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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดวิถีภูมิปัญญาครูไทยที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการรับ
รู้จิตวิญญาณความเป็นครูทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้
จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา 1012202 ความเป็นครู หมู่เรียนที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธาน ีจำานวน 44 คน ซ่ึงมาไดก้ารสุ่มอยา่งงา่ย เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ แบบประเมินการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครู และแบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) แนวคดิวถีิภมูปัิญญาครไูทยทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร้าง
การรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครูใช้แนวคิดของครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย หลักการจัดประสบการณ์ทั้ง 5 คือ ครองใจให้ศรัทธา มอบวิชาให้เต็มที่ ทำาดี
ให้เป็นตัวอย่าง คลำาทางผู้เรียน ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย แนวคิด “ครูผู้ให้ของนักเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อ
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล” แนวคิด “ครูผู้มุ่งสร้างสติปัญญาและพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ” และ แนวคดิ “ครผููน้ำาเทคโนโลยเีพือ่พฒันาการเรยีนรู”้ 2) ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้ติวญิญาณ
ความเป็นครูพบว่า มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิถี
ภูมิปัญญาครูไทย โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 68.98 ร้อยละ 76.82 และร้อยละ 83.18 ตามลำาดับ ซึ่ง
ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรักศรัทธาและ
พัฒนาวิชาชีพครูสืบไป 

คำ�สำ�คัญ: วิถีภูมิปัญญาครูไทย จิตวิญญาณความเป็นครู กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
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Abstract

The purpose of this research were to: 1) study the concept of Thai teacher wisdom 
used in learning activities 2) to compare the effects of spiritual awareness as teachers before, 
during and after activities Learning to enhance the awareness of spirituality as a teacher of 
students. Samples were include Undergraduate students enrolled in the course 1012202, 
group 6 of teacher education subject in the first semester of academic year 2018, Ubon 
Ratchathani Rajabhat University, 44 students who were simple random sampling. The tools 
used in the research were lesson plan, assessment form for awareness of spirituality as a 
teacher and reflection by journal. Analyze data by using statistics and content analysis.

The results of the research were as follows: 1) The concept of the Thai teachers’ 
wisdom used in learning activities to enhance spiritual awareness by using the concept of 4 
network teachers, Prince Maha Chakri Award Foundation Ubon Ratchathani Province. The 
concepts were including: (1) The 5 principles of experience management; which are believe, 
Complete the course, good examples, Individual study, and change, (2) The concept of 
teachers who provide students and aspects to understand individual differences, (3) The 
concept of teachers who aim to create intelligence and develop thinking skills systematically, 
(4) The concept of technology leader teachers for learning development. 2) The comparison 
of spiritual perception as teachers found that There are more advancements before, during 
and after the activities organized according to the concept of Thai wisdom. With a score of 
68.98 percent, 76.82 percent and 83.18 percent, respectively. The results of this research 
will be a guideline for the development of professional teachers in the 21st century with love, 
faith and professional development.

Keywords: Wisdom of Thai teachers, Spirituality as a teacher, Teacher learning activities

ที่มาและความสำาคัญ

โครงการวถิภูีมปัิญญาครูไทย(อีสาน): การ
ถา่ยทอดและสบืสานองคค์วามรู้และนวัตกรรมสูก่าร
ฝกึหดัคร ูเป็นโครงการขยายผลจากครูต้นแบบเพ่ือ
การสร้างครรูุน่ใหม ่ของคณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ สสส. 
ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นองค์กร
หลกัในการวางแผนการดำาเนนิงานพจิารณา “รางวลั
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ให้แก่ครูในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ที่
เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และ
มีคุณูปการต่อการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน

รางวัลในทุกสองปี โดยมีการพระราชทานรางวัล
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 ในปี พ.ศ.
2560 มลูนิธริางวลัสมเดจ็เจา้ฟา้มหาจกัรไีดมี้การ
คดัเลอืกครรูางวัลสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัร ีเป็นครัง้ท่ี 
2 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิพระราชทานรางวลัสมเดจ็
เจ้าฟ้ามหาจักรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 
(มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, 2560: 10)

ในปี พ.ศ.2560 โดย สสส.มีแผนการ
สนับสนุนโครงการให้แก่ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรี”ได้ขยายผลในรูปแบบของโครงการ
ตามความสมัครใจตามแนวคิด “การสนับสนุนคร ู
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เครอืขา่ยมลูนธิริางวลัครเูจา้ฟา้มหาจกัรใีห้สามารถ
สรา้งคณูุปการตอ่วงศึกษาไทย” ดว้ยการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อทำาให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะโดยใช้พื้นที่
การทำางานเป็นฐานสำาคัญ ทำาให้เกิดการ บูรณา
การทำางานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ที่ทำาให้ผู้เรียนเป็นสุขและมีสุข
ภาวะทางกาย ทางจิต ทางปญัญาและทางสงัคม จน
เกดิเปน็ความตระหนักในตวับุคคลนำาไปสูพ่ฤตกิรรม
สร้างเสริมสุขภาวะได้ (มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี, 2560: 10-11)

 ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 จังหวดัอบุลราชธาน ี
มคีรเูครอืขา่ยป ี2558 จำานวน 5 ท่านและปี 2560 
จำานวน 6 ทา่น รวม 11 ทา่น หลายทา่นไดเ้กษยีณ
อายุราชการแล้วแต่ครูเครือข่ายดังกล่าวยังเป็นครู 
ผูส้รา้งการเปลีย่นแปลงชวีติลกูศษิยแ์ละมคีณุปูการ
ต่อการศึกษาไทยในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นผู้ทรงภูมิและได้รับการยกย่องว่าเป็นครูดี
ศรีจังหวัด เป็นแหล่งครูภูมิปัญญาอันเป็นต้นทุน
ในการพัฒนาการฝึกหัดครูไทยเป็นวิถีภูมิปัญญา
ครูไทยอย่างแท้จริง จึงเห็นควรศึกษาองค์ความรู้
และนวตักรรมของครูรางวลัสมเดจ็เจ้าฟา้มหาจักรี
ทีเ่ปน็ความรูท้ีฝ่งัในตวัคน (Tacit Knowledge) อนั
นับเปน็องคค์วามรู้ทีส่ำาคญั มคีณุคา่ทีค่วรศกึษาเพือ่
ใหเ้ปน็ความรูท้ีช่ดัแจ้ง (Explicit Knowledge) อนั
จะเปน็ประโยชน์ตอ่วงการผลตินกัศกึษาไทย อกีทัง้
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีมี
เป้าหมายในการผลติบณัฑติใหร้กัทอ้งถิน่ ไมล่ะทิง้
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งเป็นเป็นส่วนหนึ่ง ของพันธ
กิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ต้องผลิต
บัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของสังคมท้อง
ถิ่น โดยการบูรณาการการวิจัย การอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำาริผสานเข้า
กบัการเรยีนการสอน ผลติครูทีม่จีติวญิญาณความ
เปน็ครูทอ้งถิน่อสีาน มีความรบัผิดชอบ มีคณุธรรม
จรยิธรรม ในฐานะท่ีเปน็สถาบนัผลติครตูอ้งมกีารเต
รียมความพร้อมของนักศึกษาครูให้มีคุณลักษณะ

และสมรรถนะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะออกไป
เป็นท้ังครูดีและครูเก่ง เพื่อเป็นการให้นักศึกษา
ได้เห็นต้นแบบของครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
อย่างแท้จริง จากเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจกัร ีซึง่เป็นผูท้รงภมูแิละได้รบัการยกยอ่งจาก
ทอ้งถิน่วา่เปน็ครดีูศรจีงัหวดั เป็นแหลง่ครภููมิปญัญา
อันเป็นต้นทุนในการพัฒนาการฝึกหัดครูไทย จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างครูรุ่นใหม่ให้
เข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงของความเป็นครู และ
เติบโตเป็นครูที่ดีของสังคมไทยในอนาคต โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่นำาองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมจาก
ครเูครอืขา่ยมลูนธิิรางวัลสมเดจ็เจา้ฟา้ฯมาสนบัสนุ
นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู และ
เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และนวัตกรรมของครู
เครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ(ครูอุบลฯ) 
ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง กลุ่มเป้าหมายและจำานวน
ผู้ได้รับประโยชน์ จำาแนกเป็น กลุ่มเป้าหมายหลัก 
ไดแ้ก ่(1) คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี (2) นักศึกษา คณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีและกลุม่เปา้หมาย
รอง ไดแ้ก ่(1) นกัการศึกษา นักวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจดัการศกึษา (2) หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ผลิตนักศึกษาครู (3) หน่วยงาน บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กบัการนเิทศคร ูมพีืน้ทีด่ำาเนนิงาน ประกอบดว้ย ครู
เครอืข่ายมลูนธิริางวลัเจ้าฟ้ามหาจักร ีปี 2558 และ 
ปี 2560 ในจังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 5 ท่าน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณวิ์ชาชีพคร ูคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
30 ตุลาคม 2561 ผู้วิจัยในฐานะผู้ร่วมโครงการ
และเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึง
ได้นำาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากครูเครือข่าย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯมาสนับสนุนกระบวน
การจดัการเรียนรูข้องนกัศกึษาคร ูโดยศกึษาสภาพ
และบรบิทจากครเูครอืขา่ยมลูนธิริางวลัสมเดจ็เจา้
ฟา้ฯ เพือ่วางแผนการจดัการเรยีนสอนรว่มกนั จาก
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น้ันนกัศกึษา อาจารย ์และครเูครอืขา่ยมลูนธิริางวลั
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 4 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน แล้วร่วมวางแผนและ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอนในรายวชิา โดย
ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมให้ข้อคิด และเป็นที่ปรึกษา
ใหก้บันกัศกึษาระหวา่งกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในชัน้เรียน 
และปฏบิตักิจิกรรมในรายวชิาโดยมอีาจารยป์ระจำา
วิชา และครูเครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
ช่วยให้คำาปรึกษาและแนะนำา แล้วนำาข้อมูลท่ีได้
มาสรุปรายงานเป็นองค์ความรู้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาแนวคิดวิถีภูมิปัญญาครูไทยที่ใช้
ในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งการรบั
รู้จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา

2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลการรับรู้จติวญิญาณ
ความเปน็ครทูัง้กอ่น ระหวา่ง และหลังการจดักจิกรรม 
การเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งการรบัรูจ้ติวญิญาณความ
เป็นครูของนักศึกษา 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ 2 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขัน้ตอนที ่1 การศึกษาแนวคดิวถีิภูมิปัญญา
ครูไทยที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริม
สรา้งการรบัรูจ้ติวญิญาณความเป็นครูของนกัศกึษา 

 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูเครือ
ข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด
อุบลราชธานี จำานวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ ์เปน็แบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง
ที่พัฒนาขึ้นตามขอบข่ายของโครงการพัฒนาวิถี
ภูมิปัญญาครูไทย

 3. การวิเคราะหข้์อมูล วิเคราะหข้์อมลู
โดยการสรปุประเดน็ และนำาเสนอโดยการพรรณนา

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการรับรู้
จิตวญิญาณความเปน็ครูทัง้ก่อน ระหว่าง และหลัง
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้
จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษา 

ขอบเขตก�รวิจัย

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่เรียนรายวิชา 1012202 ความเป็นครู ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 13 หมู่เรียน 
รวม 468 คน 

กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่นกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรีที่เรียนรายวิชา 1012202 ความเป็นครู ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 1 หมู่เรียน 
ได้แก่ หมู่เรียนที่ 6 จำานวน 44 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่าย

เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นก�รวจิยั ประกอบดว้ย 

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชแ้นวคดิ
ของครูเครือข่ายมลูนธิริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี 
จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 4 คน โดยสอดแทรก
การประยุกต์ใช้แนวคิดในกระบวนการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ จำานวน 14 สัปดาห์ๆละ 
4 ชั่วโมง รวมเวลา 56 ชั่วโมง ดังนี้

 แผนที่ 1 ปฐมนิเทศ แนะนำารายวิชา 
มอบหมายและชี้แจงกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมบุญนำาพา (ให้เขียนแนะนำา
ขอ้มลูเกีย่วกบัตนเอง) แล้วนำาเสนอและแลกเปลีย่น
เรียนรู้

 แผนที่ 2 ความสำาคัญของวิชาชีพครู 
ไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดแ้ก ่เขยีนสะทอ้นผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย เล่า
เร่ือง/ความเป็นมา/เหตุผลที่เรียนรายวิชาความ
เป็นครู

 แผนที่ 3 คุณลักษณะของครูที่ดี ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมเร่ืองเล่าเร้า
พลัง จากการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู และ เขียน
เรียงความถึงคุณครูที่เราอยากกลับไปไหว้ครู
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 แผนที่ 4 คุณลักษณะของครูที่ดี
ตามเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมจิตปัญญา
ศึกษา: ดอกไม้หลากส ีศึกษาคลปิเชดิชคูรู 7-eleven 
อภิปรายและนำาเสนอรายกลุม่ แลว้มอบหมายงาน 
“ครูนอกโรงเรียน: ครูที่ไม่ใช่ตำาแหน่งครู”

 แผนที่ 5 บทบาทหน้าที่ของครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ ศึกษานอกสถานที่ การ
อบรมเชงิปฏบิตักิารตามโครงการผลิตครูเพือ่พฒันา
ท้องถิ่น รุ่นปี 2559-2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ 
อำาเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยสมัภาษณ์ครู
คืนถิ่น ในประเด็นสภาพการทำางานและแนวทาง
การพัฒนาตนเอง

 แผนที่ 6 ความรับผิดชอบและสภาพ
งานของครไูดจ้ดักจิกรรมการเรียนรู้ไดแ้ก ่นำาเสนอ
งานครนูอกโรงเรยีน นำาเสนองานครคูนืถ่ิน กจิกรรม
เปลวเทียนต้านลม โดยเรียนรู้จากครูเครือข่าย  
(ครสูมปอง ตรุวรรณ)์ สะทอ้นผลกบัทมีสงัเกตการณ ์
แล้วมอบงาน: 3 เส้าเร้าพลัง และทดสอบการรับรู้
จิตวิญญาณความเป็นครู (ครั้งที่ 1)

 แผนที ่7 การปลกูฝงัความศรทัธาและ
จติวญิญาณความเป็นครูและการสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่
วชิาชีพคร ูไดจั้ดกิจกรรมการเรียนรู้ไดแ้ก ่กจิกรรม
พฒันาบคุลกิภาพคร ูนำาเสนอ: 3 เสา้เรา้พลงั มอบ
งาน: พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาล
ที่ 10 พร้อมสืบค้นประวัติและผลงานครูเครือข่าย
เป็นรายบุคคล

 แผนที ่8 การเสรมิสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู ได้จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ได้แก่ กิจกรรม: คัดลายมือ อภิปรายบุคลิกภาพ
ครูมีอิทธิพลต่อศิษย์หรือไม่ อย่างไร นำาเสนองาน
ครูเจ้าฟ้า และแบ่งกลุ่มเล่าเรื่องแลกเปลี่ยน และ
สรุปกรณีศึกษา คุณลักษณะครูดีจากครูเครือข่าย 
กิจกรรมนำาเสนอแบบ Gallery walk สะท้อนผล
การเรียนรู้จากครูเครือข่าย แล้วทดสอบการรับรู้
จิตวิญญาณความเป็นครู (ครั้งที่ 2) 

 แผนที ่9 การเปน็บคุคลแห่งการเรยีน
รู้และการเป็นผู้นำาทางวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการ
เรยีนรูไ้ดแ้ก่ กิจกรรม: วาดภาพตามคำาบอก(อังกฤษ) 
ศึกษาประวัติและผลงาน นวัตกรรม เส้นทางการ
พัฒนาวิชาชีพ และแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
คิดของครูเครือข่ายในชีวิตประจำาวันของนักศึกษา 
แล้วจัดทำาหนังสือเล่มเล็ก นำาเสนอ สะท้อนผล

 แผนที่ 10 การสร้างความก้าวหน้า
และพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรม: ครูแห่งแผ่นดิน ร่วม
เรียนรู้ “23 หลักทรงงาน ของรัชกาลที่ 9” แล้ว
นำาเสนอ แนวทางการประยุกต์ใช้ต่อตนเอง และ
วิชาชีพ สะท้อนผล

 แผนที ่11 การจดัการความรูเ้กีย่วกบั
วชิาชพีคร ูไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดแ้ก ่กจิกรรม
จิตปัญญา: ครูดีที่ฉันรัก ศึกษาครูดีในดวงใจ Idol 
จากเครือข่ายครูเจ้าฟ้า แลกเปลี่ยนปณิธาณด้าน
จริยธรรมในวิชาชีพ และสรุปผลการเรียนรู้

 แผนที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจดัการศกึษาและการประกอบวชิาชีพคร ูไดจ้ดั
กจิกรรมการเรียนรูไ้ดแ้ก ่กจิกรรมครผููใ้ฝรู่:้ ศกึษาดู
งานหอ้งสมดุ ในประเดน็ตอ่ไปนี ้ศกึษากฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกับการจดัการศกึษาและการประกอบวิชาชพี
คร ูแผนการศกึษาชาต ิ20 ป ีรว่มอภปิรายเกีย่วกบั
จรยิธรรมครใูน พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาตพิ.ศ.2542 
พรบ.สภาครแูละบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 
และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสาร “วินัยและ
ความผิดในวชิาชพีคร”ู ศกึษาหนว่ยงานและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประกอบ
วิชาชีพครู แล้วสรุปผลการเรียนรู้ 

 แผนที่ 13 การปลูกฝังความศรัทธา
และจิตวิญญาณความเป็นครู การจัดการความรู้
เกีย่วกบัวชิาชพีคร ูและการแสวงหา เลอืกใชข้อ้มลู 
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์สำาหรับครู ไดจั้ดกจิกรรม
การเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรม “เมื่อฉันลองเป็นครู”: 
ค่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน ีโดยเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดท้ดลอง
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เป็นครูสอนนักเรียนจริงๆ ผ่านค่ายวิชาการในช่วง
ปดิภาคเรียนของเดก็โรงเรยีนสาธติ ตามความถนดั
หรือความสนใจ

 แผนที ่14 สรปุแลกเปล่ียนเรยีนรู ้ได้
จดักจิกรรมการเรยีนรู้ไดแ้ก ่เขยีนบทความวชิาการ 
ทำาผังมโนทัศน์สรุปภาพรวม สะท้อนภาพรวมของ
ชัน้เรยีน ประเมินผู้สอน / รายวชิา และทดสอบการ
รับรู้จิตวิญญาณความเป็นครู (ครั้งที่ 3)

2. แบบทดสอบการรบัรูจิ้ตวญิญาณความ
เปน็คร ูเปน็แบบอตันยั จำานวน 4 ขอ้ๆละ 5 คะแนน 
รวม 20 คะแนน ได้แก่ ข้อ (1) จิตวิญญาณความ
เป็นครูคืออะไร ข้อ (2) จิตวิญญาณความเป็นครู
เราสังเกตได้จากอะไร ข้อ (3) วิธีการเสริมสร้าง/
บม่เพาะและบำารงุรกัษาใหจ้ติวญิญาณความเปน็ครู
นั้น เกิดขึ้นและเจริญขึ้น มี อะไรบ้าง ข้อ (4) เหตุ
ปัจจัยที่ทำาให้จิตวิญญาณความเป็นครูยังดำารงอยู่
และเจริญก้าวหน้ามีอะไรบ้าง 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยนำาแบบทดสอบ
มาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรู
บริค (scoring rubric) 

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย

1. จากการศกึษาแนวคดิวถิภีมูปิญัญาครไูทย
ท่ีใชใ้นการจดักจิกรรมการเรียนรู้ พบว่า แนวคิดวิถี
ภมูปิญัญาครไูทยทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครูใช้
แนวคดิของครเูครอืขา่ยมลูนธิิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟา้
มหาจักรี จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 4 คน โดย
สอดแทรกการประยุกต์ใช้แนวคิดในกระบวนการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

คนที่หน่ึง ครูบูรณะ สมชัย ได้แก่ หลัก
การจัดประสบการณ์ทั้ง 5 คือ ครองใจให้ศรัทธา 
มอบวิชาให้เต็มที่ ทำาดีให้เป็นตัวอย่าง คลำาทางผู้
เรียน ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 

คนที่สอง ครูเคียงเพ็ญ พรหมพล ได้แก่ 
แนวคิด “ครูผู้ให้ของนักเรียนอย่างรอบด้าน เพื่อ
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล” 

คนทีส่าม ครสูภุวนัท ์อารณุ ไดแ้ก ่แนวคิด 
“ครูผู้มุ่งสร้างสติปัญญาและพัฒนาทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ” 

คนทีส่ี ่ครปูณุกิา นวะแกว้การณุ (สมปอง 
ตรุวรรณ) ได้แก่ แนวคิด “ครูผู้นำาเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้” 

2. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้ติวญิญาณ
ความเป็นครู ปรากฎดังนี้

8 
 

 
สรุปผลการวิจัย 
 

1.  จากการศกึษาแนวคดิวิถีภูมิปญญาครูไทยที่ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรู  พบวา  แนวคิดวิถี
ภูมิปญญาครูไทยที่ใชในการจดักิจกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางการรับรูจิตวิญญาณความเปนครูใช
แนวคิดของครูเครือขายมูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจาฟามหาจักรี  จังหวัดอุบลราชธาน ี จํานวน 4  คน  โดย
สอดแทรกการประยกุตใชแนวคดิในกระบวนการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  ดังนี ้

คนที่หนึ่ง  ครูบูรณะ  สมชัย  ไดแก  หลักการจัดประสบการณทั้ง  5 คือ ครองใจใหศรัทธา  มอบ
วิชาใหเต็มที่  ทําดีใหเปนตัวอยาง  คลําทางผูเรียน  ปรับเปล่ียนตามยุคสมัย   

คนที่สอง  ครูเคียงเพ็ญ  พรหมพล  ไดแก  แนวคิด  “ครูผูใหของนักเรียนอยางรอบดาน  เพื่อเขา
ใจความแตกตางของแตละบุคคล”   

คนที่สาม  ครูสุภวันท  อารุณ  ไดแก  แนวคิด  “ครูผูมุงสรางสติปญญาและพัฒนาทกัษะการคดิ
อยางเปนระบบ”   

คนที่ส่ี  ครูปณุิกา  นวะแกวการุณ (สมปอง ตรุวรรณ)  ไดแก  แนวคิด  “ครูผูนําเทคโนโลยเีพื่อ
พัฒนาการเรียนรู”   

2.  ผลการเปรียบเทียบการรับรูจิตวิญญาณความเปนครู  ปรากฎดังนี ้
 

 
 
จากแผนภาพการรับรูจิตวิญญาณความเปนครู  พบวา  มีคะแนนความกาวหนาเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องจากคร้ังที่  1  คร้ังที่  2  และคร้ังที่  3 ทั้งกอน  ระหวาง  และหลังการจัดกจิกรรมตามแนวคดิวิถีภูมิ
ปญญา ครูไทย  โดยมีคะแนนคิดเปนรอยละ  68.98   รอยละ  76.82  และรอยละ  83.18  ตามลําดับ 
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จากแผนภาพการรบัรูจิ้ตวญิญาณความเปน็
คร ูพบวา่ มคีะแนนความกา้วหนา้เพิม่ขึน้อยา่งตอ่
เนื่องจากครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมตามแนวคิดวิถี
ภูมิปัญญา ครูไทย โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
68.98 รอ้ยละ 76.82 และร้อยละ 83.18 ตามลำาดับ

อภิปรายผล

1. จากการศึกษาแนวคิดวิถีภูมิปัญญา
ครูไทยท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้วิจัยได้นำาแนวคิดวิถีภูมิปัญญาครูไทยมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ 
จิตวิญญาณความเป็นครูแก่นักศึกษา แสดงให้
เห็นว่า การใช้แนวคิดวิถีภูมิปัญญาครูไทยมาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเชิญบุคคลหรือจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงกับ
ครูผู้ทรงคุณค่านั้น ส่งผลให้เกิดความตระหนัก 
เกิดการพัฒนาตนเอง และเห็นถึงการดำารงคงอยู่
ของความเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับ ธรรมนันทิกา  
แจง้สวา่ง (2554) ทีไ่ดท้ำาการวจิยั เรือ่ง ประสบการณ์
ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู: การ
ศึกษาเชิงปรากฎการณ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่พรรณาและบรรยายประสบการณข์องการเปน็
ครูผู้มีจิตวิญญาณที่ได้รับรางวัลในโครงการครูผู้มี
อุดมการณ์ จำานวน 15 คน พบว่า โครงสร้างอัน
เป็นแกน่สารสาระของประสบการณก์ารเปน็ครผููม้ี
จติวญิญาณความเปน็คร ูประกอบดว้ย 3 ชว่ง ไดแ้ก ่
ชว่งที ่1 การเปน็ครผููม้จีติวญิญาณความเปน็คร ูคอื 
มีความตระหนักรู้ในความเป็นครู มีเป้าหมายการ
ทำางานเพ่ือเด็ก และปฏบิตัติอ่เดก็ดว้ยความรกัและ
เมตตา ชว่งท่ี 2 พัฒนาสูก่ารเปน็ครผููม้จีติวญิญาณ
ความเปน็ครู คือ การมตีวัแบบจติวญิญาณ แรงจงูใจ
ในการเข้าสู่อาชีพครู มีประสบการณ์ในการเผชิญ
และเห็นชีวิตที่ยากลำาบาก ความผูกพันระหว่าง
ครูกับศิษย์ และคุณลักษณะพ้ืนฐานทางจิตวิทยา 
ช่วงที่ 3 การคงอยู่ของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู คือ ความสุข ความภาคภูมิใจ ความ

ผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และศรัทธาต่อบุคคล
ผูท้รงคุณค่าของแผน่ดิน จึงเหน็ได้วา่ การสรา้งภาคี
เครอืขา่ยสามารถเสริมสรา้งจติวญิญาณความเปน็
ครขูองนกัศกึษาได ้สอดคลอ้งกบั สจวีรรณ ทรรพวส ุ 
(2560: 1-10) ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริม
ความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อศึกษา 
จติวญิญาณความเปน็คร ูพบวา่ แนวทางการพฒันา
จิตวิญญาณความเป็นครูนั้น ควรปลูกฝังจิตสำานึก
ความเป็นครูเป็นอันดับแรก เน้นการสร้างความรู้
ผ่านการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 และความเป็นครูวิชาชีพท่ีมีพลวัตเท่าทัน
การเปลีย่นแปลง และเสนอแนะใหพ้ฒันาพลงัภาค
เครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ 

2. ผลการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้ติวญิญาณ
ความเป็นครู พบว่า มีคะแนนความก้าวหน้าเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้ง
ที่ 3 ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดวิถีภูมิปัญญาครูไทย โดยมีคะแนนคิด
เป็นร้อยละ 68.98 ร้อยละ 76.82 และร้อยละ 
83.18 ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรม 
จติตปญัญาศกึษามาสอดแทรกในกจิกรรมการเรยีนรู ้
ตามวถิภีมูปิญัญาครไูทยนัน้สามารถสง่เสรมิการรบัรู ้
จติวิญญาณความเปน็ครไูด ้ดงัเชน่ทีส่ริิรตัน ์นาคนิ  
(2559) ไดก้ลา่ววา่ แนวคดิจติตปัญญาศึกษาเปน็การ
เปิดใจ และการไว้วางใจในตัวลูกศิษย์ จึงควรหลีก
เลีย่งการใช้อำานาจ หากแตเ่ปลีย่นไปใชช้วีติรว่มกบั
ผู้เรียนในห้องเรียนด้วยบทบาทใหม่ มีปฏิสัมพันธ์ 
และเชือ่มโยงตวัเองไปถงึลกูศษิยด์ว้ยคณุธรรมแหง่
ความรกัและเมตตา เหน็คณุคา่ของความเปน็มนษุย ์
คำานงึถงึการพฒันาลูกศษิยท์ัง้ฐานกาย ฐานใจ และ
ในขณะเดียวกนัก็จะคอ่ยๆ พฒันาฐานคดิของพวก
เขาเองดว้ย ผา่นการทำากิจกรรมตา่งๆ ตามรปูแบบ
ที่หลากหลาย โดยให้หลักจิตตปัญญาศึกษากับ
ชั้นเรียน จึงนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและส่งเสริม
จริยธรรมสำาหรับนักศกึษาวชิาชพีครู สอดคลอ้งกบั 
วนัทนยี ์นามสวสัดิ ์สริวิรรณ ศรพีหล และกญัจนา 
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สินทรัตน์ศิริกุล (2558: 7-20) ที่ได้ทำาการวิจัย 
เรื่อง ผลการใช้จิตตปัญญาศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณลักษณะความเป็นครู สำาหรับนักศึกษาคณะ
ครศุาสตร ์มหาวิทยาลยั ราชภฏั โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของความเปน็ครขูองนักศึกษา
คณะครุศาสตรท์ีเ่รยีนดว้ยกระบวนการจติตปญัญา
ศกึษา พบวา่ คณุลกัษณะความเปน็ครูของนกัศกึษา
หลังจากทีเ่รียนด้วยกระบวนการจติตปญัญาศกึษา
โดยรวม อยู่ในระดับมาก 

กระแสการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของ
โลกในทกุดา้น กอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทกุส่วน
และทุกอาชีพในสังคม วิชาชีพครูก็เช่นกัน เมื่อครู
บางส่วนยังขาดจิตสำานึกจิตวิญญาณความเป็นครู 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 16) 
จงึตอ้งปรบัเปลีย่นในลกัษณะของการพฒันาตนเอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ที่ต้องเกิด
จาก “ใจ” หรอื “จิตสำานึก” ของตัวครเูอง ถ้ามีใจรกั 
ใจพร้อม ยอ่มประสบความสำาเรจ็ ครทูีมี่ใจ มีสำานกึ
ในความเปน็ครขูองตนจัดว่าเปน็ครทูีม่จีติวญิญาณ
ความเป็นครู และการมีจิตวิญญาณความเป็นครู
ทำาให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที ่และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง ระมดัระวงั
การประพฤติปฏิบตัใิหอ้ยูใ่นหลกัศลีธรรมและจรรยา
บรรณวิชาชีพ (วัลนิภา ฉลากบาง, 2559: 126) 
จึงเหน็ไดว้า่ แมว้า่โลกจะเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ในทกุมติ ิเปน็ผลทำาให้วิชาชพีครตู้องปรบัเปล่ียนไป 

เม่ือสงัคมคาดหวงัใหค้รูปฏบิติัหนา้ทีอ่ยา่งมืออาชพี 
ดังนัน้ ครจึูงต้องมคีวามรอบรู ้มคีวามสามารถและ
ศักยภาพในด้านนวัตกรรมการสอน รักในอาชีพ 
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะดา้นการนำาผลการวจัิยไป
ใช้ ดังนี้ 1) การศึกษาวิถีภูมิปัญญาครูไทย อาจใช้
ครูเครือข่ายรางวัลเจ้าฟ้าท่านอ่ืนๆ เพิ่มอีก เพื่อ
ขยายวงการเรียนรู้ 2) นำารูปแบบการจัดกิจกรรม
นี้ไปใช้กับนักศึกษาหมู่เรียนหรือชั้นปีอื่นๆ เพื่อ
เปรยีบเทยีบระดับการรบัรูจ้ติวญิญาณความเปน็ครู

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้ง 
ตอ่ไป ดงันี ้1) ควรพฒันาวถิภีมูปิญัญาครไูทยเพือ่
เสริมสร้างการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นครูของ
นักศึกษาตาม 4 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การ
ใชแ้นวคดิ/นวตักรรมของครูเครือขา่ยมาบรูณาการ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ (2) นำาองค์ความ
รูแ้ละนวตักรรมมาสนบัสนนุกระบวนการเรยีนการ
สอน (3) สังเคราะห์องคค์วามรูข้องครเูครอืขา่ยให้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง และ(4) เชิญครูเครือข่ายมา
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน/ถ่ายทอดประสบการณ์
หรือศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ครูเครือ
ข่าย 2) ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้วิถี
ภูมิปัญญาครูไทยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้าน
อื่นๆ ต่อไป
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