.1 บทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้

3.3 การเป็ นแบบอย่างที่ดีท่เี หมาะสม
กับความเป็ นครู

3.6 มีความรับผิดชอบ
4. ความผูกพัน 4.1 มีความผูกพันระหว่างครูกบั ลูกศิษย์
มุ่งมั่นกระทา
หน้าที่ให้เกิด
ความสัมฤทธิ์
สูงสุด

3.ตระหนักใน 3.2 การเป็ นคูค่ ิดร่วมทุกข์รว่ มสุข
บทบาทของการ
เป็ นครู
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ตาราง 22 (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์เอกสาร

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก

ลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ปี่ รากฏในนิยาม
ประเด็นหลัก
4.2 ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล
4. ยึดมั่นผูกพัน
4.3 มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชีพครู
4.4 มีความวิรยิ ะอุตสาหะ
4.5 มีความอดทน
4.6 จิตอาสาและจิตสาธารณะ
4.7 การเสียสละในงานครู
4.8 เป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างสร้างสรรค์
4.9 การทางานเชิงรุก
5. การเป็ นแบบ 5.1 ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความรักและเมตตา
3.ตระหนักใน
ย่างที่ดีของ
5.2 มีความปรารถนาดี
บทบาทของการ
สังคม
5.3 ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อน เป็ นครู
ครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอาพราง
5.4 เป็ นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครู
5.5 มีควาสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองและชุมชน
5.6 การทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน
5.7 การพูดจาไพเราะ
5.8 การให้เกียรติผเู้ รียน
5.9 มีการประหยัดและสอนให้นกั เรียน
ประหยัด
5.10 เข้าใจในตัวลูกศิษย์
5.11 การเห็นคุณค่าผูอ้ ่นื
5.12 การเห็นคุณค่าของการอยู่รว่ มกันอย่าง
สันติ
5.13 บุคลิกภาพดี
5.14 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ด
ี ีและมีความเป็ น
กัลยาณมิตร
5.15 การปฏิบต
ั ิต่อศิษย์โดยเสมอภาค

1580761730

องค์ประกอบ
4. ความผูกพัน
มุ่งมั่นกระทา
หน้าที่ให้เกิด
ความสัมฤทธิ์
สูงสุด

ประเด็นย่อย
4.1 คุณลักษณะของความ
กระตือรือร้น

4.2 คุณลักษณะของการทุ่มเทอุทิศ
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4.3 คุณลักษณะของความจดจ่อใส่ใจ

3.3 การเป็ นแบบอย่างที่ดีท่เี หมาะสม
กับความเป็ นครู
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ดัง นั้น จากตารางข้างต้น เป็ น การน าเสนอการเที ย บเคี ย งความหมายจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู พบว่า ประเด็นย่อยที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมีความหมายคล้ายคลึง
กันกับลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ปี รากฏในนิยามที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร ดังเช่น องค์ประกอบที่ 1
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ประกอบด้ว ย 1.1 ความสามารถของตนเองในการท างานครู มี
ความหมายคล้ายคลึงกับ มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ไ้ ด้ดีถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการ
สอนดีและหลากหลาย รูจ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับบริบทที่แวดล้อม เป็ นคนช่างสังเกต
ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่มี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจิตวิทยาในการสอน 1.2 การให้ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู มีความหมายคล้ายคลึง
กับการเห็นคุณ ค่าตนเอง 1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู มีความหมาย
คล้ายคลึงกับ มี ความรอบรู ใ้ นสาขาวิชาชี พของตน และมี ความเชี่ยวชาญในการสอน เป็ น ต้น
องค์ประกอบที่ 2 ศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบด้วย 2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพครู ในทางที่ดี มี
ความหมายคล้ายคลึงกับ มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ และมีความสุขกับการสอน 2.2 ความเชื่อ
ของการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครูมีความหมายคล้ายคลึงกับ มีความเชื่ อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
เป็ นต้น องค์ประกอบที่ 3 ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครู ประกอบด้วย 3.1 บทบาทของการ
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ มีความหมายคล้ายคลึงกับ การปฏิบตั ิหน้าที่ครู มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม 3.2 การเป็ นคูค่ ิดร่วมทุกข์รว่ มสุข มีความหมายคล้ายคลึง
กับ มีความผูกพันระหว่างครูกบั ลูกศิษย์ในองค์ประกอบของความผูกพันมุ่งมั่นกระทาหน้าที่ให้เกิด
ความสัมฤทธิ์สงู สุด 3.3 การเป็ นแบบอย่างที่ดีท่ีเหมาะสมกับความเป็ นครู มีความหมายคล้ายคลึง
กับ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อ วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อเด็ก
ด้วยความรักและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อนครูและลูก
ศิษย์โดยไม่ปิดบังอาพราง เป็ นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อนครู มีควาสัมพันธ์กับผูป้ กครอง
และชุมชน การทาตัวเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน การพูดจาไพเราะ การให้เกียรติผูเ้ รียน มีการ
ประหยัดและสอนให้นกั เรียนประหยัด เข้าใจในตัวลูกศิษย์ การเห็นคุณค่าผูอ้ ่ืนการเห็นคุณค่าของ
การอยู่รว่ มกันอย่างสันติ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเป็ นกัลยาณมิตร การปฏิบตั ิ
ต่อศิ ษ ย์โดยเสมอภาค เป็ น ต้น องค์ป ระกอบที่ 4 ยึดมั่น ผูกพัน ในวิชาชี พ ครู ประกอบด้วย 4.1
คุณลักษณะของความกระตือรือร้น มีความหมายคล้ายคลึงกับ ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล มี
เหตุผลในการปฏิบตั ิงาน มีความวิรยิ ะอุตสาหะ มีความอดทน 4.2 คุณลักษณะของการทุ่มเทอุทิศ
มีความหมายคล้ายคลึงกับ จิตอาสาและจิตสาธารณะ การเสียสละในงานครู 4.3 คุณลักษณะของ
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ความจดจ่อใส่ใจ มีความหมายคล้ายคลึงกับ เป็ นผูร้ ว่ มงานอย่างสร้างสรรค์ และการทางานเชิงรุก
เป็ นต้น
ดังนัน้ จิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย หมายถึง จิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู ในบริบ ทสังคมไทย หมายถึง การที่ บุค คลมี ความรู ส้ ึกนึกคิด เกี่ ยวกับ จิตใจในทิ ศ
ทางบวก 4 ประการ คือ 1) การเห็นคุณค่าตนเองเป็ นการยอมรับตนเองเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองในการทางานครู รวมทัง้ ให้ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู โดยมีความมุ่งหวังที่จะ
ประสบความสาเร็จในวิชาชีพครู เทียบเคียงได้กบั องค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารใน
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 2) ศรัทธาในวิชาชีพเป็ นความเชื่อในทางที่ดีต่อการดาเนินชีวิตและ
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู 3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครูเป็ นการให้ความสาคัญของ
คุณค่าบทบาทหน้าที่ในบทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ การเป็ นคู่คิดร่วมทุกข์รว่ มสุข และการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของการแสดงออกที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตน บุคลิกภาพทั่วไป กิริยาวาจาที่
เหมาะสมกับวิชาชีพครูรวมทัง้ การรูจ้ กั การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ ินครู และ 4) ยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพเป็ นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็ นครูท่สี มั พันธ์กบั งานวิชาชีพครู
ตอนที่ 1.3 การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติ วิญญาณความเป็ นครู
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 16 คน พบว่า ช่วงของการถ่ายทอดทางสังคม
ของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเข้าสูว่ ิชาชีพครู และช่วงเข้าสู่
วิชาชีพครู อธิบายได้ดงั นี ้
1.3.1 ช่วงก่อนเข้าสูว่ ิชาชีพครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตัง้ แต่วยั
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจนเข้ า สู่ ก ารเป็ นนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู แ ล้ ว เคย ได้ รับ การถ่ า ยทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพื น้ ฐานเกี่ยวกับการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
เนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์ดงั นี ้
1.3.1.1 มิติเนือ้ หา เป็ นการเคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะพืน้ ฐาน ประกอบด้วยเนือ้ หา 2 ส่วน คือ 1) เนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู และ
2) เนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
1) เนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู เป็ นรายวิชาที่ได้ระบุไว้ใน
หลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต /ครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ในช่ว งของการเป็ น นัก ศึก ษาวิช าชี พ ครู เช่ น
รายวิชาจิตวิทยา รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นต้น ดังคาสัมภาษณ์วา่
“ตอนทีเ่ รียนครู ชอบจิตวิทยามากกว่าเพราะอาจารย์แต่ละท่านจะ
ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจความเป็ นมนุษย์ทไี่ ม่คอ่ ยจะดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง” (ครู คนที1่ )
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“พีไ่ ด้ไปฝึ กสอนทีโ่ รงเรียนมารีย์รูส้ กึ ใหม่มากตอนนัน้ มีสอื่ อะไรบ้างวิธีจดั
กิจกรรมอะไรบ้างทีใ่ หม่ๆเขาจะตืน่ เต้นเพราะเขาไม่รูแ้ ล้วเราก็เลยรู ส้ กึ เหมือนเราเก่ง” (ครู คนที3่ )
“อาจารย์นเิ ทศก็เป็ นคนทีเ่ ติมเต็มวิชาชีพครู ให้แก่เรา คือท่านก็จะให้
ข้อเสนอแนะปรับเทคนิคการสอนพฤติกรรมแบบนีค้ วรแก้อย่างไร ช่วยเด็กได้อย่างไร” (ครู คนที8่ )
“การฝึ กสอนก็เป็ นประสบการณ์หนึ่งทีส่ ร้างแรงบันดาลใจ มันหล่อหลอม
ทาให้พเี่ ป็ นครู ทดี่ ใี นวันนีไ้ ด้” (ครู คนที1่ 3)
1580761730
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2) เนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู เป็ นเนือ้ หาที่เกิดจากการ
สอนเสริมและสอดแทรกขึน้ มาจากครูผสู้ อนในรายวิชาชีพครูในช่วงของการเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู
อย่างเช่น เรื่องการปรับตัว การมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน การช่วยเหลือกันและเรื่องความเสียสละอดทน
เป็ นต้น ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“สมัยพีเ่ ป็ นนักศึกษาจะต้องถูกบังคับให้ไปอยู่ในหอพักเพราะการมาอยู่
หอพักร่วมกันเป็ นในเรือ่ งของการปรับตัว การพึ่งพาอาศัยกัน การมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันซึ่งเป็ นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมา
ตัง้ แต่สมัยเป็ นนักศึกษาครู ” (ครู คนที4่ )
“ยุค นัน้ เราต้อ งขวนขวายหาไปเติม เต็ม ท าเองเรีย นรู เ้ องหมดทุกสิ่งทุก
อย่างแม้กระทั่งมีการบ่มเพาะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เราไปสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นแล้วจะต้องไปพัฒนา
ลานธรรมซึ่งเป็ นกระบวนการปลูกฝังทีช่ ดั เจนและเอือ้ ต่อการเรียนรู เ้ หมือนกัน” (ครู คนที7่ )
“ช่วงที่ออกฝึ กสอนทาให้รูว้ ่าบทบาทหน้าที่ความเป็ นครู มนั ไม่ใช่แค่งาน
สอน มันมีงานอืน่ แล้วก็ได้เรียนรู ใ้ นทุกงานมันก็ทาให้เรามีความรู ต้ รงนีเ้ พิ่มขึน้ ”(ครู คนที8่ )

1.3.1.2 ตั ว แท น ก ารถ่ าย ท อด เป็ น ก ารได้ รั บ ก ารถ่ าย ท อด ค วาม รู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ กลุ่มอาจารย์ กลุ่ม
เพื่อนร่วมสถานศึกษา กลุ่มครู พ่ีเลีย้ งในโรงเรียนที่ออกฝึ กสอน กลุ่มสื่อ กลุ่มครอบครัว และกลุ่ม
สังคมเพื่อนบ้าน ดังตัวอย่างสัมภาษณ์นี ้
1) กลุ่ม อาจารย์ เป็ น ตัวแทนที่ เคยมี ป ฏิ สัม พัน ธ์กัน แล้ว ท าให้เกิ ด การ
เรียนรูท้ ่ดี ีบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“อาจารย์ที่สอนมีความความแม่นยาและชัดเจนในด้านเนือ้ หาวิชาการ
ต่าง ๆ และยังสอนในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองและส่วนรวม” (ครู คนที2่ )
“อาจารย์ทีป่ รึกษาได้สอนและพาทากิจกรรมละครเล็กทัง้ ที่เป็ นนิทานทัง้
เป็ นหุ่นเชิ่ดเหมือนหนังตะลุงอาจารย์กาลังสะท้อนความรับผิดชอบร่วมกัน” (ครู คนที3่ )
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“อาจารย์มกั จะปลูกฝังมาตลอดเวลาคือเรือ่ งการแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับ
ความเป็ นครู รวมทัง้ อาจารย์พยายามใช้คาพูดทีค่ อ่ นข้างสุภาพกับศิษย์”(ครู คนที4่ )
“อาจารย์ ค อยก าลังใจเราเวลาที่เราท้อ เพราะว่า บางที เราท างานกลุ่ม
ทางานส่วนรวมหรือกิจกรรมของคณะแล้วเรารู ส้ กึ เหนือ่ ย รู ส้ กึ ท้อ” (ครู คนที8่ )
“อย่างโครงการครุทายาทสิ่งหนึ่งที่ครู มกั จะคอยปลูกฝังคือรุ่นพี่ รุ่นน้อง
และเพือ่ นต้องรักกันและคอยช่วยเหลือกัน” (ครู คนที1่ 1)
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“อาจารย์ไม่ได้สอนให้เราทุกเรือ่ งแต่อาจารย์กาลังทาเป็ นแบบอย่างให้เรา
ดูหมดเลยทัง้ บุคลิกภาพของครู ควรเป็ นอย่างไร” (ครู คนที1่ 2)
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“สิ่งทีพ่ ไี่ ด้รบั มาจากอาจารย์สมัยทีพ่ เี่ รียนแล้วพีก่ ็ได้นาไปถ่ายทอดต่อ
ให้กบั ลูกศิษย์คอื ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาและจริงใจกับเด็กาทีเ่ ราสอนด้วย” (ครู คนที1่ 4)
“อาจารย์ทปี่ รึกษาปริญญาโทจะคอยโทรถามงาน อย่างไว พูดจาดี พูดจา
เพราะทุกอย่างเอือ้ เฟื ้อเผือ่ แผ่ทกุ อย่าง” (ครู คนที1่ 6)

2) กลุ่มเพื่อนร่วมสถานศึกษา เป็ นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสมั พันธ์กนั แล้วทา
ให้เกิดการเรียนรูท้ ่ดี ีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังคาสัมภาษณ์วา่
“พอมาเรียนปริญญาโท ด้วยความเป็ นจิตวิทยาให้คาปรึกษาพีก่ ็ได้เพือ่ นๆ
ทีค่ อยช่วยเหลือกัน แน่ๆเลยคือการทางานเป็ นทีม การมีสว่ นร่วม”(ครู คนที2่ )
“วิธีการก็คือพวกพีจ่ ะช่วยกันติวให้กนั เพราะทุกคนคือเพือ่ นร่วมรุ่นแล้ว
เราถูกบังคับด้วยเกรด”(ครู คนที1่ 1)
“เพื่อนที่เรียนในกลุ่มครู คุรุทายาทถ้าได้อะไรมาเกี่ยวกับสื่อเทคนิคการ
สอนใหม่ๆก็มาแบ่งเพือ่ น บางทีก็มาซีลอ็ คและเวลารายงานก็ทางานด้วยกันเป็ นกลุ่ม” (ครู คนที3่ )

3) กลุม่ ครูพ่เี ลีย้ งในโรงเรียนที่ออกฝึ กสอน เป็ นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์
กัน แล้ว ท าให้เกิ ด การเรีย นรู บ้ ทบาทหน้า ที่ ค รู แ ละลัก ษณะการท างานของครู ท่ี ดี ดัง ตัว อย่ า ง
สัมภาษณ์วา่
“ครู พเี่ ลีย้ งทีน่ ดี่ ีมากคอยใส่ใจ ตอนทีพ่ เี่ ข้าไปเขาก็สอนให้ดูก่อนแล้วเขาก็
จะมีกฎทีใ่ ช้ในห้องว่ามีกฎอะไรบ้างก็คอื ต้องเรียนรู ก้ บั เขาไม่งนั้ ก็คมุ ชัน้ เรียน”(ครู คนที8่ )
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4) กลุม่ สื่อ เป็ นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้เห็น ได้ชม ได้ฟังสื่อต่างๆ
แล้วทาให้เกิดการเรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ีดี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์
ว่า
“เรือ่ งปุลากง ครู ชอบมากเป็ นเรือ่ งของครู คนหนึ่งทีไ่ ด้ไปบรรจุและตายที่
นัน่ ซึ่งพีก่ ็นาแนวคิดนีม้ าใช้กบั ตัวพีใ่ นทุกวันนี”้ (ครู คนที2่ )
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“แล้วทีนเี ้ ราเรียนเราก็ไปอ่านมีหนังสือท่องเมืองนรกในห้องสมุดแล้วทีนกี ้ ็
เห็นว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีม่ แี ต่สร้างบุญก็เลยนาแนวคิดหลักธรรมมาใช้ในการเป็ นครู ”(ครู คนที3่ )
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5) กลุ่มครอบครัว เป็ นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วทาให้เกิดการ
เรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“อย่างพ่อพีค่ อื จะดูแลลูกศิษย์ดแี ล้วก็รบั ผิดชอบงานเป็ นนายทะเบียนพี่
อาจจะเห็นตรงนีแ้ ล้วก็ซึมซับว่าคนเป็ นครู ตอ้ งซือ่ สัตย์และก็ตอ้ งเป็ นห่วงลูกศิษย์” (ครู คนที3่ )
“ยายมักจะเล่าให้ฟังว่ายายทวดตาทวดเป็ นครู พอโตขึน้ มาเราก็ตดั สินใจ
เลือกเรียนครู ตงั้ แต่ตน้ ก็เลยทาให้เรามีบคุ ลิกภาพทีเ่ ป็ นครู แบบนี”้ (ครู คนที5่ )
“อาจเป็ นเพราะว่าครอบครัวเราได้ถูกปลูกฝังมาในเรือ่ งเต็มทีก่ บั งานเต็มที่
กับนักศึกษาเพราะว่าแม่เคยเป็ นอดีตคณบดีเคยรักษาการอธิการแต่เกษียณไปแล้ว”(ครู คนที6่ )
“พ่อแม่เป็ นครู ญาติพนี่ อ้ งเป็ นครู ปู่ ย่าตายาย เป็ นครู หมดครอบครัวก็เป็ น
ส่วนสาคัญมากในการหล่อหลอมให้เราก็ซึมซับบุคลิกภาพลักษณะของครู ทดี่ มี า” (ครู คนที7่ )
“เราเห็นแบบอย่างจากพ่อ คือ พ่อเป็ นคนขยันทางาน เป็ นคนรักงานมาก”
(ครู คนที8่ )

“สมัยเด็กทีบ่ า้ นเป็ นทีจ่ อดพักของครู ใหญ่ทมี่ าประชุมแล้วก็ขีม่ า้ มาฉะนัน้
บ้านก็จะเป็ นเหมือนหอพัก ครู ก็จะเป็ นอะไรทีอ่ ยู่ใน DNA เพราะว่าเห็นอยู่ตรงนัน้ ” (ครู คนที9่ )
“ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อก็คือมันถูกซึมซับโดยที่เราก็คุ้นเคยเพราะคุณพ่อก็เป็น
ครูใหญ่มีครูน้อยที่มาหา ก็เป็ นครู ทมี่ บี คุ ลิกภาพลักษณะคล้ายพ่อด้วย” (ครู คนที1่ 0)
“เราเกิดมาจากตรงนัน้ จริงๆ แล้วก็ไปโรงเรียนกับแม่ตงั้ แต่เด็กเราก็ยงั อยู่
ประถมกับพ่อแม่อยู่ก็เห็นการทางานของเขาแล้วก็หล่อหลอมแล้วเข้ามาในตัวพี”่ (ครู คนที1่ 1)
“เห็ น พ่อ ไปท างานสอนหนังสือ ตัง้ แต่ เล็ ก จนโตคือ โตขึ้น ก็ อ ยากเป็ น ครู
เหมือนพ่อเลยแล้วแม่ก็เป็ นครู เหมือนกัน”(ครู คนที1่ 3)
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6) กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน เป็ นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสม
ั พันธ์แล้วเกิดการเรียนรู ้

ที่ดีบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“เพือ่ นบ้านจะมีลูกๆ ของท่านประกอบอาชีพครู แล้วก็ทาหน้าทีไ่ ด้รบั ใช้คน
ในชุมชนแล้วทางครอบครัวให้ดูเป็ นเยีย่ งอย่าง” (ครู คนที4่ )
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1.3.1.3 กลวิธีการถ่ายทอด เป็ นการได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ
และทักษะพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา
การบรรยายและเทคนิคการจดจา การมอบหมายงาน การเข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
1) การแสดงตัว อย่ าง/แบบอย่ า งที่ ดี พ ร้อ มการแนะน า เป็ น กลวิ ธี ก าร
ถ่ายทอดที่เป็ นครู ผูส้ อนซึ่งเป็ น ผูท้ ่ีมีประสบการณ์มากกว่าดูแลและถ่ายทอดเนือ้ หาต่างๆ ดังคา
สัมภาษณ์วา่
“อาจารย์ ที่ ส อนพี่ ก็ จ ะพาลงศึ ก ษาจริ ง และท าให้พี่ ดู เป็ นตัว อย่ า งใน
ระหว่างทีอ่ าจารย์ปฏิบตั งิ านจริง พีก่ ็เรียนรู จ้ ากสิ่งทีเ่ ค้าแสดงให้พเี่ ห็น” (ครู คนที2่ )
“ท่านเป็ นตัวแบบทีด่ ใี นเรือ่ งของการแต่งกายของ รวมทัง้ เวลาท่านสือ่ สาร
กับผูป้ กครองหรือคนในชุมชนท่านเป็ นตัวอย่างทีด่ ”ี (ครู คนที4่ )
“อาจารย์ ก็จ ะนั่งฟั งให้เราพู ดจบ แล้วเป็ น อย่ า งไรต่ อ จนเราก็ จ ะค่ อ ยๆ
เงียบลง เลียนแบบท่าทีของอาจารย์ นีค่ อื สิ่งทีไ่ ด้คอื การสือ่ สารการให้เกียรติลูกศิษย์” (ครู คนที5่ )
“แบบอย่างทีด่ ีคืออาจารย์แม่จะคอยให้กาลังใจลูกศิษย์เสมอนีแ่ หละคือ
ครู ดี ครู ทไี่ ม่ใช่ให้ความรู อ้ ย่างเดียวแต่เป็ นครู ทคี่ อยอยู่เคียงข้างศิษย์” (ครู คนที7่ )
“คนทีเ่ ข้ามาเป็ นผูส้ อนในโครงการคุรุทายาทเป็ นคุณครู ทสี่ ดุ ยอดครู ทงั้ นัน้
เลยทัง้ ความรักและเมตตา ความปรารถนาดีและเอือ้ อาทรลูกศิษย์ หรือแม้แต่การเป็ นทีป่ รึกษาเราได้เห็นพวกนัน้
มา” (ครู คนที1่ 1)
“สิ่งทีอ่ าจารย์พาพีล่ งมือทาพาพีค่ รีเอตงานมันทาให้พไี่ ด้ซึมซับความรู ้ ทา
ให้พไี่ ด้มาแบบไม่รูต้ วั มากมายทัง้ ทักษะชีวติ และกระบวนการได้มาแบบไม่รูต้ วั ”(ครู คนที1่ 2)
“อาจารย์ ส มั ย ประถมพี่ รู ้สึ ก ว่ า ท่ า นเป็ นแบบอย่ า งที่ ดี แ ล้ว พี่ ก็ รู ้สึ ก
ประทับใจท่านก็คอื ท่านเอาใจใส่ ตัง้ ใจสอน ผิดก็วา่ ไปตามผิด ถูกก็วา่ ไปตามถูก” (ครู คนที1่ 4)
“รู ส้ กึ ประทับใจท่านอาจารย์สมัยปริญญาโท ท่านเป็ นแบบอย่างทีด่ ี ท่าน
น่ารัก นุม่ นวล อ่อนโยน แล้วท่านก็ซอื่ สัตย์กบั ตัวเอง” (ครู คนที1่ 6)
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2) การบรรยายและเทคนิ คการจดจา เป็ น กลวิธีการถ่ายทอดของทาง
คณะครุ ศ าสตร์ท่ี มี ล าดับ ขั้น ตอนตามล าดับ เนื อ้ หาจนกว่านัก ศึก ษาครู จ ะสามารถเรีย นรู แ้ ละ
ปฏิบตั ิงานได้ ดังคาสัมภาษณ์วา่
“อาจารย์ที่ปรึกษาประจาห้องท่านก็จะมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต เช่น
ท่านก็จะจัดกิจกรรมโฮมรู มตลอดสีป่ ี ทเี่ รียน” (ครู คนที4่ )
1580761730

3) การมอบหมายงาน เป็ นกลวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดที่ เป็ นการจั ด เนื ้อ หา
ประสบการณ์ชดุ เดียวกันพร้อมกันได้เรียนรูใ้ นสิ่งเดียวกันและพร้อมกันเป็ นกลุม่ ดังคาสัมภาษณ์วา่
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“สุดท้ายท่านให้ทุกคนแบ่งเป็ นกลุ่มแล้วก็ไปคิดการแสดงมาเพือ่ ทาการ
สอบปลายภาคทุกคนจะต้องขึน้ เวทีในโรงอาหารเพือ่ แสดงให้กบั นักเรีย นคนอื่น ๆ ที่กาลังรับประทานอาหาร
กลางวันได้เห็นทุกคน ทาให้พวกเราตืน่ เต้นและได้เตรียมการแสดงนัน้ เป็ นอย่างดี”(ครู คนที1่ )
“มีกิจกรรมโปรแกรมให้ทาละครเด็กทัง้ ทีเ่ ป็ นนิทานทัง้ เป็ นหุ่นเชิ่ดเหมือน
หนังตะลุง ฉะนัน้ นีค้ อื กิจกรรมเสริมเป็ นละครเล่านิทานแล้วมันก็สะท้อนไปยังครู บา้ นนอก พีเ่ ป็ นคนเขียนบทแล้ว
ก็จะสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมของครู ผเู ้ สียสละอะไรอย่างนีจ้ นกระทัง่ ถูกยิงตาย” (ครู คนที3่ )

4) การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย
เป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็ นการจัดเนือ้ หาในการอบรมตามกาหนดเวลาที่แน่นอนซึ่งสัมพันธ์กับ
หลักสูตรครุศาสตร์บณ
ั ฑิตแต่ละขัน้ ตอน ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“แต่ละปี ทางโครงการจะมีจัดค่ายซัมเมอร์ก็พานักศึกษาโครงการนีไ้ ปดู
โรงเรียนทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีไ่ ด้รบั รางวัลต่างๆและก็มีครู ตน้ แบบมาเป็ นครู วทิ ยากรฉะนัน้ ก็จะเห็นตัวอย่างในระหว่าง
เรียนก็คอื กิจกรรมเหล่านีจ้ ะช่วยได้ช่วยให้เรามองเห็นภาพว่าครู ทดี่ ที มี่ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นอย่างไร” (ครู
คนที3่ )
“จะเชิญ ครู ที่เป็ น ปูช นีย บุคคลที่เคยได้รับ รางวัลในสาขาต่างๆ มาเป็ น
วิทยากรให้ความรู ้ เป็ นประจาซึ่งนักศึกษาคุรุทายาทจะไม่มปี ิ ดเทอม” (ครู คนที4่ )
“พี่ซึมซับจากเพื่อนคนอื่นๆ คือพี่ท าชมรมพี่เล่นสโมสรนักศึกษา พี่เล่น
องค์การตรงนี ้ เราก็เรียนรู ใ้ นหลายๆมิต”ิ (ครู คนที8่ )
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“อธิ ก ารสมัย ก่ อ นให้น ัก ศึ ก ษาครู ตื่น ตี ห ้า แล้ว ต้อ งเป็ นนัก ศึ ก ษาครู คุ รุ
ทายาทเท่านัน้ ทีม่ าขนอิฐขนปูนขนทรายมาถมตรงนีข้ องมหาวิทยาลัย พอเราโตขึน้ เราเพิ่งรู ว้ ่าท่านกาลังปลูกฝัง
ความอดทนให้แก่เรา อดทนในการทาในสิ่งทีค่ ณ
ุ ไม่ถนัด” (ครู คนที1่ 2)

5) การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็ นโปรแกรม
เนือ้ หาการฝึ กอบรมตามหลักสูตรครุศาสตร์ท่ีจดั แยกสาหรับนักศึกษาครูอย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง
สัมภาษณ์วา่
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“คิดว่าปี สคี่ ือฝึ กประสบการณ์ ได้หลักการพร้อมทีจ่ ะออกไปปฏิบตั ิพอไป
ปฏิบตั นิ แี่ หละได้เยอะเทคนิคต่างๆ พร้อมทีจ่ ะก้าวไปเป็ นครู ได้อย่างเต็มตัว”(ครู คนที7่ )
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“เราก็ อ าศัย ว่ า ไปเรี ย นรู ป้ ระสบการณ์ โรงเรี ย นปิ ยะชาติ โรงเรี ย นของ
พระเทพก็ตนื่ เต้นพอสมควร”(ครู คนที1่ 3)
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จากข้อค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูช่วงก่อนเข้าสูว่ ิชาชีพครูขา้ งต้น ซึง่ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังภาพประกอบ 11
การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู
ช่วงก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ครุศาสตร์
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- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นครู

มิติตัวแทน

- กลุ่มอาจารย์

มิติวิธีการ

- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี
พร้อมการแนะนำ

- กลุ่มเพื่อนร่วม
- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

สถานศึกษา

รายวิชาความเป็นครู

- การบรรยายและเทคนิคการจดจำ

การแนะนำ
- กลุ่มครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน

ที่ออกฝึกสอน

- กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน

- การมอบหมายงาน

- การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย

- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาพประกอบ 11กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ช่วงก่อนเข้าสูว่ ิชาชีพครู
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1.3.2 ช่วงเข้าสู่วิชาชีพ ครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่ เริ่มต้น
ทางานวิชาชีพครู ในคณะครุ ศาสตร์เคยได้รบั และเคยถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและทักษะ
พืน้ ฐานมากมายเกี่ยวกับการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู แบ่งออกเป็ น 2 บทบาท คือ 1) บทบาท
ผูร้ บั และ 2) บทบาทผูใ้ ห้ ประกอบด้วย 3 มิติ คือ เนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์
ดังนี ้
1.3.2.1 บทบาทผูร้ บั
1.3.2.1.1 มิติเนือ้ หา เป็ นการได้รบั การถ่ายทอดเนือ้ หาที่เป็ นการเรียนรู ้
เพื่อให้ได้รูจ้ ักวิชาชีพครู เพิ่มมากขึน้ เรียนรู บ้ ทบาทหน้าที่ครู ลักษณะการทางานของครู การอยู่
ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มวิชาชีพ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพทาให้อาจารย์ครุ ศาสตร์มีทกั ษะทาง
สังคมและพฤติกรรมเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์การเพิ่มมากขึน้ ประกอบด้วยเนือ้ หา 2 ส่วน
ได้แก่ 1) เนื อ้ หาที่เกี่ ย วข้องกับกลุ่มรายวิชาความเป็ น ครู และ 2) เนื อ้ หาที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับกลุ่ม
รายวิชาความเป็ นครู ดังคาสัมภาษณ์วา่
1) เนื อ้ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กลุ่ม รายวิช าความเป็ น ครู เป็ น เนื อ้ หาใน
รายวิชาที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต/ครุ ศาสตรบัณฑิต เช่น เทคนิคการสอนและ
การออกนิเทศนักศึกษา ดังคาสัมภาษณ์วา่
“เรือ่ งของกระบวนการวิธีการสอนเทคนิคต่าง ๆ อันนีอ้ าจารย์ใน
สาขาทีเ่ ป็ นอาจารย์พเี่ ลีย้ งเขามีความรู อ้ ยู่มากช่วยถ่ายทอดความรู ใ้ ห้เรา”(ครู คนที8่ )
“อาจารย์ในสาขาคอยแนะนาเพราะว่าเราเป็ นอาจารย์นอ้ งใหม่
อย่างเช่นเวลาออกไปนิเทศนักศึกษาเราก็ยงั นิเทศไม่เป็ นก็จะมีอาจารย์ผใู ้ หญ่ไปด้วย”(ครู คนที1่ 3)

2) เนือ้ หาที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู เป็ น เนื อ้ หาที่สอน
เสริมและสอดแทรกขึน้ มาในช่วงของการเป็ นสมาชิกใหม่ เช่น การทางานเป็ นทีมและวัฒนธรรม
องค์กรสิ่งที่เราควรปฏิบตั ิเมื่อเข้ามาทางานในองค์กร เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“เวลาออกนิเทศนักศึกษาไปไกลถึงชัยภูมิสาขาเราก็เหมารถตูไ้ ป
นิเทศด้วยกัน เพราะอาจารย์เหล่านีจ้ ะเน้นในเรือ่ งของการทางานเป็ นทีม”(ครู คนที2่ )
“ครัง้ แรกเลยพีไ่ ด้อาจารย์ผูใ้ หญ่ในสาขาหลายท่านทีค่ อยเป็ นพี่
เลีย้ งให้พคี่ อยให้คาแนะนาเกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์กรเรา” (ครู คนที2่ )
“สมศ.เริ่ ม มาตรวจจะกลับ บ้า น 5-6 ทุ่ ม เพราะต้อ งท างาน
ประกันก็จะต้องอยู่ช่วยกันกับครู ในคณะคือจะไม่ทงิ้ กัน ทางานจะไม่ทงิ้ ให้ลูกน้องทาโดดเดีย่ ว” (ครู คนที3่ )
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“เมือ่ ก่อนจะอยู่ดว้ ยกันรักกลมเกลียวกัน อาจารย์ผใู ้ หญ่ก็เคารพ
จะทาอะไรก็เชือ่ ผูใ้ หญ่จริงๆ เลยนะ คือไปกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อนออกนิเทศ” (ครู คนที7่ )
“อาจารย์ทุกคนที่รูจ้ กั เราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกทีหนึ่งว่า
ต้องอย่างนัน้ อย่างนีว้ างตัวแบบนี ้ อาจารย์ก็จะบอกในเรือ่ งการวางตัว” (ครู คนที8่ )
“เราไม่ ได้ม าแบบอกผายไหล่ ผ่ึ งเราเป็ นลู ก ศิษ ย์ แ ล้ว มัน ก็ ถู ก
เพาะบ่มโดย the way of life ไปโดยไม่รูส้ กึ ตัว ต้องเป็ นคนผูน้ อ้ ย ต้องบริการอาจารย์” (ครู คนที1่ 0)
1580761730

“เคยไปท างานกับ อดีตคณบดีท่านหนึ่ง สอนเรื่องการท างาน
เป็ นทีม และวัฒนธรรมองค์กรเราคือการมีสมั มาคาราวะ การเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่” (ครู คนที1่ 5)
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“เค้าจะสอนในเรือ่ งของทักษะการวางตัวอะไรต่าง ๆ แต่ในส่วน
ของเนือ้ หาก็ให้ความเป็ นอิสระ ในส่วนของการบริหารจัดการเองได้”(ครู คนที1่ 6)

1.3.2.1.2 บทบาทผูร้ บั มิติตวั แทน เป็ นการเคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพและ
กลุม่ สื่อ ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
1) กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ เป็ นตัวแทนที่ เคยมีปฏิสมั พันธ์กัน
แล้วเกิดการเรียนรู ท้ ่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู และลักษณะการทางานของครู ท่ีดี ดัง
ตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“ตอนนั้น ก็ ม าคุ ย กับ อาจารย์ ใ นสาขาด้ว ยว่ า พี่ เค้า สอนมา
อย่างไร เหมือนมาดีเบตกันเหมือนมาแลกเปลีย่ นกันกับคนในสาขา” (ครู คนที1่ )
“สิ่ ง ที่ เรารู ้สึ ก ว่ า ท่ า นไม่ เคยหวงของ หวงความรู ้พ ร้อ มให้
ตลอดเวลา ท่านมีความเป็ นครู สูง อะไรทีด่ กี ็สง่ เสริม อะไรทีต่ งึ ไปท่านก็บอก” (ครู คนที2่ )
“แต่พอมาทางานทีค่ ณะครุศาสตร์ เราก็ไปช่วยอาจารย์ พอเรา
เห็นตัวอย่างเห็นคนทีเ่ สียสละก็เอามาเป็ นตัวอย่างมันก็ช่วยให้เรามีความสุขในการทางานและมีทิศทางชัดเจน
มากขึน้ ก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี”้ (ครู คนที3่ )
“อดีตประธานโปรแกรมฯ คอยดูแลเหมือนเราเป็ นญาติพีน่ อ้ ง
คอยให้คาแนะนา สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู จ้ ากท่านคือความอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็ความมีน้าใจกับเพือ่ นร่วมงาน”
(ครู คนที5่ )
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“สมั ย ก่ อ นจะแชร์ กั น สิ่ ง ที่ แ ชร์ ก็ คื อ วิ ช านี ้ส อนไปแล้ว ก็ จ ะ
ถ่ายทอดให้นอ้ งๆ ก็คือยกไปหมดเลย เอาทัง้ ตาราให้ เอาคาอธิบายรายวิชา เอาทัง้ ข้อสอบยกให้หมด แล้วก็
แนะนากัน” (ครู คนที7่ )
“เมื่ อ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานก็ จ ะมี เ พื่ อ นร่ ว มงานที่ ช่ ว ยได้
เพราะฉะนัน้ เพือ่ นร่วมงานจะมาช่วยคลีค่ ลายงานเราตรงนีล้ งได้” (ครู คนที9่ )
1580761730

“ดูท่านอาจารย์อารีสอนซึ่งท่านเป็ นคณบดีในสมัยนัน้ และอยู่
ห้องพักติดกันก็จะเรียนรู จ้ ากทีท่ า่ นเป็ นตัวแบบจนทุกครัง้ ทีเ่ จอกันจะมีความสุขทุกครัง้ ” (ครู คนที1่ 0)
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“ดูอาจารย์ผใู ้ หญ่เอา บางทีอาจารย์ผใู ้ หญ่ก็จะมานัง่ คุยด้วยว่า
เราสอนวิชาเดียวกันต้องอย่างนีน้ ะเดีย๋ วอาจารย์จะเล่าให้ฟังเราก็จะจดจา” (ครู คนที1่ 5)
“แล้วก็มีเพื่อนที่สอนวิชาเดียวกัน มีการพูดคุยกันว่าเป็ นแบบ
ไหน มีดว้ ยเหรอแบบนี ้ ก็ปรึกษาได้เฉพาะกับคนทีไ่ ม่หวงนะ คนทีห่ วงเราก็ไม่ปรึกษานะ”(ครู คนที1่ 6)

2) กลุม่ สื่อ เป็ นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์กนั ได้เคยเห็น เคยอ่าน เคย
ได้ชม ได้ฟังแล้วเกิดการเรียนรูท้ ่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของ
ครูท่ดี ี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“พีช่ อบอ่านแนวคิดเกี่ยวกับประตูสู่ธรรมะ อย่างเช่นพีเ่ คยอ่าน
หนังสือหลวงพ่อชาเล่มแรกยังจาได้ แล้วนามาประยุกต์ใช้กบั อาชีพครู ดว้ ย”(ครู คนที5่ )

1.3.2.1.3 บทบาทผู้รับ มิ ติ ก ลวิ ธี เป็ นการได้รับ การถ่ า ยทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานมากมายในการสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์ครุ ศาสตร์ได้
เรียนรู เ้ กี่ ยวกับวิชาชีพ ครู บทบาทหน้าที่ ครู และลักษณะการท างานของครู ท่ี ดี ประกอบด้วย 2
กลวิธี ได้แก่ 1) การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา และ 2) การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
1) การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกลวิธีท่ีมีผู้
ที่มีประสบการณ์มากกว่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู ในการดูแลและถ่ายทอดเนือ้ หาต่างๆ ดังตัวอย่าง
สัมภาษณ์วา่
“ตอนที่พี่ทางานคนที่เห็นชัดคืออาจารย์สองท่านนีเ้ ขามีความ
มุ่งมั่นเสียสละสูงกลับบ้านค่ามืดดึกดืน่ คือถ้าไม่เสร็จต้องทาให้เสร็จ” (ครู คนที3่ )
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“เมือ่ ก่อนนีว้ ิชาชีพครู จะแน่นอาจารย์คนเก่าๆ ศาสตร์เก่าๆ เค้า
จะบ่มเพาะเติมเต็มเค้าจะสอนความเป็ นครู จะเห็นตัง้ แต่การแต่งกาย การพูดจา เวลาจะให้นกั ศึกษาเข้ามาพบ
การออกนิเทศ การฝึ กประสบการณ์ ซึ่งพีไ่ ด้ตรงนัน้ ” (ครู คนที7่ )
“ก็ จะมีอ าจารย์ในสาขาก็ เป็ น อาจารย์เรานั่น แหละเป็ น ทัง้ ตัว
แบบให้ดูและก็คอยชีแ้ นะว่าต้องทาอย่างนัน้ ต้องทาอย่างนี”้ ครู คนที8่ )
1580761730

“เราก็ จ ะมี ค วามทึ่ ง ในความเป็ นครู ข องอาจารย์ ใ นคณะครุ
ศาสตร์หลายๆ ท่านทีเ่ ป็ นตัวแบบให้เราก็ได้เรียนรู จ้ ากท่านเหล่านัน้ ดูตงั้ แต่การวางตัวอย่างไรบ้าง” (ครู คนที1่ 3)
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“พอดีว่าตอนนัน้ เรียนรู บ้ ุคลิกภาพการเป็ นครู จากอาจารย์ท่าน
หนึ่ง ต้นแบบก็คอื ท่านการปรับแก้กิจกรรมการเรียนการสอน การเสียสละเวลา”(ครู คนที1่ 4)
“ท่านคณบดีท่านมีความเป็ นครู ค่อนข้างสูง ท่านให้อภัยทุกคน
ท่านจะสอนเรือ่ งนีใ้ ห้พเี่ ยอะมากแล้วพีก่ ็ได้เรียนรู ส้ ่งิ เหล่านัน้ มาจากท่าน” (ครู คนที1่ 5)
“ยุคแรกๆ ที่นีย่ งั มีอาจารย์แก่ๆ อยู่จะสอนทุกอย่าง การเข้าใจ
เด็กไม่ใช่จะสอนอย่างเดียวเราจะต้องสอนในเรือ่ งคุณธรรม เราต้องสอดแทรกทุก”(ครู คนที1่ 6)

2) การเข้า ร่ว มและมี ส่ ว นร่ว มในการจัด กิ จ กรรมคณะครุ ศ าสตร์/
มหาวิทยาลัย เป็ นกลวิธีท่ีมีการจัดเนือ้ หาในการอบรมตามกาหนดเวลาที่แน่นอนอย่างมีขนั้ ตอน
ดังตัวอย่างสัมภาษณ์นี ้
“มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกมาให้ค วามรู ้ใ นเรื่อ งของการ
ปลูกฝังจิตวิญญาณการเพิ่มสมรรถนะในวิชาชีพของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” (ครู คนที4่ )

1.3.2.2 บทบาทผูใ้ ห้
1.3.2.2.1 มิ ติ เ นื ้ อ ห า เป็ น บท บ าท ผู้ เ คยให้ ก ารถ่ า ยทอดเนื ้ อ ห า
ประกอบด้วยเนื อ้ หา 2 ส่วน ได้แก่ 1) เนื อ้ หาที่ เกี่ ยวข้องกับ กลุ่ม รายวิชาความเป็ น ครู และ 2)
เนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุม่ รายวิชาความเป็ นครู ดังตัวอย่างสัมภาษณ์ดงั นี ้
1) เนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู เป็ นเนือ้ หาในรายวิชาที่
ได้ระบุไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต/ครุศาสตรบัณฑิต เช่น รายวิชาแบบเรียนรวม รายวิชา
จิตวิทยา รายวิชาการวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา รายวิชา
การวัดและประเมินผล รายวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู ้ รายวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและรายวิชาวัดผลการศึกษา ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
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“ก็ จ ะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว นคื อ ส่ ว นแรกวิ ช าเอกกั บ ส่ ว นที่ ส องคื อ
วิชาชีพครู ซ่งึ จะเรียนตัง้ แต่ปี 3 ขึน้ ไปคือผ่านการเรียนครู มาแล้ว 2 ปี ”(ครู คนที1่ )
“ตัง้ แต่จิตวิท ยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒ นาการ จิตวิท ยาการ
แนะแนว แล้วก็จิตวิทยาการปรึกษา อันนีค้ อื ในส่วนของวิชาชีพครู ตอ้ งเรียนอันนีท้ งั้ หมด” (ครู คนที2่ )
“จะเป็ นเนือ้ หาทีส่ ะท้อนถึงความเป็ นครู จิตวิทยาความเป็ นครู นี ้
จะได้สอนนักศึกษาทุกคนทีเ่ รียนครู เพราะเป็ นวิชาชีพครู ” (ครู คนที5่ )
1580761730

“เนือ้ หาที่ส อนก็ เป็ นในส่ ว นของรายวิช าการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา” (ครู คนที6่ )
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“พีไ่ ด้สอนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเรื่องความเป็ นครู ถ้า
เข้าไปในสัปดาห์แรกก็จะทวนเลย” (ครู คนที7่ )
“รายวิชาชีพครู สอนเรือ่ งของการวัดและประเมินผลเป็ นเรือ่ งของ
การวิจยั ก็จะมีลกั ษณะของการตอกยา้ ความเป็ นอาชีพให้กบั เค้ารู ”้ (ครู คนที1่ 0)
“พีส่ อนวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู เ้ พราะเวลาทีเ่ ด็กเรียน
ในหลักสูตรเราก็มองว่าเด็กก็เรียนสะสมความรู ไ้ ปเรือ่ ย ๆ” (ครู คนที1่ 1)
“ส่วนใหญ่ในรายวิชาพีก่ ็จะสอดแทรกความเป็ นครู ในทุก
รายวิชา แต่ถา้ ตอนนีก้ ็จะได้สอนแค่รายวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการพัฒนาท้องถิ่น” (ครู คนที1่ 2)
“เน้นการกระทาอย่างวิชาวิจัยวัดผลเราสอนทฤษฎีอย่างเดียว
ไม่ได้แล้ว อย่างวัดผลมันต้องลองสร้างข้อสอบเลย”(ครู คนที1่ 3)
“รายวิชาจิตวิทยาสาหรับครู คือในช่วงปี แรกเราก็ไม่ได้ล่มุ ลึกใน
เรือ่ งของการสอนเท่าไหร่แต่ทกุ วันนีก้ ็คอ่ นข้างถนัดเพราะเราสอนมานาน” (ครู คนที1่ 6)

2) เนือ้ หาที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครู เป็ น เนื อ้ หาที่สอน
เสริมและสอดแทรกขึน้ มาในรายวิชาความเป็ นครู เช่น สร้างแรงบันดาลใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ ความเมตตาในวิชาชีพครู การแต่งกายที่เหมาะสม
เจตคติ ท่ี ดี ต่อวิ ชาชี พ ครู คุณ ธรรมจริย ธรรม ความซื่อสัตย์และการท างานเป็ น ที ม ดังตัวอย่ าง
สัมภาษณ์วา่
“เค้าจะเป็ นอย่างไรก็คือมุ่งหวังให้เค้ารู ้ รู ใ้ นทีน่ กี ้ ็หมายถึงการที่
เราเน้นยา้ ให้รูใ้ นเรือ่ งของการเห็นคุณค่าตนเอง” (ครู คนที2่ )
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“จะเป็ นลักษณะให้เด็กได้ทางานด้วยกัน ตัวนีก้ ็จะเป็ นเรือ่ งของ
การทางานเป็ นทีม ให้ได้ฝึกทีจ่ ะทางานเป็ นทีม”(ครู คนที2่ )
“ทุกวิชาทีส่ อนจะใส่เรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรมเรือ่ งของทักษะ
ทีจ่ ะไปจัดการเรียนรู ้ แล้วอีกตัวหนึ่งทีพ่ ยายามทาให้เด็กเห็นคือความซือ่ สัตย์ทางวิชาการ” (ครู คนที2่ )
“ปี 4 เริ่มไปสังเกตการสอนแล้วเริ่มลงโรงเรียน ครู ตอ้ งเอาใจใส่
เด็กในห้องเรียนเป็ นพิเศษยา้ ให้ศษิ ย์รูว้ า่ เป็ นหน้าทีไ่ ม่ใช่เอาแต่สอนเด็กเท่านัน้ ” (ครู คนที3่ )
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“ก็ช่วงเวลาเราสอนก็จะเป็ นแบบอย่างให้ศิษย์ได้เรียนรู จ้ ากตัว
เราในเรือ่ งของการเข้าชัน้ เรียน การแต่งกาย การใช้คาพูดทีเ่ หมาะสมกับความเป็ นครู ” (ครู คนที3่ )
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“เรือ่ งของการสอนลูกศิษย์ปลูกฝังลูกศิษย์ในเรือ่ งของการให้การ
มีศรัทธาในวิชาชีพ การแต่งกายหรือแม้แต่การใช้คาพูดเพือ่ ให้ศษิ ย์ได้เห็น” (ครู คนที4่ )
“สัปดาห์แรกก็จะสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ก่อน โดยให้เค้า
เห็นความสาคัญของอาชีพครู ก่อน” (ครู คนที5่ )
“จะฝึ กให้ศิ ษ ย์ เป็ นคนมี ร ะเบี ย บวิ น ัย ตรงต่ อ เวลา ท างาน
ละเอียดรอบคอบ งานทุก ๆ ชิน้ ทีใ่ ห้ทาล้วนมีประโยชน์ตอ่ ตัวศิษย์จะบอกเค้าแบบนีต้ ลอด” (ครู คนที่ 6)
“จะบอกศิษย์ว่าคุณจะต้องทาให้เต็มทีใ่ ห้เต็มศักยภาพและต้อง
มีใจรักและผูกพันในบทบาทหน้าทีค่ รู ดว้ ยในช่วงทีอ่ อกฝึ กสอน” (ครู คนที7่ )
“สิ่งแรกทีจ่ ะถ่ายทอดให้เขาคือศรัทธาจะสอนในเนือ้ หาสาระแต่
จะชอบสอดแทรกทักษะต่างๆ เพือ่ สร้างเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพก่อนในเบือ้ งต้น” (ครู คนที8่ )
“อัน แรกจะสอนให้เด็ ก มี ค วามเชื่ อ ว่ า ครู ต ้อ งมี ภ าระหน้า ที่
อย่างไรบ้างและอะไรบ้างคือเข้าใจความหมายของคาว่าครู ให้เห็นความสาคัญของวิชาชีพครู ” (ครู คนที9่ )
“สิ่งแรกทีจ่ ะสอนก่อนเข้าสู่เนือ้ หาคือพีจ่ ะพูดเสมอถึงเรือ่ งความ
เมตตา การตอกยา้ ความเป็ นอาชีพให้กบั เค้าว่าเป็ นอาชีพทีไ่ ด้ทงั้ บาปและบุญ” (ครู คนที1่ 0)
“พี่ว่ า สิ่ ง นี ส้ าคัญ ต้อ งให้เขาเข้า ใจว่ า วิช าชี พ ครู มัน คื อ อะไรรู ้
หน้าทีค่ รู เลยตัง้ แต่วนั เข้ากิจกรรมปฐมนิเทศต้องมีความเข้าใจชัดเจน” (ครู คนที1่ 1)
“ในช่วงเวลาสองอาทิตย์แรกพีจ่ ะไม่ลงอะไรเลยนอกจากเรื่อง
ของเจตคติ” (ครู คนที1่ )
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“พีก่ ็จะเน้นย้าให้เค้าเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของสังคม
และเห็นคุณค่าคนทีอ่ ยู่รอบตัวเราความรับผิดชอบต่อหน้าที”่ (ครู คนที1่ 2)
“เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเพือ่ สร้างศรัทธาในวิชาชีพ
ครู ให้เกิดก่อนแล้วคาบสองพอมีอะไรก็คอ่ ยสอดแทรก” (ครู คนที1่ 3)
“อัน ดับ แรกความรับ ผิ ด ชอบความตรงต่ อ เวลาเพราะนั่น เป็ น
คุณสมบัตขิ องครู แล้วก็ตอ้ งมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมอันนีก้ ็จะปลูกฝังให้ตลอดเลย” (ครู คนที1่ 4)
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“ครัง้ แรกจะสอนให้เด็กเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู แล้วก็
จะบอกเด็กว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีท่ รงเกียรติมากเพราะฉะนัน้ เราต้องระลึกอยู่เสมอ”(ครู คนที1่ 5)
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“ในส่วนทีส่ าคัญทีพ่ จี่ ะเริ่มสอนคือในเรือ่ งของความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู เพราะคนเป็ นครู ตอ้ งจะเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังและพัฒนาให้ศษิ ย์เรือ่ ย ๆ” (ครู คนที1่ 6)

1.3.2.2.2 มิ ติ ตั ว แ ท น เป็ น ก า รที่ เค ย ให้ ก า รถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ้
ความสามารถและทักษะพื น้ ฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ใน
หลักสูตรคณะครุศาสตร์ กลุม่ เพื่อน/รุน่ พี่ กลุม่ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย
และกลุม่ สื่อต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1) กลุ่ม อาจารย์ใ นหลัก สูต รคณะครุ ศ าสตร์ เป็ น ตัว แทนที่ เคยมี
ปฏิสมั พันธ์กนั แล้วเกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังคา
สัมภาษณ์วา่
“ถ้าเป็ นทางด้านแนะแนวก็จะเชิญครู แนะแนวทีเ่ ป็ นต้นแบบมา
ช่วยในเรือ่ งของการจัดกิจกรรมแนะแนวในชัน้ เรียน” (ครู คนที2่ )
“เน้นให้เด็กได้ออกแบบการเรียนรู แ้ ละลงไปสอนร่วมกับอาจารย์อีก
สองท่านเขาจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ออกแบบการสอนร่วมกัน”(ครู คนที1่ 1)

2) กลุ่มเพื่อน/รุ ่นพี่ เป็ นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์กันแล้วทาให้เกิด
การเรียนรูเ้ กี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ดี ี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“จะต้องให้เค้าได้แชร์เพราะยึดหลักว่าความรู จ้ ะเกิดขึน้ ได้ตอ้ ง
เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ ก็จะเป็ นการจับคูใ่ ห้ได้แชร์ก็จะใช้รูปแบบนี”้ (ครู คนที2่ )
“ก็แล้วแต่กิจกรรมเพือ่ ทีจ่ ะให้เขาเรียนรู ซ้ ่ึงกันและกันเมือ่ เขา
ไปอยู่ในสังคมทีอ่ นื่ มันต้องไปด้วยกัน”(ครู คนที8่ )
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“สนุกกันมากทัง้ ห้องไม่มีใครยอมใครทุกคนไปเอาหลักฐาน
ตัวเองมาแล้วพวกเขาไปหาข้อมูลมาเล่าให้เพือ่ นๆฟังเอง”(ครู คนที1่ 3)
“พีจ่ ะสอนง่ายขึน้ เพราะเด็กเขาพร้อม 100% เลยได้มาจากรุ่นพี่
คือเด็กทีน่ สี่ ว่ นใหญ่ได้รบั อิทธิพลใหญ่ๆ มาจากรุ่นพีน่ า่ จะมากจากการรับน้องค่ะ”(ครู คนที1่ 5)

1580761730

3) กลุ่มผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย เป็ นตัว
แทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์แล้วทาให้เกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางาน
ของครูท่ดี ี ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
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“คณะจะมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมให้ส่วนใหญ่แต่คณะจะ
จัดให้เป็ นภาพรวมโดยจะมีกิจกรรมเพือ่ ทีจ่ ะเสริมคุณลักษณะความเป็ นครู ” (ครู คนที2่ )
“กองพัฒนาเด็กกองกิจการเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาตลอด
ส่วนเจ้าหน้าทีค่ ณะจะช่วยเหลือเมือ่ นักศึกษามีปัญหาก็จะช่วยอย่างเต็มที”่ (ครู คนที1่ 5)

4) กลุ่มสื่อต่าง ๆ เป็ นตัวแทนที่เคยมีปฏิสมั พันธ์กัน ได้เห็น ได้ชม ได้
ฟั ง สื่ อ ต่ า งๆ แล้ว ท าให้เกิ ด การเรีย นรู บ้ ทบาทหน้าที่ ค รู แ ละลัก ษณะการท างานของครู ท่ี ดี ดัง
ตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“ถ้าจะมีร่วมก็สอื่ วีดโี อมากกว่าซึ่งทุกครัง้ ทีเ่ ข้าไปสอนสิ่งแรก
เลยจะนาเพลงความเป็ นครู แล้วก็จะพูดให้เค้าเห็นว่าอาชีพครู นมี ้ นั ยิ่งใหญ่และสาคัญ” (ครู คนที5่ )
“เราก็จะใช้วิธีให้เด็กช่วยกันคิดว่าแนวคิดปรัชญานีค้ วรจะ
เป็ นอย่างไรโดยอนุญาตให้คน้ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อนุญาตให้ไปห้องสมุดได้” (ครู คนที1่ 5)

1.3.2.2.3 มิติกลวิธี เป็ นการเคยให้การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ
และทักษะพืน้ ฐานในการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของ
ครู ท่ีดี ประกอบด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา จนทาให้
กลุ่ม ตัว อย่ า งได้เป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู การบรรยายและเทคนิ ค การจดจ าจาก
กรณีศกึ ษาและการมอบหมายงาน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
1) การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกลวิธีการ
ถ่ายทอดโดยให้ตวั เองเป็ นผูท้ ่มี ีประสบการณ์มากกว่าที่เกี่ยวกับวิชาชีพครูในการดูแลและถ่ายทอด
เนือ้ หาต่างๆ ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“ถ้า เราเป็ นครู ในห้อ งคนที่เป็ นโมเดลที่ดี ที่สุด ที่จ ะให้เด็ ก
พิเศษอยู่ในห้องก็จะเป็ นตัวครู เอง จะปฏิบตั อิ ย่างไรก็จะมาจากครู ทยี่ นื อยู่หน้าห้อง” (ครู คนที1่ )
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“ใช้ตวั เองเป็ นแบบอย่างมองว่าทุกอย่างสามารถทาได้ และ
พัฒนาได้แม้วา่ แต่ละคนจะมาจากต่างโรงเรียนกัน” (ครู คนที2่ )
“เป็ น ตัว อย่ า งแบบที่เราแสดงออกทัง้ แบบต่ อ หน้าและลับ
หลังมันก็ตอ้ งสม่ าเสมอทัง้ ในเรือ่ งของการเข้าชัน้ เรียน การแต่งกาย การใช้คาพูด” (ครู คนที3่ )
“การเป็ นตัวอย่างทีด่ ีของเราจะบอกถึงวิถีการใช้ชีวิตของเรา
รวมถึงรู ปแบบการใช้ชวี ติ คิดว่าตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ ของผมคือการไม่มหี นีส้ นิ การเก็บออม” (ครู คนที4่ )
1580761730

“เราได้รบั สิ่งเหล่านีม้ าแล้วเรารู ส้ ึกว่าเราชอบแล้วพืน้ ที่ของ
ความเป็ นกันเองระหว่างครู กบั ศิษย์”(ครู คนที5่ )
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“เป็ นแบบอย่ า งในการเข้า สอนตรงเวลาทุ ก คาบ สอนให้
นักศึกษาฝึ กความอดทน” (ครู คนที6่ )
“ตอนนัน้ คือบ่ มเพาะในเรื่องพวกนีโ้ ดยพยายามทาตัวเป็ น
แบบอย่างให้ดูทงั้ การแต่งกาย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การใช้วาจาทีส่ ภุ าพกับเค้า” (ครู คนที7่ )
“สิ่งสาคัญทีส่ ดุ เราจะให้เขาเป็ นได้ก็เราก็ตอ้ งเป็ นตัวอย่างแต่
การเป็ นตัวอย่างนัน้ ให้เขามีความรู ส้ กึ ศรัทธาในตัวเราต้องปฏิบตั เิ ป็ นแบบอย่างทุกทาง” (ครู คนที9่ )
“ส่วนที่เราคิดว่าเราทาได้เราก็จะทาให้ดูว่าครู เป็ นอย่างไรก็
ภายใต้ความเมตตา กายวาจาใจจะไม่ลงโทษด้วยความรุนแรงก็จะยึดเมตตาเป็ นหลัก” (ครู คนที1่ 0)
“ครู เป็ นคนทีอ่ ยู่ในทีแ่ จ้งและสายตาทุกสายตามาทีเ่ ราแต่ถา้
วันไหนเราแต่งตัวดูดลี ูกศิษย์เขาจะซึมซับ” (ครู คนที1่ 1)
“เวลาพี่น ดั เค้าปุ๊ บ พี่ก็ตอ้ งมาก่อนเพราะกาลังสอนเค้าใน
เรือ่ งของความตรงต่อเวลาในเรือ่ งของวินยั ความรับผิดชอบ”(ครู คนที1่ 2)
“เราต้อ งท าให้เด็กเห็ น ก่ อ น ให้เห็น ไม่ พ อเราต้อ งสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดสิ่งนัน้ แล้วจะซึมซับเข้าไปในตัวเขา” (ครู คนที1่ 3)
“การเป็ นแบบอย่างที่ดีรูส้ ึกว่าได้ผลมากคือถ้าเราสอนยังไง
แล้วเราไม่ทาเขาก็จะมองว่ามันดีแต่พดู แต่ถา้ เราทาด้วยเขาจะรู ส้ กึ ว่าเขามีตวั ต้นแบบ”(ครู คนที1่ 5)
“เหมือนเค้าจะเห็นครู เป็ นตัวอย่างอีกทีหนึ่ง แล้วก็สงั เกตจาก
สิ่งทีเ่ ค้าแสดงออกมาว่าบางอย่างก็เป็ นคาพูดของเรา บางอย่างก็เป็ นท่าทีของเรา”(ครู คนที1่ 6)
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2) การบรรยายและเทคนิคการจดจาจากกรณี ศึกษา เป็ นกลวิธีการ
ถ่ายทอดที่ คณะครุ ศาสตร์เคยจัดให้มีการถ่ายทอดแบบกาหนดขั้น ตอนตามลาดับ ของเนื อ้ หา
ดังตัวอย่างสัมภาษณ์วา่
“สิ่งสาคัญก็คือเราก็ตอ้ งยกตัวอย่างสิ่งทีเ่ ราได้รบั มาจากทีใ่ น
ระหว่างมีประสบการณ์ในการเรียนหรือในการทางานทีเ่ ป็ นตัวอย่าง” (ครู คนที3่ )
“จะมีการยกกลุ่มวิชาชีพในสังคมปัจจุบนั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
1580761730

นับถือให้มกี ารอภิปราย”(ครู คนที4่ )
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“ทักษะการเข้าสังคมคือไอคิวต้องใช้เทคนิคการสอนทุกครัง้
เราจะต้องเติมเต็มสิ่งเหล่านีเ้ ข้าไปจับเอาสถานการณ์นนั้ เข้ามา” (ครู คนที7่ )
“เทคนิคทีเ่ ชียร์ให้เค้าเห็นความสาคัญของอาชีพนีโ้ ดยใช้การ
ยกกรณีศกึ ษาเพราะเป็ นคนทีช่ อบเล่าเรือ่ ง” (ครู คนที9่ )
“เวลาพีส่ อนในคลาสพีจ่ ะเล่าประสบการณ์ทผี่ า่ นมาของพีใ่ ห้
ฟังแล้วเด็กจะชอบฟังมาก”(ครู คนที1่ 3)
“เราก็ จ ะสอนเค้า ตลอดว่ า นัก เรี ย นที่ จ ะมาเรี ย นกับ เราก็
จะต้องให้ความรักความเมตตาก็คอื มากกว่าการเป็ นครู กบั ศิษย์เฉยๆ” (ครู คนที1่ 4)
“คือต้องบอก ทัง้ สั่งทัง้ สอนนะ ไม่ใช่แต่เนือ้ หานะ บอกถึงวิธี
ปฏิบตั เิ วลาไปนิเทศ ต้องปฏิบตั อิ ย่างไร ต้องวางตัวอย่างไร”(ครู คนที1่ 6)

3) การมอบหมายงาน เป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่เป็ น การจัดเนื อ้ หา
ประสบการณ์ชุด เดี ย วกัน พร้อมกัน ได้เรีย นรู ใ้ นสิ่ งเดี ย วกัน และพร้อมกัน เป็ น กลุ่ม ดังตัวอย่ าง
สัมภาษณ์วา่
“ให้เค้าไปทาโครงการค่ายภาษาอังกฤษก็ให้เค้า KM กัน เค้า
ก็ช่วยกันรับผิดชอบในหน้าทีอ่ ย่างเต็มที”่ (ครู คนที1่ )
“สอนกระบวนการทางานกลุ่มไปด้วยว่าต้องทางานอย่างไร
จะลดการบรรยายลงให้นกั ศึกษาได้ทาความเข้าใจในสาระแล้วก็ออกมาแชร์”(ครู คนที2่ )
“ในคาบสอนส่ ว นใหญ่ จ ะแบ่ ง กลุ่ ม ให้กับ เด็ ก แล้ว ให้เค้า
จัดการกันเอง แต่เราก็จะพูดเป็ นภาพรวมว่างานกลุ่มก็คอื ต้องให้” (ครู คนที5่ )
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“ให้เขาสรุปงานของตัวเอง โดยมีคาสั่งให้เพือ่ ฝึ กให้ศิษย์ได้
หัดรับข้อมูล การสัง่ งานต้องชัดเจน” (ครู คนที6่ )
“สอนเด็กทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งในรายวิชาทีต่ อ้ งเอาความคิด
มารวมกัน แนวความคิดสร้างสรรค์ เสร็จแล้วก็มาสรุปให้เพือ่ นฟัง”(ครู คนที9่ )
“ให้เด็กลงเรียนโดยมีอาจารย์สามท่านช่วยถ่ายทอดให้ในแต่
ละด้าน แล้วให้เด็กกลับมาสะท้อนผลให้อาจารย์ทงั้ สามฟัง”(ครู คนที1่ 1)
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“พีจ่ ะให้เค้าลงมือทาเอง เห็นเองและค้นพบด้วยตัวเองโดย
เราจะออกแบบให้เค้าทาและให้เค้าได้เสียสละ” (ครู คนที1่ 2)
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“เด็กจะเกิดความเข้าใจคือการสร้างข้อสอบในรายวิชาของ
เขามีตวั บ่งชีห้ ลังจากนัน้ ให้เขาได้ลงไปใช้จริงกับเด็กของเค้าแล้วก็กลับมานาเสนอ”(ครู คนที1่ 3)

จากข้อค้นพบเกี่ยวกับ การถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ในช่วงของการเป็ นครูวิชาชีพ ข้างต้น ซึง่ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้
ดังภาพประกอบ 12
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การถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูของ
อาจารย์ครุศาสตร์ในช่วงระหว่างการเป็นอาจารย์ครุศาสตร์

บทบาทผู้รับการถ่ายทอด
1580761730

มิติเนื้อหา
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- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ความเป็นครู
- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ความเป็นครู

มิติตัวแทน
- กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ
- กลุ่มสื่อ

บทบาทผู้ให้การถ่ายทอด
มิติเนื้อหา
- เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความ
เป็นครู
- เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความ

เป็นครู
มิติตัวแทน
- กลุ่มอาจารย์ในหลักสูตรคณะครุ
ศาสตร์
- กลุ่มเพื่อนร่วมชั้นเรียน/รุน
่ พี่
- กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุ

ศาสตร์/มหาวิทยาลัย
มิติวิธีการ
- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่
ดีพร้อมการแนะนำ
-การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร์/
มหาวิทยาลัย

มิติวิธีการ
- การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดี
พร้อมการแนะนำ
- การบรรยายและเทคนิคการจดจำ

จากกรณีศึกษา
การมอบหมายงาน

ภาพประกอบ 12 การถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ในช่วงระหว่างการเป็ นอาจารย์ครุศาสตร์
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โดยสรุป จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิต
วิญญาณความเป็ นครู สามารถสรุปได้ว่า เป็ น กระบวนการที่ทาให้อาจารย์ครุศาสตร์ได้เป็ นครูผมู้ ี
จิตวิญญาณความเป็ นครูโดยได้รบั ทัง้ ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะของความเป็ นครูท่ีดีท่ีสะท้อน
ถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน แล้วนากระบวนการถ่ายทอด
ทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีได้รบั มานัน้ นามาใช้ถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ี
จิตวิญญาณความเป็ นครูต่อให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครู
ตอนที่ 1.4 เงือ่ นไขของการมีจติ วิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุ ศาสตร์
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 16 คน พบเงื่อนไขที่เป็ นปั จจัยภายในตัวบุคคล
และปั จจัยจากสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู อธิบายได้ดงั นี ้
1.4.1 เงื่อนไขภายในตัวบุคคล เกิดจากความเชื่อ ความรูส้ กึ ความคิดของแต่ละ
บุคคล ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ 1) เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และ 2) แรงบันดาลใจที่อยาจะเป็ น
ครู
1.4.1.1 เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู คือ กลุม่ ตัวอย่างเกิดความรูส้ กึ ในทางที่ดีต่อ
วิ ช าชี พ ครู เกิ ด ความคิ ด ว่ า วิ ช าชี พ ครู ให้คุ ณ มากกว่ า โทษ และเกิ ด แนวโน้ม ในการกระท าที่
แสดงออกถึงการเป็ นครูท่ดี ี ดังนี ้
1) ความรูส้ กึ ในทางที่ดีต่อวิชาชีพครู คือ การที่กลุม่ ตัวอย่างมองว่าในการ
ทาบทบาทหน้าที่ครู ท่ีดีได้นั้น ย่ อมเกิดจากความรัก ความชอบ ความภูมิใจและความสุขใจใน
วิชาชีพครูรวมทัง้ ความห่วงใยที่มีต่อศิษย์
“เราทาเพราะเรารักในอาชีพครู เราทาอะไรเราอยู่ตรงไหนก็ได้คือทาให้
มันดีทสี่ ดุ โดยทีไ่ ม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เคยต้องการคาชม” (ครู คนที3่ )
“ด้วยอาชีพครู พคี่ ิดว่าลูกศิษย์ก็น่าจะมีส่วนทีเ่ สริมให้ตวั พีม่ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู เพิ่มมากขึน้ เพราะพีจ่ ะห่วงใยเค้าตลอด แม้แต่เรือ่ งบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมต่ออาชีพครู การพูดจา
การนาเสนองาน อักษร ร กับ ล คาควบกลา้ พีจ่ ะห่วงเค้าเรือ่ งนีเ้ พราะเค้าคือครู ” (ครู คนที6่ )
“พอเราทาอาชีพครู แล้วเราก็มคี วามรู ส้ กึ ว่าชอบ เป็ นความภาคภูมใิ จที่
ได้มาเป็ น พีย่ งั นึกย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็ นพยาบาลเราก็คงไม่เวิร์คหรอกดูแล้ว อาชีพทีเ่ หมาะกับเราทีส่ ดุ ก็นา่ จะ
เป็ นครู ”(ครู คนที8่ )
“คือโอกาสทีด่ ที พี่ ไี่ ด้สอนรายวิชาความเป็ นครู ดว้ ยทาให้พไี่ ด้เห็นศิษย์ได้
สัมผัสใกล้ชดิ กับศิษย์รูส้ กึ ดีในงานครู เพิ่มขึน้ และรู ส้ กึ อยากพัฒนาศิษย์แบบนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ” (ครู คนที9่ )
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“พีช่ อบในงานสอน พีม่ คี วามสุขทุกครัง้ เวลาได้อยู่กบั เด็ก ๆ พีเ่ ลยใช้ใจที่
พีม่ ตี อ่ วิชาชีพนีค้ อยให้กาลังใจตัวเองทุกครัง้ ”(ครู คนที1่ 1)
“พีร่ ู ส้ กึ รักในงานครู อาจเพราะว่าตัวเด็กด้วยและก็ส่งิ ทีส่ ะท้อนมาจากตัว
เด็กด้วยมันทาให้พไี่ ด้จิตวิญญาณจากการสอนและจากตัวเด็กด้วย”(ครู คนที1่ 2)
“น่ า จะเป็ นความสุ ข ใจที่ ไ ด้ท างานครู สุ ข ที่ ไ ด้เห็ น ใครคนหนึ่ ง มี ก าร
เปลีย่ นแปลงไปในเชิงบวกมีบคุ ลิกภาพในทิศทางทีด่ ที งั้ ต่อตนเองและต่อบุคคลอืน่ ”(ครู คนที1่ 2)
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“ด้วยใจก็รกั ในงานครู เป็ นพืน้ ฐานแล้ว พอมาเจอเด็กยิ่งทาให้พรี่ กั ในงาน
ครู และรู ส้ กึ ห่วงใยศิษย์ บางอย่างพีก่ ็ดเุ ค้าแต่ก็อย่างทีบ่ อกก็จะโทรตามตลอดถ้าเด็กไม่มาเรียนเพราะเราก็อยาก
เห็นเค้าประสบความสาเร็จ” (ครู คนที1่ 3)
“เรารักในงานครู อาชีพครู เป็ นสิ่งทีพ่ ภี่ าคภูมิใจอยู่แล้ว แต่พอมาเห็นศิษย์
จบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วกลับมาไหว้พีก่ ็ย่ิงภูมิใจมากขึน้ เพราะคือผลผลิตทีเราสร้างมาถึงจะ
ไม่ได้สร้างคนเดียวแต่ก็คอื ส่วนหนึ่งเล็ก ๆทีอ่ ยู่ตรงนัน้ ” (ครู คนที1่ 5)
“ทุกวันนีท้ เี่ วลาเข้าไปในชัน้ เรียนพีจ่ ะมีความสุข มีความสุขมากกว่าอยู่ใน
สานักงานเพราะเด็กสมัยนีก้ ล้าทีจ่ ะร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู ต้ า่ ง ๆ” (ครู คนที1่ 6)

2) เกิดความคิดว่าวิชาชีพครูให้คณ
ุ มากกว่าโทษ คือ กลุม่ ตัวอย่างมองว่า
วิชาชีพครูสร้างความมั่นคงในชีวิต สร้างบุญกุศลให้กบั สังคม และสร้างวิธีคิดให้เกิดพลังบวกพลัง
ในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้
“ก็มองว่าเป็ นอาชีพทีม่ ีความมั่นคงให้กบั ตนเองและครอบครัว เป็ นอาชีพ
ทีม่ ีเกียรติได้รบั การยอมรับนับถือของคนในชุมชนก็สูงด้วย...คิดว่าอาชีพครู สามารถชีน้ าสังคมได้และเป็ นวิชาชีพ
ทีส่ ร้างบุญกุศลให้กบั สังคม” (ครู คนที4่ )
“พีเ่ ห็นว่าอาชีพครู เป็ นอาชีพทีไ่ ด้บญ
ุ เป็ นอาชีพทีด่ ี ได้ช่วยเหลือคน” (ครู
คนที5่ )
“พี่เชื่อ ว่ า หากเรารัก และศรัท ธาในงานครู บอกตัว เองว่ า เราท าได้น ะ
เหมือนการสร้างพลังให้ตวั เองจะทาให้เราเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้” (ครู คนที1่ 2)
“พีเ่ ชือ่ ว่าอาชีพเราสร้างคนแล้วก็ได้บญ
ุ ด้วย” (ครู คนที1่ 5)
“พีค่ ดิ ว่าอาชีพนีก้ ็โอเคนะ มันใช่เราทาให้เรามองงานแต่ดา้ นบวกมากกว่า
ด้านลบ” (ครู คนที1่ 6)
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3) แนวโน้มในการกระทาที่แสดงออกถึงการเป็ นครูท่ีดี คือ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แสดงออกที่สะท้อนถึงการเป็ นครูท่ดี ี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“คาว่าแม่พมิ พ์หมายความว่า เราต้องปฏิบตั ิก่อนหรือทาวิถีชีวิตโดยดูตวั
เราเองก่อนเราต้องพัฒนาตัวเราตามวิถีของเราโดยเราต้องมีความเชือ่ ความศรัทธาอยู่ในอาชีพนีด้ ว้ ยตัวเราเอง
ก่อน” (ครู คนที1่ )
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“พีม่ องว่างานครู เป็ นอาชีพทีเ่ ราต้องทุ่มเทยิ่งเวลาได้สอนนักศึกษาพอเรา
ได้ลงมือทาก็กลายเป็ นการเสริมแรงทีด่ ีกบั บางห้องทีด่ ดี๋ ีมนั ก็เลยเห็นผล ผลมันก็เลยเป็ นการเสริมแรงคือเราหา
รางวัลจากการเสริมแรงมันไม่ใช่รางวัลจากข้างนอก ไม่ได้มองว่าใครจะเห็นไม่เห็น แต่มองจากสิ่งทีม่ นั เกิดขึน้ ใน
ห้องเรียนเพราะฉะนัน้ พีค่ ิดว่าเป็ นการทาหน้าทีต่ นเองให้สมบูรณ์ ถ้าหายไปหนึ่งครัง้ ถือว่ามันเป็ นการทิง้ หน้าที”่
(ครู คนที2่ )
“เราคิดว่าบางทีอย่างครู คาว่าครู คอื ผูใ้ ห้ ผูเ้ สียสละ เราก็คดิ อย่างนัน้ คือ
ทาไปก็ไม่ได้หวังอะไรอย่างทุกตาแหน่งทุกหน้าที่ที่ทาก็หวังให้งานมันสาเร็จตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่เรา
ได้รบั มอบหมาย คือ ความรับ ผิดชอบ อัน ไหนที่มัน โดยภารกิจโดยหน้าที่เราก็ตอ้ งท าเพราะบางทีอย่ างเด็ก
โทรศัพท์มาอาจารย์ขาอาจารย์จะเข้ามาไหมค่ะหนูจะให้เซ็นบางทีเราอยู่ขา้ งนอกเราก็ตอ้ งเข้ามาเซ็นให้อย่างนี”้
(ครู คนที3่ )
“พี่เชื่อว่าพี่เป็ นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนแล้วก็สร้างคนให้มีทกั ษะต่าง ๆ
ตรงนัน้ ได้มากเพราะพีเ่ ชื่อว่าถ้าพีเ่ ต็มที่กบั ลูกศิษย์ที่ผ่านมือพีร่ อบละ 30-40 คน ก็น่าจะเติบโตไปได้อาจจะไม่
100% แต่เชือ่ ว่าครึ่งหนึ่งเขาอาจจะเดินรอยตามเราหรือเรียนรู ไ้ ปกับเรา เราน่าจะเป็ นแบบอย่างทีด่ ไี ด้”(ครู คนที8่ )
“เราเป็ นครู ก็ตอ้ งมีความรักความเมตตากับศิษย์ ไม่ได้เอาคะแนนเป็ นทีต่ งั้
ไม่ได้เอาเกณฑ์เป็ นทีต่ งั้ แต่เอาตัวศิษย์ว่าเขามีพฒ
ั นาการอย่างไร มีอะไรเราก็พร้อมทีจ่ ะช่วย พร้อมทีจ่ ะให้” (ครู
คนที1่ 4)

1.4.1.2 แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู หมายถึง การที่กลุม่ ตัวอย่างเคยเห็น
เคยซึม ซับ บุค คลที่ ท างานครู แ ล้วเกิด จุดเริ่ม ต้น ของความปรารถนาที่ อยากจะเป็ น ครู ให้ได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
“เราเห็นครู สอนเราแล้วท่านให้เกียรติเราเคารพเรา ท่านมีพนื ้ ที่ให้กบั เรา
แล้วเรารู ส้ กึ ว่าเราเติบโตในพืน้ ทีน่ นั้ แล้วเราทาให้รูส้ กึ ว่า เราอยากเป็ นครู แบบนี”้ (ครู คนที5่ )
“เป็ นความตัง้ ใจทีอ่ ยากจะพัฒนาประเทศโดยเริ่มต้นจากตรงนี ้ จนมาเป็ น
ครู ก็จะบอกทุกคนเสมอ ว่าวันนีค้ รู ไม่ได้สอนแค่เด็กปี หนึ่ง เด็กปี สอง เพือ่ ทีจ่ ะให้ขึน้ ปี สามแต่ครู กาลังสอนคนไป
เป็ นครู จะพูดคานีท้ กุ รุ่นทุกครัง้ เลย”(ครู คนที6่ )
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“มีเป้าหมายอยากพัฒนาคนทีจ่ ะออกไปเป็ นครู จนวันนีไ้ ด้มาเป็ นครู ของ
ครู และได้พฒ
ั นาเค้าให้เป็ นครู ทดี่ ตี ามเป้าหมายครู ทงี่ ามกายงามใจงามวิชาการคือมันสมบูรณ์” (ครู คนที7่ )
“มีพอ่ เป็ นครู ทาให้ได้ซึมซับการทางานของพ่อมาตัง้ แต่เด็กเลยทาให้รูส้ กึ ดี
ในวิชาชีพครู และตัง้ ใจจะเป็ นครู ให้ได้เลยตอนนัน้ ”(ครู คนที1่ 0)
“สิ่งทีอ่ าจารย์ปลูกฝังมาให้กบั พีอ่ าจจะตรงจุดนีด้ ว้ ยทีท่ าให้พอี่ ยากเป็ นครู
ให้ได้ อาจารย์ก็ใช้เวลานานในการปลูกฝังเราแล้วทาเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี ห้เราเห็นตลอด” (ครู คนที1่ 2)
1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

1.4.2 เงื่อ นไขจากสภาพแวดล้อ ม เป็ น เงื่ อ นไขหนึ่ ง ที่ ไม่ ได้เกิ ด จากตัว บุ ค คล
โดยตรง แต่มาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนาไปสู่จิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์ครุศาสตร์ ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บเงื่อนไขประการเดียว คือ การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการเป็ นครูท่ีดีแล้วได้รบั การช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ สังคม สิ่งของ หรือข้อมูล แล้ว
ทาให้ตวั อาจารย์ครุศาสตร์สามารถเผชิญและตอบสนองต่อการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมี
จิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มขึน้ ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ และ 2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ดังนี ้
1) การสนั บ สนุ น ด้า นอารมณ์ หมายถึ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้แ สดงจิ ต
วิญ ญาณความเป็ น ครู แล้วได้รบั การยอมรับ โดยการให้โอกาสท างานที่ สาคัญ ต่างๆที่ เกี่ ยวกับ
วิชาชีพครูรวมทัง้ การได้รบั กาลังใจในการทางานด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“เนือ่ งจากคณะให้โอกาสผูส้ อนและยอมรับในตัวผูส้ อนว่าสามารถออกแบบการ
สอนได้ตามที่ผูส้ อนถนัด ผูส้ อนที่มาต่างสาขากัน อาจจะนิยามจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ต่างกัน เราก็เลยมี
แนวทางทีค่ ่อนข้างหลากหลาย แต่ถามว่ามันทาให้เกิดได้ไหม มันก็ได้แต่เพียงไม่ใช่เป้าหมายเดียวกัน อย่างพีก่ ็มี
เป้าหมายของพีต่ ามความคิดที่พีท่ าในขณะที่อาจารย์ท่านอื่นก็มีเป้าหมายของเค้า เพราะฉะนัน้ มันเลยทาให้
ผลลัพธ์ของนักศึกษาทีอ่ อกมาวัดได้ตรงกันก็แค่นนั้ เอง” (ครู คนที1่ )
“การยอมรับของบุคคลในพืน้ ที่นีม้ องว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนีเ้ ติบโตมาจาก
วิทยาลัยครู มีประวัติทยี่ าวนานมานีแ่ หละคือปัจจัยสนับสนุนตัวหนึ่งถือว่าได้ทาให้รูว้ ่าใครทีจ่ ะมาเรียนครู ทนี่ คี่ ือ
ดีซ่ึงเป็ นปัจจัยสนับสนุนผลักดันทีท่ าให้ตวั อาจารย์เองได้ยืนอยู่ตรงนีว้ ่าฉันจะต้องทาให้ลูกศิษย์ฉนั รักษาคุณภาพ
ต่อไป”(ครู คนที7่ )
“การได้รบั โอกาสในการทางานทีน่ อกเหนือจากภาระงานสอนก็คือว่าการทีต่ วั เอง
ได้มีโอกาสทางานอย่างอืน่ เนือ่ งจากว่าแต่ก่อนสอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วย้ายมานี่ แล้วเค้าก็ให้ทา

201
หน้าทีเ่ ป็ นเลขาฯ ของสาขาวิจยั บ้างให้ทางานนั่นงานนีบ่ า้ ง เลยทาให้เราได้มีโอกาสทีจ่ ะเรียนรู เ้ รื่องอืน่ ได้” (ครู
คนที9่ )
“อาจด้วยบุคลิกภาพการแต่งกายของพี่ที่ใครมองก็คือครู เลยท าให้ผูบ้ ริหารให้
โอกาสพีไ่ ด้สอนในรายวิชาชีพครู รวมทัง้ การได้กลับเข้ามาสอนในคณะครุศาสตร์แห่งนีซ้ ่งึ เป็ นสถานศึกษาทีเ่ รียน
ครู ในสมัยปริญญาตรี แล้วทาให้ได้กลับมาพบอาจารย์ทเี่ คยสอนเรา ท่านก็จะคอยให้กาลังใจ” (ครู คนที1่ 0)
1580761730
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2) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง กลุ่มตัวอย่างได้แสดงจิต
วิ ญ ญาณความเป็ น ครู แ ล้ว ได้รับ การช่ ว ยเหลื อ ในการแก้ปั ญ หา ช่ ว ยหาทางออกที่ ดี การให้
ค าแนะน าเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา การให้ข้อ มูล ย้อ นกลับ เพื่ อ ช่ ว ยให้เกิ ด ความเข้า ใจตรงกัน หรือ การ
ตัดสินใจที่ดี ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
“เมื่อดูจากผลการประเมินแล้วพบว่าเค้ารู ส้ ึกชอบในสิ่งทีเ่ ราพยายามเป็ นตัวแบบ
ให้เค้าทัง้ ในเรือ่ งของการตรงต่อเวลา การควบคุมอารมณ์ ความโปร่งใสในการแจ้งคะแนน รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ รา
พยายามคิด พยายามสรรหาในแต่ละสัปดาห์เพือ่ พวกเค้ามัน feedback กลับมาว่าเค้าชอบ สนุก ตืน่ เต้น กับสิ่ง
เหล่านี ้ ก็เลยรู ส้ กึ หายเหนือ่ ยและทาให้อยากทาต่อไปเพือ่ นักศึกษา เพือ่ ความสาเร็จของเค้าต่อไป”(ครู คนที2่ )
“ปัจจัยทีส่ ่งเสริมสนับสนุนกลายเป็ นว่ากลุ่มคนใกล้ชิดพีก่ ็คือเพือ่ นร่วมงานก็จะคิด
ไปคล้ายๆกัน ส่วนใหญ่ ก็คืองานรีบ งานเร่งก็เร่งนะแต่คือไม่ เครียดไม่ ด่ากัน ไม่จีก้ ัน ไรงีม้ ันก็เลยชิน ก็จะชอบ
คล้ายๆกัน แต่บางทีบางคนทีห่ งุดหงิดเราก็ตอ้ งใจเย็นๆ เอาเพราะถ้าเราใจเย็นเขาก็จะเกรงใจ เขาก็จะรู ส้ กึ ว่าเรา
ก็ตอ้ งฝึ กใจเย็นบ้างเพราะระดับนีม้ นั สอนยากแต่ตวั แบบทาให้เขาเห็นแล้วเขารู ส้ ึกดีเขาก็จะไหลมาตามเราเอง”
(ครู คนที3่ )
“เพื่อ นร่ ว มงานถื อ มี ส่ ว นสนับ สนุ น ที่ ส าคัญ กับ พี่น ะเพราะได้แ ลกเปลี่ย นแนว
ทางการแก้ปัญหาของศิษย์ได้ เพราะบางครัง้ เราต้องไปสอนต่างสาขา พอเรามีเพือ่ นทีอ่ ยู่สาขานัน้ ก็จะเล่าปัญหา
ทีเ่ จอให้เพือ่ นฟังเพือ่ จะได้ช่วยเหลือศิษย์แล้วทาให้เราอยากทีจ่ ะช่วยเหลือศิษย์คนอืน่ ต่อไปอีก”(ครู คนที6่ )“
“เพือ่ นร่วมงานคอยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาตลอด ว่างก็ช่วยกันเติมเต็ม ทางาน
กิจกรรมอะไรบริการวิชาการเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน”(ครู คนที7่ )
“เพือ่ นร่วมงานก็จะคอยเติมเต็มอาจารย์ทอี่ าวุโสทีเ่ ราเคารพนับถือท่านก็ให้ขอ้ คิด
ดีๆ เราก็เอาไปใช้เติมเต็มในการทางานการทากิจกรรมหรือการสอนอันนีก้ ็เป็ นส่วนหนึ่งทีส่ าคัญแล้วพีก่ ็โชคดีที่
เจออาจารย์ผูใ้ หญ่ทดี่ ูแลเราให้คาแนะนาพูดง่ายๆคือต้องจริงใจบางทีมีเวลาพีก่ ็จะชอบคุยกับอาจารย์นะ”(ครู คน
ที8่ )
“ทีมงานในการทางานร่วมกันนะทีค่ อยช่วยเหลือสนับสนุน ถ้าเราเจอทีมทีเ่ วิร์คการ
ทางานก็จะไหลลืน่ ไปเรือ่ ย ๆ เหนือ่ ยกายแต่ไม่เหนือ่ ยใจ พีเ่ ชือ่ ว่าทีมเวิร์คทีด่ กี ็ช่วยเราได้นะคะ”(ครู คนที1่ 1)
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“สิ่งที่สะท้อนมาจากตัวเด็กด้วยเป็ นตัวส่งเสริมสนับสนุนทาให้เราได้จิตวิญญาณ

ความเป็ นครู จากการสอนเพิ่มขึน้ …นอกจากพีจ่ ะเตรียมการสอนจากเอกสารประกอบการสอนด้วยตัวเองแล้ว พี่
ยังได้รบั สือ่ วีดีโอจากอาจารย์ร่วมสาขาวิชาเดียวกันที่คอยแบ่งปันให้พีน่ าสือ่ ไปใช้ในการสอนเพือ่ ให้กิจกรรมมี
ความน่าสนใจมากขึน้ ” (ครู คนที1่ 2)

1580761730

“เพือ่ นร่วมงานทีน่ จี่ ะน่ารัก น้อง ๆจะให้ความเคารพพีเ่ สมอถึงแม้ว่าภาษาวิชาการ
เราจะต่างกันเนือ่ งจากว่าศัพท์เมือ่ 40 ปี ทแี่ ล้วเขาจะไม่ใช้ศพั ท์แบบนีแ้ ต่นอ้ ง ๆก็คอื พยายามทีจ่ ะเข้าใจเราโดยที่
เราก็พยายามจะเข้าใจน้องคือเทียบศัพท์ว่ามันใช่คานีห้ รือเปล่า ศัพท์คนละศัพท์เลยนะเพราะการเรียนมันจะไม่
เหมือนกัน น้อง ๆก็จะเข้าใจพีแ่ ล้วก็พยายามดึงพีๆ่ รุ่นแบบนีล้ งมาด้วยแล้วเราก็พยายามไม่คดิ ว่าเราคือผูอ้ าวุโส
นะทีน่ อ้ ง ๆจะต้องเข้าหาเสมอเราก็จะใช้วธิ ีเพือ่ นร่วมงานทุกคน”(ครู คนที1่ 5)
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“พีเ่ ป็ นจังหวะทีโ่ ชคดีนะทีเ่ ข้ามาแล้วมีผูใ้ หญ่อยู่เพราะฉะนัน้ ในกลุ่มของพี่ พีก่ ็จะ
คบผูใ้ หญ่ อย่างพีก่ ็ถือว่าเป็ นน้องน้อยในกลุ่ม ซึ่งในคณะเค้าก็จะมีกลุ่มที่อายุไล่ๆกัน กลุ่มเด็ก ๆก็จบั กับกลุ่ม
เด็กๆ ก็ มีกลุ่ม นี่ละที่มี แต่ ป้าๆ แต่ พี่อ ายุเด็กสุดเพราะตอนพี่มาท างานก็ ม ากลุ่มคนแก่ เลยนะ คือ เราก็ ไม่ ได้
หมายถึงว่าเราดีนะ แต่พอเราอยู่ในกลุ่มอาวุโสกว่านะเราก็จะได้รบั ถ่ายทอดคาแนะนาที่ดีๆว่าอะไรดีหรือควร
ปฏิบตั แิ บบอย่างทีเ่ ห็นพีไ่ ปก็จะเป็ นแบบเชยๆ เหมือนครู ” (ครู คนที1่ 6)

โดยสรุ ป จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
สามารถสรุ ปได้ว่า การที่อาจารย์ครุ ศาสตร์ได้เคยประสบพบเห็น เคยได้ยิน เคยได้ท าแล้วเกิด
ความรู ส้ ึกชอบในวิชาชีพครู เกิดความคิดที่ดีต่อวิชาชีพครู เป็ นอาชีพที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เกิด
ความเชื่อที่ดีในงานครู แล้วทาให้บุคคลเกิดแนวโน้มที่จะกระทาถึงจิตวิญญาณความเป็ นครู โดย
แบ่งออกเป็ น 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขภายใน ได้แก่ แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู และเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
จากข้อค้นพบเกี่ยวกับเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุ
ศาสตร์ซง่ึ สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ดงั ภาพประกอบ 13
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เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตร์

เงื่อนไขภายใน
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เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

เงื่อนไขภายนอก
แรงสนับสนุนทางสังคม

แรงบันดาลที่อยากจะเป็นครู
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แผนภาพประกอบ เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ครุศาสตร์

ภาพประกอบ 13 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์
ส่วนที่ 2 การผสานวิธีจากการวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยปริมาณ
การวิ จัย ระยะที่ 1 ที่ ศึก ษาเพื่ อสังเคราะห์ค วามหมายจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู จ าก
เอกสาร จิตวิญญาณความเป็ นครู ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากมุมมองของอาจารย์ในบริบท
ของสังคมไทยเพื่อทาความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูในมิติเนือ้ หา วิธีการและตัวแทน และเพื่อ ศึกษาเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของ
อาจารย์สังกัด คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยมีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) ซึ่งการ
วิจยั ระยะที่ 1 เริม่ ด้วยการทาความเข้าใจเพื่ออธิบายความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบท
สังคมไทยเพื่อเชื่อมโยงไปสูก่ ารค้นหากระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความ
เป็ นครูและค้นหาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์ ซึง่ ผลการวิจยั ระยะ
ที่ 1 นีท้ าให้ทราบนิยามปฏิบตั ิการของจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย ซึ่งนาไปสูก่ าร
สร้างแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูในการวิจยั ระยะที่ 2 และจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 สามารถ
ระบุกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูดว้ ยเทคนิคการเสนอตัว
แบบ (Modeling) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนีน้ าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมในโปรแกรมเพื่อ
พัฒ นาให้กลุ่มตัวอย่างมีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู และจากผลการวิจัยระยะที่ 1 สามารถระบุ
เงื่อนไขที่เป็ นตัวแปรสาเหตุท่ีมีผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูซ่ึงข้อค้นพบดั งกล่าวนี ้
น าไปประยุก ต์ใช้ในการสร้า งกิ จ กรรมของโปรแกรมพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
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วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรีย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ ในการวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการนาองค์ความรู ท้ ่ีผ่านการ
ตรวจสอบอย่างเป็ นระบบนาไปปฏิบตั ิเพื่อการแก้ไขปั ญหา
การวิจยั ในระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ท่ีได้ตวั แปรต้นมาจากข้อค้นพบระยะที่ 1 ซึ่งผูว้ ิจัยใช้ตวั แปรการแสดง
ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนาเป็ นกระบวนการส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บนแนวคิด Interaction ด้วยการใช้ตัวแปรแรงบัน ดาลใจที่ อยากจะเป็ น ครู โดยท าให้นักศึกษา
วิชาชีพครูกลุ่มทดลองเห็นตัวแบบของการแสดงจิตวิญญาณความเป็ นครูผ่านตัวละครครูจากสื่อ
ภาพยนตร์เกี่ยวกับตัวแบบที่มีแรงบันดาลใจอยากจะเป็ นครู และได้รบั แรงเสริมทางบวกจากลูก
ศิษ ย์เป็ น การที่ ตัวละครครู ได้เห็น ศิษ ย์ป ระสบความสาเร็จท าให้ต ัวละครครูเกิด แรงใจในการ
ทางานครูเพราะการได้เห็นศิษย์ประสบความสาเร็จถือเป็ นรางวัลของตัวละครครูท่จี ะให้แสดง
พฤติกรรมทีส่ ะท้อนถึงการมีจติ วิญญาณความเป็ นครูต่อไป ซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจที่ทาให้นกั ศึกษา
วิชาชีพครู อยากจะเป็ นครู ตามตัวละครครู ท่ีเป็ นตัวแบบเพื่อให้ได้รบั แรงเสริมทางบวกเหมือนตัว
ละครครูท่ีเป็ นตัวแบบนัน้ และตอกยา้ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูเพิ่มมากขึน้ โดยให้
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลองได้เห็นตัวแบบจากสื่อภาพยนตร์อีกเรื่องที่เกี่ยวกับการทีต่ วั ละครครู
ได้เห็นสภาพปั ญหาของลูกศิษย์แล้วอยากทีเ่ ข้าไปช่วยเหลือศิษย์และได้รบั แรงเสริมทางบวกจาก
ลูกศิษย์เป็ นการที่ตวั ละครครูรสู้ กึ ภูมใิ จและตืน้ ตันใจทีไ่ ด้ช่วยเหลือลูกศิษย์เหล่านัน้ ให้ได้กลับมา
เรียนจนจบพร้อมกับเพื่อนๆ และช่วยเหลือศิษย์ให้สามารถกลับมาเป็ นคนดีได้ตามทีต่ วั ละครครู
ต้องการ อันเป็ นผลให้นกั ศึกษาครูได้ตระหนักถึงประโยชน์และพร้อมแสดงจิตวิญญาณความเป็ น
ครูได้
นอกจากนี ย้ ังใช้ตัว แปรเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิช าชี พ ครู โดยผู้วิจัย น าเสนอตัวแบบที่ เป็ น สื่ อ
ภาพยนตร์เกี่ยวกับครูท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและได้รบั แรงเสริมทางบวกจากลูกศิษย์เป็ นการที่
ตัว ละครครูได้ช่ ว ยเหลือ ศิษ ย์แ ละสามารถเปลี่ย นแปลงให้ศิษ ย์ก ลับ มาเป็ น คนดีได้ ซึ่ง เป็ น
ความรูส้ กึ ที่ดีต่อวิชาชีพครูและเกิดความคิดว่าวิชาชีพครูดีและมีประโยชน์ท่ีได้ช่วยเหลือเด็กทาให้
นักศึกษาวิชาชีพครู เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและอยากจะประกอบวิชาชีพครูตามตัวละครครู ท่ี
เป็ นตัวแบบเพื่อให้ได้รบั แรงเสริมทางบวกเหมือนตัวละครครูท่ีเป็ นตัวแบบนัน้ และตอกยา้ เพื่อให้
เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูเพิ่มมากขึน้ โดยให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองได้ตอบคาถามและ
ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายเพื่อตอกยา้ ว่านักศึกษาวิชาชีพครูเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูเพิ่มขึน้
เช่นเดียวกับกระบวนการเปลี่ยนแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู ร่วมกับแนวคิด Homogeneity
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เป็ นการค่อยๆ ลดอิทธิพลจากภายนอกด้วยการใช้ตวั แปรแรงสนับสนุนทางสังคม โดยผูว้ ิจยั ได้ให้
นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ก ลุ่ม ทดลองอ่ า นเอกสารเรื่อ งสั้น “เท็ ด ดี ้ สต๊ อ ดดารด์ และครู ท อมป์ สัน ”
หลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้มีการวางแผนที่จะแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงครูท่ีมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูแล้วเพื่อตอกยา้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มมากขึน้
ดังนัน้ ตัวแปรทัง้ 4 ตัว จึงถูกนามาสร้างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
ใช้ในการพัฒนาให้กลุม่ ตัวอย่างมีจิตวิญญาณความเป็ นครูสงู ขึน้ โดยนาแนวคิดการปรับพฤติกรรม
ทางปั ญ ญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็ นพื น้ ฐานในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทาง
ปั ญ ญา (กระบวนการทางปั ญ ญา) ของนัก ศึก ษาวิชาชี พ ครู เพื่ อให้ส่งผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็ นครู) ตามความเชื่อของแนวคิดที่ว่ากิจกรรมทางปั ญญามีผลต่ อ
พฤติกรรมสามารถจัดให้มีขึน้ ได้และเปลี่ยนแปลงได้ ผูว้ ิจัยได้เริ่มจากกาหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ
นักศึกษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวน 19 สาขาวิชา และกลุม่ ตัวอย่าง
ต้องมีความสมัครใจและสะดวกเดินทางมาเข้าร่วมโปรแกรมนี ้ เพราะโปรแกรมนีต้ อ้ งมีการสมัครใจ
เข้าร่วมเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้พฒ
ั นากลุม่ ตัวอย่างให้มีจิตวิญญาณความเป็ นครูสงู ขึน้ นัน้ เป็ นการ
นาแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification) มาเป็ นพืน้ ฐานใน
การปรับเปลี่ยนตัวแปรทางปั ญญา (กระบวนการทางปั ญญา) ของนักศึกษาครู เพื่อส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (จิตวิญญาณความเป็ นครู) ซึ่งนักศึกษากลุ่มนีเ้ ป็ นนักศึกษาที่ตอ้ งออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากที่คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แล้วหลังจากนัน้
ปล่อยให้นัก ศึก ษาออกฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พ ครู จนครบ 1 ภาคเรียนแล้วจึงมี ก ารนัด หมาย
นักศึกษาเข้ามาสัมมนาในคณะครุศาสตร์ซ่งึ เป็ นระบบของการออกฝึ กสอนของคณะครุศาสตร์ ซึ่ง
ตัวผูว้ ิจยั เองไม่สามารถบังคับนักศึกษากลุม่ ที่ออกฝึ กสอนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ผวู้ ิจยั จัดขึน้ ในทุก
เดือนจนครบ 1 ภาคการศึกษาได้จึงเป็ นข้อจากัดในการเลือกนักศึกษาที่ออกฝึ กสอนไม่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสามารถกลับมาให้ขอ้ มูลเราได้ซ่งึ นัดพบกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูว้ ิจยั
จึ ง ก าหนดเลื อ ก 1 สาขาวิ ช าที่ เป็ น ทั้ง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม ผู้วิ จัย น าโปรแกรมทาง
พฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ไปทดลองใช้กับ กลุ่ม ตัว อย่ า ง
ที่ เป็ นกลุ่ม ทดลอง ซึ่ ง ความสัม พั น ธ์เชื่ อ มโยงของการวิ จั ย ระยะที่ 1 และการวิ จัย ระยะที่ 2
ดังภาพประกอบ 14
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สังคมของครูผู้มี

จิตวิญญาณความเป็นครู
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การที่บุคคลมีความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับจิตใจในทิศทางบวก 4
ประการ คือ 1) การเห็นคุณค่า
ตนเอง 2) ศรัทธาในวิชาชีพครู
3) ตระหนักในบทบาทของการเป็น

ครูและ4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ของครู

เงื่อนไข
- แรงบันดาลใจที่

ผู้มีจิตวิญญาณ

อยากจะเป็นครู

- มิติเนื้อหา

- เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

ครู

- มิติตัวแทน

- การสนับสนุนทาง

- มิติกลวิธีการ

สังคม

ผลการวิจัยระยะที่ 1

ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น
โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

จิตวิญญาณความเป็นครู

การวิจัยระยะที่ 2 การวิจัยเชิงทดลอง

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการวิจยั ระยะที่ 1 และการวิจยั ระยะที่ 2
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณตามวัตถุประสงค์เพือ่ ทดสอบสมมติฐานการ
วิจัย
การวิจัยระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยที่นาข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 มาเป็ นตัวแปรตามของ
การปรับพฤติกรรมและเป็ นตัวแปรต้นในการสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเนือ้ หา (Content Analysis) พบว่าทัง้ ตัว
แปรเงื่อนไขภายนอกและตัวแปรเงื่อนไขภายในของบุคคลมีผลต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู โดย
ผูว้ ิจยั มีความเชื่อว่าหากบุคคลได้รบั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญาย่อมส่งผลดีกว่าการปรับ
พฤติกรรมโดยตรง และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกั บทฤษฎีปัญญาสังคม
(Bandura, 1986) เชื่อว่าการทาให้บุคคลได้รบั ความรูใ้ หม่ (Acquired) และเน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายใน (Cognitive) จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก ผูว้ ิจยั จึงได้มี
การจัดกระทาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากปั จจัยอื่นที่ไม่ได้ศึกษาด้วยกลุ่มตัวอย่าง การ
เลือกสถิติวิเคราะห์ และกาหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคคลและเงื่อนไข
ของการทดลอง การจัดกระทาตัวแปรอื่นที่ไม่ได้เลือกเพื่ อเป็ นการยืนยันผลการทดลองมาจาก
โปรแกรมอย่างแท้จริง เช่น การกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันระหว่างบุคคล กลุม่ ตัวอย่างมี
ความสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
การวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ จากข้อค้นพบการวิจัยระยะที่ 1 ที่ทาให้ทราบกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดที่คน้ พบคือการ
เสนอตัวแบบซึ่งนามาเป็ นเทคนิคในการสร้างกิจกรรมที่เป็ นสิ่งเร้าปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ปั ญญาตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาสังคม และจากข้อค้นพบเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
ของอาจารย์ครุ ศาสตร์ในระยะที่ 1 นามาสร้างเป็ นกิจกรรมของโปรแกรมฯ ตามแนวคิดการปรับ
พฤติกรรมทางปั ญ ญาเพื่อให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก ด้วยการมุ่งปรับที่ตัวแปรทาง
ปั ญญา 2 ตัวที่มีผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อจิตวิญญาณความเป็ นครู ได้แก่ แรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครู และเจตคติท่ดี ีตอ่ วิชาชีพครู ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบซึ่ง
ได้จ ากตั ว แปรการแสดงตั ว อย่ า ง/แบบอย่ า งที่ ดี พ ร้อ มการแนะน าซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค ที่ ไ ด้จ าก
กระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมของครู ผู้มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู และเพิ่ มการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอกด้วยตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม โดยคาดหวังว่านักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเป็ น
กลุม่ ทดลองหลังจากได้รบั โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ น
ครู แล้ว จะเป็ น ผู้ท่ี มี จิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ม ากขึน้ โดยทดสอบสมมติ ฐานการวิจัย ที่ ว่า จิ ต
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วิญ ญาณความเป็ น ครู ของกลุ่มทดลองในระยะหลังกรทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงทดลองประเภทกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) รูปแบบ
(Non-Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design) เป็ นการศึ ก ษาผลของตั ว แปร
อิส ระต่อตัวแปรตามที่ ได้จากการเปรียบเที ยบผลการวัดตัวแปรตามก่ อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และ
กลุ่มควบคุม (Control Group) อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันและมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียวกันเพื่อเป็ น
การควบคุมสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เหมือนกันทัง้ 2 กลุ่ม และทากิจกรรมใน
ช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบการวัดก่อนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการ
ทดลอง (Posttest) ในระหว่างการทดลองนัน้ กลุม่ ทดลองจะได้รบั ครูคนที่reaครูคนที่menครูคนที่
คือ โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ในขณะที่กลุ่ม
ควบคุมได้รบั กิจกรรมเรียนรูเ้ กี่ยวกับเรื่องวิธีการเตรียมตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูและ
การวางแผนกิจกรรมเสริมที่จะทาให้แก่หน่วยงาน/โรงเรียนที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และ
หลังเสร็จสิน้ การอบรมทัง้ 2 กลุม่ ถูกวัดค่าตัวแปรตามอีกครัง้ (Posttest) แล้วนาผลมาเปรียบเทียบ
กัน โดยผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดตัวอย่างด้วยข้อจากัดความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกเดือนในวันเสาร์ห รืออาทิ ตย์นัดพบกัน ที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
หลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร์ และ
จานวนผูด้ าเนินการทดลองที่ได้สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโปรแกรมฯ
ที่ ก าหนดไหว้ และการประเมิ น ผลของโปรแกรมฯ จากแบบบัน ทึกความคิ ด เห็ น ของผู้เข้าร่วม
โปรแกรมฯ จึง ก าหนดขนาดตัว อย่ า งในครัง้ นี ไ้ ว้ 1 สาขาวิช า คื อ สาขาวิช าการศึก ษาพิ เศษภาษาไทย จานวน 20 คนแบ่งนักศึกษาวิชาชีพครูท่ีเป็ นกลุ่มทดลอง 10 คน และนักศึกษาวิชาชีพ
ครูท่เี ป็ นกลุม่ ควบคุม 10 คน
ก่อนการนาเสนอ ผูว้ ิจัยได้กาหนดสัญ ลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปล
ความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
x̄
หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
x̄ad
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยที่ปรับแล้ว
SD
หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
หมายถึง
จานวนนักศึกษาในกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
**
หมายถึง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีทระดับ .05

209
SS

หมายถึง

ผลบวกของคะแนนเบี่ ย งเบนยกก าลัง สอง (Sum of

Square)

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

MS
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
(Mean of Square)
df
หมายถึง
ชัน้ ของความอิสระ (Degree of freedom)
F
หมายถึง
ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution
ES หมายถึง
ค่ า อิ ท ธิ พ ล ( Effect size) แ บ บ อิ ส ร ะ ต่ อ กั น
(Independent)
ภายหลังการทดลองใช้โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ ิจยั ได้ประมวลผลการวิจยั ระยะที่ 2 ตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อตอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติวิเคราะห์เพื่ออธิ บายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและประเมินผล
โปรแกรมฯ ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และการทดสอบสมมติ ฐ านใช้ส ถิ ติ ท ดสอบ
ANCOVA ซึง่ นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ด้วยการตรวจสอบค่าความโด่ง (Skewness)
และความเบ้ (Kurtosis) ควบคู่กับการใช้สถิติ shapiro - wilktest เนื่องในการศึกษาครัง้ นี ก้ ลุ่ม
ตัวอย่างน้อยกว่า 50 คน คือ กลุ่มตัวอย่าง 20 คน กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน
(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2558, น. 391) ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า จากการทดสอบด้วยตัว
แปรตามจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ในระยะก่อนการทดลองมี การแจกแจงแบบไม่เป็ น โค้งปกติ
(Shapiro-Wilk= .01, p<.05) แต่ระยะหลังการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ (Shapiro-Wilk=
.09, p>.05) และเมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Kurtosis) และความโด่ง (Skewness) พบว่า คะแนน
จิตวิญญาณความเป็ นครูในระยะก่อนการทดลอง มีความเบ้ = .88 และมีความโด่ง = -1.22 ส่วน
ในระยะหลังการทดลอง พบว่า มีความเบ้ = .68 และมีความโด่ง = -.98 ซึง่ มีค่าความเบ้และความ
โด่ ง ไม่ เกิ น บวกลบสอง จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่ า ข้อ มู ล มี ก ารแจกแจงแบบโค้ง ปกติ (George &
Mallery, 2010)
จากการตรวจสอบข้อตกลงข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นไป
ตามข้อตกลงเบือ้ งต้น ดังนั้นจึง นาไปสู่การทดสอบที่ใช้พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ระยะที่ 2 โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การพัฒ นาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิต
วิญ ญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่วนที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละ
ช่วงเวลาของการทดลองในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐาน ตามรายละเอียด ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยระยะที่ 2 ได้แก่ นักศึกษาวิชาชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4
ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิท ยาลัย ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ โดยสมัครใจและสะดวกในการเดิน ทางมาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกเดือนในวันเสาร์หรืออาทิตย์นดั พบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาค
เรียนหลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร์
จานวน 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย จานวน 20 คน โดยมีการสุม่ เข้ากลุม่
ทดลอง 10 คนให้ได้รับ โปรแกรมฯและกลุ่ม ควบคุม 10 คน ไม่ ได้รบั โปรแกรมฯ รายละเอี ย ด
ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่างและค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปร แสดงในตาราง 23
ตาราง 23 จานวนและร้อยละของลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรม
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มทดลอง (n=10)

กลุ่มควบคุม (n=10)

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

1. เพศ
-

หญิง

10

100.00

9

90.00

-

ชาย

-

-

1

10.00

2. พ่อแม่/เครือญาติ ประกอบอาชีพครู
-

มี

5

50.00

5

50.00

-

ไม่มี

5

50.00

5

50.00
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จากตาราง 23 พบว่า กลุ่มทดลองเป็ นเพศหญิ งทัง้ หมด จานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100.00 และกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.00
และเพศชาย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
พ่อ แม่ /เครือญาติ ของกลุ่ม ตัวอย่างที่ ป ระกอบอาชี พ ครู พบว่า ทั้งในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี พ่อแม่/เครือญาติ ประกอบวิชาชีพ ครู จานวน 5 คน คิดเป็ น ร้อยละ
50.00 และไม่มีพอ่ แม่/เครือญาติ ประกอบวิชาชีพครู จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ตอนที่ 2 การพั ฒ นาโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพือ่ เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ภาคเรีย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรีย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ที่ ได้ท ากิ จ กรรมใน
โปรแกรมฯ แล้ว สามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ข องแต่ ล ะกิ จ กรรมได้ห รือ ไม่ ซึ่ ง จะส่ง ผลต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายหลังเสร็จสิน้ โปรแกรมฯ ผูว้ ิจยั ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2
ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู โดยแบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ก่อนการสร้างโปรแกรมฯ
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องสรุ ปสาเหตุของจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครูและ ลักษณะและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู มีรายละเอียด ดังนี ้
1) สาเหตุของจิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า จากที่ผ่านมาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ครูของผูป้ ระกอบวิชาชีพครูยงั ประสบกับปั ญหากล่าว คือ จากสานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชนได้สารวจความคิดเห็นครูสอนดีจานวน 210 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง
กระจายใน 4 ภูมิภาคของประเทศเพื่อ สอบถามถึงปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคของการทาหน้าที่ครู และ
แนวทางการส่งเสริมครู ให้สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งพบ 6 ปั ญ หาที่สาคัญ ที่กลายเป็ น
อุปสรรคของการทาหน้าที่ครู ซึ่งหนึ่งในปั ญหาคือครู รุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครู รุ่นเก่าไม่
ปรับตัว 16.49% (รุง่ นภา จิตรโรจนรักษ์. 2558, น. 1) จากผลการสารวจมีขอ้ สังเกตน่าสนใจที่ทา
ให้การปฏิบตั ิหน้าที่ครูยงั ไม่ประสบผลสาเร็จและคุณภาพการศึกษาไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าที่ควรซึง่
ประการหนึ่งคือครู รุ่นใหม่ขาดจิตวิญญาณความเป็ นครู ซ่ึงมีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ (สจีวรรณ ทรรพวสุ. 2559, น. 4)
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2) ลักษณะและตัวบ่งชีท้ ่ีสะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็ นครูสรุปได้จาก
การสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทยในช่วงปี พ.ศ. 2550พ.ศ. 2560 จานวน 14 เรื่อง สรุ ปได้ว่าลักษณะการให้ความหมายของจิตวิญญาณความเป็ นครู
สามารถอธิบายได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การให้ความหมายถึงสิ่งที่เป็ นสภาวะทางจิต และ 2) การ
ให้ความหมายถึง สิ่งที่เป็ นพฤติกรรมที่สะท้อนผ่านการทางานครู ซึ่งทัง้ สองลักษณะนีเ้ ชื่อมโยงถึง
ความรู ส้ ึก นึกคิดที่มีต่อวิชาชีพ ครู โดยผูว้ ิจัยได้จัดกลุ่มใหม่เพื่อกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดนิยาม
ศัพท์คร่าวๆไว้เพื่อใช้ลงพืน้ ที่สมั ภาษณ์เชิงลึกในการตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณความเป็ น
ครู ในบริบทสังคมไทย โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ีมีความหมายใกล้เคียงกัน คือ จิต
วิญ ญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย หมายถึง เป็ น ความรู ส้ ึกนึกคิด ของบุคคลที่ประกอบ
วิชาชีพครู ประกอบด้วย 1) ความตระหนักรู เ้ ห็นคุณค่าตนเอง (มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูไ้ ด้ดี ถ่ายทอดเป็ น มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย รูจ้ กั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้า
กับบริบทที่แวดล้อมเป็ นคนช่างสังเกต ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่ดีมี มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรอบรูใ้ นสาขาวิชาชีพ
ของตน มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีจิตวิทยาในการสอน) 2) ศรัทธาในวิชาชีพ (มีความรัก
ศรัท ธาในวิ ช าชี พ มี ค วามสุข กับ การสอน มี ค วามเชื่ อ มั่น ในศัก ยภาพของมนุ ษ ย์ ) 3) การให้
ความสาคัญมีคุณค่าของบทบาทหน้าที่ (การปฏิบตั ิหน้าที่ครู มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
อบรมสั่งสอนศิ ษ ย์ให้มี ความรู ค้ ู่คุณ ธรรม ปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณวิชาชี พ มี ค วามซื่อสัตย์ต่ อ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ) 4) ความผูกพันมุ่งมั่นกระทาหน้าที่ให้เกิดความสัมฤทธิ์สูงสุด (การ
เสียสละในงานครู การทางานเชิงรุก ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล มีเหตุผลในการปฏิบตั ิงาน มี
ความวิริยะ อุตสาหะ จิตอาสาและจิตสาธารณะ เป็ นผูร้ ่วมงานอย่างสร้างสรรค์ มีความอดทน มี
ความผูกพันระหว่างครูกบั ศิษย์ และ5) การเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (ปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความ
รักและเมตตา มีความปรารถนาดี ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพื่อนครูและลูกศิษย์โดย
ไม่ปิดบังอาพราง เป็ น กัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่ อนครู มีความสัมพันธ์กับผูป้ กครองและ
ชุมชน การทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน การพูดจาไพเราะ การให้เกียรติผเู้ รียน มีการประหยัด
และสอนให้นกั เรียนประหยัด เข้าใจในตัวลูกศิษย์ การเห็นคุณค่าผูอ้ ่ืน การเห็นคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและมีความเป็ นกัลยาณมิตร การปฏิบตั ิต่อศิษย์
โดยเสมอภาค)
1.2 นาข้อสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็ น
กรอบมโนทัศน์ในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ และพัฒนาเครื่องมือแนวคาถามสัมภาษณ์ ดัง
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ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อ
ตรวจสอบความหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ทสัง คมไทย เพื่ อ ค้น หากระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครู ผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู และเพื่อค้นหาเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์
1.3 นาข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ของครูผมู้ ี จิตวิญญาณความเป็ นครู คือเทคนิคการแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา
ส่วนเงื่อนไขการมีจิตวิญ ญาณความเป็ นครู คือ แรงบัน ดาลใจที่ อยากจะเป็ น ครู เจตคติท่ี ดีต่อ
วิชาชีพครู และ การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม นามาสร้างโปรแกรมพฤติกรรมศาสตร์ท่ี ใช้ใน
การพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ นครู ด้ว ยการออกแบบกิ จ กรรม และจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์
ประกอบการทากิจกรรม ได้แก่ บทละคร สื่อภาพยนตร์ แบบบันทึกความคิดเห็น และแบบสังเกต
ความถี่ของพฤติกรรม และวิเคราะห์บทละคร สื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวละครครูท่มี ี
จิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีนามาใช้เป็ นสื่อประกอบการทากิจกรรม ซึง่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากแนวคิด
การปรับพฤติกรรมทางปั ญญาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura (1986) เป็ นเทคนิคการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาโดยนาข้อค้นพบด้านเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
จากการวิจยั ระยะที่ 1 มาสร้างกิจกรรม ได้แก่
ก) ตัว แปรแรงบัน ดาลใจที่ อ ยากจะเป็ น ครู ร่ว มกับ ตัว แปรการแสดง
ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
จากการเห็นตัวแบบที่เป็ นตัวละครครูจากสื่อภาพยนตร์ท่จี ดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลอง
ข) ตัว แปรเจตคติ ท่ี ดี ต่ อวิช าชี พ ครู ร่วมกับ ตัวแปรการแสดงตัวอย่ าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกิจกรรมการพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครูจากการเห็นตัวแบบ
ที่เป็ นตัวละครครูจากสื่อภาพยนตร์ท่จี ดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลอง
ค) ตัว แปรการได้รบั แรงสนับ สนุน ทางสัง คม เป็ น กิ จ กรรมพั ฒ นาการ
สนับสนุนทางสังคมที่จดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองเมื่อได้แสดงจิตวิญญาณความเป็ น
ครูแล้ว
การสร้าง 3 กิจกรรมนีเ้ พื่อส่งผลต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู มี
รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1.3.1 กิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เป็ นกิจกรรม
แรกส าหรับ นัก ศึก ษาวิช าชี พ ครู ก ลุ่ม ทดลอง ที่ มุ่งปรับ ตัวแปรภายในด้วยการสร้างการเรีย นรู ้
(Learning) จากการได้รบั ความรูใ้ หม่ (Acquired) ที่เกี่ยวกับการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อให้
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พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเริ่มการปรับกระบวนการทางปั ญญาด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากการ
สังเกตตัวแบบจากสื่อภาพยนตร์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางปั ญญาก่อนและส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีกิจกรรมหลายรู ปแบบประกอบด้วย 1) การนาเสนอ
เนือ้ หาเพลงและตัวละครครูท่ีเป็ นตัวแบบที่สะท้อนถึงครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูผ่านสื่อยูทูป
จานวน 1 เรื่อง โดยให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้ฟังเพลง “รางวัลของครู” เพื่อกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาล
ใจที่อยากจะเป็ นครู 2) การแสดงเนือ้ หาและตัวแบบผ่านสื่อยูทปู เช่น เนือ้ หาเพลงที่สะท้อนถึงครู
ที่มีจิตวิญญาณความเป็ นครู การแสดงปฏิกิรยิ าของครูกบั ศิษย์ การแต่งกายของครู 3) การสังเกต
ตัวแบบจากสื่อยูทปู เช่น ตัวละครครูท่ีแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู
4) สรุปสาระสาคัญของการสังเกตตัวแบบ เช่น ข้อความใด/ภาพตรงไหนที่รูส้ กึ ประทับใจมากที่สดุ
คิดอย่างไรกับความเป็ นครู แล้วอยากจะเป็ นครู ไหมเพราะอะไร 5) การนาเสนอตัวละครครูท่ีเป็ น
ตัวแบบที่สะท้อนถึงครูท่ีมี จิตวิญญาณความเป็ นครูผ่านสื่อภาพยนตร์ “โรงเรียนปลายข้าว” เพื่อ
ตอกยา้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูเพิ่มมากขึน้ 6) มีการแสดงตัว
แบบผ่านสื่อ เช่น การเห็นคุณค่าตนเอง ศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักในบทบาทหน้าที่ครู การเป็ น
แบบอย่างที่ดีและการยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู 7) การสังเกตตัวแบบจากสื่อยูทปู เช่น ตัวละครครู
ที่แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู 8) สรุปสาระสาคัญของการสังเกต
ตัวแบบ เช่น ตัวละครครู แสดงพฤติกรรมอย่างไร และรู ส้ ึกอย่างไร 9) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เช่น
ฉากไหนหรือตรงจุดไหนของสื่อภาพยนตร์นีท้ ่ีรูส้ ึกประทับใจตัวละครครู มากที่สดุ คิดอย่างไรกับ
ความเป็ นครู แล้วอยากจะเป็ นครูไหมเพราะอะไร 10) การทบทวนพฤติกรรมหลัก เช่น ตัวละครครู
แสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ก่อนทากิจกรรมอื่นต่อไป
13.2 กิ จ กรรมการพัฒ นาเจตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิ ช าชี พ ครู เป็ น กิ จ กรรมที่ ส อง
ส าหรับ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ก ลุ่ ม ทดลอง ที่ มุ่ ง ปรับ ตั ว แปรภายในด้ว ยการสร้า งการเรี ย นรู ้
(Learning) จากการได้รบั ความรูใ้ หม่ (Acquired) เกี่ยวกับครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อให้
พฤติกรรมเปลี่ยน โดยเริ่มการปรับกระบวนการทางปั ญญาด้วยการใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากการ
สัง เกตตัว แบบเพื่ อ ให้เกิ ด การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมทางปั ญ ญาก่ อ นและส่ ง ผลให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 1) การนาเสนอตัวละครครู
ที่เป็ นตัวแบบที่สะท้อนถึงครูท่มี ี จิตวิญญาณความเป็ นครูผ่านสื่อภาพยนตร์ จานวน 1 เรื่อง โดยให้
นักศึกษาวิชาชีพครูได้ชมสื่อภาพยนตร์เรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู
เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ครู 2) การแสดงตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์ เช่น การเห็นคุณ ค่าตนเอง
ศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักในบทบาทหน้าที่ครู การเป็ นแบบอย่างที่ดีและการยึดมั่นผูกพันใน
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วิชาชีพครู 3) การสังเกตตัวแบบจากสื่อ เช่น ตัวละครครู ท่ีแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงครู ท่ีมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู 4) สรุปสาระสาคัญของการสังเกตตัวแบบ เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรม
อย่ างไร และรู ส้ ึก อย่ า งไร 5) การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู เ้ จตคติ ท่ี ดี ต่ อ วิช าชี พ ครู อ งค์ป ระกอบด้า น
ความรูส้ กึ เช่น ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่นกั ศึกษารูส้ กึ ประทับใจบทบาทครูมากที่สดุ นักศึกษาคิด
อย่างไรกับวิชาชีพครู แล้วนักศึกษาอยากจะประกอบวิชาชีพครูไหม 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ จต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพครู องค์ประกอบด้านความรู เ้ ชิงประเมินค่าเกี่ยวกับวิชาชีพครู เช่น วิชาชีพครู มี
ประโยชน์ห รือโทษอย่างไร 7) การแลกเปลี่ยนเรียนรู เ้ จตคติท่ี ดีต่อวิชาชีพครู องค์ประกอบด้าน
แนวโน้มที่จะกระทาตาม เช่น ช่วยกันวางแผนว่าการจะเป็ นครูท่ีดีแล้วจะทาพฤติกรรมอะไรบ้างที่
สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายภายในกลุม่ ถึงสถานการณ์
สมมติตามประเด็นที่กาหนดให้ ช่วยกันสรุปถึงพฤติกรรมที่ครูควรกระทาที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู 8) การทบทวนพฤติกรรมหลัก เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่สะท้อน
ถึงการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ก่อนทากิจกรรมอื่นต่อไป
13.3 กิจกรรมการพัฒนาการได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม เป็ นกิจกรรมที่
สามสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลอง ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนตัวแปรการได้รบั แรงสนับสนุน
ทางสังคม โดยการลดอิ ท ธิ พ ลจากภายนอกด้วยการได้รบั แรงสนับ สนุน ทางสังคมหลัง จากที่
นักศึกษาวิชาชีพครู มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมที่แสดงถึงจิตวิญญาณความเป็ นครู แล้ว ถึงได้รบั
แรงสนับสนุนทางสังคม มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 1) นักศึกษาวิชาชีพครูได้รบั เอกสาร
เรื่องสัน้ “ครูทอมสันกับเท็ดดี”้ ที่มี ตวั ละครครู แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความ
เป็ นครู 2) การสังเกตตัวแบบจากเอกสาร เช่น ตัวละครครู แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึ งการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู 3) สรุปสาระสาคัญของการสังเกตตัวแบบ เช่น ตัวละครครูแสดงพฤติกรรม
อย่างไร และรู ส้ ึกอย่างไร 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เช่น ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่รูส้ ึกประทับใจ
บทบาทครู มากที่สุด คิดอย่างไรกับวิชาชีพครู อยากจะประกอบวิชาชีพครู ไหมเพราะอะไร แล้ว
วิชาชีพครูมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร ถ้านักศึกษาเป็ นตัวละครครูทอมสันนักศึกษาจะทาอย่างไร
ตัวละครครูทอมสันทาพฤติกรรมอะไรแล้วได้รบั การสนับสนุนทางสังคมด้านอะไรบ้าง (ด้านข้อมูล
ข่ า วสาร ด้ า นอารมณ์ ด้ า นการให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ และด้ า นวั ต ถุ สิ่ ง ของ) จากเท็ ด ดี ้บ ้ า ง
5) การทบทวนพฤติกรรมหลัก เช่น ตัวละครครู แสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างที่สะท้อนถึงการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครู แล้วได้รบั การสนับสนุนทางสังคมด้านอะไรบ้าง (ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน
อารมณ์ ด้านการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและด้านวัตถุสิ่งของ)
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ขัน้ ที่ 2 ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็ นครู ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมดังนี ้
2.1 คั ด เลื อ กกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 สาขาวิชา ที่
สมัครใจและสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทุกเดือนในวันเสาร์หรือ
อาทิตย์นดั พบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพ
ครู ได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตามระบบของคณะครุ ศาสตร์ มีความสมัครใจและยินยอม
เข้าร่วมโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.2 การทดลองใช้ (tryout) โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู กับนักศึ กษาวิชาชีพครู ชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ซง่ึ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจานวน 10
คน เริม่ จากชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และอธิบายกิจกรรมในโปแกรมฯ
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขัน้ ตอนในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้
ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
กิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิน้ การทดลองใช้ (tryout)
2.4 ดาเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมโดยเพิ่มเวลาการทากิจกรรม
มากขึน้ เนื่องจากเป็ นการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยปรับการจัดกิจกรรมครัง้ แรกให้เป็ น
3 ชั่วโมงครึง่ และเพิ่มกิจกรรมตอกยา้ ทุกเดือนจนครบ 1 ภาคเรียน
ผูว้ ิจยั สรุปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู หลังจากทาการปรับแก้ไขจากการทดลองใช้ ตามตาราง 24
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ตาราง 24 ภาพรวมของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม
ครั้ง
ที่

เวลา

1-5

600

1580761730

นาที
(10
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ชม.)

ชื่อ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

การ
พัฒนา
แรง
บันดาลใจ
ที่อยากจะ
เป็ นครู

เพื่อพัฒนาแรง
บันดาลใจที่
อยากจะเป็ น
ครู

สื่อทีใ่ ช้

เทคนิคทีใ่ ช้

สื่อภาพยนตร์
จานวน 3 เรื่อง

การนาเสนอตัว
แบบ

ของกิจกรรม

- สื่อเพลงจากยูทปู - ตัวแบบ
“รางวัลของครู”
สัญลักษณ์
- สื่อภาพยนตร์

- ตัวแบบที่มีชีวิต

“โรงเรียนปลาย

จริง

ข้าว”
- สื่อภาพยนตร์ “ครู

ผูเ้ ป็ นดวงประทีป”
- บุคคลจริงที่พบ

เห็นในโรงเรียนที่
ออกฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
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ตาราง 24 (ต่อ)
ครั้ง
ที่

เวลา

1-5

600

นาที
1580761730

(10

ชม.)

ชื่อ
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สื่อทีใ่ ช้

เทคนิคทีใ่ ช้

สื่อภาพยนตร์
จานวน 2 เรื่อง

การนาเสนอตัว
แบบ

- สื่อภาพยนตร์

- ตัวแบบ
สัญลักษณ์

ของกิจกรรม
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การ
เพื่อพัฒนาเจต
พัฒนา
คติท่ดี ีต่อ
เจตคติท่ีดี วิชาชีพครู
ต่อวิชาชีพ
ครู

“โรงเรียนปลาย
ข้าว”
- สื่อภาพยนตร์ “ครู

- ตัวแบบที่มีชีวิต

จริง

ผูเ้ ป็ นดวงประทีป”
- บุคคลจริงที่พบ

เห็นในโรงเรียนที่
ออกฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
1-5

540

นาที
(6 ชม.)

การ
พัฒนา
การได้
รับแรง
สนับสนุน
ทางสังคม

เพื่อพัฒนาแรง
สนับสนุนทาง
สังคม

- เอกสารเรื่องสัน
้

“ครูทอมสัน
กับเท็ดดี”้
- สื่อภาพยนตร์ “ครู

ผูเ้ ป็ นดวงประทีป”
- บุคคลจริงที่พบ

เห็นในโรงเรียนที่
ออกฝึ ก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู

การนาเสนอตัว
แบบ
- ตัวแบบ
สัญลักษณ์
- ตัวแบบที่มีชีวิต

จริง
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ขั้น ที่ 3 หลัง การพัฒ นาโปแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ดาเนินการทดลองโปรแกรมฯ ดังนี ้
3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4
ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีใกล้เคียงกลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 1 สาขาวิ ชาคื อ สาขาวิ ชาการศึก ษาพิ เศษ-ภาษาไทย จานวน 20 คน ที่ ส มัค รใจและ
สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทุกเดือนในวันเสาร์หรืออาทิตย์นดั พบกัน
ที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่ นักศึกษาวิชาชี พ ครู ได้ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามระบบของคณะครุศาสตร์ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 10 คน และ
กลุม่ ควบคุม จานวน 10 คน
3.2 ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ ตอนของโปรแกรมฯ ผูว้ ิจัยให้
กลุ่มทดลองเข้ารับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
จานวน 5 ครัง้ ใช้เวลาทัง้ สิน้ 26 ชั่วโมง สาหรับกลุ่มควบคุมได้รบั การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิธีการ
เตรียมตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และการวางแผนว่าจะทากิจกรรมเสริมอะไรให้แก่
หน่วยงาน/โรงเรียนที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพใช้เวลา 4 ชั่วโมง
3.3 วัดคะแนนแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อประเมินผลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามในแต่ละช่วงเวลา
ของการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีไ่ ด้มีการปรับคะแนน
ผู้วิ จัย ได้ท าการหาค่ าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม คื อ จิ ต
วิญ ญาณความเป็ น ครู ในกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่ม ควบคุม ในแต่ ล ะช่ วงเวลาของการทดลอง ซึ่ง มี
รายละเอียดดังตาราง 25
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สองกลุม่
กลุ่มตัวอย่าง/ตัวแปร

ก่อนการทดลอง
x̄

SD

หลังการทดลอง
x̄

SD

กลุ่มทดลอง (n=10)
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136.20

8.404

153.12

1.185

137.50

11.306

143.48

1.185

กลุ่มควบคุม (n=10)
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จิตวิญญาณความเป็ นครู

จากตาราง 25 พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ของจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนัก ศึ ก ษา
วิชาชีพครู ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
กลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
(x̄ad กลุม่ ทดลอง =153.12, x̄ad กลุม่ ควบคุม = 143.48)
ตอนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบสมมติ ฐ านที่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ คะแนน
ภายหลังการทดลองโดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็ นตัวแปรร่วม (Covariate Variable)
ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้ น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้ า ร่ ว มปฐมนิ เ ทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ทีไ่ ด้รับและไม่ได้รับโปรแกรมพฤติกรรมศาสตร์ทใี่ ช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู
ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ ิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) พบว่า เป็ นไปตามข้อตกลง
เบื ้อ งต้น (ภาคผนวก) จึ ง สามารถใช้ส ถิ ติ วิ เคราะห์ด ้ว ยการวิ เคราะห์ค วามแปรปรวนร่ว ม
(ANCOVA) ในการทดสอบสมมติฐานได้ สามารถแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมดังตาราง
26 ดังนี ้
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(Covariate variable)
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แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ES

ตัวแปรร่วม

212.93

1

212.93

15.21

.001

.47

กลุม่ การทดลอง

463.31

1

463.31

33.08

ความคลาดเคลื่อน

238.01

17

14.00
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จากตาราง 26 พบว่า จิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ของกลุ่มทดลองในระยะหลัง
การทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (x̄ad กลุม่ ทดลอง =153.12,
x̄ad กลุ่มควบคุม = 143.48) โดยมีค่าอิทธิพลอยู่ในระดับกลาง แสดงว่าความแตกต่างของคะแนน
จิตวิญญาณความเป็ นครูระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเป็ นผลมาจากอิทธิพลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึง่ ยอมรับสมมติฐานข้างต้น
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การวิจยั เรื่องผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็ นครู ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว มปฐมนิ เทศเพื่ อ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นการ
วิจยั ผสานวิธีแบบสารวจตามลาดับ (Sequential Exploratory Mixed Methods Design) โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
การวิจยั ระยะที่ 1 มีความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อสังเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูรว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากมุมมองของอาจารย์ในบริบทของสังคมไทย
2. เพื่ อทาความเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ี จิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครู
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเงื่ อ นไขการมี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องอาจารย์ค รุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจยั ระยะที่ 2 มีความมุ่งหมายของการวิจยั 1 ข้อ ได้แก่
4. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู
ชัน้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิจัยครัง้ นีเ้ ริ่มด้วยการวิจัยระยะที่ 1 โดยวิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี (Case
Study) เพื่ อ ตอบความมุ่ง หมายการวิ จัย ที่ 1 ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก ได้แ ก่ อาจารย์ค ณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 4 แห่ง แห่งละ 4 คน รวมทัง้ สิน้ 16 คน ที่
มี ลัก ษณะเป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ท าการคัด เลื อ กผู้ให้ข้อ มูล หลัก แบบเจาะจง
(Purposeful Selection) ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ด้วยเครื่องมือแนวคาถามสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Inter) และวิเคราะห์
เนือ้ หาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content Analysis) เพื่อนาข้อค้นพบที่ได้ใช้สร้างเครื่องมือในการวิจัย
ระยะที่ 2
เมื่อเข้าสู่การวิจยั ระยะที่ 2 เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
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2562 1 สาขาวิชา จานวน 20 คน สุ่ม เข้า กลุ่ม ทดลอง 10 คน และสุ่ม เข้า กลุ่ม ควบคุม 10 คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างที่สะดวกเดินทางมาและมีความสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมนี ้ เพราะโปรแกรม
นีต้ อ้ งมีการสมัครใจเข้าร่วมเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้พฒ
ั นากลุม่ ตัวอย่างให้มีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูสงู ขึน้ นัน้ เป็ นการนาแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา (Cognitive Behavior Modification)
มาเป็ นพืน้ ฐานในการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางปั ญญา (กระบวนการทางปั ญญา) ของนักศึกษาครู
เพื่ อ ส่งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (จิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ) ซึ่งนัก ศึก ษากลุ่ม นี เ้ ป็ น
นักศึก ษาที่ ต ้องออกฝึ ก ประสบการณ์วิชาชี พ ครู ห ลังจากที่ ค ณะครุ ศาสตร์ได้มี การจัดกิ จกรรม
ปฐมนิเทศให้แล้วหลังจากนั้นปล่อยให้นักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จนครบ 1 ภาค
เรียนแล้วจึงมีการนัดหมายนักศึกษาเข้ามาสัมมนาในคณะครุ ศาสตร์ซ่ึงเป็ นระบบของการออก
ฝึ กสอนของคณะครุศาสตร์ ซึ่งตัวผูว้ ิจยั เองไม่สามารถบังคับนักศึกษากลุ่มที่ออกฝึ กสอนให้มาเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ผู้วิจัย จัดขึน้ ในทุกเดือนจนครบ 1 ภาคการศึกษาได้จึงเป็ น ข้อจากัดในการเลือก
นักศึกษาที่ออกฝึ กสอนไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและสามารถกลับมาให้ขอ้ มูลเราได้ซ่ึงนัด
พบกัน ในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ โดยมี เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2
ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การ
พัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู 2) การพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 3) การพัฒนาการ
สนับสนุน ทางสังคม จัดกระท าในกุล่มทดลอง ทั้งหมดจานวน 5 ครัง้ ใช้เวลาทั้งสิน้ 26 ชั่วโมง
ตลอด 1 ภาคการศึกษาที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนแบบวัดตัวแปร
ตามเป็ นแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครู แบบวัดดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับการมี
จิตวิญ ญาณความเป็ นครู จานวน 70 ข้อ มีค่าความสอดคล้องของโปรแกรม (IOC) อยู่ระหว่าง
0.6-1.0 มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.82 และคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .50
ขึน้ ไป ปรับคาถามให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการวัด และปรับภาษาข้อความให้กระชับเหมาะสม
สอดคล้องกับ จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู รวมทั้งสิน้ 32 ข้อ วัดก่อนการทดลองและวัดหลังการ
ทดลอง ผู้วิ จัย วิ เคราะห์ข้อ มูล ค่ า ด้ว ยสถิ ติ ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง ส่วนการวิเคราะห์ผลของการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู ของนักศึ กษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
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ค่าความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพื่อทดสอบที่ว่าจิตวิญญาณความเป็ นครูของกลุ่มทดลองใน
ระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม
ในส่ ว นนี ้ผู้วิ จั ย น าเสนอการสรุ ป ผล อภิ ป ราย และข้อ เสนอแนะจากงานวิ จั ย
ตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
1.1 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1
1.2 สรุปผลการวิจยั ระยะที่ 2
ส่วนที่ 2 อภิปรายผลการวิจยั
2.1 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 1
2.2 อภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจยั
ผูว้ ิจยั สามารถสรุปผลการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั
4 ข้อ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู จากเอกสารจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุ
ศาสตร์ในบริบทของสังคมไทย เพื่อค้นหากระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผมู้ ีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู และเงื่อนไขการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1.1.1 ผลการตรวจสอบความหมายจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู จากเอกสารจิต
วิญญาณความเป็ นครูร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุ ศาสตร์ในบริบทของสังคมไทย
พบว่าข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุศาสตร์มี ลกั ษณะหรือตัวบ่งชีท้ ่ีสะท้อนถึง
จิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีเป็ นข้อค้นพบใหม่จากการสัมภาษณ์อาจารย์ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ครู ท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู ตอ้ งรู จ้ ัก การจัดทาบัญชี
รายรับรายจ่ายเพื่อการปลดหนีส้ ิน ครู แต่เมื่อนาองค์ประกอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
อาจารย์ครุ ศาสตร์มาเทียบเคียงกับงานวิจยั ในอดีตที่ได้วิเคราะห์จากเอกสารจานวน 14 เรื่องนัน้
พบว่า มีลกั ษณะร่วมกันอยู่หลายประการเพียงแต่ใช้การเรียกที่อาจแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เช่น
ความตระหนักรู เ้ ห็นคุณ ค่าตนเอง อาจใช้ช่ือเรียกว่า ความศรัทธาในตนเอง เป็ นต้น ผูว้ ิจัยจึงใช้
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ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุศาสตร์เป็ นหลัก
แล้วนาผลการวิเคราะห์จากเอกสารมาเทียบเคียงความหมาย สรุปได้ว่า จิตวิญญาณความเป็ นครู
ในบริบทสังคมไทย หมายถึง การที่บคุ คลมีความรูส้ กึ นึกคิดเกี่ยวกับจิตใจในทิศทางบวก 4 ประการ
คือ 1) การเห็นคุณค่าตนเองเป็ นการยอมรับตนเองเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการทางาน
ครูรวมทัง้ ให้ความสาคัญในการประกอบวิชาชีพครู โดยมีความมุ่งหวังที่จะประสบความสาเร็จใน
วิชาชีพครู 2) ศรัทธาในวิชาชีพครูเป็ นความเชื่อในทางที่ดีต่อการดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานใน
วิชาชีพครู 3) ตระหนักในบทบาทของการเป็ นครูเป็ นการให้ความสาคัญของคุณค่าบทบาทหน้าที่
ในบทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ การเป็ นคูค่ ิดร่วมทุกข์รว่ มสุข และการเป็ นแบบอย่างที่ดีของการ
แสดงออกที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตน บุคลิกภาพทั่วไป กิรยิ าวาจาที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
รวมทัง้ การรูจ้ กั การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อปลดหนีส้ ินครู และ 4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพครู
เป็ นสภาวะทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็ นครูท่สี มั พันธ์กบั งานวิชาชีพครู
1.1.2. กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู พบว่า
แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนเข้าสูว่ ิชาชีพครู และช่วงเข้าสูว่ ิชาชีพครู ดังนี ้
1) ช่ ว งก่ อ นเข้ า สู่ วิ ช าชี พ ครู หมายถึ ง ช่ ว งชี วิ ต ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
เปรียบเสมือนการเริ่มได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานมากมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการมี จิตวิญญาณความเป็ นครูในมิติเนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธีการถ่ายทอด ดังนี ้
1.1) การถ่ายทอดในมิติเนือ้ หา หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ ตัวอย่างตัง้ แต่
วัย ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจนเข้า สู่ ก ารเป็ นนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู แ ล้ว เคยได้รับ การถ่ า ย ทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพื น้ ฐานเกี่ ยวกับวิชาชีพครู ในมิติเนื อ้ หาที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต/ ครุ ศาสตรบัณฑิตในช่วงของการเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู เช่น การทาความเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาจิตวิทยา บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานครู
ในรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ เป็ นต้น และเนือ้ หาที่เกิดจากการสอนเสริมและสอดแทรก
ขึ น้ มาในรายวิ ช าชี พ ครู ในช่ ว งของการเป็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู เช่ น เรื่ อ งการปรับ ตัว การมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันการช่วยเหลือกันและเรื่องความเสียสละอดทน เป็ นต้น จนทาให้กลุ่มตัวอย่างได้
เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2) การถ่ า ยทอดในมิ ติ ตัว แทน หมายถึ ง ช่ วงชี วิต ของกลุ่ม ตัวอย่ า ง
ตัง้ แต่วัยศึกษาเล่าเรียนจนเข้าสู่การเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู แล้วเคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพื น้ ฐานเกี่ ยวกับวิชาชีพครู ซ่ึง กลุ่มตัวอย่างได้เคยมีปฏิสัมพันธ์กันกับ
บุคคลในสังคมแล้วทาให้เกิดการเรียนรู ท้ ่ีดีเกี่ยวกับ วิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู และลักษณะการ
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ทางานของครูท่ีดีผ่านตัวแทนการถ่ายทอดที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์
กลุ่มเพื่อนร่วมสถานศึกษา กลุ่มครู พ่ีเลีย้ งในโรงเรียนที่ออกฝึ กสอน กลุ่มสื่อ กลุ่มครอบครัว และ
กลุม่ สังคมเพื่อนบ้าน เป็ นต้น จนทาให้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
1.3) การถ่ า ยทอดในมิ ติ ก ลวิ ธี หมายถึ ง หมายถึ ง ช่ ว งชี วิ ต ของกลุ่ม
ตัวอย่างตัง้ แต่วยั ศึกษาเล่าเรียนจนเข้าสู่การเป็ นนักศึกษาวิชาชีพครู แล้วเคยได้รบั การถ่ายทอด
ความรู ้ ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสร้าง
ประสบการณ์ให้กับ กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู และลักษณะการ
ทางานของครูท่ีดี ประกอบด้วย 5 กลวิธี ได้แก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา
การบรรยายและเทคนิคการจดจา การมอบหมายงาน การเข้าร่วมและมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย และการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นต้น จนทาให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็ น
ครูผมู้ ี จิตวิญญาณความเป็ นครู
2) ช่วงเข้าสู่วิชาชีพครู หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือน
การเริ่มต้นทางานวิชาชีพครู ในคณะครุ ศาสตร์เคยได้รบั และเคยถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ
และทัก ษะพื ้น ฐานมากมายเกี่ ย วกับ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู แบ่ ง ออกเป็ น 2 บทบาท คื อ
1) บทบาทผู้รับ การถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู และ 2) บทบาทผู้ให้ก ารถ่ า ยทอดจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูมิติเนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธีการถ่ายทอด ดังต่อไปนี ้
2.1) บทบาทผูร้ บั การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครู หมายถึง ช่วง
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นทางานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์แล้วกลายเป็ น
สมาชิกใหม่ของคณะครุ ศาสตร์เคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและทักษะพืน้ ฐาน
มากมายเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ในมิติเนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธีการถ่ายทอดจนทาให้
กลุม่ ตัวอย่างได้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ดังนี ้
2.1.1) บทบาทผู้รับ การถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
เนือ้ หาหมายถึง กลุม่ ตัวอย่างเคยได้รบั การถ่ายทอดเนือ้ หาที่เป็ นการเรียนรูเ้ พื่อให้ได้รูจ้ กั วิชาชีพครู
เพิ่มมากขึน้ เรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ีถูกต้อง เรียนรูก้ ารอยู่รว่ มกัน
ของสมาชิกกลุม่ วิชาชีพ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพทาให้อาจารย์ครุศาสตร์มีทกั ษะทางสังคมและ
พฤติกรรมเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์การเพิ่มมากขึน้ ประกอบด้วยเนือ้ หาที่ตอ้ งใช้สอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นครู ได้แก่ เทคนิค กระบวนการเตรียมรายละเอียดของเนือ้ หาที่ใช้
สอน และวิธีการนิเทศนักศึกษาครู เป็ นต้น รวมทัง้ เนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายวิชาความเป็ นครูแต่
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ต้องเรียนรู เ้ พื่อที่จะเข้าสู่ การเป็ นสมาชิกใหม่ของคณะครุ ศาสตร์ ได้แก่ การทางานเป็ นทีม และ
วัฒนธรรมองค์กรสิ่งที่เราควรปฏิบตั ิเมื่อเข้ามาทางานในองค์กร เป็ นต้น
2.1.2) บทบาทผู้รับ การถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
ตัวแทน หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุม่ ตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นทางานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตร์แ ล้ว กลายเป็ นสมาชิ ก ใหม่ ข องคณะครุ ศ าสตร์แ ล้ว เคยได้รับ การถ่ า ยทอดความรู ้
ความสามารถและทักษะพื น้ ฐานเกี่ ยวกับวิชาชีพครู ซ่ึ งกลุ่มตัวอย่างได้เคยมีปฏิสัมพันธ์กันกับ
บุคคลในสังคมแล้วเกิดการเรียนรูท้ ่ีดีเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางาน
ของครูท่ีดีผ่านตัวแทนการถ่ายทอดประกอบด้วย 2 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพและ
กลุม่ สื่อ เป็ นต้น จนทาให้กลุม่ ตัวอย่างได้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.1.3) บทบาทผู้รับ การถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
กลวิธี หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่ม ต้นทางานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตร์แล้วกลายเป็ นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตร์เคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ
และทักษะพืน้ ฐานมากมายเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครูผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสร้าง
ประสบการณ์ให้กบั อาจารย์ครุ ศาสตร์ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู และลักษณะ
การท างานของครู ท่ีดี ป ระกอบด้วย 2 กลวิธี ได้แก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ ดีพร้อมการ
แนะนา การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย เป็ นต้น จนทา
ให้กลุม่ ตัวอย่างได้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.2) บทบาทผูใ้ ห้การถ่ายทอดจิตวิญ ญาณความเป็ นครู หมายถึง ช่วง
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นทางานวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์แล้วกลายเป็ น
สมาชิกใหม่ของคณะครุ ศาสตร์เคยได้รบั การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ และทักษะพืน้ ฐาน
มากมายเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็ นครู ในมิติเนือ้ หา ตัวแทนและกลวิธีการถ่ายทอดจนทาให้
กลุม่ ตัวอย่างได้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู ดังนี ้
2.2.1) บทบาทผู้ให้ก ารถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
เนือ้ หา หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างได้เคยให้การถ่ายทอดเนือ้ หาที่เป็ นการเรียนรูเ้ พื่อให้ได้รูจ้ กั วิชาชีพครู
ได้เรียนรูบ้ ทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ถี กู ต้อง เรียนรูก้ ารอยู่รว่ มกันของสมาชิก
กลุ่มวิชาชีพ คุณลักษณะทางบุคลิกภาพทาให้อาจารย์ครุศาสตร์มีทกั ษะทางสังคมและพฤติกรรม
เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์การเพิ่ มมากขึน้ ประกอบด้วยเนือ้ หาในรายวิชาที่ ได้ระบุไว้ใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต/ครุ ศาสตรบัณฑิต เช่น บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในรายวิชา
แบบเรียนรวม การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาจิตวิทยา การวางแผนโครงการ
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เพื่อการพัฒนาเด็กในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย การวางแผนการจัดทาบัญชีรายรับ
รายจ่ายในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างข้อสอบเกี่ยวกับวิชาชีพครูในรายวิชา
การวัดและประเมิ นผล รายวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู ้ รายวิชาการศึกษาปฐมวัยกับการ
พัฒนาท้องถิ่นและรายวิชาวัดผลการศึกษา เป็ นต้น และเนือ้ หาที่สอนเสริมและสอดแทรกขึน้ มาใน
รายวิชาความเป็ นครู เช่น การสร้างแรงบันดาลใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ บทบาทหน้าที่ ความเมตตาในวิชาชีพครู การแต่งกายที่เหมาะสม เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์และการทางานเป็ นทีม เป็ นต้น
2.2.2) บทบาทผู้ให้ก ารถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
ตัวแทนช่วงหมายถึง ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่มต้นทางานวิชาชีพครู ในคณะครุ
ศาสตร์แล้วกลายเป็ นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตร์แล้วเคยให้การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถ
และทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างเคยให้การถ่ายทอดร่วมกับบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครู เกิดการเรียนรู ท้ ่ีดีเกี่ ยวกับวิชาชีพครู
บทบาทหน้าที่ครูและลักษณะการทางานของครูท่ีดี ผ่านตัวแทนการถ่ายทอดประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ อาจารย์ในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ กลุม่ เพื่อน/รุน่ พี่ กลุม่ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุ
ศาสตร์/มหาวิทยาลัย และกลุม่ สื่อต่าง ๆ จนทาให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูเกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.2.3) บทบาทผู้ให้ก ารถ่ า ยทอดจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในมิ ติ
กลวิธี หมายถึง ช่วงชีวิตของกลุ่มตัวอย่างที่เปรียบเสมือนการเริ่ม ต้นทางานวิชาชีพครูในคณะครุ
ศาสตร์แล้วกลายเป็ นสมาชิกใหม่ของคณะครุศาสตร์เคยให้การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะพื น้ ฐานมากมายเกี่ ยวกับจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ผ่านกลวิธีการถ่ายทอดในการสร้าง
ประสบการณ์ให้กบั อาจารย์ครุ ศาสตร์ได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ครู และลักษณะ
การท างานของครู ท่ีดี ป ระกอบด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ ดีพร้อมการ
แนะนา จนทาให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็ นครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู การบรรยายและเทคนิคการ
จดจาจากกรณีศกึ ษาและการมอบหมายงาน เป็ นต้น
1.1.3 เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีเงื่อนไขที่เป็ นทัง้ ปั จจัยภายในตัว
บุคคลและปั จจัยจากสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยเงื่อนไขภายในตัว
บุคคลเป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากความเชื่อ ความรูส้ กึ ความคิดของแต่ละบุคคลหรือเรียกว่า จิตลักษณะ
ซึ่ง จากการศึ ก ษาครัง้ นี ้ พบเงื่อ นไขภายในตัว บุค คลที่ ม าจากมุม มองของอาจารย์ค รุ ศ าสตร์
ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข คือ 1) แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู และ 2) เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู
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ส่วนเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมซึ่งเป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่ ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลโดยตรงแต่มาจาก
สภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีส่วนเกี่ ยวข้องและนาไปสู่จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของอาจารย์ครุ
ศาสตร์ซง่ึ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บเงื่อนไขประการเดียว คือ การสนับสนุนทางสังคม
จากความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู ในบริบทสังคมไทย กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูและเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ น
ครูของอาจารย์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวิจยั คุณภาพที่
กล่า วมาข้า งต้น ผู้วิ จัย ได้น ามาเป็ น นิ ย ามปฏิ บัติ ก ารในการสร้า งแบบวัด ของตัว แปรตามน า
กระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมของครู ผู้มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ในประเด็น ของการแสดง
ตั ว อย่ า ง/แบบอย่ า งที่ ดี พ ร้อ มการแนะน า มาใช้ เ ป็ นเทคนิ ค การเสนอตั ว แบบในการจั ด
สภาพแวดล้อมและนาเงื่อนไข 3 ประเด็นสาคัญร่วมกับนิยามปฏิบตั ิการความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู มาสร้างกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครูในการวิจยั ระยะที่ 2
1.2 สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
ผลการวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 4
โดยผูว้ ิจยั สรุปผลการวิจยั ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุม่ ตัวอย่าง
นักศึก ษาวิชาชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขาวิชา จานวน
20 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง 19 คน (ร้อยละ 95.0) และเพศชาย จานวน
1 คน (ร้อยละ 5) และเมื่อจาแนกด้านพ่อแม่/เครือญาติท่ีประกอบอาชีพครู พบว่า มีพ่ อแม่/เครือ
ญาติ ประกอบวิ ช าชี พ ครู จ านวน 10 คน (ร้อ ยละ 50.0) และไม่ มี พ่ อ แม่ /เครือ ญาติ ประกอบ
วิชาชีพครู จานวน 10 คน (ร้อยละ 50.0)
1.2.2 สรุปผลการวิจยั ในความมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 4
จากความมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 4 เพื่อสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้
ในการพัฒ นาจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนักศึก ษาวิชาชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ที่ เข้าร่วมปฐมนิ เทศ
เพื่ อเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณ ะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้างโปรแกรมฯ แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่
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ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการพัฒนาโปรแกรมฯ
1.1 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องสรุ ปสาเหตุของจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครูและ องค์ประกอบและตัวบ่งชีจ้ ิตวิญญาณความเป็ นครู
1.2 นาข้อสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็ น
กรอบมโนทัศน์ในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ และพัฒนาเครื่องมือแนวคาถามสัมภาษณ์ ดัง
ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการศึกษาวิจยั ระยะที่ 1 เพื่อ
ตรวจสอบความหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ทสัง คมไทย เพื่ อ ค้น หากระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมของครู ผู้มี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู และเพื่ อค้น หาเงื่อนไขของการมี จิต
วิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3 นาข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม
ของครูผมู้ ี จิตวิญญาณความเป็ นครู ท่ีเป็ นกลวิธีการถ่ายทอดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัง้ 16 คนที่เคย
ได้รบั และเคยใช้ถ่ ายทอดมากที่สุด คือ การแสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา ส่วน
เงื่อนไขของการมี จิตวิญญาณความเป็ นครู คือ แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู และการสนับสนุนทางสังคมซึ่งตัวแปรเหล่านีไ้ ด้นามาสร้างโปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ด้วยการออกแบบกิจกรรม และจัด เตรียม
อุปกรณ์ประกอบการทากิจกรรม ได้แก่ บทละคร สื่อภาพยนตร์ แบบบันทึกความคิดเห็นและแบบ
สังเกตความถี่ของพฤติกรรม และวิเคราะห์บทละคร สื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับสถานการณ์ของตัว
ละครครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีนามาใช้เป็ นสื่อประกอบการทากิจกรรม ซึ่งผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้
จากแนวคิดการปรับพฤติกรรมทางปั ญญาโดยใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura (1986) เป็ น
เทคนิคการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาโดยนาข้อค้นพบด้านเงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณ
ความเป็ นครูจากการวิจยั ระยะที่ 1 มาสร้างกิจกรรม ได้แก่
ก) ตัว แปรแรงบัน ดาลใจที่ อ ยากจะเป็ น ครู ร่ว มกับ ตัว แปรการแสดง
ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกิจกรรมการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
จากการเห็นตัวแบบที่เป็ นตัวละครครูจากสื่อภาพยนตร์ท่จี ดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลอง
ข) ตัว แปรเจตคติ ท่ี ดี ต่ อวิช าชี พ ครู ร่วมกับ ตัวแปรการแสดงตัวอย่ าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกิจกรรมการพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครูจากการเห็นตัวแบบ
ที่เป็ นตัวละครครูจากสื่อภาพยนตร์ท่จี ดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลอง
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ค) ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม เป็ นกิจกรรมพัฒนาการสนับสนุนทาง
สังคมที่จดั ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลองเมื่อได้แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครูแล้ว จึงได้ให้
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เป็ นต้น
ขั้น ที่ 2 ระหว่างการพั ฒ นาโปรแกรมทางพฤติก รรมศาสตร์ที่ใช้ ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ที่ 4 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพือ่ เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมดังนี้
2.1 คั ด เลื อ กกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ที่ 4 ภาคเรี ย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 1 สาขาวิชา ที่
สมัครใจและสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมฯ ทุกเดือนในวันเสาร์หรือ วัน
อาทิตย์โดยนัดพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่นักศึ กษา
วิชาชีพครูได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูตามระบบของคณะครุศาสตร์แล้วต้องมีความสมัครใจ
และยินยอมเข้าร่วมโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
2.2 การทดลองใช้ (Try out) โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูกบั นักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
เพื่ อเตรีย มฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพ ครู คณะครุ ศาสตร์ซ่ึงมี ลักษณะใกล้เคี ยงกับ กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 10 คน เริม่ จากชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และอธิบายกิจกรรมในโปแกรมฯ
2.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขัน้ ตอนในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้
ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
กิจกรรมในโปรแกรมฯ เมื่อเสร็จสิน้ การทดลองใช้ (Try out)
2.4 ดาเนินการปรับแก้ไขกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรมโดยเพิ่มเวลาการทากิจกรรม
มากขึน้ ตามคาแนะน าของผู้เชี่ ยวชาญตรวจโปรแกรมการทดลองเนื่ องจากเป็ น การพัฒ นาจิต
วิญญาณความเป็ นครู จึงได้ปรับการจัดกิจกรรมครัง้ แรกให้เป็ น 3 ชั่วโมงครึง่ และเพิ่มกิจกรรมตอก
ยา้ ทุกเดือนจนครบ 1 ภาคเรียน
ผูว้ ิจัยสรุ ปภาพรวมของกิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการ
พัฒนา จิตวิญญาณความเป็ นครู หลังจากทาการปรับแก้ไขจากการทดลองใช้ ตามตาราง 28
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ตาราง 27 ภาพรวมของกิจกรรมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโดยใช้แนวคิดการปรับพฤติกรรมทาง
ปั ญญา/ทฤษฎีปัญญาสังคม
ครั้ง
ที่

เวลา

ชื่อกิจกรรม

1-5

600 นาที

การพัฒนาแรง
บันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครู

(10 ชม.)
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1-5

600 นาที
(10 ชม.)

1-5

540 นาที
(6 ชม.)

สื่อทีใ่ ช้

เทคนิคทีใ่ ช้

สื่อภาพยนตร์จานวน 3 เรื่อง
- สื่อเพลงจากยูทปู “รางวัล
ของครู”
- สื่อภาพยนตร์ “โรงเรียน
ปลายข้าว”
- สื่อภาพยนตร์ “ครูผเู้ ป็ นดวง
ประทีป”
- บุคคลจริงที่พบเห็นใน
โรงเรียนที่ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

การนาเสนอ
ตัวแบบ
- สื่อ
สัญลักษณ์
- มีชีวิตจริง

การพัฒนาเจตคติ เพื่อพัฒนาเจตคติ สื่อภาพยนตร์จานวน 2 เรื่อง
ที่ดีต่อวิชาชีพครู ที่ดตี ่อวิชาชีพครู - สื่อภาพยนตร์ “โรงเรียน
ปลายข้าว”
- สื่อภาพยนตร์ “ครูผเู้ ป็ นดวง
ประทีป”
- บุคคลจริงที่พบเห็นใน
โรงเรียนที่
ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

การนาเสนอ
ตัวแบบ
- สื่อ
สัญลักษณ์
- มีชีวิตจริง

การพัฒนาการ
สนับสนุนทาง
สังคม

การเสริมแรง

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
เพื่อพัฒนาแรง
บันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครู

เพื่อพัฒนาการ
สนับสนุนทาง
สังคม

- เอกสารเรื่องสัน
้ “ครูทอมสัน

กับเท็ดดี”้
- สื่อภาพยนตร์ “ครูผเู้ ป็ นดวง
ประทีป”
- บุคคลจริงที่พบเห็นใน
โรงเรียนที่ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
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ขั้นที่ 3 หลังการพัฒนาโปแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนา
จิตวิญญาณความเป็ นครู ดาเนินการทดลองโปรแกรมฯ ดังนี้
3.1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4
ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 1 สาขาวิชา 20 คน ที่สมัครใจและสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม
ฯ ทุกเดือนในวันเสาร์หรืออาทิตย์นัดพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน
หลังจากที่นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตามระบบของคณะครุ ศาสตร์
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง จานวน 10 คน และกลุม่ ควบคุม จานวน 10 คน
3.2 ดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามขัน้ ตอนของโปรแกรมฯ ผูว้ ิจัยให้
กลุ่มทดลองเข้ารับโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
จานวน 5 ครัง้ ใช้เวลาทัง้ สิน้ 26 ชั่วโมง สาหรับกลุ่มควบคุมได้รบั การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิธีการ
เตรียมตัวที่จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และการวางแผนว่าจะทากิจกรรมเสริมอะไรให้แก่
หน่วยงาน/โรงเรียนที่ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพใช้เวลา 4 ชั่วโมง
3.3 วัดคะแนนแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูเพื่อประเมินผลของโปรแกรม
ทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ใี ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี ท่ี 4
ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุม
1.2.3 สรุปผลการวิจยั ในความมุ่งหมายการวิจยั ข้อที่ 4
จากความมุ่งหมายการวิจัยข้อที่ 4 เพื่ อศึกษาผลของการพัฒ นาจิตวิญ ญาณ
ความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่ เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า จิตวิญ ญาณความเป็ นครู ของกลุ่ม
ทดลองในระยะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผล
การวิเคราะห์นีจ้ งึ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
นอกจากนีผ้ ูว้ ิจัยสรุ ปผลการประเมินโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการ
พัฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรีย นที่ 2 ที่ เข้า ร่ว ม
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ หลังเสร็จสิน้ การทดลอง ผูว้ ิจยั ให้
นักศึกษากลุ่มทดลองประเมิ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้ หา ประกอบด้วย 1. สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม (x̄ =4.6) 2. มีความเข้าใจง่าย ( x̄ = 4.8) 3. มีความเหมาะสม (x̄
=4.8) 4. มี ป ระโยชน์ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ไ ด้จ ริ ง (x̄ =5) ด้า นวิ ท ยากร ประกอบด้ว ย
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5. สามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ดี (x̄ = 5) 6.สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู แ้ บบเป็ นกันเองให้
ความสนใจต่อผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ( x̄ = 5) 7. มีบคุ ลิกภาพที่น่าเชื่อถือ (x̄ =5) ด้านการจัดกิจกรรม
ประกอบด้ว ย 8. เปิ ด โอกาสให้ผู้เข้า ร่ว มกิ จ กรรมได้ร่วมมื อ ร่ว มใจกัน ท างานเป็ น กลุ่ม (x̄ =5)
9. เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูม้ ีความเหมาะสม (x̄ =4.8) 10. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมมีความเหมาะสม (x̄ =4.6) 11. การจัดกิจกรรมดาเนินไปตามลาดับขัน้ ตอน (x̄ =4.7)
12. สื่อประกอบการสอนที่ใช้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา (x̄ = 5) 13. เอกสาร/ใบ
งาน เขียนอ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทา (x̄ =4.7) 14. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อ
กิจกรรมในโปรแกรมนี ้ (x̄ = 4.8) โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า นักศึกษา
กลุ่ม ทดลองมี ระดับ ความพึ ง พอใจต่ อ โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
วิญญาณความเป็ นครูทกุ ด้านในระดับมากที่สดุ
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั ผสานวิธีตามลาดับ 2 ระยะ โดยเริ่มจากการวิจยั เชิงคุณภาพ และ
ตามด้วยงานวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งแบ่งการอภิปรายผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ดังนี ้
2.1 การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1
การวิจัยระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความหมายจิตวิญญาณ
ความเป็ นครู จากเอกสารจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุ
ศาสตร์ในบริบทของสังคมไทย จากข้อค้นพบผูว้ ิจยั มีประเด็นที่จะอภิปรายดังนี ้
2.1.1 ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูในบริบทสังคมไทย
ข้อ ค้น พบจากการตรวจสอบความหมายจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ท
สังคมไทยจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครูรว่ มกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของอาจารย์ครุศาสตร์
ทั้ง 16 คน พบว่ า การที่ บุ คคลมี ความรู ส้ ึ กนึ กคิ ดเกี่ ยวกั บจิ ตใจในทิ ศทางบวก 4 ประการ คื อ
1) การเห็นคุณ ค่าตนเอง หมายถึง การยอมรับตนเองเกี่ ยวกับความสามารถของตนเองในการ
ท างานครู ร วมทั ง้ ให้ค วามส าคัญ ในการประกอบวิช าชีพ ครูโ ดยมีค วามมุ่ง หวัง ที ่จ ะประสบ
ความสาเร็จในวิชาชีพครู นั่นก็เพราะว่า คนที่จะเป็ นครู ท่ีดีหรือคนที่จะเป็ นครูวิชาชีพต้องมีความ
มั่นใจ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน คือ มีความรูด้ ี มีความสามารถ มีทกั ษะในการศึกษาอบรมศิษย์
ในทุก ๆ ด้าน มีความประพฤติดี วางตัวดี เอาใจใส่ดแู ลศิษย์ดีเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทามีคณ
ุ ค่าและมี
ความส าคัญ ในการประกอบวิ ช าชี พ ครู เที ย บเคี ย งแนวคิ ด ของ กลิ ค แมนและโรสส์ -กรอดี นัน
(Glickman; & Ross-Grodinon. 1998, p. 362) ที่พบว่าครูท่ีแท้จริงต้องรูจ้ กั ผสมผสานวิธีการสอน
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อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผเู้ รียนอย่างสูงสุด เทียบเคียงงานวิจยั ของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
(2545) ที่พบว่าการเห็นคุณค่าตนเองในวิชาชีพครูแนะแนวเป็ นความรู ส้ กึ ของครูแนะแนวที่มีต่อ
วิชาชีพ มีความปรารถนาที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพ และเทียบเคียงงานวิจัยของ สุพิชญา
โคทวี. (2558) ที่พบว่า จิตวิญญาณความเป็ นครูประกอบด้วยการเห็นคุณค่าในตนเอง 2) ศรัทธา
ในวิชาชีพครู หมายถึง ความเชื่อในทางที่ดีต่อการดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพครู นั่น
เพราะว่าคนที่จะมาเป็ นครู ท่ีดีก็ตอ้ งมีความเชื่อเบือ้ งต้นว่าครู สามารถพัฒนาเด็กให้เป็ นคนดีของ
สังคมได้และสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในงานครูได้ดว้ ยใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เทียบเคียง
แนวคิ ด ของ เคอร์โ นซาน, แมคคอร์มิ ค และไวท์ (Kernochan, McCormick; & White. 2007)
ที่พบว่า ครู ท่ีมีจิตวิญ ญาณครู ตอ้ งมีความเมตตากรุ ณา (Compassion) สติ (Mindfulness) และ
อนั ต ตา (Selflessness) ในการเรี ย นการสอนและต้อ งสอนนั ก เรี ย นให้ม ีค วามเห็น ความเชื ่อ
ความสามารถที่แตกต่างจากครูได้ เทียบเคียงงานวิจยั ของ สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2559) ที่พบว่า
ครู ท่ี มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ต ้อ งศรัท ธาในวิช าชี พ ครู โดยแสดงออกด้ว ยความชื่ น ชมและ
ตระหนักว่าอาชีพครูมีเกียรติ สาคัญและจาเป็ นต่อสังคมรวมทัง้ ปกป้องเกียรติภมู ิของอาชีพครู 3)
ตระหนัก ในบทบาทของการเป็ น ครู หมายถึง การให้ความสาคัญ ของคุณ ค่าบทบาทหน้าที่ ใน
บทบาทของการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ การเป็ นคู่คิดร่วมทุกข์รว่ มสุข และการเป็ น แบบอย่างที่ดีของการ
แสดงออกที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู นั่นเพราะว่าครู ที่ดีตอ้ งรู ้
และเข้าใจในหน้าที่ครูอย่างดี นอกจากบทบาทหน้าที่ดา้ นวิชาการที่ครูตอ้ งมีความลุม่ ลึกในศาสตร์ของ
ตน แล้วยังต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยเหลือศิษย์โดยต้องไม่เลือกที่รกั มักที่ชัง ต้อง
ปฏิบตั ิกบั ศิษย์อย่างเท่าเทียมกันรวมทัง้ การใช้คาพูดที่สภุ าพให้เกียรติผอู้ ่ืน การแต่งกายที่สะท้อนถึง
ความเป็ นครูเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์ได้เรียนรูจ้ ากครูผสู้ อนในทุกด้าน เทียบเคียงแนวคิดของปา
จักษ์ และเบลส (Pajak & Blaise. 1989) พบว่า ครู ท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครู จะทาหน้าที่ครู ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมักจะมีความเป็ นมิตร ดูแลเอาใจใส่ เข้าใจ ยอมรับและอดทนต่อนักเรียน
ของตน เที ย บเคี ย งแนวคิ ด ของ พลามเมอร์ (Palmer. 2003) ที่ พ บว่ า ครู ท่ี มี จิ ต วิ ญ ญาณครู
แสดงออกโดยครู มิได้ลงั เลใจในการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลาบาก เด็กด้อยโอกาส เด็กที่
เรียนอ่อนให้เด็กได้เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง เทียบเคียงงานวิจยั ของ ธรรมนันทิกา
แจ้งสว่าง (2554) ที่พบว่า ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูตอ้ งตระหนักรูใ้ นความเป็ นครู ซ่งึ ส่งผลให้
เกิด ความรู ส้ กึ รับ รู ้ แสดงออกถึง ความรับ ผิด ชอบต่อ อาชีพ ครู และเทีย บเคีย งงานวิจ ยั ของ
สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) ที่พบว่า ครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป็ นครูตอ้ งปฏิบตั ิตนได้เหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ครูและสถานการณ์ปฏิบตั ิตนตามหลักการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้
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การปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็จเป็ นแบบอย่างที่ดี และ4) ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ หมายถึง สภาวะ
ทางจิตใจในทางบวกของบุคคลที่เป็ น ครู ที่สมั พัน ธ์กบั งานวิชาชี พครู เกี่ยวกับคุณ ลักษณะของ
ความกระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศและการจดจ่อใส่ใจ นั่นเพราะว่าคนที่จะเป็ นครูตอ้ งมีพลังในการ
ทางานสูง มีความกระตือรือร้นในการทางาน และมุ่งมั่นทุ่มเทให้งานอย่างเต็มที่ และความยืดมั่น
ผูกพันในการทางานไม่ใช่ลกั ษณะการเสพติดการทางาน (Workaholics) เพราะคนที่ยดึ มั่นผูกพันใน
งานจะมีความสุขและสนุกในการทางาน อาจกล่าวได้วา่ ความยึดมั่นผูกพันในงานเกี่ยวข้องกับการ
ทุ่มเททางกาย (Hands) สมอง (Head) และจิตใจ (Heart) อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน (Rich,
Lepine, & Crawford, 2010) ดังนัน้ การที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
นัน้ จะมีความซับซ้อน คือการที่บคุ คลจะเข้าไปมีสว่ นร่วมในสังคมนัน้ กระทาได้โดยอาศัยตาแหน่งทาง
สังคมและการปฏิบตั ิตนตามบทบาท การที่สมาชิกในสังคมจะแสดงบทบาทของตนในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือในสถานการณ์หนึ่ง ๆ บุคคลจะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะเรื่องนัน้ ออกมา ซึ่งทาให้บุคคลมี
ความผูก พัน ที่ จะเป็ น บุค คลแบบนั้น (Stryker, 2000) เทีย บเคีย งแนวคิด ของ เบอร์ค และไรซ์
(Burke; & Reitzes. 1981: 88) ที ่พ บว่า ความยึด มั่ น ผูก พัน ในบทบาทเป็ น ส่ว นหนึ ่ง ของ
กระบวนการเอกลักษณ์ในฐานะที่เป็ นกระบวนการควบคุมพฤติกรรมโดยผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ทาให้บคุ คลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีแบบแผนที่ค่อนข้างถาวร เทียบเคียงงานวิจยั
ของภาวัต ตัง้ เพชรเดโช. (2558) ที่พบว่า ความทุ่มเทในการทางานเป็ นพฤติกรรมหรือการกระทา
ของครูท่ีแสดงออกถึงการทางานด้วยความมุ่งมั่น เต็มกาลังความสามารถ เสียสละเวลาและถือว่า
งานคือสิ่งสาคัญที่สดุ ในชีวิต ทัง้ นีจ้ ากความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูท่กี ล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั
ได้นามาสร้างเป็ นแบบวัดจิตวิญญาณความเป็ นครูสาหรับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2
2.1.2 กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู แบ่งเป็ น 2
ช่วง คือ ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครูและช่วงเข้าสู่วิชาชีพครู โดยอภิปรายแบ่งตามมิติเนือ้ หา ตัวแทน
และกลวิธีการถ่ายทอด ดังนี ้
1) เนือ้ หาการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูทงั้ สองช่ วง
พบว่า ประกอบด้วยเนือ้ หา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ รายวิชาความเป็ นครู
ซึ่งเป็ นรายวิชาที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต/ศึกษาศาสตรบัณฑิตเป็ น
เนือ้ หาที่เน้นให้นักศึกษาวิชาชีพครู ได้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานครู เช่น กลุ่มรายวิชา
จิตวิทยา รายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ครู เป็ นต้น และเมื่อเข้าสู่วิชาชีพครู ในบทบาทของ
ครู ผู้ส อนในช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการเป็ นอาจารย์ค รุ ศ าสตร์เคยได้รับ การถ่ า ยทอดเนื ้อ หา เช่ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในเนือ้ หารายวิชาชีพครูและวิธีการออกนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู
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เป็ นต้น และเคยถ่ายทอดเนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรายวิชาความเป็ นครู ให้แก่นกั ศึกษาวิชาชีพครู
เช่น กลุม่ รายวิชาจิตวิทยา รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม รายวิชาการวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย
รายวิชาการประกัน คุณ ภาพการศึกษา รายวิชาการวัดและประเมินผล เป็ นต้น ส่วนที่สองเป็ น
เนือ้ หาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุม่ รายวิชาความเป็ นครูซง่ึ เกิดจากการสอนเสริมหรือสอดแทรกขึน้ มาจาก
ครูผสู้ อนหรือจากบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครู ซึ่งไม่ได้มีการ
ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนโดยเกิดจากผูบ้ ริหารได้ให้โอกาสครู ผสู้ อนใช้การถ่ายทอดเนือ้ หาได้
ตามความถนัด และความเหมาะสมเพี ยงแต่มีเป้าหมายร่วมกัน คือเน้น เสริมสร้างให้นักศึกษา
วิชาชีพ ครู ได้เกิ ดจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู เช่น เรื่องการปรับ ตัว การมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ต่อกัน การ
ช่วยเหลือกัน ความเสียสละอดทน การทางานเป็ นทีม วัฒนธรรมองค์กร การสร้างแรงบันดาลใจ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ครู ความเมตตาในวิชาชีพครู
การแต่งกายที่เหมาะสม เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์และการทางาน
เป็ นทีม เป็ นต้น ซึ่งจากที่นาเสนอข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็ นเนื ้อหาการถ่ายทอดที่มีส่วน
สาคัญทาให้บคุ คลเกิดจิตวิญญาณความเป็ นครู นั่นแสดงว่าการที่บคุ คลจะก้าวเข้าสูว่ ิชาชีพครูแล้ว
เป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ได้นั้น ต้อ งได้รับ กระบวนการถ่ า ยทอดทางสัง คมมาเป็ น
ระยะเวลายาวนานทัง้ การเรียนรู ด้ า้ นวัฒนธรรมของสังคมของบุคคลที่เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมซึ่ง
วัฒนธรรมนีร้ วมถึงบรรทัดฐาน ค่านิยมและความเชื่อ เกี่ยวกับวิชาชีพครู โดยได้รบั การถ่ายทอดทัง้
ด้านกายภาพ (Physical) จิตใจ (Mental) และทักษะทางด้านสังคม (Social Skills) เพื่อให้บุคคล
ได้เกิดการเรียนรูเ้ กี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ท่ีแสดงออกถึงครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูได้
อย่างเต็มที่ เทียบเคียงได้กบั แนวคิดเนือ้ หาในการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของ เชาว์และคณะ
(Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein, and Gardner.1 9 9 4 , pp. 734-735) ที่ พ บ ว่ า ค ว า ม
เชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ เป้าหมาย ค่านิยม และบรรทัด
ฐานที่เฉพาะเจาะจงขององค์การหรือกลุ่มวิชาชีพ ประวัติวฒ
ั นธรรม ความเชื่อ ข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ
ขององค์ก ร เป็ น เนื อ้ หาที่ ช่ว ยพัฒ นาบุค คลให้เกิ ด จิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ได้ เที ย บเคี ย งกับ
งานวิจยั ที่ได้ศกึ ษาการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครูของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ที่พบว่า
บุคคลซึมซับเอกลักษณ์วิชาชีพครูแนะแนวทัง้ ในมิติของความรูส้ กึ เป็ นปมเด่นและลักษณะเด่นทาง
บุคลิกภาพตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู แนะแนวจากการได้รบั เนือ้ หาต่าง ๆ ได้แก่
การรูเ้ ป้าหมาย การใช้ภาษาเฉพาะในงานการรับรูป้ ระสิทธิภาพในงาน การเมืองในองค์การ และ
เที ยบเคีย งกับ งานวิจัย การพัฒ นาจิต วิญ ญาณความเป็ น ครู ของนัก ศึก ษาคณะครุ ศ าสตร์ของ
สจีวรรณ ทรรพวสุ. (2559) ที่พบว่าการจัดการเรียนการสอนเนือ้ หาเกี่ยวกับกลุ่มวิชาชีพครูเป็ นสิ่ง
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แรกที่ จาเป็ น ต้องพัฒ นาให้เกิด จิตสานึกของความเป็ น ครู โดยปลูกฝั งความเป็ น ครู ให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ครูเพราะเนือ้ หาส่วนนีส้ ามารถช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดจิตวิญญาณความเป็ นครูได้
2) ตัวแทนการถ่ายทอดทัง้ สองช่วงที่เหมือนกัน คือ กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเพื่อนและ
กลุ่มสื่อ ส่วนที่แตกต่างกัน คือ ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู พบว่า มี กลุ่มพี่ เลีย้ งในโรงเรียนที่ ออก
ฝึ กสอน กลุ่มครอบครัวและกลุ่มสังคมเพื่อนบ้านที่เพิ่มเข้ามาในช่วงนี ้ และช่วงการเป็ นครูวิชาชีพ
ในบทบาทผูร้ บั การถ่ายทอด พบว่า มีกลุ่มผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์/มหาวิทยาลัย ที่
เพิ่มเข้ามาจะเห็นได้ว่าตัวแทนมีอิทธิ พลต่อการถ่ายทอดจิตวิญ ญาณความเป็ นครู เพราะการที่
อาจารย์ครุ ศาสตร์จะเรีย นรู เ้ กี่ ย วกับวิชาชี พ ครู บทบาทหน้าที่ ครู ลักษณะการท างานของครู ท่ี
ถูกต้อง การอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มวิชาชีพครู คุณลักษณะทางบุคลิกภาพของวิชาชีพครู ซึ่ง
เนื อ้ หาต่ า ง ๆ นี ้ ท าให้บุค คลเกิ ด ทัก ษะทางสังคมและพฤติ ก รรมเป็ น ที่ ย อมรับ ของสมาชิ ก ใน
องค์การวิชาชีพครูได้นนั้ ย่อมเกิดจากอิทธิพลของตัวแทนการถ่ายทอด เทียบเคียงได้กบั แนวคิดการ
ถ่ายทอดทางสังคมของ สเมลเซอร์ (Smelser. 1998, pp. 110-113) ที่พบว่า การที่คนเรียนรูท้ กั ษะ
และเจตคติท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคมของตนและคนจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนจากการ
ปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่นๆ ในสังคม คนทัง้ หลายจึงกลายเป็ นสมาชิกของวัฒนธรรมของเขาโดยผ่าน
ทางอิทธิพลของพ่อแม่ ครู เพื่อนและตัวแทนอื่นๆ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดการถ่ายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพของ สเตตันและฮันท์ (Station & Hunt. 1992, pp. 118-120) ที่พบว่า ปฏิสมั พันธ์
เชิงการถ่ายทอดวิชาชีพกับตัวแทนในระยะการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพระหว่างการศึกษา
วิชาชีพครูก่อนประจาการ เช่น อาจารย์ผสู้ อนและเพื่อนนักศึกษาส่งผลให้บคุ คลได้รบั ผลลัพธ์ของ
การถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพครู เทียบเคียงกับงานวิจยั ของ ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ (2557)
พบว่า ตัวแทนในการถ่ายทอดของนักออกแบบฯ ที่สาคัญ 5 กลุม่ คืออาจารย์ในหลักสูตรการศึกษา
รุน่ พี่ในสถาบันการศึกษา เพื่อนในสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชนและกลุม่ สื่อมวลชน
เทียบเคียงกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) พบว่า ผูส้ อนในโรงเรียนมีผลต่อพฤติกรรม
การทางานของครู แนะแนว และเทียบเคียงกับงานวิจยั ของ สมพล มาสุปรีดิ์ (2548) พบว่า ตัวตลก
ได้รบั การถ่ายทอดจากเพื่อนร่วมงาน จากสื่อ เช่น หนังสือของต่างประเทศ แต่สาหรับในการศึกษา
ครัง้ นีม้ ีตวั แทนที่สาคัญในการถ่ายทอดเป็ นกลุ่มพี่เลีย้ งในโรงเรียนที่ออกฝึ กสอน กลุ่มครอบครัว
กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน และกลุ่มผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่คณะครุ ศาสตร์/มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นข้อ
ค้นพบที่ปรากฏในการวิจยั ครัง้ นีท้ ่แี ตกต่างกับตัวแทนที่สาคัญของอาชีพอื่น
3) กลวิธีก ารถ่ ายทอดทั้งสองช่วงของอาจารย์ครุ ศ าสตร์ท่ี เหมื อนกัน คือ การ
แสดงตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา การบรรยายและเทคนิคการจดจา การมอบหมาย
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งาน และการเข้า ร่วมและมี ส่ว นร่วมในการจัด กิจ กรรมของคณะ/มหาวิท ยาลัย และกลวิธีก าร
ถ่ า ยทอดที่ แ ตกต่ า งกัน คื อ ช่ ว งก่ อ นเข้า สู่ ก ารเป็ น อาจารย์ในคณะครุ ศ าสตร์ พบว่ า การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งจากข้อค้นพบการแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา เป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่อาจารย์ครุ ศาสตร์ทุกท่านเคยได้รบั และ
เคยใช้ถ่ายทอดมากที่สดุ นั่นเพราะว่าครูผสู้ อนมีความเชื่อว่าตัวแบบเป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่ศิษย์
สามารถเรียนรูไ้ ด้ง่ายและเข้าใจได้มากที่สดุ โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมจากครูผสู้ อนที่ได้แสดงออก
ถึงการเป็ นแบบอย่างด้านการถ่ายทอดทางวิชาการ แบบอย่างด้านการใช้วาจาที่สภุ าพ แบบอย่าง
ด้านการแต่งกายที่เหมาะสมกับความเป็ นครู รวมทัง้ ความประพฤติปฏิบตั ิต่าง ๆ ของครูท่ีแสดงถึง
การเป็ นครูท่ีดีท่ีลกู ศิษย์ได้สงั เกตเห็นจากครูผสู้ อนแล้วเกิดความสนใจในสิ่งที่ได้สงั เกตเห็นแล้วคิด
อยากจะท าตามครู ผูส้ อนเมื่อได้ออกไปฝึ กประสบการณ์วิชาชีพหรือเมื่ อไปประกอบวิชาชีพครู
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura, A. 1986, pp. 178-186) ได้กล่าวว่าตัวแบบมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลคือช่วยให้บคุ คลเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ๆ หรือทักษะใหม่ๆ มีผลทาให้
เกิดการระงับ (Inhibition) หรือการยุติการระงับ (Disinhibition) และช่วยให้พฤติกรรมที่เคยได้รบั
การเรียนรูม้ าแล้วได้มีโอกาสแสดงออกหรือถ้าเคยแสดงออกแล้วแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกมากนักให้
แสดงออกมากขึน้ เทียบเคียงกับแนวคิดกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของ แวน แมนเนท
และเชน (Van Mannen & Schein.1979, pp. 247) ที่พบว่า ตัวแบบเป็ นกลวิธีการถ่ายทอดโดยมี
การจัดผูม้ ีประสบการณ์มากกว่าและมีตาแหน่งใกล้เคียงกัน ให้การดูแลและถ่ายทอดเนือ้ หาต่างๆ
ให้กับ พนัก งานใหม่ ในการท างานอย่ างใกล้ชิด และเที ย บเคี ยงได้กับ งานวิจัยที่ ได้เสนอส่วนที่
เสริม สร้า งการพัฒ นาสู่ก ารเป็ น ครู ผู้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข อง ธรรมนัน ทิ ก า แจ้ง สว่า ง
(2554)ที่พบว่า การมีครูของตนเองเป็ นต้นแบบของการทางานเป็ นครูท่ีดีและยังได้มีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ครู ตน้ แบบของตนเองในลักษณะต่าง ๆ เช่น ได้พบเห็นการกระทาหรือการ
แสดงออกของครู ตน้ แบบที่ปฏิบตั ิต่อนักเรียนหรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดและได้รบั การดูแลช่วยเหลือ
จากครูตน้ แบบจะทาให้เกิดจิตวิญญาณความเป็ นครูได้
และจากประเด็นนีผ้ วู้ ิจยั ได้เลือกศึกษาสองช่วงระยะเวลาก่อนการเข้าสูว่ ิชาชีพครู
และช่วงระหว่างการเป็ นครูวิชาชีพครูเนื่องจากผูว้ ิจยั มองว่าหน้าที่ในความรับผิดชอบของคณะครุ
ศาสตร์ท่ีสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูให้แก่นกั ศึกษาวิช าชีพครูในชัน้ ปี
ที่ 4 ที่กาลังจะขึน้ ชัน้ ปี ท่ี 5 ได้คือในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพให้แก่
นักศึกษาวิชาชีพครูได้มากกว่า และคณะครุศาสตร์ได้มองเห็นความสาคัญว่าหากมีการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็ นครูก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่นกั ศึกษาในช่วง
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นี ้จ ะท าให้นัก ศึ ก ษาเกิ ด ความมั่น ใจในการออกฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู เพิ่ ม มากขึ น้ ด้ว ย
เทียบเคียงได้กบั แนวคิดของแคทซ์ และคาห์น (Katz; & Kahn. 1978, pp. 377-378) พบว่า การ
ถ่ายทอดทางสังคมในระยะการถ่ายทอดทางสังคมล่วงหน้า (Anticipatory Socialization) เป็ นการ
ถ่ายทอดและฝึ กให้บคุ คลรูจ้ กั บทบาทในวัยผูใ้ หญ่ในด้านต่างๆ ก่อนที่จะเข้าสูบ่ ทบาทนัน้ อย่างเต็ม
ตัวตามกระบวนการที่สังคมกาหนดไว้ โดยการถ่ายทอดความรู ้ บรรทัดฐานและคุณ ค่าภายใน
ระบบการศึกษา และเป็ นการเตรียมสมาชิกเพื่อเข้าสูว่ ิชาชีพ หรือองค์การต่างๆ ซึง่ เมื่อนักศึกษาจบ
ออกไปประกอบวิชาชีพครู แล้วคณะครุ ศาสตร์จะไม่สามารถจัดกิจกรรมหลังจากนัน้ ได้เพราะอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางคณะครุศาสตร์ซ่ึงน่าจะเป็ นความรับผิดชอบของโรงเรียนหรือ
ของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ผูว้ ิจยั จึงได้เลือกศึกษาในสองช่วงระยะเวลานี ้
ทั้งนีจ้ ากกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู
ผูว้ ิจัยได้เลือกกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผูม้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครู คือ การแสดง
ตัวอย่าง/แบบอย่างที่ดีพร้อมการแนะนา ซึ่งเป็ นกลวิธีการถ่ายทอดที่อาจารย์ครุศาสตร์ทกุ ท่านเคย
ได้รบั และเคยใช้ในการถ่ายทอดมากที่สุด นามาเป็ นสิ่งเร้าในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ร่วม
เปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญา สาหรับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
3. เงื่อนไขของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ครุศาสตร์
การมี จิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของอาจารย์ครุ ศาสตร์เกี่ ยวข้องกับ 2 เงื่อนไข
ได้แก่ เงื่อนไขภายใน ประกอบด้วย 2 มูลเหตุ คือ แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู และเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครู ส่วนเงื่อนไขภายนอกประกอบด้วย 1 มูลเหตุ คือ การได้รบั แรงสนับสนุนทางสังคม
นั่น เพราะว่าการที่ บุค คลได้เคยมี ป ระสบการณ์ทั้งทางตรงที่ ดีและประสบการณ์ท างอ้อมที่ ดี ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู ทัง้ ที่เคยได้เห็นเคยได้ยินเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลที่
เป็ นครู แล้วทาให้เกิดความรูส้ กึ สนใจเกิดแรงปรารถนาที่อยากจะเป็ นครูขนึ ้ มาโดยรูส้ กึ ว่าวิชาชีพครู
เป็ นวิชาชีพที่ดีมีประโยชน์และเกิดความคาดหวังว่าอยากที่จะเป็ นครู ท่ี ดีในอนาคต นั่นเพราะว่า
การที่บคุ คลได้เคยมีประสบการณ์ทางตรงที่ดีและประสบการณ์ทางอ้อมที่ดีท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลที่
ประกอบวิชาชีพครูทงั้ เคยได้เห็นเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่เป็ นครู แล้วทาให้เกิดความรูส้ กึ
สนใจเกิดแรงปรารถนาที่อยากจะเป็ นครูขนึ ้ มาโดยรูส้ กึ ว่าวิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพที่ดีมีประโยชน์ และ
เกิดความคาดหวังว่าจะเป็ นครูท่ีดีในอนาคต เทียบเคียงแนวคิดหลักสัมมาทิฏฐิ ในพระพุทธศาสนา
ว่าเป็ นความเห็นชอบหรือปั ญญาที่รูแ้ จ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นทางเกิดแห่งแนวคิดที่
ถูกต้องเป็ นต้นทางของความดีงามทัง้ ปวงซึ่งการปฏิบตั ิของบุคคลก็ขึน้ อยู่กบั ความสามารถ พลัง
ของความคิดบวกและระดับสติปัญญาของแต่ละคนซึ่งต้องอาศัยเหตุปัจจัย 2 อย่างนีเ้ สมอ คือ (1)
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ปรโตโฆสะเป็ น การฟั ง เสี ย งจากผู้อ่ื น เพื่ อ การกระตุ้น หรือ ชัก จูง จากภายนอก คื อ การรับ ฟั ง
ค าแนะน าสั่ง สอน การศึก ษาเล่า เรีย นการสนทนาซัก ถามอยู่บ นฐานแห่ งความดี เที ย บเคี ย ง
งานวิจยั ของ นรินทร์ สังข์รกั ษา (2554, น. 25) ที่พบว่าปั จจัยภายนอกที่สง่ เสริมการอบรมบ่มเพาะ
ลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจ คือการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาตัวครู และ (2) โยนิโสมนสิการเป็ นการใช้
ความคิดที่ถกู วิธี รูจ้ กั คิด คิดเป็ นระบบ มองสิ่งทัง้ หลายโดยใช้สติพิจารณาเพื่อให้เห็นตามสภาวะ
และตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย เที ยบเคียงงานวิจัยของ ปิ ยะวัฒน์ กรมระรวย, ไชยยศ ไพ
วิทยศิรธิ รรมและยุวรี ผลพันธิน (2560) ที่พบว่าปั จจัยภายในที่สง่ ผลต่อ จิตวิญญาณความเป็ นครู
คือ เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ครู เที ยบเคียงงานวิจัยของนรินทร์ สังข์รกั ษา (2554, น. 25) ที่ พ บว่า
ปั จจัยภายในที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจ คือ การสร้างแรงบันดาลใจ/กาลังใจ
เทียบเคียงงานวิจยั ของ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจในการเข้าสูอ่ าชีพครูเป็ น
ส่วนเสริมสร้างการพัฒ นาสู่การเป็ นครู ผู้มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ดังนั้น จากปั จจัยที่ ก่อเกิด
สัมมาทิฏฐิ ทงั้ สองอย่างนีจ้ ะต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่ง ไปไม่ได้ และตัง้ อยู่บน
ฐานแห่งความถูกต้องตามหลักธรรมและสอดคล้องกับเหตุผล ซึ่งจากประเด็นข้อค้นพบในงานวิจยั
นีก้ ็เช่นเดียวกันอาจารย์ครุศาสตร์มีจิตวิญญาณความเป็ นครูได้นนั้ ก็เกิดจากปั จจัย 2 ปั จจัยเช่นกัน
คือ ปั จจัยภายในที่เป็ นแรงบัน ดาลใจที่อยากจะเป็ น ครู และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และปั จจัย
ภายนอกที่เป็ นแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เช่นกัน ทัง้ นีจ้ ากสองปั จจัย
ทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั ได้นามาสร้างโปรแกรมทางพฤติ กรรม
ศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูสาหรับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2
2.2 การอภิปรายผลการวิจยั ระยะที่ 2
การวิจยั ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ในประเด็นที่
สาคัญเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ที่ว่าจิตวิญญาณความเป็ นครูของกลุ่มทดลองในระยะหลังการ
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่ได้รบั โปรแกรมทางพฤติกรรม
ศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู มี คะแนนจิ ตวิญ ญาณความเป็ น ครู สูงกว่า
นักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิต
วิญญาณความเป็ นครูอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึง่ ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนีเ้ นื่องมาจากนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อเตรียมฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็ น ครู ได้เกิ ดการเปลี่ย นแปลงกระบวนการทางปั ญ ญาอัน เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้วิจัยใช้
โปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ผู้วิจัย พัฒ นาขึน้ จากแนวคิ ด การปรั บ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา
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(Cognitive Behavioral Modification: CBM) ด้ว ยการเรี ย นรู จ้ ากการสัง เกตผ่ า นตั ว แบบตาม
ทฤษฎี ปั ญ ญาสัง คมของแบนดูรา โดยโปรแกรมทางพฤติ ก รรมศาสตร์ท่ี ใช้ในการพัฒ นาจิ ต
วิญญาณความเป็ นครู ท่ีใช้ในการวิจัยนี ้ เริ่มต้นจากการสร้างให้นักศึกษาในกลุ่มทดลองเกิดแรง
บันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูขนึ ้ มาก่อนโดยการกระตุน้ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูนนั้
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิคการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัวแบบจากสื่อเรื่อง “รางวัลของครู” ที่มีเนือ้ หาเพลงและ
ภาพของตัวละครที่แสดงพฤติกรรมการมีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู แล้วได้รั บการเสริมแรง
ทางบวกเมื่อนักศึกษาได้เห็นตัวแบบตัวละครครูได้รบั การเสริมแรงทางบวกทาให้นกั ศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูตามตัวแบบทัง้ นีเ้ พราะตัวเสริมแรงทางบวกที่ตวั ละครได้รบั ดังกล่าวทา
หน้าที่เป็ นแรงจูงใจที่จะทาให้นักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มทดลองเกิดความรู ส้ ึก อยากปฏิบตั ิตามตัว
แบบ เพื่อให้ได้ตัวเสริมแรงเหมื อนกับตัวแบบบ้าง (Vicarious reinforcement) ซึ่งผลที่ ได้รบั คือ
นักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มทดลองเริ่มเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจัยได้มีการ
ตอกยา้ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึน้ ด้วยการให้นักศึกษากลุ่มทดลองได้ดตู วั แบบของตัว
ละครที่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูจากสื่อต่าง ๆ ซา้ อีกจานวน 5 ครัง้ จากสื่อภาพยนต์ เรื่อง
“โรงเรียนปลายข้าว” และสื่อเรื่อง “รางวัลของครู” เป็ นต้น ซึ่งการที่นกั ศึกษาได้รบั การตอกยา้ ให้ดู
ตัวแบบซา้ แล้วซา้ อีกนีส้ ง่ ผลทาให้นกั ศึกษาวิ ชาชีพครูกลุม่ ทดลองเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ น
ครู เพิ่มมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
การประเมินผลจากภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจที่จดั ขึน้ ใน
ปี การศึกษา 2555 ที่มีต่อจิตใจและพฤติกรรม พบว่า การชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจได้และ
แรงบันดาลใจที่เกิดนีม้ ีผลต่อพฤติกรรมที่ดีในอนาคต
ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูซ่ึงเป็ นตัวแปรปั จจัยภายในอี กตัว
หนึ่งที่มีผลต่อการเพิ่มจิตวิญญาณความเป็ นครูท่ีได้จากข้อค้นพบจากการวิจยั ระยะที่ 1 ซึ่งเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพครู นนั้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู ส้ ึก องค์ประกอบ
ด้านความรูค้ ิดและองค์ประกอบด้านแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรม ผูว้ ิจยั เริม่ พัฒนาเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครูองค์ประกอบด้านความรูส้ ึกเพราะเป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาแรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็ นครูซง่ึ เป็ นเรื่องของความรูส้ กึ โดยใช้ส่อื ภาพยนตร์เรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” ที่ตวั ละคร
ครู ได้เห็นสภาพปั ญหาของลูกศิษย์ทงั้ ติดเกม ติดยาเสพติด ตัง้ ครรภ์ใ นวัยเรียน ขาดโอกาสทาง
การศึกษา เป็ นต้น เมื่อตัวละครครูได้ช่วยลูกศิษย์เหล่านัน้ ให้พน้ จากสภาพปั ญหาต่างๆนัน้ ได้ตวั
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ละครครูก็ได้แสดงให้เห็นถึงรูส้ กึ ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือศิษย์ซง่ึ ความรูส้ กึ เช่นนีเ้ ป็ นสิ่งที่ทาให้นกั ศึกษา
ที่สงั เกตตัวแบบนีเ้ กิดความรูส้ กึ ที่ดีต่อวิชาชีพครู
ขัน้ ต่อมาผูว้ ิจยั ได้พฒ
ั นาเจตคติท่ีดีตอ่ วิชาชีพครูองค์ประกอบด้านความรูเ้ ชิงประเมิน
ค่าด้วยการให้นกั ศึกษาได้ดตู วั แบบที่แสดงให้เห็นว่า ตัวละครครูเชื่อว่าวิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพที่ดีมี
ประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนแปลงให้ศิษย์ท่ีไม่ดีให้กลายเป็ นคนที่ดีได้ (B พฤติกรรมของตัวละคร
ครู)แล้วตัวละครครูรูส้ กึ ภูมิใจที่ช่วยเปลี่ยนแปลงให้ศิษย์เป็ นคนดีได้ (C+การเสริมแรงทางบวก) ซึ่ง
การเห็นตัวแบบทาพฤติกรรมเช่นนีเ้ ป็ นสิ่งที่ทาให้นกั ศึกษาที่สงั เกตตัวแบบนีเ้ กิดความรูว้ ่าวิชาชีพ
ครูเป็ นวิชาชีพที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื
ต่อจากนั้น ผูว้ ิจัยได้พัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู องค์ประกอบด้านแนวโน้มที่จะ
กระทาโดยใช้คาถามเชื่อมโยงจากสื่อที่ ได้ชมเรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” ว่าถ้านักศึกษาเป็ นครู
วิชาชีพแล้วจะแสดงพฤติกรรมการมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูดา้ นแนวโน้มที่จะกระทาอย่างไรบ้าง
โดยให้นักศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มแล้วให้สถานการณ์สมมติ เช่น ถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็ก
นักเรียนที่ติดยาแบบตัวละครปราชญ์แล้วในบทบาทครูจะทาอย่างไรหรือถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็ก
นักเรียนที่ตงั้ ครรภ์ในระหว่างเรียนแบบตัวละครจิ๊บ แล้วในบทบาทครูจะทาอย่างไร เป็ นต้น และ
ช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายภายในกลุม่ ถึงสถานการณ์สมมติและร่วมกันอภิปรายทัง้ ห้อง รวมทัง้
ผูว้ ิจยั ได้สรุปถึงพฤติกรรมที่ครูควรกระทาที่แสดงถึงเจตคติท่ดี ีตอ่ วิชาชีพครูทงั้ สามองค์ประกอบอีก
ครัง้ ดังนัน้ การที่ผวู้ ิจยั ได้กาหนดข้อคาถามและสถานการณ์สมมติเหล่านัน้ ให้ซ่งึ ได้ทาหน้าที่เป็ นสิ่ง
เร้าเข้าไปจัดกระทากระบวนการทางปั ญญาที่เป็ นการได้รบั ความรูใ้ หม่ (Acquired) ของนักศึกษา
วิชาชีพครูอนั เป็ นผลให้เกิดการเรียนรู ้ (Learning) ต่อจากนัน้ ผูว้ ิจยั ได้มีการตอกยา้ เพื่อให้เกิดเจต
คติเพิ่มมากขึน้ ด้วยการให้นกั ศึกษากลุม่ ทดลองได้ดตู วั แบบของตัวละครที่มี การแสดงถึงเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพครูจากสื่อต่างๆ ซา้ อีกจานวน 5 ครัง้ จากสื่อภาพยนต์ เรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” เป็ นต้น
จากวิธีการพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ทงั้ 3 องค์ประกอบดังกล่าวเป็ นผลทาให้
นักศึกษามีเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีครูเพิ่มมากขึน้ นั่นเพราะว่าการที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้สงั เกตเห็นตัว
แบบแล้วเกิดความรูส้ ึกอยากจะประกอบวิชาชีพครู แล้วเกิดความคิดว่าวิชาชีพครูเป็ นวิชาชีพ ที่มี
ประโยชน์ มีคณ
ุ ค่าส่งผล ให้นกั ศึกษาเกิดแนวโน้มที่จะทาวิชาชีพครู
จึงมี ผลทาให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ ซึ่งตัวแปรนี เ้ ป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทางปั ญญาแล้วส่ง ผลทาให้พฤติกรรมการ
มีจิตวิญญาณความเป็ นครูของกลุม่ ทดลองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขนึ ้ มากด้วย ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิด
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การปรับ พฤติ ก รรมทางปั ญ ญา (Cognitive Behavioral Modification: CBM) ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ได้นาตัวแปรปั จจัยภายนอกของการมีจิตวิญญาณความเป็ นครู คือ
การสนับสนุนทางสังคมมาร่วมพัฒ นาในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒ นาจิต
วิญญาณความเป็ นครูในครัง้ นีด้ ว้ ย ซึ่งกิจกรรมนีเ้ ป็ นการพัฒนาการสนับสนุนทางสังคมหลังจากที่
นักศึกษาวิชาชีพครูได้มีแนวโน้มที่จะกระทาพฤติกรรมแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครูและเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาชีพครูทงั้ สามองค์ประกอบแล้ว โดยผูว้ ิจยั ได้ให้การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
เป็ นเอกสารเรื่องสัน้ “ครู ทอมสันกับเท็ดดี”้ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นตัวแบบของการมีจิตวิญญาณ
ของความเป็ นครูมีผลทาให้นักศึกษามีจิตวิญญาณความเป็ นครูเกิดขึน้ โดยเริ่มจากผูว้ ิจยั ได้แจก
เอกสารเรื่องสัน้ เป็ นตัวแบบที่ตวั ละครครูได้แสดงจิตวิญญาณความเป็ นครูให้นกั ศึกษาวิชาชีพครู
ช่วยกันอ่านวิเคราะห์คน้ หาข้อมูลซึ่งขัน้ ตอนนีเ้ ป็ นการพัฒนาการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร แล้ว
ผู้วิจัย ได้ต อกย า้ การพัฒ นาการสนับ สนุน ทางสัง คมด้า นข้อ มูล ข่ า วสารเพิ่ ม ขึ น้ อี ก ครัง้ โดยให้
นักศึกษาวิชาชีพครูกลุม่ ทดลองทัง้ สองกลุม่ ย่อยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่ออภิปรายระหว่าง
กลุ่มในประเด็นตัวอย่างเช่น ตัวละครครู ทอมสันทาพฤติกรรมอะไรแล้วได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมด้านใดบ้างจากเท็ดดี ้ (ด้านข้อมูลข่าวสาร/ด้านอารมณ์/ด้านวัตถุสิ่งของ) เป็ นต้น และสุดท้าย
ผูว้ ิจยั ได้สรุปประเด็นการสนับสนุนทางสังคมอีกครัง้ เพื่อเป็ นการตอกยา้ การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสารให้แก่นกั ศึกษาครูซง่ึ มีผลทาให้นกั ศึกษามีจิตวิญญาณความเป็ นครูเพิ่มมากขึน้
ดังนั้นจากการที่นักศึกษาวิชาชีพครู ได้ฝึกกิจกรรมพัฒนาตัวแปรภายในที่เป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปั ญญาผ่านทัง้ ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมไปพร้อม
กันจาก 3 กิจกรรมในโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
นั้นได้ส่งผลให้นักศึกษาวิชาชีพ ครู มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู เพิ่มขึน้ เช่นกัน โดยพิจารณาจาก
คะแนนจิตวิญญาณความเป็ นครู ซ่ึงในช่วงก่อ นการทดลองมีค่าเฉลี่ย 136.20 ซึ่งในช่วงหลังการ
ทดลองมี ค่าเฉลี่ย เพิ่ มขึน้ เป็ น 152.90 ผลที่ ได้สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่ ศึกษาในพื น้ ที่ ครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกันคือ งานวิจัยของ สุพิชญา โคทวี (2558) ได้ทาการศึกษา
เรื่องการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนเพื่ อสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็ นครู โดยใช้แนวคิด
จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาที่ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงที่ ก ระบวนการทางปั ญ ญากับ นัก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการศึกษาและ
ความเป็ นครูไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อ เสนอแนะจากการวิ จั ย แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปฏิ บั ติ แ ละ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่ การปฏิบัติ
ผลการวิ จั ย นี ้ สามารถน าไปก าหนดเป็ น นโยบายเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาการขาดจิ ต
วิญญาณของครู เสนอเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครูและการสนับสนุนทางสังคม โดยผลการวิจยั นีย้ ืนยันว่าหากนักศึกษาวิชาชีพครูชนั้ ปี่ ท่ี 4
ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีได้รบั การฝึ กฝนด้านการ
พัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู พัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อวิชาชีพครูและพัฒนาการสนับสนุนทาง
สัง คมท าให้นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ก ลุ่ม นี ้มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู เพิ่ ม ขึ น้ ดัง นั้น ผู้วิ จัย จึ ง มี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู สาหรับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1.1 สาหรับอาจารย์ครุศาสตร์และผูท้ ่ีอยู่ในสายการสอนนักศึกษาวิชาชีพครูซ่งึ
เป็ นผูใ้ ห้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็ นครูโดยตรงควรนาตัวแปรแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ น
ครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และการสนับสนุนทางสังคมมาใช้พัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ควบคู่กบั การพัฒนาทางวิชาการได้ เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
แรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู การพัฒนาเจตคติท่ดี ีตอ่ วิชาชีครู และการพัฒนาการสนับสนุนทาง
สังคมเพื่อให้นกั ศึกษาวิชาชีพครูมีเพิ่มมากขึน้
3.1.2 สาหรับสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีสนใจนา
โปรแกรมนีไ้ ปใช้ นอกจากผูใ้ ช้จะต้องศึกษาทาความเข้าใจแนวคิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็ นครู
เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู การสนับสนุนทางสังคมและคู่มือการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ตอ้ งมีความเชื่อในศักยภาพและคุณค่าของนักศึกษา
ครู แต่ละคน มีความรูเ้ กี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบทบาทของครูเป็ น
ผูอ้ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้ องนักศึกษาและสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจให้เกิดขึน้
ด้วย
3.1.3 สาหรับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครู ท่ีสนใจใน
การใช้โปรแกรมสามารถปรับ เปลี่ ย นเงื่อ นไขการเสริม แรงให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนมากยิ่ ง ขึ น้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้า ผู้ใ ช้โ ปรแกรมเป็ นครู ห รื อ บุ ค ลากรใน
สถานศึกษาสามารถที่จะให้นกั ศึกษาแต่ละคนกาหนดสิ่งเสริมแรงได้อย่างหลากหลายซึ่งจะทาให้
นักศึกษามีแรงจูงใจในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูได้มากขึน้
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3.1.4 สาหรับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถนา
โปรแกรม นีไ้ ปใช้ในการฝึ กอบรมได้โดยตรงหรือสามารถบูรณาการสอดแทรกเข้าไปในรายวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรายวิชาชีพครู อาทิเช่น รายวิชาความเป็ นครู จิตวิทยาการศึกษา เป็ นต้น
หรือน าไปบรรจุเป็ น กิ จกรรมเสริม หลักสูตรเพื่ อพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู ของนักศึกษา
วิชาชีพครูชนั้ ปี อ่นื ๆ ได้
3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั นีเ้ ป็ นการวิจยั ที่ม่งุ สร้างความรูใ้ หม่ เพื่อเสนอเป็ นทางเลือกในการพัฒนาจิต
วิญ ญาณความเป็ นครู เพื่อแก้ไขปั ญ หาขาดจิตวิญ ญาณของครู วิชาชีพที่ ยังคงพบปั ญ หาอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ที่ยงั คงมีให้เห็นผ่านการนาเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหา
แนวคิดทฤษฎีท่ีสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาวิชาชีพครูในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมระดับบุคคล โดยเริ่มจากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่ อ ตรวจสอบความหมายจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ทสัง คมไทย เพื่ อ ท าความเข้าใจ
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครู ผู้มีจิตวิญ ญาณความเป็ น ครู และเงื่อนไขของการมี จิต
วิญญาณความเป็ นครูของอาจารย์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเจาะจงและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วท าการวิเคราะห์
เนื อ้ หาจากข้อมูล ที่ ได้ ผลการวิจัย ท าให้ ท ราบความหมายจิ ต วิญ ญาณความเป็ น ครู ในบริบ ท
สังคมไทย กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครูผมู้ ีจิตวิญญาณความเป็ นครูและเงื่อนไขการมีจิต
วิญญาณความเป็ นครูซ่งึ ข้อค้นพบนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ แล้วนาไปสู่การวิจยั ระยะ
ที่ 2 เป็ นการนาองค์ความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั ิแก้ไขปั ญ หาครูขาดจิตวิญญาณความเป็ นครู ดังนัน้ ใน
การพัฒนาการวิจยั ในอนาคต ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังนี ้
อาจต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึน้ โดยขยายระยะเวลาในช่วงของการเปลี่ยนแรงบันดาลใจ
ที่อยากจะเป็ นครู เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อให้เกิ ดพฤติกรรมการมิ
จิตวิญญาณความเป็ นครู เพิ่มมากขึน้ ตามมาและควรมีการตรวจสอบว่าแนวคิดนีถ้ ูกต้องหรือไม่
และระยะเวลาที่เหมาะสมควรเป็ นเท่าใดจึงจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครูได้อย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด
3.2.2 เนื่ อ งจากงานวิ จัย นี ้มี ข้อ จ ากัด ในเรื่อ งของกลุ่ม ตัว อย่ า งจึ ง ต้อ งเลื อ กกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากความสมัครใจและความสะดวกในการเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพื่อทากิจกรรมตอกยา้ การพัฒ นาจิตวิญ ญาณความเป็ นครู ในทุกๆ เดือนในวันเสาร์หรือวัน
อาทิตย์ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนหลังจากที่นกั ศึกษาวิชาชีพครูได้ออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
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ครู ยังโรงเรียนต่าง ๆจึงต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ดังนัน้ การวิจัยครัง้ ต่อไปจึงควรมีการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่มากขึน้ เพื่อจะได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีจิตวิญญาณความเป็ นครู โดย
สามารถแบ่งกลุม่ สูง-ต่า ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนมาเข้ารับการทดลอง
3.2.3 ควรมีการศึกษาในลักษณะการติดตามผลการทดลองระยะยาวเพื่ อดูว่าจิต
วิญ ญาณความเป็ นครู ของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้น ปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ที่เข้าร่วมปฐมนิ เทศเพื่ อ
เตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ท่ีได้รบั การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู ยังคงทนในระยะ
เวลานานเพียงใด
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. แบบคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักสาหรับกลุ่มอาจารย์ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. โปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ทใี่ ช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นครู
3. โปรแกรมกิจกรรมการดาเนินการกลุ่มควบคุม
4. การวิเคราะห์ตัวแบบสือ่ ภาพยนตร์เพือ่ พัฒนาแรงบันดาลใจ พัฒนาเจตคติทดี่ ตี ่อ
วิชาชีพครูและพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
5. การวิเคราะห์ตัวแบบจากเอกสารเพือ่ พัฒนาแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะเป็ นครู พัฒนาเจต
คติทดี่ ตี ่อวิชาชีพครูและพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
6. แบบวัดพฤติกรรมการมีจติ วิญญาณความเป็ นครู
7. แบบบันทึกความคิดเห็นแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะเป็ นครู เจตคติทดี่ ตี ่อวิชาชีพครูและ
การสนับสนุนทางสังคม
่ ฤติกรรมแล้วได้รับการสนับสนุนทางสังคม
8. แบบสังเกตความถีพ
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1.ปฏิบัติ
ต่อศิษย์
ด้วยความ
รัก เมตตา
เอาใจใส่
เอื้ออาทร
ชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
ลูกศิษย์
อย่าง
ใกล้ชิด
2. ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย
ความ
มุ่งมั่นตั้งใจ
3.
ประพฤติ
ตนเป็น
แบบอย่าง
ที่ดีให้แก่
ศิษย์
4. ให้ศิษย์
ได้รู้จัก
ตนเอง
5. ให้ศิษย์
ได้รู้สึกถึง
การมี
คุณค่า
ตนเอง

ชื่อครูคนที่ 15

ชื่อครูคนที่ 14

ชื่อครูคนที่ 13

ชื่อครูคนที่ 12

ชื่อครูคนที่ 11

ชื่อครูคนที่ 10

ชื่อครูคนที่ 9

ชื่อครูคนที่ 8

ชื่อครูคนที่ 7

ชื่อครูคนที่ 6

ชื่อครูคนที่ 5

ชื่อครูคนที่ 4

ชื่อครูคนที่ 3

ชื่อครูคนที่ 2

พฤติกรรม
จิต
วิญญาณ
ความเป็น
ครู

ชื่อครูคนที่ 1

1. แบบคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มอาจารย์ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู
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6. เป็นผู้สร้างพลัง
ใจให้แก่ศิษย์ก้าว
ต่อไป
7. เป็นผู้ส่งเสริม
คุณธรรมความดี
และศรัทธา
8. เป็นผู้ส่งเสริม
ให้ศิษย์ได้รู้จักการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม
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ชื่อ-นามสกุลนักศึกษาครู............................................. สาขาวิชา
.............................................................
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4. การวิเคราะห์ตัวแบบสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจและพัฒนาเจตคติทดี่ ีต่อวิชาชีพครู
4.1 การวิเคราะห์ตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู
การวิเคราะห์ A
B
C+

1580761730

A
หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
B
หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย
C+
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น
เรื่อง “เพลงรางวัลของครู” ผูว้ ิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สื่อยูทูปเป็นภาพรวมของตัวละครครูที่แสดง
พฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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A
C+
ตัวละครครูจากสื่อเป็นลักษณะของครูที่มีความทุ่มเทกับ
ศิษย์ทั้งการสอนการดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ทำให้ตัวละครครู
ได้ใกล้ชิดศิษย์และได้เห็นสภาพปัญ หาของศิษย์ทั้งที่มี
พฤติกรรมของการไม่ตั้งใจเรียนในระหว่างครูได้ทำการ
สอน การแต่ งกายของศิ ษ ย์ ที่ ไม่ เรี ย บร้ อ ยครู จึ ง ได้ ว่ า
กล่าวตักเตือนและลงโทษศิษย์ รวมทั้งการที่ตัวละครครู
ได้พบเห็นนักเรียนหญิงสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงเรียนครูจึง
ได้ทำการลงโทษด้วยไม้เรียวหน้าเสาธงทำให้ศิษย์คนนั้น
รู้สึกโกรธเคืองตัวละครครูจึงได้หนีโรงเรียนไปกับชาย
หนุ่มซึ่งตัวละครครูก็ได้ตามไปและพบว่าศิษย์ของตนเอง
กำลังจะถูกชายหนุ่มทำร้ายและตัวละครครูก็ได้ช่วยให้
ศิ ษ ย์ ร อดปลอดภั ย จากการโดยชายหนุ่ ม ทำร้ า ย
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ทะเลาะกันของศิษย์ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนตัวละครครูได้วิ่งเข้าไปห้ามแต่โดนศิษย์ผลักทำ
ให้ศีรษะของตัวละครครูไปชนกับขอบโต๊ะมีแผลแต่ตัว
ละครูก็ไม่ได้โกรธศิษย์เพราะตัวละครครูเชื่อว่าอาชีพครู
คือการช่วยเหลือให้ศิษย์ไม่ทะเลาะกันและเป็นคนดีให้ได้
จากการที่ตัวละครครูเป็นคนทุ่มเทและใส่ใจศิษย์ทำให้
ตั วละครครูได้ เห็ น สภาพปั ญ หาศิ ษ ย์ ที่ ส วมใส่ รองเท้ า
นักเรียนที่ขาดมาเรียนและไม่มีแม้กระทั่งข้าวกลางวันมา
รับ ประทานตัวละครครูได้ม องเห็ นศิษ ย์คนนั้ นอดข้าว
กลางวันตัวละครครูจึงได้เสียสละข้าวกลางวันของตนให้
ศิ ษ ย์ แ ละได้ ซื้ อ รองเท้ า คู่ ใ หม่ ใ ห้ ศิ ษ ย์ ค นนี้ ไ ด้ ใ ส่ ม า
โรงเรียน

B

ตัวละครครูอยากที่
จะช่วยเหลือศิษย์ให้
ศิษย์ทุกคนได้เรียน
จนจบและมีงานทำที่
ดีทุกคน

การที่ตัวละครครูได้
เห็นศิษย์ประสบ
ความสำเร็จทำให้ตัว
ละครครูเกิดแรงใจใน
การทำงานครูเพราะ
การได้เห็นศิษย์
ประสบความสำเร็จ
ถือเป็นรางวัลของตัว
ละครครูที่จะให้แสดง
พฤติกรรมที่สะท้อน
ถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูต่อไป
เรื่อย ๆ
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4.2 การวิเคราะห์ตัวแบบผ่านสื่อภาพยนตร์เพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูและพัฒนา
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
การวิเคราะห์ A
B
C+
A
หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
B
หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย
C+
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น
เรื่อง “โรงเรียนปลายข้าว” ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สื่อยูทูปเป็นภาพรวมของตัวละครครูที่แสดง
พฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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A

B

C+

การที่ตัวละครครูได้เห็นสภาพ
ตัวละครครูรู้สึกภูมิใจและ
ตัวละครครูอยากจะ
ปัญหาของลูกศิษย์ที่ติดเกม
ตื้นตันใจที่ได้ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือลูกศิษย์
และติดยาทำให้ไม่มาเรียน เห็น
ลูกศิษย์เหล่านัน้ ให้ได้
เหล่านั้นให้ได้
สภาพปัญหาของศิษย์ที่
กลับมาเรียนจนจบพร้อม
กลับมาเรียนจนจบ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียนทำให้ต้อง
กับเพื่อนๆ และช่วยเหลือ
พร้อมกับเพื่อนๆ
ออกจากโรงเรียน และเห็น
ศิษย์ให้สามารถกลับมา
อีกครั้ง
สภาพปัญหาของศิษย์ที่อ่าน
เป็นคนดีได้ตามที่ตัว
หนังสือไม่ออกเพราะไม่ได้รับ
ละครครูต้องการ
โอกาสทางการศึกษาเพียง
เพราะไม่มีบัตรประชาชน
5. การวิเคราะห์ตัวแบบจากเอกสารเพื่อพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู พัฒนาเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพครูและพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
การวิเคราะห์ A
B
C+
A
หมายถึง เงื่อนไขนำที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
B
หมายถึง พฤติกรรมเป้าหมาย
C+
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นตามหลังแล้วทำให้พฤติกรรมเพิ่มขึ้น
เรื่อง “เท็ดดี้ สต๊อดดารด์ และครูทอมป์สัน”
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การที่ ตั ว ละครครู ไ ด้ ท บทวน
ประวัติของเด็กชายเท็ดดี้ตั้งแต่
ชั้นป.1 จนถึ งชั้น ป.4 ทำให้ตัว
ละครครูได้เข้าใจในตัวเด็กเท็ดดี้
มากขึ้นว่าเมื่อก่อนเด็กชายเท็ดดี้
เป็ น เด็ ก ที่ ฉ ล าด แ ล ะร่ า เริ ง
ทำงานเรียบร้อย มารยาทดี เป็น
เด็ ก ที่ น่ ารัก มากและเป็ น เด็ ก ที่
เรียนเก่งมากเพื่อนๆชอบกันทุก
คน แต่ เ มื่ อ เด็ ก ชายเท็ ด ดี้ ไ ด้
สูญเสียคุณแม่ไปและคุณพ่อของ
เขาก็ ไ ม่ ค่ อ ยให้ ค วามรั ก ความ
สนใจเด็ ก ชายเท็ ด ดี้ เท่ าไหร่ท ำ
ให้เด็กชายเท็ดดี้ เปลี่ยนไปเป็ น
เด็ ก ที่ ไม่ ย อมเข้ า สั ง คมและไม่
ค่อยสนใจการเรียนเท่าที่ควร ไม่
ค่ อ ย มี เพื่ อ น แ ล ะ ห ลั บ ใน
ห้องเรียน ซึ่งจากการที่ตัวละคร
ค รู ไ ด้ ท บ ท ว น ป ร ะ วั ติ ข อ ง
เด็กชายเท็ดดี้ทำให้ตัวละครครู
เกิด ความรู้สึ กละอายใจในการ
กระทำของตนที่ ผ่านมาโดยไม่
คำนึงถึงความรู้สึกของเด็กชาย
เท็ดดี้ แม้กระทั่งวันแรกของการ
สอนชั้น ป.5 ซึ่งมีเด็กชายเท็ดดี้
เรียนอยู่ด้วยตัวละครครูได้โกหก
ว่ า ครู รั ก เด็ ก ทุ ก คน ทั้ ง ๆที่ ตั ว
ละครครูไม่ได้รักเท็ดดี้เพราะตัว
ล ะ ค ร ค รู ได้ สั ง เก ต เห็ น ว่ า
เด็ กชายเท็ ดดี้ เป็ น เด็ กตั วเล็ก ๆ
ท่ า ทางขี้ เกี ย จ ไม่ ค่ อ ยเล่ น ดี ๆ
กั บ เด็ ก คนอื่ น เท่ า ไหร่ เสื้ อ ผ้ า
สกปรก และตั ว เหม็ น หึ่ ง อยู่
ตลอดเวลาแถมบางที เท็ ด ดี้ ก็
เกเรด้วย ทำให้ตัวละครครูรู้สึก
สนุกกับการตรวจงานของเท็ดดี้
ด้วยหมึ ก สี แดงกากบาทหนาๆ
และใส่ ตั ว 'F' ตั ว ใหญ่ ๆ ลงไป
บนหัวกระดาษ

เมื่อตัวละครครูได้อ่านทบทวนประวัติของเด็กชายเท็ดดี้แล้วตัวละครครูเกิด
ความรู้สึกละอายใจในการกระทำของตนที่ได้เคยกระทำพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมกับเด็กชายเท็ดดี้ในที่ผ่านมา ตัวละครครูจึงได้เริ่มเปลี่ยนความคิด
ความรู้สึกครั้งแรกกับเด็กชายเท็ดดี้ในวันคริสต์มาสโดยเลือกเปิดกล่อง
ของขวัญของเท็ดดีก้ ลางกองของขวัญอื่นๆ แม้ว่าของขวัญของเท็ดดี้ถูกห่อ
อย่างหยาบๆ ในกระดาษลูกฟูกหนาๆ ที่ได้มาจาก 'ถุงใส่กับข้าว' โดยมีเด็ก
บางคนเริ่มหัวเราะเมื่อเห็นว่าเท็ดดี้ให้กำไลลูกปัดที่ไม่ครบเส้นและขวด
น้ำหอมที่เหลือน้ำหอมอยู่แค่ก้นขวดแก่ตัวละครครู แต่ตัวละครครูกไ็ ด้หยุด
เสียงหัวเราะของเด็กๆ เมื่อตัวละครครูได้เอ่ยขึ้นว่ากำไลเส้นนั้นสวย
เหลือเกินเมื่อสวมมันไว้ที่ข้อมือและฉีดน้ำหอมไปบนข้อมือด้วยซึ่งในวัน
นั้นเองเด็กชายเท็ดดี้อยู่รอจนเย็นเพื่อที่จะพูดกับตัวละครครูว่า 'ครูทอมป์สัน
ครับ วันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับ' หลังจากที่นักเรียนทุก
คนกลับบ้านหมดตัวละครครูกไ็ ด้นั่งร้องไห้อย่างนั้นเป็นชั่วโมงๆ เพราะยิ่ง
รู้สึกละอายใจและรู้สึกแย่เข้าไปอีกที่ตัวละครครูเคยแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดี
กับเด็กชายเท็ดดี้และในวันนั้นเองที่ตัวละครครูได้เลิกสอนหนังสือ เลิกสอน
การเขียนและเลิกสอนเลขคณิตแต่คุณครูเริ่มหันมาสอนที่ใจเด็กๆ แทน
หลังจากนั้นตัวละครครูก็ได้เอาใจใส่เท็ดดี้เป็นพิเศษ เมื่อตัวละครครูพยายาม
ช่วยเขา จิตใจของเขาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่งตัวละครครูได้ให้กำลังใจ
เท็ดดี้เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้น ภายในสิ้นปีนั้นเท็ดดี้ได้
กลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้อง แม้ว่าตัวละครครูจะบอกว่าครูรักเด็กทุก
คนเท่ากัน แต่เท็ดดี้ได้กลายไปเป็น 'ศิษย์โปรด' ของตัวละครครูไปแล้ว และ
หลังจากนั้นเท็ดดี้ได้เขียนจดหมายถึงตัวละครครูมาตลอดโดยในข้อความได้
บอกตลอดว่าตัวละครครูยังเป็นครูที่ดีทสี่ ุดที่เขาเคยมี และหลังจากนั้นสี่ปี
ผ่านไปเท็ดดี้ได้เขียนจดหมายถึงตัวละครครูว่าเขาได้รับปริญญาตรีแล้วเขา
ตัดสินใจที่จะเรียนต่ออีกนิดซึ่งจดหมายนั้นได้อธิบายว่าตัวละครครูยังเป็นครู
คนที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีแต่ตอนนี้ชื่อของเขายาวขึ้นอีกหน่อยจดหมายนั้นลงชื่อ
ว่า 'นพ. ทีโอดอร์ เอฟ สต๊อดดารด์' และในฤดูใบไม้ผลิได้มีจดหมายจากหมอ
เท็ดได้เชิญให้ตัวละครครูมานั่งในที่สำหรับพ่อแม่เจ้าบ่าวในงานแต่งงานซึ่ง
ตัวละครครูก็ได้ตอบตกลงและได้ใส่กำไลข้อมือเส้นที่มีลูกปัดหายไปหลายลูก
และฉีดน้ำหอมที่เท็ดดี้จำได้ว่าแม่เขาฉีดตอนที่ฉลองเทศกาลคริสต์มาสครั้ง
สุดท้ายด้วยกันตัวละครครูกับศิษย์ได้กอดกันกลมและคุณหมอเท็ดก็กระซิบ
ในหูตัวละครครูว่า 'ขอบคุณมากนะครับที่คุณครูเชื่อในตัวผม ขอบคุณมากที่
ทำให้ผมรู้สึกเป็นคนสำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผมสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้' ตัวละครครูกระซิบตอบพร้อมน้ำตานองหน้าว่า
'หมอเท็ดเธอเข้าใจผิดแล้วเธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ ได้ ครูไม่เคยรู้จักการสอนจนกระทั่งครูได้พบได้รู้จักเธอนั่นแหละ'
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ตัวละครครูได้เลือกเปิดกล่องของขวัญของเท็ดดี้กลางกองของขวัญอื่นๆ ในวันคริสต์มาสแม้ว่าของขวัญ
ของเท็ดดี้ถูกห่ออย่างหยาบๆ ในกระดาษลูกฟูกหนาๆ ที่ได้มาจาก 'ถุงใส่กับข้าว'และได้สวมกำไลลูกปัดที่ไม่ครบ
เส้นและขวดน้ำหอมที่เหลือน้ำหอมอยู่แค่ก้นขวด ครูได้รับการสนับสนุนทางสังคมทางด้านอารมณ์จากเท็ดดี้ที่ได้
เห็นคุณค่าจากสิ่งที่ตัวครูได้ทำเท็ดดี้จึงได้เดินมาบอกครูว่าวันนี้ครูตัวหอมเหมือนที่แม่ผมเคยหอมเลยครับ
ตัวละครครูได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการได้อ่านทบทวนประวัติของเด็กชายเท็ดดี้
แล้วทำให้ตัวละครครูเกิดความรู้สึกละอายใจในการกระทำของตนที่ได้เคยกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ
เด็กชายเท็ดดี้จนทำให้ตัวละครครูได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการสอนหนังสือ เลิกสอนการเขียนและเลิกสอนเลขคณิตแต่
คุณครูเริ่มหันมาสอนที่ใจเด็กๆ แทน
ตัวละครครู ได้เอาใจใส่ เท็ ดดี้ เป็ น พิ เศษเมื่ อ ตั วละครครูพ ยายามช่วยเท็ ด ดี้ จิตใจของเขาก็ก ลับ มามี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง ยิ่งตัวละครครูได้ให้กำลังใจเท็ดดี้เท่าไหร่ เขาก็ยิ่งตอบรับเร็วขึ้นเท่านั้น ตัวละครครูได้รับการ
สนับสนุนทางด้านอารมณ์จากเท็ดดี้โดยได้เห็นการตอบสนองที่ดีของเท็ดดี้จนกลายเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้อง
ตัวละครครูได้กอดคุณหมอเท็ดในงานแต่งของคุณหมอเท็ดแล้วหมอเท็ด ก็กระซิบในหู ตัวละครครูว่า
'ขอบคุณมากนะครับที่คุณครูเชื่อในตัวผม ขอบคุณมากที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นคนสำคัญและแสดงให้ผมเห็นว่าผม
สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้' ตัวละครครูกระซิบตอบพร้อมน้ำตานองหน้าว่า 'หมอเท็ดเธอเข้าใจผิดแล้ว
เธอต่างหากที่สอนครูว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้ ครูไม่เคยรู้จักการสอนจนกระทั่งครูได้พบได้รู้จักเธอ
นั่นแหละ' จากพฤติกรรมของตัวละครครูนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลป้อนกลับจากหมอเท็ดดี้
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6. แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่
2 ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
ชื่อ........................................................................................รหัสประจำตัวนักศึกษา............................
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่าน โดยการเติมคำในช่องว่างและทำเครื่องหมาย
✓ลงใน  ตรงกับสภาพตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
1. เพศ
 1.ชาย
 2.หญิง
2. พ่อแม่/เครือญาติ ประกอบอาชีพครู  1. มี
 2.ไม่มี
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการมีจติ วิญญาณความเป็นครู
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความรู้สึกนึกคิดที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวนักศึกษา โดยใน
แต่ละช่องมีตัวเลขกำกับที่แสดงถึงระดับความรู้สึกนึกคิดซึ่งมีความหมาย ดังนี้
5
หมายถึง
ท่านมีความรู้สึก/นึกคิดในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
ท่านมีความรู้สึก/นึกคิดในระดับมาก
3
หมายถึง
ท่านมีความรู้สกึ /นึกคิดในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
ท่านมีความรู้สกึ /นึกคิดในระดับน้อย
1
หมายถึง
ท่านมีความรู้สกึ /นึกคิดในระดับน้อยที่สุด
ข้อที่

รายการคำถาม
5

ด้านการเห็นคุณค่าตนเอง
1. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ฉันทำได้
2. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ฉนั
ทำได้
3. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถออกแบบวิธีการสอนที่มีกิจกรรมที่
ดึงดูดใจแก่ศิษย์ได้
4. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถสะท้อนศักยภาพของความเป็นครู

ระดับความรู้สึก/นึกคิด
4
3
2

1
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6.
7.

ในขณะปฏิบัติบทบาทหน้าที่ให้ศิษย์เห็นได้
ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันสามารถสำรวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองอยู่
เสมอ
ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าฉันช่วยเหลือศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายได้
ถ้าฉันได้สอน ฉันเชื่อว่าฉันปฏิบัติงานการสอนได้ตรงเวลาอย่างเสมอๆ

ข้อที่

รายการคำถาม

5.
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ด้านศรัทธาในวิชาชีพ
8. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าพลังแห่งความรักในอาชีพส่งผลให้เกิดความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน
9. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าความสำเร็จของศิษย์เป็นเป้าหมายที่สำคัญของ
คนเป็นครู
10. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าความสุขของคนเป็นครูคือการได้เป็นผู้ให้
11. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าอาชีพครูเป็นการสร้างเด็กให้มีความรู้ซึ่งถือว่า
เป็นการทำบุญ
12. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าคนเป็นครูมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นศิษย์
ประสบความสำเร็จ
13. ถ้าฉันเป็นครู ฉันเชื่อว่าการประกอบวิชาชีพครูเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันมี
ความหมายมากขึ้น
14. ถ้าฉันเป็นครู ฉันรู้สึกอายที่จะบอกใคร ๆ ว่าฉันเป็นครู
15. ถ้าฉันเป็นครู ฉันไม่เชื่อว่าการที่คนมาทำอาชีพครูเป็นเพราะได้ทำบุญ
มาดี
ด้านตระหนักในบทบาทของการเป็นครู
16. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรมจริยธรรม
17. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรเตรียมการสอนทุกครั้งก่อนเข้าคาบสอน
18. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรเข้าสอนตรงเวลา
19. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูมีความตั้งใจที่จะสอนนักเรียน เพื่อให้เขา
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน

ระดับความรู้สึก/นึกคิด
4
3
2

1
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20. ถ้าฉันเป็นครู เมื่อรู้ว่าศิษย์ได้รับความผิดหวังฉันคิดว่าครูต้องรู้สึกเห็นใจ
และเข้าใจความรู้สึกนั้นของศิษย์
21. ถ้าฉันเป็นครู เมื่อศิษย์มีปัญหาฉันคิดว่าครูใส่ใจที่จะมองปัญหาของ
ศิษย์อย่างลึกซึง้ ไม่ผิวเผิน
22. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรใช้คำพูดที่สุภาพตลอดเวลากับศิษย์
23. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าครูควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู
24. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าการทำความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไม่ใช่หน้าที่ครู
25. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีพลังในการทำงาน
26. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงาน
27. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูมีการธำรงเกียรติแห่งวิชาชีพครู
ข้อที่

รายการคำถาม
5

28. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความเพียรพยายามในการทำงาน
แม้จะเผชิญอุปสรรค
29. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมทุกอย่างถึงแม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน
30. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความรู้สึกท้าทายในการทำงาน
31. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องมีความสนใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือใน
กิจการของสถาบันเป็นอย่างดี
32. ถ้าฉันเป็นครู ฉันคิดว่าอาชีพครูต้องทำงานหนักแต่ได้ผลตอบแทนต่ำ
เป็นเรื่องไม่คุ้มค่า

ระดับความรู้สึก/นึกคิด
4
3
2

1

306
7. แบบบันทึกความคิดเห็นแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะเป็นครู เจตคติที่ดีตอ่ วิชาชีพครูและการ
สนับสนุนทางสังคม
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ส่วนที่ 1 แบบบันทึกความคิดเห็นการพัฒนาแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครู
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นแรงบันดาลใจโดยใช้การฟังเพลง “รางวัลของครู”
1) ข้อความใด/ภาพตรงไหนที่นักศึกษารู้สึกประทับใจตัวละครครูมากที่สุด แล้วตัวละครครูได้การรับ
การเสริมแรงทางบวกอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับอาชีพครู
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แล้วนักศึกษาอยากจะเป็นครูไหม เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กิจกรรมที่ 2 ตอกย้ำให้เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นครูเพิ่มมากขึ้นโดยให้ชมสื่อภาพยนตร์
“โรงเรียนปลายข้าว”
1) ฉากไหนหรือตรงจุดไหนของสื่อภาพยนตร์นี้ที่นักศึกษารูส้ ึกประทับใจมากที่สุด แล้วตัวละครครู
ได้รับการเสริมแรงทางบวกอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับอาชีพครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3) แล้วนักศึกษาอยากจะเป็นครูไหม เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ลงชื่อ.....................................................................ผูบ้ ันทึกความ
คิดเห็น
(…...............................……………………………………..)

ส่วนที่ 2 แบบบันทึกความคิดเห็นเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้านความรู้สึกและความรู้เชิงประเมินค่า
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูโดยการชมสื่อภาพยนตร์ “โรงเรียนปลายข้าว”
1) ฉากไหนหรือตรงจุดไหนที่นักศึกษาครูรู้สึกประทับใจบทบาทตัวละครครูมากที่สุดแล้วตัวละครครู
ได้รับการเสริมแรงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรกับวิชาชีพครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) แล้วนักศึกษาอยากจะประกอบวิชาชีพครูไหม เพราะอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) แล้ววิชาชีพครูมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 การมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้านแนวโน้มที่จะกระทำ
5) แล้วนักศึกษาจะวางแผนอย่างไรต่อที่จะเป็นครูที่ดีแล้วจะทำอะไรที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาครูแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อช่วยกันวิเคราะห์และอภิปรายภายในกลุ่มถึง
สถานการณ์สมมติตามประเด็นต่อไปนี้
1. ถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็กนักเรียนที่ติดยาแบบตัวละครปราชญ์แล้วในบทบาทครูจะทำอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
2. แล้วถ้านักศึกษาได้เจอกับเด็กนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนแบบตัวละครจิ๊บ แล้วในบทบาทครู
จะทำอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ให้นักศึกษาทำการอภิปรายร่วมกันทั้งห้องและช่วยกันสรุปการกระทำที่แสดงถึงการมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบบันทึกความคิดเห็นการสนับสนุนทางสังคม
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการสนับสนุนทางสังคม
คำชี้แจง ให้นักศึกษาบันทึกความคิดเห็นของกลุ่มตนเองตามรายการข้อคำถามที่กำหนดให้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อ่านและวิเคราะห์เอกสารเรื่องสั้น “ครูทอมสันกับเท็ดดี้”เพื่อตอกย้ำว่านักศึกษาครูได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมหลังจากมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครู
1580761730

การกระทำของครูทอมป์สัน

การสนับสนุนทางสังคม
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ ด้านวัตถุสิ่งของ
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ลงชื่อ....................................................... ....ผู้บันทึกความคิดเห็น
(…...............................……………………………………..)
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8. แบบสังเกตความถีข่ องการมีจิตวิญญาณความเป็นครูแล้วได้รับการสนับสนุนทางสังคม
จำนวนครั้งที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมของนักศึกษาทุกคน (10 คน)

รายชื่อนักศึกษา
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ.....................................................................ผู้บันทึกความคิดเห็น
(…...............................………………………………)

ครั้งที่ 10
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ต่ี รวจสอบเครื่องมือในการวิจัย

312

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร

1580761730

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์
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3. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร แสงอรุณ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

7. อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวัดทาง
พฤติกรรมศาสตร์และด้านจิตวิญญาณความเป็นครู
ข้าราชการบำนาญ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม
วิชาชีพครูและด้านจิตวิญญาณความเป็นครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวัดทาง
ศึกษาศาสตร์และด้านจิตวิญญาณความเป็นครู
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและด้านพฤติกรรมศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงคุณภาพและด้าน
พฤติกรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณความเป็นครูและ
ด้านวิจัยคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา
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8. อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพครูและ
ด้านวิจัยเชิงคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

314

1580761730

SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

ภาคผนวก ง
การตรวจสอบค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็นครู

315
ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดพฤติกรรมจิตวิญญาณความเป็นครู
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ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก Cronbach’s Alpha ข้อที่ ค่าอำนาจจำแนก
รายข้อ (r)
if Item Deleted
รายข้อ (r)
1
.165
.821
22
.089
2
.348
.818
23
.182
3
.450
.819
24
.364
4
.344
.817
25
.389
5
.330
.818
26
.562
6
.405
.815
27
.513
7
.589
.811
28
.493
8
.572
.811
29
.484
9
.242
.820
30
.310
10
.623
.810
31
.178
11
.436
.816
32
.396
12
.393
.817
33
.408
13
.360
.818
34
.336
14
.390
.818
35
.482
15
.414
.816
36
.463
16
.224
.820
37
.464
17
-.076
.824
38
.249
18
.222
.820
39
.537
19
.181
.830
40
.526
20
.233
.829
41
.215
21
.199
.820
ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.82

Cronbach’s Alpha
if Item Deleted
.823
.821
.817
.816
.811
.812
.815
.813
.819
.837
.817
.818
.817
.816
.817
.812
.819
.811
.814
.827
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ภาคผนวก จ
1. การวิเคราะห์ความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากเอกสารจิตวิญญาณความเป็ นครู
2. ตารางการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัย
3. ตารางเทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับ
การวิเคราะห์เอกสาร
4. การวิเคราะห์เนือ้ หาความหมายจิตวิญญาณความเป็ นครู
5. การวิเคราะห์เนือ้ หาการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติ วิญญาณความเป็ นครู
6. การวิเคราะห์เนือ้ หาเงือ่ นไขการมีจติ วิญญาณความเป็ นครู
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3. ตารางเทียบเคียงความหมายจิตวิญญาณความเป็นครูจากการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสาร
ผลการวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
องค์ประกอบ ลักษณะหรือตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในนิยาม ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย
1.ความ
1.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 1. การเห็น
1.1 ความสามารถของตนเองใน
ตระหนักรู้
ได้ดีถ่ายทอดเป็น
คุณค่าใน
การทำงานครู
เห็นคุณค่าใน 1.2 มีเทคนิคการสอนดีและหลากหลาย ตนเอง
ตัวเอง
1.3 รู้จกั ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้า
กับบริบทที่แวดล้อม
1.4 เป็นคนช่างสังเกต
1.5 ความสามารถในการจัดสรรเวลาที่มี
1.6 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.8 มีจิตวิทยาในการสอน
1.9 การเห็นคุณค่าในตนเอง
1.2 การให้ความสำคัญในการ
ประกอบวิชาชีพครู
1.10 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพของตน
1.3 ความมุ่งหวังที่จะประสบ
1.11 มีความเชี่ยวชาญในการสอน
ความสำเร็จในวิชาชีพครู
2. ศรัทธาใน 2.1 มีความรักศรัทธาในวิชาชีพ
2. ศรัทธาใน 2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพครู
วิชาชีพ
2.2 มีความสุขกับการสอน
วิชาชีพ
ในทางที่ดี
2.3 มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
2.2 ความเชื่อของการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครู
3. การให้
3.1 การปฏิบัติหน้าที่ครู
3.ตระหนักใน 3.1 บทบาทของการเป็นผู้ให้
ความสำคัญมี 3.2 มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อเด็ก
บทบาทของ ความรู้
คุณค่าของ
3.3 อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้คู่
การเป็นครู
บทบาทหน้าที่ คุณธรรม
3.4 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
3.6 มีความรับผิดชอบ
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ผลการวิเคราะห์เอกสาร
องค์ประกอบ ลักษณะหรือตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในนิยาม
4. ความ
4.1 มีความผูกพันระหว่างครูกับลูกศิษย์
ผูกพันมุ่งมั่น 4.2 ผ่อนปรนยืดหยุ่นอย่างมีเหตุผล
กระทำหน้าที่ 4.3 มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความ 4.4 การทำงานเชิงรุก
สัมฤทธิ์สูงสุด 4.5 มีความวิริยะอุตสาหะ
4.6 จิตอาสาและจิตสาธารณะ
4.7 การเสียสละในงานครู
4.8 มีความอดทน
4.9 เป็นผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์
5. การเป็น
5.1 ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและเมตตา
แบบย่างที่ดี 5.2 มีความปรารถนาดี
ของสังคม
5.3 ช่วยเหลือด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เพื่อนครูและลูกศิษย์โดยไม่ปิดบังอำพราง
5.4 เป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพื่อน
ครู
5.5 มีควาสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
5.6 การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน
5.7 การพูดจาไพเราะ
5.8 การให้เกียรติผู้เรียน
5.9 มีการประหยัดและสอนให้นักเรียน
ประหยัด
5.10 เข้าใจในตัวลูกศิษย์
5.11 การเห็นคุณค่าผู้อื่น
5.12 การเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ
5.13 บุคลิกภาพดี
5.14 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็น
กัลยาณมิตร
5.15 การปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค

ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย
3.2 การเป็นคูค่ ิดร่วมทุกข์ร่วมสุข
4. ยึดมั่น
ผูกพันใน
วิชาชีพครู

4.1 คุณลักษณะของความ
กระตือรือร้น

4.2 คุณลักษณะของการทุ่มเท
อุทิศ
4.3 คุณลักษณะของความจดจ่อ
ใส่ใจ
3.ตระหนักใน 3.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีที่
บทบาทของ เหมาะสมกับความเป็นครู
การเป็นครู
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Themes
การเห็นคุณค่า
ตนเอง

Sub-Themes
Code
ความสามารถของ
คิดว่าตนเองสามารถ
ตนเองในการทำงานครู ออกแบบวิธีการสอนที่มี
กิจกรรมที่ดึงดูดใจแก่ศิษย์
ได้
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คิดว่าตนเองสามารถ
สะท้อนศักยภาพของความ
เป็นครูในขณะปฏิบตั ิ
บทบาทหน้าที่ให้ศิษย์เห็น
ได้
คิดว่าตนเองสามารถทำสิ่ง
ต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมาย
คิดว่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วม
องค์การได้บรรลุเป้าหมาย

คิดว่าตนเองสามารถ
พัฒนาการสอนได้บรรลุ
เป้าหมาย

คิดว่าตนเองสามารถ
ช่วยเหลือศิษย์ได้บรรลุ
เป้าหมาย

Quotations
ครูเชื่อว่าถ้ามีเด็กคนหนึ่งในห้องเรียนของครูที่ไม่ทำ
การบ้านมาและมาลอกคำตอบในคาบหรือคุยกัน การที่มา
เรียนสายมาถึงก็เล่นไลน์หลับบ้างตื่นบ้าง ครูเชื่อใน
ศักยภาพและความสามารถของครูว่าสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนให้มีกิจกรรมดึงดูดใจที่ทำให้เด็กอยากเรียน
มากขึ้นได้ (ครูคนที่1)
เรามั่นใจว่าเราสามารถสะท้อนศักยภาพของเราให้ลูกศิษย์
เห็นในขณะที่ปฏิบัตหิ น้าที่อยู่แล้วผ่านการสอน ผ่านการ
ให้คำปรึกษา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม (ครูคนที่4)

เราตระหนักรู้ว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือมีคุณค่า
พอที่สอนเด็กได้และสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
ภาระงานสอนเหล่านั้นได้ดีเช่นกัน(ครูคนที่5)
เราก็เชื่อว่าเรามีฝีมือซึ่งในแต่ละหน่วยงานก็จะเชิญพี่ไป
ช่วยงาน ซึ่งพี่จะมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าถ้า
ใครเรียกพี่ไปใช้ พี่มีความรู้สึกว่าเขาให้เกียรติพี่ พี่ก็จะไป
ช่วยเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้ก็มีหลายคนถามว่าแล้วทำไม
ต้องทำเยอะขนาดนี้ ก็บอกไปว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เกินกำลัง
พี่(ครูคนที่8)
เวลาที่สอนในรายวิชาก็มักจะบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าเด็ก
ไม่ตั้งใจเรียนถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการสอน
เพราะเวลาสอนแต่ละเดือนแต่ละปีไม่เหมือนกันแต่จะ
เรียนรู้จากการสอนครั้งก่อนหน้าเสมอ เพราะเชื่อว่าเรา
สามารถเรียนรู้จากหน้างานแล้วเอาตรงนั้นเป็นองค์ความรู้
ของตัวเองเพื่อเอาไปปรับได้(ครูคนที่11)
จะเป็นเด็กสามกลุ่มที่เป็นปีแรกที่ได้สอนในช่วงแรกที่เข้า
มาก็รู้สึกได้ว่าห้องแรกที่สอนจะไม่ดีเท่าไหร่ แต่ว่าห้องที่
สามมันจะดีมาก เพราะเชื่อว่าเราสามารถเอาข้อผิดพลาด
จากห้องที่หนึ่งที่สองมาปรับวิธีการสอนเพื่อใช้กับห้องที่
สามได้ (ครูคนที่14)
ตอนฝึกสอนมีนักเรียนอนุบาลคนหนึ่งเห็นหน้าพี่ด่าพี่
ตลอด จนได้มารู้ว่าโดนแม่เลี้ยงตีที่แฟลตตำรวจ พี่เลยมี
ความรู้สึกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันสามารถเป็นที่พึ่งของเธอได้
ฉันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเธอได้ ดีกว่าฉันนั่งอยู่เฉยๆ
(ครูคนที่12)
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Sub-Themes
การให้ความสำคัญใน
การทำงานครู

Code
เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับศิษย์ใน
อนาคตได้
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เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับองค์การ

การเห็นคุณค่า
ตนเอง (ต่อ)

การให้ความสำคัญใน
การทำงานครู (ต่อ)

เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับการสร้าง
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาครู
เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้ศิษย์
เห็น

เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับบทบาทหน้าที่
ครู

Quotations
จะเน้นให้ศิษย์ได้ตระหนักถึงความเป็นครูมืออาชีพมากกว่า
ที่จะมุ่งเป็นอาชีพครู เพื่อให้เค้าตระหนักว่าการเป็นครูจะ
ไม่ใช่แค่มาเรียนแล้วออกไปก็จบไปเป็นครูเท่านั้นหมายถึง
ต้องทำงานและมีใจที่จะต้องรักในการที่จะไปเป็นครู (ครู
คนที่2)
จะสอดแทรกเรื่องการเห็นคุณค่าแห่งตนให้แก่นักศึกษา
ตลอดเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าถ้าศิษย์ไม่มีตรงนี้
เขาจะไปต่อไม่ได้แล้วบางครั้งถ้ามีอะไรเข้ามาเยอะๆ เขาก็
จะทำร้ายตัวเองบางทีมันมีเยอะแยะมากมายด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ของเขา(ครูคนที่8)
ด้วยความที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อาจารย์ก็อยากให้มาช่วยงาน
อาจารย์ที่เป็นเลขาฯคณะครุศาสตร์แล้วอาจารย์ก็เป็น
หัวหน้าพัสดุคณะ พี่ก็เป็นผู้ช่วยสองอันเลยก็คิดว่าทำงาน
ให้มหาวิทยาลัย แล้วพี่ก็มาเป็นคณบดีที่นี่ต่อมันก็หล่อ
หลอมมาตั้งแต่เรียนสิ่งที่เราได้ก็คือความทุ่มเทเวลาความ
มุ่งมั่นตั้งใจแล้วเราก็ทำเพื่อส่วนรวม เพื่ออาจารย์เพื่อ
นักศึกษาเพื่อคณะของเรา(ครูคนที่3)
เคยรู้เคยเห็นพื้นฐานครูในอดีตเป็นอย่างไรและก็เคยเป็น
นักศึกษาครูมาแล้ว ก็มักจะเน้นย้ำและปลูกฝังในเรื่องของ
การสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แก่นักศึกษาครูให้รู้ว่าคน
นี้มาจากคณะครุศาสตร์ตัวตนของความเป็นครูนี่มันจะ
แตกต่างซึ่งเชื่อว่าส่วนนี้สำคัญ (ครูคนที่7)
ไม่เคยสายเพราะตระหนักรู้ว่าถ้าไม่ตรงต่อเวลาอะไรจะ
เกิดขึ้น สมมติเด็กที่เราสอนมี 10 คน 10 คนนี้ก็จะเป็นครู
ที่ไม่ตรงต่อเวลา ซึ่งเรามองเห็นสิ่งที่มันจะเป็นผลกระทบ
ต่อเด็กในอนาคตได้ (ครูคนที่9)
การที่เราทำตัวเป็นตัวอย่างนั่นก็แสดงว่าเราได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของความเป็นครูอยู่ในตัวอยู่แล้วเชื่อว่ามันมี
ความสำคัญและเราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์เห็น
ได้ (ครูคนที่10)
ถ้าเราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าตอนนี้เราเป็นใครทำหน้าที่
อะไรแล้วสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ากับสังคมมากแค่ไหนเราจะ
ไม่ค่อยมีคำถามว่าทำไปเพื่ออะไร ถ้าเรามองว่างานของเรา
มันเป็นงานที่เกิดประโยชน์มีคุณค่าและเป็นงานที่สำคัญ
มากต่อความงอกงามของใครหลายคน (ครูคนที่11)
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ศรัทธาใน
วิชาชีพ

Sub-Themes

Code
เห็นว่าสิ่งที่ตนเองทำมี
คุณค่ากับอาชีพครู

ความมุ่งหวังที่จะประสบ
ความสำเร็จในวิชาชีพครู

คิดว่าตนเองมี
ความสามารถและ
สามารถสอบบรรจุครูได้
บรรลุเป้าหมาย
คิดว่าตนเองสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่าง
เต็มที่และบรรลุ
เป้าหมาย
คิดว่าตนเองสามารถ
เป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัยได้ตาม
เป้าหมาย

ความเชื่อเกี่ยวกับวิชาชีพ เชื่อว่าคนเป็นครูต้องมี
ครูในทางที่ดี
ใจรักในอาชีพ
เชื่อว่าครูเป็นอาชีพที่
สร้างบุญกุศล
เชื่อว่าคนเป็นครูต้อง
ศรัทธาในวิชาชีพ
เชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดีที่สุด
เชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดีและมั่นคง

Quotations
ด้วยความที่เป็นครูการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นส่วนที่
สำคัญและก็ต้องเยอะกว่าอาชีพอื่นเพราะครูมันเป็น
ต้นแบบต้องถ่ายทอดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังไว้สูงว่า
ครูจะต้องเป็นต้นแบบทั้งด้านความรู้และการถ่ายทอดด้าน
ต่าง ๆให้แก่ศิษย์ (ครูคนที่16)
ยังจำได้เลยว่าวันแรกๆ คนไปสอบสาขานี้ไม่กี่คน ผล
ปรากฏว่าคนเจอข้อสอบก็ค่อยๆ ทยอยหายไปกัน เราก็ยืน
หยัดสอบไปจนวันสุดท้ายของการสอบสอน ผลปรากฏว่า
สอบได้และได้บรรจุครั้งแรกที่สงขลา (ครูคนที่6)
พี่ก็เชื่อว่าอาจารย์ที่นี่ค่อนข้างไว้วางใจในตัวพี่และมักจะ
มอบหมายงานให้พี่ทำ แม้งานบางอย่างจะเป็นงานที่พี่ไม่
เคยทำมาก่อนและพี่มองว่ายาก แต่พี่ก็ทำจนสำเร็จ (ครูคน
ที่10)
เราต้องสร้างเป้าหมายเพื่อให้เราไปถึงสิ่งนั้น พี่ก็ไม่คิดว่าจะ
ได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่พี่พยายามที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาทำในสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ จนวันนี้พี่ก็ได้มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วเป็น
อาจารย์ที่สอนครูตามที่พี่ตั้งเป้าหมายไว้ (ครูคนที่13)
อาชีพครูต้องมีใจในการทำงานและมีใจที่จะรักในการที่จะ
ไปเป็นครู (ครูคนที2่ )
เชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีแต่สร้างบุญ ไม่ได้ทำบาปเลย
หากเปรียบกับบางอาชีพอาจจะมีเรื่องของการทำบาปเข้า
มาเกี่ยวข้อง (ครูคนที่3)
มีความศรัทธา คนเป็นครูต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพครู
ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ (ครูคนที่5)
เพราะศรัทธาในอาชีพครูตั้งแต่แรก เมื่อมีคนมาทัก มาท้วง
ติง พี่ก็ไม่เฉ ก็ไม่เปลี่ยน เพราะพี่เชื่อว่าอาชีพครูเป็นอาชีพ
ที่ดีที่สุด (ครูคนที่9)
ตั้งใจเลือกอาชีพครูตั้งแต่แรก เพราะเชื่อว่าอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ดี มั่นคง และเป็นอาชีพของตัวเองในการทำมาหา
กินในชีวิตนี้ (ครูคนที่10)
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ศรัทธาใน
วิชาชีพ(ต่อ)

ความเชื่อของการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครู

Quotations
เชื่อว่าคนเป็นครูต้องได้รับการบ่มเพาะและปลูกฝังแต่สิ่งที่
ดีๆ มาจากครู (ครูคนที่7)

พี่เชื่อว่าคนเป็นครูต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (ครูคนที่
12)
เชื่อว่าพลังแห่งความรักใน ด้วยความรักในบทบาทหน้าที่ครูที่ตัวเองทำ พี่เคยเป็นครู
อาชีพจะทำหน้าที่ครูอย่าง เอกชนมาก่อน เราก็รักในอาชีพครูแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรา
เต็มที่
ต้องการมัน ซึ่งจะมีเงื่อนไขขององค์การเข้ามาเกี่ยวข้อง
ความศรัทธามันทำเพื่อเงินไม่ได้ ทำเพื่ออุดมการณ์ที่เรา
ต้องการ(ครูคนที่13)
เชื่อว่ารากลึกของความเป็น รากลึกของความเป็นครู คือไม่หวังอะไรจากศิษย์นอกจาก
ครูคือการเห็นศิษย์ประสบ ได้เห็นศิษย์ประสบความสำเร็จและได้ดีเพราะคนเป็นครู
ความสำเร็จ
พร้อมที่จะช่วยเหลือศิษย์ตลอดเวลาทั้งในและนอก
ห้องเรียน (ครูคนที่14)
เชื่อว่าครูมีความห่วงใย
เชื่อว่าคนเป็นครูต้องมีความห่วงใยลูกศิษย์โดยคิดเหมือน
ศิษย์เหมือนแม่ที่ห่วงใยลูก ลูกตัวเอง โดยไม่คิดว่าจะต้องได้ผลตอบแทนอะไรจาก
โดยไม่หวังผลตอบแทน
ศิษย์ (ครูคนที่15)
เชื่อว่าสิ่งที่สำคัญของครู
พี่เชื่อว่าสิ่งสำคัญของคนเป็นครูต้องมีใจรักในอาชีพครูเป็น
ต้องมีใจรักในอาชีพเป็น
เบื้องต้น เพราะตัวพี่รู้สึกรักและศรัทธาในอาชีพครู(ครูคน
เบื้องต้น
ที่16)
เชื่อว่าครูพัฒนาศิษย์ได้
เราต้องเชื่อในวิชาชีพเราก่อนว่า ในการที่จะเป็นครูต้อง
ส่งเสริมหรือว่าสามารถพัฒนาศิษย์ศิษย์ให้เรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่และเต็มศักยภาพ (ครูคนที่1)
เชื่อมั่นว่าครูต้องเสียสละ
เชื่อว่าคนที่เป็นครูนอกจากจะสอนให้ความรู้กับลูกศิษย์
ตน
แล้วยังต้องเสียสละเวลาเพื่อช่วยให้ศิษย์ประสบ
ความสำเร็จและสร้างให้ศิษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ครูคน
ที่3)
เชื่อว่าพลังแห่งความรักใน สิ่งแรกเลยสำหรับคนที่จะเป็นครูคือความรัก รักในสิ่งที่เรา
อาชีพส่งผลให้เกิดความ
ทำ รักที่จะเป็นครู รักในอาชีพการสอน รักในการที่จะ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน
ทำงานไม่ว่างานนั้นมันจะหนักแค่ไหน นักศึกษาจะเยอะ
หรือแม้แต่จะมีเรื่องอะไรต่าง ๆ เข้ามาก็ตาม แต่เราก็ยัง
ทำมันได้เพราะเรารักมัน(ครูคนที่5)
เชื่อว่าครูเป็นตัวแบบที่ดีให้ คนที่จะเป็นครูต้องเป็นตัวแบบที่ดีให้ศิษย์เห็น ทั้งการเข้า
ศิษย์เห็นได้
สอนต้องตรงเวลาทุกคาบ ต้องมีความอดทน ต้องสอน
ความรู้ใหม่ๆ ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันซึ่งผลที่ได้รับจากการที่เราทำหน้าที่ครู คือ
ผลการประมินจากศิษย์ที่สะท้อนออกมาว่าศิษย์รู้สึกชอบ
ในสิ่งที่เราได้ทำออกมาให้ศิษย์เห็น(ครูคนที่6)
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ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นครู

บทบาทของการเป็น
ผู้ให้ความรู้

Code
เชื่อมั่นว่าครูต้องสอนศิษย์
ได้
เชื่อว่าความสำเร็จของศิษย์
เป็นเป้าหมายที่สำคัญของ
ครู

Quotations
ต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นครูแล้วต้องสอนศิษย์ได้ ต้องสร้าง
ความเชื่อมั่นตรงนั้นผู้เรียนถึงจะเกิดศรัทธา (ครูคนที่8)
เป้าหมายของครูคือการได้เห็นศิษย์ประสบผลสำเร็จ
เพราะเชื่อว่าคนเป็นครูมักจะทำอะไรด้วยความรักความ
ผูกพันและความศรัทธาในสิ่งนั้น ถ้าทำแล้วสำเร็จถือว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์(ครูคนที่9)
เชื่อว่าครูต้องมีความ
สิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นครูคือความรับผิดชอบต่อศิษย์ไม่
รับผิดชอบต่อศิษย์ในทุก
ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้หรือบุคลิกภาพคุณลักษณะต่าง
เรื่อง
ๆ ที่จะต้องเกิดกับศิษย์มันคือความรับผิดชอบของคนเป็น
ครูทั้งหมด (ครูคนที่11)
ให้ความรู้ที่สนุกสนาน
ทุกชั้นปีจะใช้รูปแบบเดียวกันคือพยายามที่จะไม่บรรยาย
หลากหลาย
แต่จะเป็นการสรุปในกรณีที่เค้าสับสนประเด็น แล้วก็จะ
พยายามสลับกิจกรรม เช่น สอนแบบจิ๊กซอว์แบบนี้เด็กก็
จะสนุกสนาน เอารางวัลมาล่อหรือว่าบางครั้งก็ไม่กลุ่ม
ใหญ่ แต่ยังไงก็จะต้องให้เค้าได้แชร์เพราะยึดหลักว่า
ความรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
(ครูคนที่2)
ให้ความรู้เต็มที่แก่ศิษย์
จะบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องทำหน้าที่ของการสอนคนให้
ศิษย์ได้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ (ครูคนที่5)
ให้ความรู้ศิษย์ทุกเรื่องที่
อย่างครั้งหนึ่งศิษย์อยากรู้ข้อมูลของการสมัครครูคืนถิ่น
อยากรู้
ศิษย์ก็มาบอกว่าครูครับเรามาเปิดห้องเรียนดีกว่า เราก็
เพิ่งรู้ว่าศิษย์เริ่มมีความกระหายในการเรียนรู้ ก็เลยบอก
ศิษย์ว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็รวมกลุ่มกันมา แล้วก็สนทนากัน
ถ้าเด็กอยากได้เราต้องแบบรีบสานต่อความรู้ (ครูคนที่11)
สอนสิ่งที่ถูกหรือผิดได้อย่าง เราก็จะบอกเรื่องมารยาท เน้นย้ำแม้กระทั่งการใช้คำพูด
ตรงไปตรงมา
ของศิษย์ต่อครูผู้สอน เราต้องสอนต้องพูดในสิ่งที่ผิด
ค่อยๆพูด ค่อยๆบอกว่ามันคืออะไรผิดถูกให้ตัดสินใจเอง
เพราะสังคมไทยระบบเกื้อหนุน มันผิดก็ไม่รู้ ถูกก็ไม่รู้แต่
พวกเราในฐานะครูของครูเราต้องช่วยเหลือ (ครูคนที่15)
บทบาทหลักของครูคือผู้ให้ บทบาทหน้าที่หลักของครู คือจะต้องเป็นผู้ให้ ผู้ให้คำสั่ง
ความรู้ศิษย์
สอน คือคนที่เป็นครูก็จะรู้เลยว่าจะต้องทำอะไร มันต้อง
เป็นอย่างไร(ครูคนที่16)
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ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นครู(ต่อ)

การเป็นแบบอย่างที่
ดีที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู

Code
ร่วมแก้ปัญหาเพื่อให้ศิษย์
ได้รับราชการครูพันธุ์ใหม่

Quotations
เคยมีอยู่ปีหนึ่งนักศึกษาครูพันธุ์ใหม่ เกรดหลุดไปไม่ถึง
เกณฑ์พอดีวิชาของครูเป็นวิชาเทอมสุดท้ายให้เกรด C ไป
แล้ว เด็กคนนี้ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่า อาจารย์ครับ
ผมขอเกรดบี ก็เลยบอกว่าตอนที่ครูให้เราทำงานทำไมเรา
ไม่ทำ พอถึงวันนี้คุณมาขอเกรดนะครูให้ไม่ได้หรอก อีกวัน
หนึ่งก็มานั่งรอแบบนั้นแหละก็เลยต้องไปคุยกับรองฝ่าย
วิชาการว่าเป็นเด็กทุน นอกจากจะไม่ได้เข้ารับราชการ
แล้วต้องใช้หนี้เป็นแสน (ครูคนที่1)
ร่วมแก้ปัญหาลูกศิษย์ขาด อย่างเช่นลูกศิษย์มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนทั้ง
แคลนข้าวของเครื่องใช้ที่
เรื่องเงินทองเรื่องของอาหาร เรื่องของเสื้อผ้า เราเป็นครู
เกี่ยวกับการเรียน
ถ้าเราช่วยได้เราก็ควรจะช่วยเขาเช่นถ้าคนไหนมีชุดมากมี
เหลือหรือพี่ที่จบไปแล้วก็เอามาบริจาคให้น้องหรือบางคน
ไม่มีข้าวกินก็มาแบ่งเพื่อนบ้างคนละนิดละหน่อยให้เพื่อน
ได้กิน แล้วก็ครูก็แบ่งให้เขาซึ่งครูต้องเป็นคนนำ(ครูคนที่3)
ร่วมรับรู้และแก้ไข
พี่เคยเห็นศิษย์โพสต์ข้อความบนเฟสบุค๊ พี่ก็จะรู้สึกในสิ่งที่
พฤติกรรมของศิษย์ให้
โพสไม่ใช่ว่าผ่านเฉย แต่พี่จะร่วมรู้สึกโดยจะรอดูว่าเขาจะ
เหมาะสม
ทำอะไรต่อ เรากำลังดูว่าเขาจะใช้วิธีไหน มากกว่าที่เราจะ
ไปโต้ตอบที่หน้าวอลล์ตรงนั้น สิ่งสำคัญคือร่วมรู้สึกกับ
พฤติกรรมบางอย่างของศิษย์ที่อาจไม่พึงประสงค์แล้วก็หา
วิธีการช่วยเขา(ครูคนที่11)
ก็จะมีบางคนที่อินดี้มากเพราะเป็นเด็กทัศนศิลป์เขาก็จะ
ไปเที่ยวแล้วขาดเรียนก็จะเรียกเขามาคุยมาถามว่ามี
ปัญหาอะไรหรือเปล่า เราก็บอกว่าให้คุยกับแม่ให้ไหมเขา
ก็บอกทำไมต้องคุยก็ครูจะให้เธอไปเลิกเหล้าคือเธอจบแล้ว
เธอต้องไปเป็นครูเขาก็เลยบอกว่าขอปรับตัวนิดหนึ่งไม่
ต้องบอกแม่นะ ตอนนี้เริ่มลดน้อยลงแล้ว(ครูคนที่15)
ร่วมรับรู้สารทุกข์สุขดิบของ คือไม่ใช่สอนอย่างเดียวแต่เราก็ต้องรับรู้สารทุกข์สุขดิบ
ศิษย์
ให้แก่ศิษย์(ครูคนที่12)
ตัวแบบของการไม่มีหนี้สิน ในส่วนของการเป็นตัวอย่างที่ดี ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของครูใน
การเก็บออม
ระดับประเทศก็คือหนี้สิน การที่ครูรู้ถึงการจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายจะช่วยทำให้เค้าสามารถปลอดหนี้สินหรือ
สามารถทำให้หนี้สินที่มีอยู่ได้ลดน้อยถอยลงไป ดังนั้นการ
ที่จะให้ผมเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือตัวอย่างของการไม่มี
หนี้สิน การเก็บออม(ครูคนที่4)

350
Themes

Sub-Themes

Code
ตัวแบบของการปลดหนี้
จัดทำบัญชีครัวเรือน
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ประหยัด
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ตัวแบบของการตรงต่อ
เวลา

ตัวแบบของการใช้วาจาที่
สุภาพ

ตัวแบบของลักษณะความ
เมตตาต่อศิษย์

Quotations
การเป็นตัวอย่างจะใช้ตลอดเวลาเตือนตนตลอดเวลา มี
ระยะหนึ่งที่ได้ไปสอนในวิชาพื้นฐานเรื่องความเป็นครู ซึ่ง
เป็นวิชาที่ต้องปฏิบตั ิ เพราะฉะนั้นจะไม่มีสายเพราะว่า
จะต้องเป็นต้นแบบให้แก่นักศึกษาครู ซึ่งตัวนี้ถือว่าสำคัญ
...เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่ของการมีจิตวิญญาณความเป็น
ครูต้องปลดหนี้ให้ได้ แล้วสิ่งที่แก้ได้แล้วทำได้จริงที่ได้สอน
เด็กก็คือ การทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็น
หนี้มาเลย(ครูคนที่9)
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพี่ก็จะแทรกให้กับเค้าคำว่า
พอเพียงพี่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การรู้จักประหยัด การใช้
สิ่งของในห้อง การใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าไม่
พอเพียงเค้าก็จะเบียดเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันจะก่อให้จิต
วิญญาณครูเค้าหายได้ พี่คิดว่าทำเป็นตัวอย่างให้ศิษย์ดูทุก
อย่างแล้วเขาก็จะซึมซับต้นแบบของเราเอง(ครูคนที่12)
อาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลาและใส่ใจนักศึกษาทุกคน เวลา
นำเสนองานหากไม่ถูกต้องตรงไหนก็คอยให้คำแนะนำ
สอนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ นี่คือผลการประเมิน
การสอนที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมาให้พี่ได้เห็นว่าสิ่งที่พี่
ทำให้เขาเห็นเขารับรู้ได้ (ครูคนที่6)
ครูมีภาพติดในใจ ครูอาจจะเป็นครูยุคเก่าถือว่าเป็นยุค
โบราณห้าสิบอัพขึ้นไปถือเป็นคนโบราณ เพราะฉะนั้นครูก็
ต้องเป็นแบบอย่างให้ดูทั้งการใสใจ ห่วงใย การวางตัว การ
พูดการจาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ควรทำอย่างไร(ครูคนที่7)
เรื่องภาษาสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่จะเป็นครูต้อง
พยายามแสดงความเป็นมิตรต่อศิษย์ ไม่รู้ว่าปัญหาเขาคือ
อะไร ถ้าเราไม่มีกัลยาณมิตรเรื่องของภาษาหรือสุนทรียะ
ทางภาษาไม่ดีมันก็จะทำให้เป็นจุดบอดกับเขาแล้วเขาก็จะ
ไม่อยากเรียนได้(ครูคนที่8)
เราอาจจะคุ้นเคยกับครูที่มีลักษณะของความเมตตา
ความหวังดีต่อศิษย์เพราะครูสมัยแต่ก่อนต้องยอมรับเลย
ว่าครูสมัยแต่ก่อนมีความเมตตาสูง เราเคยเห็นครูอยู่ใน
หมู่บ้านแล้วก็เมตตา
เรา เราก็เลยซึมซับบุคลิกภาพลักษณะของครูแบบนี้มา(ครู
คนที่10)
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Sub-Themes

Code
ตัวแบบของการ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาผู้อื่น
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ตัวแบบทางด้านจิตใจ
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ตระหนักใน
บทบาทของการ
เป็นครู(ต่อ)

การเป็นแบบอย่างที่
ดีที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู (ต่อ)

ตัวแบบของบุคลิกภาพของ
คนเป็นครู

ตัวแบบของการวางตัวที่ดี
ตลอดเวลา

ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู

ความกระตือรือร้น

กระตือรือร้นมุ่งมั่นในการ
ทำงานครู

กระตือรือร้นที่จะไปสอน

ยืดหยุ่นทางจิตใจสูง
ในขณะทำงานครู

Quotations
เราเป็นครูต้องเป็นแบบอย่างให้ศิษย์เห็น อย่างเอกลักษณ์
ที่บ่งบอกถึงความเป็นครูคือเราต้องมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อหรือ
มีเมตตาต่อผู้ที่ไม่รู้ เป็นผู้รู้จักให้ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เลย น่าจะเป็นบุคคลที่ไม่นิ่งดูดาย คือ ถ้าเราเห็นบุคคลใด
ที่ต้องการความช่วยเหลือ บุคคลใดที่ยังไม่รู้หรือยังไม่มี
ความรู้ เราก็ต้องบอกต้องสอนการเป็นผู้ให้การเป็นผู้
ถ่ายทอด(ครูคนที่16)
พี่เป็นทั้งตัวแบบภายใน เช่นเห็นคนข้างถนนเราก็อยากจะ
ไปช่วยเหลือ เห็นคนที่ตกทุกข์ถ้าช่วยได้เราก็อยากไปช่วย
ก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ส่วนตัวแบบภายนอกพี่
ก็แสดงออกมาให้เขาเห็นเวลาที่พี่สอนเพราะพี่จะสอน
เต็มที่เต็มเวลา (ครูคนที่15)
พี่มองว่าปลายทางของคนที่เป็นครูต้องมีเอกลักษณ์ของ
การเป็นตัวแบบที่ดี ซึ่งพี่ได้แสดงตัวแบบให้ศิษย์ได้เห็นได้
จากบุคลิกลักษณะการพูดจากับศิษย์ การปฏิบัติอันนี้ก็
เห็นในเชิงกายภาพอยู่แล้ว(ครูคนที่11)
คนที่เป็นครูต้องเป็นครูทุกที่เหมือนเป็นตัวแบบให้ศิษย์ดู
ทุกที่ทุกเวลาด้วยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในห้องเรียน อยู่ใน
โรงเรียนเท่านั้นเมื่อออกจากห้องเรียนไปแล้วก็ยังต้องเป็น
ครูให้ศิษย์เห็น(ครูคนที่14)
เราเป็นครูต้องมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นและพร้อมที่จะ
แก้ปัญหา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับศิษย์เราในห้องเรียนก็
ตาม เราจะต้องตั้งคำถามเพื่อให้ศิษย์ได้โชว์ศักยภาพหรือ
เปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เขาโชว์ศักยภาพของเขาให้ได้
(ครูคนที่1)
เราต้องไปสอนให้ตรงเวลา เรานัดคำเด็กคำไหนก็ต้อง
รักษาคำพูด ถึงเวลาต้องกระตือรือร้นที่จะไปสอนนี่คือ
ความผูกพันในหน้าที่ของตัวเอง(ครูคนที่4)
เราเป็นครูต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจสูงในขณะทำงาน
เราต้องรู้จักกระตุกต่อมเด็ก ตัวนี้คือสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้น
ถ้าเรารู้จักเด็กเราจะกระตุกต่อมเด็กที่มันตรงจริตของเขาก็
จะขึ้น เด็กบางคนมันดื้อก็เอาใจใส่มากหน่อย เด็กเขาจะ
รู้สึกให้ความสำคัญเมื่อคุณครูให้เวลากับเขา เราก็จะให้
ความเท่าเทียม(ครูคนที่9)
คนเป็นครูก็ต้องมีความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ค่อนข้างสูง
เพราะพฤติกรรมไม่ดีของเด็กก็มีเยอะแต่เราก็ต้องอดทน
ชี้แนะ แล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วเขาก็จะกลับมาขอ
โทษเราว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องแต่เราก็ไม่เป็นไรแต่ใช้
เหตุผลบอกเขา (ครูคนที่13)
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Themes

Sub-Themes

การทุ่มเทอุทิศ

Code
เพียรพยายามในงานครู

เต็มที่กับการทำงานครู
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เสียสละอุทิศเวลาเพื่องาน
ครู
เต็มที่กับการสอน

เต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในการทำงานครู

ยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพครู(ต่อ)

การทุ่มเทอุทิศ(ต่อ)

เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ
ในงานครู
เต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายในงานครู

ทุ่มเทเสียสละในงานครู

ความจดจ่อใส่ใจ

เป็นสุขในการทำงาน
เหมือนเวลาผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว

Quotations
พี่รักในสิ่งไหนพี่ก็จะทำในสิ่งนั้นได้ดี แล้วถ้าเรารักที่จะเป็น
ตรงนี้แล้วเราก็ต้องทำให้เด็กรักในสิ่งที่เราสอนที่เรากำลัง
เพียรพยายามทำในหน้าที่ของคนเป็นครู (ครูคนที่11)
เราเป็นครู พี่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ครูต้องมีคือความ
เพียรพยายามที่จะพัฒนาเด็กให้มีครบทุกด้านเลย
เพราะฉะนั้นคนเป็นครูต้องมีสิ่งนี้(ครูคนที่15)
พี่เป็นลักษณะของครูที่ทำงานด้วยใจ จะเต็มที่กับการ
ทำงาน ไม่ละเลยต่องาน มองว่าความสำเร็จของลูกศิษย์
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดจะประมาณนั้น (ครูคนที่2)
เราเป็นครูจะต้องมีความเสียสละอุทิศเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก
ศิษย์เพื่อที่จะให้เขาสามารถเรียนรู้แล้วสามารถอยู่ในสังคม
และเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป(ครูคนที่3)
พอพี่มานั่งอ่านผลการประเมินการสอนจากเด็กพี่เลย
เข้าใจว่า เด็กบอกว่าพี่เป็นคนสอนเต็มที่ และเต็มที่ทุกครั้ง
ที่ได้สอน (ครูคนที่6)
เราจะต้องทำให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพและต้องมีใจรักและ
ผูกพันในบทบาทหน้าที่ครูด้วย เช่นจะไปเป็นครูอนุบาล
คุณก็ต้องไปสอนเด็กหรือทำอะไรให้แก่เด็กด้วย” (ครูคนที่
7)
เราก็เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามคือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
พร้อมที่จะดำเนินการ พร้อมที่จะช่วยเหลือแสดงตัวและไม่
นิ่งดูดายในงานของเรา(ครูคนที่8)
ส่วนในเรื่องของการทำงานที่นี่พี่ค่อนข้างผูกพันเพราะพี่
เรียนที่นี่และสอนที่นี่ ดังนั้นพี่มักจะเต็มที่กับหน้าที่ที่ได้รับ
พอทำงานก็มักจะได้ความไว้วางใจและมอบหมายงานให้
ซึ่งพี่ก็คิดว่าพี่เต็มที่กับทุกงาน(ครูคนที่10)
พี่คิดว่าตัวเองเป็นคนทุ่มเท เสียสละที่จะสอนศิษย์นะคือ
เจอลูกศิษย์ที่ไหนอะไรอย่างไรก็ยังปรึกษาได้ พูดคุยได้ให้
ความช่วยเหลือได้ ดูแลได้ตลอด(ครูคนที่14)
ครั้งหนึ่งคณะครุศาสตร์เคยเอาเด็กไปฝากไว้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ให้เด็กสาขาเดียวกันเรียนด้วยกัน แต่เด็ก
คณะครุศาสตร์กลับได้รับการดูแลที่ไม่เท่าเทียมกับเด็ก
คณะวิทยาศาสตร์ พี่ก็พยายามมาสอนเสริมพื้นฐานความ
เป็นครูให้เด็กเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กได้ความรู้เต็มที่เหมือนกับ
เด็กปีก่อนๆ (ครูคนที่16)
เราไปสอนทุกครั้งเราก็มีความสุข บางทีสอนจนเลยชั่วโมง
ไม่เหนื่อยที่จะสอนไม่เหนื่อยที่จะพูดเพราะว่าเราคิดเสมอ
ว่าเด็กที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย เค้าจะเติบโตเป็นต้นไม้ต้น
ใหม่ซึ่งเรากำลังใส่ปุ๋ยพรวนดินให้กับเค้า” (ครูคนที่5)
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5. การวิเคราะห์เนื้อหาการถ่ายทอดทางสังคมของครูผู้มีจติ วิญญาณความเป็นครู
Themes
Sub-Themes
ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู
มิติเนื้อหา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นครู

Code

Quotations

ได้เรียนในรายวิชาจิตวิทยา
มา

ตอนที่เรียนคณะครุศาสตร์พบว่าอาจารย์หลายท่านมีส่วน
ในการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งตอนที่เรียนครู
ชอบจิตวิทยามากกว่าเพราะอาจารย์แต่ละท่านจะ
ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะดีพร้อม
ทุกสิ่งทุกอย่าง (ครูคนที่1)
พี่ได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนมารีย์รู้สึกใหม่มากตอนนั้น
เพราะเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งเขายังไม่คอ่ ยชินเรื่องการ
เตรียมความพร้อม เขาจะสอนเด็กอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
อย่างเดียว แต่ครูพี่เลี้ยงจะค่อนข้างเข้าใจเพราะฉะนั้นช่วง
นั้นมีสื่ออะไรบ้างวิธีจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่ใหม่ๆเขาจะ
ตื่นเต้นเพราะเขาไม่รู้พอเราไปแล้วเราก็เลยรู้สึกเหมือนเรา
เก่ง (ครูคนที่3)
อาจารย์นิเทศก็เป็นคนที่เติมเต็มวิชาชีพครูให้แก่เรา คือ
ท่านก็จะให้ข้อเสนอแนะปรับเทคนิคการสอนพฤติกรรม
แบบนี้ควรแก้อย่างไร ช่วยเด็กได้อย่างไร (ครูคนที่8)
การฝึกสอนก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ
พี่ได้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนปิยะชาติซึ่งเป็นโรงเรียนของ
พระเทพฯ ในช่วงนี้ถึงแม้พี่จะเป็นแค่ครูฝึกสอนแต่พี่รู้สึก
ว่าพี่ได้เรียนรู้การเป็นครูจากประสบการณ์จริงเมื่อเจอ
อุปสรรคพี่ก็สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เข้า
มาได้ต้องขอบคุณประสบการณ์ในการออกฝึกครั้งนั้น มัน
เลหล่อหลอมทำให้พี่เป็นครูที่ดีในวันนี้ได้” (ครูคนที่13)
สมัยพี่เป็นนักศึกษาจะต้องถูกบังคับให้ไปอยู่ในหอพัก
เพราะเจตนาของผู้บริหารสถานศึกษาหรือเบื้องหลังของ
การมาอยู่หอพักก็คือ คุณต้องมาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นเพราะการมาอยู่หอพักร่วมกันเป็นในเรื่องของการ
ปรับตัว การพึ่งพาอาศัยกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันซึ่งเป็น
สิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาครู (ครูคนที่4)
ครูรู้สึกว่าตัวเองเป็นรุ่นครูจริงๆ ถ้าเปรียบกับรุ่นใน
ปัจจุบันและรู้สึกภูมิใจที่เกิดในยุคนั้น เพราะยุคนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นทำให้เราต้องขวนขวายหาไปเติมเต็มทำเอง
เรียนรู้เองหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมีการบ่มเพาะเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมให้เราไปสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นแล้ว
จะต้องไปพัฒนาลานธรรมซึ่งสะท้อนเรื่องสังคมก็คือการ
ช่วยเหลืองานกัน การทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการ
ปลูกฝังที่ชัดเจนและเอื้อต่อการเรียนรู้เหมือนกัน (ครูคนที่
7)
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ได้เรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมา
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ได้เรียนรู้เทคนิคการสอน
พฤติกรรมในช่วงของการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ได้แรงบันดาลใจในการ
ทำงานครูจากการได้เรียน
รายวิชาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู

ได้เรียนรู้เรื่องการปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมจากการทำ
กิจกรรมกับผู้อื่น

354
Themes

Sub-Themes

Code
ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู
ที่นอกเหนือจากภาระงาน
สอน

1580761730
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ตัวแทนการ
ถ่ายทอด

กลุ่มอาจารย์

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผสู้ อน

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ)

กลุ่มอาจารย์ (ต่อ)

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผสู้ อน

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ในสาขาวิชา

Quotations
ช่วงที่ออกฝึกสอนในตอนนั้นมันเป็นหลักสูตร 4 ปี ฝึกสอน
สองเทอมและเทอมสุดท้ายก่อนจบก็ทำให้รู้ว่าบทบาท
หน้าที่ความเป็นครูมันไม่ใช่แค่งานสอน มันมีงานอื่นแล้วก็
มีกิจกรรมค่อนข้างมากเมื่อเราไปอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าวัน
สำคัญวันกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรืองานโรงเรียนที่
โรงเรียนเขาจัดให้มี ก็ได้เรียนรู้ในทุกงานมันก็ทำให้เรามี
ความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้น(ครูคนที่8)
อาจารย์ที่สอนมีความเป็นตัวแบบที่ดีทงั้ ในเรื่องความ
แม่นยำและชัดเจนในด้านเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ มีความ
ละเอียดรอบคอบในการสอน และยังสอนในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม (ครูคนที่2)
สิ่งหนึ่งที่ผมจำได้ดี คือ อาจารย์มักจะปลูกฝังมา
ตลอดเวลาคือเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับความเป็น
ครู รวมทั้งอาจารย์พยายามใช้คำพูดที่ค่อนข้างสุภาพกับ
ศิษย์ ซึ่งสิ่งนี้เองที่ผมสังเกตเห็นและทุกวันนี้ผมก็ค่อนข้าง
จะพิถีพิถันในเรื่องของการแต่งกายและการใช้คำพูดกับ
ศิษย์(ครูคนที่4)
สิ่งที่พี่ได้รับมาจากอาจารย์สมัยที่พี่เรียน แล้วพี่ก็ได้นำไป
ถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์พี่ หนึ่งก็คือความรับผิดชอบ
การตรงต่อเวลาที่บอกว่าเป็นครูเราต้องมารับผิดชอบ
นักศึกษาโดยมีความตรงต่อเวลา สองคือจริงใจ จริงจังกับ
เด็กนักศึกษาที่เราสอนด้วย (ครูคนที่14)
มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนและพาทำกิจกรรมละครเล็กทั้ง
ที่เป็นนิทานทั้งเป็นหุ่นเชิ่ดเหมือนหนังตะลุง พวกเราทำ
กันเองแล้วก็สร้างฉากเองซึ่งอาจารย์กำลังสะท้อนในเรื่อง
ของความรับผิดชอบงานร่วมกัน (ครูคนที่3)
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาโทจะคอยโทรถามงาน อย่างไว
พูดจาดี พูดจาเพราะทุกอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกอย่าง พี่
อาจซึมซับตรงนี้มาจากอาจารย์เพราะพี่รู้สึกว่าอาจารย์
เป็นต้นแบบที่ดีมากเลยเราสงสัยอะไรก็ถาม ตรวจงานเร็ว
อะไรต่าง ๆ (ครูคนที่16)
อาจารย์ในสาขาวิชาเอกเป็นส่วนที่สำคัญมาก อาจารย์
คอยกำลังใจเราเวลาที่เราท้อเพราะว่าบางทีเราทำงาน
กลุ่ม ทำงานส่วนรวมหรือกิจกรรมของคณะแล้วเรารู้สึก
เหนื่อย รู้สึกท้อ อาจารย์ก็จะคอยเข้ามาปลอบมาให้
กำลังใจ ให้มุมมองที่ดีแก่เรา (ครูคนที่8)
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Themes

Sub-Themes

Code

1580761730

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการครุทายาท
SWU iThesis gs571120049 dissertation / recv: 09082563 20:30:00 / seq: 23

กลุ่มเพื่อนร่วม
สถานศึกษา

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนร่วมรุ่น

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ)

กลุ่มเพื่อนร่วม
สถานศึกษา (ต่อ)

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
เพื่อนในกลุ่มคุรุทายยาท

กลุ่มครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนที่ออกฝึกสอน

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
ครูพี่เลี้ยง

Quotations
ครั้งแรกที่มาเรียนครูประถมวัย อาจารย์พาสอนปรบมือ
ตัดกระดาษ ตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนแต่พอ
จบมาถึงรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้สอนให้เราทุกเรื่องแต่อาจารย์
กำลังทำเป็นแบบอย่างให้เราดูหมดเลยทั้งบุคลิกภาพของ
ครูปฐมวัยควรเป็นอย่างไร ท่าทีที่เราต้องแสดงกับเด็กเป็น
อย่างไรอาจารย์ไม่ได้แลคเชอร์ให้เราตลอดเวลา แต่ตัว
อาจารย์ทำให้เราเห็นตลอดเวลา (ครูคนที่12)
อย่างโครงการครุทายาทสิ่งหนึ่งที่ครูมักจะคอยปลูกฝังคือ
รุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อนต้องรักกันและคอยช่วยเหลือกัน
เพราะครูจะบอกว่าคุณกำลังจะเป็นกลุ่มคนที่จะไปช่วยคน
และพัฒนาคน และด้วยความที่ครูที่มาสอนกลุ่มครูครุ
ทายาทคือครูที่จบครูมาจริงๆ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากครู
คือการแต่งกาย เพราะการแต่งกายที่ดีที่เหมาะสมมันก็จะ
สะท้อนถึงบุคลิกภาพของครูซึ่งตัวนี้พี่ก็ได้มา (ครูคนที่11)
พอมาเรียนปริญญาโท ด้วยความเป็นจิตวิทยาให้
คำปรึกษาพี่ก็ได้เรียนรู้จากทั้งอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ ที่
คอยช่วยเหลือกัน แน่ๆเลยคือการทำงานเป็นทีม การมี
ส่วนร่วม(ครูคนที่2)
ตอนที่พี่ไปเรียนจะมีทั้งเด็กสายวิทย์และสายศิลป์ คนที่1
สายวิทย์นี้ก็เก่งมากอยู่ที่มมส. ส่วนสายศิลป์ก็มาเรียน
ด้วยกันแล้วทีนี้สองสายนี้มันคนละขั้วกันแล้วก็มาอยู่
ด้วยกันแล้วเวลาที่เรียนวิชาหนักๆ ก็จะสู้พวกสายวิทย์
ไม่ได้ วิธีการก็คือพวกพี่จะช่วยกันติวให้กัน เพราะทุกคน
คือเพื่อนร่วมรุ่นแล้วเราถูกบังคับด้วยเกรด(ครูคนที่11)
เพื่อนที่เรียนในกลุ่มครูคุรุทายาท เรียนปี 1 ปี 2 ถ้าได้
อะไรมาใหม่ๆเกี่ยวกับทั้งเรื่องสื่อเรื่องเทคนิคการสอน
ใหม่ๆก็มาแบ่งเพื่อนบางทีก็มาซีล็อคถ้าได้เป็นรูปภาพก็มา
อัดแจกกันและเวลารายงานก็ทำงานด้วยกันเป็นกลุ่ม(ครู
คนที่3)
ครูพี่เลี้ยงที่นี่ดีมากคอยใส่ใจ ตอนที่พี่เข้าไปเขาก็สอนให้
ดูก่อนแล้วเขาก็จะมีกฎที่ใช้ในห้องว่ามีกฎอะไรบ้างก็คือ
ต้องเรียนรู้กับเขาไม่งั้นก็คุมชั้นเรียนไม่ได้ แล้วเราก็ช่วย
สอนในบางกิจกรรมค่อยๆ แทรกซึมไป ครูพี่เลี้ยงค่อนข้าง
ที่จะใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็แนะนำเรื่องต่างๆ ก็
จะทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัด คือสมัยก่อนไม่รู้นะในความรู้สึก
พี่เหมือนระหว่างพี่กับครูพี่เลี้ยงจะรักกันจะจริงใจต่อกัน
เหมือนพี่น้องแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเจอกันก็ยังทักกัน ติดต่อกัน
ยังคิดถึงกันอยู่(ครูคนที่8)
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Quotations
จะว่าไปแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนในนิยายที่ครูเคยอ่านมาก
จริงๆ ไม่รู้ว่าน้องเคยอ่านไหมนะ เรื่องปุลากง ครูชอบมาก
เป็นเรื่องของครูคนหนึ่งที่ได้ไปบรรจุและตายที่นั่น โดยได้
ใช้วิชาชีพครูในการสอนนักเรียนที่นั่นจนกระทั่งตายที่นั่น
มันก็ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวหรอก ความทุกข์มันก็มี แต่
เป็นความทุกข์ทเี่ กิดจากความทุกข์กายมากกว่าทุกข์ใจซึ่ง
พี่ก็นำแนวคิดนี้มาใช้กับตัวพี่ในทุกวันนี้(ครูคนที่2)
แล้วทีนี้เราเรียนเราก็ไปอ่านมีหนังสือท่องเมืองนรกใน
ห้องสมุด เพื่อนพี่จะมีกลุ่มหนึ่งที่สนใจคล้ายๆกันก็ไปยืม
มาแล้วก็ยืมต่อกันเป็นเล่มเล็กๆ อ่านจบก็สอนอะไรเรา
เยอะ แล้วทีนี้ก็เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีแต่สร้างบุญ
ไม่ได้ทำบาปเลยคือถ้าเป็นอาชีพอื่นก็อาจบาป นี่ก็เลยเป็น
ส่วนหนึ่งที่พี่นำแนวคิดหลักธรรมมาใช้ในการเป็นครูทุก
วันนี้(ครูคนที่3)
อย่างพ่อพี่คือจะดูแลลูกศิษย์ดีแล้วก็รับผิดชอบงานเป็น
นายทะเบียนโรงเรียนด้วยต้องทำผลการเรียนทำเกรดเด็ก
ช่วงปิดเทอมก็มานั่งทำเกรดนั่งเซ็นต์ใบสุทธิใบอะไรเยอะๆ
เมื่อก่อนนี้พ่อเป็นครูใหญ่ด้วยและแม่ก็จะบอกว่าพ่อเป็น
นายทะเบียนต้องซื่อสัตย์ พี่อาจจะเห็นตรงนี้แล้วก็ซึมซับ
ว่าคนเป็นครูต้องซื่อสัตย์และก็ต้องเป็นห่วงลูกศิษย์ (ครูคน
ที่3)
เราเห็นแบบอย่างจากพ่อ คือพ่อเป็นคนขยันทำงาน เป็น
คนรักงานมากจนตอนเด็กๆ เราไม่เข้าใจว่าทำไมเสาร์อาทิตย์ พ่อจะต้องขับรถมาอ้อมตึก ทำไมไม่ไปเที่ยวเลย
ทำไมต้องวนดูด้วยความห่วงใยของหน้าที่ แต่ตอนเด็กเรา
ไม่เข้าใจพอโตเราก็ซึมซับมา พอตอนพี่เป็นรองคณบดี ถ้า
วันหยุดพี่ก็จะขับรถเข้ามาวนดูนะโดยเฉพาะตึกที่ตัวเองอยู่
ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราก็จะเช็คว่าเรียบร้อยไหม ถ้า
เรียบร้อยเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นอันนี้ก็คือความห่วงใยที่
อาจจะโดนปลูกฝังแล้วเราก็จะรู้บทบาทหน้าที่เราคืออะไร
(ครูคนที่8)
ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อก็คือมันถูกซึมซับโดยที่เราก็คุ้นเคย
เพราะคุณพ่อก็เป็นครูใหญ่มีครูน้อยที่มาหา สังคมบ้าน
นอกแต่ก่อน ถ้าเป็นสิ้นเดือนเค้าก็จะเจอกันเราก็มี
ความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับครู เพราะฉะนั้นจบไปจะไปเป็น
อะไรก็ไปเป็นครูประมาณนี้แล้วก็เป็นครูที่มีบุคลิกภาพ
ลักษณะคล้ายพ่อด้วย (ครูคนที่10)
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เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
พ่อแม่และญาติพี่น้องที่
เป็นครู

Quotations
สมัยเด็กที่บ้านเป็นที่จอดพักของครูใหญ่ที่ครูใหญ่มา
ประชุมแล้วก็ขี่ม้ามาฉะนั้นบ้านก็จะเป็นเหมือนกับหอพัก
ครูก็จะเป็นอะไรที่อยู่ใน DNA เพราะว่าเห็นอยู่ตรงนั้นซึ่ง
เราก็ภาคภูมิใจแต่ก่อนก็มีคนพูดว่าทั้งพ่อทั้งแม่ซึ่งก็เป็นครู
ก็แตกต่างจากคนอื่น เป็นครูที่ไม่มีหนี้เป็นครูที่พึ่งต่อบุคคล
อื่น เป็นครูที่พึ่งแก่สังคม เป็นครูซึ่งไม่เฉพาะว่าจะหมายถึง
เฉพาะแต่ตัวเองแต่หมายถึงทุกคนก็ได้กินได้อยาก แต่ไม่ได้
หมายถึงว่าได้กินได้อยากเพราะงอมืองอเท้าแต่ทุกคนก็จะ
มีภาระงานตามวัยของเค้า คนนี้ไปเอาข้าวหมู คนนี้เลี้ยง
หมู คนนี้ก็ไปตกปลา คือทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สิ่งนี้พี่คิดว่าได้ซึมซับอยู่ในตัวพี่
(ครูคนที่9)
เราเกิดมาจากตรงนั้นจริงๆ แล้วก็ไปโรงเรียนกับแม่ตั้งแต่
เด็กเราก็ยังอยู่ประถมกับพ่อแม่อยู่ก็เห็นการทำงานของ
เขาแล้วก็สำหรับตัวพี่เองพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการเป็น
ผู้ให้แล้วก็เป็นผู้นำสื่อชุมชนเป็นคนที่พาชาวบ้านเขาทำ
อย่างประเพณีสงกรานต์ที่บ้านพ่อแม่จะเป็นคนนำเพราะ
พ่อจะเป็นครูใหญ่แม่ก็เป็นคุณครูดั้งเดิมกับหมู่บ้านเพราะ
นั้นลูกศิษย์เขาก็จะเชื่อมั่นแล้วเสียงของครูสมัยก่อนดังนะ
ดังในที่นี้หมายความว่าคือเขาจะให้ความเคารพคุณครูนั้น
พาทำอะไรเขาก็ทำในสิ่งนั้น แล้วนี้มันก็หล่อหลอมแล้วเข้า
มาในตัวพี่ (ครูคนที่11)
ถ้าเป็นคนสมัยโบราณก็คือพ่อแม่ถ้าได้รับราชการเป็นครู ก็
ถือว่าพ่อแม่ประสบความสำเร็จ มีความสุขก็คือแบบว่า
นอนตายตาหลับ คือพ่อแม่เป็นครู ญาติพี่น้องเป็นครู ปู่ย่า
ตายาย เป็นครูหมด เพราะฉะนั้นจะเห็น step พอได้ตรงนี้
พ่อแม่ก็ดีใจว่าลูกได้เรียนครูซึ่งครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญ
มากในการหล่อหลอมให้เราเลือกเรียนครูและเราก็ซึมซับ
บุคลิกภาพลักษณะของครูที่ดีจากครอบครัวเรามา” (ครู
คนที่7)
พ่อกับแม่ก็เป็นครูมันแบบซึมซับมาด้วยความแบบ
ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ปู่ก็เป็นครู มันถูกถ่ายทอดโดยสายเลือด
แบบว่าซึมซับโดยพันธุกรรมแบบเกิดมาก็ถูกเซ็ทว่าเป็นครู
นะ ก็อาศัยว่าพ่อแม่เป็นตัวแบบ พ่อเป็นผู้ให้ผู้เสียสละคือ
ทำเพื่อคนอื่นมันไม่ใช่แค่เป็นครูแล้วบอกกล่าวมันต้องมีใจ
ด้วยใจที่อยากจะเป็นคุณครู เห็นพ่อไปทำงานสอนหนังสือ
ตั้งแต่เล็กจนโตคือโตขึ้นก็อยากเป็นครูเหมือนพ่อเลยแล้ว
แม่ก็เป็นครูเหมือนกัน(ครูคนที่13)
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ตัวแทนการ
ถ่ายทอด (ต่อ)

กลุ่มสังคมเพื่อนบ้าน

เคยได้รับการถ่ายทอด
จากสังคมเพื่อนบ้าน

กลวิธีการ
ถ่ายทอด

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดพี ร้อมการ
แนะนำ

เคยได้เห็นแบบอย่าง
การทำงานครูที่ดีจาก
อาจารย์ผู้สอน
เคยได้เห็นแบบอย่าง
การแต่งกายของครูที่ดี
จากครูผู้สอน

Quotations
ยายมักจะเล่าให้ฟังว่ายายทวดตาทวดเป็นครูและท่านก็จะ
เล่าให้ฟังว่าไปสอนเด็ก คือตอนเด็กเราก็ได้แค่ฟัง จากนั้น
พอโตขึ้นมาเราก็ตัดสินใจเลือกเรียนครูตั้งแต่ต้นแล้วก็เลย
ได้เรียนครูป.ตรีก็จบที่วิทยาลัยพลศึกษาซึ่งบางสิ่งเราคิดว่า
เราอาจจะซึมซับจากสิ่งที่ยายเล่าให้ฟังตอนที่เราเด็กว่าคน
เป็นครูต้องมีลักษณะอย่างไรก็เลยทำให้เรามีบุคลิกภาพที่
เป็นครูแบบนี้(ครูคนที่5)
อาจเป็นเพราะว่าครอบครัวเราได้ถูกปลูกฝังมาในเรื่องให้
เต็มที่กับงานเต็มที่กับนักศึกษาเรื่องของครอบครัวก็มีผล
จริงๆนะเพราะว่าเวลาเราไม่สบายใจอะไรแล้วว่าเอ๊ะทำไม
วันนี้สอนแล้วเด็กคนนี้มีเด็กถามเรื่องนี้แม่ก็จะสอน
เพราะว่าแม่เคยเป็นอดีตคณบดีแล้วเคยรักษาการอธิการ
แต่เกษียณไปแล้ว(ครูคนที่6)
ด้วยสังคมในต่างจังหวัดอาชีพหลักๆ ที่เราจะคุ้นเคยก็มีไม่กี่
อาชีพและหนึ่งในกลุ่มอาชีพเหล่านั้นก็คืออาชีพครูซึ่งมี
เพื่อนบ้านจะมีลูกๆ ของท่านประกอบอาชีพครูแล้วก็ทำ
หน้าที่ได้รับใช้คนในชุมชนแล้ว ทางครอบครัวของผมเองก็
บอกให้ลูกๆทุกคนให้ทำตัวตามครอบครัวของเพื่อนบ้านนั้น
เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเพื่อนบ้านนั้น โดยให้ดูเป็น
เยี่ยงอย่าง
(ครูคนที่4)
อาจารย์ที่สอนพี่ก็จะพาลงศึกษาจริงและทำให้พี่ดูเป็น
ตัวอย่างในระหว่างที่อาจารย์ปฏิบัติงานจริง พี่ก็เรียนรู้จาก
สิ่งที่เค้าแสดงให้พี่เห็น (ครูคนที่2)
ท่านเป็นตัวแบบที่ดใี นเรื่องของการแต่งกายของครู การ
แต่งกายของท่านจะเรียบร้อย รวมทั้งเวลาท่านสื่อสารกับ
ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนท่านเป็นตัวอย่างที่ดี เวลาอยู่ใน
ห้องเรียนท่านก็เป็นคนพูดชัดเจนพูดเสียงดังฟังชัด นอก
ห้องเรียนเวลาอยู่ในชุมชนท่านก็พูดจาปราศรัยกับ
ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี และนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากท่าน
ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผมเห็นในสมัยผมยังเด็ก (ครู
คนที่4)
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เคยได้เห็นแบบอย่าง
การอบรมการสอนศิษย์
ให้เป็นคนดีจากอาจารย์
ที่ปรึกษา

เคยได้เห็นแบบอย่าง
การอบรมการสอนศิษย์
ให้เป็นคนดีจากอาจารย์
ผู้สอน

เคยได้เห็นครูที่เป็น
ต้นแบบการมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
อย่างแท้จริงจากการ
เป็นนักศึกษาครูคุรุ
ทายาท

Quotations
ทุกครั้งที่เราคุยกับอาจารย์ อาจารย์จะรับฟังเรา พอ
อาจารย์รับฟังเรา เรารู้สึกว่าอาจารย์ก็เคารพเราเวลาเรานั่ง
เรียนในห้องหรือทำงาน เราเข้าไปอาจารย์คะ สวัสดีคะเรา
จะเป็นคนช่างพูดหน่อยเราก็นี่ๆ ปุ๊บปั๊บเถียง พูดง่ายๆ ว่า
ชอบเถียงอาจารย์ ถ้าเป็นอาจารย์บางท่านก็จะเขม่นก็จะดุ
เรา แต่อาจารย์ที่นั่นไม่ดุ อาจารย์ก็จะนั่งฟังให้เราพูดจบ
แล้วเป็นอย่างไรต่อจนเราก็จะค่อยๆ เงียบลง เลียนแบบ
ท่าทีของอาจารย์ นี่คือสิ่งที่ได้ก็คือการสื่อสาร อาจารย์ให้
เกียรติลูกศิษย์ อาจารย์เป็นกันเอง อาจารย์มีพื้นที่ให้เราได้
พูดทั้งหมดนี้เป็นตัวแบบให้เราได้รู้สึกว่าชื่นชมศรัทธาครู
แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาใช้(ครูคนที่5)
แบบอย่างที่ดีที่ทำให้พี่เป็นครูแบบนี้ก็คอื อาจารย์ที่ปรึกษา
พี่ พี่จะเรียกว่าอาจารย์แม่จะมีความรู้ในเรื่องการอบรมการ
สอนให้ลูกศิษย์เป็นนักศึกษาครูที่ดี เพราะอาจารย์แม่จะ
คอยให้กำลังใจลูกศิษย์เสมอนี่แหละคือครูดี ครูที่ไม่ใช่ให้
ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นครูที่คอยอยู่เคียงข้างศิษย์ (ครูคน
ที่7)
สิ่งที่อาจารย์พาพี่ลงมือทำพาพี่ครีเอตงานมันทำให้พี่ได้ซึม
ซับความรู้ ทำให้พี่ได้มาแบบไม่รู้ตัวมากมายทั้งทักษะชีวิต
และกระบวนการได้มาแบบไม่รู้ตัว แล้วเราเข้าถึงอาจารย์
ได้ เราสัมผัสถึงความเมตตาได้ สัมผัสได้ว่าเขาพร้อมที่จะ
รับรู้เรื่องของเราทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
แล้วอาจารย์ก็ได้สอนความพอเพียงพี่ทุกอย่างนะคะ ให้
รู้จักประหยัด ให้รู้จักอะไรซึ่งตัวพี่มันมีอยู่แล้วบ้าง แต่
อาจารย์มาเติมเต็มให้ตรงนี้อีกมันก็เลยทำให้พี่เห็นอาจารย์
เป็นตัวแบบที่ดีและพี่ก็ได้นำมาถ่ายทอดไปให้ศิษย์พี่เช่นกัน
(ครูคนที่12)
สมัยนั้นคนที่เป็นครูครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จะมาจาก
โรงเรียนทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นครูที่มีอายุเพราะฉะนั้น
ประสบการณ์หรือความเป็นครูในตัวของท่านทำให้เราซึม
ซับได้ง่ายขึ้นคือไปเห็นครูที่เป็นต้นแบบเลย คนที่เข้ามา
เป็นผู้สอนในโครงการคุรุทายาทเป็นคุณครูที่สุดยอดครู
ทั้งนั้นเลยทั้งความรักและเมตตาต่อศิษย์ ความปรารถนาดี
ต่อศิษย์ ความเอื้ออาทรลูกศิษย์ หรือแม้แต่การเป็นที่
ปรึกษาเราได้เห็นพวกนั้นมา (ครูคนที่11)

360
Themes
กลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ)

Sub-Themes
การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ(ต่อ)
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การบรรยายและเทคนิค
การจดจำ

การมอบหมายงาน

Code
เคยได้เห็นแบบอย่าง
การทำงานครูที่เป็นครู
ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อศิษย์
ดีจากครูผู้สอน

Quotations
อาจารย์สมัยประถมพี่รู้สึกว่าท่านเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วพี่ก็
รู้สึกประทับใจท่านก็คือท่านเอาใจใส่ ตั้งใจสอนแล้วท่านก็
ดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตาม
ถูก คือเหมือนเข้มงวดอยู่แต่ก็คือว่าเข้มงวดอยู่ในระเบียบ
วินัย พอออกนอกโรงเรียนไปท่านก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งก็
จะเป็นเหมือนเป็นกันเอง แต่ยังช่วยเหลือศิษย์เสมอจึงเป็น
ที่มาของคำที่พี่บอกว่าความเป็นครูก็ต้องเป็นทุกที่ทุกเวลา
ทุกสถานที่ ก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกที่ทุก
เวลา (ครูคนที่14)
เคยได้เห็นแบบอย่าง
รูส้ ึกประทับใจท่านอาจารย์สมัยปริญญาโท ท่านเป็น
การเป็นครูที่มีความ
แบบอย่างที่ดี ท่านน่ารัก นุ่มนวล อ่อนโยน แล้วท่านก็
ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อ ซื่อสัตย์กับตัวเอง ท่านจะบอกว่าภาษาอังกฤษครูก็ไม่ค่อย
ศิษย์จากอาจารย์ผู้สอน เก่งนะ กล้าที่จะบอกนักศึกษาอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่
สมัยเรียนปริญญาโท
อายนักศึกษา แล้วพี่ก็ยึดท่านเป็นแบบอย่างคืออะไรที่เรารู้
ก็บอกศิษย์ อะไรที่เราไม่รู้หรือไม่มั่นใจก็จะบอกศิษย์ว่า
คาบหน้าเดี๋ยวครูเอาคำตอบมาให้โดยที่เราในฐานะครูสอน
ครูเราจะไม่สอนในสิ่งที่เราไม่รู้โดยตอบมั่วๆไปเพื่อให้ศิษย์
จำคำตอบที่ผิด นี่คือสิ่งที่พี่ยึดอาจารย์เป็นแบบอย่างเสมอ
(ครูคนที่16)
เคยได้รับฟังการ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องท่านก็จะมีอิทธิพลต่อการ
บรรยายแง่คิดที่ดีในคาบ ดำเนินชีวิต เช่น ท่านก็จะจัดกิจกรรมโฮมรูมตลอดสี่ปีที่
กิจกรรมโฮมรูม
เรียนตอนนั้นอาจารย์จะเข้าโฮมรูมทุกวันๆละ 5 นาที
แม้ว่าท่านจะไม่มีชั่วโมงสอนเราโดยตรง ในฐานะที่ท่านเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็จะเข้ามาให้แง่คิด มาติดตาม
สอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น สอบถามความเป็นอยู่นะครับ
สภาพการเรียนนะครับ
(ครูคนที่4)
เคยได้รับการมอบหมาย คุณครูนาฏศิลป์ซงึ่ ไม่เพียงแต่สอนนาฏศิลป์เท่านั้น
งานในการทำงานกลุ่ม หลังจากที่สอนท่ารำท่าเต้นที่เป็นแบบมาตรฐานแล้ว
สุดท้ายท่านให้ทุกคนแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็ไปคิดการแสดงมา
เพื่อทำการสอบปลายภาค ในการสอบทุกคนจะต้องขึ้นเวที
ในโรงอาหารเพื่อแสดงให้กับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่กำลัง
รับประทานอาหารกลางวันในโรงอาหารได้เห็นทุกคน ทำ
ให้พวกเราตื่นเต้นและได้เตรียมการแสดงนั้นเป็นอย่างดี(ครู
คนที่1)

361
Themes

Code

การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย

เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนานักศึกษาครู
คุรุทายาทที่คณะจัดให้

Sub-Themes
การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ของคณะ/มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

Code
เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายพัฒนานักศึกษาครู
คุรุทายาทที่คณะจัดให้
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Themes
กลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ)

เคยได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาครูคุรุ
ทายาทที่มหาวิทยาลัย
จัดให้

Quotations
มีกิจกรรมโปรแกรมอีกอันหนึ่งให้ทำละครเด็กทั้งที่เป็น
นิทานทั้งเป็นหุ่นเชิด่ เหมือนหนังตะลุง ฉะนั้นเวลาว่างก็คือ
มาทำกิจกรรมให้เด็กเล่านิทานลูกหมูสามตัว สุดสาครทำ
จนไปแสดงที่อื่นด้วยเป็นละครเวที รุ่นน้องแสดงบ้างรุ่นเรา
แสดงบ้าง อย่างรุ่นพี่เล่นเรื่องครูบ้านนอกก็เป็นละครเวที
เลยเปิดให้คนนอกมาดูเปิดขายบัตร 5 บาท 10 ฉะนั้นนี้คือ
กิจกรรมเสริมเป็นละครเล่านิทานแล้วมันก็สะท้อนไปยังครู
บ้านนอก พี่เป็นคนเขียนบทแล้วก็จะสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมของครูผู้เสียสละอะไรอย่างนี้จนกระทั่งถูกยิงตาย
(ครูคนที่3)
แต่ละปีทางโครงการจะมีจัดค่ายซัมเมอร์ก็พานักศึกษา
โครงการนี้นักศึกษาครูทั้งเอกปฐมเมื่อก่อนมีสองเอกคือ
ประถมศึกษากับการศึกษาปฐมวัยก็ไปดูโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ได้รบั รางวัลต่างๆและก็มีครูต้นแบบมาเป็นครู
วิทยากรก็เชิญวิทยากร ดร.กิตติวรรณ อมาตย์กุล มาให้
ความรู้เขาเป็นครูผู้เสียสละก็คือเป็นตัวอย่างครูที่มี
อุดมการณ์มีจิตวิญญาณความเป็นครู เราเห็นเราก็สู้ คือ
อาจารย์เขาทำมาเยอะเขายากกว่าเราเยอะฉะนั้นก็จะเห็น
ตัวอย่างในระหว่างเรียนก็คือกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยได้ช่วย
ให้เรามองเห็นภาพว่าครูที่ดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็นอย่างไร (ครูคนที่3)
Quotations
จะเชิญครูที่เป็นปูชนียบุคคลที่เคยได้รับรางวัลในสาขา
ต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นประจำซึ่งนักศึกษาคุรุ
ทายาทจะไม่มีปิดเทอมแต่จะใช้ช่วงปิดเทอมเข้าค่ายพัฒนา
ศักยภาพของการเป็นนักศึกษาคุรุทายาท ในแต่ละกิจกรรม
ก็มีคะแนนกำกับด้วยซึ่งมีเกณฑ์การผ่านในกิจกรรมในแต่
ละวัน ถ้าได้คะแนนในกิจกรรมรวมแล้วน้อยกว่า 60%
กิจกรรมในซัมเมอร์นั้นจะไม่ผ่าน คุณจะต้องมีการอบรมใน
ซัมเมอร์ต่อไป (ครูคนที่4)
อธิการสมัยก่อนให้นักศึกษาครูตื่นตีห้าแล้วต้องเป็น
นักศึกษาครูคุรุทายาทเท่านั้นที่มาขนอิฐขนปูนขนทรายมา
ถมตรงนี้ของมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเราคิดแบบเด็กเราอยาก
นอนให้อิ่ม แต่พอเราโตขึ้นเราเพิ่งรู้ว่าท่านกำลังปลูกฝัง
ความอดทนให้แก่เราแล้วก็รู้จักความเสียสละให้คนอื่นแล้ว
ก็ได้ความอดทน อดทนในการทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัด (ครูคน
ที่12)

362
Themes

Sub-Themes
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การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

Code
เคยได้เข้าร่วมทำ
กิจกรรมของชมรม
สโมสรที่คณะจัดให้

เคยได้รับเทคนิคการ
ทำงานครูในช่วงออกฝึก
ประสบการณ์
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เคยได้รับการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ช่วงเข้าสู่วิชาชีพครูบทบาทผู้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู
มิติเนื้อหา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เคยได้เรียนรู้
กลุ่มรายวิชาความเป็น
กระบวนการจัดการ
ครู
เรียนการสอน
เคยได้เรียนรู้
กระบวนการนิเทศ
นักศึกษาวิชาชีพครู

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นครู

เคยได้เรียนรู้ลักษณะ
การทำงานเป็นทีม

Quotations
พี่ซึมซับจากเพื่อนคนอื่นๆ คือพี่ทำชมรมพี่เล่นสโมสร
นักศึกษา พี่เล่นองค์การตรงนี้ เราก็เรียนรู้ในหลายๆมิติ ทีนี้
มันก็สามารถเอามาซัพพอร์ตตอนเราเรียนวิชาชีพครูได้ ใน
เรื่องของการทำงานการเป็นผู้นำผู้ตามเรื่องของการบริหาร
จัดการ อันนี้มันก็เติมเต็มกับตัวเราเพราะฉะนั้นพี่ถือว่าพี่
ได้เปรียบคนอื่นพอสมควรในฐานะที่เราเป็นนักกิจกรรม
(ครูคนที่8)
คิดว่าปีสี่คือฝึกประสบการณ์ได้อะไรเยอะ จากเดิมที่เรา
เรียนสามปีมาได้ทฤษฎี ได้หลักการพร้อมที่จะออกไป
ปฏิบัติพอไปปฏิบัตนิ ี่แหละคิดว่าได้เยอะเทคนิคต่างๆ ไม่
ต้องพูดถึงเลยพร้อมที่จะก้าวไปเป็นครูได้อย่างเต็มตัว(ครู
คนที่7)
ตอนนั้นฝึกสอนแค่เทอมเดียวแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแต่บ้านเรา
อยู่ไกลเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาก็จะบอกว่าให้ไปฝึกสอน
โรงเรียนใกล้บ้านแต่เราบ้านไกลเราก็อาศัยว่าไปเรียนรู้
ประสบการณ์โรงเรียนปิยะชาติโรงเรียนของพระเทพก็
ตื่นเต้นพอสมควรคือเด็กๆกับเราก็วัยใกล้กัน เหมือนเขา
กล้าที่จะมาเล่าอะไรให้เราฟังเหมือนเพื่อนเหมือนเป็นพี่กับ
น้องคุยกันได้ทุกเรื่อง แล้วเราก็เต็มที่ได้มากกว่าอุดมการณ์
เราเอาความรู้ไปถ่ายทอดและเด็กก็ตั้งใจฟัง เมื่อมีปัญหา
อะไรเราก็แก้ไขปัญหาคือเป็นช่วงที่เต็มที่ที่สุดได้ใช้
อุดมการณ์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถมากที่สุด ฝึกสอน
เสร็จก็มาเป็นครู(ครูคนที่13)
เรื่องของกระบวนการวิธีการสอนเทคนิคต่าง ๆ อันนี้
อาจารย์ในสาขาที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเขามีความรู้อยู่มาก
ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้เราได้เยอะมากในช่วงที่เราเริ่มมา
ทำงานในคณะครุศาสตร์ครั้งแรก (ครูคนที่8)
อาจารย์ในสาขาคอยแนะนำเพราะว่าเราเป็นอาจารย์น้อง
ใหม่อย่างเช่นเวลาออกไปนิเทศนักศึกษาเราก็ยังนิเทศไม่
เป็นก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ไปด้วยบางครั้งเราก็บอกว่าขอไป
ด้วยขอไปเรียนรู้วิธีการนิเทศแต่เขาจะไม่สอนโดยตรงแต่ใช้
การกระทำให้เราเห็นและเป็นตัวแบบให้เราดูเราก็ไปดูเวลา
อาจารย์เขาออกไปนิเทศเป็นอย่างไร(ครูคนที่13)
พี่โชคดีมากที่เข้ามาแล้วมาพบอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เมตตาพี่
เวลาออกนิเทศนักศึกษาไปไกลถึงชัยภูมสิ าขาเราก็เหมารถ
ตู้ไปนิเทศด้วยกัน เพราะอาจารย์เหล่านี้จะเน้นในเรื่องของ
การทำงานเป็นทีม สาขาเราไปไหนก็แห่กันไปหมด(ครูคนที่
2)

363
Themes
มิติเนื้อหา(ต่อ)

Sub-Themes
เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ)

Code
เคยได้เรียนรู้ลักษณะการ
ทำงานเป็นทีม
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เคยได้เรียนรู้วัฒนธรรม
องค์กรในช่วงแรกเริ่มของ
การทำงานครู

เคยได้เรียนรู้วัฒนธรรม
องค์การในการเคารพ
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่า

Quotations
ถ้าไม่มีประสบการณ์สมัยเรียนเราจะไม่รู้จักการเสียสละคือ
ช่วงนั้นช่วงเริ่มเปิดปีแรกรุ่นบุกเบิกก็จะกลับบ้านค่ำพอ
เปิดได้ปีที่ 2 สมศ.เริ่มมาตรวจจะกลับบ้าน 5-6 ทุ่มเพราะ
ต้องทำงานประกันก็จะต้องอยู่ช่วยกันกับครูในคณะคือจะ
ไม่ทิ้งกัน ทำงานจะไม่ทิ้งให้ลูกน้องทำโดดเดี่ยวเพราะถาม
ว่าใครรับผิดชอบ เรารับผิดชอบแล้วเราต้องรู้ไหมเราต้องรู้
นะไม่ใช่เราบริหารแบบไม่รู้ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่ามอบรอง
ไปแล้วไม่ได้ คณบดีต้องรู้ทุกเรื่องถึงคุณจะมอบให้เขาทำ
ถูกต้องแต่คุณต้องเข้าใจงานคุณจะบอกว่าผมไม่รู้หรอกให้
เขาไปทำแล้วไม่ได้ เราต้องเอาใจใส่บางทีก็ล้วงลูกไง (ครู
คนที่3)
เคยไปทำงานกับอดีตคณบดีท่านหนึ่ง ท่านก็จะสอนเรื่อง
ความรักโดยนิสัยเป็นครูก็จริงแต่ตอนนั้นยังมีความรู้สึกว่า
ต้องชนะต้องเก่งต้องที่สุดไม่สนใจคนอื่น ท่านก็ได้สอน
เรื่องการทำงานเป็นทีม คือเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้อง
สอนน้อง ๆ ต่อไป น้องก็เก่งกันเพราะว่าคำว่าเก่งคนเดียว
นี่ไม่ได้เก่งเลยนะแต่ถ้าเก่งทั้งทีมมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก
ท่านก็จะบอกว่าความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมงานนี่สำคัญมาก
(ครูคนที่15)
ครั้งแรกเลยพี่ได้อาจารย์ผู้ใหญ่ในสาขาหลายท่านที่คอย
เป็นพี่เลี้ยงให้พี่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
ว่าองค์กรเราถ้าไม่มีสอนก็ต้องเข้าที่ทำงานตลอดเผื่อเวลา
มีประชุมอะไรสามารถที่จะเรียกประชุมได้หรือสามารถที่
จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสาขาได้ตลอดเวลางาน (ครูคนที่
2)
เมื่อก่อนจะอยู่ด้วยกันรักกลมเกลียวกัน อาจารย์ผู้ใหญ่ก็
เคารพ จะทำอะไรก็เชื่อผู้ใหญ่จริงๆ เลยนะ คือไปกันเป็น
กลุ่มเป็นก้อนออกนิเทศ ก็ไปเป็นสายรถตู้คันหนึ่งแล้วก็
แวะกินข้าวตามจุดนั่นน่ะ (ครูคนที่7)
เรามาสอนในคณะครุศาสตร์ มาสอนในสถาบันที่มีคนสอน
เป็นแต่อาจารย์เราแล้วที่เป็นอาจารย์เราก็มีแต่เก๋ากึกเป็น
ระดับอาจารย์ที่เกษียณไปปีสองปีเพราะฉะนั้นเป็น
อาจารย์เรา เราก็จะมีนิสัยเป็นแบบผู้น้อย เราไม่ได้มาแบบ
อกผายไหล่ผึ่งเราเป็นลูกศิษย์แล้วมันก็ถูกเพาะบ่มโดย
the way of life ไปโดยไม่รสู้ ึกตัว ต้องเป็นคนผู้น้อย ต้อง
บริการอาจารย์แล้วพอนาน ๆ เข้ามันก็ไม่ได้ฝืนความรู้สึก
เราแต่ก่อนเราจะพูดเสียงดังๆ อาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆ อะไร
ประมาณนี้ ท่านอาจารย์คะ ท่านอาจารย์ขามันก็เลยไม่
รู้ตัวตัวเพราะถูกเพาะบ่มเมื่อมาอยู่ที่นี่(ครูคนที่10)

364
Themes

Sub-Themes

Code

1580761730

เคยได้เรียนรู้การวางตัวที่
เหมาะสมกับอาชีพครู
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มิติเนื้อหา(ต่อ)

ตัวแทนการ
ถ่ายทอด

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ)
กลุ่มเพื่อนร่วม
องค์การวิชาชีพ

เคยได้เรียนรู้การวางตัวที่
เหมาะสมกับอาชีพครู
เคยได้รับการแลกเปลี่ยน
ความรู้จากอาจารย์รุ่นพี่ที่มี
ประสบการณ์การสอน
มากกว่า

เคยได้รับการถ่ายทอด
วิธีการสอนจากอาจารย์
ผู้ใหญ่ในสาขา

Quotations
ท่านสอนดีมากเลยท่านจะสอนโดยการพาไป พาน้องๆไป
ไหว้ครู ท่านบอกว่าจะต้องเป็นคนอย่างนี้เป็นผู้นำคนพา
ไปไหว้คนนั้นคนนี้อย่ารอ ท่านก็จะพาไปเลยก็ถ้าต่อไปไม่
มีผมหมายถึงคณบดีก็จะไม่มีคนพาไหว้เพราะฉะนั้นต้อง
ทำให้เป็นธรรมเนียม ท่านบอกว่าวัฒนธรรมองค์กรเราคือ
การมีสัมมาคาราวะ การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่(ครูคนที่15)
อาจารย์ทุกคนที่รู้จักเราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกที
หนึ่งว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้วางตัวแบบนี้ เพราะบางทีเรา
กับนักศึกษาป.ตรี ช่วงอายุไม่ได้ต่างกันมากอาจารย์ก็จะ
บอกในเรื่องการวางตัว (ครูคนที่8)
เค้าจะสอนในเรื่องของทักษะการวางตัวอะไรต่าง ๆ แต่ใน
ส่วนของเนื้อหาก็ให้ความเป็นอิสระ ในส่วนของการ
บริหารจัดการเองได้(ครูคนที่16)
ตอนนั้นก็มาคุยกับอาจารย์ในสาขาด้วยว่าพี่เค้าสอนมา
อย่างไร เหมือนมาดีเบตกันเหมือนมาแลกเปลี่ยนกันกับ
คนในสาขาว่าแต่ละคนสอนอย่างไร มีอะไร บางทีเราก็
บอกไปว่าเรามีปัญหาแบบนี้จะแก้อย่างไร จะให้ทำ
อย่างไร อาจารย์รุ่นพี่ก็จะมีประสบการณ์มากกว่าก็จะ
แนะนำเราก็จะคุยกันแล้วเราก็จะเอาไปปรับในห้อง มันก็
จะดีขึ้น (ครูคนที่1)
แม้แต่วิธีการสอนท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ในสาขาก็จะนำ ppt.
มาให้เรา แล้วเราก็สามารถปรับเพื่อใช้ในการสอนได้เลย
ตามสไตล์เรา ซึ่งนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าท่านไม่เคยหวงของ
หวงความรู้ ท่านพร้อมให้ตลอดเวลา ท่านมีความเป็นครู
สูง เมตตาเราตลอดนะ อะไรที่ดีก็ส่งเสริม อะไรที่ตึงไป
ท่านก็บอก (ครูคนที่2)
เนื่องจากว่าพี่มาโดยเป็นการโอนมาจากกระทรวงโดยมี
ลักษณะที่ว่าเราน่าจะเก่งแล้ว เราต้องแอบครูพักรักจำ
เราไม่ได้สอนเก่งเพราะเราไม่ได้สอนมานานแล้วถึงแม้ว่า
จะจบ
ด๊อกเตอร์แล้วแต่เราไม่ได้สอนมานานแล้วเราก็เครียดมาก
ก็จะแอบดูท่านอาจารย์อารีสอนซึ่งท่านเป็นคณบดีในสมัย
นั้นและอยู่ห้องพักติดกัน ก็จะเรียนรู้จากที่ท่านเป็นตัว
แบบจนทุกครั้งที่เรามาเจอกันเราก็จะมีความสุขทุกครั้ง
(ครูคนที่10)
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Themes

Sub-Themes

Code

1580761730
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Quotations
ดูอาจารย์ผู้ใหญ่เอา ตอนนั้นก็อายุไม่เยอะก็แบบถ่าย
เอกสารแล้วเอาไปให้ก็จะแอบไปดูแล้วบางทีอาจารย์
ผู้ใหญ่ก็จะมานั่งคุยด้วยว่าเราสอนวิชาเดียวกันต้องอย่างนี้
นะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังเราก็จะจดจำ (ครูคนที่15)
เคยได้รับการถ่ายทอด
สมัยก่อนจะแชร์กันเพราะอาจารย์น้อย สิ่งที่แชร์ก็คือวิชา
เทคนิคการสอนจากเพื่อน นี้สอนไปแล้วก็จะถ่ายทอดให้น้องๆ ก็คือยกไปหมดเลย
ร่วมองค์การวิชาชีพ
เอาทั้งตำราให้ เอาคำอธิบายรายวิชา เอาทั้งข้อสอบยกให้
หมด แล้วก็
แนะนำกัน (ครูคนที่7)
เคยได้รับการถ่ายทอด
แต่พอมาทำงานที่คณะครุศาสตร์ก็มาช่วยโรงเรียนสาธิต
ความเสียสละจากอาจารย์ ต่อพี่มาสอนที่โปรแกรมปฐมวัยแต่ก็ไปช่วยโรงเรียนสาธิต
ที่เคยสอนจนกลายมาเป็น คือมีแต่ปฐมวัยอย่างเดียวไม่มีชั้นประถมก็ไปช่วยเป็นฝ่าย
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ วิชาการช่วยเป็นรองผอ. ซึ่งอาจารย์ของพี่เองเป็นผอ.
โรงเรียนตอนนั้น เราก็ไปช่วยอาจารย์ด้วย พอเราเห็น
ตัวอย่างเห็นคนที่เสียสละและก็เห็นผลจริง ๆ จากการ
พัฒนาเด็กในพื้นที่เราก็เอามาเป็นตัวอย่างมันก็ช่วยให้เรา
มีความสุขในการทำงานและมีทิศทางชัดเจนมากขึ้นก็ใช้
มาจนถึงทุกวันนี้ (ครูคนที่3)
เคยได้รับการถ่ายทอด
ครั้งแรกที่มาสอนคณะครุศาสตร์ก็ได้อดีตประธาน
ความอ่อนน้อมถ่อมตนจาก โปรแกรมฯ คอยดูแลแต่ตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้ว ท่าน
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักมากตั้งแต่มาท่านดูแลเหมือน
ในครั้งแรกที่เข้าสู่วิชาชีพ
เราเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆ ท่านไม่ใช่ดูแลแต่ในเรื่องของ
ครู
งานแต่ดูแลในชีวิตส่วนตัว ท่านคอยบอกคอยให้
คำแนะนำ สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากท่านคือความอ่อนน้อม
ถ่อมตน แล้วก็ความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน(ครูคนที่5)

366
Themes
ตัวแทนการ
ถ่ายทอด(ต่อ)

Sub-Themes
Code
กลุ่มเพื่อนร่วมองค์การ เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
วิชาชีพ(ต่อ)
เพื่อนร่วมองค์การวิชาชีพ
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กลวิธกี าร
ถ่ายทอด

กลุ่มสื่อ

เคยได้รับการถ่ายทอดจาก
หนังสือธรรมะ

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อม
การแนะนำ

เคยได้เห็นแบบอย่างการ
ทำงานของครูผู้ที่เสียสละ

Quotations
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยได้
เพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานจะมาช่วยคลี่คลายงานเราตรงนี้
ลงได้ แต่จะต้องใช้คำว่าร้องขอเป็นขอปรึกษาหน่อยขอ
คำแนะนำหน่อย เพราะว่าต้องเป็นโมเดลคณบดีก็เชื่อว่า
เชื่อในน้องน้อยมีความสามารถในเรื่องไอซีที พี่คนกลางมี
ความสามารถในระบบ ส่วนผู้อาวุโสมีประสบการณ์ มี
ความชำนาญการ ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่
แตกต่างกัน เราไม่ใช้เรื่องว่าถ้าฉันแก่แล้ว เธอไม่เหมือน
ฉันนะไม่ใช่ ก็อย่างเวลาจะทำอะไรก็ว่าด้วยเรื่องกีฬา กีฬา
ประเภททีมก็ไม่มีใครเก่ง เธอเล่นเก่งแค่ไหนถ้าคนยิงประตู
ไม่ยอมยิงก็ไม่ได้นะคือทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน (ครูคน
ที่9)
แล้วก็มีเพื่อนที่สอนวิชาเดียวกัน มีการพูดคุยกันว่าเป็น
แบบไหน มีด้วยเหรอแบบนี้ ก็ปรึกษาได้เฉพาะกับคนที่ไม่
หวงนะ คนที่หวงเราก็ไม่ปรึกษานะ(ครูคนที่16)
พี่ชอบอ่านแนวคิดเกี่ยวกับประตูสู่ธรรมะ อย่างเช่นพี่เคย
อ่านหนังสือหลวงพ่อชาเล่มแรกยังจำได้ ท่านเขียนเอาไว้
ว่า เอาขยะมาใส่ใจไว้ทำไม คำพูดของคนมันก็เหมือนกับ
ขยะเน่าๆ เราก็เอามาใส่ไว้ในถัง ขังเอาไว้ในใจเรามันก็
เหม็นสิ เทมันออกซึ่งคำพูดบางคำพูดมันก็เปลี่ยนวิธีคิดเรา
ได้เหมือนกันพี่ก็เริ่มศึกษาธรรมมะปฏิบัติธรรมแล้วนำมา
ประยุกต์ใช้กับอาชีพครูด้วย(ครูคนที่5)
ตอนที่พี่ทำงานคนที่เห็นชัดคืออาจารย์พงศ์กับอาจารย์เข่ง
เพราะว่าสองคนนี้เขามีความมุ่งมั่นเสียสละสูง เสียสละ
เหมือนกันอาการเดียวกันกลับบ้านค่ำมืดดึกดื่นคือถ้าไม่
เสร็จต้องทำให้เสร็จคือสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลย แล้วก็
กระบวนการคิดอย่างทำงานกับอาจารย์สมทรงความเป็น
ครูเห็นเลยแล้วเราก็เอาตัวอย่างมา อย่างอาจารย์จะสอน
ว่าทำงานจะต้องตั้งใจทำให้ดีทำกับใครก็ได้และบอกเลยว่า
ไม่ต้องไปประจบเพราะถ้าเราประจบ พอเขาไม่มีอำนาจ
วาสนาแล้วเราจะอยู่กับใครไม่ได้ ถ้าทำคือทำงานให้ดี อยู่
กับใครก็ทำแบบนี้ อยู่กับใครก็ได้ไม่ได้มีปัญหามันก็ชัดเจน
พี่ก็ใช้หลักคิดแบบนี้คือทำงานก็ทำให้เต็มที่ไม่ได้เอาเปรียบ
ใครคือทำงานก็ให้สำเร็จมองที่เป้าหมายว่าเป้าหมายเป็น
แบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ (ครูคนที่3)

367
Themes

Sub-Themes

Code
เคยได้เห็นแบบอย่างการ
แต่งกาย การใช้วาจาที่
เหมาะสมกับความเป็น
ครู

1580761730

เคยได้เห็นแบบอย่างการ
อบรมบ่มเพาะศิษย์ที่ดี
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เคยได้เห็นแบบอย่างการ
วางตัวที่เหมาะสมกับ
การเป็นครู

กลวิธกี าร
ถ่ายทอด(ต่อ)

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ(ต่อ)

เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ของการเสียสละเวลาใน
งานครู

เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ของการให้อภัยเพื่อน
ร่วมองค์กรวิชาชีพ

Quotations
เมื่อก่อนนี้วิชาชีพครูจะแน่นอาจารย์คนเก่าๆ ศาสตร์เก่าๆ
เค้าจะบ่มเพาะเติมเต็มเค้าจะสอนความเป็นครูเรื่องนั้น
เรื่องนี้ให้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็คือเป็นผู้บริหารยุคก่อน
ก็คือยุคอาจารย์ตอนนี้ซึ่งเกษียณกันไปหมดแล้ว อันนั้นจะ
เห็นตั้งแต่การแต่งกาย การพูดจา เวลาจะให้นักศึกษาเข้า
มาพบ การออกนิเทศ การฝึกประสบการณ์ ซึ่งพี่ได้ตรงนั้น
(ครูคนที่7)
ก็จะมีอาจารย์ในสาขาก็เป็นอาจารย์เรานั่นแหละเป็น
ทั้งตัวแบบให้ดูและก็คอยชี้แนะคือด้วยความที่เราเป็นลูก
ศิษย์อาจารย์ทุกคนที่รู้จักเราเขาก็จะพยายามบ่มเพาะอีกที
หนึ่งว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ ครูคนที่8)
ตอนแรกที่เข้ามาสอนเราเป็นเด็กเราไม่ได้เรียนรู้ความเป็น
ครูในระดับศาสตร์ที่สูงขึ้น เราก็จะมีความทึ่งในความเป็น
ครูของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์หลายๆ ท่านที่เป็นตัว
แบบให้เรา เราก็ได้เรียนรู้จากท่านเหล่านั้นโดยเขาก็ไม่
บอกหรอกแต่เราดูว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรมีการวางตัว
อย่างไรบ้าง (ครูคนที่13)
พอดีว่าตอนนั้นเรียนรู้บุคลิกภาพการเป็นครูจากอาจารย์
ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้เกษียณไปแล้วแต่พี่โชคดีเพราะตอนที่พี่
มาทำงานที่คณะครุศาสตร์ท่านได้กลับเข้ามาช่วยงานคณะ
ทำให้พี่ได้รู้จักกับท่าน แล้วท่านก็เข้ามาช่วยสอนได้พูดคุย
กับท่านและได้แลกเปลี่ยนมุมมองความเป็นครูจากท่าน
ต้นแบบก็คือท่านรวมทั้งการปรับแก้กิจกรรมการเรียนการ
สอนต่างๆ ก็จากท่านด้วย ได้เรียนรู้การเสียสละเวลาที่เห็น
ได้จากตัวของท่าน(ครูคนที่14)
ท่านคณบดีท่านมีความเป็นครูค่อนข้างสูง ท่านให้อภัยทุก
คนแม้กระทั่งคนที่ด่าท่าน ท่านไม่ถือสาท่านบอกว่าบางที
เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันจบอย่าไปยึดติดท่านจะสอน
เรื่องนี้ให้พี่เยอะมากแล้วพี่ก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นมาจาก
ท่าน (ครูคนที่15)

368
Themes

Sub-Themes

Code
เคยได้เห็นแบบอย่างที่ดี
ของครูที่มีความเมตตา
ศิษย์

1580761730
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การเข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
คณะครุศาสตร์/
มหาวิทยาลัย

เคยได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ผู้สอนของมหาวิทยาลัย
ได้จัดให้

ช่วงเข้าสู่วิชาชีพครูบทบาทผู้ให้การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู
มิติเนื้อหา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาความเป็นครู
เนื้อหารายวิชาแบบเรียน
รวมแก่นักศึกษาครู

เคยให้การถ่ายทอด
เนื้อหากลุ่มรายวิชา
จิตวิทยา

Quotations
พี่ยังโชคดีช่วงที่พี่เข้ามาคณะครุศาสตร์ในยุคแรกๆ ที่นี่ยัง
มีอาจารย์แก่ๆ อยู่ แต่ช่วงนี้หายไปหมดแล้วซึ่งรุ่นพี่ยังถือ
ว่ายังได้รับอิทธิพลจากคนแก่อยู่แล้วท่านก็สอนทุกอย่าง
จริง ๆ เรียกพ่ออ้วนซึ่งเป็นต้นแบบของความเป็นครู
สมัยก่อนมาก แกจะสอนทุกอย่างมาก สอนในเรื่องของ
การเข้าใจเด็ก การดูอะไรอย่างนี้ การสอนไม่ใช่จะสอน
อย่างเดียวเราจะต้องสอนในเรื่องคุณธรรม เราต้อง
สอดแทรกทุกอย่าง แกจะสอดแทรกในเนื้อหานะแล้วก็จำ
ได้ว่าตอนเข้าไปใหม่ๆ เราก็ตามติดอาจารย์ผู้ใหญ่
เหล่านั้น ไปนิเทศ เราก็ต้องประกบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ เรา
ก็จะเห็นกระบวนการอะไรต่าง ๆ แกก็จะสอน มัน
ค่อนข้างดีแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าครูเค้าก็มีบุคลิกภาพใน
ลักษณะของเค้าซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าครูมีเมตตานะแต่ละคนลึกๆ
นะถึงว่าจะปากร้ายแต่ว่าลึกๆ ก็ใจดีนะให้อภัยและเมตตา
ให้แก่เด็ก(ครูคนที่16)
ในองค์กรมีการพัฒนาหน่วยการสอนของอาจารย์หรือการ
เพิ่มสมรรถนะการสอนของอาจารย์ประจำ โดยล่าสุดก็มี
การเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกฝังจิต
วิญญาณการเพิ่มสมรรถนะในวิชาชีพของอาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษาซึ่งท่านก็จะมีการเชื่อมโยงมาตรฐานใน
ต่างประเทศกับมาตรฐานของคุรุสภาภายใต้การกำกับ
ของๆ สกอ. ว่าทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคตจะเป็น
อย่างไร (ครูคนที่4)
ก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนแรกวิชาเอกกับส่วนที่สองคือ
วิชาชีพครูซึ่งเป็นรายวิชาแบบเรียนรวม ซึ่งในเรื่องของ
รายวิชาในเอกก็ต้องเรียนสะสมไปแต่ละชั้นปี แต่ราย
วิชาชีพครูก็จะเรียนตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไปคือผ่านการเรียนครู
มาแล้ว 2 ปี (ครูคนที่1)
เนื้อหาของเราจิตวิทยาก็จะเป็นเนื้อหาจิตวิทยาสำหรับครู
ตั้งแต่จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การแนะแนว แล้วก็จิตวิทยาการปรึกษา อันนี้คือในส่วน
ของวิชาชีพครูคือพวกนี้ต้องเรียนอันนี้ทั้งหมด ตัวนี้มันก็
จะหลอมความเป็นครูไปหมดเลย (ครูคนที่2)

369
Themes
มิติเนื้อหา(ต่อ)

Sub-Themes
Code
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาความเป็นครู(ต่อ) รายวิชากลุ่มพื้นฐาน
วิชาชีพครู

1580761730

เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้
นักศึกษาวิชาชีพครู
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เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการวิจัยทาง
การศึกษาปฐมวัย
เรื่องความเป็นครู
เคยให้การถ่ายทอดกลุ่ม
รายวิชาชีพครู

เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาจิตวิทยา
ออกแบบการเรียนรู้

เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัยกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาวิจัยวัดผล

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาความเป็นครู

เคยให้การถ่ายทอด
รายวิชาจิตวิทยาสำหรับ
ครู
เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
ของการเห็นคุณค่า
ตนเอง

Quotations
ก็ในคาบสอนอาจจะเป็นเนื้อหาวิชาการด้วยและอาจจะ
เป็นเนื้อหาที่สะท้อนถึงความเป็นครู จิตวิทยาความเป็นครู
นี้จะได้สอนนักศึกษาทุกคนที่เรียนครูเพราะเป็นวิชาชีพครู
(ครูคนที่5)
เนื้อหาที่สอนก็เป็นในส่วนของรายวิชาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาได้สะท้อนออกมาว่าอาจารย์สอนให้
เรารอบคอบใส่ใจรายละเอียดของงาน มีวิธีการสอนที่ไม่
เหมือนใครมีการพูดที่ทำให้นักศึกษาสนใจตลอดเวลาที่ได้
เรียนด้วย อาจารย์สอนดีมากทำให้เข้าใจ (ครูคนที่6)
พี่ได้สอนการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยเรื่องความเป็นครู
ถ้าเข้าไปในสัปดาห์แรกก็จะทวนเลยเพราะเป็นปีสุดท้าย
แล้วปีสี่เราจะพยายามมองอดีตมาว่าคือเป็นรุ่นๆ รุ่นนี้เรา
จะเอานั้นมาคุยกับเค้า มีการยกตัวอย่างอาจจะเป็นครูรุ่น
เก่าสอนหมดทั้งเรื่องการปิดน้ำปิดไฟ (ครูคนที่7)
ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เป็นรายวิชาชีพครู
สอนเรื่องของการวัดและประเมินผลเป็นเรื่องของการวิจัย
ก็จะมีลักษณะของการตอกย้ำความเป็นอาชีพให้กับเค้ารู้
(ครูคนที่10)
พีส่ อนวิชาจิตวิทยาออกแบบการเรียนรู้เพราะเวลาที่เด็ก
เรียนในหลักสูตรเราก็มองว่าเด็กก็เรียนสะสมความรู้ไป
เรื่อย ๆ แต่เวลามาเจอเด็กที่ต้องใช้ความรู้ในปี 5 เด็กลืม
ไปหมดแล้ววิชาพวกนี้ด้วยกระบวนการที่เราออกแบบให้
เด็กเรียนในห้องเรียนใช้แล้วเห็นผลไม่เห็นผลก็กลับมา
discus กันทุกครั้ง(ครูคนที่11)
ส่วนใหญ่ในรายวิชาพี่ก็จะสอดแทรกความเป็นครูในทุก
รายวิชา แต่ถ้าตอนนี้ก็จะได้สอนแค่รายวิชาการศึกษา
ปฐมวัยกับการพัฒนาท้องถิ่น(ครูคนที่12)
เน้นการกระทำอย่างวิชาวิจัยวัดผลเราสอนทฤษฎีอย่าง
เดียวไม่ได้แล้ว อย่างวัดผลมันต้องลองสร้างข้อสอบเลย(ครู
คนที่13)
ก็วิชาที่พี่สอนก็เป็นรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คือในช่วงปี
แรกเราก็ไม่ได้ลุ่มลึกในเรื่องของการสอนเท่าไหร่แต่ทุก
วันนี้ก็ค่อนข้างถนัดเพราะเราสอนมานาน(ครูคนที่16)
เค้าจะเป็นอย่างไรก็คือมุ่งหวังให้เค้ารู้ รู้ในที่นี้ก็หมายถึง
การที่เราเน้นย้ำให้รู้ในเรื่องของการเห็นคุณค่าตนเอง (ครู
คนที่2)
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Themes

Sub-Themes

Code
เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
การทำงานเป็นทีม

1580761730

เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมที่เน้น
ความซื่อสัตย์ทาง
วิชาการ
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มิติเนื้อหา(ต่อ)

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ เคยให้การถ่ายทอดเรื่อง
รายวิชาความเป็นครู(ต่อ) บทบาทหน้าที่ครูที่ต้อง
เอาใจใส่ดูแลศิษย์
นอกจากหน้าที่สอน

เคยถ่ายทอดเรื่อง
บทบาทหน้าที่ครูที่ดี
รวมทั้งบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับความเป็น
ครู

Quotations
เรามีเอกสารให้เราจะมุ่งให้เค้าแปลความตามเอกสารคือ
มุ่งให้เค้าได้เห็นตัวนั้นมากกว่าจะเป็นผู้สอนอธิบายจะเป็น
ลักษณะให้เด็กได้ทำงานด้วยกัน ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ
การทำงานเป็นทีม ให้ได้ฝึกที่จะทำงานเป็นทีม(ครูคนที่2)
ทุกวิชาที่สอนจะใส่เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องของ
ทักษะที่จะไปจัดการเรียนรู้ แล้วอีกตัวหนึ่งที่พยายามทำ
ให้เด็กเห็นคือความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ให้ตระหนักถึงข้อ
นี้ ดังนั้นงานอะไรก็ตามที่ได้มอบหมายให้จะต้องไม่ลอกกัน
ถ้าลอกกันก็คือใส่ copy เด็กก็รับรู้ว่าถ้าเรียนกับอาจารย์
คนนี้ห้ามลอกเพราะว่าครูอ่านทุกตัวเพราะฉะนั้นจึง
พยายามเน้นให้เด็กรู้ว่าผิดเพราะอยากให้ตระหนักข้อนี้
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ (ครูคนที่2)
ปี 4 เริ่มไปสังเกตการสอนแล้วเริ่มลงโรงเรียนตรงนี้ก็เริ่มมี
กิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในโรงเรียนในห้องเรียน ครู
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษให้ศิษย์รู้ว่าเป็นหน้าที่ไม่ใช่เอาแต่
สอนเด็กปกติตรงนี้ก็ต้องให้เขาเข้าใจ เวลาเรียนกลุ่ม
วิชาชีพครูบังคับการศึกษาแบบเรียนรวมเด็กเรียนอยู่แล้วก็
จะมีวิชาเลือกของวิชาเอกก็จะมีเรื่องการจัดการสำหรับ
เด็กที่บกพร่องก็จะต้องย้ำให้ศิษย์เข้าใจว่ามีหน้าที่ช่วย
พัฒนาเด็กเหล่านั้นด้วย(ครูคนที่3)
จะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าเราเป็นครูมีหน้าที่สอนหนังสือถ้า
เกิดปัญหาทางพฤติกรรมเรามีหน้าที่เป็นผู้หาสาเหตุแต่เรา
ไม่ได้มีหน้าที่ไปพิพากษา เช่น ศิษย์มาสายครูจะต้องบอก
ว่าอะไรทำให้ศิษย์มาสายเราก็อาจจะใช้วิธีการเรียกไปพบ
เป็นการพูดคุยกัน ครูจะไม่มีความโกรธในตัวเด็กแต่ครูจะ
เฝ้าหาสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือศิษย์ นี่คือหน้าที่ครู (ครูคนที่
5)
ถ้าพูดถึงในคาบสอนนักศึกษาครู ก็ช่วงเวลาเราสอนก็จะ
เป็นแบบอย่างให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากตัวเราในเรื่องของการ
เข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การใช้คำพูดอย่างไรที่เหมาะสม
กับความเป็นครู(ครูคนที่3)
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Themes

Sub-Themes

Code
เคยถ่ายทอดเรื่องบทบาท
หน้าที่ครูที่ดี

1580761730
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เคยถ่ายทอดเรื่องบทบาท
หน้าที่ครูที่ดีและการมี
คุณธรรมจริยธรรมของ
คนเป็นครู

Quotations
จะฝึกให้ศิษย์เป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ทำงาน
ละเอียดรอบคอบ งานทุก ๆ ชิ้นที่ให้ทำล้วนมีประโยชน์
ต่อตัวศิษย์ทั้งนั้น จะบอกเค้าแบบนี้ตลอด (ครูคนที่ 6)
คุณจะต้องทำให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพและต้องมีใจรักและ
ผูกพันในบทบาทหน้าที่ครูด้วย เช่น เป็นครูอนุบาลคุณก็
ต้องไปสอนเด็กหรือทำอะไรให้เด็กเค้าเป็นอะไร โดยยึดถึ
อว่าปรัชญาหรือว่าแนวคิดให้รู้ว่าถ้าเราจะไปสอนเด็กเอก
นี้เค้าจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไรคือเติมตรงนี้เข้าไปให้
ชัดให้ลงลึกตรงนั้น…เรื่องการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกัน
ทำอย่างไรศิษย์เราจะแต่งกายแบบไม่ปริ ไม่สั้น ก็จะมีการ
ยกตัวอย่างมีการเปรียบเทียบ มีการพูดการคุยแล้วก็
แบ่งกลุ่ม มีการเล่นบทบาทสมมุติ เพื่อให้ศิษย์ได้รู้จัก
แยกแยะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครู(ครูคนที่7)
อันแรกจะสอนให้เด็กมีความเชื่อว่าครูต้องมีภาระหน้าที่
อย่างไรบ้างและอะไรบ้างคือต้องให้เด็กเข้าใจความหมาย
ของคำว่าครูก่อน เพราะกำลังสอนให้เขาได้เห็น
ความสำคัญของวิชาชีพครู(ครูคนที่9)
พี่ว่าสิ่งนี้สำคัญต้องให้เขาเข้าใจว่าวิชาชีพครูมันคืออะไร
ตั้งแต่ปี 1 มาเรียนแล้วคุณจะต้องทำอะไรบ้างต้องเจอ
อะไรบ้างจบไปต้องทำอะไรบ้าง คือให้ศิษย์ได้รู้หน้าที่ครู
เลยตั้งแต่วันเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศต้องมีความเข้าใจ
ชัดเจนว่าครูแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกันสมัยเราก็เท่านั้น
แล้วสมัยนี้มันต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้เรื่อง PLC หรือเปล่าคือ
เราจะต้องใส่อะไรเข้ามาไม่ใช่รอจบปี 5...เวลาที่
ปฐมนิเทศศิษย์พวกวิชาชีพครูจะต้องให้ความสำคัญมาก
เพราะศิษย์มาจากหลากหลายที่แล้วบางทีใส่เสื้อยืดมา
อบรมก็จะบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าชอบคำไหนระหว่าง 2 คำ
นี้คือคำที่หนึ่งนี่หรือครู คำที่สองนี่แหละครู ก็เลยคิดว่าคำ
ไหนที่ให้คุณดูดี ให้เค้าฝึกคิด (ครูคนที่11)
อันดับแรกความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาจะให้เค้า
มากเลยเพราะนั่นเป็นคุณสมบัตขิ องครูแล้วก็ต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็จะปลูกฝังให้ตลอดเลย (ครูคนที่
14)
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Themes
มิติเนื้อหา(ต่อ)

Sub-Themes
เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ)

Code
Quotations
เคยถ่ายทอดเรื่องศรัทธาใน เรื่องของการสอนลูกศิษย์ปลูกฝังลูกศิษย์ในเรื่องของการ
วิชาชีพครู
ให้การมีศรัทธาในวิชาชีพ (ครูคนที่4)

1580761730

เคยถ่ายทอดเรื่องรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู
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เคยถ่ายทอดเรื่องการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้เห็น
คุณค่าในตนเอง
เคยถ่ายทอดเรื่องการสร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อให้เกิด
ศรัทธาในวิชาชีพครู

เคยถ่ายทอดเรื่องเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพครูในสัปดาห์
แรกของการเรียนการสอน

เคยถ่ายทอดเรื่องความ
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของวิชาชีพครู

สิ่งแรกที่จะถ่ายทอดให้เขาในตอนแรกคือศรัทธา นั่น
หมายถึงว่าเวลาเราเข้ามาในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องเกิด
ศรัทธาในตัวครูเบื้องต้น เช่น ครูเราหรือนี่ ครูเราสอนได้
อย่างไรอะไรประมาณนี้คือมีความมั่นใจในตัวครูแล้วเกิด
ศรัทธาในวิชาชีพครูตามมาได้ (ครูคนที่8)
ครั้งแรกจะสอนให้เด็กเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครูแล้วก็จะบอกเด็กว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมาก
เพราะฉะนั้นเราต้องระลึกอยู่เสมอว่ามันเป็นอาชีพที่ทุกคน
อยากเป็นไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเขาก็อยากเป็นดังนั้นเราต้อง
ศรัทธาในอาชีพเรา(ครูคนที่15)
เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ เชียร์ให้เค้าเห็นคุณค่า
ของเค้าในลักษณะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คิดว่าจะทำให้
เค้าเกิดความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อว่ามี
คุณค่า เชื่อว่าเป็นไปได้และเชื่อว่าทำได้ (ครูคนที่9)
การที่เราจะสร้างเด็กสักคนหนึ่งเราต้องสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กเพื่อสร้างศรัทธาในวิชาชีพครูให้เกิดก่อนแล้วคาบ
สองพอมีอะไรก็ค่อยสอดแทรกต้องดูจังหวะและโอกาสใน
สถานการณ์นั้นโดยการสร้างแรงบันดาลใจอาจมาจากเรือ่ ง
เล่าซึ่งใช่ถ่ายทอดกับเด็กได้ (ครูคนที่13)
สัปดาห์แรกก็จะสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูก่อน โดยให้
เค้าเห็นความสำคัญของอาชีพครูก่อน (ครูคนที่5)
ส่วนใหญ่พี่ก็สอนในเนื้อหาสาระแต่จะชอบสอดแทรก
ทักษะต่างๆ ก็ยกตัวอย่างความเป็นครู จรรยาบรรณ จิต
วิญญาณความเป็นครู หรือบางทีเราก็จะโยนประเด็นว่าถ้า
เป็นคุณ คุณจะทำอย่างไรในสถานการณ์นั้นเพื่อสร้างเจต
คติที่ดีต่อวิชาชีพก่อนในเบื้องต้น(ครูคนที่8)
ในช่วงเวลาสองอาทิตย์แรกพี่จะไม่ลงอะไรเลยนอกจาก
เรื่องของเจตคติ ความคิดเพราะการศึกษาพิเศษมีลักษณะ
อย่างหนึ่งก่อนว่าต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ เชื่อว่ามี
ความแตกต่างแต่เป็นสิ่งที่สวยงาม (ครูคนที่1)
ก็จะมีลักษณะของการตอกย้ำความเป็นอาชีพให้กับเค้าว่า
อาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ได้ทั้งบาปและบุญ ทำตัวถูกบาปก็
บาป ทำตัวถูกบุญก็บุญ (ครูคนที่10)
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Themes

Sub-Themes

Code
เคยถ่ายทอดเรื่องการเห็น
คุณค่าตนเองและผู้อื่น
เคยถ่ายทอดเรื่องความ
เมตตาของครูที่ต้องมีแก่
ศิษย์

1580761730

เคยถ่ายทอดเรื่องความรัก
ความปรารถนาดีของครูที่
ต้องมีแก่ศิษย์
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มิติเนื้อหา(ต่อ)

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาความเป็น
ครู(ต่อ)

เคยถ่ายทอดเรื่องการอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

มิติตัวแทน

กลุ่มอาจารย์หลักสูตร
คณะครุศาสตร์

เคยให้การถ่ายทอดร่วมกับ
อาจารย์ในสาขาวิชาเอก

Quotations
พี่ก็จะเน้นย้ำให้เค้าเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าของ
สังคม และเห็นคุณค่าคนที่อยู่รอบตัวเรา (ครูคนที่12)
สิ่งแรกที่จะสอนก่อนเข้าสู่เนื้อหาคือพี่จะพูดเสมอถึงเรื่อง
ความเมตตา พี่อยากให้ศิษย์ได้รู้จักพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความมีเมตตาซึ่งคือสิ่งที่คนเป็นครูจะต้องมีอยู่ในตัว ให้
ศิษย์ได้
ตระหนักรู้ให้เห็นถึงความเมตตาในครูก่อน(ครูคนที่10)
ไม่ใช่เราจะสอนอย่างเดียวแต่เราก็ต้องรับรู้สารทุกข์สุขดิบ
ให้แก่ศิษย์เราก็ค่อยสอดแทรกในเรื่องของความรักความ
ปรารถนาดีให้แก่ศิษย์คือจะแทรกเข้าไปตรงจุดนี้ตลอด”
(ครูคนที่12)
พี่จะปลูกฝังศิษย์มาตลอดคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คือ
สิ่งที่ศิษย์จะรู้สึกได้เมื่อรู้จักหน้าที่แล้ว คือความเสียสละ
ความสุข การอุทิศตนให้กับผู้อื่นตรงนี้ที่ศิษย์จะได้มา จะ
กลายเป็นผู้ให้โดยที่ศิษย์ก็ไม่รู้ตัวคือการอุทิศตน การ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม(ครูคนที่12)
ในส่วนที่สำคัญที่พี่จะเริ่มสอนคือในเรื่องของความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครู เพราะคนเป็นครูต้องจะเริ่มต้นด้วย
การปลูกฝังและพัฒนาให้ศิษย์เรื่อย ๆ เพราะการที่ศิษย์จบ
ออกไปจะเป็นครูที่ดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดของครู
ซึ่งถ้าเราใส่ตั้งแต่คาบแรกจนวันที่ศิษย์เรียนจบห้าปี พี่คิด
ว่าเค้าน่าจะได้จากสิ่งที่เราใส่ให้เค้า...พอในปีถัดไปเราก็เริ่ม
มาคิดว่า เราจะมาเน้นแต่เนื้อหาไม่ได้ มันต้องแฝงอะไร
ต่าง ๆ เข้าไปมันต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
บุคลิกภาพต่าง ๆ เข้าไป
(ครูคนที่16)
ถ้าเป็นทางด้านแนะแนวก็จะเชิญครูแนะแนวที่เป็น
ต้นแบบมาช่วย อย่างเช่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมแนะ
แนวในชั้นเรียน เล่าจากประสบการณ์ตรงหรือว่ามืออาชีพ
ด้านการปรึกษาอันนี้เด็กได้รับเต็มๆ คือเค้าจะได้มีโอกาส
ในการเป็นผู้รับหรือสมาชิกกลุ่มรวมถึงตอนนี้เราให้มือ
อาชีพมาเทรนด์มาฝึก ให้เค้าได้เป็นผู้นำกลุ่มก่อนที่จะมา
เรียนแล้วเค้าก็จะไปนำกลุ่มได้จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กระบวนการ ที่เด็กต้องเจอ เด็กต้องได้เจอมืออาชีพของ
แต่ละเอก (ครูคนที่2)

374
Themes

Sub-Themes

กลุ่มเพื่อน/รุ่นพี่

เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับนักศึกษาครูร่วม
ชั้นเรียนเดียวกัน

กลุ่มเพื่อน/รุ่นพี(่ ต่อ)

เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับนักศึกษาครูซึ่ง
เป็นรุ่นพี่ของนักศึกษาครู
ในรุ่นปัจจุบันที่สอน

กลุ่มผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่คณะครุ
ศาสตร์/มหาวิทยาลัย

เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
และมหาวิทยาลัย
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มิติตัวแทน(ต่อ)

Code
เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับอาจารย์ในคณะ
ครุศาสตร์แต่ต่าง
สาขาวิชา

Quotations
เน้นให้เด็กได้ออกแบบการเรียนรู้และลงไปสอนแล้ว
ร่วมกับอาจารย์อีกสองท่านเขาจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่ง
เด็กกลุ่มนี้คือเด็กวิทย์เวลาที่เราให้เขาออกแบบการเรียน
การสอนมันต้องเป็นวิชาวิทย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น 3 คนนี้
มาออกแบบการสอนร่วมกัน(ครูคนที่11)
สอนแบบจิ๊กซอว์เด็กจะสนุกสนานเอารางวัลมาล่อ แต่
จะต้องให้เค้าได้แชร์เพราะยึดหลักว่าความรู้จะเกิดขึ้นได้
ต้องเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ถ้าไม่ได้กลุ่มสัก 35 คนก็จะเป็นการจับคู่ให้ได้แชร์ก็จะใช้รูปแบบนี้ (ครูคนที่
2)
ก็แล้วแต่กิจกรรมเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่อ
เขาไปอยู่ในสังคมทีอ่ ื่นมันต้องไปด้วยกัน คือ วงแตกได้
ไหมเถียงกันได้ไหม ได้แต่วงแตกไม่ได้เพราะถ้าคุณจะ
นำเสนองานไม่ได้เพราะคุณไม่มีชิ้นงานเถียงบนพื้นฐาน
ของเหตุผลแล้วก็ต้องจบแล้วก็ทำงานต่อไปข้างหน้า ตรงนี้
เป็นสิ่งที่เขาจะเรียนรู้เพราะว่าการอยู่กับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุขและประสบความสำเร็จมันเป็นเรื่องยาก(ครูคน
ที่8)
แต่ที่สนุกมากคือแนวโน้มการศึกษาไทยเด็กไปเอาข้อมูล
มาเถียงกันแบบไม่ยอมกันไปหาหลักฐานกันมาถ้าคิดว่า
ความคิดตัวเองถูก สนุกกันมากทั้งห้องไม่มีใครยอมใครทุก
คนไปเอาหลักฐานตัวเองมาคือต้องยอมรับว่าเด็กเขาเรียน
พิเศษเยอะหลักฐานเต็มไปหมดเลยเด็กเขาเก่งก็เล่าให้ฟัง
แล้วเราก็สนุกกับเขาไปด้วย คราวนี้ไม่เรียกอาจารย์แล้ว
พวกเขาไปหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอง(ครูคนที่13)
พี่จะสอนง่ายขึ้นเพราะเด็กเขาพร้อม 100% เลยได้มาจาก
รุ่นพี่คือเด็กที่นี่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลใหญ่ๆ มาจากรุ่นพี่
น่าจะมากจากการรับน้องค่ะ พอเด็กเข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะเจอ
อะไรเพราะเราไม่ได้เจอเขาแต่เบ็ดเสร็จแล้วออกมาเขา
สามารถทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาให้มันงดงามได้แล้ว
สบายมากเลยในการสอนแต่ผิดกับปีที่ไม่มีการรับน้อง
เหนื่อยมากเลยแล้วออกมาก็ไม่ได้สวยงามแบบรุ่นที่มีการ
รับน้องจากรุ่นพี่ (ครูคนที่15)
คณะจะมีโครงการหรือกิจกรรมเสริมให้ส่วนใหญ่แต่คณะ
จะจัดให้เป็นภาพรวมโดยจะมีกิจกรรมเพื่อที่จะเสริม
คุณลักษณะความเป็นครูให้ ส่วนมหาวิทยาลัยจะเน้น
กิจกรรมทั่ว ๆไป ของสาขาวิชาเอกจะลงในคุณลักษณะ
เฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเอกซึ่งจะเหมือนกันทุก
โปรแกรม เพียงแต่โปรแกรมไหนจะจัดมากจัดน้อย
(ครูคนที่2)
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Themes

Sub-Themes

กลุ่มสื่อ
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มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด

การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อมการ
แนะนำ

Code
เคยให้การถ่ายทอด
ร่วมกับคณะครุศาสตร์

Quotations
กองพัฒนาเด็กกองกิจการเขาก็จะมีกิจกรรมของเขา
ตลอดเวลาอย่างเช่นกิจกรรมในการทำบุญแล้วก็การแข่ง
กีฬาเขาก็จะเสริมเข้ามา ส่วนเจ้าหน้าที่คณะจะช่วยเหลือ
เมื่อนักศึกษามีปัญหาก็จะช่วยอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องร้อง
ขอ (ครูคนที่15)
เคยให้การถ่ายทอดร่วม ถ้าจะมีร่วมก็มีสื่อทางวีดีโอ เช่น เพลงรางวัลของครู
โดยใช้สื่อวีดีโอ
พระคุณที่สามจะใช้สื่อวีดีทัศน์ วีดีโอมากกว่าซึ่งทุกครั้งที่
เข้าไปสอนสิ่งแรกเลยจะนำวีดีทัศน์เกี่ยวกับเพลงความเป็น
ครูแล้วก็จะพูดให้เค้าเห็นว่าอาชีพครูนี้มันมันยิ่งใหญ่แค่
ไหนมันสำคัญอย่างไร (ครูคนที่5)
เคยให้การถ่ายทอดร่วม เราก็จะใช้วิธีให้เด็กช่วยกันคิดว่าแนวคิดปรัชญานี้ควรจะ
โดยใช้สื่อแนวคิดจากเว็ป เป็นอย่างไรโดยอนุญาตให้ค้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อนุญาต
ไซด์
ให้ไปห้องสมุดได้(ครูคนที่15)
เคยใช้ตัวครูเองเป็น
เราต้องเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาก่อนว่ามันมีหลายวิธี
แบบอย่างการถ่ายทอด คิด แต่ถ้าคุณจะคิดด้วยวิธีนี้จะคิดในมิติของครูหรือเราใช้
บทบาทหน้าที่ที่ครูควร ความเป็นครูในการตัดสินมันควรจะออกมาเป็นแบบไหน
ปฏิบัติต่อศิษย์
ถ้าเราเป็นครูในห้อง เราก็จะบอกเลยว่าคนที่เป็นโมเดลที่ดี
ที่สุดที่จะให้เด็กพิเศษอยู่ในห้องก็จะเป็นตัวครูเอง เด็กใน
ห้องจะปฏิบัติอย่างไรกับเด็กพิเศษก็จะมาจากครูที่ยืนอยู่
หน้าห้อง (ครูคนที่1)
เคยใช้ตัวครูเองเป็น
ทำให้เค้าเห็นว่า ครูมืออาชีพกับครูที่มีอาชีพเป็นครูไม่
แบบอย่างการถ่ายทอด เหมือนกันโดยใช้ตัวเองเป็นแบบอย่างมองว่าทุกอย่าง
บทบาทหน้าที่ครูที่ดี
สามารถทำได้ และพัฒนาได้แม้ว่าแต่ละคนจะมาจากต่าง
โรงเรียนกัน แต่เมื่อมาเรียนที่นี่แล้วสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองให้มีความงอกงามเพิ่มขึ้นได้อีก และอีกตัวที่
พยายามเป็นอยู่ในทุกวันนี้คือเป็นตัวแบบในด้านของการ
เป็นครูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงต่อเวลา ไม่กินเวลา
เด็กและก็ไม่ให้เด็กเสียโอกาส อาจจะเลิกก่อนเล็กน้อยแต่
ไม่เคยจะกินเวลาเด็กหรือว่าให้เด็กเลิกโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร เป็นตัวแบบตัวนี้ (ครูคนที่2)
การเป็นแบบอย่างสำคัญมากเพราะว่าเขาอยู่กับเรา เรา
เป็นบุคคลตัวอย่างนอกจากพ่อแม่เขาแล้วเขาก็จะดูเรา
เป็นตัวอย่างแบบที่เราแสดงออกทั้งแบบต่อหน้าและลับ
หลังมันก็ต้องสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง
ของการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การใช้คำพูดอย่างไรที่
เหมาะสมกับความเป็นครู (ครูคนที่3)

376
Themes
มิติกลวิธีการ
ถ่ายทอด(ต่อ)

Sub-Themes
การแสดงตัวอย่าง/
แบบอย่างที่ดีพร้อม
การแนะนำ(ต่อ)

Code
เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างการถ่ายทอด
รูปแบบการดำเนินชีวิตใน
การจัดทำบัญชีรายรับ
รายจ่ายเพื่อเป็นแบบอย่าง
ครูที่ดีต้องไม่มีหนี้สิน
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เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการให้ความ
เป็นกันเองระหว่างครูกับ
ศิษย์

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการตรงต่อ
เวลา

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการแต่งกาย
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
ความเป็นครู

Quotations
การเป็นตัวอย่างที่ดีของเรา เราจะบอกถึงวิถีการใช้ชีวิต
ของเรารวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำบัญชี
รายรับรายจ่าย เราต้องสอนให้เค้ารู้สถานะของตัวเองเรา
ต้องสอนและต้องประเมินตนเองจริง ๆ ได้ว่ารายรับของ
ครูเท่าไหร่และรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับ
แต่ละบุคคล การที่ครูรู้ถึงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
จะช่วยทำให้เค้าสามารถปลอดหนี้สินหรือสามารถทำให้
หนี้สินที่เขามีอยู่ได้ลดน้อยถอยลงไป เพราะปัญหาของ
สังคมที่จับจ้องอยู่ตอนนี้คือ หนี้สินของครูจะพากัน
แก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งปัญหาเรื่องนี้ก็แก้กันมานานแล้วก็ยัง
ไม่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ดังนั้นผมคิดว่าตัวอย่างที่ดี
ที่สุดของผมคือการไม่มีหนี้สิน การเก็บออม (ครูคนที่4)
เราได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วพื้นที่ของ
ความเป็นกันเองระหว่างครูกับศิษย์ มันทำให้เด็กเติบโต
ทางจิตวิญญาณของความเป็นครู เค้าก็จะรู้สึกเข้ามาหาเรา
อย่างใกล้ชิด Gap ที่มันคั่นอยู่มันก็จะไม่มี เมื่อมันไม่มีมัน
จะทำให้เรากับเค้าใกล้ชิดกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ที่เราได้รับ
มามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลยนำมาสู่ลูกศิษย์แล้วก็ถ่ายทอดสู่
ลูกศิษย์ (ครูคนที่5)
อาจารย์เป็นแบบอย่างในการเข้าสอนตรงเวลาทุกคาบ
อาจารย์สอนให้นักศึกษาฝึกความอดทน สอนความรู้ใหม่ๆ
ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ นี่คือผลการประเมินการสอนที่ศิษย์ได้
สะท้อนออกมาให้เราได้รู้ (ครูคนที่6)
เวลาพี่นัดเค้าปุ๊บ พี่ก็ต้องมาก่อนเพราะกำลังสอนเค้าใน
เรื่องของความตรงต่อเวลาในเรื่องของวินัย ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม พี่คิดว่าเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
ปลูกฝังให้แก่เค้าเพราะว่าอนาคตเค้าต้องไปเป็นครู(ครูคน
ที่12)
ตอนนั้นคือบ่มเพาะในเรื่องพวกนี้โดยพยายามทำตัวเป็น
แบบอย่างให้ดูทั้งการแต่งกาย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
ใช้วาจาที่สุภาพกับเค้า (ครูคนที่7)
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เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของความเมตตา
ที่ครูควรมีต่อศิษย์แม้แต่
การลงโทษศิษย์

เคยใช้ตัวครูเองเป็น
แบบอย่างของการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ศิษย์เห็น
เคยใช้ตัวครูเป็นแบบอย่าง
ของการกระทำที่เหมาะสม
กับความเป็นครูที่ดี

Quotations
สิ่งสำคัญที่สุดเราจะให้เขาเป็นได้ก็เราก็ต้องเป็นตัวอย่าง
แต่การเป็นตัวอย่างนั้นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ใจเด็กก็คือเรื่อง
ให้เค้ามีส่วนร่วมกับเราเพราะฉะนั้นการเรียกชื่อเด็ก การ
สัมผัสการอะไรต่างๆของเค้า ซึ่งตัวเองโดยฐานก็เป็นครู
พละมาก่อนก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าศรัทธาในตัวเรา
ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างทุกทาง แม้แต่การแต่งกาย
พูดจาอะไรต่างๆ (ครูคนที่9)
ก่อนออกจากบ้านก็ดูตัวเองจะเน้นเรื่องการแต่งกายเขา
เพราะว่าคือครูเป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งและสายตาทุกสายตา
มาที่เราแต่ถ้าวันไหนเราแต่งตัวดูดีลูกศิษย์เขาจะซึมซับเลย
โดยพี่ไม่เคยรู้ว่าลูกศิษย์เขาก็เฝ้ามองอยู่ เวลาที่เขาจะ
เขียนสะท้อนเขาจะบอกว่าหนูเห็นการแต่งการของครูแล้ว
หนูชอบ (ครูคนที่11)
ส่วนที่เราคิดว่าเราทำได้เราก็จะทำให้ดูว่าครูเป็นอย่างไรก็
ภายใต้ความเมตตา กายวาจาใจ ลงโทษว่าด้วยการลงโทษ
ก็จะไม่ลงโทษด้วยความรุนแรงก็เป็นประมาณว่าให้เค้า
เห็นด้วยตัวเอง จะยึดเมตตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็เกิด
สองด้านเหมือนกันก็เหมือนกับว่าพอเค้าผิดแล้วเค้าก็ไม่ผิด
ก็ได้ เพราะว่าคล้ายกับว่าครูใจดี ก็เคยคิดเหมือนกันว่า
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ก็ต้องหาข้อตัดสินให้กับตัวเองว่าบางที
พอถึงเค้ารับไม่ได้เค้าก็รับไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องปล่อยเค้าไป
แต่เราก็ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (ครูคนที่10)
เราต้องทำให้เด็กเห็นก่อน ให้เห็นไม่พอเราต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดสิ่งนั้นเมื่อเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วจะซึม
ซับเข้าไปในตัวเขาแต่ไม่ได้ทีเดียวหรอกมันต้องใช้การ
กระทำ (ครูคนที่13)
การเป็นแบบอย่างที่ดีรู้สึกว่าได้ผลมากคือถ้าเราสอนยังไง
แล้วเราไม่ทำเขาก็จะมองว่ามันดีแต่พูด แต่ถ้าเราทำด้วย
เขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวต้นแบบ (ครูคนที่15)
บางทีเค้าก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของเราว่าคล้ายกับ
สิ่งที่เราพูดนะ เหมือนเค้าจะเห็นครูเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่ง
แล้วก็สังเกตจากสิ่งที่เค้าแสดงออกมาว่าบางอย่างก็เป็น
คำพูดของเรา บางอย่างก็เป็นท่าทีของเราซึ่งก็ได้สะท้อน
ว่ามีเราเป็นแบบอย่างเหมือนกัน(ครูคนที่16)
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Quotations
ค่อยๆสอดแทรกให้เค้าไป ปีหนึ่งยังน้องใหม่อยู่ซึ่งส่วน
ใหญ่ที่เข้ามาเรียนเขาก็อยากเป็นครูแต่พี่ถามว่าส่วนที่ลึกๆ
ของเค้าเป็นอุดมการณ์จริงๆ บางคนนี้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
แล้วแต่บางคนอาจจะยัง ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้อง
ยกตัวอย่างสิ่งที่เราได้รับมาจากที่ในระหว่างมี
ประสบการณ์ในการเรียนหรือในการทำงานที่เป็นตัวอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความเสียสละและก็ความ
เชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีได้ทุกคนพัฒนาได้ (ครูคนที่3)
เคยใช้การบรรยายโดย
เวลาพี่สอนในคลาสพี่จะเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่
การยกตัวอย่างเรื่องเล่า ให้ฟัง กว่าจะมีวันนี้ของพี่ พี่ใช้ประสบการณ์เป็นตัวสอน
จากประสบการณ์จริง
เรื่องเล่าจากประสบการณ์แล้วเด็กจะชอบฟังมาก คือเรา
ต้องทำให้เด็กเห็นก่อนให้เห็นไม่พอเราต้องสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดสิ่งนั้นเมื่อเขาเกิดแรงบันดาลใจแล้วจะซึม
ซับเข้าไปในตัวเขาแต่ไม่ได้ทีเดียวหรอกมันใช้การกระทำ
เรื่อย ๆ(ครูคนที่13)
เคยใช้การบรรยายโดย
จะมีการยกกลุ่มวิชาชีพในสังคมปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับ
การยกตัวอย่างกลุ่ม
นับถือให้มีการอภิปรายอยู่เสมอว่าวิชาชีพที่สร้าง
วิชาชีพมาอภิปราย
คุณประโยชน์ให้กับสังคมมีอะไรบ้าง และหนึ่งในอาชีพ
หลายคนอภิปรายกันก็คือวิชาชีพครู ดังนั้นการนำประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของวิชาชีพที่สังคมให้การ
ยอมรับและพูดถึงรวมทั้งการพูดคุยกับลูกศิษย์บ่อย ๆ เป็น
การสร้างความศรัทธาวิชาชีพให้ลูกศิษย์เราได้ภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของเรา(ครูคนที่4)
เคยได้ใช้การบรรยายโดย เทคนิคทีเ่ ชียร์ให้เค้าเห็นความสำคัญของอาชีพนี้โดยใช้
เน้นการเล่าเรื่องจาก
การยกกรณีศึกษาเพราะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่อง อีกอย่าง
กรณีศึกษาที่ได้พบเจอ
คือการได้มีโอกาสไปทำงานของต่างประเทศก็จะเล่าเรื่อง
นั้นเรื่องนี้ให้เด็กฟังเค้าก็จะอัพตัวเค้าเอง ส่วนการใช้คำว่า
ชี้แนะมันยังใช้ไม่ได้สำหรับเด็กปีหนึ่งปีสองเพราะฉะนั้น
เราต้องโยงไปหาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้อยู่หลังจากทำ
กิจกรรมเสร็จก็จะเชื่อมโยงให้เค้าฟังก่อน (ครูคนที่9)
เคยใช้การบรรยายโดย
ทักษะการเข้าสังคมคือไอคิวได้ แต่อีคิวอาจจะไม่ได้ การ
การยกตัวอย่าง
ช่วยเหลือไม่มีเอื้อนเอ่ยการเข้ากลุ่ม การเห็นแก่ตัวอะไร
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง พวกนี้คิดว่าจะต้องมาเติมเต็มไม่ใช่คุณเป็นนักศึกษาครูที่
กับวิชาชีพครู
เก่งแต่ส่วนเหล่านี้เราจะต้องเติมเต็มเข้าไปเพราะถือว่า
เป็นความเป็นครูเหมือนกัน จะต้องบ่มเพาะเด็กทำอย่างไร
ผู้ใหญ่เดินมาเค้าก็จะต้องหลบก่อน การไหว้การอะไรหรือ
เทคนิคการสอนมันก็ทุกครั้งที่เข้าสอน เราจะต้องเติมเต็ม
สิ่งเหล่านี้เข้าไปแต่เราจะไม่พูดโดยตรงแต่ว่าเราจะจับเอา
สถานการณ์นั้นเข้ามา (ครูคนที่7)
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Quotations
คือต้องบอก ทั้งสั่งทั้งสอนนะ ไม่ใช่แต่เนื้อหานะ บอกถึง
วิธีปฏิบัติเวลาไปนิเทศ ต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องวางตัว
อย่างไร (ครูคนที่16)
เคยใช้การมอบหมายงาน ให้เค้าไปทำโครงการค่ายภาษาอังกฤษก็ให้เค้า KM กัน
ในการทำงานกลุ่ม
เค้าก็ช่วยกันรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มที่ อย่างเช่น เค้า
ได้ไปพบเด็กที่มีความบกพร่องทางปัญญา เค้าก็รู้สึกไม่
รังเกียจเมื่อน้องต้องถุยน้ำลายใส่ ฉี่ราด อึใส่กางเกง เค้าก็
สามารถดูแลและจัดการน้อง ๆ เหล่านั้นได้ แสดงว่าเค้ามี
สปิริตของความเป็นครู เค้ารู้ว่าต้องจัดการอย่างไร โดยที่
ไม่ได้แสดงสีหน้าว่าเค้ารังเกียจเด็ก (ครูคนที่1)
พยายามที่จะไม่มอบงานนอกห้องเพราะว่ามันทำให้เราไม่
เห็นกระบวนการก็จะเป็นลักษณะของการให้ทำงานกลุ่ม
ในห้องแล้วก็สอนกระบวนการทำงานกลุ่มไปด้วยว่าต้อง
ทำงานอย่างไร เพราะฉะนั้นวิธีสอนคือจะลดการบรรยาย
ลงให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในสาระ ถูกผิดไม่ว่ากันแต่
ว่าให้ทำความเข้าใจร่วมกันเป็นกลุ่ม แล้วก็ออกมาแชร์ให้
เพื่อนในห้องได้เข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆ ชวนมองว่าประเด็น
สำคัญมันอยู่ตรงไหน สุดท้ายแล้วเค้าได้เรียนรู้การทำงาน
เป็นกลุ่ม แล้วก็เอาไปใช้ได้ตอนที่เค้าเป็นครู(ครูคนที่2)
เคยใช้การมอบหมายงาน ในคาบสอนส่วนใหญ่จะแบ่งกลุ่มให้กับเด็กแล้ว ให้เค้า
ในการทำงานกลุ่ม
จัดการกันเอง เราก็สังเกตเอาทีนี้ในกระบวนการเหล่านี้
ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งกับเด็ก แต่เราก็จะพูด
เป็นภาพรวมว่างานกลุ่มก็คือต้องให้ช่วยกัน เพราะเราถือ
ว่าเด็กโตแล้ว เด็กจะคิดได้เอง (ครูคนที่5)
เคยใช้การมอบหมายงาน มาตรา 22-23 เป็นมาตราทักษะวิชาชีพ เราก็ค้นพบว่า
ในการทำงานกลุ่ม
เด็กเรียนแก้ปัญหาความยากจนไม่ได้ เราสร้างจิตของการ
เป็นนักธุรกิจขึ้นมาว่าลงทุนแค่นี้ทำอย่างไรจะได้ขนาดนี้
เพราะมีแค่นี้ มีโจทย์ให้เค้าแค่นั้นแล้วเค้าก็จะคิดต่อของ
เค้าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ครูเป็นหนี้แล้วพูดไม่ได้เลย
นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ได้แล้วทำได้จริงที่ได้สอนเด็กก็คือ
การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งในรายวิชาที่ต้องเอาความคิดมา
รวมกัน แนวความคิดสร้างสรรค์ สร้างคิดให้มีมูลค่าเพิ่ม
เค้าได้ in case คืออะไร เงินเท่าไหร่ เค้ามีโพรดักอะไร
แล้วเค้ามีอินคายที่เกิดขึ้นคืออะไรเสร็จแล้วก็มาสรุปให้
เพื่อนฟัง(ครูคนที่9)
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เคยใช้การมอบหมายงาน
รายบุคคล

Quotations
ให้เด็กลงเรียนโดยมีอาจารย์สามท่านช่วยถ่ายทอดให้ใน
แต่ละด้าน โดยเด็กจะทำแผนต้องไปเรียนกับอาจารย์ดา
เสร็จแล้วไปพบอาจารย์นัทคอยเติมทักษะวิชาชีพลงไป
และพี่ก็จะเติมส่วนความเป็นครูเข้าไปแล้วก็ให้เด็กไป
โรงเรียนเพื่อไปสอน อาจารย์ท่านไหนว่างก็ลงไปดู แล้วให้
เด็กกลับมาสะท้อนผลให้อาจารย์ทั้งสามฟัง การที่เด็กลง
เรียน 3 วิชาพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์คือความสำคัญที่เรา
ต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าทุกอย่างมันถูกหลอมรวมกันคือ 1)
บูรณาการสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามา 2) เอาไว้ใช้ทันที ได้ผลไม่
ได้ผลเอามาตรวจสอบกันเราต้องไม่บอกเขาว่าองค์ความรู้
ทีใ่ ห้ถูกต้องที่สุดเพราะบริบทที่เด็กเจออาจจะอนุบาลแบบ
หนึ่งที่อื่นอีกแบบหนึ่งแล้วเขาจะทำอย่างไรคือ
กระบวนการสำคัญที่เด็กได้ไปคุ้นเคยกับโรงเรียนคือเราก็
ลดบทบาทการสอนในห้องเรียนลงเด็กพอทำบ่อยๆเขาจะ
เริ่มปรับตัวเองถ้าเขาไปโรงเรียนแล้วเด็กมากอดเขาจะรู้สึก
ภูมิใจแล้วภาพแบบนั้นเราเห็นมันเจ๋งมากเลยแค่ไปเข้าค่าย
2 วันแล้วเด็กก็ติด (ครูคนที่11)
พี่จะให้เค้าลงมือทำเอง เห็นเองและค้นพบด้วยตัวเองโดย
เราจะออกแบบให้เค้าทำและให้เค้าได้เสียสละอย่างเช่น
โครงการไปค่ายตชด. ครั้งแรกพี่จะเอาเงินค่าวัสดุฝึกที่ไป
ออกค่ายตชด.พอหลังจากนั้นเสร็จพี่จะถามว่าแล้วจะทำ
ต่อไหม เค้าบอกอยากทำ เลยถามว่าหนูอยากทำไปทำไม
เค้าตอบว่าหนูอุ่นใจเวลาเจอน้องๆตชด. หนูอยากหาเสื้อ
ไปบริจาค ก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำ ทำอย่างไรเค้าก็บอก
ว่าหาเงินคะอาจารย์ หาเงินทำอย่างไรเค้าประชุมกันแล้ว
บอกว่าอาจารย์ขาหนูจะหาให้ได้หนึ่งหมื่น ทุกคนแบ่งงาน
กันเลย กลุ่มนี้เก็บขยะ เก็บขวด เก็บทุกอย่าง ส่วนกลุ่มนี้
จะทำขนมขาย เค้าก็ลงเว็ปไซด์ อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปขายผ้ามือ
สองคะ เค้าจะแบ่งงานกันแล้วเค้าก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันซึ่งการทำงานครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเค้าครอบครัวเค้าทุกคน
ที่อยู่รอบตัวเค้าตรงจุดนี้มันได้มาคะก็ทำให้เค้ามีความรู้สึก
ว่าเค้าบอกว่าเค้าไม่คิดว่าตัวเค้าที่ทุ่มเงินไปตรงนี้เอาไปให้
โรงเรียนแล้วผู้ปกครองกับโรงเรียนมีความสุข (ครูคนที่12)
ใช้การถ่ายทอดคือให้เค้าได้ลงมือปฏิบัติแล้วเด็กจะเกิด
ความเข้าใจคือการสร้างข้อสอบเสร็จ สร้างเสร็จในรายวิชา
ของเขามีตัวบ่งชี้หลังจากนั้นให้เขาได้ลงไปใช้จริงกับเด็ก
ของเค้าแล้วก็กลับมานำเสนอ(ครูคนที่13)
ให้เขาสรุปงานของตัวเอง โดยมีคำสั่งให้เพื่อฝึกให้ศิษย์ได้
หัดรับข้อมูล การสั่งงานต้องชัดเจน (ครูคนที่6)
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รู้สึกรักห่วงใยศิษย์ที่จะไป
เป็นครูในอนาคต

รู้สึกรักและสุขใจในวิชาชีพ
ครู

รู้สึกชอบในวิชาชีพครู

รู้สึกชอบและสุขใจใน
วิชาชีพครู
รู้สึกสุขใจในการสอน
รู้สึกดีในการทำงานครู

ความคิดที่ดวี ่าวิชาชีพ
ครูให้คุณมากกว่าโทษ

อาชีพครูสร้างบุญกุศล

Quotations
เราทำเพราะเรารักในอาชีพครู เราทำอะไรเราอยู่ตรงไหน
ก็ได้คือทำให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่เคย
ต้องการคำชม (ครูคนที่3)
เรารักในงานครู อาชีพครูเป็นสิ่งที่พี่ภาคภูมิใจอยู่แล้ว แต่
พอมาเห็นศิษย์จบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว
กลับมาไหว้พี่ก็ยิ่งภูมิใจมากขึ้นเพราะคือผลผลิตทีเราสร้าง
มาถึงจะไม่ได้สร้างคนเดียวแต่ก็คือส่วนหนึ่งเล็ก ๆที่อยู่ตรง
นั้น (ครูคนที่15)
ด้วยอาชีพครูพี่คิดว่าลูกศิษย์ก็น่าจะมีส่วนที่เสริมให้ตัวพี่มี
จิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น เพราะพี่จะห่วงใยเค้า
ตลอด แม้แต่เรื่องบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่ออาชีพครู การ
พูดจา การนำเสนองาน อักษร ร กับ ล คำควบกล้ำ พี่จะ
ห่วงเค้าเรื่องนี้เพราะเค้าคือครู (ครูคนที่6)
ด้วยใจก็รักในงานครูเป็นพื้นฐานแล้ว พอมาเจอเด็กยิ่งทำ
ให้พี่รักในงานครูและรู้สึกห่วงใยศิษย์ บางอย่างพี่ก็ดุเค้าแต่
ก็อย่างที่บอกก็จะโทรตามตลอดถ้าเด็กไม่มาเรียนเพราะ
เราก็อยากเห็นเค้าประสบความสำเร็จ(ครูคนที่13)
พีร่ ู้สึกรักในงานครู อาจเพราะว่าตัวเด็กด้วยและก็สิ่งที่
สะท้อนมาจากตัวเด็กด้วยมันทำให้พี่ได้จิตวิญญาณจาก
การสอนและจากตัวเด็กด้วย...น่าจะเป็นความสุขใจที่ได้
ทำงานครู สุขที่ได้เห็นใครคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
เชิงบวกมีบุคลิกภาพในทิศทางที่ดีทั้งต่อตนเองและต่อ
บุคคลอื่น(ครูคนที่12)
พอเราทำอาชีพครูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าชอบ เป็นความ
ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็น พี่ยังนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเราเป็น
พยาบาลเราก็คงไม่เวิร์คหรอกดูแล้ว อาชีพที่เหมาะกับเรา
ที่สุดก็น่าจะเป็นครู(ครูคนที่8)
พีช่ อบในงานสอน พี่มคี วามสุขทุกครั้งเวลาได้อยู่กับเด็ก ๆ
พี่เลยใช้ใจที่พี่มีต่อวิชาชีพนี้คอยให้กำลังใจตัวเองทุกครั้ง
(ครูคนที่11)
ทุกวันนี้ที่เวลาเข้าไปในชั้นเรียนพี่จะมีความสุข เพราะเด็ก
สมัยนี้กล้าที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ(ครูคนที่16)
คือโอกาสที่ดีที่พี่ได้สอนรายวิชาความเป็นครูด้วยทำให้พี่ได้
เห็นศิษย์ได้สัมผัสใกล้ชิดกับศิษย์รู้สึกดีในงานครูเพิ่มขึ้น
และรู้สึกอยากพัฒนาศิษย์แบบนี้ไปเรื่อย ๆ (ครูคนที่9)
คิดว่าอาชีพครูสามารถชี้นำสังคมได้และเป็นวิชาชีพที่สร้าง
บุญกุศลให้กับสังคม (ครูคนที่4)
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Quotations
พี่เห็นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้บุญ เป็นอาชีพที่ดี ได้
ช่วยเหลือคน(ครูคนที่5)
อาชีพครูช่วยสร้างคน
พี่เชื่อว่าอาชีพเราสร้างคนแล้วก็ได้บุญด้วย (ครูคนที่15)
อาชีพครูช่วยให้เราเอาชนะ พี่เชื่อว่าหากเรารักและศรัทธาในงานครู บอกตัวเองว่าเรา
อุปสรรคทุกอย่างได้
ทำได้นะ เหมือนการสร้างพลังให้ตัวเองจะทำให้เรา
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้(ครูคนที่12)
อาชีพครูช่วยให้เรามองโลก พี่คิดว่าอาชีพนี้ก็โอเคนะ มันใช่เราทำให้เรามองงานแต่
ในแง่บวก
ด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ครูคนที่16)
แนวโน้มในการกระทำ ครูต้องปฏิบัติตัวให้เป็นวิถี คำว่าแม่พิมพ์หมายความว่า เราต้องปฏิบัติก่อนหรือทำวิถี
ที่แสดงออกถึงการเป็น ชีวิตของคนเป็นครูที่ดี
ชีวิตโดยดูตัวเราเองก่อนเราต้องพัฒนาตัวเราตามวิถีของ
ครูที่ดี
เราโดยเราต้องมีความเชื่อ ความศรัทธาอยู่ในอาชีพนี้ด้วย
ตัวเราเองก่อน” (ครูคนที่1)
ครูต้องทำบทบาทหน้าที่ครู พี่มองว่างานครูเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทยิ่งเวลาได้สอน
ให้ดีที่สุด
นักศึกษาพอเราได้ลงมือทำก็กลายเป็นการเสริมแรงที่ดีกับ
บางห้องที่ดี๋ดีมันก็เลยเห็นผล ผลมันก็เลยเป็นการเสริมแรง
คือเราหารางวัลจากการเสริมแรงมันไม่ใช่รางวัลจากข้าง
นอกไม่ได้มองว่าใครจะเห็นไม่เห็น แต่มองจากสิ่งที่มัน
เกิดขึ้นในห้อง เรียนเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเป็นการทำหน้าที่
ตนเองให้สมบูรณ์ ถ้าหายไปหนึ่งครั้งถือว่ามันเป็นการทิ้ง
หน้าที่(ครูคนที่2)
พี่เชื่อว่าพีเ่ ป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนแล้วก็สร้างคนให้มี
ทักษะต่าง ๆ ตรงนั้นได้มากเพราะพี่เชื่อว่าถ้าพี่เต็มที่กับ
ลูกศิษย์ที่ผ่านมือพี่รอบละ 30-40 คน ก็น่าจะเติบโตไปได้
อาจจะไม่ 100% แต่เชื่อว่าครึ่งหนึ่งเขาอาจจะเดินรอย
ตามเราหรือเรียนรู้ไปกับเรา เราน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้
(ครูคนที่8)
ครูต้องมีความรับผิดชอบ
เราคิดว่าบางทีอย่างครู คำว่าครูคือผู้ให้ ผู้เสียสละ เราก็คิด
ในบทบาทหน้าที่ครู
อย่างนั้นคือทำไปก็ไม่ได้หวังอะไรอย่างทุกตำแหน่งทุก
หน้าที่ที่ทำก็หวังให้งานมันสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม
ภารกิจที่เราได้รับมอบหมาย คือ ความรับผิดชอบ อันไหน
ที่มันโดยภารกิจโดยหน้าที่เราก็ต้องทำเพราะบางทีอย่าง
เด็กโทรศัพท์มาอาจารย์ขาอาจารย์จะเข้ามาไหมค่ะหนูจะ
ให้เซ็นบางทีเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องเข้ามาเซ็นให้อย่างนี้
(ครูคนที่3)
ครูต้องมีความรักความ
เราเป็นครูก็ต้องมีความรักความเมตตากับศิษย์ ไม่ได้เอา
เมตตาศิษย์
คะแนนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้เอาเกณฑ์เป็นที่ตงั้ แต่เอาตัวศิษย์ว่า
เขามีพัฒนาการอย่างไร มีอะไรเราก็พร้อมที่จะช่วย พร้อม
ที่จะให้(ครูคนที่14)

383
Sub-Themes
จุดเริ่มต้นในการที่จะ
เป็นครู

การสนับสนุน
ทางสังคม

การสนับสนุนด้าน
อารมณ์

1580761730

Themes
แรงบันดาลใจที่
อยากจะเป็นครู

Code
เคยเห็นครูผู้สอนให้เกียรติ
ศิษย์จนเกิดความตั้งใจจะ
เป็นครู
ตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศ
จนกลายมาเป็นครู
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Quotations
เราเห็นครูสอนเราแล้วท่านให้เกียรติเราเคารพเรา ท่านมี
พื้นที่ให้กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเติบโตในพื้นที่นั้น แล้วเรา
ทำให้รู้สึกว่า เราอยากเป็นครูแบบนี้(ครูคนที่5)
เป็นความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาประเทศโดยเริ่มต้นจาก
ตรงนี้ จนมาเป็นครูก็จะบอกทุกคนเสมอ ว่าวันนี้ครูไม่ได้
สอนแค่เด็กปีหนึ่ง เด็กปีสอง เพื่อที่จะให้ขึ้นปีสามแต่ครู
กำลังสอนคนไปเป็นครูจะพูดคำนี้ทุกรุ่นทุกครั้งเลย(ครูคน
ที่6)
อยากจะพัฒนาคนที่จะไป มีเป้าหมายอยากพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นครู จนวันนี้
เป็นครูจนกลายมาเป็นครู ได้มาเป็นครูของครูและได้พัฒนาเค้าให้เป็นครูที่ดีตาม
เป้าหมายครูที่งามกายงามใจงามวิชาการคือมันสมบูรณ์
(ครูคนที่7)
ได้ซึมซับการทำงานจากพ่อ มีพ่อเป็นครูทำให้ได้ซึมซับการทำงานของพ่อมาตั้งแต่เด็ก
จนเกิดความตั้งใจอยากจะ เลยทำให้รู้สึกดีในวิชาชีพครูและตั้งใจจะเป็นครูให้ได้เลย
เป็นครู
ตอนนั้น(ครูคนที่10)
ได้รับการปลูกฝังที่ดีจากครู สิ่งที่อาจารย์ปลูกฝังมาให้กับพี่อาจจะตรงจุดนี้ด้วยที่ทำให้
จนอยากที่จะเป็นครู
พี่อยากเป็นครูให้ได้ อาจารย์ก็ใช้เวลานานในการปลูกฝัง
เราแล้วทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นตลอด(ครูคนที่12)
ได้รบั โอกาสจนเกิดการ
เนื่องจากคณะให้โอกาสผู้สอนและยอมรับในตัวผู้สอนว่า
ยอมรับในการทำงานครู
สามารถออกแบบการสอนได้ตามที่ผู้สอนถนัด ผู้สอนที่มา
จากคณะครุศาสตร์
ต่างสาขากันอาจจะนิยามจิตวิญญาณความเป็นครูต่างกัน
เราก็เลยมีแนวทางที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ถามว่ามันทำ
ให้เกิดได้ไหม มันก็ได้แต่เพียงไม่ใช่เป้าหมายเดียวกัน
อย่างพี่ก็มีเป้าหมายของพี่ตามความคิดที่พี่ทำในขณะที่
อาจารย์ท่านอื่นก็มีเป้าหมายของเค้า เพราะฉะนั้นมันเลย
ทำให้ผลลัพธ์ของนักศึกษาที่ออกมาวัดได้ตรงกันก็แค่
นั้นเอง (ครูคนที่1)
ได้รับโอกาสในการสอนราย อาจด้วยบุคลิกภาพการแต่งกายของพี่ที่ใครมองก็คือครู
วิชีพครูจากผู้บริหารคณะ เลยทำให้ผู้บริหารให้โอกาสพี่ได้สอนในรายวิชาชีพครู
ครุศาสตร์
รวมทั้งการได้กลับเข้ามาสอนในคณะครุศาสตร์แห่งนี้ซึ่ง
เป็นสถานศึกษาทีเ่ รียนครูในสมัยปริญญาตรี แล้วทำให้ได้
กลับมาพบอาจารย์ที่เคยสอนเรา ท่านก็จะคอยให้กำลังใจ
(ครูคนที่10)
ได้รับโอกาสที่ดีจากคณะครุ การได้รับโอกาสในการทำงานที่นอกเหนือจากภาระงาน
ศาสตร์ในการทำงานครูที่
สอนก็คือว่าการที่ตัวเองได้มีโอกาสทำงานอย่างอื่น
นอกเหนือจากภาระงาน
เนื่องจากว่าแต่ก่อนสอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สอน
แล้วย้ายมานี่ แล้วเค้าก็ให้ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของสาขา
วิจัยบ้างให้ทำงานนั่นงานนี่บ้าง เลยทำให้เราได้มโี อกาสที่
จะเรียนรู้เรื่องอื่นได้ (ครูคนที่9)

384
Themes

Sub-Themes

1580761730

การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร

Code
หน่วยงานที่ทำงานได้รับ
การยอมรับที่ดีจากบุคคล
พื้นที่รอบข้างทำให้คนเป็น
ครูเกิดแรงผลักดันที่จะ
พัฒนาวิชาชีพครูต่อไป
ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากเพื่อนร่วม
วิชาชีครูที่ดี
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ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการทำงานครู
จากเพื่อนร่วมงานที่ดี

การสนับสนุน
ทางสังคม

การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลข่าวสาร(ต่อ)

ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการทำงานครู
จากเพื่อนร่วมงานที่ดี

Quotations
การยอมรับของบุคคลในพื้นที่นี้มองว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏแห่งนี้เติบโตมาจากวิทยาลัยครู มีประวัติที่ยาวนานมา
นี่แหละคือปัจจัยสนับสนุนตัวหนึ่งถือว่าได้ทำให้รู้ว่าใครที่
จะมาเรียนครูที่นี่คือดีซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนผลักดันที่ทำ
ให้ตัวอาจารย์เองได้ยืนอยู่ตรงนี้ว่าฉันจะต้องทำให้ลูกศิษย์
ฉันรักษาคุณภาพต่อไป(ครูคนที่7)
พี่อาจจะมีกัลยาณมิตรที่ดีในโปรแกรมคอยให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษากันตลอดเวลานะก็เลยรู้สึกว่า
ส่วนนี้ก็ได้เข้ามาเติมเต็มทำให้พี่อยากจะทำหน้าที่ครูที่ดี
ต่อไป(ครูคนที่2)
ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนกลายเป็นว่ากลุ่มคนใกล้ชิดพี่ก็
คือเพื่อนร่วมงานก็จะคิดไปคล้ายๆกัน ส่วนใหญ่ก็คืองาน
รีบงานเร่งก็เร่งนะแต่คือไม่เครียดไม่ด่ากันไม่จี้กันไรงี้มันก็
เลยชิน ก็จะชอบคล้ายๆกัน แต่บางทีบางคนที่หงุดหงิดเรา
ก็ต้องใจเย็นๆ เอาเพราะถ้าเราใจเย็นเขาก็จะเกรงใจ เขาก็
จะรู้สึกว่าเราก็ต้องฝึกใจเย็นบ้างเพราะระดับนี้มันสอน
ยากแต่ตัวแบบทำให้เขาเห็นแล้วเขารู้สึกดีเขาก็จะไหลมา
ตามเราเอง(ครูคนที่3)
เพื่อนร่วมงานถือมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญกับพี่นะเพราะได้
แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาของศิษย์ได้ เพราะ
บางครั้งเราต้องไปสอนต่างสาขา พอเรามีเพื่อนที่อยู่สาขา
นั้นก็จะเล่าปัญหาที่เจอให้เพื่อนฟังเพื่อจะได้ช่วยเหลือ
ศิษย์แล้วทำให้เราอยากที่จะช่วยเหลือศิษย์คนอื่นต่อไปอีก
(ครูคนที่6)
เพื่อนร่วมงานคอยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาตลอด ว่างก็
ช่วยกันเติมเต็ม ทำงานกิจกรรมอะไรบริการวิชาการเป็น
กลุ่มเป็นก้อน”(ครูคนที่7)
ทีมงานในการทำงานร่วมกันนะที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน
ถ้าเราเจอทีมที่เวิร์คการทำงานก็จะไหลลื่นไปเรื่อยๆ
เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจ พี่เชื่อว่าทีมเวิร์คที่ดีก็ช่วยเรา
ได้นะคะ(ครูคนที่11)
นอกจากพี่จะเตรียมการสอนจากเอกสารประกอบการ
สอนด้วยตัวเองแล้ว พี่ยังได้รับสื่อวีดีโอจากอาจารย์ร่วม
สาขาวิชาเดียวกันทีค่ อยแบ่งปันให้พี่นำสื่อไปใช้ในการ
สอนเพื่อให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากขึ้น (ครูคนที่12)

385
Themes

Sub-Themes

Code

1580761730
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ได้รับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านพฤติกรรมศิษย์
จากเพือ่ นร่วมงานที่ดี

ได้รับข้อมูลย้อนกลับด้าน
การประเมินผลการสอน
จากนักศึกษาวิชาชีพครู

Quotations
เพื่อนร่วมงานที่นี่จะน่ารัก น้อง ๆจะให้ความเคารพพี่เสมอ
ถึงแม้ว่าภาษาวิชาการเราจะต่างกันเนื่องจากว่าศัพท์เมื่อ
40 ปีที่แล้วเขาจะไม่ใช้ศัพท์แบบนี้แต่น้อง ๆก็คือพยายาม
ที่จะเข้าใจเราโดยที่เราก็พยายามจะเข้าใจน้องคือเทียบ
ศัพท์ว่ามันใช่คำนี้หรือเปล่า ศัพท์คนละศัพท์เลยนะเพราะ
การเรียนมันจะไม่เหมือนกัน น้อง ๆก็จะเข้าใจพี่แล้วก็
พยายามดึงพี่ๆรุ่นแบบนี้ลงมาด้วยแล้วเราก็พยายามไม่คิด
ว่าเราคือผู้อาวุโสนะที่น้อง ๆจะต้องเข้าหาเสมอเราก็จะใช้
วิธีเพื่อนร่วมงานทุกคน(ครูคนที่15)
พี่เป็นจังหวะที่โชคดีนะที่เข้ามาแล้วมีผู้ใหญ่อยู่
เพราะฉะนั้นในกลุ่มของพี่ พี่ก็จะคบผู้ใหญ่ อย่างพี่ก็ถือว่า
เป็นน้องน้อยในกลุ่ม ซึ่งในคณะเค้าก็จะมีกลุ่มที่อายุไล่ๆ
กัน กลุ่มเด็ก ๆก็จับกับกลุ่มเด็กๆ ก็มีกลุ่มนี่ละที่มีแต่ป้าๆ
แต่พี่อายุเด็กสุดเพราะตอนพี่มาทำงานก็มากลุ่มคนแก่เลย
นะ คือเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราดีนะ แต่พอเราอยู่ในกลุ่ม
อาวุโสกว่านะเราก็จะได้รับถ่ายทอดคำแนะนำที่ดีๆว่า
อะไรดีหรือควรปฏิบัติแบบอย่างที่เห็นพี่ไปก็จะเป็นแบบ
เชยๆ เหมือนครู(ครูคนที่16)
เพื่อนร่วมงานก็จะคอยเติมเต็ม บางทีเราก็หันหน้าเข้าหา
กัน ฉันเจอเด็กแบบนี้ๆ เธอทำอย่างไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันก็แนะนำลองทำแบบนู่นนี่ที่เราเคยเจอมาก็ทำให้เติม
เต็มกันและกันแล้วก็ทำให้มีกำลังใจที่จะเดินข้ามอุปสรรค
อะไรทำนองนี้ก็ช่วยกันได้ค่อนข้างดีเพราะเราแลกเปลี่ยน
กัน...อาจารย์ที่อาวุโสที่เราเคารพนับถือท่านก็ให้ข้อคิดดีๆ
เราก็เอาไปใช้เติมเต็มในการทำงานการทำกิจกรรมหรือ
การสอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วพี่ก็โชคดีที่เจอ
อาจารย์ผู้ใหญ่ที่ดูแลเราให้คำแนะนำพูดง่ายๆคือต้อง
จริงใจบางทีมีเวลาพี่ก็จะชอบคุยกับอาจารย์นะ(ครูคนที่8)
อีกส่วนหนึ่งก็นักศึกษานะแหละที่เมื่อดูจากผลการ
ประเมินแล้วพบว่าเค้ารู้สึกชอบในสิ่งที่เราพยายามเป็นตัว
แบบให้เค้าทั้งในเรื่องของการตรงต่อเวลา การควบคุม
อารมณ์ ความโปร่งใสในการแจ้งคะแนน รวมทั้งกิจกรรมที่
เราพยายามคิด พยายามสรรหาในแต่ละสัปดาห์เพื่อพวก
เค้ามัน feedback กลับมาว่าเค้าชอบ สนุก ตื่นเต้น กับสิ่ง
เหล่านี้ ก็เลยรู้สึกหายเหนื่อยและทำให้อยากทำต่อไปเพื่อ
นักศึกษา เพื่อความสำเร็จของเค้าต่อไป(ครูคนที่2)
สิ่งที่สะท้อนมาจากตัวเด็กด้วยเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนทำ
ให้เราได้จิตวิญญาณความเป็นครูจากการสอนเพิ่มขึ้น (ครู
คนที่12)
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ภาคผนวก ฉ
ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิติ ANCOVA
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ก่อนการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) มีรายละเอียดดังนี้
1) การแจกแจงของตัวแปรเป็นปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มีจำนวน กลุ่มทดลอง 10 คน
และกลุ่มควบคุม 10 คน การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลจึงใช้การตรวจสอบความเบ้ และความ
โด่งของตัวแปรตามควบคู่ไปกับการใช้สถิติ Homogeneity test (กัลยา วานิชย์บัญชา.2558: 172178) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากการทดสอบด้วยตัวแปรตามจิตวิญญาณความเป็นครูใน
ระยะก่อนการทดลองมีการแจกแจงแบบไม่เป็นโค้งปกติ (Shapiro-Wilk= .01, p<.05) แต่ระยะหลัง
การทดลองมี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Shapiro-Wilk= .09, p>.05) และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ าความเบ้
(Kurtosis) และความโด่ ง (Skewness) พบว่า คะแนนจิต วิญ ญาณความเป็ น ครูในระยะก่ อ นการ
ทดลอง มีความเบ้ = .88 และมีความโด่ง = -1.22 ส่วนในระยะหลังการทดลอง พบว่า มีความเบ้ =
.68 และมีความโด่ง = -.98 ซึ่งมีค่าความเบ้และความโด่งไม่เกินบวกลบสอง จึงสามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ (George & Mallery, 2010)
2) ความเท่ากันของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) ตามข้อตกลงเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม คือความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มที่นำมาเปรียบเทียบไม่ควรมี
ความแปรปรวนแตกต่ า งกั น ซึ่ ง จากการทดสอบด้ ว ย Levene’s Test เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกัน
(F=.229, p=ns)
3) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม (Linearity) จากการตรวจสอบความเป็น
เส้นตรงระหว่างคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูก่อนการทดลองในฐานะตัวแปรร่วม และคะแนนจิต
วิญญาณความเป็นครูหลังการทดลองในฐานะตัวแปรตาม ผลการทดสอบพบว่า ทั้งสองตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน (r=.45, p=s)
4) การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความชันเส้นถดถอย จากการทดสอบความชันของ
คะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูในระยะหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า
ทั้งสองกลุ่มมีความชันของคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (F=3.19,
p=ns)
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