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การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จากเรื่องเล่าความส�ำเร็จของครูและนักเรียนในระบบ
การศึกษา  : การพัฒนาหน่ออ่อนทางการศึกษา สร้างจิตปัญญาในการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Synthesis Study of Mental and Spiritual Development Holistic of knowledge from
Storytelling about Success among Teachers and Students all Teachers and students are in
Ed. Systems Development of Youth through Wisdom Consccousness.
นรินทร์  สังข์รักษา*
Narin  Sungraksa

บทคัดย่อ
การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับครูในจิตวิญญาณที่ดีของผู้สอน 2) วิธี
การพัฒนาตนเองของครูที่บ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ 3) ปัจจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ
ใช้วิธีการสังเคราะห์ความรู้จากเรื่องเล่าของผู้บริหารและครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 เวทีๆ ละ 3 ครั้ง
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหารและครูมีการสร้างอุดมการณ์ความเป็นครู มีความเข้าใจในระบบ
การศึกษา สามารถเข้าถึงหัวใจลูกศิษย์และชุมชนผ่านชีวิตการศึกษา มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่   2) วิถีใน
การพัฒนาตนเอง  มีการทบทวนตนเอง เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เน้นการให้มากกว่าการรับ ทุ่มเท เสียสละ มีการ
ปฏิบัติที่ดี มีการจัดท�ำโครงงานที่หลากหลาย 3) ปัจจัยความส�ำเร็จด้านปัจจัยภายใน ได้แก่ การรู้เท่าทันตนเอง
ความเสียสละ และความภาคภูมิใจ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ บรรยากาศองค์การ การก�ำหนดนโยบายที่ชัดแจ้ง
เครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง และความร่วมมือของหมู่คณะ  
Abstract
The purpose of this rescarch were to 1) synthesize the body of  knowledge especially in
spirituality in teaching 2) study teachers spiritual develop ment 3) identify factors which promote
the process of education
Based in the content analysis technique,  synthesized from the process of storytelling of
success among school directors and the teachers.
The study found that 1) the directors and the teachers were socialized and constructed
to have their self-concept as educators. Who understand the educational system. They also   
understood  the students and community through their educational life. All of these issues were
the new paradigm. 2) The ways of self-development and changing to be the one who have
endeavor, sacrifice or  be  a  more giver than the receiver, the good practices, and the formulation
and implementation of various projects. 3) The successful internal factors, were self-awareness,
sacrifice and pride. The external factors the climate organization, declaration of clear policy,
strengthening of net-work  alliances, and the cooperation.  
* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บทน�ำ

การศึกษานับเป็นรากฐานที่ส�ำคัญที่สุดในการ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนการแก้ปญ
ั หา
ต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่ช่วยพัฒนาคนในด้านต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด ให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทีจ่ ะด�ำรงชีพ
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถรู้เท่า
ทันการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ เป็นพลังในการสร้างสรรค์
และพัฒนาประเทศได้ เมือ่ เป็นดังนี้ การอบรมบ่มเพาะ
ครูและลูกศิษย์ในทุกระดับทั้งในระดับบริหาร และ
ในระดับปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การ
หรือหน่วยงานที่จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ (Humanized Educare) เพียบพร้อมด้วย
ความรู้ คุณธรรม จิตวิญญาณ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านในหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์การหรือหน่วยงานใดขาด
การพัฒนาบุคลากรแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์การครูและลูกศิษย์ จึงมี
ความส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จของการจัดการศึกษา  
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องให้ครูอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ควบคู่
กันไป ทัง้ นีเ้ พราะครูเป็นผูน้ ำ� ในการสร้างความรูใ้ ห้กบั
ลู ก ศิ ษ ย์ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะทาง
จิตวิญญาณ คุณธรรม แบบ “เป็นคนดี มีปัญญา
มีความสุข” เพือ่ ให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย นอกจากนี้การเรียนรู้ เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การศึกษาประสบความส�ำเร็จได้ ด้วยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากประสบการณ์  การ
เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ดังนั้นการเรียนรู้
จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ ทีน่ ำ� ไปสูก่ าร
พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
ระบบการศึกษาต้องพัฒนาทั้งครูและลูกศิษย์
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ มี “สุขภาวะทางปัญญา” ในการด�ำรงอยู่
ในสังคม สร้างหน่ออ่อนทางการศึกษาที่มีศักยภาพ
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สร้างความเจริญงอกงาม โดยเฉพาะในด้านของจิต
วิญญาณ รวมถึงการมีความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)        
(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 2552) ทั้งนี้ดาไล ลามะ
ผู้น�ำแห่งจิตวิญญาณ ได้กล่าวถึงปัญหาของมนุษย์
ทุ ก วั น นี้ มี ป ั ญ หาที่ เ กิ ด จากความบกพร่ อ งทางจิ ต
วิญญาณ และหนทางแก้ปัญหา คือ การปฏิวัติทาง
จิตวิญญาณ
จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึ ก ษา การพั ฒ นาหน่ อ อ่ อ นทางการศึ ก ษาด้ ว ย                       
จิตวิญญาณในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
หน่ออ่อนทางการศึกษาให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ในชุด
โครงการสังเคราะห์ความรู้วิชาการ เพื่อสังเคราะห์
ความรู้วิชาการทางการศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และการปฏิบัติที่ดีของครูและลูกศิษย์ จากการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับครู ใน
จิตวิญญาณที่ดีของผู้สอน ผ่านเรื่องเล่าความส�ำเร็จ
ของครู ในระบบการศึกษา
2. เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาตนเองของครูที่
บ่มเพาะลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจ ให้เป็นหน่ออ่อนทีส่ มบูรณ์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง เสริ ม การอบรม
บ่มเพาะลูกศิษย์ดว้ ยหัวใจ ให้เป็นหน่ออ่อนทีส่ มบูรณ์  
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนนโยบายการศึกษาของรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) นโยบาย 8 ข้อ ในด้านการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพ
และการปฏิรปู การศึกษา 2) ความหมายของการศึกษา
ของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศ 3) ความ
มุง่ หมายของการศึกษาทัว่ ไปและความมุง่ หมายเฉพาะ
ตามแผนการศึกษาฉบับต่างๆ และการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                    
4) สภาพปัญหาทางการศึกษาไทยในด้านการบริหาร
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ความเสมอภาค การศึกษาในแต่ละระดับ 5)การเรียน
การสอนและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ
6) แนวคิ ด การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย โดยใช้ ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเล่าเรื่อง (Storytelling)
แล้วน�ำมาสังเคราะห์ข้อมูลแบบ Domain Analysis
(ภาณี วงษ์เอก, 2551) น�ำความรู้ ที่เด่นชัดมาจัด
ระบบ และประกอบเชื่ อ มโยง ตามประเด็ น ใน
วัตถุประสงค์ทั้ง  3 ข้อ และน�ำเสนอในรูปแบบใหม่
ได้แก่ 1) จ�ำแนกสิ่งที่เป็นแกนหลัก ที่หยิบยกขึ้นมา
อาจเป็นความคิด การกระท�ำ  พฤติกรรม หรือสิ่งที่
บอกเล่ า    2) สร้ า งแกนหลั ก จากประเด็ น ย่ อ ย
(Theme) เมื่อได้สิ่งที่เป็นแกนหลักแล้ว หัวข้อย่อย
ก็จะถูกนิยามหรือให้ความหมาย ภายใต้ประเด็นย่อย
ในขั้นตอนนี้จะเริ่มเขียนบรรยาย ปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์จริงๆในสิ่งที่เป็นแกนหลักเบื้องต้น โดยวิธี
จัดกลุ่มข้อมูลเดียวกัน

การรวบรวมข้อมูล
มูลนิธสิ ดศรี-สฤษดิว์ งษ์ ได้รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการเล่าเรื่อง โดยการ
บันทึกวีซีดี และบันทึกเทป และมีเจ้าหน้าที่จดบันทึก
ภาคสนามตลอดการจัดเวทีทุกครั้ง และผู้วิจัยร่วม
สังเกตในบางครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ด�ำเนินการสังเคราะหความรู้ จากฐาน
การจัดการความรูข้ องเวทีทไี่ ด้ สร้างแบบการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ตามหลักการวิเคราะห์เนื้อหา
2. ถอดบทเรี ย น (Lesson Learning :
AAR) หรือถอดประสบการณ์ ด้วยการวิเคราะห์
เนือ้ หา (Content Analysis) ค้นหาการปฏิบตั ทิ ดี่ หี รือ
สิ่งดีๆ และถอดบทเรียนความรู้ตามหลักวิชาการ
3. น� ำ ผลการสั ง เคราะห์ ที่ ไ ด้ ม าวิ พ ากษ์
(Policy Meeting) เพื่อตรวจสอบและยืนยันความ
น่าเชื่อถือ (Trust Worthiness) ผู้วิจัยจัดประชุม
วิพากษ์ผล 1 ครั้ง ในวันที่ 29 มี.ค. 2553 ณ ห้อง
ประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากรจ�ำนวน 2 คน และ
อาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ จ�ำนวน 3 คน รวม  
5 คน ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี
ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษา จิตวิทยา
การเรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา การพัฒนาชุมชน
และการประเมินผลการวิจัย อย่างละ 1 คน และ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. สรุปบทเรียนและเขียนรายงานผลการ
สังเคราะห์ข้อมูล    

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัย ด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงษ์ ได้เป็นผู้คัดเลือก
จากผู้บริหาร ครูในโรงเรียนที่มีผลงาน จ�ำนวน 22
โรงเรียน จ�ำนวน ผู้บริหาร 22  คน และครู จ�ำนวน
26 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ�ำนวน 4 เวที
ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเหนือ และ
ภาคใต้ ซึ่งด�ำเนินการจัดเวทีภาคละ 3 ครั้งๆ  3 วัน
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4 วง 3 รอบ)

เครื่องมือในการวิจัย
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการเล่ า เรื่ อ ง
(Storytelling) 4 ครั้งๆละ 3 รอบ การใช้แบบ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัย
(Documentary Analysis)
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีการหล่อหลอม
สร้างอุดมการณ์ความเป็นครู ดังค�ำกล่าวด้วยบท
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ประพันธ์ของ คุณประสงค์ ผู้บริหารโรงเรียนอุ้งผาง
วิทยา ที่ว่า “...จงก้าวไปแม้ไฟจะไหม้โลก จงก้าวไป
แม้โลกจะอับเฉา จงก้าวไปแม้ใครจะด่าเรา จงก้าว
ไปแม้เขาเฝ้านินทา จงก้าวไปเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
จงก้าวไปเพือ่ ขจัดมวลปัญหา จงก้าวไปเพือ่ มุง่ พัฒนา
ให้ประชาชาติไทยนีม้ นั่ คง” มีความเข้าใจในระบบการ
ศึกษาจากนโยบายทีส่ งั่ การแบบเดิมๆ การเข้าใจความ
คิดระบบการศึกษา การเข้าถึงความรับผิดชอบ การ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ สามารถเข้าถึงหัวใจลูกศิษย์และ
ชุมชนผ่านชีวติ การศึกษา มีการปรับกระบวนทัศน์ใหม่
ในการศึกษาทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กรและ
ระดับชุมชน ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตนเอง
ดังค�ำกล่าวครูสมุ นต์ มอนไข่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ที่ว่า “พัฒนาตนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พัฒนางาน
เสียสละเพื่อสังคม พัฒนาคน ภูมิปัญญา ค่านิยม
อันเหมาะสมสังคมไทยในปัจจุบัน”
2. วิถใี นการพัฒนาตนเอง  มีตวั ตนของความ
เป็นครูที่บ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ มีการทบทวน
ตนเองเพื่อการเรียนรู้ ดังครูสมประสงค์ โรงเรียน
อุง้ ผางวิทยาคมทีว่ า่ “ผมมีความเชือ่ อยูอ่ ย่างว่าคนเรา
ยิ่งได้มีโอกาสสัมผัสกับความเจริญทางวัตถุเท่าไหร่
ความตกต�่ำทางจิตใจก็จะลงไปมากขึ้นๆ” หลักในการ
พัฒนาเด็ก ยังประกอบด้วย (1) การรู้จักตนเอง
(2) การรู้จักผู้อื่น ให้เพียงพอ เพราะเปรียบเหมือน
“การรูเ้ ขา การรูเ้ รา” รบร้อยครัง้ ชนะร้อยครัง้ การเป็น
ครูเป็นความรังสรรค์ของชีวติ ความเป็นครู เป็นวิชาชีพ
ที่เป็นผู้ให้ มิใช่เพียงเรือจ้างส่งถึงฝั่ง แต่ชีวิตการเป็น
ครูต้องเป็นครู คือ ผู้ให้ ครูจึงเป็น (1) การเป็นครู
ของลูก (2) การเป็นครูของลูกศิษย์ และ(3) การเป็น
ครูของชุมชน ดังทีค่ รูพสิ มัย เทวาพิทกั ษ์ โรงเรียนบ้าน
ร้องขีเ้ หล็ก ได้กล่าวถึงการเป็นครูทงั้ 3 ครู ดังค�ำกล่าว
ของครูพิสมัย โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ดังว่า

ประโยชน์คอื ดิฉนั จะเป็นครูของลูกก่อนเป็นแบบอย่าง
ในการด�ำเนินชีวิตให้ลูก จากนั้นเป็นครูของลูกศิษย์
นะคะ แล้วก็เป็นครูของชุมชน ต้นไม้ดิฉันจะมีทั้งนก
อาศั ย นะคะ มี ทั้ ง ผึ้ ง มี ทั้ ง กระรอกกระต่ า ย อะไร
ทุกอย่างจะมาอาศัยร่มเงาเหล่านี้นะคะ”
เปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ ท�ำใหม่ดงั ครูสารภี สายหอม
โรงเรียนส�ำโรงทาบที่ว่า “คิดว่าหลักสูตรจะให้มา
อย่ า งไรก็ ต ามมั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ครู ที่ จ ะออกแบบ
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ จ ะให้ เ ค้ า เรี ย นอย่ า งมี
ความหมายนะค่ะ แค่ให้เขาคิดได้ คิดดีคิดอย่างมี
เหตุ มี ผ ล คิ ด อย่ า งภาคภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น และก็
ภูมิปัญญาของเค้า เค้าก็จะสามารถเอาไปปฏิบัติได้
ในอนาคตจะกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ถือว่านักเรียนได้คิด
แล้วนะคะดิฉันคิดว่าขึ้นอยู่กับการออกแบบของครู
ค่ะ”
ครู ต ้ อ งเน้ น การให้ ม ากกว่ า การรั บ ทุ ่ ม เท
เสียสละ อุทิศตน มีการใช้ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้โดยตรง พัฒนาความเข้าใจชีวิตการเรียนรู้
มี พ ลั ง จากก� ำ ลั ง ใจ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี มี ก ารจั ด ท� ำ
โครงงานที่ ห ลากหลายและมี ก ารบู ร ณาการในวิ ถี
ชุมชน ส่งผลให้ลูกศิษย์เห็นคุณค่าในตนเอง ทั้งยัง
ถูกหล่อหลอมขัดเกลาด้วยคุณงามความดีที่ส่งผ่าน
จากครู วิถีการพัฒนาตนเองของครูได้แก่ ประกอบ
ด้วย 1) การปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนการสอนไป
สู่การเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ 2) การปรับปรุง
รูปแบบการประเมินที่เน้นความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน 3) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
4) การปลูกฝังแนวคิดเรื่องบทบาทและความส�ำเร็จ
ของผู้เรียน 5) การพัฒนางานด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น โครงการต้นกล้ากตัญญู กิจกรรม
ครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมชุมชนเข้มแข็ง วิถีแห่งการ
พัฒนาตนเองของครู เพื่อสร้างภูมิแห่งครูดีของไทย                  
จะประกอบด้วย 1) การหล่อหลอมในวัยเด็ก 2) การ
“ถ้าฐานแข็งแรงต้นจะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ มีครูดีเป็นต้นแบบ 3) แหล่งหล่อหลอมความเป็นครู
เมื่อเติบโตเป็นต้นไม้แล้ว ต้นไม้ของดิฉันยังเกิด และ  4)  จิตส�ำนึกความเป็นครูและประสบการณ์การ
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เริ่มต้น ส่วนวิถีการพัฒนาตนเองของผู้เรียนได้แก่
1) ปฏิกิริยาตอบรับจากผู้เรียน 2) คุณสมบัติของ
ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ปัญหาของ
ผู้เรียนวิถีแห่งการพัฒนาตนเอง ส่งผลท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งครูและลูกศิษย์   ได้แก่ 1) จิตแห่ง
การให้มากกว่าการรับ 2) การใช้ประสบการณ์ตรง
ในการพัฒนาความเข้าใจชีวติ การเรียนรู้ 3) สร้างต้นไม้
แห่งชีวิตโรงเรียนได้พัฒนาจนเกิดต้นไม้จริยธรรม
ที่ได้ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ ที่หล่อหลอมรากแก้วอย่าง
แข็งแรง ด้วยความยุตธิ รรม มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ชีวติ
การเรียน และเสริมสร้างในความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
มีการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือเพือ่ น โรงเรียน และ
ชุมชน  
วิธีการพัฒนาตนเองไปสู่ความส�ำเร็จ สร้างให้
เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ประกอบไปด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
ที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ ได้แก่ 1) การบริหารแบบเน้น
เป้าหมาย 2) หลักบริหารแบบเป็นแบบอย่าง 3) การ
บริหารแบบช่วยเหลือ 4) การบริหารแบบโปร่งใส
5) การบริหารที่เน้นความเข้าใจ 6) การบริหารแบบ
พึง่ พา และ 7) การบริหารยึดความเป็นกลาง ส่วนครู/
ผูส้ อน มีการจัดการเรียนการสอน 1) การมีความอิสระ
2) การสอนจากชีวิตจริง 3) การใช้หลักเสริมพลัง
อ�ำนาจ และ 4) การสอนด้วยการเน้นที่ผลลัพธ์        
3. ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมการอบรมบ่มเพาะ
แห่ ง ความส� ำ เร็ จ ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในบุ ค คล ได้ แ ก่
1) การรูเ้ ท่าทันตนเอง กล้าเปลีย่ นแปลง 2) การสร้าง
ความศรัทธา และความไว้วางใจ 3) การรู้ในคุณค่า
4) การสร้างแรงบันดาลใจ/ก�ำลังใจ 5) ความมุ่งมั่น
เอาจริงเอาจัง 6) ความภาคภูมิใจในตนเอง 7) การ
เป็นแบบอย่างที่ดี 8) การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
9) การเสียสละเพือ่ ส่วนรวม10) การเป็นตัวแบบทาง
สุขภาพ ความศรัทธา ความเสียสละ และความ
ภาคภู มิ ใ จ และปั จ จั ย ภายนอกตั ว บุ ค คล ได้ แ ก่
1) การก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนของผูบ้ ริหาร กลยุทธ์
ที่ 1 คือ การพัฒนาโรงเรียนให้พร้อมบริการ กลยุทธ์

ที่ 2 คือพัฒนาวิชาการ กลยุทธ์ที่ 3 คือพัฒนาตัวครู  
และกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ในการด�ำรงคุณภาพที่ยั่งยืน  
2) การสร้างความแตกต่าง 3) การท�ำงานเป็นทีม
และ4) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง  
ความงดงามจากการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์
ด้วยหัวใจเพือ่ สร้างทุนมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ได้แก่ 1) ความ
ส�ำเร็จ ผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การช่วย
เหลือตนเอง ผลจากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์  ผลจาก
โครงการกล้ากตัญญู เกิดการการรู้จักตนเอง 2) การ
ช่วยเหลือโรงเรียน 3) การช่วยเหลือสังคม เช่นความ
ส�ำเร็จของโครงการเยีย่ มบ้าน ความส�ำเร็จในการสร้าง
ความเท่าเทียมกัน 4) ความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จ
ของการมีจิตอาสา ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเกิดจาก
การปลูกฝังคุณธรรม การมีจิตอาสาในกิจกรรม การ
แบ่งปัน การเก็บขยะ ความภาคภูมใิ จในการช่วยเหลือ
ลูกศิษย์ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ความภาค
ภูมิใจในความส�ำเร็จของนักเรียน 5) ศิลปะช่วยสร้าง
ชีวิตสร้างความส�ำเร็จ 6) กระบวนการอริยสัจ 4 กับ
ความส�ำเร็จ 7) การพัฒนาให้เป็นรีสอร์ทแห่งการ
เรียนรู้ ดังค�ำกล่าวของครูอัมพร ผู้บริหารโรงเรียน
วัดสวนส้ม ดังว่า “รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ เป็นที่มา
ของรีสอร์ท พอได้รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้เสร็จแล้ว
เราก็มีกิจกรรมเยอะมากมาย เราก็นั่งคิดว่า เราจะ
ไม่รอค�ำสั่งใครแล้วต่อไป เราจะท�ำงานด้วย แบบก้าว
กระโดด นี้คือ ไม่รอค�ำสั่งใคร ถ้ารอค�ำสั่งจากเจ้านาย
การบริหารแบบปกติ แต่ถา้ ให้แตกต่างไปจากทีอ่ นื่ เรา
ต้องบริหารแบบก้าวหน้า เราไปเปิดรัฐธรรมนูญดูว่า
เค้าเขียนอะไรเกีย่ วกับการศึกษา แล้วเอามาวางแผน”
8) การใช้สนุ ขั เป็นสือ่ การสอนทีท่ รงพลัง และเกิดผล
ส�ำเร็จในโครงการรักษ์สตั ว์รกั ษ์สงั คม และ 9) ผลจาก
โครงการเด็กไทยไม่ใช้เงินและเด็กไทยไม่กินหวาน
(หมายเหตุ การหยิบยกเครือ่ งหมายค�ำพูดนัน้
คือ การอ้างอิงจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็น
ส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าความส�ำเร็จที่เป็นหัวข้องาน
วิจัย)
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บทวิเคราะห์
จากการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาในปัจจุบันกับการศึกษา
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาโดยทั่วไปในปัจจุบันกับการศึกษาในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่

หัวข้อ

1 ความมุ่งหมาย

แก่นของการศึกษาไทยในปัจจุบัน
เน้นการเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

การศึกษาในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เน้นคนดี มีความสุขและมีความรู้

2 อุ ด มการณ์ ข องการศึ ก ษา ใช้ตัวแบบการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย
ของระบบทุนนิยม
3 หลักสูตรการศึกษา
กำ�หนดจากส่ ว นกลาง เป็ น ทางการ
(พิ ม พ์ เ ขี ย ว) ขาดความยื ด หยุ่ น ตอบ
สนองรัฐ

ใช้ตัวแบบการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของตัวตนที่ถูกหล่อหลอม
มีการบูรณาการ โครงการ/กิจกรรมประยุกต์
ใช้ตามบริบท มีความยืดหยุ่น ตอบสนอง   
ชุมชน/ท้องถิ่น

4 ระบบการศึกษา

ระบบทุนนิยม ธุรกิจการศึกษา เน้นการ
กวดวิชาเป็นหลัก

ระบบทุนนิยม ไม่เน้นธุรกิจการศึกษา ไม่เน้น
การกวดวิชา

5 การเรียนการสอน

ยึดวิชาเป็นตัวตั้ง การเรียนการสอนเราให้
เด็กมานั่งฟังครูวันละหลายชั่วโมง และ
ใช้การประเมินผลโดยการสอบไล่
รับใช้สังคมเมือง /อุตสาหกรรมมากกว่า
สังคมชนบท ทิ้งถิ่นฐาน
คิดในกรอบ

มีความหลากหลาย รูปแบบ เน้นการสอน
ในห้องเรียนชีวิต ตามกิจกรรม/โครงงาน

6 ระบบโรงเรียน
7 ระบบบริหารการศึกษา
8 สื่อการสอน
9 บทบาทของผู้สอน
10 บทบาทของผู้เรียน
11 โครงสร้างการศึกษา

รับใช้สงั คมชนบท /เกษตรกรรมมากกว่าสังคม
เมือง ไม่ทิ้งถิ่นฐาน
คิดนอกกรอบ

ใช้ตัวครูเป็นสื่อหลัก ใช้ต�ำรา วิทยาการ ใช้สื่อการสอนในชุมชนที่หลากหลาย เช่น
จากต่างประเทศ ลงทุนมาก
สุนัข คนพิการ คนสูงอายุ การงานอาชีพ  
ไม่ลงทุนมาก
สอนแบบแยกส่วน ครูเปรียบเสมือนเป็น สอนแบบบูรณาการ ครูมีบทบาทเป็นเหมือน
เรือจ้าง ขาดความสัมพันธ์ที่ดี
พ่อ/แม่คนที่สอง เกิดไว้วางใจกัน
เน้นเชิงรับ เป็นฝ่ายรับจากครู มุง่ เน้นความ เน้นเชิงรุก เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ลงมือท�ำ
เก่ง มุ่งการแข่งขัน
ด้วยตนเอง มีจิตสาธารณะ มองครูเป็นมิตร
ไว้วางใจ ท�ำตามแบบอย่างครู
โครงสร้างทางสังคม และโครงสร้างทางการ โครงสร้ า งทางสั ง คม และโครงสร้ า งทาง
เมืองมีบทบาทนำ�
การเมืองมีบทบาทน�ำ

12 ความเสมอภาคการศึกษา คนรวยหรือคนอยู่ในเมืองมีโอกาสเข้าถึง ไม่เกิดช่องว่าง และความแตกต่างกัน ทุกคน
การศึ ก ษามากกว่ า คนในชนบทหรื อ คน มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเหมือนกับ
ที่ยากจน
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13 การกระจายอำ�นาจ

การรวมอำ�นาจยังอยู่ที่รัฐ ส่วนกลาง

การรวมอำ�นาจยังอยู่ที่รัฐ ส่วนกลาง

14 ผลลัพธ์จากการศึกษา

คุณภาพมาตรฐานต�่ำ ขาดความเป็นมนุษย์
ที่ ส มบู ร ณ์ เน้ น เพี ย งคนเก่ ง มุ ่ ง ผลิ ต
คนเก่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด ความเครี ย ด
มุ่งสู่การเข้าสู่มหาวิทยาลัยแต่ ไม่สามารถ
หางานท�ำ  ผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่มีงานท�ำ 
เกิดการสูญเปล่า ไม่สามารถศึกษาต่อได้
ไม่สามารถใช้การศึกษาเพื่อชีวิตได้

คุณภาพของความดีงาม มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบู ร ณ์ เน้ น คนดี ไ ม่ เ กิ ด ความเครี ย ด
มุง่ ตอบสนองต่อ ประสบการณ์และวิถใี น การ
ด� ำ รงชี วิ ต ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ที่แท้จริง ไม่เกิดการสูญเปล่า เพื่อการด�ำเนิน
ชีวิตที่ดี จนได้รับรางวัลมากมาย

งาน 19) การผ่ อ นปรนยื ด หยุ ่ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล
20) การประหยั ด และสอนให้ นั ก เรี ย นประหยั ด
21) การยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็นหลักชัย  
22) การถื อ ว่ า ลู ก ศิ ษ ย์ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น มากที่ สุ ด
23) การมีความสุขกับการสอนและเข้าใจในตัวลูกศิษย์
และ 24) การยกย่องให้เกียรติครูผู้สอนตนเอง
2. กระบวนการถ่ายทอดความรูข้ องครูไทย
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครูไทยใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 15   ประการ ดังนี้ 1) การ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) การวิเคราะห์
หลักสูตรและเตรียมการสอน 3) การคิดในทิศทางของ
เด็กมองเหตุการณ์ในสายตาของเด็ก การเข้าไปนั่งใน
ใจเด็ก 4) การสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายตาม
ความสามารถของผู ้ เ รี ย น 5) การสอนโดยเน้ น
กระบวนการเรียนรูจ้ ริงให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน 6) การจัด
กระบวนการเรียน การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมไป
พร้อมๆกัน และน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ 7) การ
ให้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายจากของจริง การเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ                          
8) การสอนเรื่องใกล้ตัวก่อนแล้วค่อยขยายความให้
กว้างออกไป 9) การเป็นกัลยาณมิตรพร้อมที่จะให้
ความรู้กับเพื่อนครูและผู้เรียน 10) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิต 11) การน�ำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสิ่งดีๆในท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอน 12) การสอนแล้วเด็กสนุก ได้ท�ำจริง
ท�ำให้เด็กมีคุณค่าในสังคม 13) การมีความสามารถ

การสังเคราะห์กรอบมโนทัศน์ที่ได้จากการวิจัย
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบมโนทัศน์ที่ได้จาก
การศึกษาในด้านคุณลักษณะของครูที่ดีมีความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ของครู
และผลการสังเคราะห์ความรู้ ดังนี้
1. คุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ ดี มี ค วามเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์
คุณลักษณะของครูที่ดีมีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้วิจัยสังเคราะห์
ประกอบด้วย 24 ประการ ได้แก่ 1) การรักและเมตตา
ศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน 2) การรักและผูกพันกับ
วิชาชีพครูและตั้งใจจริง 3) การช่วยเหลือด้วยการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่เพือ่ นครูและลูกศิษย์โดยไม่ปดิ บัง
อ�ำพราง 4) การเป็นกัลยาณมิตรกับลูกศิษย์และเพือ่ น
ครู  5) การเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่น 6) การ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 7) การมีความรู้ดี รู้กว้างขวาง ลึกซึ้ง
8) การมีความคิดก้าวหน้า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
9) การมีมงุ่ มัน่ ขยัน ตัง้ ใจในการท�ำงาน เสียสละ และ
เมื่อตัดสินใจท�ำแล้วต้องท�ำจนส�ำเร็จ 10) ความ
สามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี 11) การรู้จัก
ปรับตัวและปรับการสอนให้เข้ากับบริบทที่แวดล้อม
12) การมีความสามารถสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง และชุมชน
13) การเป็นคนช่างสังเกต 14) การท�ำตนเป็นแบบ
อย่างที่ดีในทุกๆด้าน 15) การท�ำงานเชิงรุก 16) การ
พูดจาไพเราะและให้เกียรติผู้เรียน 17) การมีความ
สามารถในการจัดสรรเวลาที่ดี 18)การไม่เคยปฏิเสธ
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ในการสอนดี เด็กเข้าใจ 14) การเชื่อมโยงความคิด
3. ผลการสังเคราะห์ความรู้            
คุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นระบบ และ15) การฝึกการ
กระบวนการเรียนการสอนของครูในปัจจุบัน
มีจิตสาธารณะ และสร้างประโยชน์ให้สังคม   
คือ การเน้นความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์  หมายถึง   ครู
ที่ดี รักอาชีพครู และไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ
สามารถเชื่อมโยงกัน ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงความรู้ในการอบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ด้วยหัวใจ

หล่อหลอม สร้างอุดมการณ์ในความเป็นครูทเี่ ป็นแบบ
อย่างในการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นครูที่ดี
มีความรักในอาชีพความเป็นครู เพื่อสร้างแบบอย่าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. ผลการวิจัยพบว่า ครูในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้เน้นให้มีการปฏิรูปครูเป็นอันดับแรก ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ ควรมุ่งเน้นการปฏิรูปครูเป็น
สิ่งส�ำคัญ ทั้งการเรียนการสอน วิธีสอนการออกแบบ
การสอน รู ป แบบการสอน การจั ด สวั ส ดิ ก ารที่
เหมาะสมให้กับครู เพื่อสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอแนะตามประเด็นของข้อเสนอ
แนะจากการวิจัยจากเรื่องเล่าของความส�ำเร็จของครู
และนักเรียนในระบบการศึกษา ได้แก่ ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงการน�ำไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ก. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผลการวิจัยพบว่า ครูในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มีอุดมการณ์ความเป็นครูเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
ทีส่ ำ� คัญ ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการปลูกฝัง
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และให้ครูได้ทุ่มเทอย่างจริงจังกับการเรียนการสอน
3. ผลการวิจัยพบว่า สถาบันการศึกษาเป็น
แหล่งหล่อหลอมความเป็นคนดีของครู ดังนัน้ สถาบัน
การผลิตครู ควรมีการสร้างความเข้าใจระบบการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น คนดี จั ด ท� ำ หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนครู ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
สร้างครูตน้ แบบ ปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักในวิชาชีพ
และมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
4. ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเป็นสื่อการสอน
และแหล่งความรู้ในการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้
ผู้เรียน ดังนั้น   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับชุมชน
และท้องถิ่น ควรสร้างแบบอย่างที่เน้นการเรียนรู้ใน
การเป็นผู้น�ำที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
ยึดการปฏิบัติตัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง มีพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนได้แบบอย่างใน
การเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
5. ควรมี ก ารขั บ เคลื่ อ นเชิ ง นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาในการยกย่องเชิดชู ครูดี ศิษ ย์ ดี
และสร้างคนดีของแผ่นดิน ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ
ก�ำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา

หลักสูตรหลักให้สถาบันการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหาร
และครูสามารถบูรณาการในการออกแบบหลักสูตร
ที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น
3. ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการ
สอนที่ ห ลากหลายรู ป แบบ หลายวิ ธี ก าร หลาย
กิจกรรม ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ดังนัน้ สถาบันการศึกษา
ควรสร้างทีมงานในโรงเรียนในลักษณะ “บวร” บ้าน
วัด โรงเรียน และชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบมีส่วนร่วม
4. ผลการวิจยั พบว่า ระบบการศึกษาทีย่ ดึ ติด
กับระบบทุนนิยม เป็นธุรกิจการศึกษา มีการกวดวิชา
สร้างคนเก่งเป็นหลัก ดังนั้นสถานศึกษา ควรสร้าง
ระบบการช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมในการเรียนช่วง
เวลาเย็น ด้วยการให้พสี่ อนน้อง หรือโครงการส่งเสริม
รักการอ่าน การจัดหากิจกรรมการเรียนแทนการกวด
วิชา และปลูกฝังวิธีคิดที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียค่า
ใช้จ่ายมากเกินไป
5. ผลการวิจัยพบว่า ระบบบริหารการศึกษา
มี วิ ธี ก ารคิ ด นอกกรอบที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การและ
ก�ำหนดนโยบายของโรงเรียนที่ชัดเจน ดังนั้นสถาบัน
การศึกษา ควรมีการก�ำหนดนโยบายให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม ให้ผเู้ กีย่ วข้องได้ทราบ และมีอสิ ระในการคิด
กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์กบั โรงเรียน ครู และนักเรียน   
6. ผลการวิจยั พบว่า สือ่ การสอน มีการใช้สอื่
การสอนที่หลากหลาย เช่น สุนัข คนพิการ ผู้สูงอายุ
การงานอาชีพ โดยใช้สอื่ ชุมชนเป็นหลัก ไม่ตอ้ งลงทุน
มาก ดีกว่าการใช้สอื่ ทีม่ รี าคาสูง เช่น สือ่ คอมพิวเตอร์
ดังนั้น สถาบันการศึกษา ควรบูรณาการหรือประยุกต์
การใช้สื่อที่เหมาะสมดังกล่าวให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา
7. ผลการวิ จั ย พบว่ า บทบาทของผู ้ ส อน
มี ก ารสอนแบบบู ร ณาการ ครู มี บ ทบาทเป็ น ผู ้ ใ ห้
ผู้อุทิศตน ผู้เสียสละ รัก เห็นใจ เป็นเหมือนพ่อคนที่
สองจริงๆ ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ศิษย์แน่นแฟ้นมากกว่า

ข. ข้อเสนอแนะเชิงการน�ำไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า ความงดงามทางการ
ศึกษา ทัง้ การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือโรงเรียน
การช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา และความส�ำเร็จ
จากการจัดโครงงานและกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละ
ปฏิบัติจริง ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรจัดโครงงาน/
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงในความงดงามทางการ
ศึกษานอกห้องเรียน มากกว่าการเรียนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียว
2. ผลการวิจัยพบว่า ผลส�ำเร็จจากการจัด
การศึกษา ที่มีการคิดนอกกรอบ ปรับกระบวนทัศน์
ใหม่ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ควรกระจายอ�ำนาจ
การก� ำ หนดหลั ก สู ต รประกอบการเรี ย นควบคู ่ กั บ
29

วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2554)

การศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม
นรินทร์  สังข์รักษา

ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเป็นพ่อ/แม่พิมพ์ที่ดีให้กับ
ลูกศิษย์ ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของผู้สอนที่ชัดเจน มีการบูรณาการในกิจกรรม
นอกห้องเรียนร่วมกับการเรียนการสอนที่เหมาะสม
8. ผลการวิจยั พบว่า บทบาทของผูเ้ รียน เน้น
เชิงรุก เป็นฝ่ายเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง การลงมือท�ำ
ด้วยตนเอง มีจติ สาธารณะ นับถือครู มองครูเป็นมิตร
ไว้วางใจ เชื่อใจท�ำตามแบบอย่างครู ดังนั้นสถาบัน
การศึกษา ควรปรับบทบาทของผู้เรียนให้เหมาะสม
กับบริบทและพื้นที่ต่างๆ ให้เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างสร้างสรรค์ การใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ไม่เน้นการ
ท่องจ�ำ แต่ให้เรียนรู้ประสบการณ์ มีการคิด วิเคราะห์
ที่สร้างสรรค์
9. ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย แห่ ง ความ
ส�ำเร็จเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่
หลากหลาย ดังนั้นสถาบันการศึกษา ควรส่งเสริม
และสนับสนุนปัจจัยทีน่ �ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในด้านต่างๆ
เพื่ อ เกิ ด การพั ฒ นาไปสู ่ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วาม
สมบูรณ์อย่างรอบด้าน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารขยายวงการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
เช่น ระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษาในวงวิชาการ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฐานการจัดการความรู้
2. ควรมี ก ารขยายวงการศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
ในวงวิชาการอืน่ ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม ทหาร ต�ำรวจ และข้าราชการและพนักงาน
ผู้น�ำศาสนา นักวิชาการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ
ขับเคลื่อนขยายวงต่อไป
3. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน จัดท�ำคู่มือกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาคุณค่า
คุณธรรม ความดีงาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ความเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านและผูส้ นใจ
ในแวดวงต่าง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุกแห่ง
4. ควรมี ก ารวิ จั ย ด้ ว ยการเที ย บเคี ย งและ
ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ที่ ดี การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ
สังเคราะห์เปรียบเทียบหรือถอดบทเรียน ครูดีครูเก่ง
ของแผ่นดินเพื่อการเรียนรู้ในสังคมไทย
5. ควรมีการวิจยั คุณลักษณะและการปลูกฝัง
ความเป็นครูดี คนดีมีศีลธรรมในสังคมไทย
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