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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูในทศวรรษการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ โดยแบ่งการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ งานวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษา
คุณลักษณะนักศึกษาครูปัจจุบันกับคุณลักษณะนักศึกษาครูในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้         
ใช้การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 155 คน จาก 4 ภูมิภาค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา ส่วนงานวิจัยระยะที่ 2 เป็นการพัฒนากระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครู ประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครู โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพกระบวนบ่มเพาะฯ 
จำนวน 16 คน และมีกลุ่มตัวอย่างทดลองกระบวนการบ่มเพาะฯ เป็นนักศึกษาครูที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ถึง   
ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 75 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบหลาย
ขั้นตอน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพของกระบวนการบ่มเพาะครู   
แบบวัดคุณลักษณะครูฯ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนบ่มเพาะครู วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิ
บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบ 1 กลุ่มเทียบกับเกณฑ์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะความเป็นครู ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู อุดมการณ์ความ
เป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู การควบคุมอารมณ์ การประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างครูที่ดี เป็นกลุ่ม
คุณลักษณะครูที ่มีช่องว่างมากที่สุดที่ควรได้รับการส่งเสริม 2) กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ 
ประกอบด้วย บันได 4 ข้ัน รวมมีหลักสูตรบม่เพาะ 4 หลักสูตร โดยเริ่มจาก 2 หลักสูตรแรกใช้กับนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ 1 โดยหลักสูตรแรกเป็นหลักสูตร “แรงบันดาลใจในการเป็นครู” และหลักสูตรที่สอง เป็นหลักสูตร 
“การพัฒนาจิตนักศึกษาครู” ในส่วน ชั้นปีที่ 2 ใช้หลักสูตรที่สาม เป็นหลักสูตร “อัตลักษณ์ความเป็นครู” 
และชั้นปีที ่ 3 ใช้หลักสูตรที่สี ่ เป็นหลักสูตร“จิตวิญญาณความเป็นครู” และ 3) กระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะครูฯ มีคุณภาพในมิติ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากเข้าร่วม 4 หลักสูตร นักศึกษาครูมีแรงบันดาลใจในการเป็นครู 
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คุณลักษณะจิตครู อัตลักษณ์ความเป็นครู และจิตวิญญาณความเป็นครู สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
คำสำคัญ:  กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ, แรงบันดาลใจในการเป็นครู, คุณลักษณะจิตครู, อัตลักษณ์ความ

เป็นครู, จิตวิญญาณความเป็นครู   
 
Abstract 
 This aims of this research aimed to develop the incubation process of the characteristics of 
Thai teachers in the decade of transformative learning for student teachers .  This research 
was divided into two stages: the first stage is a study of the characteristics of student teachers 
and an analysis of the gaps between characteristics of current student teachers and 
the characteristics of student teachers in a decade of transformative learning by 
interviewing a total of one hundred and fifty-five informants from four regions. Content 
analysis was also utilized. The second stage was a development and assessment of the quality 
and effectiveness of process of incubation of the characteristics of Thai teachers by a 
group of sixteen experts and seventy-five students from first to third year in the Faculty 
of Education at Srinakharinwirot University were selected by multi-stage sampling. The 
assessment form and satisfaction form were employed. The descriptive statistics and one 
sample t-test were used to analyze the data. 
 The results found the following:(1) the characteristics needed to be promoted and 
embedded into student teachers in terms of characteristics , affection and faith 
towards the teaching profession, ideology, the teacher’s spirit, emotional control and 
being good role models; (2) the incubation process for teachers were comprised of 
four courses. The first two courses were used for student teacher s in their first year. 
The first course was “Inspiration to Become a Teacher”, the second course was 
“Mental development of Student Teachers” and in their second year, the third course 
was “Teacher’s identity”. Then, in third year, the course was “Teacher’ s spirit”; (3) 
the process of incubation in the dimensions of correctness, appropriateness, possibility, and 
utilization at a high level. Moreover, after participating in the program, inspiration to become 
a teacher, mental characteristics, the identity and spirit of teachers were higher than 
the required rate of 70% and with a statistical significance level of .01.  
Keywords:  Process of incubation, Inspiration to become a teacher, Teacher’s identity, 

Teacher’s spirit 
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บทนำ 
 ครูเป็นบุคคลสำคัญที ่สุดที่จะส่งผลต่อ
คุณภาพการเร ียนการสอนและคุณภาพของ
ผู้เรียนซึ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ที ่รวดเร็วจึงมีผลทำให้การเรียนรู ้ของผู ้เร ียน
เปลี่ยนแปลงเร็วตามไปด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม 
การจะม ีความผาส ุกในช ีว ิตประจำว ันได้
จำเป็นต้องปรับตัวบนพื้นฐานความรอบรู้อย่าง
เท่าทันอาชีพครู ซึ่งเป็นอาชีพที่มีหน้าที่หลักคือ
การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นอยู่ในสังคมอย่างสันติ
ในภาระหน้าที่และบทบาทของผู้พัฒนา ครูจึง
ควรมีความพร้อมในทุกด้านในการพัฒนา การจะ
เป็นผู้มีความพร้อมดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ด้วยระบบและวิธีการที ่มีประสิทธิภาพ ซึ ่งจา
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การเตรียมครู
สำหรับศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับคุณภาพครูไว้ว่า 
ครูต้องมีความรู้และพัฒนาตนในด้านต่างๆ คือ มี
ความรู้ (knowledge) เกี่ยวกับสาระเนื้อหาของ
หลักสูตรตลอดจนเป้าหมายของหลักสูตรนั้นๆ มี
ท ักษะว ิชาคร ู  (skill of effective pedagogy) 
ครูต้องมีทักษะรวมทั้งความสามารถในการนำวิชา
ครูไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีสอนที่หลากหลาย
ตลอดทั ้งว ิธีการและยุทธศาสตร์ในกาจัดการ
เรียนรู้ต่างๆ มีการไตร่ตรอง ไต่สวน (reflection) 
และความสามารถในการวิพากษ์ตนเองมีความ
เข้าใจคนอื่นและการยอมรับคนอื่น (empathy) 
การรู้จักยอมรับคนอื่นทั้งที่เป็นผู้ร่วมงานและศิษย์ 
เพื ่อบรรลุเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาทั้ง
ทางด้านจิตพิสัยและพุทธิพิสัยของศิษย์และมี

ความสามารถในการจ ั ดการ  (managerial 
competence) ความรับผิดชอบในกาจัดการทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน (นัยนา ทองศรีเกตุ, 
2544) 
 เห ็นได ้ว ่าน ับจากอดีตจนถึงปัจจ ุบัน
สังคมไทยยังคงให้ความสำคัญต่อครูว่าเปน็บุคคล
ที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีค ุณภาพและเมื ่อสถานการณ์การเรียนรู้               
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
ครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญจะที่คอยเสริมสร้างการ
เรียนรู ้ของผู้เรียนให้เป็นผู้ที ่มีความรู้ มีทักษะ             
มีเจตคติและมีค่านิยมที่ดีงามตามที่สังคมคาดหวงั 
รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคม
และประเทศชาติต่อไป และจากแผนการศึกษา
แห ่ งชาต ิ  ฉบ ั บปร ั บปร ุ ง  (พ.ศ.2552-2559) 
แนวนโยบาย 1.6 การผลิตและพัฒนาครู มุ่งเน้นให้
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
และมาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในเรื่องของการผลิตครูนี้ ในแผนได้มุ ่งเน้น
ปรับระบบการผลิต การคัดสรร ดึงดูดให้คนเก่ง
และคนดีมาเรียนครู และเสนอให้มีการจัดตั้ง
สถาบ ันระด ับชาต ิ เพ ื ่อส ่งเสร ิมและพัฒนา
คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู ซึ ่งสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555–2558 ภายใต้ 7 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปครู คือ ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
การปฏิรูปครูเพื ่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้
เป ็นว ิ ชาช ีพช ั ้ นส ู งและจากนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ 2558 พบว่า 1 ใน 5 ของนโยบาย
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ทั่วไป คือ “4.การส่งเสริมและยกสถานะของครู
ซึ ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะต้อง     
ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครู    
เป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมมีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู ้ท ี ่ เหมาะสมมีทัศนคติที ่ดีต่อ
วิชาชีพครูตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดี
สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในปัจจุบัน” และ 1 ใน 7 ของนโยบายเฉพาะของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องดำเนินการให้เห็นผล 
ใน 1 ปี คือ “การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมี
เป้าหมายในการดำเนินนโยบายให้มีแนวทางการ
พัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและเหมาะสมกับอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความ
เป ็นคร ูการเป ็นคร ูม ืออาช ีพและย ึดม ั ่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ” เห็นได้ว่าทุกภาคส่วน
ให้ความสำคัญของการปฏิรูปครู โดยมุ ่งหวัง       
เพื ่อยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั ้นสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 
 ผลการวิจัยอนาคตภาพของคุณลักษณะ
ครูไทยในทศวรรษหน้า พบว่าผลการศึกษาภาพ
อนาคตของคุณลักษณะครูไทยที่มีความเป็นไปได้
มากที่สุด ในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
พบว ่า ค ุณล ักษณะครูไทยที ่ม ีความเป็นไปได้             
มากที่สุด ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลักของ
การดำเนินชีวิตบนฐานหลักไตรสิขา คือ ศีล สมาธ ิ
ปัญญา โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ“พอประมาณ มีเหตุผล          
ม ีภ ูม ิค ุ ้มก ัน” บนเง ื ่อนไข “ความร ู ้” และ 

“คุณธรรม”โดยคุณลักษณะครูที่มีความเป็นไปได้
มากที ่ส ุดใน 10 ปีข้างหน้า ในด้าน การรู ้คิด           
ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้ รู้ลึก มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเป็นพื ้นฐาน บวกกับการมีปัญญา 
(wisdom) มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถในการ
คิดขั้นสูง และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณความเป็นครูจิต
วิญญาณความเป็นครู เป็นพื้นฐานแล้ว ครูจะมี  
จิตสาธารณะ จิตอาสา มีความเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้เรียน ชุมชน และสังคม ในส่วนของทักษะ 
ครูจะมีทักษะการสอน ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ทักษะการเป็น ผู ้ช่วยเหลือ  
และทักษะการปร ับต ัวต ่อการเปล ี ่ยนแปลง           
การเรียนรู้และสังคม (วิไลลักษณ์ ลังกา, 2559) 
 การศึกษาสภาพปัญหากระบวนการ
ผลิตครู พบว่า การผลิตครูยังมีประเด็นเรื่อง
คุณภาพโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสอน 
และการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งการ
ผลิตครูปัจจุบันด้านกระบวนการผลิตครูเห็นได้ว่า
กระบวนการเรียนการสอนไม่ได้เน้นความเป็นครู 
และเทคนิควิธีการสอน ส่งผลให้บัณฑิตที่ไปเป็นครู  
ขาดทักษะ วิธีการ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
โดยมีผู้กล่าวว่า “อยากเน้นเรื่องความเป็นครู 
รักในอาชีพครู ความเป็นครูมีน้อยมาก เราไปเน้น
ในความรู้ซึ ่งเอาไปใช้ไม่ได้ จบออกมาทำอะไร
ไม่ได้” ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความเป็น
ครูก็ยังไม่เหมาะสม (ชนิตา รักษ์พลเมือง และ
คณะ, 2557)  และจากผลการวิจัยของ วิชุดา          
กิจธรธรรม และคณะ (2554) ได้ศึกษาวิเคราะห์
อดีต ปัจจุบัน และโอกาส/ความหวังในอนาคต
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ของการผลิตครูในประเทศไทยได้เสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตครูโครงการพิเศษของไทย 
ไว้ว่า มีแนวปฏิบัติที ่ดีในด้านกระบวนการผลิต 
เน้นการฝึกสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
เป็นครู การหล่อหลอมให้มีคุณลักษณะสำคัญของ
ผู ้ท ี ่จะเป็นครู นับตั ้งแต่เข้าสู ่ความดูแลของ
สถาบ ันการผลิตคร ู  ม ีการจ ัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ ทุกๆ ภาคการศึกษาตั ้งแต่เข้า
ศึกษาในปีที่หนึ่งจนกว่าจะจบหลักสูตร การจัด
กิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตรไม่ได้มีเพียงกิจกรรม
เพื่อการพัฒนานักศึกษาโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมี
กิจกรรมที่เน้นให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ว ิ ถ ี แห ่ งว ิ ชาช ี พคร ู ด ้ วยสภาพป ัญหาของ
กระบวนการผลิตครูดังกล่าวเห็นได้ว่าได้เกิด
ปัญหาพฤติกรรมของครูรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
พิจารณาสภาพปัญหาจริยธรรมครูในปัจจุบัน
พฤติกรรมผิดจริยธรรมของครูจำแนกได้เป็น             
2 ประเด็น ได้แก่ การครองตน กับการครองงาน 
ปัญหาจริยธรรมครูด้านการครองตนได้แก่ ปัญหา
ครูที ่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ครูที ่อายุหรือวัย
ใกล้เคียงกับนักเรียนที่วางตัวใกล้ชิดเกินขอบเขต
จนนำไปสู่ปัญหาชู้สาว การล่วงละเมิดทางเพศ 
และที่พบบ่อยมากเช่นกันเรื่องการทำร้ายร่างกาย
เด็ก การลงโทษเกินกว่าเหตุ การใช้คำพูดที่รุนแรง 
ก้าวร้าวกับนกัเรียน ซึ่งส่งผลต่อการอบรมสั่งสอน
นักเรียนมาก ส่วนประเด็นในเรื่องการครองงาน
นั้นจะเป็นเรื ่องของการสอนที่ครูไม่มีเวลาสอน     
ในห้องเรียน เนื่องจากมีภาระหน้าที่อื่นที่ต้องทำ 
และคร ูท ุ ่มเทเวลาสอนให้กับการสอนพิเศษ
มากกว่าการสอนในห้องเรียนครูสอนไม่เต็มที่หรือ
สอนไม่เต็ม และครูไม่ค่อยสอนหนังสือในช้ันเรียน 
เนื่องจากต้องทำผลงาน หรืองานวิจัยในการเลื่อน

วิทยฐานะของครูซึ ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที ่ทำให้ครู      
ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเด็ก ไม่ค่อยมีเวลาสอนและ
เตรียมการสอนนอกจากนี ้ประเด็นการวิ ่งเต้น 
โยกย้ายสถานศึกษาใหญ่ๆ ก็เป็นปัญหาในเชิง
จริยธรรมเช่นกัน (วริยา ชินวรรโณ และคณะ, 
2546) 
 สภาพปัญหาของกระบวนการผลิตครู           
ในมิติของจิตพฤติกรรม กิจกรรมที่ปลูกฝังในเรื่อง
ของจิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม 
ความเป็นครูที่ยังมีจุดอ่อน โดยกิจกรรมที่สถาบัน
ผลิตครูจัดขึ้นเป็นกิจกรรมแบบสื่อสารทางเดียว 
โดยมีว ิทยากรมาบรรยายถึงความสำคัญของ
คุณลักษณะทางจิตที่ครูควรมี ประกอบกับหน้าที่
หลักของคณะครูศาสตร์-ศึกษาศาสตร์มีหน้าที่
หลักในการผลิตครู ต ้องเป็นผู ้เอื ้ออำนวยให้
ผ ู ้ เร ียนเกิดการเร ียนรู ้เป็นวิชาชีพที ่ม ีค ุณค่า                
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงสามารถดึงดูด
คนเก่งคนดีที่ม ีใจรักในวิชาชีพครูมาเรียนครู           
เพื่อเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เร ียนการสอนได้อย่างมีค ุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ ด้วยความสำคัญ
ของคุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้าที่จะต้อง
สร ้างให้เก ิดขึ ้นก ับคร ูแล ้ว เห ็นได ้ว ่าหากมี
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยที่เริ่ม
ตั ้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิตครูจะเป็น     
ตัวเสริมสร้างคุณลักษณะครูให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้น
ทาง โดยผลที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องในการผลิตครูจะได้นำกระบวนการ     
ไปใช้บ่มเพาะพัฒนาให้คุณลักษณะครูต ่างๆ 
เหล่านี้ เกิดขึ้นกับนักศึกษาครูต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพื ่อศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาครู
และว ิ เคราะห์ช ่องว ่างระหว ่างค ุณลักษณะ
นักศึกษาครูปัจจุบันกับคุณลักษณะนักศึกษาครู
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้  
 2.  เพื ่อพัฒนากระบวนการบ ่มเพาะ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู 
 3.  เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธผิล
ของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย               
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาครู 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การว ิจ ัยน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยและพ ัฒนา
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยฯ โดย
แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ในระยะที่หนึ่ง
เป็นการศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาครูและการ
วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างคุณลักษณะนักศึกษาครู
ปัจจุบันกับคุณลักษณะนักศึกษาครูในทศวรรษ
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้  ส่วนงานวิจัยระยะ 
ที่สอง เป็นการสร้างพัฒนากระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะครู และประเมินคุณภาพฯ ประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ครูไทยฯ โดยผู ้ว ิจ ัยได ้ศ ึกษาแนวคิดทฤษฎี                    
ที ่นำมาใช้ในการสร้างกระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะครูฯ ได้แก่  1) ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แ ผ น  ( Theory of Planned Behavior: TPB) 
ของ Fishbein & Ajzen (1975) และ 2) ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive 
theory) ของแบนดูรา(Bandura, 1986) และ 3) 
แนวคิดการขัดเกลาพฤติกรรมทางสังคม และใช้

กรอบการพัฒนาคุณลักษณะครูไทยตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำ (วิไลลักษณ์ ลังกา, 2559) ซึ่งเป็น
ระยะเร ิ ่มต ้นอยู ่ ในช่วงกระบวนการผลิตครู              
โดยมีแนวคิดทฤษฎีที ่นำมาพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษาครู ในมิติของแรงบันดาลใจ การพัฒนา
ตนตามหลักไตรสิกขา การเสริมสร้างอัตลักษณ์ 
จิตวิญญาณความเป็นครู ผ่านการใช้หลักตัวแบบ
ของแบนดูรา ลำดับพฤติกรรมตามแผนและการ
ขัดเกลาพฤติกรรมทางสังคม ผู้วิจัยได้นำมาร่วม
ในการออกแบบกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ครูไทย สรุปได้ ดังภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
การวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 หล ั ง เข ้ าร ่ วมกระบวนการบ ่ม เพาะ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู ้นักศึกษาครู มีแรงบันดาลใจในการ 
เป็นครู คุณลักษณะจิตครู อัตลักษณ์ความเป็นครู 
และจ ิตว ิญญาณความเป ็นคร ูส ูงกว ่าเกณฑ์                  
ร้อยละ 70 
 
วิธดีำเนินการวิจัย 
     ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ มีการดำเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 
2 ระยะ โดยระยะที่หนึ่งเป็นการศึกษาคุณลักษณะ
นักศึกษาครูและการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง

คุณลักษณะนักศึกษาครูปัจจุบันกับคุณลักษณะ
นักศึกษาครูในทศวรรษการเปลี ่ยนแปลงการ
เรียนรู้ ส่วนงานวิจัยระยะที่สอง เป็นการสร้าง
และประเม ินคุณภาพกระบวนการบ่มเพาะ
ค ุณล ั กษณะฯ  ประ เม ิ นประส ิ ทธ ิ ผลของ
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยฯ โดยใน
แต่ละระยะ มีรายละเอียด ดังน้ี 
     งานว ิจ ัยระยะท ี ่หน ึ ่ ง  เป ็นการศ ึกษา
คุณลักษณะนักศึกษาครูและการวิเคราะห์ช่องว่าง
ระหว ่ างค ุณล ักษณะน ักศ ึกษาคร ูป ัจจ ุบัน                
กับคุณลักษณะนักศึกษาคร ูในทศวรรษการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ มีจำนวน 155 คน จาก 4 ภูม ิภาค  

- เอกสารหลักสูตรการผลิตครู 
- กิจกรรมการผลิตครู 

 

ช่องว่างระหวา่งคุณลักษณะ
นักศึกษาครูปัจจบุันกับ

คุณลักษณะนักศึกษาครูใน
ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการ

เรียนรู ้

- เอกสารที่เกีย่วข้องกับ

คุณลักษณะครูไทยฯ 

- ผลการวิจัยอนาคตภาพ

คุณลักษณะครูไทยฯ 

 

กระบวนการบ่มเพาะ

คุณลักษณะครูไทยฯ 

 

 

1. คุณภาพของ   

   กระบวนการบ่มเพาะฯ  

   4 มิต ิความถกูต้อง  

   ความเหมาะสม  

   ความเป็นไปได้ และ 

   ความมีประโยชน ์

2. ประสิทธิผลของ 

   กระบวนการบ่มเพาะ 

   คุณลักษณะครูไทยฯ 

   2.1 คุณลักษณะครูไทยฯ 

   2.2 ความพึงพอใจต่อ 

        กระบวนการ 

        บ่มเพาะฯ 

 
 

- แนวคิด/ทฤษฎี  Fishbein & Ajzen   
  (1975), Bandura, 1986. 
- งานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนา/ 
  การบ่มเพาะคุณลักษณะฯ 

 

- กรอบการพัฒนา
คุณลักษณะครูไทย 

(วิไลลักษณ์ ลังกา,2559) 
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โ ด ย ก า ร เ ล ื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( purposive 
selection) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต
และการใช้ครู โดยกลุ่มผู ้ผลิตครู เป็นผู้บริหาร 

อาจารย ์  และน ักศ ึกษาในคณะคร ุศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์ ส ่วนกลุ ่มผู ้ใช้คร ูเป็นผู ้บริหาร
โรงเรียน ครู และนักเรียน แสดงได้ดังนี้

 

ภาค กลุ่มผู้ใช้ครู กลุ่มผู้ผลิตครู 
ผู้บริหาร/ครู ผู้เรียน ผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษาครู 

เหนือ 10 5 7 12 

กลาง 15 7 9 15 
อีสาน 10 6 7 15 

ใต ้ 10 7 7 13 
รวม 45 25 30 55 

 
 

  เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย เป็นแบบ
สัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) ใ น ป ร ะ เ ด็ น
ค ุณล ักษณะคร ูป ัจจ ุบ ัน ก ับค ุณล ักษณะครู                    
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี ้
  1.  กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
งานวิจัยในการศึกษาคุณลักษณะครู 
  2.  ศ ึกษาข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
คุณลักษณะครู โดยศึกษาจากท้ังเอกสาร งานวิจัย 
บทความ หนังสือ บันทึกจากสื ่อสิ ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นและทำการสร้างเครื่องมือ                         
แบบสัมภาษณ์  
  3.  นำเคร ื ่ องม ือแบบส ัมภาษณ์               
ที่สร้างไปหาคุณภาพ ความเที่ยงตรง (validity) 
กับผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน ผลการหาค่า IOC มีค่า 
1.00 ทุกข้อ 
  4.  ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เอกสารและการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาค 
เพื่อทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 155 คน 

ทั ้ง 4 ภูม ิภาค ที่อยู ่ในคณะผลิตครู ซึ ่งได้แก่ 
ผู ้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาครู  และโรงเรียน             
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ครู ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
และนักเรียน 
  5.  นำข ้อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ มาว ิ เ ค ร าะห์
คุณลักษณะนักศึกษาครูปัจจุบันกับคุณลักษณะ
น ักศ ึกษาคร ู ในทศวรรษการเปล ี ่ยนแปลง                
การเรียนรู้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูล
เชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์ 
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลด ้วยการว ิ เคราะห ์ เน ื ้อหา 
(Content Analysis)                         
     งานวิจ ัยระยะที ่สอง  เป็นการสร้างและ
ประเมินคุณภาพกระบวนการบ่มเพาะฯ ประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ครูไทยฯ 
 กลุ ่มผู ้ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของกระบวนการบ่มเพาะฯ จำนวน 9 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวฒุิ 
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ที่อยู่ในสถาบันผลิตครูและมีประสบการณด์้านกิจการ
นิส ิต ด้านจิตวิทยา หรือด้านพฤติกรรมศาสตร์  
มากกว่า 5 ปี    
 กลุ ่มผู ้ประเมินคุณภาพของกระบวนบ่ม
เพาะฯ ในมิต ิการประเมินความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของกระบวนการบ่มเพาะฯ จำนวน 16 คน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) 
โดยเป็นผู ้ที ่ม ีความเชี ่ยวชาญในด้านจิตวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์ หรือเป็นผู้บริหาร อาจารย์ใน
สถาบันผลิตคร ูท ี ่ม ีประสบการณ์การทำงาน
มากกว่า 5 ปี 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อหา
ประสิทธิผลของกระบวนการฯ นิสิตที่กำลังศึกษา
อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ชั ้นปีที ่ 1 ถึง ชั ้นปีที ่ 3 รวมจำนวน             
75 คน ได้มาโดยการเลือกแบบหลายขั ้นตอน 
(Multi stage sampling) 
  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
   ตัวจัดกระทำ  ได้แก่ กระบวนการ
บ ่มเพาะค ุณล ักษณะคร ูฯประกอบไปด ้วย 4 
หลักส ูตร ด ังน ี ้หล ักส ูตรที ่  1 “แรงบันดาลใจ              
ในการเป ็นคร ู” , หล ักส ูตรท ี ่  2 “การพ ัฒนา              
จ ิตนักศึกษาคร ู”, หล ักส ูตรที ่  3 “อัตล ักษณ์             
ความเป็นคร ู” และลักสูตรที ่ 4 “จิตวิญญาณ             
ความเป็นครู”  
   ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) คุณภาพ
ของกระบวนการบ่มเพาะฯ ได้แก่ ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมี
ประโยชน์ 2) ประสิทธิผลของกระบวนการบ่ม
เพาะฯ ได้แก่ 2.1) คุณลักษณะครูฯ มี 4 ด้าน 
(แรงบันดาลใจในการเป็นครู , ลักษณะจิตครู,             

อัตลักษณ์ความเป็นครู, จิตวิญญาณความเป็นครู) 
และ 2.2) ความพึงพอใจที ่ม ีต ่อกระบวนการ             
บ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
  1.  แ บ บ ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พขอ ง
กระบวนการบ ่ม เพาะค ุณล ักษณะคร ู ไทย              
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ้สำหรับ
นักศึกษาครูมี จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความ
เป็นประโยชน์ โดยเป็นแบบประเมินมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating scale) มีจำนวน 5 ระดับ 
ประกอบด้วย มากที ่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
  2.  แบบว ัดค ุณล ักษณะคร ู ไ ทย             
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ้สำหรับ
นักศึกษาครู ประกอบด้วย แบบวัดแรงบันดาลใจ
ในการเป็นครูแบบวัดลักษณะจิตครู แบบวัด         
อัตลักษณ์ความเป็นครู และแบบวัดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) มีจำนวน 6 ระดับ ประกอบด้วย 
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จรงิ 
และไม่จริงเลย มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.67-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-
0.70 และมีค่าความเชื ่อมั ่นอยู ่ระหว่าง 0.70-
0.85 
  3.  แบบสอบถามความพ ึ งพอใจ              
ต ่อกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทย              
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ้สำหรับ
นักศึกษาครู เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) มีจำนวน 5 ระดับ ประกอบด้วย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด              
มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00    
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 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี ้
  1.  สร ้างและพัฒนากระบวนการ             
บ ่มเพาะค ุณล ักษณะคร ูไทยในทศวรรษการ
เปลี ่ยนแปลงการเร ียนรู ้ สำหรับนักศึกษาครู 
จากนั ้นผู ้ว ิจัยจัดการสนทนากลุ ่ม โดยใช้กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อทำการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกระบวนการบ ่มเพาะ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู 
  2.  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทำการประเมิน
คุณภาพของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครู
ไทยในทศวรรษการเปลี ่ยนแปลงการเร ียนรู้
สำหรับนักศึกษาครู จำนวน 16 คน ประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  
และความเป็นประโยชน์ 
  3. นำกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาครูไปใช้กับนักศึกษาครู จำนวน 
75 คน จากนิสิต 3 ชั ้นปี เพื ่อทำการประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะ
ครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาครู 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
คือ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม
เดียวกับเกณฑ์ (One sample t-test)   
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะครูและผล
การวิเคราะห์ช ่องว่างระหว่างคุณลักษณะ

นักศึกษาครูปัจจุบันกับคุณลักษณะนักศึกษาครู
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ พบว่า 
คุณลักษณะความเป็นครู ความรักความศรัทธาใน
วิชาชีพครูอุดมการณ์ความเป็นครูจิตวิญญาณความ
เป็นครู การควบคุมอารมณ์การประพฤติปฏิบัติ           
ที ่เป็นแบบอย่างครูที ่ดี เป็นกลุ่มคุณลักษณะครู                 
ที่ม ีช ่องว่างมากที ่ส ุดที ่ควรได้ร ับการส่งเสริม         
ให้เกิดกับนักศึกษาครูโดยมีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณลักษณะครูให้เกิดกับนักศึกษาครู        
ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครูอาจมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาครู       
โดยเป็นกิจกรรมที ่สร้างความรักและศรัทธา     
ในวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาครูมีความตระหนัก
ถึงความสำคัญในวิชาชีพครู มีความมุ่งมั่นตั้งใจ           
ที่จะเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีการวางตัวให้เหมาะสมเป็นตัวอย่าง 
ที ่ด ีแก่ผ ู ้อ ื ่น โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณลักษณะของนักศึกษาครูควรมีความต่อเนื่อง
เชื่อมโดยตลอดเส้นทางการผลิตครู 
 2. กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครู
ไทยในทศวรรษการเปลี ่ยนแปลงการเรียนรู้
สำหรับนักศึกษาครู พบว่า กระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะครูฯ ประกอบไปด้วยบันได 4 ขั้น 
รวมมีหลักสูตรบ่มเพาะ 4 หลักสูตร ที ่ใช้กับ
นักศึกษาครู 3 ช้ันปี  โดยเริ่มจาก 2 หลักสูตรแรก
ใช ้ก ับน ักศ ึกษาคร ูช ั ้นป ีท ี ่  1 หล ักส ูตรแรก         
เป็นหลักสูตร “แรงบันดาลใจในการเป็นครู” และ
หล ักสูตรท ี ่สอง เป ็นหลักส ูตร “การพัฒนา         
จิตนักศึกษาครู” ในส่วนชั้นปีที ่ 2 ใช้หลักสูตร       
ที่สาม เป็นหลักสูตร “อัตลักษณ์ความเป็นครู” 
และชั ้นปีที ่ 3 ใช้หลักสูตรที ่ส ี ่ เป็นหลักสูตร             
“จิตวิญญาณความเป็นครู” ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครไูทยในทศวรรษการเปลีย่นแปลงการเรียนรู้ 

สำหรับนักศึกษาคร ู

 
โดยแต่ละหลักสูตร มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 “หลักสูตรที ่ 1 แรงบันดาลใจในการ          
เป็นครู” เป็นหลักสูตรที่หนึ่งที่ใช้สำหรับนักศึกษา
ครูชั ้นปีที ่ 1 โดยสาระสำคัญของหลักสูตร คือ 
การสร ้างแรงบันดาลใจในการเป็นคร ูให ้กับ
นักศึกษาครูที ่เพิ่งก้าวเข้าสู่เส้นทางการผลิตครู 
โดย “แรงบันดาลใจ”น้ี เป็นพลังอำนาจในตนเอง
ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนความคิดและการ
กระทำใดๆ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ซึ ่งในการ
พัฒนาให้บ ุคคลเกิด“แรงบันดาลใจในการ        
เป ็นครู” จ ึงเป ็นก ุญแจที ่สำค ัญที ่จะนำให้
นักศึกษาครูไปสู่เป้าหมายเส้นทางวิชาชีพครูที่ดี 
 “หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาจิตนักศึกษา
ครู” เป็นหลักสูตรที่สอง ที่ใช้สำหรับนักศึกษาครู

ชั ้นปีที ่ 1 โดยสาระสำคัญของหลักสูตร เป็นการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิต การรู ้เท่าทันจิต สภาวะ
อารมณ์ที่คงที่เป็นผู้มีสติควบคุมตนได้โดยนักศึกษา
ครูจะได้รับการพัฒนาจิต เกิดจิตมีสมาธิ มีการ
สื่อสารที่ดีโดยอาศัยการมีจิตที่เป็นสมาธิ มีทักษะ
ด้านสติและสมาธิมีจิตจดจ่อทักษะด้านการใช้
ประสาทสัมผัสในการนำทางตนเอง เกิดทักษะ
ด้านการทำงานเป็นทีมและอาศัยการมีจิตมุ่งมั่น
นำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน มีจิตโอบอ้อมอารีจาก
การมีจิตเป็นสมาธิ 
 “หลักสูตรที่ 3 อัตลักษณ์ความเป็นครู”
เป็นหลักสูตรที่สาม ที่ใช้สำหรับนักศึกษาครูชั้นปี
ที่ 2 โดยสาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้
นักศึกษาครูตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของ
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การเป็นครูที่ดีในอนาคตมีแนวทางในการปฏิบัติ
ตนตามเป้าหมายที่ตั ้งไว้ในอนาคตตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีบุคลิกลักษณะที่ดีในการ
ประกอบวิชีพครู เห็นความสำคัญของการพัฒนา
ตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นครูที่ดี เพราะ 
อัตลักษณ์ความเป็นครู คือลักษณะของความ
เป็น “ครูดี” ที่เป็นผู ้ให้ทั้งวิชาความรู้ความรัก
และเมตตา ความห่วงใย ความปรารถนาดี และ
การให้อภัย  
 “หลักสูตรที่ 4 จิตวิญญาณความเป็น
ครู” เป็นหลักสูตรที่สี่ ที่ใช้สำหรับนักศึกษาครู  
ช้ันปีท่ี 3 โดยสาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งส่งเสริม
ให้นักศึกษาครูมีจิตสำนึกตามกรอบคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งทำให้เกิดการใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ 
ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของ
ศิษย์ เพื่อนร่วมงานและคนในสังคม รวมถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรม เช่น วิริยะอุตสาหะ เมตตา
กรุณา ซื่อสัตย์ มีเหตุผลตระหนักรู้และปฏิบัติตน
บนวิถีความเป็นครูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ูเป ็นแบบอย่างที ่ด ีร ักและศรัทธา         
ในวิชาชีพครูความเชี่ยวชาญในการสอนและการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.  ผลก า รป ร ะ เ ม ิ น ค ุณภาพและ
ประส ิทธ ิ ผลของกระบวนการบ ่ ม เพ าะ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู 
  3.1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ าพ
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูไทยใน
ทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู ้สำหรับ
น ั กศ ึ กษาค รู  ผลการประเม ินค ุณภาพของ
กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ ทั้งในภาพรวม 
พบว ่า กระบวนการบ ่มเพาะค ุณล ักษณะครูฯ              

มีคุณภาพในมิติ ความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู ่ใน
ระดับมากและเมื ่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตร 
พบว่าหล ักส ูตรแรงบันดาลใจในการเป็นครู  
หลักสูตรอัตลักษณ์ความเป็นครูและหลักสูตร       
จิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณภาพในมิติของ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์อยู ่ในระดับมาก ส่วน
หลักสูตรการพัฒนาจิตนักศึกษาครูมีคุณภาพ       
ในม ิต ิของความเป ็นประโยชน์อย ู ่ ในระดับ       
มากที ่ส ุด ส่วนคุณภาพในมิติของ ความถูกต้อง  
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
  3.2 ผลการประเมินประสิทธผิลของ
กระบวนการบ ่มเพาะค ุณล ักษณะคร ู ไทย         
ในทศวรรษการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาครู 
   หลักส ูตรที ่  1 แรงบันดาลใจ               
ในการเป็นครู ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเข้าร่วม
หลักสูตรกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นครู นักศึกษาครูมีแรงบันดาลใจในการเป็นครู
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (ค่าเฉลี่ย 5.35, คะแนนเต็ม 6, 
เกณฑ์ 4.20) นักศึกษาครูม ีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรแรงบันดาลใจในการเป็นครูโดยรวม      
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.68 อยู ่ในระดับมากที ่สุด           
โดยนักศึกษาครูที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้สะท้อนว่า 
ได้เห็นแบบอย่างของครูต้นแบบ ครูผู ้เสียสละ 
จากสื่อที่นำเสนอ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็น
คร ูท ี ่ด ีทำให ้น ักศ ึกษาคร ูม ีการเห ็นค ุณค่า              
ในตนเองมีแรงบันดาลใจในการเป็นคร ู เพื่อ
กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองมีความรัก      
และศรัทธาในวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น  
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   หล ั กส ู ต รท ี ่  2 ก า รพ ัฒนา         
จิตนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเข้า
ร่วมหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนาจิตนักศึกษาครู       
มีคุณลักษณะจิตสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ค่าเฉลี่ย 5.15, 
คะแนนเต็ม 6, เกณฑ์ 4.20) นักศึกษาครูมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรการพัฒนาจิตนักศึกษาครู
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ ่งอยู ่ในระดับ
มาก โดยนักศึกษาครูที ่ได้เข้าร ่วมหลักสูตรนี้
สะท้อนให้เห็นว่าได้เรียนรู้ถึงการมีสติและสมาธิ
เพื ่อให้มีจิตใจจดจ่อต่อสิ ่งที ่กำลังทำ มีการคิด 
ก่อนพูด มีสติในการลงมือทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ
ตามที่เป้าหมายที่วางไว้มีการคิดและตัดสินใจ       
ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบซึ่งมีประโยชน์
ต ่อการเร ียนการใช ้ช ีว ิตประจำว ันและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
   หลักสูตรที่ 3 อัตลักษณ์ความ
เป ็นคร ู ผลการวิจ ัยพบว่าหล ังจากเข ้าร ่วม
หล ักส ูตรก ิจกรรมอ ัตล ักษณ ์ความเป ็นค รู  
นักศึกษาครูมีอัตลักษณ์ความเป็นครูสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(ค่าเฉลี่ย 5.62, คะแนนเต็ม 6, เกณฑ์ 4.20) นักศึกษา
คร ูม ี ความพ ึ งพอใจต ่อหล ักส ูตรอ ัตล ักษณ์                  
ความเป็นครูโดยรวมมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.54            
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาครูที่เข้าร่วม
หลักสูตรนี ้สะท้อนว่าได้เรียนรู ้อ ัตลักษณ์ครู           
ด้วยเนื ้อหาที ่เข ้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจน             
ได้เรียนรู้และเข้าใจอัตลักษณ์ครูที่ดี ได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีความ
กล้าแสดงออกมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดความรัก
และศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นความสำคัญของ
การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ทำให้นักศึกษาครู                 

มีความเชื่อมั่นในตนเองที่เป็นครูที่เป็นแบบอยา่ง
ที่ดีแกศ่ิษย์  
   หลักสูตรที่ 4 จิตวิญญาณความ
เป ็นคร ู ผลการวิจ ัยพบว่าหล ังจากเข ้าร ่วม
หล ักส ูตรก ิจกรรมจ ิตว ิญญาณความเป็นครู 
นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงกว่า
เกณฑ์ร ้อยละ 70 อย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ .01 (ค่าเฉลี่ย 5.58, คะแนนเต็ม 6, เกณฑ์ 
4.20) นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม        
จิตว ิญญาณความเป็นครู  โดยรวมมีค ่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษา
ครูที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้สะท้อนว่าได้รู้จักตนเอง
และผู้อื ่นมากขึ้น มีการเรียนรู ้ตัวอย่างจากครู              
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทำให้มีแรงผลักดัน
ในการเรียนรู้ตามอุดมการณ์ของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตสำนึกและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูที ่ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนเอง            
ให้พร้อมที่จะพัฒนาศิษย์ในอนาคตต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  การสร้างและพัฒนากระบวนการ              
บ ่ ม เพาะค ุณล ั กษณะคร ู ไ ทย ในทศวรรษ                     
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู 
พบว่า กระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะครู 
ประกอบไปด้วย บันได 4 ขั้น รวมกระบวนการ
บ่มเพาะ 4 กระบวน ที่ใช้กับนักศึกษาครู 3 ชั้นปี 
โดยเริ่มจาก 2 กระบวนแรกที่ใช้กับนักศึกษาครู
ชั ้นปีที ่ 1 กระบวนการแรกเป็นกระบวนการ 
“แรงบันดาลใจในการเป็นครู” และกระบวนการ
ที่สอง เป็นกระบวนการ “การพัฒนาจิตนักศึกษา
ครู” ในส่วนชั ้นปีที ่ 2 ใช้กระบวนการที ่สาม               
เป็นกระบวนการ “อัตลักษณ์ความเป็นครู” และ
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ชั้นปีที ่ 3 ใช้กระบวนการที่สี่  เป็นกระบวนการ 
“จิตวิญญาณความเป็นครู” โดยผลการประเมิน
ค ุ ณ ภ า พ ขอ งก ร ะ บ วนก า ร ก า รบ ่ ม เพาะ
คุณลักษณะครู ในทศวรรษการเปลี ่ยนแปลง            
การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู มีคุณภาพในมิติ                  
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และการใช้ประโยชน์อยู ่ในระดับมาก ในการ
กำหนดองค์ประกอบกระบวนที่มี 4 หลักสูตร 
และการวางลำดับขั้นของหลักสูตรเป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior: TPB) ข อ ง  Fishbein & 
Ajzen (1975) โดยทฤษฎีนี้อธิบายว่า การแสดง
พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการชี ้นำโดย
ความเชื ่อ 3 ประการ ได้แก่ ความเชื ่อเกี ่ยวกับ
พฤต ิกรรม  (Behavioral beliefs) ความ เ ช่ือ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) และ
ความเชื ่อเกี ่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
(Control beliefs) โดยพฤติกรรมของแต ่ละ
บุคคล (Individual Behavior) ที ่ได้ร ับอิทธิพล 
มาจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral 
intention) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้วย ทัศนคติที่มตี่อ
พฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) 
บรรทัดฐานของบุคคลที ่อยู ่โดยรอบการแสดง
พฤติกรรม (Subjective norm) และการรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดง
พฤติกรรมใดๆ (Perceived behavior control) 
และทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory)  ของแบนด ูรา  (Bandura, 
1986) ที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
ไม่ได้เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมแต่เพียงอย่างเดียว        

แต่ต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล และสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
มาร่วม โดยการร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลนั้น
จะต้องร่วมกันในลักษณะการกำหนดซึ่งกันและ
กันกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม 
นอกจากนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยยังได้ใช้แนวคิดการขัดเกลา
พฤติกรรมทางสังคมร่วมด้วย เนื่องจากว่าการขัด
เกลาพฤติกรรมทางสังคม เป็นการเรียนรู้ที่มีการ
ควบคุมตนเองให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  
ทางสังคม มีการปฏิบัติตามแบบแผน กฎระเบียบ 
และข้อบังคับ รวมถึงการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม 
ว ัฒนธรรมจากร ุ ่นก ่อนไปส ู ่ร ุ ่นหล ังเพ ื ่อให้
พฤติกรรมทางสังคมยังคงมีอยู่ต่อไปในหลายรุ่น 
ซึ่งผลการสร้างกระบวนการบ่มเพาะฯ กับทฤษฎี
ท ี ่ ใช ้สอดคล้องกับผลจากข้อเสนอแนะที ่ว่า       
ในระยะแรกของการส่งเสริมคุณลักษณะครูของ
นักศึกษา ควรเป็นเร ื ่องของการการปลูกฝัง
จิตสำนึกความเป็นครู โดยสร้างแรงบันดาลใจ         
ในการเป ็นคร ู ให ้แก่ น ักศ ึกษาท ี ่ เพ ิ ่ ง เ ข ้ าสู่
มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตเรียนรู้
พฤติกรรมของครูที ่เป็นแบบอย่างที่ดี แล้วเกิด
การเล ียนแบบพฤต ิกรรมคร ูต ัวอย ่างทำให้
นักศึกษาได้เร ียนรู ้ เข้าใจและค้นพบตนเอง        
เพื ่อแก้ไขปัญหาการย้ายคณะหรือลาออกจาก
มหาวิทยาลัย (Harun & Salamuddin. 2010, 
Goh, Sadd & Wong.  2012, Soysouvanhet 
al. 2014) 
 ในส ่วนของการกำหนดกิจกรรม สื่อ             
ในแต่ละหลักสูตร ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของตัวแบบ 
(Modeling) จากทฤษฎีการเรียนรู ้ทางปัญญา
สังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา 
(Bandura, 1986) และการขัดเกลาพฤติกรรม
ทางสังคม โดยสื่อกิจกรรมที่ใช้ในแต่ละหลักสูตร
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นั้นได้แบบอย่างของครูผู ้ที ่ประสบความสำเร็จ 
เหตุที ่ใช้หลักการของตัวแบบนี้เป็นเพราะการ
เรียนรู ้โดยการสังเกตเป็นการเรียนรู ้ โดยผ่าน     
ตัวแบบที่เป็นครูที่ประสบความสำเร็จและสังคม
ยอมรับ โดยใช้การนำเสนอผ่านสื่อ ซึ่งจะสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและการแสดงออก ทำให้บุคคล
มีการเรียนรู้และได้ประสบการณ์เชิงบวก ทำให้
เก ิดการเล ียนแบบพฤติกรรมนั ้นออกมาซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของงามตา วนินทานนท์ 
(2545)  ได ้ เสนอว ่าการข ัดเกลาพฤต ิกรรม            
ทางส ังคมเป็นการที ่จะปร ับปร ุงและพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการ
จัดการเรียนรู้ลักษณะนิสัย ทักษะ ค่านิยม และ
แรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ซ ึ ่ ง เห ็นได ้ว ่ าการถ ่ ายทอดทางการพ ัฒนา
บุคลิกภาพเป็นกระบวนการพัฒนาความเป็น
ตัวตนของสมาชิกใหม่ที่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
บุคคลอื่นๆ โดยนักศึกษาจะเริ่มสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นครูของตนเอง จากหลักสูตรที่ได้รับ 
รวมถึงการพัฒนาค่านิยมและความมุ่งหวังในชีวิต
ความเป็นครู โดยสถาบันผลิตครูควรจัดกิจกรรม 
และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม   
 2.  ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษการเปลี่ยนแปลง
การเร ียนร ู ้สำหร ับนักศึกษาครูอภ ิปรายผล            
ตามกระบวนการย่อย ดังนี ้
  “กระบวนการที่ 1 แรงบันดาลใจใน
การเป็นครู” ผลการวิจัย พบว่า หลังจากเข้าร่วม
กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครู 
นักศึกษาครูมีแรงบันดาลใจในการเป็นครูสูงกว่า
เกณฑ์ ร ้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ           
ท ี ่ระด ับ .01 น ักศ ึกษาคร ูม ีความพึงพอใจ         

ต่อหลักสูตรแรงบันดาลใจในการเป็นครูอยู ่ใน
ระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาสะท้อนว่าได้เห็น
แบบอย ่ า งของคร ู ผ ู ้ ม ี อ ุ ดมการณ ์ผ ่ านสื่ อ                
ในกิจกรรม กิจกรรมมีการแทรกเกมที่มีความ
สน ุกสนาน ทำให ้ม ีส ัมพ ันธภาพและความ           
สนิทสนมกับเพื่อนมากขึ้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การเป็นครูที ่ดี ทำให้มีการเห็นคุณค่าในตนเอง                
มีแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่อกลับไปพัฒนา
บ้านเก ิดของตนเอง มีความร ักและศร ัทธา             
ในวิชาชีพครูเพิ ่มขึ ้น สามารถนำความรู ้ที ่ได้           
ไปปรับใช้ต่อการเรียนครู และการประกอบอาชีพ
ครูในอนาคต ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ผกาวรรณ เอกวัฒน์ (2546) ได้ทำการศึกษาการ
พัฒนาตนเองของครูต้นแบบวิชาคณิตศาสตร์ 
สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ครูต้นแบบมีแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเองจาก 1) แรงจูงใจภายใน โดยครูมี
ความต้องการเป็นครูต้นแบบ เนื่องจากครูมีความ
ต ้ อ งการท ี ่ จ ะพ ัฒนาตน เ อง ให ้ ม ี ค ว าม รู้
ความสามารถและสามารถอบรมสั ่งสอนให้
นักเรียนเป็นคนดีมีอนาคต รวมถึงต้องการการ
ยอมรับและต้องการชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล และ 
2) แรงจูงใจภายนอก โดยการสนับสนุนจาก
บุคคลจากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหาร
ท ี ่ เห ็นศ ักยภาพของคร ูทำให ้คร ูม ีการร ับรู้
ความสามารถของตนเองเพิ่มสูงขึ้น มีขวัญและ
กำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นครูต้นแบบต่อไป 
ทำให้เห็นว่าครูนอกจากมีหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพแล้ว ยังต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย
เช่นกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม 
ของต ั วผ ู ้ เ ร ี ยน หร ื อของระบบการศ ึ กษา
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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  “กระบวนการท ี ่  2 การพ ัฒนา              
จิตนักศึกษาครู”ผลการวิจัย พบว่า หลังจาก             
เข้าร่วมหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนาจิตนักศึกษา
นักศึกษาครู นักศึกษาครูมีคุณลักษณะจิต สูงกว่า
เกณฑ์ ร ้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ                
ท ี ่ ระด ับ .01 น ักศ ึกษาคร ูม ีความพ ึงพอใจ             
ต่อหลักสูตรการพัฒนาจิตนักศึกษาครู โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยได้สะท้อนว่า ได้มีส่วนร่วม  
ในการทำกิจกรรม ได้ฝ ึกการทำงานเป็นกลุ่ม 
ความสาม ัคค ี เพ ื ่อนำไปส ู ่การทำงานท ี ่ รับ
มอบหมายให้สำเร็จ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง
การมีสติและสมาธิ เพื่อให้มีจิตใจจดจ่อต่อสิ่งที่  
กำลังทำ มีการคิดก่อนพูด มีสติในการลงมือทำสิ่ง
ต่างๆ ให้สำเร็จตามที่เป้าหมายที่วางไว้ สามารถ
ลงมือทำสิ ่งต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้บนพ้ืนฐานของจิตเป็นสมาธิมีสติ
ในการทำงาน มีสมาธิจดจ่อกับการเรียนและการ
ทำงาน สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ 
บ ุญเล ิศ จ ีรภ ัทร (2559)  ได ้ทำการศ ึกษา
ประสิทธิผลของการแบบบูรณาการหลักไตรสิกขา
และอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
และช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาประชากรศึกษา สาขาวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 
69 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
บ ูรณาการหล ักไตรส ิกขา  และอ ิทธ ิบาท 4 
นักศึกษามีการเร ียนร ู ้ด ้วยความตั ้งใจอย่าง
ต่อเนื ่อง จะทำให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ ส ่งผลให้น ักศ ึกษามีความมี

ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ ่มสูงขึ้น 
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พระครูสังฆ
รักษ์กิตติพงศ์ ดารักษ์ (2559) ที่ได้ทำการศึกษา
ประส ิ ท ธ ิ ผ ลของกา รพ ัฒน าท ั กษะ ช ี วิ ต                
ด้วยหลักไตรสิกขาของนักศึกษามหาวิทยาลัย                
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
หลังการฝึกพัฒนาทักษะชีวิตด้วยหลักไตรสิกขา
นักศึกษามีทักษะชีวิตความเป็นครู ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ (ปัญญา) และด้าน
พฤติกรรมการแสดงออก (ศีล) เพิ่มสูงขึ้น เห็นได้
ว่าสติทำให้บุคคลรู้จักตนเอง และหน้าที่ของตน  
มีสติปัญญาที ่ดีงาม มีความสมบูรณ์ทางจิตใจ          
เพิ่มสูงขึ้น และมีภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
ทางสังคมมากขึ้น เช่น การรู้จักตนเอง การเสียสละ
เพื่อส่วนรวม เป็นต้น (สุมานพ ศิวารัตน์, 2560) 
  กระบวนการที่ 3 อัตลักษณ์ความ
เป็นครู” ผลการวิจัย พบว่า หลังจากเข้าร่วม
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นครู 
นักศึกษาครูมีอัตลักษณ์ความเป็นครูสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
น ักศ ึกษาคร ู  ม ีความพึงพอใจต ่อหล ักส ูตร               
อัตลักษณ์ความเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด นักศึกษาได้เรียนรู้อัตลักษณ์ครูได้เรียนรู้  
การวางแผนการทำงานและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เกิดความ
รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เรียนรู้วิธีการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่นักเรียน ทำให้นักศึกษาครูมีความเชื่อมั่น
ในตนเองกับการ เป็นครูที ่เป็นแบบอย่างที ่ดี                
แก่นักเรียน ในอนาคต นักศึกษาครูเกิดความ
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ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าในวิชาชีพครู
รักและเคารพในวิชาชีพครู พัฒนาตนเองให้มี
ความพร ้อมในการเป ็นคร ูท ี ่ดี ในอนาคตซึ่ ง
สอดคล้องการพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของ 
ส ุภ ัชฌาน์ ศร ีเอ ี ่ยม (2554) พบว่า 1) หลัง
พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษานักศึกษากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยอัตลักษณ์เพิ่มสูงขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 ทั้งนี ้เกิดจากการจัดกิจกรรม            
ที่เหมาะสม สามารถพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาได้ 
และสอดคล้องกับ พรเทพ เสถียรนพเก้า (2553) 
ได้ทำการศึกษาผลของการฝึกอบรมคุณลักษณะ
ด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรมของน ักศ ึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 21 คน 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกอบรมนักศึกษา                
มีจริยธรรมด้านทัศนคติที่ดีต่อคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู และ
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเพิ ่มสูงขึ ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการฝึกอบรม 
มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่หลากหลาย 
โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาไดม้ี
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน โดยการแสดง
บทบาทสมมติ การเสริมแรงเชิงบวก นำไปสู่การ
อภิปรายกลุ่ม โดยมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่าอย่างมีเหตุผลทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงและพัฒนาเจตคติทางคุณธรรม
จริยธรรมไปในทางที่เหมาะสม 
  กระบวนการที่ 4 จิตวิญญาณความ
เป็นครู ผลการวิจ ัย พบว่า หลังจากเข้าร่วม
กระบวนการบ่มเพาะ จิตวิญญาณความเป็นครู 
นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู สูงกว่า
เกณฑ์ ร ้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ             
ท ี ่ ระด ับ .01 น ักศ ึกษาคร ูม ีความพ ึงพอใจ             

ต่อกระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณความเปน็ครู
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นักศึกษาสะท้อนว่า
ได้ทำกิจกรรมที่เห็นภาพอย่างชัดเจน การเรียนรู้
ตัวอย่างจากครูที ่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
ทำให้มีแรงผลักดันในการเรียนรู้ตามอุดมการณ์
ของตนเอง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพมีจิตสำนึก
และจิตวิญญาณความเป็นครูที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ
พัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะพัฒนาศิษย์ในอนาคต
ต่อไปซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gibson 
(2011) และงานวิจัยของ ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง 
(2554) ที่ทำการศึกษาประสบการณ์ของการเป็น
ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า โครงสร้าง
อันเป็นแก่นสาระของประสบการณ์ของการเป็น
ครูผู้มีจิตวิญญาณความเปน็ครู ได้แก่ ช่วงการเป็น
ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูคือ การเกิดสภาวะ
ทางจ ิตและพฤต ิกรรมของการเป ็นคร ูผ ู ้ มี            
จิตวิญญาณความเป็นครูขึ้นภายในตัวบุคคลแสดง
ให้เห็นถึงความหมายของ “การเป็นครูผู ้มีจิต
วิญญาณความเป็นครู” การพัฒนาสู่การเป็นครู               
ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู คือ ระยะที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตและพฤติกรรมจาก
การทำงานในอาชีพครูไปสู่สภาวะทางจิตและ
พฤติกรรมของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความ
เป็นคร ูซ ึ ่งจากผลของการศึกษา พบมูลเหตุที่
เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาสู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูเรียกว่า ส่วนเสริมสร้างการพัฒนาสู่ 
การเป็นครูผู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้แก่    
การมีตัวแบบจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเข้าสู่
อาชีพครูมีประสบการณ์ มีความผูกพันระหว่างครู
กับศิษย์และคุณลักษณะพื ้นฐานทางจิตวิทยา  
ช่วงการคงอยู่ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู คือ ระยะที่สภาวะทางจิตและพฤติกรรม
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ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูคงอยู่
ในตัวของบุคคล  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  ผลการว ิจ ัยพบว ่าหล ังจากที่
นักศึกษาครูได้เข้าร่วมกระบวนการบ่มเพาะฯ 
น ักศ ึกษาคร ูม ีแรงบ ันดาลใจในการเป ็นครู                       
มีสภาวะจิตที่รู้ตน มีอัตลักษณ์ความเป็นครู และ
ม ีจ ิตว ิญาณความเป ็นคร ูส ู งข ึ ้น เห ็นได ้ว่า 
กระบวนการบ่มเพาะฯ มีประสิทธิผลในการ
ส ่งเสร ิมค ุณล ักษณะคร ูให ้ เก ิดในน ักศ ึกษา
น ักศ ึ กษาคร ู  สถาบ ันผล ิตคร ู สามา รถนำ
กระบวนการบ่มเพาะฯ นี้ ไปใช้กับกลุ่มนักศึกษา
นักศึกษาคร ูเพื ่อให ้เก ิดค ุณลักษณะครูท ี ่พึง
ประสงค์บนเส้นทางของการบ่มเพาะคุณลักษณะ 
ในช่วงระยะ 3 ช้ันป ี
  2.  หลักสูตรแรงบันดาลใจในการ
เป็นครู เป็นหลักสูตรที่หนึ่งภายใต้กระบวนการ
บ่มเพาะคุณลักษณะครูฯ ซึ ่งผลจากการวิจัย
พบว่า นักศึกษานักศึกษาครูสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับ
จากหลักสูตรนี ้ทำให้นักศึกษามีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพครูเพิ ่มขึ ้น มีแรงบันดาลใจ             
ในการเป็นครูเพื ่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของ
ตนเอง ดังนั ้นสถาบันผลิตครู หรือสถานศึกษา 
สามารถนำหลักสูตรแรงบันดาลในการเป็นครู               
ไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้ เช่น อาจจัดกิจกรรม “ค่ายเพาะครู” เพื่อให้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ถูก
กระตุ้นแรงบันดาลใจ ในการเป็นครู เพื่อให้เด็ก
เก่งเข้ามาเรียนครูเพิ่มขึ้น 

  3.  หลักสูตรจิตวิญญาณความเป็นครู  
เป ็นหลักสูตรที ่ส ี ่  เป ็นบันไดขั ้นสุดท้ายของ
กระบวนการบ่มเพาะฯ ผลจากการวิจัยพบว่า 
นักศึกษานักศึกษาครูสะท้อนถึงสิ ่งที ่ได้รับจาก
หลักสูตรนี้ ทำให้นักศึกษานักศึกษามีแรงผลักดัน
ในการเรียนรู้ตามอุดมการณ์ของตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตสำนึกและจิตวิญญาณ
ความเป็นครูที่ ใฝ ่รู้ ใฝ ่เร ียนและพัฒนาตนเอง             
ให้พร้อมที่จะพัฒนาศิษย์ในอนาคตต่อไป ดังนั้น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา ที่รับผิดชอบพัฒนาครู
ผู ้ช่วยที ่เพิ ่งเข้าไปสู ่วงวิชาชีพครู สามารถนำ
หลักสูตรจิตวิญญาณความเป็นครู ไปใช้กับครู
กลุ่มนี้ได้ 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  การวิจ ัยในระยะของการศึกษา
ประสิทธิผลของกระบวนการบ่มเพาะฯ ผู้วิจัยใช้
การออกแบบการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-
sectional study) เนื ่องจากระยะเวลาที ่ใช้ใน
การทำวิจัยมีขอบเขต 12 เดือน ดังนั้นงานวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาประสิทธิผลของกระบวนการ
บ่มเพาะฯ แบบการศึกษาติดตามระยะยาว 
(Longitudinal study)  เพ ื ่อท ี ่จะได ้ เห ็นการ
เปล ี ่ ยนแปลงของค ุณล ักษณะของบ ุคคล                   
อย่างต่อเนื่องจนครบทั้ง 4 หลักสูตร 
  2.  ผลที ่ได ้จากการวิจ ัยคร ั ้ งนี้ ได้
กระบวนบ่มเพาะคุณลักษณะครูที่มี 4 หลักสูตร 
เป ็นต ัวเสร ิมคุณลักษณะครูในทศวรรษการ
เปลี ่ยนแปลงการเร ียนรู ้ ในระยะต้นทางของ
วิชาชีพครู งานวิจัยครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถ
วิจัยและพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณลักษณะ
คร ูในทศวรรษการเปล ี ่ยนแปลงการเร ียนรู้              
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ในระยะการเข้าสู่วิชาชีพครู ครูผู้ช่วย หรือระยะ
กลางวิชาชีพครู 
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