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คำ�นำ�
สังคมไทยตืน่ ตัวกับกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก ขณะเดียวกัน
ก็กังวลใจกับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เป็นห่วงกันว่าคุณภาพ
การศึกษาทีเ่ ป็นอยูจ่ ะไม่สามารถเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมกับการแข่งขัน
เด็กไทยจะไม่มีความสามารถเพียงพอในเวทีโลก ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจะตกต�ำ่ ลง หากไม่เร่งแก้ไขคุณภาพการศึกษา
หลายคนวิจารณ์ว่า ไทยลงทุนด้านการศึกษามาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้
ยังต�่ำกว่าที่ควร
หากคุณเชือ่ ว่าคุณภาพครูเป็นหัวใจส�ำคัญของการศึกษา รายงาน
วิจัยความสุขของครูเล่มนี้ จะฉายภาพในอีกแง่มุมหนึ่งให้คุณเข้าใจถึง
สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ วิถีชีวิต และจิตวิญญาณของคุณครู
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คณะผู้วิจัยจากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
น�ำโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ครูจากสามจังหวัด เพื่อท�ำความเข้าใจในความสุขของครู
ข้อมูลทีไ่ ด้ชว่ ยสะท้อนให้เราฉุกคิดว่า การปฏิรปู การศึกษาน่าจะน�ำปัจจัย
คุณภาพชีวิตของครูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมการ
ในบทบาทของผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ซึ่งเป็น
หน่วยงานความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผมมีความยินดีทไี่ ด้เป็นส่วนหนึง่
ของการศึกษาชิ้นนี้
ขอขอบคุณคณะผูว้ จิ ยั ทุกท่านทีส่ ร้างสรรค์ผลงานคุณภาพอีกชิน้ หนึง่
ให้กับงานวิจัยในชุดความสุขคนไทย ผมเชื่อมั่นว่าข้อมูลในรายงาน
ฉบับนีจ้ ะช่วยเติมความสมบูรณ์ ให้เราเข้าใจเรือ่ งความสุขคนไทยไปอีก
ขั้นหนึ่ง

นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
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บทนำ�

ครูคือใคร
ความหมาย
ตามพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน (2546)
ได้อธิบายค�ำว่า “ครู” ไว้คอื หากเป็นค�ำนาม มีความหมาย
แปลว่า ผู้สั่งสอนศิษย์หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์
หากเป็นค�ำวิเศษณ์ในภาษาบาลี แปลว่า
หนัก สูง และค�ำวิเศษณ์ในภาษา
สันสฤต แปลว่า ใหญ่หรือหนัก

หัวใจ
ของ
ความเป็น
ครู
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ซึ่งนอกจากความหมายของ
ครู ตามพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต สถานแล้ ว นั้ น
ยั ง คงมี ผู ้ ใ ห้ ค วามหมายของ
“ครู ” ไว้ อี ก มากมาย (อ้ า งใน
รัตนวดี โชติกพนิช, 2550) อาทิ

ยนต์ ชุ่มจิต (2541) ได้อธิบายค�ำว่า “ครู” ไว้ดังนี้
1. ครู เป็นผู้น�ำทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง
2. ครู คือ ผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
เป็นผู้มีความหนักแน่น ควรแก่การเคารพของศิษย์
3. ครู คือ ผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ท�ำหน้าที่สอน
มักใช้กับผู้สอนในระดับต�่ำกว่าวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good. 1973)
ได้ให้ความหมายของ “ครู”(Teacher) ไว้ดังนี้
1. ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถในการให้คำ�แนะนำ�

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน
2. ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามาก
หรือดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถช่วย
ให้ผู้อื่นเกิดความเจริญก้าวหน้าได้
3. ครู คือ ผู้ที่เรียนสำ�เร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบัน
การฝึกหัดครูและได้ใบรับรองทางการสอนด้วย
4. ครู คือ ผู้ที่ทำ�หน้าที่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์
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“ครู” ในความหมายอื่นๆ เชิงเปรียบเปรย
1. “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ผู้ที่เสียสละ เอาใจใส่เพื่อ

ความเจริญของศิษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรได้รับความเคารพ
เทิดทูน
2. “ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ” หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ลูกศิษย์ที่จะปฏิบัติตัวตามอย่างครู
3. “ครู คือ ผู้แจวเรือจ้าง” หมายถึง อาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ร�ำ่ รวย ครูตอ้ งมีความพอใจในความเป็นอยูอ่ ย่างสงบเรียบร้อย
ไม่หวั่นไหวต่อลาภ ยศ และความสะดวกสบาย

“ครู”
ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความส�ำคัญอย่างยิ่งในระบบ
การศึกษาของประเทศ อันเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตของชาติ
ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
ความตอนหนึ่งว่า
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““....อาชีพครูถือว่าส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพราะครูมบี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญมั่นคง และก่อนที่จะ
พั ฒ นาบ้ า นเมื อ งให้ เ จริ ญ ได้ นั้ น
จะต้ อ งพั ฒ นาคน ซึ่ ง ได้ แ ก่ เ ยาวชน
ของชาติ เ สี ย ก่ อ น เพื่ อ ให้ เ ยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์
ทุ ก ด้ า น จึ ง สามารถช่ ว ยกั น สร้ า ง
ความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้....””

ครูคือ
คนสำ�คัญ

... สุขที่สุด
ในจุดที่เป็น ...
ภายใต้ความหมายของค�ำว่า “ครู”
จึงประกอบด้วยความรับผิดชอบ
มากมาย ดังนัน้ ค�ำถามทีก่ อ้ งอยูใ่ น
โสตประสาทของนักวิจัยความสุข
คือ ความสุขของครูมีหรือไม่ และ
ถ้ามีแล้ว ความสุขนั้นอยู่ ณ จุดใด
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ประชากรตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้
ตัวอย่างครูที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “สมดุลแห่งความสุขครู” นี้ เป็นการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 จากการสนทนากลุ่มครู 3 พื้นที่
จ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน คือ
1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเมืองหลวงของประเทศ
		 จากครูชาย 7 คน และ ครูหญิง 7 คน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเขตตลิ่งชัน
2. พื้นที่เขตเมืองจังหวัดนครปฐม จากครูชาย 7 คน และครูหญิง 9 คน
		 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอ�ำเภอพุทธมณฑล
3. พื้นที่เขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรี จากครูชาย 5 คน และครูหญิง 5 คน
		 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอ�ำเภอทองผาภูมิ
โดยมีลักษณะทางประชากรของตัวอย่างครูของการศึกษาครั้งนี้ดังตารางด้านล่าง
เขตพื้นที่
จ�ำนวน
ที่ศึกษา/เพศ ตัวอย่าง
กรุงเทพมหานคร
ชาย
7
หญิง
7
เขตเมือง นครปฐม
ชาย
7
หญิง
9
เขตชนบท กาญจนบุรี
ชาย
5
หญิง
5
รวม
ชาย
19
หญิง
21
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อายุ
เฉลี่ย

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส

การศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท

27.6
29.6

5
3

0
2

5
5

0
0

41.9
43.3

4
4

3
3

7
7

0
0

33.6
35.9

5
5

2
4

6
9

1
0

35.1
36.9

14
12

5
9

18
21

1
0

อายุเฉลี่ยของตัวอย่างครูชายคือ 35 ปี และครูหญิงประมาณ 37 ปี ส่วนใหญ่
ทั้งครูชายและครูหญิงเป็นโสดมากกว่าสมรส แต่เกือบทุกคนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีเพียงตัวอย่างครูเพียงคนเดียวที่จบระดับปริญญาโท
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บทที่ ๅ

การก้าวมาเป็นครู
เส้นทางชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย มีจุดมุ่งหมาย
มีความฝัน มีการด�ำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนฝันอยากเป็นหมอ บางคนฝัน
อยากเป็ น พยาบาล บางคนฝั น อยากเป็ น ต� ำ รวจ และเช่ น เดี ย วกั น ก็ มี
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็น “ครู” และครูแต่ละคนย่อมจะมีอุดมการณ์
แรกเริม่ ในการมาเป็นครูไม่เหมือนกัน ครูบางคนได้รบั แรงบันดาลใจตัง้ แต่เยาว์วยั
จากการได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว คนรอบข้าง หรือสถาบันการศึกษา
ครูบางคนอาจไม่เคยมีอุดมการณ์ความเป็นครูมาก่อนเลย หากแต่เมื่อมา
ประกอบอาชี พ ครู ก็ ต ้ อ งมี ค วามพยายามสร้ า งอุ ด มการณ์ ค รู ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น
เพราะครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจ้างสอน เพื่อรายได้เป็นเงินตอบแทนเท่านั้น แต่ครู
เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติ มีศกั ดิศ์ รี ทีจ่ ะต้องด�ำรงรักษาไว้ให้สมควรแก่การถูกยกย่อง
สรรเสริญ (จามจุรี จ�ำเมือง, 2555)

ฉันจะเป็น
ครูที่แท้จริง
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“ครูที่แท้จริง”
ทำ�งานเพื่อช่วยโลก เพื่อยกโลก เพื่อสร้างโลก
ไม่ได้ทำ�เพื่อเงินเดือน

พุทธทาสภิกขุ
การศึกษาความสุขของครูพบว่า เหตุผลของครูในการเลือกเส้นทางประกอบ
อาชีพครูนั้นมีมากมายหลายแนวคิด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครู
ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ครู ข องครู แ ต่ ล ะท่ า นนั้ น เกิ ด จากปั จ จั ย ที่
แตกต่างกันออกไป บ้างก็เป็นความใฝ่ฝันที่ชื่นชอบอาชีพนี้มาตั้งแต่จำ� ความได้
บ้างก็มีครูในดวงใจเป็นต้นแบบ บ้างก็เกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่รับราชการครู
จึงเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูและได้เจริญรอยตามมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นทาง
ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจที่ จ ะเป็ น ครู นั้ น เกิ ด ขึ้ น มาตั้ ง แต่ เ ด็ ก โดยคนรอบข้ า ง ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจากค่านิยมในสังคมไทยที่มีต่อครูนั้นเป็นมุมมองที่ดี โดยมองว่า
อาชีพครูเป็นอาชีพทีม่ เี กียรติและมีความมัน่ คง ท�ำให้เกิดการปลูกฝังตัง้ แต่เด็กว่า
โตขึ้นต้องเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ำรวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 6
ประจ�ำปี 2558 พบว่า

1 ใน 5

อาชีพในฝันของเด็กไทยคือ

}ู ครู
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โดยให้เหตุผลว่า ครู เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือท�ำให้ผู้อื่นมีความสุข
และเกิดจากการได้รบั แรงบันดาลใจมาจากคนในครอบครัว (อเด็คโก้ประเทศไทย,
2558 อ้างใน บทความ “อาชีพในฝันของเด็กไทย”, 2558) แต่ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ในวันนีท้ กุ คนล้วนได้ท�ำตามความตัง้ ใจของตนเองทีอ่ ยากจะเป็น
ครูนั้นได้ส�ำเร็จผ่านเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ

“ ตอนแรกที่ผมเรียนดนตรี ผมเห็นครูเป็นแบบอย่าง
ครูเขาสอนดีมคี วามเอนเตอร์เทรน มีความรักเด็ก ดูแลเด็ก
ท�ำให้ผมรู้สึกว่าอยากเลียนแบบครู ตอนนั้นอยู่ประมาณ
ป. 5 ก็บอกครูว่าผมจะเป็นแบบครู ตั้งแต่นั้นผมก็ด�ำเนิน
รอยตามท่านมาตลอด”
(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)

“ อาจจะด้วยความที่คุณพ่อเป็นครู
เลยเรี ย นรู ้ และอยากจะเป็ น เหมื อ น
คุ ณ พ่ อ ตอนสอบได้ ไ ด้ พ ยาบาลกั บ ครู
ก็เลือกมาเป็นครู”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง
จ.นครปฐม)
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การเกิดศรัทธาในความเป็นครูผู้ให้
ครูบางคนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นครูหรือไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นครูตั้งแต่
แรกเริ่ม แต่เพราะได้พบกับโอกาสในการได้สอนหนังสือให้กับเด็กๆ ได้สัมผัสกับ
ชีวติ ความเป็นครู ได้เห็นหรือมีประสบการณ์เกีย่ วกับการได้เป็นผูใ้ ห้ จึงท�ำให้เกิด
ความศรัทธาในอาชีพครู และมีความต้องการที่จะเป็นครูเพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้ต่อ
ไป ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความศรัทธานี้จะผลักดันให้คนมาประกอบอาชีพครู
เพราะการเป็นครูนนั้ ไม่ได้มแี ต่ความรูใ้ นหลักวิชาการเท่านัน้ จึงจะเป็นได้ หากแต่
ยังต้องอาศัยแรงจูงใจในหลายด้านประกอบกัน เช่น ความมีศรัทธาในอาชีพครู
ความรักเด็ก รักการสอน เป็นต้น (รัตนวดี โชติกพนิช, 2550) การเกิดศรัทธา
ในความเป็นครูจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้คนก้าวมาเป็นครู ดังค�ำให้สัมภาษณ์
ของครูว่า
“ตัวทีพ่ ลิกผันแล้วท�ำให้
อยากเป็ น ครู คื อ นั ก เรี ย น
เมื่อมาแล้วคือเราอยากเห็น
ความส�ำเร็จของเขา แล้วเขาก็
ศรัทธาตอนที่เราเป็นครู ตรงนี้
เป็นแรงผลักให้เราไปเรียนต่อ
แล้วมาเป็นครู”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง
จ.นครปฐม)

“รู้สึกว่าการถ่ายทอดให้
ใครคนหนึ่ ง ไปแล้ ว ประสบ
ค ว า ม ส� ำ เ ร็ จ แ ล ้ ว รู ้ สึ ก ดี . . .
กลายเป็นว่าจริงๆ ไม่ได้อยาก
มาเป็นครูสอนหนังสือตามต�ำรา
แต่ว่าอยากถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเอง
รู ้ ม าไปเติ ม ความฝั น ของเด็ ก ๆ
บางคน ”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง
จ.นครปฐม)

พร้อมเติมฝัน
ให้เด็กๆ
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ความคาดหวังของคนในครอบครัว
กับความมั่นคงในชีวิต
ครูบางคนไม่ได้อยากเป็นครูด้วยความตั้งใจของตนเอง หากแต่ต้อง
กลายมาเป็ น ครู เนื่ อ งจากเป็ น ความคาดหวั ง หรื อ ความต้ อ งการของคน
ในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคาดหวังจากพ่อแม่ ซึง่ พ่อแม่คอื บุคคลทีม่ ี
อิทธิพลต่อแนวคิดและการตัดสินใจของลูกมากที่สุด และลูกเองก็เป็นบุคคลที่
พ่อแม่ย่อมจะคาดหวังในอนาคตว่าเมื่อลูกเติบโตเข้าสู่วัยแรงงาน ลูกจะต้องมี
อาชีพที่มั่นคง มีชื่อเสียงหรือมีเกียรติ มีเงินเดือนสูงๆ เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข อันรวมถึงช่วยส่งเสริมสถานะทางสังคมให้แก่
ครอบครัวด้วย ซึง่ พ่อแม่กจ็ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวผลักดันให้ลกู เป็นไปในสิง่ ทีพ่ อ่ แม่
ต้องการ (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2553)
ทัง้ นีจ้ ากการส�ำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ โดยนิตยสาร Real Parenting
ในเครือบริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ พบว่า
ร้อยละ

ร้อยละ

พ่อแม่อยากเห็นลูก
มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

อยากให้ลูกรับราชการ
(ข่าวสด, ม.ป.ป.)

93.6 60.1
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แล้วทำ�ไม
ต้องเป็น

ครู

อาจเพราะครูเป็นอาชีพรับราชการอาชีพหนึง่ ทีม่ คี วามมัน่ คง มีเกียรติ
ไม่ต่างจากอาชีพรับราชการอื่นๆ หากแต่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของ
ทุกคน โดยเริม่ ตัง้ แต่เข้ารับการศึกษาในวัยเด็ก ท�ำให้สงั คมเกิดการยอมรับ
ในวงกว้าง “ครู” จึงเป็นอาชีพแรกๆ ที่พ่อแม่คาดหวังให้บุตรของตนได้มี
อาชีพนี้ และนอกจากความคาดหวังของพ่อแม่ทตี่ อ้ งการให้บตุ รมีความมัน่ คง
ในชีวิตแล้ว ตัวครูเองก็เล็งเห็นว่าอาชีพนี้สามารถท�ำความมั่นคงในชีวิต
ให้คนในครอบครัวได้ด้วย เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น
ดังค�ำบอกเล่าของครูว่า

“ที่มาเป็นครูเพราะแม่บังคับ แม่บอกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง
และมีโอกาสได้กลับมาท�ำงานที่บ้าน….แล้วอาชีพที่มั่นคงที่นี่
(เขตชนบท) ก็มีแต่ครูเท่านั้น แล้วก็ให้พ่อแม่ได้คือค่ารักษา
พยาบาล ก็คือมั่นคงพอสมควร”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“เป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่กลัวว่าจะล� ำบากใน
อนาคตจึงอยากให้ทำ� งานทีม่ นั่ คง แต่แรกไม่ได้อยากเป็น”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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“สอนเอกชนมา 6 ปี สอนมหาวิทยาลัย 5 เดือน
แล้วก็มาบรรจุปี 53 ...มาสอบบรรจุเป็นครู เพราะสอน
มหาวิทยาลัยติดขัดเรื่องสวัสดิการพ่อแม่ คือพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่มสี วัสดิการตรงนี้ ไม่เหมือนข้าราชการ”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ผมเป็ น ครู เ อกชนมาก่ อ น แล้ ว ขอสอบเป็ น
ครูรัฐบาล เพราะเริ่มคิดเรื่องสวัสดิการ พอมีครอบครัว
ผมก็เริม่ คิดแล้วว่า เราไม่ใช่ตวั คนเดียว พอได้สวัสดิการ
ตรงนี้ ลูกของเราได้รักษาฟรี ...แฟนเป็นครูอัตราจ้าง
ไม่ใช่ราชการ ใช้ประกันสังคม ไม่มสี วัสดิการ เรือ่ งการ
รักษาพยาบาลของลูก ส่วนพ่อแม่ ผมไม่หนักใจ
เนื่องจากพ่อแม่ของผมใช้สวัสดิการของพี่สาว”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

20

จากการศึกษาครูทั้งสามพื้นที่มีข้อสังเกตได้ว่า ครูผู้หญิง
ส่วนมากมีแนวโน้มในการตัดสินใจมาเป็นครูจากความต้องการ
ของพ่อแม่สูงกว่าครูผู้ชาย เนื่องจากพ่อแม่มีความเป็นห่วง
และต้องการให้ลูกผู้หญิงกลับมาอยู่ใกล้ๆ ในขณะที่ครูผู้ชาย
ไม่คอ่ ยได้คำ� นึงถึงสถานทีใ่ นการปฏิบตั งิ านว่าจะต้องอยูใ่ กล้บา้ น
มากเท่าครูผู้หญิง สังคมไทยมีการก�ำหนดและคาดหวังบทบาท
หญิงชายไว้แตกต่างกันออกไปตามค่านิยมต่างๆ โดยผู้หญิง
และผู ้ ช ายจะรู ้ จั ก บทบาทและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ตกต่ า งกั น
ตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคมสร้างไว้ ซึ่งครอบครัว
จะเป็นผูร้ บั หน้าทีใ่ นการสร้างกระบวนการเรียนรูท้ สี่ บื ทอดต่อกันมา
อันจะเห็นได้จากการเลีย้ งดูทแี่ ตกต่างกัน เช่น เด็กผูช้ ายมีโอกาส
ได้ เ ล่ น นอกบ้ า น เล่ น ของเล่ น ที่ ห ลากหลายมี ค วามซั บ ซ้ อ น
มีจุดมุ่งหมาย และเป็นการแข่งขัน อันเป็นการเตรียมให้ผู้ชาย
มีทักษะในการจัดการและความเป็นผู้น�ำ ในขณะที่เด็กผู้หญิง
จะถูกจ�ำกัดให้เล่นแต่ในบ้าน มีของเล่นไม่กี่ชนิดและมีการเล่น
ที่ไม่ซับซ้อน อันท�ำให้ผู้หญิงอยู่ในกรอบของครอบครัวมากกว่า
ผู้ชาย (นาถฤดี เด่นดวง, มปป. อ้างใน ส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2554 )
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ฉันคือ
ความคาดหวัง
ของทุกคน”
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และที่ น ่ า สั ง เกตอี ก ประการคื อ ครู ที่ อ ยู ่
เขตชนบทส่ ว นใหญ่ นั้ น ต้ อ งการเป็ น ครู
(โดยเฉพาะเป็นครูรัฐบาล) เนื่องจากคาดหวัง
ในเรื่องสวัสดิการให้ พ ่ อ แม่ และบุ ต รของตน
ส่วนครูที่อยู่ในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มาเป็นครูเนื่องจากพ่ อ แม่ ค าดหวั ง
ให้ ลู ก มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ความแตกต่ า ง
ระหว่ า งพื้ น ฐานทางสั ง คมครอบครั ว ของครู
ในเขตชนบท และเขตเมื อ ง ซึ่ ง รวมถึ ง
กรุ ง เทพมหานคร ท� ำ ให้ ค รู ช นบทและเมื อ ง
มีบริบทต่างกัน และได้รับความคาดหวังจาก
ครอบครั ว ที่ ต ่ า งกั น ไปด้ ว ย ครอบครั ว ของ
ผู้ที่อาศัยในเขตชนบทจะมีความต้องการพึ่งพา
อาศั ย บุ ต รสู ง กว่ า ผู ้ ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นเขตเมื อ ง
ในด้ า นเศรษฐกิ จ และความต้ อ งการที่ จ ะให้
บุตรดูแลเมื่อเข้าสู่วัยชรา (พีรสิทธิ์ ค�ำนวณศิลป์
และประเสริฐ รักไทยดี, 2520 อ้างใน สุรภร
วิศิษฎ์สุวรรณ, 2549) สังเกตได้ว่าครูในเขต
ชนบทส่วนมากก็มาจากครอบครัวทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ชนบท ดังนัน้ จึงมีความคาดหวังในเรือ่ งสวัสดิการ
ให้พ่อแม่ และบุตร มากกว่าครูในเขตเมือง

พลาดในอาชีพอื่น แล้วหันมาเป็นครู
ครูบางคนอาจตัง้ ใจท�ำอาชีพอืน่ ให้ประสบความส�ำเร็จ แต่กลับไม่เป็นไปตาม
ที่คาดหวัง “ครู” ซึ่งอาจเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่เริ่มแรก หากแต่เป็น
เหมือนโอกาสทีจ่ ะได้เริม่ ต้นใหม่ จึงกลับเป็นตัวพลิกชีวติ อันก่อให้เกิดทัศนคติใหม่
กับความเป็นครู ยืนยันจากค�ำบอกเล่าของครู ดังนี้
“จบครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ..ตอนแรกตั้งใจ
ว่าจะเป็นทหาร ต�ำรวจ แต่สอบไม่ได้ คิดไปคิดมาก็ชอบ
ภาษาอังกฤษ ก็เลยไปเรียนต่อครุศาสตร์เอกอังกฤษ
แล้ ว ก็ ช อบอยู ่ กั บ เด็ ก ก็ เ ลยอยากเป็ น ครู แล้ ว ก็ อ ยาก
รับราชการด้วย”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“หนูหนีอาชีพครูมาตลอด จบมาไม่ได้จบครู ก็ไปเป็น
เจ้าหน้าทีน่ กั วิทยาศาสตร์อยูป่ ศุสตั ว์กอ่ น ตรวจโรคพิษสุนขั บ้า
แล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่เอกสารอยู่ราชภัฏ คือมีความรู้สึก
เหมือนตัวเองหนีอาชีพนี้มาตลอด แล้วสุดท้ายอายุเยอะ
หนีไม่พ้น ก็ต้องกลับมา พอกลับมารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองหนี
คือสิ่งที่ตัวเองชอบ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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ถึงแม้วา่ ครูแต่ละคนจะมีเรือ่ งราว
ของการก้าวมาเป็นครูทแี่ ตกต่างกัน
ทัง้ ทีต่ งั้ ใจและไม่ตงั้ ใจ
โดยบางคนเป็นครูตามที่ใฝ่ฝัน
บางคนเป็นครูเพราะมีศรัทธาของความเป็นครูผู้ให้
บางคนเป็นครูเพราะความต้องการของพ่อแม่
บางคนเป็นครูเพราะต้องการความมั่นคงในชีวิต
บางคนเป็นครูเพราะโอกาสมาถึง
แต่สุดท้ายแล้วในการก้าวมาเป็นครูนนั้ กลับพบว่า
ทุกคนล้วนหลงเสน่หข์ องชีวติ การเป็นครู
และเลือกจะเป็นครูอย่างเต็มใจ

โชคดีที่ได้เป็นครู

24
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บทที่ 2

วิถีชีวิตความเป็นครู
เส้นทางในการเดินไปตามความฝันของแต่ละคนนัน้
คงไม่ได้เต็มไปด้วยความราบรื่นบนเส้นทางที่โรยไปด้วย
กลีบกุหลาบเสมอไป อาจจะมีบา้ งบางเวลาทีต่ อ้ งพบเจอกับ
อุปสรรคขวากหนามต่างๆ ต้องใช้ความอดทนและจิตใจที่
เข้มแข็งเพือ่ ให้ผา่ นอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ในชีวติ ไปให้ได้
“ครู” ก็เช่นกัน เมื่อเข้าสู่อาชีพครูท่ีมีอุดมการณ์
และภาระหน้ า ที่อัน ยิ่ง ใหญ่ ย่ อ มจะต้ อ งพบกั บ ปั ญ หา
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฝันมากมายเพื่อให้ประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งใจไว้ในการเข้าสู่ความเป็นครู
และวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาของครู นั้ น ก็ จ ะต้ อ งตั้ ง อยู่ ใ นหลั ก
จริยธรรมของความเป็นครูด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
ก้าวเป็นครูได้อย่างสมบูรณ์
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พระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทาน
แก่ครูอาวุโส เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2523 (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552) ความตอนหนึ่งว่า
““...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ท�ำแต่ความดี คือ ต้องหมั่น
ขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ
ต้องหนักแน่น อดทน และอดกลั้น ส�ำรวมระวังความประพฤติ
ปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้อง
ซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตาม
อ�ำนาจอคติ...”

หนักแน่น
อดทน
อดกลั้น
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ระยะแห่งการปรับตัวแสนเหนื่อยและท้อแท้
แรกเริ่มของการเป็นครู ถือเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการปรับตัวที่สำ�คัญ
เนื่องจากภาระงานของครูนั้นค่อนข้างหนักจึงทำ�ให้ครูที่เข้ามาทำ�งานใหม่ๆ นั้น
ยังปรับตัวกับการทำ�งานไม่ได้ ไม่สามารถจัดระบบการทำ�งานของตนให้เข้าที่
เข้าทางได้ ทำ�ให้ครูเกิดความรู้สึกเครียด และเกิดความวิตกกังวลในการทำ�งาน
เพราะกลัวว่าจะทำ�ไม่ทนั ช่วงเวลานีจ้ งึ กลายเป็นช่วงเวลาทีแ่ สนเหนือ่ ยและท้อแท้
มากทีส่ ดุ สำ�หรับครู แต่เมือ่ ทำ�งานไปสักระยะหนึง่ แล้วก็เริม่ ทีจ่ ะปรับตัว จัดระบบงาน
ได้ดีขึ้น และคุ้นเคยกับงานที่ตนต้องรับผิดชอบ ความกังวลใจ และความรู้สึก
เครียดที่เคยมีก็ค่อยๆ หายไป

“ เป็นครูใหม่ๆ รู้สึกเหนื่อย
กั น หมด แต่ พ อไประยะหนึ่ ง
จะเข้าใจว่ามันคือหน้าที่ ทำ�ไป
เรื่อยๆ งานเยอะก็ทำ�ไปเป็น
เรื่องๆ ทำ�เท่าที่ทำ�ได้ ไม่ต้อง
ไปคาดหวั ง ว่ า วั น นี้ ต้ อ งเสร็ จ
ทัง้ หมดคาดหวังไม่ได้อยูแ่ ล้ว ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขต
เมือง จ.กาญจนบุรี)
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หน้าที่นอกเหนือจากการสอน
อาชีพครูนั้นไม่ได้มีแต่หน้าที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียนเท่านั้น
หากแต่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการสอนอีกหลายอย่าง เช่น การทำ�งานบริหาร
งานวิชาการ งานธุรการ งานกิจการนักเรียน งานเวรประจำ�วัน งานทีป่ รึกษาประจำ�
ชัน้ เรียน งานแนะแนว งานทะเบียน งานประเมินผลการเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
งานอาคารสถานที่ งานโครงการต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
เป็นต้น ซึ่งภาระงานเหล่านี้เป็นงานในหน้าที่ที่ครูทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ซึ่งจากงานที่ครูต้องปฏิบัตินั้นมีมาก และงานนอกเหนือในส่วนนี้บางครั้งก็ทำ�ให้
เกิดผลกระทบกับการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคนเป็นครู จึงกลายเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อความเครียดของครู (ทศพล บุญธรรม, 2547)

“ครูทุกคนมีงานพิเศษหมด มีงานสอนเป็นหลัก
แล้วต้องมีงานพิเศษ ทุกคนมีหมดเลย งานพิเศษเหล่านัน้
อย่างเช่น งานวิชาการ งานธุรการ ครูทุกคนจะมีหมด
นอกเหนือจากการสอน ซึ่งพิเศษจะเยอะมากในการ
นำ�เสนอในส่ ว นของเอกสารจะมี บ่ อ ย แล้ ว ยั ง มี ง าน
ครูประจำ�ชั้นอีก”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“บางครัง้ สอนอยูม่ เี ด็กมาทำ�เรือ่ งย้าย ลาออก หรือบางครัง้
มีผู้ปกครองมาขอวุฒิอย่างนี้ ...ถ้าสมมติว่างานทะเบียนมีหน้า
ที่ทะเบียนไปเลยแล้วเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเป็นแบบนี้ได้จะดีกว่า
อาชีพครูมหี น้าทีส่ อนอย่างเดียว ชีวติ จะมีความสุขสำ�หรับตัวเอง”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุร)ี

“เราทำ�หลายหน้าที่ทั้งครู ทั้งกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น
หน้าที่บางหน้าที่ ธุรการบางอย่างครูต้องทำ�หมดตั้งแต่รายงาน
รายละเอียด แล้วก็การประเมินอีก เอกสาร... มีเจ้าหน้าทีธ่ รุ การนะ
แต่ไม่พอ เราจะต้องลองเอง ทำ�บัญชีรายงานก็ต้องลงมือเอง
ประสานเอง”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
“ปั ญ หาคื อ มี ทั้ ง งานสอนและงานพิ เ ศษอื่ น ๆ เช่ น
งานสำ�นักงาน งานธุรการ เราต้องช่วยกัน แต่ผลกระทบก็คือ
จะตกไปทีเ่ ด็ก เด็กก็จะได้การเรียนไม่เต็มที่ ครูตอ้ งมาเตรียมโน่น
เตรียมนี่”
(ครูหญิง : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“ผมรู้ สึ ก ว่ า งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง หมายถึ ง
การต้ อ งทำ�เอกสารต่ า ง ๆ มั น เข้ า มารบกวนวิ ช าชี พ ของผม
พู ด ตามตรงว่ า ทุ ก ครั้ ง ที่ สมศ.เข้ า จั ด การโรงเรี ย นไหนก็ ต าม
เราจะต้องปลูกผักชีกันขึ้นมาก”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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จากการศึ ก ษา สั ง เกตได้ ว่ า ครู ผู้ ห ญิ ง มากกว่ า ครู ผู้ ช ายที่ รู้ สึ ก ว่ า
งานนอกเหนือจากการสอนที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำ�นั้นเป็นงานที่หนักและ
มีผลกระทบกับการสอนหนังสือเด็ก อาจจะเป็นเพราะโดยทั่วไป ครูผู้หญิงมัก
ถู ก มอบหมายให้ ทำ�งานธุ ร การหรื อ งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอกสาร และการเงิ น
ที่เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด ต่อเนื่องและใช้เวลานาน ส่วนครูผู้ชายมัก
ได้รับงานที่เป็นเรื่องกายภาพของโรงเรียน และการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นงานที่
ใช้เวลาไม่นานและไม่ต่อเนื่อง
“ครูผหู้ ญิงเค้าทำ�งานเอกสารเยอะกว่า
เพราะผู้หญิงชอบเก็บเอกสาร ด้วยความที่
เค้าเป็นเหมือนแม่บา้ น เค้าจะเก็บเยอะกว่า
แต่ ผู้ ช ายทำ�งานพวกปฏิ บั ติ ก าร ขนโต๊ ะ
เก้าอี้ ก็คือให้เหมาะกับร่างกาย”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง
จ.กาญจนบุรี)

การที่ ค รู ผู้ ห ญิ ง และครู ผู้ ช ายมั ก จะได้ รั บ งานที่ มี ลั ก ษณะต่ า งกั น
เนื่องจากความแตกต่างหลายอย่างในความเป็นหญิงและความเป็นชายที่เป็น
ตัวคัดสรรหน้าทีท่ เี่ หมาะสม เช่น สมรรถภาพร่างกาย สติปญ
ั ญา และทักษะต่างๆ
ทีเ่ กิดจากการขัดเกลาทางสังคมในลักษณะทีต่ า่ งกัน เป็นต้น ซึง่ ผลวิจยั ด้านสมอง
ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐฯ ได้ออกมาสนับสนุนว่า สมองของ
ผูห้ ญิงเหมาะกับทักษะทางสังคม และการจำ�สิง่ ต่างๆดีกว่าผูช้ าย จึงทำ�ให้ผหู้ ญิง
สามารถทำ�อะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่สมองผู้ชายมีระบบ
ประสาทการรับรู้ด้านต่างๆ และความสัมพันธ์ในการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ
ดีกว่าผู้หญิง (บทความ “สมองผู้หญิง-ผู้ชายทำ�งานต่างกัน”, 2556)
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ชีวิตการท�ำงานกับครอบครัว
“ครู” ถือได้วา่ เป็นบุคคลทีต่ อ้ งสวมบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน
ทั้งเป็นครูผู้สอน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นนักวิชาการ เป็นนักกิจกรรม รวมถึง
ที่ละเลยมิได้คือการเป็นผู้ดูแลครอบครัว
ครู บ างคนอาจมี ห น้ า ที่ ม ากกว่ า การเป็ น ลู ก ที่ ต้ อ งดู แ ลพ่ อ แม่ คื อ ต้ อ งดู แ ล
ผู้มีพระคุณ เช่น ปู่ย่าตายายร่วมด้วย หรือการเป็นพ่อหรือแม่ที่ต้องดูแลสามี
หรือภรรยาและบุตร ดังนั้นนอกจากชีวิตการทำ�งานแล้ว ชีวิตครอบครัวจึงเป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ครูทุกคนต้องจัดการ
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ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่ในการทำ�งานที่มาก จึงทำ�ให้เวลาที่ควรเป็นของ
ครอบครัวถูกเบียดมาเป็นเวลางาน หรือแม้แต่เวลาความเป็นส่วนตัวก็อาจมี
ไม่มาก แต่ก็พบว่าครูที่มีสถานภาพโสดนั้นจะสามารถจัดสรรเวลาส่วนตัวให้
ตัวเองได้มากกว่าครูที่มีสถานภาพสมรส (แต่งงานแล้ว) เพราะครูที่มีครอบครัว
แล้วจะมีภาระหน้าที่ที่มากกว่า และอาจจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวได้น้อย
จนบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัว อย่างไรก็ตาม หากใช้วิธีทำ�ใจได้
มีเพื่อนและครอบครัวให้กำ�ลังใจ ความเครียดก็จะลดลง ดังคำ�เล่าของครูว่า

ขอเวลา
ให้ครูสักนิด

“คือบางที 4 โมงครึ่ง ถ้าเกือบ 4 โมง
ถ้าบอกว่าประชุม เราจะรูส้ กึ ว่าอีกครึง่ ชัว่ โมง
เท่านั้นได้กลับบ้านแล้ว มันกลายเป็นต้อง
นั่งประชุมลากยาวถึง 6 โมง หรือทุ่มหนึ่ง
นั้ น คื อ ชี วิ ต เราหายไปแล้ ว ยายเคยทั ก
เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เคยคุยกันเลยนะ”
(ครูหญิง : โสด: โรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร)

“การเป็นครูไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง
แต่ถามว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่ง เพราะว่า
ตัวเองโสด โสดแล้วไม่ตอ้ งหาเวลาไปให้ใคร
แต่ว่าอยากมีเวลาเป็นของตัวเอง มีก็ดี”
(ครูหญิง : โสด: โรงเรียนนอกเขตเมือง
จ.กาญจนบุรี)
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“พ่อกับแม่เริม่ ถามว่า เงินเดือน
มั น คุ้ ม ค่ า กั บ การที่ เ ราทำ�งาน
หรือเปล่า ....เค้าก็เลยคิดว่าอยู่
บ้านเลีย้ งลูกดีกว่าไหม เค้าก็บอก
แต่ เ ราก็ มี ค วามสุ ข กั บ เพื่ อ น
กับนักเรียน และเราก็ยังอยากจะ
ทำ�อยู่ เพราะว่าอยู่บ้านก็จะเบื่อ
ก็คิดว่าเราก็ทำ�ไป เรายังอยากทำ�
ตรงนี้อยู่”
(ครูหญิง : สมรส: โรงเรียน
ในเขตกรุงเทพ-มหานคร)

“เพราะว่ า เหมื อ นอยู่ ไ กล
บ้านแล้ว มาเครียดเรื่องงานอีก
ก็เสียสุขภาพจิตพอดี ก็ต้องคิด
ให้สบายแล้วเราก็ค่อยๆ ปรับตัว”
(ครูชาย : สมรส: โรงเรียน
นอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

วิถีชีวิตความเป็นครูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครหลายคนวาดฝันไว้
ครูต้องมีหน้าที่ที่จำ�เป็นต้องปฏิบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มปรับตัว
เข้าสู่การเป็นครู การรับมือจัดการกับหน้าที่การงานต่างๆทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเอง ซึ่งครูต้อง
พยายามปรับตัวให้ทุกอย่างสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ครูต้อง
ใช้ความอดทน และความเสียสละอย่างมาก

35

ครูดีมีมากมาย หากเราได้กลั่นกรองดู
ยกย่องและเชิดชู ให้ปรากฏแก่ปวงชน
เป็นเครื่อง จรรโลงใจ ให้ครูไทยได้อดทน
มานะและฝึกฝนสร้างเด็กให้เป็นผู้นำ�
สังคมที่วุ่นวาย เพราะคนไร้ซึ่งคุณธรรม
แก้ได้โดยครูนำ� เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว
พ่อแม่รักลูกของท่านยิ่งดวงตา
ยังส่งลูกรักนั้นมาให้ครูสอน
ครูจึงควรเอาใจใส่เอื้ออาทร
และสั่งสอนลูกของท่านเหมือนลูกครู
อันครูไทยในป่าน่าบูชายิ่ง
สอนทุกสิ่งให้เด็กไทยได้สุขสานติ์
เปรียบประทีปเจิดจรัสชัชวาล
ส่องนำ�จิตวิญญาณของปวงชน
มนัส รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บทความ “ครูเป็นอาชีพทีเ่ สียสละและผูส้ ร้างทุกสาขาอาชีพ”
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=752
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บทที่ 3

บทบาทหน้าที่ของครู
ความคาดหวังของสังคม กฎเกณฑ์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ครูนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่คนในสังคมอยากจะเห็นบทบาทของครูตามที่คาดหวังไว้
ซึง่ ประกอบด้วย การประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่างทีเ่ หมาะสมกับอาชีพครู
มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียนไปสู่ความเจริญ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั นักเรียน รวมทัง้ บุคคลอืน่ ๆในชุมชนและสังคม
จึงท�ำให้ครูต้องปรับตนเองให้เป็นไปตามความคาดหวังของคนในสังคมและ
จรรยาบรรณของความเป็นครู ซึง่ การปรับตนเองนัน้ ก็อาจเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ง่ ผล
ต่อการเกิดภาวะความกดดันและความเครียดได้ (ทศพล บุญธรรม, 2547)

พร้อมรับ
ทุกความคาดหวัง
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หากแต่กระนั้นแล้ว ครูทุกคน
เมื่ อ ตั ด สิ น ใจก้ า วมาเป็ น ครู ย่ อ ม
พร้อมที่จะปรับตนเองเพื่อให้เป็นครู
ที่ ส มบู ร ณ์ ต ามความคาดหวั ง ของ
สังคม ด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นอาชีพที่
ขึน้ ชือ่ ว่าท�ำงานเพือ่ สังคมอาชีพหนึง่
ดังพระราชด�ำรัส พระราชทานเนือ่ งใน
วันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัย
วิ ช าการศึ ก ษาประสานมิ ต ร 15
มีนาคม พ.ศ. 2512 ความว่า

““… ผู ้ ที่ เ ป็ น ครู จะต้ อ ง
นึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่า
ถ้ า เป็ น ครู แ ล้ ว ลู ก ศิ ษ ย์ จ ะต้ อ ง
นับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสม
กับทีเ่ ป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึง่
แล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….””

จะเห็นว่าค�ำว่า “ครู” นั้น มีความหมายแม้ในภาษาอังกฤษ
ค�ำว่า TEACHER ได้บง่ บอกบทบาทหรือภาระหน้าทีข่ องครูไว้เช่นกัน
(รัตนวดี โชติกพนิช, 2550 ; ยนต์ ชุมจิต, 2553 ; สุปราณี จิราณรงค์,
2556)
ในบทนี้ได้อธิบาย ความหมายของค�ำว่า

TEACHER
ที่ประกอบไปด้วย

เรื่องการเป็นผู้บ่มเพาะองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ความเป็นผู้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี ความเป็นนักปฏิบัติ และเป็น
ผูต้ ดิ ตามประเมินผล องค์ประกอบเหล่านีม้ คี ำ� บอกเล่าของครูสนับสนุน
ซึ่งค�ำบอกเล่าเหล่านั้น ได้สะท้อนถึงวิถีคิด ความรู้สึกของผู้เป็นครู
อย่างหลากหลาย ดังนี้
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ผู้บ่มเพาะองค์ความรู้
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

T

- Teaching

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการสอน เพือ่ ให้นกั เรียนเป็นคนดี
และมีความรูใ้ นวิชาการทัง้ ปวง ซึง่ ถือว่าเป็นงานหลักของครูทกุ คนทีต่ อ้ ง
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างแรก ถือเป็น หัวใจความเป็นครู
จากค�ำบอกเล่าของครูคนหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการคิด
ของครู ที่ ก ล่ า วถึ ง เวลาในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสอนเด็ ก
นักเรียนนัน้ ก็เหมือนกับการทีค่ รูได้ให้เวลากับตัวครูเอง สะท้อนให้เห็นถึง
หัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง

หัวใจของความเป็นครู
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“ที่บ้านเค้ามองว่าผมท�ำงาน 7 วัน คือ 24 ชั่วโมง
ผมออกมาใช้ชวี ติ ข้างนอก(โรงเรียน)เป็นส่วนใหญ่ จะใช้ชวี ติ
ในบ้ า นแค่ ท านข้ า วเย็ น แล้ ว ก็ น อน ผมมองว่ า ทุ ก เวลา
แม้กระทั่งเวลาท�ำงานมันก็เป็นเวลาที่เรารัก มันเป็นการ
ใช้ชวี ติ มันเป็นการให้เวลากับนักเรียน เหมือนให้เวลาตัวเอง
อยูแ่ ล้ว แต่เราก็คงไม่ได้ไปอยูใ่ นงานตลอด อย่างผมอยูท่ นี่ ี่
ผมใช้เวลาท�ำงานตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 18 นาฬิกา อันนี้คือ
เวลาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนเด็กนักเรียน
ขณะเดี ย วกั น เวลาทั้ ง หมดผมถื อ ว่ า ก็ ใ ช้ กั บ ตั ว เองด้ ว ย
หลังจากนัน้ แล้วผมก็กลับไปถึงบ้านก็ทานข้าว อยูก่ บั ทีบ่ า้ น
จนก่อนนอนแล้วก็เข้านอน ผมมองว่าตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง
เราใช้เวลาส�ำหรับความสุขของตัวเอง”
(ครูชาย: โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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E

- Ethics

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่
นักเรียน ซึง่ นอกจากการสอนความรูท้ างวิชาการให้กบั นักเรียนแล้ว การสอนของ
ครูยังต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสม อบรมบ่มชีใ้ ห้นกั เรียนเป็นคนดีของสังคม นัน้ หมายความว่า การสอน
ของครูจะต้องมีความครบถ้วนทั้งหลักวิชาการและหลักการด�ำเนินชีวิตในสังคม

Learn
Life

“หากมี 9 ห้อง เราจะได้สอนห้องท้าย ซึ่งห้องท้าย ๆ ก็จะเป็น
เด็กที่มีพฤติกรรมค่อนข้างแย่ แต่อย่างที่บอกเด็กที่มีพฤติกรรม
ค่อนข้างแย่ บางครั้งเขาก็มีความน่ารักอยู่ในตัวของเขา แล้วเกิด
เราใช้วธิ กี ารทีม่ นั ถูกทาง คือ ประมาณว่ามีปญ
ั หาอยูท่ บี่ า้ นอยูแ่ ล้ว
แต่เราไม่ได้ไปหยาบกับเขาอีก ไปพูดดีๆ เหมือนเข้าใจเขา เขาก็จะ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม แล้วเด็กประเภทนีม้ เี ยอะ พอเขาชอบครูแล้ว
จะเปลี่ยนจากการที่แบบไม่เรียนเลย ก็จะเริ่มมาเรียน”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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ผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

A

- Academic / Action Research

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการหมั่นพัฒนาตนเองโดยเพิ่มเติม
ความรู้อยู่สม�่ำเสมอ ไม่ท�ำให้ตนเองเป็นคนที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ
ทั้งนี้อาจรวมถึงวิธีการในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ของนักเรียนด้วย ดังค� ำ
ให้สัมภาษณ์ของครูว่า

ท้าทายทุกวัน
สนุกทุกวัน

“ถามว่าหนักไหมไม่หนัก
แต่ท้าทายดี เพราะว่าเด็กแต่ละ
ห้องจะต่างกัน มันเลยท�ำให้เรา
รู้สึกว่าพอมาห้องนี้จะต้องเป็น
แบบนี้ มันท�ำให้เหมือนว่าแต่ละ
วันจะมีสงิ่ ทีท่ า้ ทายในชีวติ ท�ำให้
ชีวิตไม่เบื่อ ก็สนุก”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขต
เมือง จ.กาญจนบุรี)
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ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

C

- Culture Heritage

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดและสืบทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ี ซึง่ ท�ำได้ 2 ทาง คือ การปฏิบตั ติ นตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาติ และการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม ทั้งนี้อาจรวมถึงกิจกรรมภายในชุมชน
ที่ครูได้ช่วยให้เด็กเกิดการสืบทอด ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของครูว่า

“เป็นการเพิม่ ทักษะการเล่นดนตรีของเค้าด้วย
ให้เค้ารู้จักการท�ำงานเป็นทีมด้วย อะไรๆ อย่างนี้
หลายๆ อย่าง ผมมองว่าเด็กก็ได้ ชุมชนก็ได้”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)
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H

- Human relationship

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหมู่คณะ รวมถึงต่อโรงเรียนด้วย ซึ่งการมี
มนุษยสัมพันธ์ของครู ได้แก่ ครูกบั นักเรียน ครูกบั เพือ่ นครู ครูกบั ผูป้ กครอง/ชุมชน
ภาระหน้ า ที่ ข องครู อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ น อกเหนื อ จากการสอน การเป็ น
ครูทปี่ รึกษา การท�ำเอกสารประเมินต่างๆ การท�ำโครงการ และการดูแลครอบครัว
ของตนเอง คือการให้บริการแก่สังคมในด้านต่างๆ เช่น เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้
เป็นผูน้ ำ� หรือร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม เป็นต้น (ทศพล บุญธรรม, 2547)
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การที่ครูเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชนและสังคมนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโยงใย
ความสัมพันธ์ของครูเข้าไว้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการน�ำนักเรียนไปประกวด
แข่งขันในงานของชุมชน หรือการน�ำนักเรียนไปร่วมแสดงความสามารถ เช่น
การร�ำไทย ร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี ในงานบวช งานแต่ง งานประจ�ำปี
ของชุมชน เป็นต้น อันน�ำไปสู่ความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน และการพึ่งพา
อาศัยกันระหว่างคนในชุมชนกับครู ยิง่ ถ้าครูทำ� ความสนิทสนมกับคนในชุมชนมาก
ก็ยิ่งได้รับความเอ็นดูจากคนในชุมชนนั้นมากไปด้วย ดังค�ำบอกเล่าของครูว่า
“กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชนตรงนี้
มีเต็มไปหมดเลย เพราะว่าการเล่น
ดนตรีในส่วนนี้ผมมองว่าต้องมีการ
บริการชุมชนเยอะ ไม่ว่าใครจะบวช
ใครจะแต่ง ใครจะตาย ดนตรีก็ใช้ได้
หมด”
(ครูชาย : โรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร)
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“เย็นมาครูคนไหนเข้ามาชุมชน
หรือไปคลุกคลีชาวบ้าน ชาวบ้านจะชอบ
ครูคนนัน้ มาก ข้าวปลาอาหารแทบจะ
ไม่ต้องท�ำเองเลย เย็นมาก็บอกครูมา
กินข้าวทีบ่ า้ น ชอบความใกล้ชดิ ระหว่าง
ครูกับชาวบ้าน ชอบตรงนี้”
(ครูหญิง : โรงเรียนในในเขตเมือง)

ผู้เป็นนักปฏิบัติ

E

- Extra jobs

หมายถึง ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานพิเศษต่างๆ ขององค์กร เช่น
ท�ำงานธุรการ การจัดกิจกรรมนักเรียน หรืองานที่โรงเรียนมอบหมายให้ครูต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งก็มีมากมาย เช่น

การเป็นครูที่ปรึกษา

นอกจากหน้าที่หลักในการสอนหนังสือแล้วครูส่วนใหญ่มีภาระส�ำคัญคือ
การเป็นครูประจ�ำชั้น (หรือปัจจุบันเรียกว่า ครูที่ปรึกษา) ที่ต้องมีหน้าที่คอยดูแล
เด็กในปกครองเกี่ยวกับความประพฤติ การเรียน ตลอดจนการด�ำเนินชีวิต
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และคอยให้ค�ำปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่เด็กๆ
ที่อยู่ในความดูแล
“ได้เป็นครูที่ปรึกษาเด็ก ม.4 โรงเรียนเก่าแห่งหนึ่ง และตามเด็ก
จนจบ ม.6 ระยะเวลา 3 ปีอยูก่ บั เด็ก ก็เริม่ ผูกพัน เด็กมากินข้าวกลางวัน
กับเรา เขาก็ไม่ใช่เด็กมีเงิน เขามาอาศัยกินข้าวกับเรา บางคนก็หงุ ข้าวมา
บางคนเอากับข้าวมารวมกัน ช่วงแรกเด็กต่างจังหวัดพวกนี้แค่ตั้งใจ
จบ ม. 6 แล้วไปท�ำงานเป็นชาวไร่ แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เราไปสอนเขา
ผูกพันกัน 3 ปี เด็กเขาประทับใจเราแล้วเค้าก็อยากเป็นครูเหมือนเรา
พอเราย้ายมาอยู่โรงเรียนปัจจุบันนี้ เด็กก็ตามมาสมัครเรียนที่ราชภัฏ
10 กว่าคน ใครเข้าครูไม่ได้ ก็เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนการจัดการ
รู้สึกภูมิใจมาก เพราะพวกเขาเหล่านี้จากเด็กที่ไม่คิดเรียนต่อ คิดเพียง
จบ ม.6 แล้วเป็นชาวไร่ เราไปปรับทัศนคติเขา”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

47

การทำ�เอกสารประเมินคุณภาพการศึกษา
นโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการทีใ่ ห้มกี ารประเมินคุณภาพ
การสอนนัน้ ก่อให้เกิดภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของครูในการเตรียมการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร อาคารสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ
เพื่อรอรับการมาตรวจประเมินแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนได้รับผลประเมินที่เป็น
ที่น่าพอใจ

ถึงจะเหนื่อย
แต่ก็สู้นะ
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อย่างไรก็ตาม เสียงจากครูผทู้ ตี่ อ้ งคอยรองรับการตรวจประเมิน
ต่างๆ ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่อึดอัดของครูต่อการจัดการประเมิน
ต่างๆ ดังค�ำเล่าของครูว่า

“ปัจจุบนั รัฐบาลชอบประเมิน สมศ. ทุกโรงเรียน
ต้องสรรหาเอกสารมา ถามว่าผู้บริหารต้องการให้
โรงเรียนผ่านมา ต้องการสัง่ มา ครูไม่ทำ� ได้ไหม ก็ไม่ได้
ก็ต้องท�ำไป”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุร)ี

“ผมรู ้ สึ ก ว่ า มั น เข้ า มารบกวนวิ ช าชี พ ของผม
คือ อันนี้เราพูดตามตรงว่าทุกครั้งที่ สมศ. เข้าจัด
โรงเรียนไหนก็ตามเราก็จะต้องปลูกผักชีกันขึ้นมา
ถามว่าเมือ่ ประเมินผ่าน สมศ. แล้ว โรงเรียนได้เกณฑ์
จริงหรือไม่”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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ผู้ติดตามและประเมินผล

R

- Report and counseling

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการประเมินผล รายงานผลการเรียน
การสอนของนักเรียน และให้การแนะแนวแก่นักเรียน
การออกไปเยีย่ มเยียนบ้านของเด็กนักเรียน เป็นหนึง่ ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ สพฐ. ได้นำ� มาใช้ตงั้ แต่ปกี ารศึกษา 2552 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ซึง่ เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีผ่ เู้ ป็นครูจะได้รถู้ งึ ความเป็นอยูข่ องนักเรียน ตัง้ แต่วถิ กี ารใช้ชวี ติ
ตลอดจนอุปนิสยั ของนักเรียนเมือ่ ใช้ชวี ติ อยูน่ อกรัว้ โรงเรียน รวมทัง้ สภาพแวดล้อม
รอบตัวนักเรียน เพื่อที่จะน�ำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทราบถึงสภาพปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด อันจะเป็น
การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน และออกไปอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุข ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของครูว่า

“เด็กมีหลายรูปแบบ คือมันมีปัญหาอะไรที่เราได้รู้ ได้ดูแล
ได้ช่วยเหลือ ได้อะไรแล้วเรารู้สึกดีที่ได้ดูแล ได้ช่วยเหลือเด็ก”
(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“เรามีมาตรการเยี่ยมบ้าน โรงเรียนไปเยี่ยมบ้าน 100% คือ
ครูจะไปคุยกับผู้ปกครองถึงบ้านเลย ได้รู้จักหน้าตากัน....เด็กที่มี
ปัญหา เราต้องมีนั่งคิดว่าเราจะแก้เค้าอย่างไรดี คือวิธีที่จะท�ำให้
เค้าประสบความส�ำเร็จ เพราะว่าความเป็นครูเราอยากจะส่งเค้า
ให้ถึงฝั่ง”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

อย่างไรก็ตาม การจะแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนให้ได้ผลออกมาดีนั้น
จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย เพราะผู้ปกครองโดยเฉพาะ
พ่อแม่นนั้ เป็นบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเด็กในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นความคิด ความรูส้ กึ
และพฤติกรรม ซึ่งบางปัญหาผู้ปกครองเองอาจเป็นผู้ร่วมสร้างขึ้น จึงควรที่จะมา
รับรู้ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่ในบางครั้งผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่ได้
ให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมช่วยแก้ไขปัญหา อันท�ำให้ครูทำ� งานได้ลำ� บากขึน้
ในส่วนนี้

ตามติดชีวิตนักเรียน
งานลับสุดยอด
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“เด็กไม่มาโรงเรียน หรือมาสาย...ไปเยี่ยมบ้านเหมือนกัน
ผู้ปกครองต้องไปท�ำงานแต่เช้า เค้าเรียกลูกตื่นแต่เช้าแล้วไป
ท�ำงาน เย็นผู้ปกครองกลับมืด บางครั้งลูกยังไม่กลับ ผู้ปกครอง
หลับไปแล้วก็มี พอไม่เจอกัน โยนตังค์ให้ลูกแล้วก็ไป ลูกมา
โรงเรียนสาย ครูถามว่าไม่ได้ปลุกลูกเหรอ บอกว่าตัง้ นาฬิกาปลุก
ไว้ให้แล้ว เรือ่ งของเรือ่ งคือผูป้ กครองไม่มเี วลาให้ลกู ... เค้าบอกว่า
ถ้าให้มาเฝ้าลูก แล้วจะเอาอะไรกิน”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

การลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละคนนั้นนอกจากจะเป็นการติดตาม
ดูแลนักเรียนของครูแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ครูได้มีโอกาสพบปะกับคนใน
ชุมชน เกิดความผูกพันระหว่างครูและชุมชน ซึ่งโดยส่วนมากนักเรียนที่เรียน
ในโรงเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มาจากชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียน
“นอกเหนือจากงานในโรงเรียน
แล้วก็ต้องมีไปเยี่ยมบ้านเด็ก ไปเจอ
ผู้ปกครอง แล้วอาจจะรู้จักชาวบ้าน
ร้านค้ารอบๆ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง
จ.กาญจนบุรี)
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“เก็ บ ผั ก ไปกิ น (ผั ก ที่ ป ลู ก ใน
โรงเรี ย น) ถื อ ไปเยี่ ย มผู ้ ป กครอง
ไปเยีย่ มบ้าน ไปเยีย่ มเด็ก ไปถึง ไปกิน
ข้าวบ้านเด็กยังได้”
(ครูชาย: โรงเรียนนอกเขตเมือง
จ.กาญจนบุรี)

ของฝาก
จากผู้ปกครอง

สรุปได้วา่ ไม่วา่ จะเป็นครูในพืน้ ทีไ่ หน ทัง้ ครูในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร
ครูในเขตเมือง หรือครูเขตชนบท ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรียน
ชุมชนและสังคม อย่างคล้ายคลึงกันในแต่ละบทบาทหน้าที่ ทั้งในส่วนที่มาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน และความคาดหวังที่ได้รับจากสังคม ซึ่งบทบาท
หน้าที่ต่างๆ ของครูเหล่านี้ จะถูกด�ำเนินไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้วยความเต็มใจ ยกเว้นในเรือ่ งของการท�ำเอกสารเพือ่ ประเมินคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเสียงสะท้อนจากครูเป็นไปในทางลบ เนื่องจากบทบาทหน้าที่นี้ได้น�ำเวลาครู
ออกจากนักเรียน
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ค�ำว่า “ครู” เปรียบไว้ได้หลายอย่าง
ให้พ้นห้วงมหาชลาธาร

เปรียบ”เรือจ้าง”รับส่งผู้โดยสาร
ได้ข้ามผ่านถึงฝั่งสมตั้งใจ

เปรียบ “แม่พมิ พ์” กล่อมเกลาเฝ้าหล่อหลอม ทั้งโอบอ้อมการุณย์หนุนน�ำให้
ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอ�ำไพ
ให้ก้าวไปตามครรลองของชีวา
เปรียบ”แสงเทียน” ส่องสว่างทางมืดมิด
จากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญา

เพือ่ ให้ศษิ ย์แจ่มกระจ่างทางศึกษา
กลับเก่งกล้าเลิศล�ำ้ เพราะพร�ำ่ เรียน

คือ “ปูชนียบุคคล” เปี่ยมล้นค่า
ทั้งกายใจจิตวิญญาณท่านเฝ้าเพียร

ควรบูชาเคารพนบนอบเศียร
เพื่อนักเรียนเติบใหญ่นั้นได้ดี

ขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่อง
พร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลี

ชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรี
เป็นคนดีที่น่ายลชนชื่นชม

ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น
ในวันครูที่สิบหกมกราคม

ทีส่ ร้างสรรค์บม่ เพาะความเหมาะสม
ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน

jkrolling จาก dreampoem.com
ที่มา : http://www.tlcthai.com/poem/กลอนวันครู-แม่พิมพ์/
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บทที่ 4

อะไร...ทำ�ให้ครูทุกข์ ?
หากไม่เคยทุกข์ จะรู้จักสุขได้อย่างไร? จากการศึกษาที่ได้กล่าว
ไว้ในบททีผ่ า่ นมา อาจท�ำให้เห็นถึงสาเหตุความสุขของครูในแบบต่างๆ
จนลืมคิดไปว่า แท้จริงแล้วก่อนทีค่ วามสุขของครูจะเกิดขึน้ นัน้ ครูตอ้ ง
เผชิญกับความทุกข์ตา่ งๆ มาไม่นอ้ ย และครูบางคน ความทุกข์เหล่านีก้ ็
ยังคงอยู่ หรือเข้ามาเป็นช่วงๆ ให้ได้ทดสอบความอดทนกันอีก ในบทนี้
จะกล่าวถึงสาเหตุส�ำคัญที่สร้างความทุกข์ให้กับคนเป็นครู

ทุกข์นัก พักหน่อย
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ภาระหน้าที่อันหนักหน่วง
ในบางครั้ง ครูผู้สอนอาจมีการท้อใจบ้าง เมื่อต้องท�ำงานหลายๆ อย่าง
ทีไ่ ม่ใช่เฉพาะงานสอน และต้องดูแลเด็กนักเรียนหลายคน ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้
ผูเ้ ป็นครูนนั้ กังวลว่าตนเองจะไม่มเี วลาให้เด็กอย่างเพียงพอ และอาจจะส่งผลต่อ
การเรียนการสอนที่อาจจะให้เวลาเด็กนักเรียนไม่ได้เต็มที่ เพราะมีกิจกรรม หรือ
มีงานอื่นเข้ามาแทรกระหว่างเวลาเรียน
ทัง้ นีก้ ารทีค่ รูมภี าระงานมากมาย ต้องมีความรับผิดชอบเกีย่ วกับตัวนักเรียน
ต้องประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน และให้บริการแก่ชุมชน นอกจากนี้
ยังต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ท�ำให้ครูมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด อันเป็นปัญหาที่ท�ำให้ครูไม่มีความสุขใน
การท�ำงาน (โจนรินทร์ โกมลหิรัญ, 2551 อ้างใน สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์, 2554)

“เดีย๋ วเรียกประชุม ทัง้ นัดก่อนล่วงหน้า หรือว่าไม่กอ่ นล่วงหน้า
หรือว่าจะมีงานอื่นๆ เข้ามาตอนไหนก็ยังไม่ทราบ ยังไม่รู้เลย ก็จะ
เป็นผลกระทบกับเด็กเพราะว่าเราก็ไม่มเี วลาให้เค้าเต็มที่ พอมันเป็น
แบบนีด้ แู ลเด็กไม่เต็มที่ ผลการเตรียมสอนไม่เต็มที่ ผลการเรียนลดลง
ก็มผี ลกระทบทัง้ หมด เด็กก็จะคิดว่าครูไม่เข้าสอน ครูไม่วา่ ง มันก็เป็น
แบบนี้ โรงเรียนก็จะวุ่นวาย ครูก็จะไม่ใช่งานสอนอย่างเดียว ก็จะมี
งานอื่นๆ ที่จะต้องท�ำทุกอย่าง แม้กระทั่งแก้ปัญหาเด็ก ปัญหาของ
ตัวเอง ปัญหาเยอะแยะไปหมด”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)
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“ครู มี ภ าระงานเยอะ ต้ อ งดู แ ลเด็ ก ที่ ต นเองเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
(ครูประจ�ำชัน้ ) ดูแลชีวติ คนอืน่ ซึง่ บางครัง้ เวลาของความรับผิดชอบ
เด็กของครูคนหนึ่งอาจจะมีไม่พอ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“ปัญหาทีเ่ จอบ่อยคือเวลาเราบอกว่าลูกเค้าเป็นแบบนี้ เค้าก็
บอกลูกฉันไม่ใช่เด็กแบบนี้ ...บางที่เถียงแทนลูกก็มี กลายเป็นว่า
เราไปว่าลูกเค้า ...ผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจว่า ครูรับภาระเด็ก
2 พั น คนในโรงเรี ย น แตกต่ า งกั บ ที่ เ ค้ า รั บ ภาระลู ก คนเดี ย ว
แต่เค้าก็จะมองว่าก็ลูกฉัน ท�ำไมครูไม่ดูแล ...ไม่ได้ทุกข์กับเด็ก
ไม่ได้หนักใจกับเด็ก แต่หนักใจกับผู้ปกครอง เพราะว่าการแก้
ปัญหาต้องร่วมมือกัน หากเราท�ำฝ่ายเดียว ผู้ปกครองไม่เอาด้วย
เป็นไปไม่ได้”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

หนักใจ
อะไรอย่างงี้
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ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ขาดชีวิตส่วนตัว
ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นั้ น เป็ น ภาระอั น มากมายของครู ที่ มี ต ่ อ หน้ า ที่ ข อง
การเป็นครูที่โรงเรียน แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ครูก็ต้องมีบทบาทของการเป็นสมาชิก
ในครอบครัว ซึง่ ก็ตอ้ งมีภาระหน้าทีใ่ นการดูแลครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นในบทบาท
พ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกของตนเอง หรือในฐานะลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ผู้ให้ก�ำเนิด
แต่ดว้ ยภาระงานของครูมมี าก จึงส่งผลกระทบต่อภาระหน้าทีใ่ นการดูแลครอบครัว
ทั้งนี้การที่ครูต้องแบกรับภาระหน้าที่ทั้งในโรงเรียนและครอบครัวไว้พร้อมๆ กัน
อาจจะท�ำให้ต้องละเลยหน้าที่ในครอบครัวไป
การก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมส�ำหรับงาน
ครอบครัว สังคม และตนเอง คือสิง่ ทีเ่ ป็นความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน
(ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 2549) แต่ด้วยภาระงานของครูที่มากมายต่างๆ นั้น
จึงเป็นเรื่องการยากที่จะท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน
ส่งผลให้ครูเกิดความกังวลใจ ความทุกข์ใจที่ไม่สามารถให้เวลากับครอบครัว
มากเท่าที่ควร จะเห็นว่าความกังวลใจในเรื่องความไม่สมดุลระหว่างชีวิตและ
การท�ำงานมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งจากงานวิจัยในประเทศจีนพบว่า
แม้ผหู้ ญิงได้ทำ� งานนอกบ้าน แต่หน้าทีบ่ ทบาทในบ้านของผูห้ ญิงก็ยงั ถูกคาดหวัง
จากครอบครัวอยู่ (Qian & Qian, 2015)
ในสังคมไทย เพศหญิงได้รบั การขัดเกลาทางสังคมให้ตอ้ งมีความรับผิดชอบ
กับงานในครอบครัว เมื่อตนเองไม่สามารถรับผิดชอบงานในบ้านหรือครอบครัว
อย่างเต็มที่ ท�ำให้เกิดความเครียดมากกว่าเพศชาย นอกจากนีเ้ พศหญิงและเพศชาย
มีการมองชีวติ ทีแ่ ตกต่างกัน เพศชายไม่คดิ ปัญหาเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นาน สามารถ
ตัดใจได้ แต่ขณะทีเ่ พศหญิงเวลามีปญ
ั หามักนัง่ คิดกับเรือ่ งนัน้ ๆ อยูน่ าน ท�ำให้เกิด
ความเครียดและอาจส่งผลต่อความซึมเศร้าได้ (สมพร รุง่ เรืองกลกิจ และคณะ 2555)
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“บางครัง้ สับสนเรือ่ งการท�ำงาน สถานภาพหลายบทบาท เช่น
ในการจัดงานวันแม่ เราเชิญแม่ของเด็กๆ มาที่โรงเรียน เราก็ต้อง
เป็นแม่งาน แต่งานวันแม่ของลูกที่โรงเรียนลูก เค้าก็เชิญเราไป
เราก็ไม่ได้ไป ลูกก็มาบอกว่าแม่ไม่เคยไปงานวันแม่ของลูกเลย
แต่เราต้องมาจัดวันแม่ให้เด็กคนอื่น บางครั้งมันก็สับสนกันว่า
จะท�ำตรงไหนดี”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
“ตัวเองจะรูส้ กึ เหมือนกับว่าตัวเองต้องท�ำงานหลายอย่าง คือ
ต้องแบ่งภาระไปที่บ้านด้วย ในแง่ของต้องดูแลลูก แต่ว่าต้องมา
บรรจุที่นี่ ประเด็นคือความรู้สึกว่าไม่สมดุลในการท�ำงานกับชีวิต
ครอบครัว”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“คื อ ความเป็ น ครู มั น แบ่ ง เวลามาให้ โ รงเรี ย นเยอะมาก
จนกระทัง่ เราไม่รวู้ า่ ครอบครัวทีบ่ า้ นตัวเองเป็นอย่างไร มีบางช่วง
ที่หนักใจบ้าง แต่เราก็ต้องท�ำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ที่บ้านเรา
ก็ต้องท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกัน”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“พอกลับบ้านไม่คอ่ ยมีเวลาให้กบั ครอบครัว ครอบครัวไม่คอ่ ย
คุยกัน ก็จะเป็นอย่างนี้”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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School VS Family

ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนทีส่ องของเด็ก ครูจงึ เป็นอาชีพทีต่ อ้ งใช้ความอดทน
และเสียสละ เพื่อสร้างลูกศิษย์ให้ประสบผลส�ำเร็จในชีวิต ครูจึงย่อมคาดหวังว่า
ลูกศิษย์จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเรียน และ
การงาน ดังนัน้ ครูจะสุขหรือทุกข์จงึ ขึน้ อยูก่ บั ผลลัพธ์ของการทุม่ เทเสียสละอดทน
ของครูนนั่ เอง หากศิษย์นนั้ ไม่ประสบความส�ำเร็จตามความคาดหวังของครู จึงก่อ
ให้เกิดความผิดหวังและเสียใจ ซึง่ ครูมกั จะกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของตนเอง
อันเป็นอีกเรื่องที่สร้างความทุกข์ใจให้กับคนเป็นครู
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“ส่วนที่ผมคิดว่าเป็นความล้มเหลวมาตลอดเวลาก็คือว่า
ไม่สามารถท�ำให้เขารูส้ กึ เหมือนเรา อยากจะให้เขาได้รใู้ นสิง่ ทีเ่ รา
วาดฝันว่าจะให้เขารู้”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“ความทุกข์ของผมคือทุกข์ที่เด็กเป็นคนที่ไม่ดี ท�ำอะไรไม่ดี
ผมจะเสี ย ใจ แต่ ถ ้ า เขาท�ำ ข้ อ สอบไม่ ไ ด้ วาดรู ป ไม่ ไ ด้ ผ มไม่
ซีเรียส เพราะมันเป็นเรื่องของทักษะ เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้
ทุกๆ คนมีไม่เท่ากัน”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“เรื่องการสอนเด็กไม่มีปัญหา ก็ชอบอยู่ สอนได้ แต่ว่า
บางครั้ ง เราคาดหวั ง กั บ เด็ ก มากเกิ น ไป อยากจะให้ เ ด็ ก ได้
ตามที่เราวางแผนไว้...ความคาดหวังกับเด็กสูงเกินไปบางครั้ง
ก็เกิดความเครียดที่เขาไม่ได้ดังใจเรา”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ คือเสียใจเรื่องที่เด็กในห้อง ที่มีอยู่คนที่เราน่าจะพูดคุยกับ
เค้าให้ได้มากกว่านี้ เค้าออกจากโรงเรียนไปกลางคัน ซึง่ ผมเสียใจ
เสียใจตัวเองด้วยว่า เราน่าจะท�ำอะไรให้ดีกว่านี้ แล้วเราท�ำไม
ไม่ทำ� ส่วนหนึง่ ก็นา่ จะท�ำให้เค้ามีความคิดทีด่ กี ว่านีอ้ ะไรอย่างนี้
เสียใจว่าตัวเองน่าจะท�ำให้ดีกว่านี้ ”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ครูต่างจังหวัดทั้งในเมืองและชนบท
แสดงความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับลูกศิษย์มากกว่าครู
ในกรุงเทพมหานคร

ครูจะทำ�ให้ดีที่สุด
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รายได้น้อยกว่ารายจ่าย เกิดภาระหนี้สิน
อาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และสามารถเข้าถึงสวัสดิการและ
สิทธิตา่ งๆ ได้มากมาย เช่น สิทธิการรักษาพยาบาลทัง้ ของตนเอง บิดา มารดา บุตร ธิดา
ตลอดจนคู่ครอง การได้รับเงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญหลังเกษียณอายุ อันรวมถึง
การกูย้ มื เงินกองทุนครูทมี่ ดี อกเบีย้ ต�ำ่ ซึง่ ครูสว่ นใหญ่มกี ารกูแ้ ละมีหนีส้ นิ เนือ่ งจาก
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยทั้งนี้พบว่า ครูส่วนมากนั้นเป็นหนี้สินในระบบ
ทีจ่ ำ� นวนหนีส้ นิ นัน้ สามารถผ่อนได้อย่างสบาย บางคนเมือ่ หักหนีแ้ ต่ละเดือนแล้ว
อาจมีเงินเหลือเก็บบ้าง บางคนเมือ่ หักหนีแ้ ต่ละเดือนแล้ว ก็พอมีเงินใช้จา่ ยส่วนตัว
และครอบครัว โดยไม่สร้างหนีเ้ พิม่ แต่อย่างไรแล้วจากงานวิจยั พบว่า ผูท้ ไี่ ม่เป็นหนี้
มีความสุขมากที่สุด ผู้ที่มีความสุขรองลงมาคือ ผู้ที่เป็นหนี้แต่ไม่รู้สึกเป็นภาระ
ในการช�ำระเงินคืน ส่วนผู้ที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ผู้ที่เป็นหนี้และรู้สึกว่ามีภาระ
ในการช�ำระคืน (Gray et al. 2008 ; รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553)

กู้ไม่มาก เท่าที่จ�ำเป็น
“..ตั ว เองกู ้ ต ามสิ ท ธิ สวั ส ดิ ก ารครู คื อ ชพค. (ย่ อ มาจาก
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา) เพราะว่าจ�ำเป็น
ต้องเรียนปริญญาโท แล้วหลานก็เรียนหนังสือ ก็คือ กู้มา 3 แสน
เป็นก้อนแรกในชีวติ ทีเ่ ป็นหนี้ ..แต่วา่ ต้องเป็นหนีเ้ พราะว่ามันมีความ
จ�ำเป็นก็เลยต้องกู้ ถามว่าทุกข์ไหม ก็ไม่ เพราะว่าคิดว่าจะกูไ้ ม่เยอะ
ก็เท่าที่ตัวเองจ�ำเป็น”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

64

สามารถผ่อนได้ และมีเงินพอใช้ส�ำหรับด�ำรงชีวิต

“..เรามีเงินเดือนประจ�ำ เค้าให้เรากู้ ไม่ได้ให้กู้ว่าเงินเดือนเรา
1 หมื่น เราจะต้องใช้หนี้เค้า 9 พัน ก็ไม่ใช่ เค้าให้เราเหลือไว้ส�ำหรับ
ใช้ในแต่ละเดือน นอกจากว่าไปกูน้ อกระบบ ไปกูแ้ บบไม่มกี ารวางแผน”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

แม้มีหนี้ แต่อดทนใช้หนี้ โดยไม่สร้างหนี้เพิ่ม

“มีหนี้ธนาคารออมสิน(กู้มาเรียนสมัยเรียนหนังสือ-กยศ.)
ต้องผ่อนอยู่ เหลือค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ 5 พัน คือ ต้องอยู่
ให้ได้ในหนึ่งเดือน แต่กะว่าประมาณ 2 ปี น่าจะพ้นหนี้ กยศ. แล้ว
นอกจากนี้มีหนี้แต่บัตรเครดิตอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนเดือนละ 1400 บาท แต่ตัวเองเป็น
สมาชิก ชพค. นะ ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่เคยได้กู้ ตอนนี้หยุด
การกู้เพิ่ม ถ้าเราอดทนยอมใช้หนี้ อีก 3-4 ปี เราก็จะพ้นแล้ว”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)
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แม้มีภาระหนี้ แต่มีเงินออม
“...ยังไม่มหี นี้ แต่กำ� ลังจะสร้างหนี้ คือ หนีผ้ อ่ นรถ ถามว่าหนักใจ
กับหนีก้ อ้ นนีท้ จี่ ะกูไ้ หม ตอบว่าไม่หนักใจ คิดว่าผ่อนได้ แม้วา่ จะเป็น
ครูอตั ราจ้างเงินเดือนหนึง่ หมืน่ ห้าพันบาท ผมสามารถเก็บส่วนหนึง่ ไว้
ไม่น�ำมาใช้เลย เก็บไว้เลย”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

ความไม่มีหนี้
เป็นลาภอันประเสริฐ
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ไม่มีหนี้ แต่ไม่พอใช้

“...เงินเดือนไม่พอแน่นอน เพราะไม่ถงึ แม่ ปกติจะให้แม่ใช้
แต่ตอนนี้ไม่ถึงแม่ จะใช้จ่ายแค่เรา แต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร ขอแค่
เราไม่ขาด ไม่ขอแม่ก็ดีแล้ว แต่หมายถึงว่าพอใช้ก็คือบางครั้ง
ก็ขาด แต่เพราะแอบเก็บไว้ก่อนแล้วบ้าง มันก็ต้องไปหยิบตรงที่
เก็บมา แต่ไม่มีหนี้ ...พอเหลือ ก็เอาไปใส่เหมือนเดิม”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

จากการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่า ระหว่างครู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ครูในเขตเมือง และครูในเขตชนบท ครูในพื้นที่ไหน
มีความทุกข์มากกว่ากัน
หากแต่ครูในเขตพืน้ ทีต่ า่ งกัน ย่อมมีความแตกต่างกัน ทัง้ นีม้ กี ารศึกษาทีพ่ บว่า
ครูที่มีคุณภาพสูงๆ ส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือในเขตเมือง
เนือ่ งจากได้รบั ผลประโยชน์สงู กว่า รวมทัง้ ได้รบั ความสะดวกสบายมากกว่าครูใน
เขตชนบท (ส�ำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ซึง่ อาจท�ำให้เห็นว่า ครูในเขต
ชนบทจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคอย่างยากล�ำบากกว่าครูในเขตเมือง และครูในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยบริบททางสังคมต่างๆ ที่ไม่เอื้ออ�ำนวยมีสูงกว่าเขตเมือง
และกรุงเทพมหานคร
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I am a Teacher.
I love my students.

ระหว่างเส้นทางของความเป็นครู บางเรื่องราวอาจบั่นทอนก�ำลังใน
การท�ำงานจากการที่ครูต้องรับภาระหน้าที่มากมาย บางเรื่องราวส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตครอบครัวของครูเนื่องจากการไม่มีเวลา บางเรื่องอาจจะท�ำให้ครูท้อแท้
และผิดหวังจากการคาดหวังต่อนักเรียนทีต่ นทุม่ เท และบางเรือ่ งราวอาจท�ำให้ครู
ต้องต่อสู้มากขึ้นจากการเป็นหนี้สินแล้วต้องชดใช้ ซึ่งเปรียบเสมือนบททดสอบ
ความเป็นครูอย่างหนึ่ง หากเมื่อก้าวผ่านสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์เหล่านี้มาได้
ย่อมยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นมีความเป็นครูอย่างสมบูรณ์
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บทที่ 5

อะไร.....ทำ�ให้ครูสุข ?
ไม่ว่าจะอาชีพใด ย่อมต้องพบเจอกับปัญหา อุปสรรค
ความกดดัน ความเครียด ความเศร้า ความผิดหวัง ความทุกข์
รวมทั้งความสุข ความภาคภูมิใจ และความสมหวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทุ ก คนต้ อ งเคยผ่ า นมา แต่ ทุ ก คนก็ ห วั ง ว่ า จะมี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข
มากกว่าชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ “ครู” ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีทั้งสุข
และทุกข์ปะปนกันไป
ในบททีผ่ า่ นมา พบว่า บทบาทหน้าทีค่ รูทตี่ อ้ งรับผิดชอบ
มีหลายด้านในเวลาเดียวกัน ซึง่ บางครัง้ อาจท�ำให้สขุ หรือ บางครัง้
อาจท�ำให้ทุกข์หรือเครียด สุขที่ยิ่งใหญ่ของบางคน อาจเป็นเรื่อง
เล็กน้อยของอีกคน เช่นเดียวกันความทุกข์อนั ยิง่ ใหญ่ของบางคน
แต่บางคนอาจจะไม่รสู้ กึ ทุกข์รอ้ นเลยก็เป็นได้ ด้วยเพราะแต่ละคน
ให้ความส�ำคัญกับสาเหตุของความสุขและความทุกข์ต่างกัน
วิธีลดระดับความทุกข์และขจัดความทุกข์ที่มีให้หมดไป หรือให้
ทุกข์น้อยลงของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปด้วย
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สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำ�ไม

“เป็นไปไม่ได้ ทีจ่ ะมีชวี ติ อย่างมีความสุข ถ้าบุคคลไม่ดำ� เนินชีวติ ด้วยปัญญา
ด้วยความดีและความงาม และก็เป็นไปไม่ได้ ทีจ่ ะไม่มคี วามสุข ถ้าบุคคลด�ำเนิน
ชีวิตด้วยปัญญา ด้วยความดีและความงาม”
(เอพิคิวรัส อ้างใน พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2554.)
ในบทนี้ ได้อธิบายถึงสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ครูมคี วามสุข ดังรายละเอียด คือ
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รอยยิ้มของพ่อแม่ และก�ำลังใจจากคนใกล้ชิด
การท�ำให้พอ่ แม่ภมู ใิ จและมีรอยยิม้ ถือว่าเป็นความภาคภูมใิ จ
อันก่อให้เกิดความสุขอย่างล้นหลามของครูหลายๆ ท่าน เนื่องจาก
ครู ห ลายคนได้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กเดิ น เส้ น ทางของอาชี พ ครู ด ้ ว ย
แรงผลักดันของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกมีความมั่นคง
ในชีวิตการงาน ซึ่งการประสบความส�ำเร็จในการเริ่มก้าวเข้าสู่
เส้ น ทางแห่ ง ความเป็ น ครู จึ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ของความภู มิ ใ จแรก
ของครูที่ท�ำให้สมหวังพ่อแม่ ทั้งนี้จากการศึกษาของ รัชนีวรรณ
ช่างท�ำร่อง (2550 อ้างใน สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์, 2554) อธิบายได้ว่า
เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่สร้างความผูกพันอันดีให้กับ
สมาชิกในครอบครัว ได้มีการขัดเกลาให้ทุกคนในครอบครัวเกิด
ความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีกันภายในครอบครัว
ดังนัน้ เมือ่ ครอบครัวมีความสุข สมาชิกในครอบครัว คนเป็นครูกจ็ ะมี
ความสุขด้วย ดังค�ำบอกเล่าของครูว่า

“หากพ่อแม่ผมมีรอยยิ้มเกี่ยวกับผม แม้จะเป็น
ความภูมิใจไม่มากนักของคนอื่น แต่ส�ำหรับพ่อแม่ผม
เค้าภูมิใจมากขึ้นผมก็มีความสุขแล้ว แค่นึกถึงรอยยิ้ม
ของท่านผมก็ยิ้มออก”
(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“เป็นความภูมใิ จของพ่อแม่ เพราะว่าเขาดีใจ ภาคภูมใิ จ
ที่ลูกได้เป็น เหมือนเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ว่ามาตรงนี้แล้ว
มีความมั่นคง.....แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็น
คนของในหลวง ก็รักในหลวงส่วนหนึ่งก็อยากจะท�ำอะไร
ที่มันเป็นประโยชน์”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

พ่อแม่สุข ครูก็สุข
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นอกจากรอยยิ้ ม ที่ เ กิ ด จากความภาคภู มิ ใ จของพ่ อ แม่
ทีท่ ำ� ให้ครูมคี วามสุขแล้ว ก�ำลังใจจากครอบครัวและคูส่ มรส รวมถึง
เพือ่ น ก็มคี า่ อันยิง่ ใหญ่ทจี่ ะเป็นแรงใจให้ครูสามารถต่อสูก้ บั ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้น แล้วกลับมามีความสุขได้ทุกครั้งที่เริ่มมี
ความทุกข์ ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวอบอุ่นเป็นสิ่งที่ท�ำให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความสุข การทีส่ มาชิกในครอบครัวมีเวลาในการพูดคุย
ปรึกษาหารือกันเป็นตัวชีว้ ดั ทีบ่ ง่ บอกถึงสัมพันธภาพของครอบครัว
(รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553; รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2552)
จากการศึกษาของ สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ (2554) สามารถอธิบาย
ได้วา่ ความรักใคร่ ความเข้าใจกัน การเป็นทีป่ รึกษาและให้กำ� ลังใจกัน
ของคนรักอย่างคู่สมรส หรือบุตร ย่อมท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข

“อย่างแฟนที่บอกว่าเป็นครูเหมือนกัน เราก็จะปรึกษากัน
วางแผนกันด้วยกันได้ เนื้องานก็จะคล้ายกัน มีการวางแผนกัน
ก่อน ให้ก�ำลังใจกัน มีการพูดคุยกัน เค้าก็จะให้ก�ำลังใจ เราก็จะคือ
อย่างน้อยที่ได้พูด เราก็จบ ได้แลกเปลี่ยนความคิด แฟนเค้าก็จะ
โตกว่า เค้าก็จะสอนเรา บางทีของเราพ่อแม่ เราก็จะคุยกับท่าน
ท่านก็จะงานมันก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่าง เราก็จะฟัง บอกคุยกับเพื่อน
พอได้คยุ เราก็ได้เริม่ ใหม่ ท�ำต่อไป ถึงเราพูดว่าจะไม่ทำ� แล้ว สุดท้าย
เราก็ท�ำต่อไป”
(ครูหญิง: โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)
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“การได้อยูก่ บั ครอบครัว อยูก่ บั คนทีเ่ รารัก เป็นความสุขในชีวติ ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ท�ำอย่างไรเราต้องดูแลชีวิตเรา ก็คือให้ตัวเองร่างกาย
แข็งแรง และต้องไปดูแลลูก แต่บางครั้งก็รู้สึกท้อ เมื่อท้อก็รู้สึก
นึกถึงหน้าลูกไว้”
(ครูหญิง: โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

นอกจากนี้ การมีเพือ่ นสนิทก็เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อความสุขในชีวติ คุณภาพของ
ความเป็นเพือ่ นเป็นตัวชีว้ ดั ของการมีความสุข (Demir, Özdemir &Weitekamp,
2007)

“เราอยากเที่ยวก็เที่ยว อย่างสมมติว่าปิดเทอมอยากไป
เที่ยวไหน ไม่จ�ำเป็นต้องไปกับสามี ชวนน้องก็ได้ น้องสุนิศา
(เพื่อนครูด้วยกัน) ชวนกันไปเที่ยว พอปิดเทอมจะไปเที่ยวไหน
ไปต่างประเทศก็ไปกัน สามีไม่ตอ้ งไปก็ได้น.ี้ .ชอบเทีย่ ว เราก็ไปเทีย่ ว
เค้าชอบออกก�ำลังกาย ก็ไปออกก�ำลังกาย เราก็ไม่ต้องตามไป
นั่งเฝ้าว่าจะออกก�ำลังกายเสร็จกี่โมง”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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สิ่ ง ที่ สั ง เกตจากค� ำ บอกเล่ า ของกลุ ่ ม ครู ทั้ ง เขตชนบท เมื อ ง หรื อ
กรุงเทพมหานคร มี 2 ประเด็น คือ หนึ่ง ทั้งครูผู้ชาย และครูผู้หญิง มีความสุขกับ
การได้เห็นรอยยิ้มหรือความพึงพอใจของพ่อแม่ สอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ครูผู้หญิงและครูผู้ชาย พบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้หญิงมากกว่าครูผู้ชายรายงานว่า
ตนเองมีความสุขโดยการได้รับก�ำลังใจจากคู่สมรส และเพื่อน

ความสุขมีอยู่รอบตัว
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ความส�ำเร็จของลูกศิษย์
การที่ได้รู้จัก ได้ดูแลลูกศิษย์แต่ละรุ่น ไม่ใช่เพียงการสอนในห้องเรียน
หรือสอนไปตามหน้าที่เท่านั้น แต่ครูทุกคนย่อมจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจดูแล
เอาใจใส่เด็กๆเหล่านัน้ อย่างใกล้ชดิ ทัง้ ด้านการเรียนและการด�ำเนินชีวติ เพียงเพือ่
หวังให้ลกู ศิษย์อนั เป็นทีร่ กั มีความรูท้ งั้ หลักวิชาการและหลักการในการด�ำเนินชีวติ
สามารถประสบความส�ำเร็จในชีวติ เติบโตเป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
ในสังคมได้อย่างดี ทัง้ นีค้ วามรักและหวังดีของครูจงึ ท�ำให้เกิดความผูกพันระหว่าง
ครูกับลูกศิษย์ขึ้น
เมื่อเด็กๆเหล่านั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือได้ออกไปศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม หากเป็นหนทางทีด่ ที สี่ ร้างความเจริญให้กบั ศิษย์ ครูทกุ คน
ย่อมเกิดความยินดีและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จนั้น
ทั้งนี้เนื่องจากหัวใจของความเป็นครูอยู่ที่ “ความสุข” ที่เกิดจากการที่
นักเรียนของครู ท�ำงานร่วมกับครูในการค้นหาความจริงที่ท้าทายและซ่อนเร้น
บนเส้นทางที่งดงาม อันเป็นช่องทางสู่การเรียนรู้อย่างใหญ่หลวงของครูและ
นักเรียน (Palmer, 1998 อ้างใน สิทธิพร เอี่ยมเสน, ม.ป.ป.)
“ เรือ่ งของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เราเจอเด็กทีต่ ดิ ยาเสพติด
ดูดบุหรี่ ผมว่ามันเลิกได้ไหม เลิกไม่ได้ แต่เราสามารถทีจ่ ะให้เขาเบาลง
เปลีย่ นพฤติกรรม ช่วยเขาให้ไม่ออกจากโรงเรียน...ก็ถอื ว่าสามารถปรับ
ชีวิตคนให้กลับมาได้อยู่ในวงจรอีกรอบในการด�ำเนินชีวิตเขาต่อไป
มันไม่ขาดไปเลยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจ”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ผมว่าทุกคนน่าจะภูมิใจก็คือได้เห็นลูกศิษย์ของเรา
ประสบความส�ำเร็จ ณ ปัจจุบัน ผมเป็นครูมาแล้ว 4 ปี
ณ ตอนนีล้ กู ศิษย์รนุ่ แรกของผมก็อยูป่ ี 4 แล้วหลายคน ก็คอื
ภาคภูมิใจได้เห็นลูกศิษย์ประสบความส�ำเร็จในชีวิต”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
“สมัยที่ผมฝึกสอน อายุห่างกับลูกศิษย์ 6 ปี พอผม
ได้ยินข่าวอีกครั้งลูกศิษย์ผมได้เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11
อายุ 40 กว่าปี ผมรู้สึกภาคภูมิใจมาก”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“ผมรู้ว่าทุกคนต้องการโอกาส แล้วก็ผมภูมิใจใน
สิ่ ง ที่ ผ มท� ำ ผมสามารถไปจุ ด ประกายความฝั น ให้ ใ คร
หลายๆ คนได้”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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ยังอยู่ในความทรงจ�ำของลูกศิษย์
โดยธรรมชาติของมนุษย์มกั จะดีใจทีค่ นทีเ่ รารูจ้ กั หรือมีความสัมพันธ์กนั
เมื่อกลับมาเจอกันก็ยังคงจ�ำกันได้ หากแต่จะถูกจดจ�ำได้ก็จะต้องมีความพิเศษ
ที่น่าจดจ�ำ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่ครูจะถูกเก็บอยู่ในความทรงจ�ำของนักเรียนทุกคน
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย (บทความ “การให้ ใบเบิกทาง
ของความสุขทางใจ”, ม.ป.ป.) อันหมายถึงครูผู้มอบองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ศิษย์
โดยไม่หวังผลส่วนตน หากแต่หวังผลดีให้เกิดต่อส่วนรวม มักเป็นทีน่ า่ ยกย่องจดจ�ำ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
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การที่ นั ก เรี ย นยั ง คงจดจ� ำ และให้ ค วามเคารพครู แ ม้ จ ะไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น
การปกครองกันแล้วก็ตาม เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับคนเป็นครูอย่างมาก
เพราะนัน่ หมายถึงคุณความดีทคี่ รูได้ท�ำ สิง่ ทีค่ รูได้มอบให้นกั เรียน นักเรียนได้รบั
และเกิดส�ำนึกในพระคุณของครู ครูจงึ มีความปลืม้ ปิตทิ กุ ครัง้ เมือ่ ศิษย์เก่ากลับมา
เยี่ยมหรือทักทายให้ความเคารพ ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของครูว่า

“เป็นความรูส้ กึ ทีด่ ี เด็กทีจ่ บมาหลายรุน่ เค้าก็มาสวัสดี
อาจารย์ เ ป็ น อย่ า งไรบ้ า ง ละแวกนี้ ผู ้ ป กครองทั ก ทาย
เต็มไปหมด ..ภูมใิ จ มีเด็กเข้ามาหาอยูต่ ลอดเวลา..หรือลูกศิษย์
จบไปไปท�ำงานร้านอาหาร เค้าก็มาดูแลเราเป็นพิเศษ
เขามาทัก เค้าบอกว่า ผมจ�ำได้วา่ เป็นเสียงอาจารย์ พอเค้า
จ�ำได้ ตรงนี้ท�ำให้เราภาคภูมิใจในการเป็นครู”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

“ครูกับลูกศิษย์เป็นแล้วเป็นเลย เดินไป
ถึงเป็นหมอ อาจารย์...เราเป็นครูเค้า เค้าเป็นหมอ
ก็ต้องสวัสดีเราตลอด”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง
จ.กาญจนบุรี)
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การได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม
นอกจากความภาคภูมใิ จทีต่ นได้ทำ� ให้ครอบครัวภูมใิ จ และความภาคภูมใิ จ
ที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองได้บ่มเพาะเจริญเติบโตขึ้นในสังคมได้อย่างดีแล้ว
อีกหนึง่ สิง่ ทีท่ ำ� ให้ครูนนั้ เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและมีความสุขนัน้ ก็คอื การได้ท�ำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับประเทศ และการเป็นผู้ให้โอกาสแก่ลูกศิษย์และ
เป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์ เนื่องจากการให้ทั้งปวงเป็นหนึ่งในวิถีทางที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคลสู่ความสุข (พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2554)
การพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตระดับบุคคลของกรมสุขภาพจิต พบว่า
มิติคุณภาพจิตใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพจิตคนไทย มิติด้านคุณภาพ
จิตใจ นั้นก็คือ มิติของคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการด� ำเนินชีวิตอย่าง
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อันได้แก่ การเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
การรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น
ทีม่ โี อกาส (อภิชยั มงคล และคณะ, 2552) ดังนัน้ การได้ท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม
จึงรวมอยู่ในมิติด้านคุณภาพจิตใจของบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับความสุข
หรือทุกข์ของคนไทย

“แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนของในหลวง
ก็รักในหลวงส่วนหนึ่งก็อยากจะท�ำอะไรที่มันเป็นประโยชน์”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ผมภูมิใจในความเป็นครู เพราะว่าผมเป็นต้นแบบของการ
ทีเ่ ป็นครูได้...ผมรูส้ กึ ว่าทุกคนควรมีโอกาส ครูเป็นผูใ้ ห้โอกาสกับเขา
เด็กบางคนไม่ได้เกเรโดยธรรมชาติ เพราะประสบการณ์ในวัยเด็ก
ของผม ครูจะไปจุดประกายความฝันให้ใครหลายๆ คนได้ ..ผมเป็น
ครู ส อนดนตรี เด็ ก หลายคนที่ เ ล่ น ดนตรี จ ะต้ อ งถู ก ที่ บ ้ า นหรื อ
สิ่งแวดล้อมถามเสมอว่าจบไปแล้วไปท�ำอะไรกิน นี่คือค�ำถามที่ผม
ได้รับเมื่อผมเป็นเด็กเหมือนกัน แต่ผมจะบอกเด็กเสมอว่า เวลาใคร
ถามอย่างนี้ ก็ให้ตอบว่าผมเล่นดนตรีได้ ผมมีตน้ แบบทีไ่ ม่เคยอดตาย
เพราะดนตรี”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

ปรับตัวได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
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การปรับตัวให้เป็นครูอย่างสมบูรณ์
การปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ปั ญ หา หรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ
หากบุคคลนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อแก้ปัญหา
ได้แล้วท�ำให้ตนเองเกิดความสบายใจ ไม่มขี อ้ ขุน่ ข้องหมองใจเหลืออยูเ่ ลย
อันถือว่าเป็นการปรับตัวอย่างสมบูรณ์ บุคคลก็จะมีความสุข และสามารถ
กระท�ำสิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ (บทความ “ความหมายของการปรับตัว
และกระบวนการปรับตัว”, ม.ป.ป. )
เหตุผลทีท่ ำ� ให้บคุ คลสามารถปรับตัวได้นนั้ เป็นเพราะ สามารถท�ำใจ
ยอมรับได้กับปัญหาที่ยากจะแก้ไข หรือ บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ หรือ บุคคลมั่นใจว่าตนเองสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายได้
หากเกิดขึ้นในชีวิตตนเอง ดังนั้น การท�ำใจยอมรับ การควบคุมอารมณ์
ตนเอง หรือการมัน่ ใจว่าจะสามารถเผชิญเหตุการณ์รา้ ยได้เหล่านี้ เรียกว่า
สมรรถภาพจิตใจที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้การ
ด�ำเนินชีวิตมีอย่างปกติสุข ซึ่งสมรรถภาพจิตใจนี้เป็นอีกมิติของตัวชี้วัด
สุขภาพจิตคนไทย (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552)
บริบทของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ท�ำงานของครูอาจแตกต่างจากบริบท
ของสถานทีท่ คี่ รูเคยคุน้ เคยมาก่อน เพราะครูบางคนมาเป็นครูในจังหวัดที่
ไม่ใช่บ้านเกิด รวมทั้งการท�ำความรู้จักกับนักเรียนซึ่งแต่ละปีก็จะมีเข้ามา
เพิม่ ใหม่เสมอ เด็กแต่ละคนแต่ละรุน่ ก็จะมีความแตกต่างกันไป ดังนัน้ การ
ปรับตัวของครูจึงนับว่ามีส่วนส�ำคัญที่จะท�ำให้ครูใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ได้มากขึ้น
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“อาชีพครูเป็นอาชีพที่มันก็แตกต่างกับอาชีพอื่น ถามว่า
มันน่าเบือ่ ไหม มันก็แล้วแต่วา่ ความทีว่ า่ เราปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม
หรือว่าสภาพบริบทของเด็ก ของโรงเรียนนั้นๆ ก็คือก็มีความสุข”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“การอยู่กับเด็กผมว่าก็เป็นการให้เวลากับตัวเองเหมือนกัน
มีความสุข อะไรก็แล้วแต่ทผี่ มว่าท�ำแล้วมีความสุข มันน่าจะเป็น
ก�ำไรชีวิต”
(ครูชาย : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)
“ถ้าเวลาเจออะไรที่มันเครียดประดังเข้ามา เราก็แค่เปิดใจ
ก็จะอยู่เงียบๆ คนเดียวเลย เราคิดว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าหากว่า
เกิดทีต่ วั เราก็จะคิดว่า คราวหน้าเอาใหม่ ในครัง้ นีเ้ ราท�ำเต็มทีข่ อง
เราแล้ว มันได้แค่นี้นะ แต่ถ้ากับคนอื่น เราก็จะพยายามมองว่า
เราจะพยายามเปิดใจที่จะเข้าใจเค้า ครูที่นี่ก็จะบอกว่าไปไหน
ก็จะเห็นยิ้มตลอดเลย ไม่เคยโกรธใคร คือยังถามว่าโกรธใคร
ไม่เป็นเหรอ ท่านคุณครูผู้ใหญ่...ก็จะถาม ถามว่าเคยโกรธไหม
เคยโกรธนะ แต่ก็หาย เราลองเปิดใจในการเข้าใจเค้า บางทีเค้า
อาจจะยังอยู่อีกสภาวะหนึ่งที่ต่างกับเรา เค้าก็เลยต้องพูดแบบนี้
ท�ำแบบนี้กับเรา”
(ครูหญิง : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)
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นอกจากการปรับตัวต่อสถานที่ท�ำงานและนักเรียนแล้ว
การปรับตัวและปรับแนวคิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็น
เรื่องส�ำคัญ ด้วยภาระหน้าที่ของครูที่มีมากมายและหลากหลาย
ครูหลายท่านจึงเกิดความรู้สึกเครียดและเป็นทุกข์ หากแต่มี
การปรับมุมมองที่มีต่อภาระหน้าที่เสียใหม่ ก็อาจน�ำมาซึ่งสุขได้
“ หนัก แต่มนั ท้าทายดี เพราะว่าเด็กทีต่ า่ งห้องกัน เด็กเค้าจะ
ต่ า งกั น มั น ก็ เ ลยท�ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า พอมาห้ อ งนี้ จ ะต้ อ งแบบนี้
มันท�ำให้เราเหมือนว่าแต่ละวันๆ มันมีสิ่งที่จะต้องท้าทายชีวิต
มันจะรู้สึกว่ามันหากมีแบบนี้ มันจะท�ำให้เราชีวิตไม่เบื่อ แต่สนุก
บางครัง้ เด็กมาแบบนีจ้ ะท�ำอย่างไรดี มันจะท�ำให้เรามีวธิ กี ารทีจ่ ะ
ต้องแก้ปัญหาอยู่”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

คิดบวก
ชีวิตดี
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“หากเราเลือกที่จะท�ำงานแบบนี้แล้ว เราต้องรู้เลยว่า เวลา
ส่วนนี้เราต้องให้กับงาน ก็เหมือนกับคนที่เป็นหมอ ต้องรู้เลยว่า
หากพร้อมที่จะเป็นหมอต้องมีเวลาอยู่กับคนไข้ ก็คือต้องรู้ในหน้าที่
เลยว่า หน้าที่ของตัวเองคืออะไร แล้วครอบครัวก็ต้องเข้าใจด้วย
อย่างพ่อแม่ผมก็ต้องเข้าใจว่ากลับดึก ท�ำงานดึก สอนเด็กมันเป็น
เรื่องธรรมชาติ แต่ถามว่ามีเวลาให้ตัวเองไหม หากหยุดอยู่ว่างๆ
ก็จะมีเวลาผ่อนคลายของตัวเอง ออกก�ำลังกาย ฟังเพลง เล่นกีตาร์
ก็มีเวลาให้ตัวเองเหมือนกัน”
(ครูชาย : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

การปรับแนวคิดเรือ่ งท�ำงานเป็นทีมมากกว่าท�ำงานคนเดียว ก็เป็นแนวทางทีจ่ ะ
ท�ำให้ครูรสู้ กึ ถึงการมีเพือ่ นร่วมงานทีด่ ที สี่ ามารถท�ำงานร่วมกัน การมีเพือ่ นร่วมงาน
ที่ดีที่ให้การยอมรับ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำให้เกิดทีมงานที่ท�ำงาน
ประสานกันอย่างราบรื่น เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
อันท�ำให้งานต่างๆประสบผลส�ำเร็จและเกิดความสุขในการท�ำงาน (สพลกิตติ์
สังข์ทิพย์, 2554)
“ท�ำงาน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะท�ำคนเดียว เราควรหาทีมงาน
ที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจ มีความเชื่อใจกัน เป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำงาน
ร่วมกัน แล้วก็จะประสบความส�ำเร็จในงาน อย่างมีความสุขด้วย”
(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

86

การยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางศาสนา
เมื่อต้องพบกับความทุกข์ หากครูรับความทุกข์นั้นเข้ามาในจิตใจ กังวล
ครุ่นคิดถึงทุกข์เสมอ ความทุกข์ก็ย่อมอยู่ต่อไปอีกนาน ครูจึงมีการน�ำหลักธรรม
ทางศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น
การท�ำใจปล่อยว่าง ไม่ยดึ ติดกับสิง่ ทีท่ �ำให้เกิดทุกข์ และการท�ำความดี ทัง้ นีผ้ ทู้ มี่ ี
ธรรมะในจิตใจ มักจะเป็นผูท้ หี่ าความสุขได้ไม่ยาก เพราะผูท้ มี่ ธี รรมะ เมือ่ พบเจอ
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ มักจะมองโลกตามความเป็นจริง สามารถที่จะปล่อยวาง
หรือท�ำใจยอมรับ และแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556)

สาธุ...
อนุโมทนา
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“ทุกวันมันมีความสุขอยูแ่ ล้ว ไม่รวู้ า่ จะเครียดด้วยอะไร เครียดแล้ว
จะไปไหน ผมเป็นเด็กวัด ไปวัด แค่นี้ก็มีความสุข บางวันตอนเย็นๆ
ผมอยู่เรือนนอนกับนักเรียน ผมก็ชวนนักเรียนไปสวดมนต์ที่วัด”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“ทุกสิง่ ทุกอย่างอยูท่ ใี่ จ บางครัง้ ความอ่อนไหวของผูห้ ญิงก็มบี า้ ง
ทีเ่ ราจะต้องคิดเป็นธรรมดา คือเราจะไม่คดิ คืออดทน และให้กำ� ลังใจ
ตัวเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว บางครั้งก็มีความรู้สึกเหงาบ้าง แต่ใน
ขณะเดี ย วกั น ในเมื่ อ ก็ คื อ ต้ อ งยอมรั บ ความเป็ น จริ ง ว่ า ตั ว เอง
อยู่ในสภาพแบบนี้ ก็ต้องปลอบตัวเองว่าต้องอดทน และยอมรับกับ
ความเป็นจริงที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนี้”
(ครูหญิง : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

การให้เวลากับตนเอง
การมีกิจกรรมหรือการมีงานอดิเรกที่ตนเองพึงพอใจ เป็นวิธีผ่อนคลาย
ความตึงเครียด ทีก่ อ่ ให้เกิดความสุขได้ ( Lu & Hu, 2005) นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั
ต่างประเทศได้คน้ พบว่า การได้ท�ำงานอดิเรกจะเพิม่ ประสิทธิภาพของการท�ำงาน
อาชีพหลักได้อีกด้วย (McManus, Jonvik, Richards & Paice, 2011) ดังนั้น
การใช้เวลาว่างท�ำงานอดิเรก หรือกิจกรรมทีต่ นเองชืน่ ชอบ ซึง่ ถือว่าเป็นเวลาพักผ่อน
หลังจากการท�ำงานหนักของครู ย่อมท�ำให้ขจัดความกังวลและเพิ่มความสุข
ให้กับครู
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หาเวลาพักผ่อนกันบ้าง

“สมมติว่าเสร็จจากการงาน หากเราเครียดอยู่ก็ไม่ใช่ ผมจะไป
ผ่อนคลายโดยไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุข เพราะว่าผมเป็น
คนชอบท่องเที่ยว แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบ เพราะว่าชีวิตเรายังไม่ได้
มีครอบครัวก็เลยมีอิสรภาพ ก็เลยค่อนข้างที่ว่ามีความสุข”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ส่วนใหญ่จะเป็นนอน ดูหนัง หากมีปัญหาความทุกข์ของผม
จะดับได้ด้วยหนัง เพราะผมเป็นคนที่เวลาดูหนังแล้ว แฟน แม่ ที่อยู่
ข้างๆ ผมเหมือนไม่มี เหมือนผมจะอยู่คนเดียว คือก็เข้าไปเลย”
(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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“แบ่งชีวติ เป็น 3 ส่วน ส่วนเรือ่ งงานก็ตา่ งคนต่างงาน งานคุณ
ก็ไม่ยุ่ง งานชั้นคุณก็ไม่ยุ่ง ต่างคนต่างอยู่เรื่องงาน ชีวิตที่มันเป็น
เรือ่ งส่วนตัวของเรา เราอยากเทีย่ วก็เทีย่ ว อย่างสมมติวา่ ปิดเทอม
อยากไปเที่ยวไหน ไม่จ�ำเป็นต้องไปกับสามี ชวนน้องหรือเพื่อน
ไปเที่ยว พอปิดเทอมจะไปเที่ยวไหน ไปต่างประเทศก็ไปกัน สามี
ไม่ต้องไปก็ได้ นี่คือชีวิตส่วนตัว ชีวิตตรงกลางระหว่างครอบครัว
คือชีวติ เรา อันนีค้ อื ทีจ่ ะต้องมีกจิ กรรมร่วมกัน อย่างเช่น เราชอบเทีย่ ว
เราก็ไปเทีย่ ว เค้าชอบออกก�ำลังกาย ก็ไปออกก�ำลังกาย เราก็ไม่ตอ้ ง
ตามไปนั่งเฝ้าว่าจะออกก�ำลังกายเสร็จกี่โมง”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“เวลาตั ว เองมี ค วามทุ ก ข์ สิ่ ง ที่ ตั ว เองท� ำ อยู ่ 2 อย่ า ง
คือ เป็นนิยาย คือ เพชรพระอุมา เป็นหนังก็ Lord of the ring
ก็คือ ไม่มีสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แล้ว ไปที่อื่นแล้ว”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
ไม่วา่ ครูจะอยูใ่ นโรงเรียนในเขตเมือง โรงเรียนนอกเขตเมือง หรือโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร และไม่วา่ จะเป็นครูเพศหญิงหรือเพศชาย สาเหตุแห่งการเกิด
ความสุขของคนเป็นครูนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย ครูทุกคนจะรู้สึกมีความสุข
จากการเห็นครอบครัวของตนเองมีความสุข มีความสุขจากการได้รบั ก�ำลังใจจาก
คนรอบข้าง มีความสุขจากการเห็นลูกศิษย์ของพวกเขานั้นประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินชีวิต มีความสุขจากการที่ลูกศิษย์ยังไม่ลืมและยังคงระลึกถึงครู
อยู่เสมอ มีความสุขจากการได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม และหากเกิดความทุกข์
ครูก็ยังพบวิธีการที่จะช่วยดับทุกข์นั้นคือ การปรับตัวต่อสภาพปัญหาต่างๆ
การยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางศาสนา และการให้ เ วลากั บ ตนเองเพื่ อ เป็ น
การผ่อนคลาย
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บทสรุป

สมดุลแห่งความสุขครู
บทที่ผ่านมาท�ำให้เราได้เห็นว่า “ครู” นั้นเป็นบุคคลที่มีทั้ง
ความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปไม่ตา่ งจากบุคคลในอาชีพอืน่ หาก
แต่ความสุขของครูนั้น บางครั้งต้องผ่านความทุกข์มาก่อน เช่น การ
ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายทั้งการเรียนและการแข่งขันเพื่อให้ได้เป็น
ครู และเมื่อเข้ามาเป็นครูแล้วก็ยังต้องอดทนต่อภาระหน้าที่ของครู

ภูมิใจใน
ความเป็น
ครู

92

ความสุ ข จากการเห็ น ลู ก ศิ ษ ย์
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ นัน้ กว่าทีจ่ ะ
ได้พบความสุข ครูต้องทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจผลั ก ดั น ศิ ษ ย์ แ ต่ ล ะคน
บางครั้งก็ทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็น
ดังทีค่ าดหวัง นอกจากนีค้ วามสุขจาก
การได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ครูเอง
ก็ตอ้ งมีความเสียสละทัง้ แรงและเวลา
กว่ า จะได้ ม าซึ่ ง ความสุ ข ที่ เ กิ ด จาก
ความภาคภูมิใจในตนเอง

บ่อยครั้ง ความทุกข์ก็อาจกลับเป็นสิ่งที่น�ำความสุขมาให้หลังจากจัดการ
กับความทุกข์ หรือปรับตัวได้ โดยอาจมีครอบครัว คู่สมรส เพื่อน คอยให้ก�ำลังใจ
หรือแม้แต่แนวทางปฏิบตั ธิ รรมเป็นสิง่ ลดความกังวลและความเครียด หากแต่เมือ่
จัดการได้หรือปรับตัวได้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความสุขในการท�ำงาน

“ ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้ว สุขๆ ทุกข์ๆ กันไป ก็คือไม่ได้
คิดว่าการด�ำเนินชีวิตทุกวันนี้จะเลวร้าย ก็ทุกวันได้เท่านี้ก็ดีแล้ว
มีความสุขแล้ว งานก็ดีแล้วจุดมุ่งหมายของตัวเองก็กลับไปหา
ครอบครัวที่บ้าน ”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

การมีหนี้สินของครู เพื่อแลกกับความสุขสบายในการด� ำรงชีวิต ก็ไม่ได้
น�ำความทุกข์ให้กับครู ด้วยเหตุเพราะหนี้สินของครูส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ
หนี้สินนั้นจึงไม่ใช่สิ่งหนักอึ้งที่สามารถสร้างให้ครูได้ ดังการศึกษาสถานการณ์
สุขภาพจิตคนไทย: การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคล
และระดับจังหวัด พบว่า จ�ำนวนหนีส้ นิ ในระบบยิง่ สูงขึน้ ยิง่ ไม่มคี วามรูส้ กึ ทางลบ
ด้านสภาพจิตใจ แต่ขณะที่จ�ำนวนหนี้สินนอกระบบยิ่งสูงขึ้น ยิ่งท�ำให้ความรู้สึก
ทางบวกด้านสภาพจิตใจลดลง (อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554)
ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความสุข
และเมื่อมีความทุกข์ก็สามารถปรับตัวได้ ดังค�ำเล่าของครูดังต่อไปนี้
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“หากเราเครียดเราก็เป็นทุกข์เราก็ปล่อยวาง มีปัญหาก็แก้ไป
พยายามปล่อยวาง เรากดดันเครียดเราก็ท�ำอะไรไม่ถูก เราเครียด
ก็ท�ำอะไรไม่ได้ สอนเด็กก็สอนไม่ได้ ครอบครัวก็หาทางออกไม่ได้
อย่าไปคิดมาก ท�ำให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขก็พอ ประมาณนี้
ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“ข้ อ คิ ด ของความสุ ข คื อ ชี วิ ต เรามั น ไม่ ไ ด้ ยื น ยาวนานมาก
เรามีชีวิตอยู่แค่ปัจจุบัน ก็คือท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตมันจะ
วางตัวของมันเอง แล้วเรื่องดีๆ มันจะเข้ามา หากเราท�ำชีวิตวันนี้ไม่ดี
อนาคตมันจะดีไม่ได้ เราวางแผนว่า วันนีเ้ ราท�ำดี ท�ำทุกวันๆ ให้มคี วามสุข
ก็คือมีชีวิตอยู่กับวันนี้ให้ดี แล้วอนาคตมันจะวางตัวของมันเอง”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
“ก็การใช้ชวี ติ ของผมก็เรียบง่าย อย่าไปคิดเรือ่ งทีไ่ ม่ดี ส่วนมาก
อะไรทีไ่ ม่ดกี เ็ ลยสมองผมไปหมด ก็มแี ต่สงิ่ ดีๆ แล้วผมก็เป็นคนร่าเริง
ชอบยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานเฮฮา เป็นคนไม่คิดมากแค่นั้นเอง
ก็ท�ำให้ชีวิตมีความสุข ”
(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
จากการศึกษาประเด็นความทุกข์และความสุขของครูครัง้ นีพ้ บว่า ครูไม่วา่
จะอยู่พื้นที่ไหน หรือเป็นเพศไหนต่างก็พบเจอกับปัญหา อุปสรรค ในการเป็นครู
ไม่แตกต่างกัน แต่ทงั้ นีแ้ ล้วครูทกุ คนย่อมมีความสุขและภูมใิ จแล้วทีไ่ ด้มาเป็นครู
“ รู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว ไม่ไปไหนแล้ว”
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)”
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Teacher

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานทีม่ ากของครู เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ความสุข
ของครูลดลง ทั้งในชีวิตการท�ำงานและชีวิตครอบครัว ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารโรงเรียน อันรวมถึงหัวหน้างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา
ลดภาระงานด้านบริหารให้กับครู โดยจัดสรรบุคคลากรต� ำแหน่งเจ้าหน้าที่
มารับผิดชอบงานบริหารโดยเฉพาะ แต่หากมีความจ�ำเป็นต้องให้ครูรบั ผิดชอบงาน
ทีน่ อกเหนือจากหน้าทีแ่ ล้ว ควรมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความสามารถ
ของบุคคล และสนับสนุนหรือจัดตั้งให้ท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระหน้าที่
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2. ครอบครัว เป็นก�ำลังแรงใจทีส่ ำ� คัญอย่างมากส�ำหรับครู หากแต่ภาระหน้าที่
งานทีม่ ากท�ำให้เวลาทีค่ วรเป็นของครอบครัวถูกน�ำมาใช้เป็นเวลางาน ความสัมพันธ์
ในครอบครัวเช่นนี้เป็นการลดความสุขของครู ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ควรมี
การจัดกิจกรรมให้ครูและครอบครัวได้ทำ� ร่วมกัน เพือ่ กระชับความสัมพันธ์กนั มากขึน้
ซึง่ อาจเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น การพาครูและครอบครัวไปพักผ่อนตามสถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น
3. ความสุขของครูหลายท่านเกิดขึ้นได้จากการน�ำหลักธรรมทางศาสนา
มาเป็นแนวทางในการดับทุกข์หรือปรับตัว ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับครู เพื่อให้ครูเกิดทักษะและรู้จักการน�ำหลักธรรม
ทางศาสนาเข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความสุขของครู โดยผลการศึกษา
พบว่ า ความสุ ข ครู ขึ้ น อยู ่ กั บ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ครอบครั ว
และความส�ำเร็จของนักเรียน แต่ทั้งนี้ยังคงขาดการศึกษาในมิติของความสุข
ทีเ่ กิดจากผูบ้ ริหารและเพือ่ นร่วมงาน ซึง่ เป็นอีกกลุม่ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลในชีวติ ของครู
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
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