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การมีจติ สานึกสาหรับความเป็ นครูนนั ้ เป็ นสิง่ ทีค่ รูทุกคนควรพึงมีตดิ ตัวอยู่ตลอดเวลา การตระหนักถึง
บทบาทและหน้ า ที่ข องครู ใ นการปฏิบ ัติ ง านด้ว ยความจริง ใจ มีค วามรับ ผิด ชอบ ท าหน้ า ที่อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน ซึง่ ผูเ้ ป็ นครูจงึ ต้องควบคุมและเข้มงวดกับตนเองอย่างมาก
ในด้านความรูค้ วามสามารถ เทคนิควิธกี ารสอน ความประพฤติ และคุณธรรม ในการใช้เป็ นเครื่องกาหนดสติ
ในการกระทาใดๆ ของตน เพื่อระงับอารมณ์ ความรู้สกึ และพฤติกรรมในทางที่ไม่ดี ก็จะส่งผลให้สามารถ
ปฏิบตั ติ นได้อย่างเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของความเป็ นครูทด่ี ี เพราะหน้าทีค่ รู คือ ผูส้ งสอนให้
ั่
ศษิ ย์เป็ นคนดี
มีความรู้ ดังนัน้ เมื่อเข้าสูว่ ชิ าชีพครูแล้วจะต้องตระหนักถึงจิตสานึกของความเป็ นครูให้ชดั เจน
คำสำคัญ: ความมีจติ สานึก, ความเป็ นครู

ABSTRACT
The conscious that all teachers should always bring for being teachers: Recognizing on role
and duties, responsible in performing tasks in sincerely, faith in the profession and act as full ability.
Teachers must be self-control and very strict in the field of knowledge and teaching techniques also
be morals and virtues use as mind-machine in any actions. Must be self-control if there are some
bad emotions feeling, they must be appropriately suspend negative feeling, negative thinking, bad
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emotions and behaviors Therefore, good for the teacher's image, they must teach students to be
goodness and knowledgeable. When entering the teacher's profession, they should be clearly
conscious awareness in being teachers.
Keywords: Consciousness, Teacher.

บทนำ
ครู (Teacher) คือ ผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการสอน อบรม ให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็ นการสอนทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อม ครูทท่ี าหน้าทีใ่ นการสอนทีโ่ รงเรียนจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี วี ชิ าความรู้ ความสามารถ อีกทัง้ ยังต้องมีทกั ษะ
การเป็ นครูมืออาชีพตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งผู้ท่จี ะเป็ นครูท่ดี ีได้นัน้ จะต้องมีคุณสมบัติของ
“ความเป็ นครู” เป็ นแบบอย่างทีด่ ี ทีจ่ ะให้ความรู้ และอบรมสังสอนนั
่
กเรียนได้ เป็ นต้นแบบทีใ่ ห้นกั เรียนทาตาม
ในทางทีถ่ ูกต้องทีค่ วร ซึง่ ผูไ้ ด้ให้ความหมายของครูว่า เป็ นบุคคลผู้ทท่ี าหน้าทีใ่ นการอบรมสังสอน
่
ถ่ายทอด
วิชาความรูแ้ ละวัฒนธรรมของสังคมให้กบั ศิษย์ เพื่อให้เกิดความรูแ้ ละทักษะในด้านต่างๆ แนะนาหรือชีแ้ นะ
แนวทางในการดารงชีวติ แก่ศษิ ย์ ให้ศษิ ย์เป็ นผูท้ ม่ี ศี ลี ธรรม จริยธรรมตามทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม 1 และครู
จะต้องรู้ว่า ตนมีหน้ าที่อ ะไร ประพฤติและปฏิบ ัติตนอย่างไร ต้องมีความรู้ ทักษะและกระบวนการในการ
ประกอบวิชาชีพอย่างไร นอกจากนี้ยงั ต้องมีความรักในวิชาชีพ รู้จกั การประเมินตนเอง เข้าใจในความมุ่ง
หมายของการเป็ นครูอย่างแท้จริงว่าครูเป็ นอย่างไร มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบอะไร2 เพื่อเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่บุคคล
ทัวไปให้
่
เหมาะสมกับอาชีพทีส่ งั คมยอมรับในการเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง
คาว่า “ครู” หรือ “อาจารย์” แม้โดยรูปแบบจะมีการแบ่งเป็ นกลุ่มระดับตามลักษณะของงาน และระดับ
การศึกษาทีต่ นมีบทบาทหน้าทีก่ ต็ าม เช่น ครูประจาชัน้ ครูสอนในหมวดวิชาต่างๆ ครูชานาญการ เป็ นต้น แต่
โดยเนื้อ แท้แล้ว ครูต้อ งมีคุ ณสมบัติ 3 ประการ คือ 1) มีค วามรู้ท่ีดี 2) มีค วามประพฤติ ท่ีดี และ 3) มี
คุณธรรม 3 ฉะนัน้ หากครูข าดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง แล้ว อาจทาให้ครูละเลยไม่ศึกษาหาความรู้เพื่อ
นามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว วางตัวไม่เหมาะสม ทุจริต และขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็ นต้น
อาจกล่าวได้ว่า ครูทข่ี าดจิตสานึก จะไม่สามารถหาแนวทาง หรือสารวจทางเลือกในการแก้ไขปั ญหา
ตรวจสอบข้อผิดพลาด และหาวิธกี ารวางแผนทีด่ ไี ด้ ซึง่ สอดคล้องกับคากล่าวของฟาร์ต้งิ (Farthing)4 ทีก่ ล่าว
ว่า จิตสานึกเป็ นโครงสร้างทางความคิดทีล่ กึ ซึง้ เป็ นภาวะตื่นตัว (Wakefulness) เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมระบบการ
ทางานของร่างกาย (Executive Control System) เช่น การตัดสินใจ การแสดงออกของอารมณ์และพฤติกรรม
1

รัศมี สีหะนันท์, “กำรประเมิ นสมรรถนะควำมเป็ นครูของข้ำรำชกำรครู สังกัด สำนักงำนเขต พืน้ ที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนเขต 3”. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม., (การศึกษาเพือ่ พัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, 2551), หน้า 49.
2
สุขวสา ยอดกมล. รู้ครูร้นู ักเรียน. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2552, หน้า 7.
3
นฤมล บุลนิ่ม, จากภูมปิ ั ญญาครูไทยสู่การพัฒนาครู. วำรสำรวิ ทยำจำรย์. 100(12), 2545. หน้า 1.
4
Farthing. (1992: 5-9 อ้างถึงใน ชฎาภา ประเสริฐทรง ชฎาภา ประเสริฐทรง. “ประสิ ทธิ ผลของกำรใช้รปู แบบ
กำรให้คำปรึกษำกลุ่มพฤติ กรรมกำรรู้ คิ ดเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำนึ กในกำรป้ องกันโรคเอดส์”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554). หน้า 2.
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เป็ นต้น อีกทัง้ ยังทาหน้าทีก่ ากับเนื้อหาของความคิด (Regulation of Sequences of Thought) นอกจากนี้
จิตสานึกจะทางานอย่างมีเป้ าหมาย เพื่อให้ได้ระบบการทางานที่ดี และมีแนวโน้มที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เพราะการมีจติ สานึกเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ (Chalmers)5 ซึ่ง
อาจจะสามารถสรุปได้ว่า การมีจติ สานึกความเป็ นครู จะทาให้บุคคลนัน้ สามารถในการควบคุม และกากับ
ความคิดของบุคคลที่ประกอบวิชาชีพครู ทาให้บุคคลมีการตัดสินใจ แสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และมีคุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับบุคคลทีป่ ระกอบวิชาชีพครู
จิ ตสำนึ ก
สาหรับความสาคัญของจิตสานึกนัน้ ได้มผี ู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน อาทิเช่น ภานุ วังโส6 กล่าวว่า
จิตสานึก คือ ส่วนที่เป็ นความรู้ในอารมณ์ท่เี กิดขึน้ 6 ทาง ซึ่งประกอบด้วย ทางการมองเห็น ทางการฟั ง
ทางการดมกลิน่ ทางการลิม้ รส ทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ ซึง่ แต่ละอย่างแสดงความแตกต่างในการ
รับรู้ และเข้าใจความเป็ นจริงที่แตกต่างในการเกิดทุกข์ หรือการทาให้ทุกข์น้อยลง และเมื่อทุกข์น้อยลงแล้ว
ความจริงของชีวติ ก็จะปรากฏและการเข้าใจชีวิตอย่างถ่ องแท้ก็จะเกิดขึน้ ส่วนพัชรา ปั ทมสิงห์7 กล่าวถึง
จิตสานึก คือ สภาวะทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของโครงสร้างทางความคิดทีล่ กึ ซึง้ ของบุคคล สามารถเห็นได้จากการ
กระทาทีม่ ตี ่อตนเองและผู้อ่นื ในด้านของความรู้สกึ นึกคิดที่มตี ่อเหตุการณ์ต่างๆ ทางสังคม และตระหนักถึง
ความสาคัญของปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อตนเอง ต่อสังคมโดยรวม อันจะส่งผลต่อผูค้ นส่วนใหญ่ จิตสานึกทีด่ ใี น
ตัวบุคคลจะส่งผลให้มกี ารแสดงออกทีด่ หี รือพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามเหมาะสม ตลอดจนแนวทางแก้ไข
สภาวการณ์นนั ้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวมได้ และสาธิตา สาราญรมย์8 กล่าวว่า จิตสานึก คือ
สภาวะทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของโครงสร้างทางความคิดทีล่ กึ ซึง้ ของบุคคล ซึง่ เกิดจากการหล่อหลอมและพืน้ ฐาน
การอบรมเลีย้ งดูของครอบครัว สภาพแวดล้อมทีแ่ ต่ละบุคคลได้เจริญเติบโต โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงไป ซึง่
จิตสานึกของแต่ละบุคคลสามารถเห็นได้จากการกระทานัน้ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อตนเอง ต่อบุคคล และสังคม ทัง้ ในด้าน
ของความรู้สกึ ที่มตี ่อปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสังคม อันจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ให้เกิดการแสดงออกที่ดี มี
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม มีแนวทางการแก้ไขสภาวการณ์ทเ่ี กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ่นื ได้
การให้ความหมายดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จิตสานึก (Consciousness) คือ การที่
ตนเองรู้ตวั ว่าตนเองคือใคร อยู่ท่ไี หน ต้องการอะไร หรือกาลังรู้สกึ อย่างไรต่ อสิง่ นัน้ เมื่อแสดงพฤติกรรม
ออกไปก็จะมีหลักตามเหตุและผล หรือแสดงพฤติกรรมตามแรงผลักดันจากภายนอก ทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
5

Chalmers. (1996: 17-19 ; 2004: 638 อ้างถึงใน ชฎาภา ประเสริฐทรง. “ประสิ ทธิ ผลของกำรใช้รปู แบบกำรให้
คำปรึกษำกลุ่มพฤติ กรรมกำรรู้ คิ ดเพื่อเสริ มสร้ำงจิ ตสำนึ กในกำรป้ องกันโรคเอดส์”. ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต กศ.ด. (จิตวิทยาการให้คาปรึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554). หน้า 2.
6
ภานุ วังโส, เกิ นกว่ำฟรอยด์จะจิ นตนำกำร. พิมพ์ครัง้ ที1่ , (กรุงเทพมหานคร: My Bangkok Publishing House,
2549), หน้า 56.
7
พัชรา ปั ทมสิงห์, “จิ ตสำนึ กของนิ สิ ตมหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่มีต่อกำรชำระคืนเงิ นกองทุนเงิ นให้ก้ยู ืม
เพื่อกำรศึกษำ”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (การอุดมศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2550), หน้า 12.
8
สาธิตา สาราญรมย์, “กำรพัฒนำแบบวัดจิ ตสำนึ กกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกร สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่
3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร”. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553), หน้า 9-10.
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หลักแห่งความเป็ นจริง (Principle of Reality) จิตสานึกเป็ นระดับเหตุผลภายในจิตใจ อันจะส่งผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยเลือกแล้วว่าจะทาหรือไม่ทาอะไร ซึ่งเป็ นความสามารถในการระลึกรู้ได้
เกีย่ วกับตาแหน่ ง และหน้าที่ของตัวเองภายใต้โครงสร้างของสังคม ดังที่เราจะได้ยนิ บ่อยๆ ว่า จิตสานึกแห่ง
ความเป็ นครู จิ ต ส านึ ก ของการเป็ นคนดี จิ ต ส านึ ก ของพลเมื อ ง จิ ต ส านึ ก สาธารณะ จิ ต ส านึ ก รั ก
สิง่ แวดล้อม จิตสานึกจึงมีความเกี่ยวโยงกับคุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลนัน่ ๆ เอง การที่บุคคลจะมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจติ สานึกทีด่ ี จึงจาเป็ นต้องมีการอบรมสังสอนหรื
่
อมีการซึมซับประสบการณ์ ต่างๆ
จากครอบครัว สังคม หรือสภาพแวดล้อม โดยผ่านการกระทาทีด่ หี รือเรียกได้ง่ายๆ ว่า จิตสานึกทีด่ ี นันเอง
่
จากความหมายของจิตสานึกจะเห็นได้ว่า จิตสานึกเป็ นภาวะทางจิตใจ อารมณ์ ความคิด ความรูส้ กึ
ในการที่จะควบคุมให้บุคคลประพฤติปฏิบตั ิในสิง่ ที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนัน้ แนวคิดทฤษฎีท่มี ีความ
เกีย่ วข้องกับจิตสานึก ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีจติ วิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เพราะมี
เกีย่ วข้องกับโครงสร้างของบุคลิกภาพที่จะสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติ ปฏิบตั ิในทางที่ถูกทีค่ วรด้วย
การมี Ego และ Superego ของแต่ละบุคคลนัน้ การประพฤติในสิง่ ทีถ่ ูกต้องนัน้ เป็ นคุณลักษณะของการมี
คุณธรรม จริยธรรมทีด่ ี ดังนัน้ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีจติ สานึกทีด่ ี
การทีจ่ ะเกิดจิตสานึกได้นนั ้ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งทีส่ ามารถพัฒนาทางความคิดและจิตใจ เพื่อให้เกิดการ
กระทาทีแ่ สดงถึงการมีจติ สานึกทีด่ ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสติสมั ปชัญญะทีร่ ตู้ นเองตลอดเวลาว่ากาลังคิด
อะไร ทาอะไร สามารถกาหนดจิตใจให้ประพฤติ ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ งี าม นอกจากนี้การทีบ่ ุคคลมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
ตนเอง และต่อวิชาชีพในทางบวกจะทาให้เกิดความเชื่อมันในตนเอง
่
เห็นความสาคัญในคุณค่าของตนเอง และ
วิชาชีพจะสามารถส่งเสริมให้เกิดจิตสานึกทีด่ ตี ่อการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ (ศิรพิ นั ธ์ เวชสิทธิ)์ 9
โดยแนวคิดพืน้ ฐานของทฤษฎีจติ วิเคราะห์สามารถแบ่งจิตสานึกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
1. จิตสานึก (Conscious) เป็ นส่วนของจิตใจทีค่ นเรารูส้ กึ นึกคิดอยู่ในแต่ละขณะของการดาเนินชีวติ
2. จิตก่อนสานึก (Preconscious) เป็ นส่วนของจิตใจทีต่ ามปกติแล้ว บุคคลอาจจะไม่ได้ตระหนักถึง
แต่หากใช้ความตัง้ ใจก็จะขึน้ มาสูจ่ ติ สานึกได้ เช่น การนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีต
3. จิตใต้สานึก (Unconscious) เป็ นแหล่งที่เก็บความคิดและความรูส้ กึ ที่ถูกเก็บกด ซึง่ สิง่ ต่างๆ
เหล่านี้บางครัง้ ถูกส่งออกมายังจิตสานึก โดยต้องผ่านการตรวจสอบของจิตกึง่ รูส้ านึกก่อน จิต ใต้สานึกจะเป็ น
ส่วนของสัญชาตญาณทัง้ หลาย ความปรารถนาต่างๆ ความพึงพอใจ โดยทีม่ นั ไม่สนใจเรื่องของเวลา เหตุผล
หรือความขัดแย้ง
กล่าวได้ว่า จิตสานึกและจิตใต้สานึกกระตุ้นให้มนุ ษย์ทาพฤติกรรมต่างๆ พฤติกรรมที่เกิดขึน้ บาง
ประเภทถูกกระตุ้นโดยจิตสานึกอย่างเดียว ซึง่ เป็ นพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์กระทาด้วยความระมัดระวัง เช่น
การคิด การพูด การกระทาไปแล้วถ้าบุคคลทีม่ สี ติจะระลึกได้ทนั ทีวา่ ควรกระทาหรือไม่ควรกระทา เมื่อระลึกได้
ว่าไม่ควรกระทาก็จะเปลีย่ นคาพูด วิธคี ดิ และการกระทาเสียใหม่ ส่วนจิตใต้สานึกจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมทัวไป
่ เป็ นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ร้เหตุผลและผิดปกติ
จิ ตสำนึ กที่ส่งผลต่อควำมเป็ นครู
ความสาคัญ ของการมีจิตสานึก นัน้ เป็ นสิ่ง ที่ใ ช้ประเมิน ค่ าของจิต ใจว่ าสิ่ง ใดเป็ นสิ่ง สาคัญ หาก
ประเมินค่าถึงสิง่ ใดแล้วต้องตระหนักถึงความสาคัญทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้ แสดงว่าจิตสานึก ได้เกิดขึน้ กับบุคคลนัน้ แล้ว
9

ศิรพิ นั ธ์ เวชสิทธิ,์ “กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพแบบองค์รวมเพื่อสร้ำงจิ ตสำนึ กคุณภำพ”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ศศ.ด., (อาชีวศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546). หน้า 46.

372
จิตสานึกของบุคคลเป็ นภาวะของจิตใจก่อนการแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางกายภาพของบุคคล10 การให้
ความสาคัญต่อการมีจติ สานึกส่งผลต่อการกระทาของบุคคลในการกระทาสิง่ ใด เพื่อทาให้บรรลุจุดหมายที่
ต้องการ โดยจิตสานึ กเป็ นสิง่ ที่ทาให้รู้ถึงความต้องการของตนเอง สามารถเลือกจุ ดมุ่งหมายเฉพาะที่จ ะ
ตอบสนองความต้องการของตนได้โดยวางแผนการกระทา จัดลาดับความสาคัญ และวางแผนการเพื่อเริม่ ลง
มือปฏิบตั ิในเวลาที่เหมาะสม สามารถควบคุมการกระทาในขณะที่กาลังดาเนินไป และส่งผลสะท้อนให้การ
ปฏิบตั นิ นั ้ บรรลุจุดมุ่งหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้ (Mitra)11 หากเกิดปั ญหาของการขาดจิตสานึกในแต่ละบุคคลแล้ว ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของตนเองและสังคมรอบข้างได้ ซึง่ การขาดจิตสานึกนัน้ จะเกิดจากปั จจัยสาคัญ
ได้แก่ 1) ความไม่รู้ ทีท่ าให้ขาดโอกาสทีจ่ ะได้เรียนรูใ้ ห้เกิดปั ญญาใหม่ หลงยึดติดอยู่กบั ตนเอง 2) ความไม่รกั
มีความเหินห่างของครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนร่วมงาน ทีต่ ่างคนต่างอยู่จงึ ไม่สามารถเติมเต็มความรูส้ กึ ทาง
จิตใจต่อกันได้ และ 3) ความไม่อดทน ไม่อดทนต่อการกระทาของผู้อ่นื มองแต่ตนเองเป็ นทีต่ งั ้ ไม่ยอมรับ
ความแตกต่าง ไม่ชอบงานหนัก สิง่ เหล่านี้หากเกิดขึน้ ก็จะทาให้สภาพจิตใจของบุคคล และสังคมรอบข้าง เกิด
ความเสือ่ มโทรมทางจิตใจมากขึน้
การมีจิต สานึก ความเป็ นครูจึงเป็ น สิง่ ที่ค รูทุ ก คนควรพึง มีติดตัว อยู่ต ลอดเวลา การตระหนัก ถึง
บทบาทและหน้าทีข่ องครูในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความศรัทธา ความรับผิดชอบ ความจริงใจ และทาอย่างเต็ม
ความสามารถ ผู้ท่เี ป็ นครูจงึ ต้องควบคุม ตนเองและเข้มงวดกับตนเองอย่างหนักในด้านความรู้ วิธกี ารสอน
ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม (นิเชต สุนทรพิทกั ษ์12) เพื่อเป็ นเครื่องกาหนดสติในการกระทาใดๆ
ของตนให้สามารถระงับอารมณ์ ความรูส้ กึ และพฤติกรรม ทาให้ตนเหมาะสมกับความเป็ นครู เพราะหน้าทีค่ รู
คือ ผูส้ งสอนให้
ั่
ศษิ ย์เป็ นคนดี มีความรู้ ดังนัน้ เมื่อเข้าสู่วชิ าชีพครูแล้วต้องตระหนักถึงจิตสานึกของความเป็ น
ครูให้มชี ดั เจน โดยการสร้างรูปแบบและเป็ นตัวอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นการพูด กิรยิ ามารยาท การแต่ งกาย
ตลอดจนการพิจารณาความ ผิด ชอบ ชัว่ ดี หากมองในแง่มุมของการปฏิบตั งิ าน ครูต้องอุทศิ เวลาในการทา
หน้าทีข่ องตนเอง ไม่ละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าที่ จากที่กล่าวมาก็เป็ นหลักปฏิบตั หิ นึ่งซึง่ ตรงกับระเบียบในการ
กาหนดจรรยาบรรณในวิชาชีพครูอกี ด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะอยู่ท่ามกลางการสังเกตเฝ้ ามองของศิษย์และ
สังคมภายนอก การประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูอย่างมีจติ สานึกความครูจงึ มีความสาคัญ อย่างยิง่ ทีจ่ ะทาให้ผทู้ า
หน้าทีค่ รูคงคุณค่า มีศกั ดิศรี
์ ในวิชาชีพและบ่งบอกถึงความเฉพาะในวิชาชีพครูได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
การมีจติ สานึกของความเป็ นครู ไม่ใช่เป็ นเพียงความสานึกในบทบาทภาระหน้าทีท่ ต่ี ้องรับผิดชอบ
ตามสถานภาพหรือ ต าแหน่ ง ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ไ ด้ม าเท่ า นั น้ เมื่อ กล่ า วถึง ในบทบาทหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบของครูแล้ว จะหมายถึงภารกิจทีผ่ เู้ ป็ นครูต้องกระทาให้เสร็จสิน้ สมบูรณ์ ซึง่ ควรให้ความสาคัญโดย
อาศัยหลัก คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย หรือด้วยความสานึกในความถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะ
ต่ า งๆ ด้ว ย ฉะนัน้ ผู้เ ป็ นครูควรหมัน่ ฝึ ก ฝน สารวจหรือ สัง เกตตนเอง และปรับ ปรุ ง แก้ไขตนเองให้อยู่ใ น
10

พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว, ข้ำรำชกำรไทย “ควำมสำนึ กและอุดมกำรณ์ ”. พิมพ์ครัง้ ที1่ , (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 20.
11
Mitra, A. Fundamentals of Quality Control and Improvement. New Jersey : Prentice Hall, Inc.PlaceConsciousness in Teacher Education. Journal of Research in Rural Education. [ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า:
http://jrre.vmhost.psu.edu/wp-content/uploads/2014/02/23-7.pdf. 1998. [19 มกราคม 2561]. หน้า 39.
12
นิเชต สุนทรพิทกั ษ์. เส้นทำง...ครู. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. (พระนครศรีอยุธยา : เทียนวัฒนาพริน้ ติ้ง, 2550). หน้า 4-5.
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บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็ นครูท่ดี อี ยู่ตลอดเวลา โดยควรเริม่ ฝึ กที่กระบวนการพัฒนาทางด้ าน
กายภาพ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของครูให้เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพครู ซึง่ จะทาให้
ผูเ้ ป็ นครูเกิดเข้าใจในวิชาชีพ และความมันใจในตนเองมากขึ
่
น้ ด้วย

สรุป
จิตสานึกในหน้าทีข่ องความเป็ นครู เป็ นการกระทาทีบ่ ุคคลผูป้ ระกอบอาชีพผูส้ อน มีความคิดความรูส้ กึ
ทีด่ ี มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และมีคุณธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน ทาให้บุคคลนัน้ สามารถควบคุม
กากับ และตัดสินใจแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ โดยการแสดงออกในการกระทา
ของผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะจิตสานึกของความเป็ นครู อันได้แก่ การมีสติปัญญาไหวพริบดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์
ขัน จิตใจกว้าง มีความเมตตากรุณาผู้อ่นื ยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของนักเรียน และเป็ นผู้มี
ความอดทนอดกลัน้ ต่อคาพูด เหตุการณ์ ผลกระทบ หรือการกระทาจากสิง่ ต่างๆ โดยสามารถใช้หลักเหตุและ
ผลเข้าแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ รวมทัง้ ด้านกระบวนการเรีย นการสอนนัน้ ครูต้องมีความเข้าใจในวุฒภิ าวะของ
นักเรียน หลักจิตวิทยาการเรียนการสอน และมีความรอบรูใ้ นด้านสังคมที่มผี ลต่อการทางานและการดาเนิน
ชีวติ ทัง้ ในและนอกห้องเรียนอีกด้วย
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