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บทคัดยอ 
ผูวิจัยตองการตามหาครูและการฝกครูในอุดมคติ โดยครูมีการพัฒนาดานในของตนเองควบคูไปกับการสอนกระแส

หลัก งานวิจัยเปนไปเพื่อตอบวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการท่ีทําใหเกิดการพัฒนามิติดานในของครูตาม
แนวทางของสถาบันการศึกษาสัตยาไส   และ 2) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงมิติดานในของครูที่ไดรับการอบรมตามแนวทางของ
สถาบันการศึกษาสัตยาไส โดยมีวิธีการวิจัยคือ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม การตอบแบบสอบถาม การ
สังเกตอยางมีสวนรวมและการทําบันทึกการเรียนรู จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลซึ่งไดแก ขอมูลเชิงเอกสาร และสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทราบถึงคุณลักษณะความเปนครูจากมิติดานใน และ กระบวนการพัฒนาครูจากมิติดานใน  และการวิเคราะหขอมูล
จากการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุมและบันทึกสวนบุคคลเพื่อหากระบวนการอบรมและขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงจากมิติดานในของผูเขารวมอบรม 

ผลการวิจัยพบวา 1)คุณลักษณะของครูที่มีการพัฒนามิติดานในตามแนวทางการศึกษาสัตยาไสประกอบดวย 4 
ประการคือ ครูเปนผูเขาถึงใจตนเองกอน ครูที่เปนตัวอยาง ครูที่มีความรักความเมตตา และครูที่คิดถึงประโยชนของเด็กกอน
ประโยชนตน  โดยมีกระบวนการฝกอบรมครูเพื่อการพัฒนาครูจากมิติดานในตามทัศนะของผูทรงคุณวุฒิคือ การอยูรวมกันในบริบท
ของโรงเรียน ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอความสงบ เปนระยะเวลานานพอสมควรโดยใหความรูควบคูไปกับการปฏิบัติจริง 
คุณลักษณะดังกลาวจะสงผลใหครูสามารถเขาถึงจิตใจของนักเรียน นักเรียนก็จะจดจําแบบอยางของครูมาปฏิบัติในชีวิตของตน 2)
กระบวนการท่ีใชในการอบรมในหลักสูตรSSEHV แบงออกไดเปน2 สวนหลักคือ การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ผูเขารวมอบรมไดอาศัยอยูรวมกันเปนเวลา 9 สัปดาหในบริบทของโรงเรียนสัตยาไสท่ีเต็มไปดวยความรักความเมตตาของครูและ
นักเรียนที่มีตอกัน มีเทคนิค5 ประการในการจัดการเรียนการสอนคือ การทําสมาธิ การเลาเร่ือง การสวดมนต การทํากิจกรรมกลุม การ
ใชคําคมและบทกวี และการรองเพลงกลุม 3) หลังจากเขารวมอบรมผูเขารวมเกิดการเปล่ียนแปลงดังน้ี การเห็นเขาใจและยอมรับ
ตนเอง  มีความใสใจคนรอบขาง  การเห็นและขยายความรักความเมตตาใหกับผูอื่น  ปรับตัวเขากับสิ่งใหม  ปรับเปลี่ยนมุมมองการ
มองโลก  เห็นสิ่งตางๆตามความเปนจริง  เห็นหรือคนพบศักยภาพภายในตนเอง  มีวินัยแบงเวลาได และ แยกแยะถูกผิด ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกิดจากอิทธิพลตางๆดังน้ี เด็กนักเรียนภายในโรงเรียน ครูผูสอน ครูในโรงเรียน การทํางานรวมกัน เนื้อหาการ
บรรยายและกิจกรรม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การไดอยูรวมกันเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน การปฏิบัติภาวนา และ ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมท่ีเงียบสงบรอบๆตัว 
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ABSTRACT 
 

The researcher has a dream of finding a program for teacher development 
from within, which would be able to cultivate a teacher’s spirituality.  Two objectives 
of this study are 1) to study Sathya Sai Institute’s program in teacher development 
from within, and 2) to study the participants’ transformation from within after 
attending the program. The methods used in this research include literature review, in-
depth interview, focus group interview, questionnaire, participatory observation, and 
journaling.  All collected data were analyzed to elaborate the processes of teacher 
development, as well as the teacher’s inner qualities found after attending the program.  

The results are revealed in 2 main features.  1) The processes of teacher 
development 1.1) must lead to the Sathya Sai Teacher’s 4 core qualities: self 
awareness, teacher as a role model, love and compassion, and paying attention to 
students as the first priority, which are made possible by teachers and students staying 
together in the school’s peaceful environments for a period of time so that the 
teachings touch the student’ hearts and allow them to voluntarily follow the teachers 
behavior; and 1.2) could be made up of 2 parts: lectures and direct experiences.  
During the program, participants lived together for 9 weeks in the school where love 
and compassion was all around.  The essential techniques used for training included 
sitting-meditation, praying, storytelling, group singing, poem reading, and group 
activities. 2) After attending the program, the transformation found in participants 
included an increase in self awareness, care for others, acceptance and expansion in 
loving and compassionate mind, and self adjustment to new environments.  
Furthermore, participants showed the shift in personal perspectives, more realistic 
mind, self discipline, and discernment.  Such transformation was affected by the long 
term livelihood of both students and teachers in the school, the sense of belonging to 
the school, the content of the lecture, group working, and sightseeing to different 
cultural places, mindful meditation, and the school’s peaceful surroundings. 
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