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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการก่อรูปและอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิดหลกั 4 แนวคิด คือ แนวคิดอัตลกัษณ์ 
แนวคิดทฤษฎีสญัญะวิทยา แนวคิดวาทกรรมตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลาฟและ
แนวคิดเร่ืองพืน้ที่  โดยมีพืน้ที่ศึกษา คือ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1 โดยกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ประกอบด้วย ครูดีในดวงใจ 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีครูดีในดวงใจ เพื่อนร่วมงาน นกัเรียน และผู้ปกครองนกัเรียน 
กลุม่ละ 4 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั  
 ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการสร้างวาทกรรมครูดีในดวงใจถูกสร้างขึน้มา
จากการตีความจากตัวบทซึ่งเป็นประเพณี อุดมคติ ค่านิยม กฏเกณฑ์กติกาต่าง ๆ  
ที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันที่ถูกสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในมิติ
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ครูดีในดวงใจได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบัติตน  
เพื่อแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นครูดีในดวงใจ ในมิติภาคปฏิบตัิการทางสงัคม 
เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสงัคมผ่านโรงเรียน เพื่อให้ครูดีในดวงใจปฏิบตัิตาม
บรรทดัฐานของสงัคม อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจมีหลากหลายลกัษณะ กระบวนการ
สร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจถกูสร้างโดยการนิยามตวัเอง และถูกสร้างโดยผา่นการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสถานศึกษา  มีการทบัซ้อนระหว่างอตัลกัษณ์ อตัลกัษณ์
มิได้จ าเป็นต้องมีหนึง่เดียวแตอ่าจมีหลากหลายอตัลกัษณ์ประกอบรวมกนัในบคุคลคนเดียว 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ คือ การสร้างตวัตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

1 วิทยานิพนธ์ หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันามนษุย์และสงัคม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,2558 
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การใช้ระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน การใช้ระบบ
คณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบตัิราชการ และการเสยีสละเพื่อสว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
 
ค ำส ำคัญ : อตัลกัษณ์ / ครูดีในดวงใจ 
 
Abstract 
 The research was aimed to study the reconstituting of Good Teacher 
in Heart and identity of Good Teacher in Heart. Four major types of concepts 
were used, namely, identity concepts, semiology theory, discourse analysis 
based on Norman Fairclough and area concepts. The study area was schools 
under the Office of Educational Service Area in Trang 1. The major informants 
were  good teachers in heart, administrators, friends, students and student  
guardians; groups of four people. The research instruments were in-depth 
interviews.  
 The results showed that building discourse of good teacher in heart or 
constituting process performed was produced by interpreting text which in 
cluded culture, ideal, popularity, regulation, and rule in the past and present, 
then became a mannerism. In the dimension of practical discourse, good 
teacher in heart cadets selected the ways to show and build their identities. In 
the dimension of social practice, there was the social ideology transmission 
through the school as a social norm, that identity of good teacher in heart was 
of various characteristics. There were individual self-identity and shared self-
identity. There were existence over benchmark, discipline foe life style and 
performance, morality and ethics for government service, and sacrificing. 
 
Keyword: identity / Good Teacher in Hearth 
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บทน ำ 
 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญยิ่งในการก าหนดอนาคต  
ของคนในชาติเพราะครูเป็นผู้ ที่ใกล้ชิดผู้ เรียนที่สุดครูจึงมีภาระหน้าที่ในการเตรียม  
ความพร้อมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นผู้ ให้เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และเป็น  
ผู้จุดประกายแห่งการเรียนรู้กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ 
รวมทัง้ปลกูฝังกลอ่มเกลาคณุธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สอนทกัษะชีวิต
ให้สามารถท างานและด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งส าคญัครูต้องมีจิตเมตตา กรุณา
ผู้ เรียนเป็นพืน้ฐาน มีอุดมการณ์ทุ่มเทเสียสละ มีความจริงใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ศิษย์และมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาชาติจนเกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศชาติดัง 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว่า (ศกัรินทร์ สวุรรณโรจน์, 2550 : 52) 
ความเป็นครูนัน้ประกอบขึน้ด้วยสิง่ที่มีคณุค่าสงูหลายอย่าง อย่างหนึ่งได้แก่ปัญญาคือ 
ความรู้ที่ดีประกอบด้วยหลกัวิชาอันถูกต้องที่กระจ่างแจ้งในใจ รวมทัง้ความฉลาด 
ที่จะพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนกิจที่จะท า ค าที่จะพูดทุกอย่างได้โดยถูกต้องด้วย
เหตผุลอยา่งหนึง่ได้แก่ ความดีคือ ความสจุริตความเมตตา กรุณาเห็นใจและปรารถนา
ดีต่อผู้ อื่นโดยเสมอหน้าอีกอย่างหนึ่งได้แก่ ความสามารถที่จะเผ่ือแผ่และถ่ายทอด
ความรู้ความดีของตนเองไปยงัผู้อื่นอย่างได้ผลความเป็นครูมีอยู่แล้วย่อมฉายออกให้
ผู้ อื่นได้รับประโยชน์ด้วยกล่าวคือ ความแจ่มแจ้งแน่ชัดในใจย่อมส่องแสดงความรู้
ออกมาให้เข้าใจตามได้โดยง่าย และความหวังดีโดยบริสุทธ์ิใจย่อมน้อมน าให้เกิด
ศรัทธาแจ่มใส มีใจพร้อมที่จะรับความรู้ความดีด้วยความช่ืนบาน ทัง้พร้อมจะร่วมงาน
ด้วยโดยเต็มใจและมัน่ใจโดยนยันี ้ผู้ที่ได้รับแสงสว่างแห่งความเป็นครูจึงเป็นผู้ ใฝ่หา
ความรู้ใฝ่หาความดีทัง้ตัง้ใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ อ่ืนโดยบริสุทธ์ิ 
จะประกอบกิจการใดก็จะท าให้กิจการนัน้ด าเนินไปโดยสะดวกราบร่ืนและส าเร็จ
ประโยชน์ที่มุง่หมายได้โดยสมบรูณ์ผู้ที่มีความเป็นครูสมบรูณ์ในตวันอกจากจะมีความดี
ด้วยตนเองแล้วจึงยงัจะช่วยให้ทกุคนท่ีมีโอกาสเข้ามาสมัพนัธ์เก่ียวข้องบรรลถุึงความดี
ความเจริญไปด้วย” 
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 สภาพสงัคมโลกที่เปลีย่นแปลงในปัจจบุนัรวมทัง้คณุภาพของผู้ เรียนที่สะท้อน
จากผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้ เรียนต ่าลง ผลักดันให้ครูต้องมีสมรรถนะสูงขึน้ 
มุมมองหนึ่งของการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ คือ 
การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพตามระดับชัน้ของหน้าที่หรือต าแหน่งงานที่ก าหนด  
ไว้แล้ว โดยเฉพาะครูซึ่งสามารถสร้างเป็นหลกัสตูรในระบบการฝึกหดัครูหรือเพิ่มพูน 
ได้จากหลกัสตูรและประสบการณ์ในการฝึกอบรมประจ าการ ทัง้นีส้มรรถนะที่สูงขึน้  
ของครูไม่จ าเพาะแต่เพียงการจดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของนกัเรียน
เท่านัน้ แต่ยงัต้องสามารถเผชิญสถานการณ์ของสงัคมทัง้ในปัจจุบันและอนาคตได้ 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556 : 70) 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ขึน้ โดยมีสาระส าคญั
ในหมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดวา่ การจดัการเรียนการสอนต้องยึดว่าผู้ เรียนส าคญัที่สดุ 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนา  
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ แต่การปฏิรูปการศึกษา  จะส าเร็จได้ต้องมีผู้ น า 
การปฏิรูปที่พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เน้นผู้ เ รียน  
เป็นส าคัญจะเกิดขึน้ได้จะต้องอาศัยครู บุคลากรทางการศึกษาที่ รู้และเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ และพฒันาปรับปรุงวิธีการสอนของตนอยา่งตอ่เนื่อง 
 ดงันัน้ส านกังานพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา จึงได้ยกย่องให้รางวลั
เชิดชูเกียรติผู้ ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จึงได้
ด าเนินการ “โครงการครูดีในดวงใจ”  ซึง่ได้ด าเนินการมาตัง้แต่ ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา 
เพื่อสรรหาและคดัเลือกครูสายงานการสอน ผู้ เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนกัเรียน 
เพื่อนครูและสงัคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเท
เสยีสละเพื่อช่วยเหลอืดแูลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจกัษ์ โดยเป็น 
ผู้ ท่ีมีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  ทัง้นีน้ักเรียนท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพฒันาสูงขึน้ 
ตามล าดบั โดยมีการคดัเลอืกครูผู้สอน ทกุสาขาวิชา ตัง้แต่ระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา
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มธัยมศกึษาและส านกังานบริหารงานการศกึษาพิเศษในสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ 
 ครูดีในดวงใจคือ ผู้ ที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงาม  
ของสถานศึกษาและถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดอ าพราง ไม่น าหรือ  
ยอมให้น าผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทจุริตหรือเป็นภยัตอ่มนษุยชาติ ครู คือ 
บุคคลที่มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เก่ียวกับวิชาความรู้ หลกัการคิด  
การอา่น รวมถึงการปฏิบตัิและแนวทางในการท างาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนั
ออกไปโดยค านงึถึงพืน้ฐานความรู้ ความสามารถ และเปา้หมายของนกัเรียนแตล่ะคน  
 การศึกษาอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ จริงแล้วเป็นการให้ความหมายไปใน
มมุมองของการแสดงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” เราเหมือน
หรือต่างจากคนอื่นอย่างไร ซึ่งจะเกิดขึน้จากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่ น  
โดยผา่นการมองตนเองและการท่ีคนอื่นมองเรา (Woodward,1997 อ้างถึงใน อภิญญา 
เฟ่ืองฟูสกุล, 2546 : 5) อตัลกัษณ์จึงต้องการความตระหนกัในตวัเราและพืน้ฐานของ
การเลอืกบางอยา่ง นัน่คือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตัง้ใจกบัอตัลกัษณ์ที่เรา 
เลือก ความส าคญัของการแสดงตนว่าเราเป็นครูดีในดวงใจ ก็คือ การระบุได้ว่าเรามี  
อตัลกัษณ์เหมือนกบักลุม่หนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรและฉนัเป็นใคร 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ อาจจะมีความแตกต่างกนัทัง้นีอ้าจจะขึน้อยู่กบัมมุของแต่ละ
บคุคลและขึน้อยู่กับพลวตัรหรือความลื่นไหลของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบนั ทัง้ในเร่ืองของการพฒันาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของการปฏิรูป
การศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบนัพบว่า สงัคมรอบตวัเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย มีสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบท าให้คุณภาพชีวิตครูเร่ิม
ปรับเปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จะท าให้อตัลกัษณ์  
ของครูดีในดวงใจเป็นอยา่งไร ในการก าหนดอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจเกิดขึน้ทัง้สอง
ด้านทัง้จากการมองผา่นของคนในพืน้ท่ีที่เรียกวา่มมุมองของคนในวงการศึกษาและคน
นอกวงการศึกษา ท าให้เกิดความน่าสนใจว่าอ านาจในการก าหนดหรือบอกว่าครูดี 
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ในดวงใจเป็นอย่างไรนัน้ เกิดขึน้หรือถกูสร้างขึน้มาจากใคร หรือใครมีอ านาจในการก าหนด 
อตัลกัษณ์ของความเป็นครูดีในดวงใจ 
 การศึกษาอตัลกัษณ์นัน้มีมมุมองในการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเ ป็นอตั
ลกัษณ์เร่ืองของเชือ้ชาติ เพศ คนชายขอบ หรือแม้แต่คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นวฒันธรรม 
ย่อยในสังคมที่มักจะขาดพืน้ที่ในการสื่อสารความเป็นตัวตนของตนเองก็มีผู้ ให้  
ความสนใจศกึษาเช่นกนั  การศกึษาอตัลกัษณ์ของคนกลุม่หนึง่ซึง่มีความนา่สนใจไมแ่พ้
กันนั่นก็คือ อัตลักษณ์ของครู ปัจจุบันพบว่าสังคมรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อยา่งมากมาย มีการเปลี่ยนด้านการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษา มีสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามา
กระทบท าให้ชีวิตของคนเ ร่ิมปรับเปลี่ยนไป จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่ามกลาง  
ความเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึน้อัตลักษณ์ของครูเหล่านัน้เป็นอย่างไร โดยเฉพาะ 
ในการก าหนดอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจทัง้จากการมองผ่านคนที่อยู่ในแวดวง
การศึกษาและคนที่อยู่นอกสถานศึกษา เขามีมมุมองอย่างไร ท าให้เกิดความน่าสนใจ
ที่วา่อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจมีลกัษณะอยา่งไร ซึง่ยงัไมม่ีผู้ ใดได้ศึกษาวิจยัในเร่ืองนี ้
โดยเฉพาะ  
 นอกจากนี ้Foucault (1984 อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543 : 19)  
ได้กล่าวว่า วาทกรรม (Discourse) หมายถึง ระบบและกระบวนการสร้างและผลิต 
(Constitute) อัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสรรพสิ่ง
ตา่งๆ ในสงัคมที่หอ่หุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตวัตนของเรา
เอง นอกจากนัน้แล้ว วาทกรรมยงัคงท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึน้มานัน้ให้ด ารงอยู่และ
เป็นที่ยอมรับของสงัคมในวงกว้าง วาทกรรมจะเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และ
กลไกต่าง ๆ ในการพูด การเรียน ในเร่ืองราวต่าง ๆ ในรูปแบบต่างๆ ท าให้ระบบจะ  
เป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์ เง่ือนไข และกลไกต่าง ๆ ซึ่งจะรวมถึงจารีตปฏิบตัิ ความคิด 
ความเช่ือ คณุคา่ และสถาบนัตา่งๆในสงัคมที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ กฎเกณฑ์นีจ้ะเป็น
ตวัก าหนดการด ารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนหายของสรรพสิ่งจะควบคู่ไป  
สิง่ตา่ง ๆ ที่สงัคมสร้างขึน้  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจวิเคราะห์วาทกรรมครูดี  
ในดวงใจ เพื่อท าความเข้าใจถึงกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ ในการศึกษา
จากตัวบท (Text) ที่ถูกสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติการ 
ทางวาทกรรม (Discursive Practice) สถานศึกษาในฐานะผู้ ผลิตได้น าตัวบทมาใช้
อย่างไรในกระบวนการสร้าง การผลิตซ า้ เผยแพร่อตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ จนสะท้อน
เป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้ ที่พบเห็นดังนัน้การศึกษาของผู้ วิจัยในครัง้นีจ้ึงเห็น
ความส าคญัของอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจจึงมีข้อค าถามว่าครูดีในดวงใจถกูสร้างขึน้มา
อยา่งไร ถกูสร้างขึน้มาโดยกระบวนการทางสงัคมหรือจากตวัชีว้ดัของการประเมิน และ
ครูดีในดวงใจควรจะมีอตัลกัษณ์อยา่งไรทัง้จากการมองผา่นคนท่ีอยูใ่นแวดวงการศกึษา
และคนที่อยู่นอกสถานศึกษา เขามีมุมมองอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง  
อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจ รวมถึงผลที่เกิดขึน้จากการสร้างอัตลักษณ์ของครูดี 
ในดวงใจเป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึน้ต่อการปรับเปลี่ยนอตัลกัษณ์ และจะสามารถด ารง
ศกัดิ์ศรีและจะรักษาอตัลกัษณ์ของความเป็นครูดีในดวงใจให้ได้นัน้อย่างไร มากน้อย 
แคไ่หน ผู้วิจยัจึงจ าเป็นต้องศกึษาเพื่อท าความกระจ่างในเร่ืองนีใ้ห้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาการก่อรูปและอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ 
 
วิธีกำรวจิัย 
 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้การสมัภาษณ์
แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะจงกบักลุม่เป้าหมาย 
ที่เป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีครูดีในดวงใจในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 1 เพื่อนร่วมงาน นกัเรียน และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ซึ่งกลุ่มบุคคล
ดงักลา่วผู้วิจยัได้คดัเลอืกผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นได้สว่นเสยีกบัครูดีในดวงใจ โดยครูดี
ในดวงใจเป็นผู้ซึง่ได้รับการคดัเลอืกจากส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาต้นสงักดั เพื่อนร่วมงาน 
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เป็นผู้ที่ท างานในโรงเรียนเดียวกนั นกัเรียนที่ครูดีในดวงใจสอนอยู่ด้วย และผู้ปกครองนกัเรียน 
ที่เป็นผู้ปกครองของนกัเรียนที่ครูดีในดวงใจสอนอยู่ มีประเด็นในการสมัภาษณ์โดยใช้
แนวค าถามที่วางไว้รวมทัง้การศึกษาจากเอกสาร โดยมีพืน้ที่ศึกษา คือ สถานศึกษา  
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 1  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมูลหลกั วิเคราะห์
ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยน าข้อมลูที่เก็บรวบรวมน ามาแยกแยะประเภทของข้อมลู ถ้าเป็นข้อมลู
ประเภทเดียวกัน จะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เมื่อท าการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล  
แตล่ะประเภทแล้ว จึงน ามาถอดรหสั เพื่อสร้างข้อสรุปเชิงอปุนยัและน าเสนอผลการวิจยั
เชิงพรรณาวิเคราะห์ 
 
แนวคดิ ทฤษฎี กรอบแนวคดิ 
 งานวิจัยชิน้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
โดยใช้แนวคิดหลกั 4 แนวคิดคือ แนวคิดอตัลกัษณ์มาวิเคราะห์ตวัตนของครูดีในดวงใจ 
ในมุมมองเชิงพืน้ที่ มุมมองของคนในและคนนอก ส่วนแนวคิดสัญญะวิทยาและ  
การสร้างความหมาย สญัญะวิทยาเป็นทฤษฎีที่น ามาอธิบายการสื่อสารของมนษุย์ว่า 
การสื่อสารคือจุดก าเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนีจ้ะไม่สนใจความล้มเหลว
ของการสื่อสาร และไม่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทาง
การศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ ให้และผู้ รับสาร 
ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วฒันธรรม ในการน า
แนวคิดทฤษฎีสัญญะวิทยามาศึกษาอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจนัน้ จะสนใจว่า 
ความหมาย (Signification) ของครูดีในดวงใจเกิดขึน้ได้อย่างไร มีกระบวนการสร้าง 
อยา่งไร เจริญเติบโต ได้อย่างไร โดยมีการสือ่สารเป็นปัจจยัส าคญั  
 แนวคิดวาทกรรม ใช้วิธีวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis ) ตามแนวทางของ
นอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclouhh,1992. อ้างถึงใน พิทกัษ์ ศิริวงศ์, 2542 : 18-22) 
เป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 มิติ คือ ตวับท (Text) คือ แบบธรรมเนียม 
ประเพณี อุดมคติ ค่านิยม ความเช่ือกฏเกณฑ์ กติกาต่างๆ ทัง้ที่ผ่านมาในอดีตและ  
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ในปัจจุบนัที่ได้ถูกสร้างความชัดเจนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ภาคปฏิบัติการ  
ทางวาทกรรม (Discursive Practice) คือ กระบวนการสร้าง การผลติซ า้ เผยแพร่ตวับท
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ภาคปฏิบัติการทางสังคม (Social 
Practice) เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อให้ครูดี  
ในดวงใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามบรรทดัฐานตามที่สงัคมต้องการให้เป็น และ
แนวคิดเร่ือง พืน้ที่ โดยความหมายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากผู้มีอ านาจ
ในการสถาปนาความหมายมีหลายกลุม่ ในหลายสถานการณ์ ความหมายต่อพืน้ที่จึง 
มีทัง้เสริมซึ่งกันและกัน และความหมายที่มีการขดัแย้งกัน ซึ่งพืน้ที่นัน้เป็นแหล่งรวม  
ไปด้วยการสร้างความหมายเพื่อช่วงชิงความสมัพันธ์เชิงอ านาจ ซึ่งสามารถน ามา
วิเคราะห์ในเร่ืองของพืน้ท่ีแต่ละพืน้ที่ที่ครูดีในดวงใจมีการปฏิบตัิงาน และมีปฏิสมัพนัธ์
ในการท างานกบับคุคลกลุม่ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นเพื่อนครู ผู้บริหาร นกัเรียน และผู้ปกครอง 
 
ผลกำรศึกษำ 
 ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาไว้ 2 ประการ ดงันี ้
 1. การก่อรูปของครูดีในดวงใจ ผลจากการศกึษาแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
วาทกรรมครูดีในดวงใจในการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ซึ่งกระบวนการก่อรูป
ตวัตนของครูดีในดวงใจมิได้มีมาแตก่ าเนิด หากแตเ่ป็นสิง่ที่ถกูสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ
ฝึกฝนอบรมขัดเกลา ซึ่งเกิดจากมิติของตัวบท และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
ในสถานศึกษา ได้มีกระบวนการผลิตซ า้ การเผยแพร่และการใช้ตัวบทในการสร้าง  
อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจในด้านการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ด้านศีลธรรม
จรรยาบรรณและอดุมคติ และด้านบคุลกิภาพ  
 2. อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
มีหลากหลายลกัษณะ เช่น การสร้างตวัตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน การใช้ระเบียบ
วินยัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบตัิงาน การใช้ระบบคณุธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติราชการ และการเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการสร้าง  
อตัลกัษณ์นัน้ ไม่ได้มีเพียงอตัลกัษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านัน้ หากแต่การสร้าง  
อตัลกัษณ์ของบคุคล สามารถเกิดจากการประกอบรวมความหลากหลายของอตัลกัษณ์
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เข้าไว้ด้วยกัน ทัง้นีค้วามหลากหลายดังกล่าว จะถูกน าเสนอให้ปรากฏออกมา  
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้การนิยามตนเองของครูดีในดวงใจจ ากเ ง่ือนไข
ความสัมพันธ์ที่มีในพืน้ที่นัน้ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงต่อการสร้างอัตลักษณ์ให้
ปรากฏขึน้ 
 ผลการศกึษาลกัษณ์ครูดใีนดวงใจนัน้ มีหลากหลายลกัษณะ ดงันี ้
  1. กำรสร้ำงตัวตนผ่ำนกำรท ำงำนเกินเกณฑ์มำตรฐำน 
    1.1 สอนโดยยดึนักเรียนเป็นศูนย์กลำง 
      คณุสมบตัิประการส าคญัประการหนึง่ของการเป็นครู ต้องจดัการเรียน
การสอนนกัเรียนเพื่อให้มีพฒันาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญา ครูจะต้องสอนนกัเรียนโดยยึดนกัเรียนเป็นส าคญั กลา่วคือ ต้องยึดนกัเรียน
เป็นศูนย์กลาง ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง สถานการณ์จริงของนักเรียน 
แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั ดงันัน้จึงต้องยดึนกัเรียนเป็นตวัตัง้ ครูจดัให้นกัเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท างานอันน าไปสู่การพัฒนาครบทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สงัคมและสติปัญญา ครูดีในดวงใจต้องมีความสามารถในการออกแบบและจัดท า
หนว่ยการเรียนรู้ ตลอดจนมีการด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยยดึนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 
   จากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และเพื่อนร่วมงานครูดีในดวงใจ  เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นว่าครูดีในดวงใจ มีความรู้
ความเข้าใจในงานวิชาการเป็นอยา่งดี ให้ค าแนะน าในแนวทางการจดัการเรียนการสอน 
การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ นวตักรรมการเรียนการสอน ตลอดจน
ช่วยชีแ้นะแนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยยึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง  เพราะว่า 
เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยค านึงถึงประโยชน์ของนกัเรียนเป็นส าคญั  นกัเรียน 
เป็นผู้ ลงมือปฏิบตัิจัดกระท า นบัว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรู้ของนกัเรียน  
จากการเป็น “ผู้ รับ” มาเป็น “ ผู้ เรียน” จุดเน้นของการเรียนรู้อยู่ที่นักเรียนมากกว่า
ครูผู้สอน นกัเรียนกลายมาเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน 
    1.2 ก้ำวทันเทคโนโลย ี
      ในการประเมินครูดีในดวงใจ ประเด็นหนึ่งก็คือ ครูดีในดวงใจมีการใช้
และพฒันาสื่อนวตักรรมเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู้ดงันัน้ในด้านการท างาน ครูดี
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ในดวงใจก็ยงัคงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน เพื่อให้ก้าวทนัเทคโนโลยี 
ค าว่า "ก้าวทันเทคโนโลยี "  หมายถึง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ  
มีการพัฒนาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน การศึกษา รวมถึงพฤติกรรม  
ความรู้เทา่ทนัในเทคโนโลยีนัน้ ๆ ครูดีในดวงใจต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ใช้สือ่และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสม
กบัเนือ้และกิจกรรมการเรียนรู้ ดงักล่าวข้างต้น ครูดีในดวงใจพยายามจะนิยามตวัตน  
ในสถานศกึษา ในการแสดงตวัตนผ่านความมีศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทนั
เทคโนโลยี 
   โดยเฉพาะปัจจุบัน การรอบรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ครูดีในดวงใจ
จ าเป็นจะต้องมีอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีมีความส าคญัต่อการท างานของตวัครูดี  
ในดวงใจเอง ซึ่งสงัเกตได้จากพืน้ที่ส านกังานของครูในห้องพกัครูนัน้ มีคอมพิวเตอร์  
อยู่บนโต๊ะท างานของครูดี ในดวงใจแทบทุกคน ดังนัน้ครูดีในดวงใจจะต้องมี
ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เพราะพืน้ฐานความรู้  
ด้านเทคโนโลยีนัน้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบอาชีพครูเอง  เสียงสะท้อน
ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าความคล่องตวั ปราดเปรียวรอบรู้ของครูดีในดวงใจ ซึ่งต้องมี
ความเข้าใจทัง้คนและงาน เป็นสิง่บง่ชีถ้ึงเป็นคนท่ีเก่งในด้านการท างาน ซึง่ความก้าว 
    1.3 ปรำดเปรียวรอบรู้ : การน าเสนอตวัตนผา่นสญัญะผลงานเชิงประจกัษ์ 
      จากคณุสมบตัิของครูดีในดวงใจประการหนึง่ที่กลา่ววา่ต้องเป็นผู้ที่ 
ได้ทุม่เทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดแูลนกัเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจกัษ์ 
โดยเป็นผู้ ท่ีมีผลงานสง่ผลตอ่การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็ก
ที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ทัง้นี ้
นกัเรียนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบสว่นใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานอยูใ่นเกณฑ์ดี หรือ
มีพฒันาการสงูขึน้ตามล าดบั เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
และสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กร
และวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ มีการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการจัดระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข แล ะ 
ความปลอดภัยของผู้ เ รียน และมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน น าไป
สังเคราะห์หาแนวทาง วิธีการ เพื่อพัฒนาผู้ เรียนจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ได้รับรางวลัและยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ 
ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและ 
เป็นแบบอยา่งของครูและเด็กให้ท าความดีตอ่ไป 
   การที่ครูดีในดวงใจต้องมีผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งแสดงว่าครูดีในดวงใจได้น าเสนอตวัตน  
โดยผ่านสัญญะผลงานเชิงประจักษ์ จากการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย นักเรียน 
มีผลงานดีเด่น นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ครูมีผลงานดีเด่นและโรงเรียน 
มีผลงานดีเด่น ผลงานเชิงประจกัษ์หรือรูปสญัญะ (Signifier) มนัไม่ใช่แค่ผลงานที่เป็น
เอกสารเชิงวิชาการชิน้หนึ่ง เท่านัน้แต่มันมีความหมายเชิงสัญญะ (Signified)  
มีความหมายมากกวา่ความเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของครูดี
ในดวงใจกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลกัการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคญั เพื่อการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน 
   นอกจากนีค้รูดีในดวงใจ จะต้องมีมนุษยสมัพันธ์กับบุคคลอื่นทัง้ใน
และนอกสถานศึกษา มีการช่วยเหลือเกือ้กูลเพื่อนครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์และ  
มีความเป็นผู้น าในการอนรัุกษ์พฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมไทย แสดงว่าครู
ดีในดวงใจต้องสามารถเข้ากบับคุคลทกุเพศ ทกุวยั และทกุชนชัน้ และยงัต้องรอบรู้ไมใ่ช่
เร่ืองงานอย่างเดียว แต่ต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทัง้ในอาชีพและทัว่ไป รอบรู้ทัง้เร่ืองงาน
และเร่ืองของคนด้วย ดงันัน้จะเห็นว่า การสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจโดยใช้ผลงาน
เชิงประจกัษ์เป็นสญัญะท่ีสือ่ความหมายความเป็นตวัตนของตนเองอยา่งชดัเจน 
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  2. ใช้ระเบียบวินัยเป็นแบบอย่ำงในกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน 
  ในการปฏิบตัิงานของครูนัน้จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบั
ของทางราชการ ที่หน่วยงานต้นสงักัดได้ก าหนดไว้ ทัง้ข้อก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา
ที่ตนปฏิบตัิงานอยู ่ตัง้แตเ่ร่ืองการแตง่กาย บคุลกิภาพ การครองตน ครองคนและครองงาน 
และการลงเวลาการปฏิบตัิงาน 
  จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ครูดีในดวงใจ สรุปว่า ครูทกุคนต้องปฏิบตัิ
ตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ อยู่ภายใต้กฏระเบียบ ตัง้แต่เร่ืองการแต่งกาย 
บุคลิกภาพ การลงเวลาการปฏิบัติงาน ทัง้นีอ้าจจะมีครูส่วนหนึ่งที่อุทิศเวลาให้กับ
นกัเรียน สอนซอ่มเสริมช่วยเหลอืนกัเรียนที่ยงัเรียนออ่นหรือเรียนช้า 
  3. ใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร 
   3.1 กำรสร้ำงตัวตนเสมือนมีจิตบริกำร 
    จากการที่ครูดีในดวงใจทุกคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึ่งก็คือเป็นบุคคลผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง
ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นผู้ ทุ่มเทเสียสละ  
เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์นัน้และครูดี  
ในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลกัที่ เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับ
นกัเรียน หน้าที่ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ หน้าที่จัดท าคู่มือประกอบการเรียน
การสอนแล้ว จดัท าคูม่ือในการประกอบการเรียนการสอน ครูดีในดวงใจนอกเหนือจาก
งานดงักลา่วยงัมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น หน้าที่เก่ียวกบัโครงการอาหารกลางวนั 
หน้าที่เก่ียวกับสมัพันธ์ชุมชน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ช่วยแก้ปัญหานักเรียน  
ที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหา
ด้านพฤติกรรม การช่วยเหลอืดแูลในเร่ืองสขุภาพนกัเรียน ภาวะโภชนาการ การสง่เสริม
สขุภาพนกัเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีครูไมค่รบชัน้ ครูดีในดวงใจ
บางคนต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบทัง้ชัน้ สอนทกุวิชาและรับผิดชอบทกุงาน หรือครูดี
ในดวงใจบางคนสอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนในห้องเกินก าหนด  
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บางห้องมีนกัเรียน 35-40 คน ต้องสอนนกัเรียนแล้วก็ตรวจงานนกัเรียนทกุคน ทัง้สอน
และออกข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ตลอดจนรวบรวมคะแนนและประเมินผล ดแูล
นกัเรียนอย่างใกล้ชิด จากภาระงานทัง้หมดที่ครูดีในดวงใจต้องรับผิดชอบนัน้ บางครัง้
ไมส่ามารถที่จะก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชดัเจนเหมือนการปฏิบตัิงานในหน้าที่
อื่น ๆ ฉะนัน้ผู้ที่จะเป็นครูได้ จะต้องเป็นผู้ที่ท างานได้หลายอยา่ง ตามค าสัง่ของผู้บริหาร
สถานศกึษา 
    จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา เพื่อน
ร่วมงานครูดีในดวงใจและผู้ปกครองนกัเรียน สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบตัิงานของครู
ดีในดวงใจนัน้จะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ บริหารสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย ถึงแม้วา่ครูดีในดวงใจจะมีภาระงานมากมาย แตค่รูก็ต้องแสดงตวัตนให้เห็น
วา่มีจิตบริการท่ีจะต้องคอยให้บริการทกุคนอยา่งเต็มใจไมว่่าจะเป็นนกัเรียน ผู้ ปกครอง 
หรือชมุชน ในทกุๆ ด้าน  นกัเรียนที่มีปัญหาทางด้านสติปัญญา ครูก็ต้องดแูลช่วยเหลือ
มีการสอนเสริมพิเศษ หรือนกัเรียนที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพ ปัญหาทางบ้าน ปัญหา
ครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง แยกกันอยู่ ครูก็ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ จะเห็นว่าครูดี  
ในดวงใจต้องยอมรับภาระงานสารพดัอยา่ง เสมือนเป็นผู้มีจิตบริการ มีความตัง้ใจและ
เต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใด  
ก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้ความอดทนสงูครูดีในดวงใจจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตน 
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้งานการเรียนการสอน หรืองานนอกเหนือจากการเรียนการสอน
งานบริการนักเรียน งานบริการผู้ ปกครองและชุมชน ที่จ าเป็นที่ครูดีในดวงใจ  
ต้องรับภาระงานทุกอย่าง ต้องปฏิบัติงานตามค าสัง่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สถานศึกษา  ทัง้นีก็้เพื่อให้งานด าเนินไปได้ด้วยดี และงานของผู้ บังคับบัญชา  
ประสบความส าเร็จอยา่งราบร่ืนตอ่ไป 
   3.2 มีควำมโอบอ้อมอำรี 
     จากการที่ครูดีในดวงใจทกุคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึง่ก็คือการเป็นท่ีศรัทธา ยอมรับ ผลการปฏิบตัิงานท่ีประสบความส าเร็จ และ
การมีคณุธรรม จริยธรรม เป็นท่ียอมรับของ นกัเรียน โรงเรียน และชุมชน จนเกิดผลงาน
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เป็นที่ประจักษ์นัน้และครูดีในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลักที่เ ก่ียวข้องกับ  
การจดัการเรียนการสอนให้กบันกัเรียน หน้าที่ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ หน้าที่
จดัท าคู่มือประกอบการเรียนการสอนแล้ว ครูดีในดวงใจยงัมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมาย 
เช่น หน้าที่เ ก่ียวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ นักเรียน  
ที่มีปัญหาด้านครอบครัว หรือนกัเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อพฒันานกัเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี ยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีครูไมค่รบชัน้ ครูดีในดวงใจบางคนต้องมีภาระงานที่รับผิดชอบมากขึน้บางคนสอนควบ 
2-3 ชัน้ สอนเกินจ านวนชัว่โมงที่ก าหนด กลา่วคือ เกิน 25 ชัว่โมง นอกจากต้องสอนแล้ว 
ยงัต้องตรวจงาน ตรวจการบ้านนกัเรียนทกุคน  
   จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา และเพื่อน
ร่วมงานของครูดีในดวงใจ สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของครูดีในดวงใจนัน้
จะต้องปฏิบตัิงานตามค าสัง่ของผู้บริหารสถานศกึษาตามที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้วา่ครู
ดีในดวงใจจะมีภาระงานมากมาย แต่ครูก็ต้องแสดงตวัตนให้เห็นว่าเป็นบคุคลที่แสดง
น า้ใจเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมีจิตบริการที่จะต้องคอยให้บริการทกุคนอย่างเต็มใจไม่ว่า
จะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ในทุก ๆ ด้าน โอบอ้อมอารี มีความตัง้ใจและ  
เต็มใจในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใด 
ก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพของนักเรียน  
ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้ความอดทนสงูครูดีในดวงใจจะต้องมีความนอบน้อมถ่อมตน  
ในการปฏิบตัิงาน ทัง้งานการเรียนการสอน หรืองานนอกเหนือจากการเรียนการสอน
งานบริการนักเรียน งานบริการผู้ ปกครองและชุมชน ที่จ าเป็นที่ครูดีในดวงใจต้อง
รับภาระงานทกุอยา่ง  
   3.3 มีควำมซื่อสัตย์ 
    จากการที่ครูดีในดวงใจทุกคนที่ผ่านการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิ
ประการหนึ่งก็คือ เป็นที่ศรัทธา ยกย่องยอมรับของนกัเรียน เพื่อนครู ชุมชนและสงัคม 
ตลอดจนเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงาน
เป็นที่ประจกัษ์แล้ว ครูดีในดวงใจยงัเป็นครูที่เป็นคนที่ตรงต่อเวลามาท างานก่อนเวลา  
ที่ทางราชการก าหนด ไม่เป็นบคุคลหน้าไหว้หลงัหลอก ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง 
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ไม่เลียนแบบงานบคุคลอื่นมาเป็นของตนเอง ยอมรับผิดเมื่อท าผิด ไม่ใส่ร้ายความผิด
ให้กับบุคคลอื่น ท างานด้วยความสุจริต มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ชอบพูดความจริง และครูดีในดวงใจนอกเหนือจะมีภาระงานหลัก  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน หน้าที่ในการจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ หน้าที่จดัท าคูม่ือประกอบการเรียนการสอนแล้ว ครูดีในดวงใจยงัมีหน้าที่
อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น หน้าที่เก่ียวกบัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
   จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ บริหารสถานศึกษาและเพื่อน
ร่วมงาน สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบตัิงานของครูดีในดวงใจนัน้ ครูดีในดวงใจก็ต้อง
แสดงตวัตนให้เห็นวา่มีจิตบริการท่ีจะต้องคอยให้บริการทกุคนอย่างเต็มใจไม่ว่าจะเป็น
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ในทุก ๆ ด้าน นอบน้อมถ่อมตน นักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านสติปัญญา ครูก็ต้องดแูลช่วยเหลอืมีการสอนเสริมพิเศษ หรือนกัเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านสขุภาพ ปัญหาทางบ้าน ปัญหาครอบครัว พ่อแม่หย่าร้าง แยกกนัอยู่ ครูก็ต้อง
ดูแลให้ความช่วยเหลือ จะเห็นว่าครูดีในดวงใจต้องยอมรับภาระงานสารพัดอย่าง  
นอบน้อมถ่อมตนเสมือนเป็นผู้มีจิตบริการ มีความตัง้ใจและเต็มใจในการให้บริการ  
แก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานที่ได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใดก็จะต้องดแูลเอาใจใส่
ต่อนกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียน พัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งบางครัง้ครูจะต้องใช้
ความอดทนสูงครูดีในดวงใจจะต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง  ทัง้ต่อบุคคลอื่นและ
ผู้บงัคบับญัชา ไม่มีเอนเอียงหรือคดโกง มีความจริงใจ และความตรงไปตรงมาต่อครู
ด้วยกนัในโรงเรียน  
  4. เสียสละเพื่อส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน 
    จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีในดวงใจ
สะท้อนให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานของครูดีในดวงใจนัน้จะต้องปฏิบัติงานด้วย  
ความตัง้ใจ มุ่งมั่นในการท างาน และมีความเสียสละเวลา มีความตัง้ใจและเต็มใจ 
ในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ ถึงแม้งานท่ีได้รับมอบหมายจะหนกัหนาเพียงใดก็จะต้อง
ดูแลเอาใจใส่ต่อนกัเรียน ช่วยเหลือนกัเรียน พัฒนาคุณภาพของนกัเรียน ซึ่งบางครัง้  
ครูจะต้องใช้ความอดทนสูง ครูดีในดวงใจจะต้องเสียสละเวลา เสียสละก าลงัทรัพย์
สว่นตวั เพื่อประสทิธิภาพของงาน 
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  การศึกษาอตัลกัษณ์ของกลุม่ครูดีในดวงใจนัน้ จากการที่ผู้วิจยัได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พยายามมีการสร้างความสมัพนัธ์ท าความรู้จกั
กับกลุ่มครูดีในดวงใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาก่อน โดยการสร้างความสมัพันธ์ผ่าน
บคุคลที่ใกล้ชิดกบัผู้วิจยั สามารถได้รู้จกั พดูคยุ สร้างความคุ้ยเคย และจากการที่ผู้วิจยั
ได้เข้าไปสมัภาษณ์ พูดคยุกับกลุ่มครูดีในดวงใจ ผู้ วิจัยได้สงัเกตเห็นว่าครูดีในดวงใจ  
แต่ละคนมีความเป็นตวัตนของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจจะมาจาก ช่วงอาย ุ
ทศันคติ คา่นิยม อดุมการณ์ วฒุิภาวะ และประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์สว่นตวั
ของแต่ละบุคคล หรือแม้กระทั่งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บงัคบับญัชาขณะที่อยูใ่นสถานศกึษา ซึง่สิง่ดงักลา่วเหลา่นีล้้วนมีผลต่อการแสดงออก 
หรือการสร้างตวัตนของครูดีในดวงใจแตล่ะบคุคลที่มีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  จากการศึกษาการก่อรูปและอัตลกัษณ์ของครูดีในดวงใจทัง้หมดตาม  
ที่ผู้วิจยัได้กลา่วมา จะเห็นว่าการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจนัน้ มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันกระบวนการสร้างวาทกรรมครูดีในดวงใจถูกสร้างขึน้มาจาก 
การตีความจากตวับทซึง่เป็นประเพณี อดุมคติ ค่านิยม กฏเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่ผ่านมา
ในอดีตและปัจจุบนัที่ถกูสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ในมิติภาคปฏิบตัิการ
ทางวาทกรรม ครูดีในดวงใจได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบตัิตนเพื่อแสดงและสร้างอตั
ลกัษณ์ความเป็นครูดีในดวงใจ ในมิติภาคปฏิบัติการทางสังคม เป็นการถ่ายทอด
อุดมการณ์ของสังคมผ่านโรงเรียน เพื่อให้ครูดีในดวงใจปฏิบัติตามบรรทัดฐาน  
ของสังคม อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจมีหลากหลายลักษณะ กระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจถูกสร้างโดยการนิยามตัวเอง และถูกสร้างโดยผ่ าน 
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในสถานศึกษา อตัลกัษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ในสงัคม โดยมี
การพัฒนาการมาจากกระบวนการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเราเองกับบุคคลอื่น ๆ  
โดยผา่นการมองตวัเองและคนอื่นมองเรา อตัลกัษณ์มีลกัษณะเป็นพลวตัอยู่ตลอดเวลา 
สามารถปรับเปลีย่นได้ไปตามบริบททางสงัคมหรือตามบริบทที่กลุม่ครูดีในดวงใจเข้าไป
มีปฏิสมัพันธ์ด้วย เมื่อสถานการณ์ทางสงัคมเปลี่ยน ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ก็จะ
แปรเปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนัน้ความเป็นตวัตนของแต่ละบคุคลที่มีความแตกต่าง
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กัน ไม่ว่าจะด้วยช่วงอายุ ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ ประสบการณ์ชีวิ ตหรือ
ประสบการณ์ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ย่อมส่งผลต่อ  
การแสดงออกหรือการสร้างอตัลกัษณ์ที่มีความแตกตา่งกนัออกไป 
 
สรุปและอภปิรำยผล 
 1. การก่อรูปของครูดีในดวงใจ ผลจากการศกึษาแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์
วาทกรรมครูดีในดวงใจในการสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ซึ่งกระบวนการก่อรูป
ตวัตนของครูดีในดวงใจมิได้มีมาแตก่ าเนิด หากแตเ่ป็นสิง่ที่ถกูสร้างขึน้ด้วยกระบวนการ
ฝึกฝนอบรมขัดเกลา ซึ่งเกิดจากมิติของตัวบท และภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม 
ในสถานศึกษา ได้มีกระบวนการผลิตซ า้ การเผยแพร่และการใช้ตวับท ซึ่งโรงเรียนจะ
เป็นสถานท่ีในการสร้าง การผลติ และเผยแพร่ตวับทให้กบัครูดีในดวงใจตามอดุมการณ์
ของสงัคม ชีวิตของความเป็นครูเร่ิมต้นเมื่อเข้าสูส่ถานศึกษา ครูมีความจ าเป็นต้องรับรู้
ถึงตวับทแตล่ะเร่ือง และเลอืกที่จะน าตวับทไปปฏิบตัิเพื่อให้บรรลถุึงความเป็นครู ตวับท
ที่ค รู ไ ด้ รับนัน้อาจเ ป็นตัวบทจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต  ตัวบทจาก
ผู้บงัคบับญัชา กฏเกณฑ์ ระเบียบวินยั เพื่อให้ครูได้ปฏิบตัิยึดถือและได้รับการยกย่อง  
ให้เป็นครูดีในดวงใจ ซึ่งครูดีในดวงใจประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ กระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ของครูดีในดวงใจจะด ารงอยู่หรือ  
สญูสลายไปได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัพลวตัรของสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ นโยบาย
ของผู้บงัคบับญัชา หนว่ยงานต้นสงักดัและสงัคมเป็นผู้ก าหนด ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของนัทธนัย ประสานนาม (2550) ที่ศึกษาเร่ือง เพศ ชาติพันธุ์และปัญหาเก่ียวกับ 
อตัลกัษณ์ในภาพยนตร์เร่ือง Touch of Pink กลา่วว่า การแสดงตนหรือยอมรับอย่างตัง้ใจ
กบัอตัลกัษณ์ที่เราเลือก ความส าคญัของการแสดงตนคือ การระบุว่าเรามีอตัลกัษณ์
เหมือนกลุม่หนึง่หรือมีความแตกต่างจากกลุม่อื่นอย่างไร และฉนัเป็นใครในสายตาคน
อื่น อตัลกัษณ์เป็นสิง่ที่ไมห่ยดุนิ่งตายตวั เพราะขึน้อยูก่บัการนิยามตวัเราว่าในช่วงเวลา
นัน้ เมื่อบริบทของสงัคมและวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไป ความหมายของอตัลกัษณ์ก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย การนิยามตนเองมิได้อาศยัชาติพนัธุ์เพียงอย่างเดียว หากอาศยั
กฏเกณฑ์อื่น เช่น วฒันธรรม ศาสนา การประกอบอาชีพ และการเมือง โรงเรียนซึ่งเป็น
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สถาบนัการศึกษาได้มีการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ให้กบัครูดีในดวงใจโดยใช้หลกัสตูรและ
แบบเรียน จึงกลายเป็นหวัใจส าคญัที่สดุในการถ่ายทอดหรือเสริมสร้างอตัลกัษณ์สว่น
บคุคลหรืออตัลกัษณ์ทางสงัคม เพื่อหล่อหลอมครูดีในดวงใจให้เป็นไปตามที่ต้องการ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ าพรรณ์ ปานเจริญ (2556) ได้ศึกษาวาทกรรมนกัเรียน
นายร้อยต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างวาทกรรมนกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิง  
ถกูสร้างขึน้มาจากการตีความจากตวับท ซึ่งเป็นประเพณี อดุมคติ ค่านิยม กฎเกณฑ์ 
กติกา ตา่ง ๆ ที่ผา่นมาในอดีตและปัจจบุนั ที่ถกูสร้างขึน้จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ 
ในมิติภาคปฏิบตัิการทางวาทกรรม นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงได้เลือกสรรวิถีทาง  
ในการปฏิบตัิตนเพื่อแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นนกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิง 
ให้มีความสมบรูณ์แบบ ในมิติภาคปฏิบตัิการทางสงัคม เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์
ของสงัคมผ่านโรงเรียนนายร้อยต ารวจเพื่อให้นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงปฏิบตัิตาม
บรรทดัฐานของสงัคม โรงเรียนนายร้อยต ารวจจึงได้ออกเป็นกฎระเบียบปฏิบัติข้อบงัคบั
ของสถานศกึษาและคูม่ือการปฏิบตัิของนกัเรียนเพื่อใช้ควบคมุนกัเรียนนายร้อยต ารวจ
หญิงให้มีความประพฤติที่ดีงามอยู่ในกรอบของสงัคม บุคคลที่มีส่วนส าคัญในการ
สร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยต ารวจหญิงให้มีความโดดเด่นเป็นที่ปรากฏและเป็น  
ที่ยอมรับของสงัคมได้แก่เพื่อนนกัเรียนชัน้สงู (รุ่นพี่) ผู้บงัคบับญัชาที่ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่าย
 2. อัตลกัษณ์ครูดีในดวงใจ จากการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ครูดีในดวงใจ  
มีหลากหลายลักษณะ เช่น อัตลักษณ์การสร้างตัวตนผ่านการท างานเกินเกณฑ์
มาตรฐาน อตัลกัษณ์การใช้ระเบียบวินยัเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและปฏิบตังิาน 
อัตลักษณ์การใช้ระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และอัตลักษณ์  
การเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยการสร้างอัตลกัษณ์นัน้ ไม่ได้มีเพียง  
อัตลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านัน้ หากแต่การสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล 
สามารถเกิดจากการประกอบรวมความหลากหลายของอตัลกัษณ์เข้าไว้ด้วยกนั ทัง้นี ้
ความหลากหลายดงักลา่ว จะถกูน าเสนอให้ปรากฏออกมาในสถานการณ์ตา่ง ๆ  ภายใต้
การนิยามตนเองของครูดีในดวงใจจากเง่ือนไขความสมัพันธ์ที่มีในพืน้ที่นัน้ ซึ่งเข้ามา 
มีสว่นร่วมโดยตรงต่อการสร้างอตัลกัษณ์ให้ปรากฏขึน้ สอดคล้องกบัฉตัรธิดา หยูคง (2553) 
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ได้ศึกษาอตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงในบริบทสงัคมเมือง ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง  
อัตลกัษณ์ของเภสัชกรหญิงในบริบทสงัคมเมือง มีความทับซ้อนระหว่างอัตลกัษณ์  
ความเป็นปัจเจก และอตัลกัษณ์ร่วมภายใต้วิชาชีพ ทัง้นีอ้ตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงมิได้
ผกูติดอยู่กบัภาพลกัษณ์ใดภาพลกัษณ์หนึ่งเท่านัน้ แต่มีการสร้างขึน้อย่างหลากหลาย
และแตกต่างที่เกิดจากการเคลื่อนไหว ไปตามบทบาทหน้าที่การงาน พืน้ที่ทางสงัคม 
หรือการนิยามตัวตนของเภสัชกรหญิงที่มีต่อพืน้ที่ต่าง ๆ นับว่าเป็นการขยายพืน้ที่  
อตัลกัษณ์ของเภสชักรหญิงให้มีความยืดหยุน่และหลดุพ้นจากภาพความคิดของบคุคล
ภายในสังคมด้วยเช่นเดียวกับการสร้างอัตลักษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีอัตลักษณ์  
ทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มครูดีในดวงใจและอัตลักษณ์ระดับปัจเจก  
ซึ่งไม่ได้มีเพียงอตัลกัษณ์เดียวเท่านัน้ แต่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ตามบริบท 
ที่แตกตา่งกนัไป  
 นอกจากนีค้วามเป็นตัวตนก็ส่งผลต่ออัตลักษณ์เช่นกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Woodward (1997 อ้างถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) ซึ่งกลา่วว่า 
อตัลกัษณ์ คือสิง่ที่เรารับรู้ตนเองวา่ เราคือใคร และเราด าเนินความสมัพนัธ์กบัคนอื่น ๆ 
ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตวัเราอยู่อย่างไร อตัลกัษณ์ คือสิ่งที่ก าหนดทางเดินให้กบัเรา 
เป็นสิง่ที่บ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกบัเราและใครที่แตกต่างจากเรา กลา่วโดยอีกนยัหนึ่ง 
อตัลกัษณ์เกิดจากการนิยามวา่ตวัเราเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างคนอื่น
ในสงัคมอย่างไร และใช้อะไรเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงออกอัตลกัษณ์ดังกล่าว 
(พฒันา กิติอาษา, 2546) นัน่คือเป็นการกอรปขึน้และด ารงอยูว่า่เรารับรู้เก่ียวกบัตนเอง
อย่างไร และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและ 
สืบทอดอตัลกัษณ์ ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบับริบทของความสมัพนัธ์ทางสงัคมที่มีต่อคนหรือ
กลุม่อื่น ๆ ด้วย (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา, 2551) เช่น กลุม่ครูดีในดวงใจ ซึ่งเป็นกลุม่ครูสาย
ผู้สอน มีอตัลกัษณ์การสร้างตวัตนผา่นการท างานเกินเกณฑ์มาตรฐาน อตัลกัษณ์การใช้
ระเบียบวินยัเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน อตัลกัษณ์การใช้ระบบ
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และอัตลักษณ์การเสียสละเพื่อส่วนรวม
มากกวา่สว่นตน ซึง่แตกตา่งจากกลุม่ผู้บริหารสถานศกึษาที่มีความเป็นผู้น า มีความเคร่งขรึม 
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สอดคล้องกบันาสนีน อาแซ (2555) ได้ศกึษา “การสร้างอตัลกัษณ์ของเลขานกุารแพทย์
ในสถานพยาบาล” ผลการศึกษาพบว่า การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ 
ในสถานพยาบาลมีหลากหลายลกัษณะ มีทัง้อัตลักษณ์ร่วมของเลขานุการแพทย์
และอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจก ซึง่อตัลกัษณ์เหลา่นี ้ถกูสร้างผ่านการปฏิสมัพนัธ์ในการท างาน
กบักลุม่บคุคลตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีของสถานพยาบาล การตอ่รองของเลขานกุารแพทย์ ตา่งมี
กลยทุธ์ในการต่อรองที่แตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที่ในสถานพยาบาล โดยที่เลขานกุาร
แพทย์ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีออ่นแอกวา่จะหาช่องทางในการตอ่รองเพื่อให้มีอ านาจเหนือกว่า
แพทย์ พยาบาล และนกัศึกษาแพทย์ แม้จะเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ก็ตามและสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาของ วงศ์เดือน  ภานวุฒันากูล (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “อตัลกัษณ์ของ
คนไทยเชือ้สายจีนในเมืองหาดใหญ่” ได้อธิบายถึง “พืน้ที่” โดยมองว่าพืน้ที่กบัคนเป็น
สิ่งที่ผกูโยงต่อกนั มีความซ้อนทบัของคนกบัพืน้ที่ เพราะคนจะอยู่ได้ต้องมีพืน้ที่ การที่คน
จะแสดงตวัตนออกมานัน้ ต้องมีพืน้ที่ของการแสดงตวัตน และการที่คนจะแสดงตวัตน
ในลักษณะใดนัน้ ขึน้อยู่กับการให้ความหมายของพืน้ที่ เช่นเดียวกันกับการสร้าง 
อตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีอตัลกัษณ์ทบัซ้อนกนัระหว่างอตัลกัษณ์ร่วมของกลุม่ครู
ดีในดวงใจและอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจกซึ่งอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจ ถกูสร้างผ่านการ
ปฏิสมัพันธ์ในการท างานกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู 
นกัเรียนและผู้ปกครองนกัเรียน ในพืน้ท่ีของสถานศกึษา 
 นอกจากนีก้ารท่ีผลการศกึษาพบวา่ ครูดีในดวงใจมีอตัลกัษณ์การสร้างตวัตน
ผ่านการท างานที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นการน าเสนอตวัตนผ่านสญัญะ ผลงาน 
เชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Peirce (1931 อ้างถึงใน ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2545) ที่กล่าวว่า สัญญะ (Sign) จะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น 
ตวัหมายหรือตวัสื่อความหมายหรือรูปสญัญะ (Signifier) และตวัหมายถึงความหมาย
สญัญะ กล่าวคือ ผลงานเชิงประจักษ์หรือรูปสญัญะ (Signifier) มันไม่ใช่แค่ผลงาน 
ที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการชิน้หนึ่งเท่านัน้แต่มันมีความหมายเชิงสญัญะ (Signified)  
มีความหมายมากกวา่ความเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่แสดงถึงความเป็นตวัตนของครูดี
ในดวงใจกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในหลกัการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
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สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมในการพฒันาองค์กรและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ในการออกแบบและจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน  
เป็นส าคญั เพื่อการพฒันาคณุภาพของนกัเรียน สอดคล้องกบัการวิจยัของ เยาวลกัษณ์ 
กล้ามาก (2549) ได้ศึกษาการน าเสนอตัวตนของวัยรุ่นผ่านสัญญะของการบริโภค
อาหารฟาสต์ฟู้ด  ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นได้เลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดให้เป็นเคร่ืองมือ  
ในการน าเสนอตัวตนและแสดงพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับรสนิยม ความเป็น
ตวัตน บคุลกิภาพ ลกัษณะความชอบสว่นตวัอื่น ๆ และได้เลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดให้เป็น
เคร่ืองมือในการน าเสนอตวัตนโดยพืน้ท่ีในร้านฟาสต์ฟูด้ได้ถกูใช้เพื่อสือ่สารความหมาย
เชิงสัญญะบางอย่างที่แต่ละคนสร้างขึน้มาตามสภาพพืน้ที่  บริบทของร้านและ
บุคลิกภาพ วยัรุ่นได้สร้างภาพลกัษณ์และตวัตนของความเป็นคนรุ่นใหม่ เป็นบุคคล 
ที่ทันสมัย มีรสนิยม มีฐานะทางเศรษฐกิจโดยแสดงออกผ่านสัญญะของลักษณะ  
การรับประทานท่ีดดูีมีสไตล์ ผา่นทา่นัง่ กิริยาทา่ทางและอิริยาบถต่าง ๆ ที่แสดงออกมา
ในระหว่างที่อยู่ในร้านฟาสต์ฟู้ด ฟาสต์ฟู้ดจึงเป็นสิ่งที่วยัรุ่นเลือกน าเสนอความเป็นตวัตน
ให้ทุกคนในสงัคมได้รับรู้ว่าบุคคลที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดนัน้เป็นกลุม่คนรุ่นใหม่ที่มี
ความทนัสมยั เช่นเดียวกนักบั การสร้างอตัลกัษณ์ของครูดีในดวงใจที่มีน าเสนอตวัตน
โดยผ่านผลงานเชิงประจักษ์ ผลงานเชิงประจักษ์ไม่ใช่แค่เอกสารทางวิชาการเท่านัน้  
แต่มีความหมายแฝงความเป็นตวัตนของครูดีในดวงใจว่ามีความรอบรู้ทางวิชาการ  
โดยผา่นการสือ่ความหมายเชิงสญัญะ 
 
ข้อเสนอแนะของกำรวิจัย 
 ผลจากการศึกษาในครัง้นีน้่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องโดยตรง ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย  
  จากผลการวิจยัเร่ืองอตัลกัษณ์ครูดีในดวงใจ เป็นการเปิดมมุมองให้สงัคม 
วงการศกึษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีตวัตนของครูดีในดวงใจในสถานศึกษา เพื่อให้
ทกุคนได้มองเห็นคณุค่าของความเป็นมนษุย์ของครูที่มีหน้าที่เพื่ออบรมสัง่สอน ชีแ้นะ
แนวทางนกัเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุของสงัคม ให้วิชาชีพครูเป็นอาชีพ 
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ท่ีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เป็นวิชาชีพชัน้สูง ได้รับการยอมรับ และความน่าเช่ือถือ 
จากบคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 2. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  หนว่ยงานที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะสถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
บคุลากรในสถานศึกษา ควรให้การยอมรับความเป็นครูดีในดวงใจอย่างแท้จริง ควรมี
การบ ารุงขวัญ ให้ก าลงัใจในการท างาน เพื่อให้การท างานในสถานศึกษามีความรัก
สามคัคีกัน เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อนกัเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาควรมีนโยบายและสง่เสริมสนบัสนนุช่วยเหลอืครูดีในดวงใจให้มคีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้เพื่อให้มีขวญัก าลงัใจในการเดินหน้าท าหน้าที่ตอ่ไป 
 3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 
 ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยมีการก าหนดหรือเลือก
พืน้ที่ของการศึกษาที่แตกต่างกนัออกไป เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสงัคม 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ศึกษาอัตลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา หรืออัตลกัษณ์  
ของครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เห็นถึงการสร้างอตัลกัษณ์ในแง่มุมต่าง ๆ หรือเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอตัลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากับผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เพื่อหาความเหมือนและความแตกตา่ง 
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