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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัย
ที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือข้าราชการครู
สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 จานวน 675 คน ได้มาจากการสุ่มสองขั้นตอน ตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรภายในแฝง 1 ตัวแปรคือ จิตวิญญาณความเป็นครู ตัวแปรภายนอก
แฝง 2 ตัว คือ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม วัดจากตัวแปรสังเกตได้ 19 ตัวแปร เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ด้วยโปรแกรมลิสเรล
ผลการวิจัยที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูมี ความสอดคล้องกับข้อมู ลเชิงประจักษ์
(  = 96.63 , df = 78 , p = 0.075 , GFI = 0.985 , AGFI = 0.964 , RMR = 0.020, RMSEA = 0.018) ทั้งนี้
ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณความเป็นครูได้ร้อยละ 83.7
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Abstract

The purpose of this research was to develop and validate consistency of a causal
model of factors affecting to teacher spirituality with empirical data. The samples that used in
this study were 675 government teachers who worked for the Department of Education,
Bangkok Metropolitan Administration in academic year 2016. The samples were selected by
using two–stage random sampling. The variables consisted of one endogenous latent variables
: teacher spirituality; and two exogenous latent variables: personal and environmental factor.
These latent variables were measure by 19 observed variables. The instrument that used in
this research was a questionnaire. The researcher created and developed it to be rating scale
about 5 levels. The instrument that used in this research was a questionnaire. The researcher
created and developed it to be rating scale about 5 levels. Data were analyzed using basic
statistics, Pearson’s product moment correlation and using LISREL to validate the causal
model.
The research finding : The causal model of factors affecting to teacher spirituality
was consistent with empirical data. (  = 96.63 , df = 78 , p = 0.075 , GFI = 0.985 , AGFI = 0.964
, RMR = 0.020, RMSEA = 0.018) Moreover, the variables in model could explain the variance of
teacher spirituality at 83.7 percent
2
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บทนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ยึดหลักสาคัญ คือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม อีกทั้งกาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาให้คนไทยมี
คุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็น
ไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับนี้ ได้กล่าวถึง ความงอกงามทางจิตวิญญาณอันเป็นประเด็นสาคัญประการหนึ่งด้วย ซึ่ง พระ
ไพศาล วิสาโล (2559: ออนไลน์) ได้ให้ทัศนะว่า วิ กฤตต่า ง ๆ ที่ ทั่วโลกกาลัง เผชิญอยู่ทุกวัน นี้ ไม่ว่ าปัญหา
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สิ่งแวดล้อม การทาลายทรัพยากร ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน รวมไปถึง
ปัญหาความเครียด ความทุกข์ กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้วมีรากเหง้ามาจากวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณ หรือพูดอีกแง่
หนึ่งคือ มีสาเหตุมาจากปัญหา “ตัวตน” โดย ประเวศ วะสี (2552: ออนไลน์) ได้เขียนไว้ว่า ท่านดาไลลามะ เคย
กล่าวไว้ว่า ปัญหาของมนุษย์ทุกวันนี้คือความพร่องจิตวิญญาณ และการแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติคือการปฏิวัติ
ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Revolution) ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณะ มูรติ (อ้างถึงใน โกศล ช่อผกา, 2542) ได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาวิกฤตที่เกิดขึ้นว่า ต้องเริ่มต้นจากการปฏิวัติภายในจิตวิญญาณ (Spiritual
Revolution) ของบุคคลก่อน เพราะความเป็นจริงสรรพสิ่งในโลกทั้งมนุษย์ สังคม และธรรมชาติล้วนเชื่อมโยงกัน
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจะส่ง ผลถึงวิถีชีวิต
และการปฏิบัติดาเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง ประเวศ วะสี (2547) ได้อธิบายถึงการปฏิวัติทางจิต
วิ ญ ญาณว่ า จะต้ อ งสร้ า งมิ ติ ท างจิ ต วิ ญ ญาณ (Spirituality) ขึ้ น มาให้เ กิ ด ความสมบู ร ณ์ ในตั ว บุ ค คล ทั้ ง
ประสบการณ์ กิจกรรม การทางาน และการเรียนรู้ โยงกลับเข้าสู่การพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น และการ
ช่วยสนับสนุนให้บุคคลนาเอาความสามารถนั้นออกมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูระบบสังคมให้มีความสมดุลเพื่อเยียวยา
สังคมและสิ่งแวดล้อมถือเป็นการพัฒนาที่แท้จริง อีกทั้งด้วย Highfield and Carson (1983, อ้างถึงใน บุปผา
ชอบใช้, 2546) อธิบายว่าจิตวิญญาณเป็นมิติหนึ่งของบุคคลที่เป็นพลังชีวิตแสดงถึงการยอมรับตนเอง การ
ไว้วางใจในตนเอง โดยมีพื้นฐานมาจากการมีเป้าหมายในชีวิตสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น สิ่งภายนอก
และสิ่งที่เหนือตนเอง เช่นเดียวกับ ประเวศ วะสี (2552) ได้เสนอสาระสาคัญเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เป็นประเด็น
สาคัญว่า จิตวิญญาณอยู่ใกล้ตัวบุคคลทั้งในการทางานและการดาเนินชีวิต โดยที่จิตวิญญาณจะอยู่ร่วมกับชีวิต
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตประจาวัน เห็นคุณค่าและความหมายของการมีชีวิตอยู่ รวมถึง ฟาริดา อิบราฮิม (2534)
ได้อธิบายถึง มิติที่ควบคุ มหน้าที่การทางานของบุคคลให้ประสบความสาเร็จและมีความสุขคือมิติในส่วนจิ ต
วิญญาณ คนที่มีพัฒนาการ ในจิตวิญญาณดี จะมีมโนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม จนสามารถควบคุมจิตของ
ตนเองให้มีสมาธิ ใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้แก่วิญญาณด้วยเหตุด้วยผล มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน และมอง
สรรพสิ่งด้วยกระบวนการแก้ปัญหา มองด้วยความเข้าใจชีวิตและความทุกข์ รู้เหตุรู้ผล ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ความรู้เท่าถึงการณ์ เพราะรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น และรู้จักสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี จากข้างต้นทาให้เห็นว่าจิต
วิญญาณอยู่ในตัวตนมีความสาคัญอย่างมาก โดยต้องเริ่ มการปฏิวัติทางจิตวิญญาณภายในตนเองก่อนจึงจะเป็น
การเชื่อมโยงกับการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับการทางาน
และการดาเนินชีวิตประจาวัน
อาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นบุคคลที่มีบทบาทและมีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสาคัญกับครูโดยถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการสร้างอนาคตของ
ชาติ ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่
สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้ง
นาพาสังคมประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง (อรทัย ม่วงเพชร, 2559: ออนไลน์) แต่ในทางตรงกันข้ามดัง
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สยามรัฐ , 2559: ออนไลน์) ที่ว่า “…ถ้าครูไม่ห่วง
ประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอานาจ ห่วงตาแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอา
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ใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทาลายความเป็น
ครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่า
เหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป...” ซึ่งสอดสอดคล้องกับ เปรม ติณสูลานนท์ (2543) ได้กล่าวถึงครู คือ
“อาชีพครู” และ “ครูอาชีพ” โดยมองว่า ครูที่ใช้วิชาที่ร่าเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็นครู
ด้วยความรักสมัครใจ ครูประเภทนี้ไม่จาเป็นต้องเรียนรู้วิชาครู ไม่จาเป็นต้องมีความเข้าใจวิชาที่ตนสอนมากนัก
แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว ศิษย์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่างศิษย์ ไม่สนใจ ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็
พอ ศิษย์จะดีไม่ดีไม่เป็นธุระ บางคนก็หาอาชีพเสริมทา เช่น รับจ้างสอนพิเศษ บางรายหนักลงไปอีกถึงรับจ้าง
แทงหวย จนแม้แต่ขายยาบ้าก็มี ครูประเภทนี้รัฐได้ประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าและหลายรายนาความเสียหายมา
สู่สถาบันอีกด้วย ส่วน “ครูอาชีพ” ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความเป็นครูทุกลมหายใจ
ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นครูที่รักและหวงแหน ห่วงใย อาทร ต่อนักเรียน ต่อศิษย์ดุจลูกในไส้ของตนเอง จะทาทุก
วิถีทางที่จะให้ศิษย์เป็นคนดี ไม่ยินยอมให้ศิษย์เป็นคนไม่ดีเป็นอันขาด จะติดตามสอดส่องศิษย์ ทุกเมื่อเชื่อวันโดย
ไม่ละทิ้งและมีความสุขมากในการที่ได้เกิดมาเป็นครู รักเกียรติเทิดทูนสถาบันครูอย่างภาคภูมิใจ ดังความเห็นที่
สอดคล้องของ บุญณิสา ส่งแสง (2559: ออนไลน์) ได้วิเคราะห์พบสาเหตุที่ว่าในอดีตนั้นอาชีพครูเป็นอาชีพที่มี
ความสาคัญ มีเกียรติ ซึ่งแตกต่า งจากปัจจุบันมาก โดยสิ่งที่ตอกย้าลงไปอีกคือครูจานวนไม่น้อยเป็นผู้ที่มีหนี้สิน
มาก เนื่องมาจากค่าตอบแทนจากอาชีพการเป็นครูน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพกับสังคมปัจจุบัน ทาให้ครู
ส่วนหนึ่งสนใจที่จะหารายได้เลี้ยงครอบครัวมากกว่าการสอนหนังสือ เช่น การสอนพิเศษ ตั้งใจทาอาชีพเสริม
มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้น ครูที่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณที่เหลืออยู่น้อยแล้ว ยังมีเรื่องของการประเมินผลความ
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะการเลื่อนวิทยฐานะไม่ได้วัดจากความสาเร็จของนักเรียน แต่วัดจากผลงานทาง
วิชาการ ดังนั้นครูบางส่วนจึงสนใจที่จะทาผลงานทางวิชาการมากกว่าการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จริง ๆ
อีกทั้ง พนม พงษ์ไพบูลย์ (2543: ออนไลน์) กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของครูที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพครู ไม่ใช่ครูอาชีพ
ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ทางการศึกษาอย่างแน่นอนและเป็นความจริงที่หลาย ๆ คนมองเห็นอยู่ และอยากเห็นว่ามี
การปฏิรูป ผมเห็นว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูน่าจะมีความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพราะจะเป็นตัวกาหนดให้คน
รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เพื่อคุณภาพการศึกษาของศิษย์ คนที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูคงไม่
ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทางจนเป็นที่ครหานินทาของผู้อื่น และรวมถึงเพื่อกู้ภาพลักษณ์และการยอมรับจาก
สังคมตลอดจนลดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบที่มีต่อบุคลากรในวิชาชีพครู (วัลนิกา ฉลากบาง, 2559) รวมถึง
Pajak and Blaise (1989, อ้างถึงใน ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง, 2554) กล่าวว่า จิตวิญญาณครูจะทาให้ครู
ประกอบอาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557)
ได้กล่าวถึงคุณลักษณะครูที่มีคุณภาพในการยกระดับคุณภาพครูในศตวรรษที่ 21 คือการเป็นครูผู้ที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู และจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นถึงความสาคัญของจิตวิญญาณความเป็นครูที่ ต้องทาให้
เกิดขึ้นภายในตัวครูทุกคน ทั้งนี้อาจจะเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ประสบความสาเร็จขึ้นก็
เป็นไปได้
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครูนั้น พบว่ามีงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง คือ งานวิจัยของ ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง และปิ ยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ (2553) ทาการวิจัยเรื่องการ
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พัฒนาแบบวัดจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาองค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็นครู
และ 2) เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบวั ด จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ผลการวิ จั ย พบว่ า 1)
องค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็นครูจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มีจานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ ความรักในอาชีพ การรักและเมตตาเพื่อนมนุษย์ ความเสียสละ ความอดทน ความยุติธรรม
และการเป็น แบบอย่างที่ ดี และ 2) แบบวัดจิต วิญญาณความเป็น ครูที่พั ฒนาขึ้น ภายหลัง จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจจากแบบสอบถามมีจานวน 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การปฏิบัติตนตามหน้าที่ครู การ
ปฏิบัติต่อศิษย์โดยเสมอภาค ความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ ความเสียสละในงานครู และงานวิจัยของ ธรรมนันทิ
กา แจ้ งสว่ าง (2554) ศึกษาเรื่องประสบการณ์ ของการเป็ นครูผู้มี จิ ตวิ ญ ญาณความเป็ นครู : การศึกษาเชิ ง
ปรากฏการณ์วิทยา การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพรรณนาและบรรยายประสบการณ์ของการเป็นครูผู้มีจิต
วิญญาณความเป็นครูของกลุ่มครูที่ได้รับรางวัลในโครงการครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูและ 2) เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ผลจากการศึกษาพบโครงสร้างอัน
เป็นแก่นสาระ ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วงการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย การที่
บุคคลมีความตระหนักรู้ในความเป็นครูปฏิบัติตนอยู่บนวิถีแห่งความเป็นครู มีเป้าหมายในการทางานเพื่อเด็ก
และการปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักและความเมตตา 2.ช่วงพัฒนาสู่การเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้แก่
การมีตัวแบบจิตวิญญาณ แรงจูงใจในการเข้าสู่อาชีพครู มีประสบการณ์ในการเผชิญและพบเห็นสภาพชีวิตที่
ยากลาบาก ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และคุณลักษณะพื้นฐานทางจิตวิทยา 3.ช่วงการคงอยู่ของการเป็นครู
ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้แก่ ความสุข ความภาคภูมิใจ ความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และศรัทธาต่อบุคคล
ผู้ ท รงคุ ณ ค่ า ของแผ่ น ดิ น และงานวิ จั ย ของ กิ ติ นั น ท์ โนสุ และเสริ ม ศั ก ดิ์ วิ ศ าลาภรณ์ (2557) วิ จั ย เรื่ อ ง
องค์ป ระกอบและตั ว บ่ง ชี้จิ ตวิ ญ ญาณความเป็ นครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พร้อมทั้งยืนยันความเที่ยงตรงตามสภาพจริง
ของจิตวิญญาณความเป็นครู กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครู และได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิง
สารวจ ได้องค์ประกอบ 10 ด้ าน 57 ตัว บ่งชี้ และตรวจสอบความเที่ย งตรงตามสภาพจริง กับ กลุ่ม ที่ชัด แจ้ ง
ผลการวิจัยพบว่า จิตวิญญาณความเป็นครู มี 10 องค์ประกอบ 57 ตัวบ่งชี้ อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ
66.14 ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาตนเอง 2) ด้านความมีเหตุผลในการปฏิบัติ งาน 3) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4) ด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 5) ด้านความวิริยะ อุตสาหะ 6) ด้านความมีเมตตากรุณา 7) ด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ 8) ด้านความดี 9) ด้านความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ และ 10) ด้านการปฏิบัติการสอน จาก
การนาตัวบ่งชี้ไปทดสอบกับกลุ่มที่ชัดแจ้ง ปรากฏว่ามีนัยสาคัญทางสถิติทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าตัวบ่งชี้
ทั้ ง 57 ตั ว บ่ ง ชี้ มี ค วามเที่ ย งตรงตามสภาพจริ ง และงานวิ จั ย ของ วั ล นิ ก า ฉลากบาง (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
จิต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู: คุณ ลั กษณะส าคัญ ของครูมื ออาชี พ ผลการวิ จั ย สรุป ว่ า จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู
ประกอบด้วย 1) คุณลักษณะส่วนตัวและการมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น วิริยะอุตสาหะ เมตตากรุณา ซื่อสัตย์ มี
เหตุ ผ ล เป็ น ต้ น 2) การตระหนั ก รู้ แ ละปฏิ บั ติ ต นบนวิ ถี ค วามเป็ น ครู เช่ น ท างานเพื่ อ เด็ ก ปฏิ บั ติ ต นตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น 3) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 4) ความเชี่ยวชาญในการสอน
และ 5) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และงานวิจัยของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2559) วิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนา
840

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นั น ทา การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ข องนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูวิชาชีพ 3) เพื่อเสนอ
กลยุทธ์การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีจิต
วิญญาณความเป็นครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
ควรปลูกฝังจิตสานึกความเป็นครูอันดับแรก เน้นการสร้างความรู้ผ่านการปฏิบัติที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่
21 และความเป็นครูวิชาชีพที่มีพลวัตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงศาสตร์ติดตามความก้าวหน้าวิชาชีพครูโดยมีกลยุทธ์
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อส่งเสริมความเป็นครูวิชาชีพ ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ และกล
ยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์และงานวิจัยของ อมรรัตน์ แก่นสาร (2559) วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้จิตวิญญาณความ
เป็นครูของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัว
บ่งชี้จิตวิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ จิตวิญญาณความเป็นครู ผลการวิจัยพบว่า
1) จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ของครู สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย 7
องค์ประกอบหลัก 23 องค์ประกอบย่อย และ 135 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์
ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ด้านการมีจิตวิทยาในการสอน ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการมีคุณธรรม
และจริยธรรม ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความเป็นกัลยาณมิตร 2)
โมเดลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของตั ว บ่ ง ชี้ จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู ของครู สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไค-สแควร์ = 44.53, df =45, P =
0.989, GFI = 0.99, AGFI = 0.95, RMSEA = 0.000, CN = 818.29)
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นทาให้เห็นว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
ความเป็นครูที่พบนั้น เพื่อค้นหาคุณลักษณะ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของจิตวิญญาณความเป็นครูเท่านั้น แต่ยังไม่มี
การทาการศึกษาเกี่ย วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิ ตวิญญาณความเป็นครู ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจต่อยอดงานวิจั ย
ดังกล่า ว ในการศึกษาปั จจั ยที่ ส่งผลต่ อจิ ตวิญ ญาณความเป็ นครู โดยยัง ไม่พ บการศึกษาปั จจั ยที่ส่ งผลต่ อจิ ต
วิญญาณความเป็นครูโดยตรง แต่พบที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณและองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครู โดย
ผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษากับครูในสังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐที่มีจานวนมากที่สุด อาจกล่าวว่ากรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลาง
ของการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ประชากร สังคม วัฒนธรรม และสภาพปัญหาต่าง ๆ
มากมาย ผู้วิจัยจึงเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู รวมถึงระดับ
จิตวิญญาณความเป็นว่าอยู่ในระดับใด จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจิต วิญญาณความเป็นครูเพื่อประโยชน์ ต่อองค์กรวิชาชีพครูและสถาบันผลิตนิสิ ตนักศึกษาครู ในอันที่จ ะ
นาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน อบรมหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูใน
ตัวบุคคลและพัฒนายกระดับวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็น
ครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ในครั้ง นี้ เพื่อพั ฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลเชิง สาเหตุ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อจิ ต
วิญญาณความเป็นครู โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลในการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยโปรแกรม
LISREL ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่สง่ ผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
1. ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้าราชการครู สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา
2559 จานวนทั้งสิ้น 438 โรงเรียน มีจานวนข้าราชการครู 14,718 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ข้ า ราชการครู สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
ปีการศึกษา 2559 ได้มาจากการสุ่มสองขั้นตอน การวิจัยครั้งนี้มีพารามิเตอร์ที่ศึกษาจานวน 43 ตัว ต้องใช้
ตัวอย่าง 10 - 20 คนต่อ 1 พารามิเตอร์ ผู้วิจัยเลือกใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 675 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุปัจ จัยที่ส่ งผลต่ อ
จิตวิญญาณความเป็นครูที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความเป็นครู ปัจจัยที่
ส่งผลต่อองค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็นครู และการสัมภาษณ์รายกรณี
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3.2 นาสารสนเทศที่ได้มาเขียนเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการ และสร้างข้อคาถามตามประเด็นที่ต้องการ
วัด
3.3 นาแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้นเสนอต่ ออาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุ ม ของข้อคาถาม ความเหมาะสมของปริม าณข้อค าถาม ความชั ด เจนของภาษา และรู ป แบบของ
แบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
3.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ด้านการวัดและประเมินผล ด้านวิธี
วิทยาการวิจัยทางการศึกษา และด้านจิตวิทยา มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1.00
3.5 ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและนาแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง
3.6 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปทดลอง (Try Out) กับข้าราชการครู
สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเที่ยง
(Reliability) เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.489 ถึง 0.937 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ .968
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 929 ฉบับ เพื่อทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นทาการแจกแบบสอบถามให้กับครู
ทั้ง 18 โรงเรียน การแจกแบบสอบถามกระทาโดย 1) การติดต่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์หรือเข้า
ไปติดต่อด้วยตนเอง 2) การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่ างโดยวิธีเข้าไปติดต่อด้วยตนเองหรือการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560 ใช้วิธีการโทรศัพท์เพื่อติดตามผลการส่ง
แบบสอบถามกลับคืน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจากโรงเรียนทุกแห่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ตามลาดับ จานวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมา เท่ากับ 675 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.66
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อให้ทราบลักษณะ
การแจกแจงของตัวแปร 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมดในโมเดลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับนาไปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ และ 3)
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
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สรุปผลการวิจัย
สาหรับผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 79.26 และร้อยละ 20.74 ตามลาดับ) ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุด (คิดเป็น
ร้อยละ 42.22) รองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี ช่วงอายุ 51-60 ปีและช่วงอายุ 24-30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 24.30 ,
20.59 และ 12.89 ตามลาดับ) มีประสบการณ์ในการทางาน 1-10 ปีมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือ
จานวน 11-20 ปี 21-30 ปี และ 31-42 ปี (คิดเป็นร้อยละ 36.30, 11.85 และ 7.85 ตามลาดับ) มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับเป็นระดับปริญญาตรีมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 60) รองลงมาคือ ปริญญาโท ปริญญาเอก และต่ากว่า
ปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 38.96, 0.60 และ 0.44 ตามลาดับ)
2. การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยมีตัวแปรแฝงภายนอก 2 ด้าน คือ ปัจจัย
ด้านส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตัวแปรแฝงภายใน 1 ตัวแปร ได้แก่ จิตวิญญาณความเป็นครู ตัว
แปรแฝงภายนอก จานวน 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยตัวแปรแฝง
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 19 ตัวแปร ค่าสถิติที่นาเสนอ คือ ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน มีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรปัจจัยด้านส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ (AGE) ประสบการณ์ในการทางาน (WOK) ความ
ตั้ง ใจในการประกอบวิ ช าชี พ ครู (INT) เจตคติ ต่ อวิ ช าชีพ ครู (ATT) แรงจูง ใจในการปฏิบั ติ งาน (MOT)
ภาระงาน (WOR) และการมีตัวแบบจิตวิญญาณ (BEI) พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่าเท่ากับ 4.114 – 4.487 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.446 – 0.654 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เท่ากับ 10.430 –
15.334
ตัวแปรปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ (PUP) ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้บริหาร (ADM) และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนร่วมงาน (MAT) พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) มี
ค่าเท่ากับ 4.308 – 4.519 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.480 – 0.553 และค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) เท่ากับ 10.577 – 12.836
ตัวแปรจิตวิญญาณความเป็นครู ประกอบด้วย ความศรัทธาในวิชาชีพ (FAI) ความรับผิดชอบ (RES)
ความเสียสละ (SAC) ความอดทน (PAT) การรู้บทบาทหน้าที่ (KNO) ความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่(DUT) ความรัก
และเมตตาช่ ว ยเหลื อต่ อ ศิษ ย์ (LOV) ความเข้า ใจเคารพเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น (PEC) และการเป็ น
แบบอย่างที่ดีของสังคม (MOD) พบว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่าเท่ากับ 3.870 - 4.716 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.401 – 0.581 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) เท่ากับ 8.502 – 15.012
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
เท่ากับ 0.897 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 และเมื่อทดสอบนัยสาคัญทางสถิติด้วย Bartlett’s test of sphericity
พบว่ามีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์
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และความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรมากพอที่จะนามาวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างได้ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  = 96.63 , df = 78 , p = 0.075 ,
GFI = 0.985 , AGFI = 0.964 , RMR = 0.020, RMSEA = 0.018 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกต
ได้ พบว่า ตัวแปรมีค่าความเที่ยงระหว่าง 0.011 - 0.905 และพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R-SQUARE)
โดยตัวแปรปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ได้ร้อยละ 83.7
เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
จิต วิ ญญาณความเป็ นครูอย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .01 พบว่ า ตั ว แปรที่ มีขนาดอิทธิ พ ลสูง สุ ดต่ อจิ ต
วิญญาณความเป็นครู คือ ตัวแปรปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยมีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.511 และตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล มีขนาดอิทธิพล เท่ากับ 0.482 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภาพที่ 2
2

ตารางที่ 1 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพลของ
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
ตัวแปรผล
ตัวแปรเหตุ
PERSONAL
ENVIRON

TE
0.482**
(0.053)
0.511**
(0.053)

SPIRITT
IE
-

DE
0.482**
(0.053)
0.511**
(0.053)

ค่าสถิติ ไค-สแควร์ = 96.63 df = 78 p = 0.075 GFI = 0.985 AGFI = 0.964 RMR = 0.020 RMSEA =
0.018
ตัวแปร
AGE
WOK
INT
ATT
MOT
WOR
นน.
0.104*
0.114**
0.665**
0.709**
0.661**
0.811**
องค์ประกอบ
ความเที่ยง
0.011
0.013
0.442
0.503
0.437
0.657
ตัวแปร
BEI
PUP
ADM
MAT
นน.
0.497**
0.702**
0.975**
0.626**
องค์ประกอบ
ความเที่ยง
0.247
0.493
0.905
0.392
ตัวแปร
FAI
RES
SAC
PAT
KNO
DUT
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นน.
0.552**
0.615**
0.561**
0.705**
0.818**
0.810**
องค์ประกอบ
ความเที่ยง
0.304
0.378
0.315
0.497
0.669
0.656
ตัวแปร
LOV
PEC
ROL
นน.
0.742**
0.809**
0.742**
องค์ประกอบ
ความเที่ยง
0.550
0.654
0.550
สมการโครงสร้างของตัวแปร
SPIRITT
R SQUARE
0.837
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
SPIRITT
PERSONAL ENVIRON
SPIRITT
1
PERSONAL
0.838
1
ENVIRON
0.847
0.697
1
หมายเหตุ : อิทธิพลรวม(TE) อิทธิพลทางอ้อม(IE) และอิทธิพลทางตรง(DE) *p < .05 , **p < .01
ตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
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อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยทีน่ าเสนอข้างต้น ยังมีประเด็นที่นา่ สนใจ ดังนี้
การอภิปรายผลการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อจิตวิญญาณความเป็นครู
ซึ่งสูงถึง 0.511 แสดงให้เห็นว่า ถ้าครูมีทั้งความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกั บผู้บริหาร
และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง ซึ่งข้อค้นพบนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545) จุมพล พูนภัทรชีวิน (2546) ทัศนีย์ ทองประทีป (2548) นง
เยาว์ มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) ปกรณ์ สิงห์สุริยา (2552) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ และคณะ (2553) ดุษฎี
โยเหลา และคณะ (2553) นรินทร์ สังข์รักษา (2554) และ ณรงค์ ศรีเกรียงทอง (2558) ที่พบว่า จิตวิญญาณเป็น
คุณสมบัติที่เกิดจากการบูรณาการของชีวิต จากสิ่งภายนอก เชื่อมโยง เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ
ธรรมชาติรอบตัว ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน องค์การ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามสถานภาพ
ปัจจัยด้านส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อจิตวิญญาณความเป็นครู เช่นกัน แสดงให้
เห็นว่า อายุ ประสบการณ์ในการทางาน ความตั้งใจในการประกอบวิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพครู แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ภาระงาน และการมีตัวแบบจิตวิญญาณ ทาให้เกิด จิตวิญญาณความเป็นครูได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปกรณ์ สิงห์สุริยา (2552) นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) อาภา จันทรสกุล และคณะ
(2553) ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง (2554) และพรนภา เลื่อยคลัง (2558) ที่พบว่า ปัจจัยภายในตนเอง ภูมิหลังหรือ
บุคคล เช่น อายุ ประสบการณ์การทางาน การมีตัวแบบที่ดี ความมุ่งมั่นตั้งใจ และแรงพลังภายในจิตใจ (แรงจูงใจ
เจตคติ) นั้นจะทาให้การทางานในอาชีพครูไปสู่สภาวะทางจิตและพฤติกรรมของการเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู
และผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โมเดลที่สร้างและพัฒนาขึ้นนี้มาจากแนวคิด เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสั มภาษณ์รายกรณีเพื่อยืนยัน
และสนับสนุนโมเดลที่พัฒนาขึ้น ก่อนการนาไปตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากแบบสอบถาม
ซึ่งองค์ประกอบของจิตวิญญาณความเป็นครูที่พัฒนาขึ้นนั้นมีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดล
การวัดจิตวิญญาณความเป็นครูมีความสอดคล้องกั บข้อมูลเชิงประจักษ์มีนัยสาคัญทางสถิติทุกค่า โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรรัตน์ แก่นสาร (2559) ที่ศึกษา โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้จิต
วิญญาณความเป็นครูของครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบที่เหมือนกัน
มีดังนี้ ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านความรักศรัทธาในวิชาชีพ และด้านความ
ผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และเมื่อพิจารณาโมเดลของปัจจัยที่ส่งผลนั้น ทั้งด้านแรงจูงใจ เจตคติ ภาระงาน การ
สนับสนุน จากสัง คม(เพื่ อน) ซึ่ งพบงานวิจัยที่ สอดคล้ องของ เอมอร อังกาพย์ (2549) ที่ศึกษา โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับของการพัฒนาครูระดับบุคคล ซึ่งพบความสอดคล้องกับการพัฒนาครูได้รับอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกจากตัวแปรระดับบุคคลคือ แรงจูงใจ (ภายในและภายนอก) เพียงปัจจัยเดียว กล่าวคือแรงจูงใจส่ งผลต่อ
การพัฒนาครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเป็นอิทธิพลทางบวก และงานวิจัยของ อิสราภรณ์ ผิวขา (2555) ที่พบว่า
โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของครูมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความ
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สอดคล้องกับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อสุขภาวะทางจิตของครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ภาระ
งานและการสนับสนุนทางสังคม รวมถึงงานวิจัยของ สุดาพรรณ บินนอก (2551) ที่พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของ
จิตอาสาของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง
ต่อจิตอาสาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 คือ ปัจจัยจิตลักษณะ ด้านเจตคติและปัจจัยสังคม และด้านการ
สนับสนุนจากเพื่อน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ จิตวิญญาณความ
เป็นครู โดยปัจจัยด้านส่วนบุคคลนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรจะมีการปรับเปลี่ยนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เจตคติต่อวิชาชีพครูและการมีตัวแบบจิตวิญญาณ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้บริหารเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูสูงที่สุดด้วย ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกัลยาณมิตรกับครู เข้าใจ รับฟังปัญหา ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่
จ าเป็ น ต่ อ การจั ด การศึ กษาให้ กับ ครู ใ นทุ ก เรื่ อ ง อีก ทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ เพื่ อ นร่ว มงานก็ เ ช่ น กั น
ช่วยเหลือร่วมกันทางานเป็นทีม แบ่งภาระงานกันอย่างเหมาะสม ให้กาลังใจ และควรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการส่งเสริมให้จิตวิญญาณความเป็นครูดารงอยู่อย่างยั่งยืน
2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลส่งผลต่อ จิตวิญญาณความเป็นครู โดยสถาบันที่ผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูสามารถสร้างหลักสูตรที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความตั้งใจในการประกอบอาชีพ แรงจูงใจใน
การปฏิบัติง าน เจตคติ ต่อวิช าชีพครู และการมีตัวแบบจิต วิญญาณ เพื่ อบ่มเพาะบั ณฑิต วิ ชาชีพ ครูให้เกิดจิ ต
วิญญาณความเป็นครู อีกทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเพื่อนร่วมงานก็เช่นกัน ครูพี่เลี้ยง
ที่ได้ให้การดูแล ฝึกฝนนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูหรือครูจาประการที่อยู่ภายในโรงเรียนแห่งนั้น ควรตั้งใจและ
ช่วยเหลือให้การส่งเสริมในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูทั้งตอนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและเมื่อไปปฏิบัติงานจริงตอนประกอบวิชาชีพครู เพื่อจะได้ครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูเข้ามาทางาน
พัฒนาอนาคตของชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยพบว่า โมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ร้อย
ละ 83.7 แต่โมเดลนี้ก็ยังสามารถต่อยอดไปได้ โดยอาจจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อ จิตวิญญาณความเป็นครู จึง
ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโมเดลได้อย่าง
เหมาะสม มีความหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. ควรทาการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัย ที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็น
ครูกับกลุ่มครูที่ต่างสังกัดกัน เพื่อตรวจสอบว่าโมเดลแตกต่างกันหรือไม่
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