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สงัคมไทยตืน่ตวักบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก ขณะเดยีวกนั
ก็กังวลใจกับคุณภาพการศึกษาของประเทศ เป็นห่วงกันว่าคุณภาพ 
การศกึษาทีเ่ป็นอยูจ่ะไม่สามารถเตรยีมเยาวชนไทยให้พร้อมกบัการแข่งขนั  
เด็กไทยจะไม่มีความสามารถเพียงพอในเวทีโลก ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศจะตกต�า่ลง หากไม่เร่งแก้ไขคณุภาพการศกึษา

หลายคนวิจารณ์ว่า ไทยลงทุนด้านการศึกษามาก แต่ผลลัพธ์ที่ได้
ยังต�่ากว่าที่ควร

หากคณุเชือ่ว่าคณุภาพครเูป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษา รายงาน
วิจัยความสุขของครูเล่มนี้ จะฉายภาพในอีกแง่มุมหนึ่งให้คุณเข้าใจถึง 
สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ วิถีชีวิต และจิตวิญญาณของคุณครู

คำานำา
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นายแพทย์ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล
ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

คณะผู้วิจัยจากสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
น�าโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ครูจากสามจังหวัด เพื่อท�าความเข้าใจในความสุขของครู 
ข้อมลูทีไ่ด้ช่วยสะท้อนให้เราฉกุคดิว่า การปฏริปูการศกึษาน่าจะน�าปัจจยั 
คุณภาพชีวิตของครูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมการ 

ในบทบาทของผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต ซึ่งเป็น 
หน่วยงานความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต และส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ผมมคีวามยนิดทีีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ 
ของการศึกษาชิ้นนี้ 

ขอขอบคณุคณะผูว้จิยัทกุท่านทีส่ร้างสรรค์ผลงานคณุภาพอกีชิน้หนึง่ 
ให้กับงานวิจัยในชุดความสุขคนไทย ผมเชื่อมั่นว่าข้อมูลในรายงาน
ฉบบันีจ้ะช่วยเตมิความสมบรูณ์ ให้เราเข้าใจเรือ่งความสขุคนไทยไปอกี 
ขั้นหนึ่ง  
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บทนำา

ครูคือใคร

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2546)  
ได้อธบิายค�าว่า “คร”ู ไว้คอื หากเป็นค�านาม มคีวามหมาย 
แปลว่า ผู้สั่งสอนศิษย์หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์  

หากเป็นค�าวเิศษณ์ในภาษาบาล ีแปลว่า  
หนัก สูง และค�าวิเศษณ์ในภาษา

สันสฤต แปลว่า ใหญ่หรือหนัก 

ซึ่งนอกจากความหมายของ 
ครู ตามพจนานุกรม ฉบับ 
ราชบัณฑิตสถานแล ้วนั้น  

ยังคงมีผู ้ให้ความหมายของ  
“ครู” ไว้อีกมากมาย (อ้างใน  

รัตนวดี โชติกพนิช, 2550) อาทิ

หัวใจ
ของ

ความเป็น
ครู

ความหมาย
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1. ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถในการให้ค�าแนะน�า 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน
2. ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามาก
 หรือดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถช่วย
 ให้ผู้อื่นเกิดความเจริญก้าวหน้าได้
3. ครู คือ ผู้ที่เรียนส�าเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบัน
 การฝึกหัดครูและได้ใบรับรองทางการสอนด้วย
4. ครู คือ ผู้ที่ท�าหน้าที่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์

ยนต์ ชุ่มจิต (2541) ได้อธิบายคำาว่า “ครู” ไว้ดังนี้

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good. 1973) 
ได้ให้ความหมายของ “ครู”(Teacher) ไว้ดังนี้

1. ครู เป็นผู้น�าทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง
2. ครู คือ ผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ 
 เป็นผู้มีความหนักแน่น ควรแก่การเคารพของศิษย์
3. ครู คือ ผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ท�าหน้าที่สอน 
 มักใช้กับผู้สอนในระดับต�่ากว่าวิทยาลัยและ
 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
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1. “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ผู้ที่เสียสละ เอาใจใส่เพื่อ 
 ความเจริญของศิษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรได้รับความเคารพ 
 เทิดทูน
2. “ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ” หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของ 
 ลูกศิษย์ที่จะปฏิบัติตัวตามอย่างครู
3. “ครู คือ ผู้แจวเรือจ้าง” หมายถึง อาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความ 
 ร�า่รวย ครตู้องมคีวามพอใจในความเป็นอยูอ่ย่างสงบเรยีบร้อย  
 ไม่หวั่นไหวต่อลาภ ยศ และความสะดวกสบาย

“ครู”

ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทและความส�าคัญอย่างยิ่งในระบบ 
การศึกษาของประเทศ อันเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตของชาติ  
ดงัพระราโชวาทของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัครู  
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526  
ความตอนหนึ่งว่า

“ครู” ในความหมายอื่นๆ เชิงเปรียบเปรย
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... สุขที่สุด 
      ในจุดที่เป็น ...

ครูคือ
คนสำาคัญ

““....อาชีพครูถือว่าส�าคัญอย่างยิ่ง  
เพราะครมูบีทบาทส�าคญัในการพฒันา 
ประเทศให้เจริญมั่นคง และก่อนที่จะ 
พัฒนาบ ้ าน เมื อง ให ้ เ จริญ ได ้ นั้ น  
จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่เยาวชน 
ของชาติเสียก ่อน เพื่อให ้ เยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์
ทุกด ้าน จึงสามารถช่วยกันสร ้าง 
ความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้....””

ภายใต้ความหมายของค�าว่า “คร”ู   
จึงประกอบด้วยความรับผิดชอบ 
มากมาย ดงันัน้ค�าถามทีก้่องอยูใ่น
โสตประสาทของนักวิจัยความสุข  
คือ ความสุขของครูมีหรือไม่ และ 
ถ้ามีแล้ว ความสุขนั้นอยู่ ณ จุดใด
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ตัวอย่างครูที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “สมดุลแห่งความสุขครู” นี้ เป็นการเก็บข้อมูล
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 จากการสนทนากลุ่มครู 3 พื้นที่ 
จ�านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน คือ 

 1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเมืองหลวงของประเทศ  
  จากครูชาย 7 คน และ ครูหญิง 7 คน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของเขตตลิ่งชัน
 2. พื้นที่เขตเมืองจังหวัดนครปฐม จากครูชาย 7 คน และครูหญิง 9 คน  
  ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอ�าเภอพุทธมณฑล
 3. พื้นที่เขตชนบทจังหวัดกาญจนบุรี จากครูชาย 5 คน และครูหญิง 5 คน  
  ในโรงเรียนแห่งหนึ่งของอ�าเภอทองผาภูมิ

โดยมีลักษณะทางประชากรของตัวอย่างครูของการศึกษาครั้งนี้ดังตารางด้านล่าง

 อายุเฉลี่ยของตัวอย่างครูชายคือ 35 ปี และครูหญิงประมาณ 37 ปี ส่วนใหญ่
ทั้งครูชายและครูหญิงเป็นโสดมากกว่าสมรส แต่เกือบทุกคนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีเพียงตัวอย่างครูเพียงคนเดียวที่จบระดับปริญญาโท

ประชากรตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้

เขตพื้นที่
ที่ศึกษา/เพศ

จ�านวน
ตัวอย่าง

อายุ
เฉลี่ย

สถานภาพสมรส การศึกษา

โสด สมรส ปรญิญาตรี ปริญญาโท

กรุงเทพมหานคร

ชาย 7 27.6 5 0 5 0

หญิง 7 29.6 3 2 5 0

เขตเมือง นครปฐม

ชาย 7 41.9 4 3 7 0

หญิง 9 43.3 4 3 7 0

เขตชนบท กาญจนบุรี

ชาย 5 33.6 5 2 6 1

หญิง 5 35.9 5 4 9 0

รวม

ชาย 19 35.1 14 5 18 1

หญิง 21 36.9 12 9 21 0
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บทที่ ๅ

การก้าวมาเป็นครู

เส้นทางชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลาย มีจุดมุ่งหมาย  
มีความฝัน มีการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนฝันอยากเป็นหมอ บางคนฝัน 
อยากเป็นพยาบาล บางคนฝันอยากเป็นต�ารวจ และเช ่นเดียวกันก็มี 
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากเป็น “ครู” และครูแต่ละคนย่อมจะมีอุดมการณ ์
แรกเริม่ในการมาเป็นครไูม่เหมอืนกนั ครบูางคนได้รบัแรงบนัดาลใจตัง้แต่เยาว์วยั 
จากการได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว คนรอบข้าง หรือสถาบันการศึกษา  
ครูบางคนอาจไม่เคยมีอุดมการณ์ความเป็นครูมาก่อนเลย หากแต่เมื่อมา 
ประกอบอาชีพครู ก็ต ้องมีความพยายามสร้างอุดมการณ์ครูให้เกิดขึ้น  
เพราะครูไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจ้างสอน เพื่อรายได้เป็นเงินตอบแทนเท่านั้น แต่คร ู
เป็นอาชพีทีม่เีกยีรต ิมศีกัดิศ์ร ีทีจ่ะต้องด�ารงรกัษาไว้ให้สมควรแก่การถกูยกย่อง
สรรเสริญ (จามจุรี จ�าเมือง, 2555) 

ฉันจะเป็น
ครูที่แท้จริง

14



การศกึษาความสขุของครพูบว่า เหตผุลของครใูนการเลอืกเส้นทางประกอบ
อาชีพครูนั้นมีมากมายหลายแนวคิด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครู

ความมุ ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูของครูแต่ละท่านนั้นเกิดจากปัจจัยที ่
แตกต่างกันออกไป บ้างก็เป็นความใฝ่ฝันที่ชื่นชอบอาชีพนี้มาตั้งแต่จ�าความได้  
บ้างก็มีครูในดวงใจเป็นต้นแบบ บ้างก็เกิดจากครอบครัวที่พ่อแม่รับราชการครู  
จึงเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูและได้เจริญรอยตามมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นทาง 
ความมุ ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กโดยคนรอบข้าง ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากค่านิยมในสังคมไทยที่มีต่อครูนั้นเป็นมุมมองที่ดี โดยมองว่า
อาชพีครเูป็นอาชพีทีม่เีกยีรตแิละมคีวามมัน่คง ท�าให้เกดิการปลกูฝังตัง้แต่เดก็ว่า 
โตขึ้นต้องเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจ “อาชีพในฝันของเด็กไทย” ครั้งที่ 6  
ประจ�าปี 2558 พบว่า

พุทธทาสภิกขุ

 “ครูที่แท้จริง”
ทำางานเพื่อช่วยโลก เพื่อยกโลก  เพื่อสร้างโลก 
             ไม่ได้ทำาเพื่อเงินเดือน

1  ใน 5 
อาชีพในฝันของเด็กไทยคือ ครู}ู
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“ ตอนแรกที่ผมเรียนดนตรี ผมเห็นครูเป็นแบบอย่าง 
ครเูขาสอนดมีคีวามเอนเตอร์เทรน มคีวามรกัเดก็ ดแูลเดก็ 
ท�าให้ผมรู้สึกว่าอยากเลียนแบบครู ตอนนั้นอยู่ประมาณ  
ป. 5 ก็บอกครูว่าผมจะเป็นแบบครู ตั้งแต่นั้นผมก็ด�าเนิน
รอยตามท่านมาตลอด”

(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)

“ อาจจะด้วยความที่คุณพ่อเป็นครู  
เลยเรียนรู ้  และอยากจะเป ็นเหมือน 
คุณพ่อ ตอนสอบได้ได้พยาบาลกับครู  
ก็เลือกมาเป็นครู”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง 
จ.นครปฐม)

โดยให้เหตุผลว่า ครู เป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือท�าให้ผู้อื่นมีความสุข 
และเกดิจากการได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากคนในครอบครวั (อเดค็โก้ประเทศไทย, 
2558  อ้างใน บทความ “อาชีพในฝันของเด็กไทย”, 2558)  แต่ไม่ว่าจะด้วย 
เหตผุลใดกต็าม ในวนันีท้กุคนล้วนได้ท�าตามความตัง้ใจของตนเองทีอ่ยากจะเป็น
ครูนั้นได้ส�าเร็จผ่านเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ

16



“ตวัทีพ่ลกิผนัแล้วท�าให้
อยากเป็นครูคือนักเรียน 

เมื่อมาแล้วคือเราอยากเห็น
ความส�าเร็จของเขา แล้วเขาก็

ศรัทธาตอนที่เราเป็นครู ตรงนี้
เป็นแรงผลักให้เราไปเรียนต่อ
แล้วมาเป็นครู”

(ครชูาย : โรงเรยีนในเขตเมอืง 
         จ.นครปฐม)

“รู้สึกว่าการถ่ายทอดให้ 
ใครคนหนึ่ ง ไปแล ้วประสบ 

ค ว า ม ส� า เ ร็ จ แ ล ้ ว รู ้ สึ ก ดี . . . 
กลายเป็นว่าจริงๆ ไม่ได้อยาก 
มาเป็นครูสอนหนังสือตามต�ารา 
แต่ว่าอยากถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเอง
รู ้มาไปเติมความฝันของเด็กๆ 

บางคน ”
(ครชูาย : โรงเรยีนในเขตเมอืง 

     จ.นครปฐม)

พร้อมเติมฝัน
ให้เด็กๆ

การเกิดศรัทธาในความเป็นครูผู้ให้

ครูบางคนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นครูหรือไม่ได้เรียนมาเพื่อเป็นครูตั้งแต่
แรกเริ่ม แต่เพราะได้พบกับโอกาสในการได้สอนหนังสือให้กับเด็กๆ ได้สัมผัสกับ
ชวีติความเป็นคร ูได้เหน็หรอืมปีระสบการณ์เกีย่วกบัการได้เป็นผูใ้ห้ จงึท�าให้เกดิ
ความศรัทธาในอาชีพครู และมีความต้องการที่จะเป็นครูเพื่อที่จะได้เป็นผู้ให้ต่อ
ไป ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความศรัทธานี้จะผลักดันให้คนมาประกอบอาชีพครู 
เพราะการเป็นครนูัน้ ไม่ได้มแีต่ความรูใ้นหลกัวชิาการเท่านัน้จงึจะเป็นได้ หากแต่ 
ยังต้องอาศัยแรงจูงใจในหลายด้านประกอบกัน เช่น ความมีศรัทธาในอาชีพครู  
ความรักเด็ก รักการสอน เป็นต้น (รัตนวดี โชติกพนิช, 2550) การเกิดศรัทธา 
ในความเป็นครูจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้คนก้าวมาเป็นครู ดังค�าให้สัมภาษณ์
ของครูว่า
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ความคาดหวังของคนในครอบครัว 
กับความมั่นคงในชีวิต

ครูบางคนไม่ได้อยากเป็นครูด้วยความตั้งใจของตนเอง หากแต่ต้อง 
กลายมาเป็นครู เนื่องจากเป็นความคาดหวังหรือความต้องการของคน 
ในครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคาดหวงัจากพ่อแม่ ซึง่พ่อแม่คอืบคุคลทีม่ี 
อทิธพิลต่อแนวคดิและการตดัสนิใจของลกูมากที่สุด  และลูกเองก็เป็นบุคคลที่
พ่อแม่ย่อมจะคาดหวังในอนาคตว่าเมื่อลูกเติบโตเข้าสู่วัยแรงงาน ลูกจะต้องมี 
อาชีพที่มั่นคง มีชื่อเสียงหรือมีเกียรติ มีเงินเดือนสูงๆ เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงด ู
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข อันรวมถึงช่วยส่งเสริมสถานะทางสังคมให้แก่
ครอบครวัด้วย ซึง่พ่อแม่กจ็ะท�าหน้าทีเ่ป็นตวัผลกัดนัให้ลกูเป็นไปในสิง่ทีพ่่อแม่
ต้องการ (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2553) 

ทัง้นีจ้ากการส�ารวจความคดิเหน็ของพ่อแม่ โดยนติยสาร Real Parenting 
ในเครอืบรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่ พบว่า 

93.6
พ่อแม่อยากเห็นลูก
มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

ร้อยละ

60.1
อยากให้ลูกรับราชการ 
(ข่าวสด, ม.ป.ป.)

ร้อยละ แล้วทำาไม
ต้องเป็น

ครู
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“ที่มาเป็นครูเพราะแม่บังคับ แม่บอกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง
และมีโอกาสได้กลับมาท�างานที่บ้าน….แล้วอาชีพที่มั่นคงที่นี่  
(เขตชนบท) ก็มีแต่ครูเท่านั้น แล้วก็ให้พ่อแม่ได้คือค่ารักษา
พยาบาล ก็คือมั่นคงพอสมควร”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

อาจเพราะครเูป็นอาชพีรบัราชการอาชพีหนึง่ทีม่คีวามมัน่คง มเีกยีรติ 
ไม่ต่างจากอาชีพรับราชการอื่นๆ หากแต่มีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของ 
ทกุคน โดยเริม่ตัง้แต่เข้ารบัการศกึษาในวยัเดก็ ท�าให้สงัคมเกดิการยอมรบั 
ในวงกว้าง “ครู” จึงเป็นอาชีพแรกๆ ที่พ่อแม่คาดหวังให้บุตรของตนได้มี 
อาชพีนี ้และนอกจากความคาดหวงัของพ่อแม่ทีต้่องการให้บตุรมคีวามมัน่คง 
ในชีวิตแล้ว ตัวครูเองก็เล็งเห็นว่าอาชีพนี้สามารถท�าความมั่นคงในชีวิต 
ให้คนในครอบครัวได้ด้วย เช่น สวัสดิการการรักษาพยาบาล เป็นต้น  
ดังค�าบอกเล่าของครูว่า

“เป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่กลัวว่าจะล�าบากใน
อนาคตจงึอยากให้ท�างานทีม่ัน่คง แต่แรกไม่ได้อยากเป็น”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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“ผมเป็นครูเอกชนมาก่อน แล้วขอสอบเป็น 
ครูรัฐบาล เพราะเริ่มคิดเรื่องสวัสดิการ พอมีครอบครัว 
ผมกเ็ริม่คดิแล้วว่า เราไม่ใช่ตวัคนเดยีว พอได้สวสัดกิาร 
ตรงนี้ ลูกของเราได้รักษาฟรี ...แฟนเป็นครูอัตราจ้าง  
ไม่ใช่ราชการ ใช้ประกนัสงัคม ไม่มสีวสัดกิาร เรือ่งการ 
รักษาพยาบาลของลูก  ส่วนพ่อแม่ ผมไม่หนักใจ 
เนื่องจากพ่อแม่ของผมใช้สวัสดิการของพี่สาว”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“สอนเอกชนมา 6 ปี สอนมหาวิทยาลัย 5 เดือน 
แล้วก็มาบรรจุปี 53 ...มาสอบบรรจุเป็นครู เพราะสอน
มหาวิทยาลัยติดขัดเรื่องสวัสดิการพ่อแม่ คือพนักงาน 
มหาวทิยาลยัไม่มสีวสัดกิารตรงนี ้ไม่เหมอืนข้าราชการ”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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จากการศึกษาครูทั้งสามพื้นที่มีข้อสังเกตได้ว่า ครูผู้หญิง
ส่วนมากมีแนวโน้มในการตัดสินใจมาเป็นครูจากความต้องการ
ของพ่อแม่สูงกว่าครูผู ้ชาย เนื่องจากพ่อแม่มีความเป็นห่วง  
และต้องการให้ลูกผู้หญิงกลับมาอยู่ใกล้ๆ ในขณะที่ครูผู้ชาย 
ไม่ค่อยได้ค�านงึถงึสถานทีใ่นการปฏบิตังิานว่าจะต้องอยูใ่กล้บ้าน 
มากเท่าครูผู้หญิง สังคมไทยมีการก�าหนดและคาดหวงับทบาท 
หญิงชายไว้แตกต่างกันออกไปตามค่านิยมต่างๆ โดยผู้หญิง 
และผู ้ชายจะรู ้จักบทบาทและปฏิบัติหน ้าที่แตกต ่างกัน 
ตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคมสร้างไว้ ซึ่งครอบครัว 
จะเป็นผูร้บัหน้าทีใ่นการสร้างกระบวนการเรยีนรูท้ีส่บืทอดต่อกนัมา  
อนัจะเหน็ได้จากการเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั เช่น เดก็ผูช้ายมโีอกาส 
ได้เล่นนอกบ้าน เล่นของเล่นที่หลากหลายมีความซับซ้อน  
มีจุดมุ่งหมาย และเป็นการแข่งขัน อันเป็นการเตรียมให้ผู้ชาย
มีทักษะในการจัดการและความเป็นผู้น�า ในขณะที่เด็กผู้หญิง
จะถูกจ�ากัดให้เล่นแต่ในบ้าน มีของเล่นไม่กี่ชนิดและมีการเล่น
ที่ไม่ซับซ้อน อันท�าให้ผู้หญิงอยู่ในกรอบของครอบครัวมากกว่า
ผู้ชาย (นาถฤดี เด่นดวง, มปป. อ้างใน ส�านักงานกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว, 2554 ) 
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ฉันคือ
ความคาดหวัง
ของทุกคน”

และที่น่าสังเกตอีกประการคือ ครูที่อยู ่
เ ข ต ชนบทส ่วนใหญ ่นั้ นต ้องการ เป ็นครู  
(โดยเฉพาะเป็นครูรัฐบาล) เนื่องจากคาดหวัง
ในเรื่องสวัสดิการให้พ่อแม่ และบุตรของตน 
ส่วนครูที่อยู่ในเขตเมืองและกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่มาเป็นครูเนื่องจากพ่อแม่คาดหวัง 
ให้ลูกมีความมั่นคงในชีวิต ความแตกต่าง
ระหว่างพื้นฐานทางสังคมครอบครัวของครู 
ใน เขตชนบท และ เขตเมือง  ซึ่ ง รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร ท�าให้ครูชนบทและเมือง 
มีบริบทต่างกัน และได้รับความคาดหวังจาก
ครอบครัวที่ต ่างกันไปด้วย ครอบครัวของ 
ผู้ที่อาศัยในเขตชนบทจะมีความต้องการพึ่งพา
อาศัยบุตรสูงกว ่าผู ้ที่อาศัยอยู ่ในเขตเมือง  
ในด้านเศรษฐกิจและความต้องการที่จะให ้
บุตรดูแลเมื่อเข้าสู่วัยชรา (พีรสิทธิ์ ค�านวณศิลป์ 
และประเสริฐ รักไทยดี, 2520 อ้างใน สุรภร  
วิศิษฎ์สุวรรณ, 2549) สังเกตได้ว่าครูในเขต 
ชนบทส่วนมากกม็าจากครอบครวัทีอ่าศยัอยูใ่น
ชนบท ดงันัน้จงึมคีวามคาดหวงัในเรือ่งสวสัดกิาร 
ให้พ่อแม่ และบุตร มากกว่าครูในเขตเมือง
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พลาดในอาชีพอื่น แล้วหันมาเป็นครู

ครบูางคนอาจตัง้ใจท�าอาชพีอืน่ให้ประสบความส�าเรจ็ แต่กลบัไม่เป็นไปตาม 
ที่คาดหวัง “ครู” ซึ่งอาจเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายแต่เริ่มแรก หากแต่เป็น 
เหมอืนโอกาสทีจ่ะได้เริม่ต้นใหม่ จงึกลบัเป็นตวัพลกิชวีติ อนัก่อให้เกดิทศันคตใิหม่
กบัความเป็นคร ูยนืยนัจากค�าบอกเล่าของคร ูดงันี้

“จบครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ..ตอนแรกตั้งใจ
ว่าจะเป็นทหาร ต�ารวจ แต่สอบไม่ได้ คิดไปคิดมาก็ชอบ
ภาษาอังกฤษ ก็เลยไปเรียนต่อครุศาสตร์เอกอังกฤษ  
แล้วก็ชอบอยู ่กับเด็กก็เลยอยากเป็นครู แล้วก็อยาก 
รับราชการด้วย”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“หนูหนีอาชีพครูมาตลอด จบมาไม่ได้จบครู ก็ไปเป็น 
เจ้าหน้าทีน่กัวทิยาศาสตร์อยูป่ศสุตัว์ก่อน ตรวจโรคพษิสนุขับ้า  
แล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่เอกสารอยู่ราชภัฏ คือมีความรู้สึก
เหมือนตัวเองหนีอาชีพนี้มาตลอด แล้วสุดท้ายอายุเยอะ 
หนีไม่พ้น ก็ต้องกลับมา พอกลับมารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองหนี 
คือสิ่งที่ตัวเองชอบ”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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โชคดีที่ได้เป็นครู

ถงึแม้ว่าครแูต่ละคนจะมเีรือ่งราว
ของการก้าวมาเป็นครทูีแ่ตกต่างกนั 

ทัง้ทีต่ัง้ใจและไม่ตัง้ใจ 
โดยบางคนเป็นครูตามที่ใฝ่ฝัน 

บางคนเป็นครูเพราะมีศรัทธาของความเป็นครูผู้ให้ 
บางคนเป็นครูเพราะความต้องการของพ่อแม่ 

บางคนเป็นครูเพราะต้องการความมั่นคงในชีวิต 
บางคนเป็นครูเพราะโอกาสมาถึง 

แต่สุดท้ายแล้วในการก้าวมาเป็นครนูัน้กลบัพบว่า 
ทกุคนล้วนหลงเสน่ห์ของชวีติการเป็นครู

และเลอืกจะเป็นครอูย่างเต็มใจ
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วิถีชีวิตความเป็นครู

บทที่ 2

 เส้นทางในการเดินไปตามความฝันของแต่ละคนน้ัน 
คงไม่ได้เต็มไปด้วยความราบร่ืนบนเส้นทางท่ีโรยไปด้วย 
กลีบกุหลาบเสมอไป อาจจะมีบ้างบางเวลาท่ีต้องพบเจอกับ
อุปสรรคขวากหนามต่างๆ ต้องใช้ความอดทนและจิตใจท่ี 
เข้มแข็งเพ่ือให้ผ่านอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ในชีวิตไปให้ได้ 

 “ครู” ก็เช่นกัน เม่ือเข้าสู่อาชีพครูท่ีมีอุดมการณ์
และภาระหน้าท่ีอันย่ิงใหญ่ ย่อมจะต้องพบกับปัญหา 
อุปสรรคท่ีต้องฝ่าฝันมากมายเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งใจไว้ในการเข้าสู่ความเป็นครู  
และวิธีการแก้ปัญหาของครูนั้นก็จะต้องตั้งอยู่ในหลัก 
จริยธรรมของความเป็นครูด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
ก้าวเป็นครูได้อย่างสมบูรณ์
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““...ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ท�าแต่ความดี คือ ต้องหมั่น
ขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ  
ต้องหนักแน่น อดทน และอดกลั้น ส�ารวมระวังความประพฤติ
ปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั้งต้อง
ซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตาม
อ�านาจอคติ...”  

 พระราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทาน 
แก่ครอูาวโุส เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2523 (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2552) ความตอนหนึ่งว่า

หนักแน่น 
อดทน 
อดกลั้น
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“ เป็นครูใหม่ๆ รู้สึกเหนื่อย
กันหมด แต่พอไประยะหนึ่ง
จะเขา้ใจวา่มนัคอืหนา้ที ่ท�าไป 
เรื่อยๆ งานเยอะก็ท�าไปเป็น
เรื่องๆ ท�าเท่าที่ท�าได้ ไม่ต้อง 
ไปคาดหวังว่าวันนี้ต้องเสร็จ
ทัง้หมดคาดหวงัไมไ่ดอ้ยูแ่ลว้ ”

(ครหูญงิ : โรงเรยีนนอกเขต
เมือง จ.กาญจนบุรี)

 แรกเริ่มของการเป็นครู ถือเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการปรับตัวที่ส�าคัญ 
เนื่องจากภาระงานของครูนั้นค่อนข้างหนักจึงท�าให้ครูที่เข้ามาท�างานใหม่ๆ นั้น 
ยังปรับตัวกับการท�างานไม่ได้ ไม่สามารถจัดระบบการท�างานของตนให้เข้าที่ 
เข้าทางได้ ท�าให้ครูเกิดความรู้สึกเครียด และเกิดความวิตกกังวลในการท�างาน 
เพราะกลวัวา่จะท�าไมท่นั ชว่งเวลานีจ้งึกลายเปน็ชว่งเวลาทีแ่สนเหนือ่ยและทอ้แท้ 
มากท่ีสุดส�าหรับครู แต่เม่ือท�างานไปสักระยะหน่ึงแล้วก็เร่ิมท่ีจะปรับตัว จัดระบบงาน 
ได้ดีขึ้น และคุ้นเคยกับงานที่ตนต้องรับผิดชอบ ความกังวลใจ และความรู้สึก
เครียดที่เคยมีก็ค่อยๆ หายไป 

ระยะแห่งการปรับตัวแสนเหนื่อยและท้อแท้ 

28



หน้าที่นอกเหนือจากการสอน

 อาชีพครูนั้นไม่ได้มีแต่หน้าที่ในการสอนหนังสือให้แก่นักเรียนเท่านั้น 
หากแต่มีหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการสอนอีกหลายอย่าง เช่น การท�างานบริหาร 
งานวชิาการ งานธรุการ งานกจิการนกัเรยีน งานเวรประจ�าวนั งานทีป่รกึษาประจ�า
ชัน้เรยีน งานแนะแนว งานทะเบยีน งานประเมนิผลการเรยีน งานกจิกรรมนกัเรยีน 
งานอาคารสถานที่ งานโครงการต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
เป็นต้น ซึ่งภาระงานเหล่านี้เป็นงานในหน้าที่ที่ครูทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ซึ่งจากงานที่ครูต้องปฏิบัตินั้นมีมาก และงานนอกเหนือในส่วนนี้บางครั้งก็ท�าให้
เกิดผลกระทบกับการสอนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคนเป็นครู จึงกลายเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อความเครียดของครู (ทศพล บุญธรรม, 2547) 

“ครูทุกคนมีงานพิเศษหมด มีงานสอนเป็นหลัก  
แลว้ตอ้งมงีานพเิศษ ทกุคนมหีมดเลย งานพเิศษเหลา่นัน้  
อย่างเช่น งานวิชาการ งานธุรการ ครูทุกคนจะมีหมด 
นอกเหนือจากการสอน ซึ่งพิเศษจะเยอะมากในการ 
น�าเสนอในส่วนของเอกสารจะมีบ่อย แล้วยังมีงาน 
ครูประจ�าชั้นอีก”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“บางคร้ังสอนอยู่มีเด็กมาท�าเร่ืองย้าย ลาออก หรือบางคร้ัง
มีผู้ปกครองมาขอวุฒิอย่างน้ี ...ถ้าสมมติว่างานทะเบียนมีหน้า
ท่ีทะเบียนไปเลยแล้วเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเป็นแบบน้ีได้จะดีกว่า  
อาชีพครูมีหน้าท่ีสอนอย่างเดียว ชีวิตจะมีความสุขส�าหรับตัวเอง” 

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“เราท�าหลายหน้าที่ทั้งครู ทั้งกิจกรรมหลายๆ อย่าง เช่น 
หน้าที่บางหน้าที่ ธุรการบางอย่างครูต้องท�าหมดตั้งแต่รายงาน 
รายละเอยีด แลว้กก็ารประเมนิอกี เอกสาร... มเีจา้หนา้ทีธ่รุการนะ  
แต่ไม่พอ เราจะต้องลองเอง ท�าบัญชีรายงานก็ต้องลงมือเอง 
ประสานเอง”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“ปัญหาคือ มีทั้ งงานสอนและงานพิ เศษอื่นๆ เช่น  
งานส�านักงาน งานธุรการ เราต้องช่วยกัน แต่ผลกระทบก็คือ 
จะตกไปทีเ่ดก็ เดก็กจ็ะไดก้ารเรยีนไมเ่ตม็ที ่ครตูอ้งมาเตรยีมโนน่
เตรียมนี่”

(ครูหญิง : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“ผมรู้สึกว่างานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายถึง 
การต้องท�าเอกสารต่าง ๆ มันเข้ามารบกวนวิชาชีพของผม 
พูดตามตรงว่าทุกครั้งที่ สมศ.เข้าจัดการโรงเรียนไหนก็ตาม 
เราจะต้องปลูกผักชีกันขึ้นมาก” 

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

school

ไม่มี  ผักชี
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 จากการศึกษา สังเกตได้ว่า ครูผู้หญิงมากกว่าครูผู้ชายที่รู้สึกว่า 
งานนอกเหนือจากการสอนที่โรงเรียนมอบหมายให้ท�านั้นเป็นงานที่หนักและ 
มีผลกระทบกับการสอนหนังสือเด็ก อาจจะเป็นเพราะโดยทั่วไป ครูผู้หญิงมัก 
ถูกมอบหมายให้ท�างานธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และการเงิน  
ที่เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียด ต่อเนื่องและใช้เวลานาน ส่วนครูผู้ชายมัก 
ได้รับงานที่เป็นเรื่องกายภาพของโรงเรียน และการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นงานที่ 
ใช้เวลาไม่นานและไม่ต่อเนื่อง 

 การที่ครูผู้หญิงและครูผู้ชายมักจะได้รับงานที่มีลักษณะต่างกัน  
เนื่องจากความแตกต่างหลายอย่างในความเป็นหญิงและความเป็นชายที่เป็น 
ตวัคดัสรรหนา้ทีท่ีเ่หมาะสม เชน่ สมรรถภาพรา่งกาย  สตปิญัญา และทกัษะตา่งๆ
ทีเ่กดิจากการขดัเกลาทางสงัคมในลกัษณะทีต่า่งกนั  เปน็ตน้ ซึง่ผลวจิยัดา้นสมอง
ของมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัฯ ไดอ้อกมาสนบัสนนุวา่ สมองของ
ผูห้ญงิเหมาะกบัทกัษะทางสงัคม และการจ�าสิง่ตา่งๆดกีวา่ผูช้าย  จงึท�าใหผู้ห้ญงิ
สามารถท�าอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่สมองผู้ชายมีระบบ
ประสาทการรับรู้ด้านต่างๆ และความสัมพันธ์ในการท�างานของอวัยวะต่างๆ  
ดีกว่าผู้หญิง (บทความ “สมองผู้หญิง-ผู้ชายท�างานต่างกัน”, 2556)

“ครูผู้หญิงเค้าท�างานเอกสารเยอะกว่า  
เพราะผู้หญิงชอบเก็บเอกสาร ด้วยความที ่
เคา้เปน็เหมอืนแมบ่า้น เคา้จะเกบ็เยอะกวา่ 
แต่ผู้ชายท�างานพวกปฏิบัติการ ขนโต๊ะ 
เก้าอี้ ก็คือให้เหมาะกับร่างกาย” 

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง            
จ.กาญจนบุรี)
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ชีวิตการทำางานกับครอบครัว

 “คร”ู ถอืไดว้า่เปน็บคุคลทีต่อ้งสวมบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดยีวกนั  
ทั้งเป็นครูผู้สอน เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นนักวิชาการ เป็นนักกิจกรรม รวมถึง 
ที่ละเลยมิได้คือการเป็นผู้ดูแลครอบครัว 

ครูบางคนอาจมีหน้าที่มากกว่าการเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ คือต้องดูแล 
ผู้มีพระคุณ เช่น ปู่ย่าตายายร่วมด้วย หรือการเป็นพ่อหรือแม่ที่ต้องดูแลสามี 
หรือภรรยาและบุตร ดังนั้นนอกจากชีวิตการท�างานแล้ว ชีวิตครอบครัวจึงเป็น 
อีกเรื่องหนึ่งที่ครูทุกคนต้องจัดการ
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“คือบางที 4 โมงครึ่ง ถ้าเกือบ 4 โมง  
ถ้าบอกว่าประชุม เราจะรู้สึกว่าอีกคร่ึงช่ัวโมง 
เท่านั้นได้กลับบ้านแล้ว มันกลายเป็นต้อง
นั่งประชุมลากยาวถึง 6 โมง หรือทุ่มหนึ่ง 
นั้นคือ ชีวิตเราหายไปแล้ว ยายเคยทัก 
เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เคยคุยกันเลยนะ”  

(ครูหญิง : โสด: โรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร)

ขอเวลา
ให้ครูสักนิด

“การเป็นครูไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง 
แต่ถามว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่ง เพราะว่า
ตวัเองโสด โสดแลว้ไมต่อ้งหาเวลาไปใหใ้คร  
แต่ว่าอยากมีเวลาเป็นของตัวเอง มีก็ดี”

(ครหูญงิ : โสด: โรงเรยีนนอกเขตเมอืง 
จ.กาญจนบุรี)

 ทั้งนี้ด้วยภาระหน้าที่ในการท�างานที่มาก จึงท�าให้เวลาที่ควรเป็นของ
ครอบครัวถูกเบียดมาเป็นเวลางาน หรือแม้แต่เวลาความเป็นส่วนตัวก็อาจมี 
ไม่มาก แต่ก็พบว่าครูที่มีสถานภาพโสดนั้นจะสามารถจัดสรรเวลาส่วนตัวให้ 
ตัวเองได้มากกว่าครูที่มีสถานภาพสมรส (แต่งงานแล้ว) เพราะครูที่มีครอบครัว
แล้วจะมีภาระหน้าที่ที่มากกว่า และอาจจัดสรรเวลาให้กับครอบครัวได้น้อย  
จนบางครั้งอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัว  อย่างไรก็ตาม หากใช้วิธีท�าใจได้  
มีเพื่อนและครอบครัวให้ก�าลังใจ ความเครียดก็จะลดลง ดังค�าเล่าของครูว่า
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 วิถีชีวิตความเป็นครูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครหลายคนวาดฝันไว้  
ครูต้องมีหน้าที่ที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเริ่มปรับตัว
เข้าสู่การเป็นครู  การรับมือจัดการกับหน้าที่การงานต่างๆทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเอง ซึ่งครูต้อง
พยายามปรับตัวให้ทุกอย่างสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ครูต้อง
ใช้ความอดทน และความเสียสละอย่างมาก 

“เพราะว่าเหมือนอยู่ไกล
บ้านแล้ว มาเครียดเรื่องงานอีก 
ก็เสียสุขภาพจิตพอดี ก็ต้องคิด
ให้สบายแล้วเราก็ค่อยๆ ปรับตัว”

(ครูชาย : สมรส: โรงเรียน
นอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“พ่อกับแม่เร่ิมถามว่า เงินเดือน 
มันคุ้มค่ากับการท่ีเราท�างาน 
หรือเปล่า ....เค้าก็เลยคิดว่าอยู่
บา้นเลีย้งลกูดกีวา่ไหม เคา้กบ็อก  
แต่ เ ราก็มีความสุขกับ เพื่ อน  
กับนักเรียน และเราก็ยังอยากจะ
ท�าอยู่ เพราะว่าอยู่บ้านก็จะเบื่อ 
ก็คิดว่าเราก็ท�าไป เรายังอยากท�า
ตรงนี้อยู่”

(ครูหญิง : สมรส: โรงเรียน
ในเขตกรุงเทพ-มหานคร)
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ครูดีมีมากมาย หากเราได้กลั่นกรองดู
ยกย่องและเชิดชู ให้ปรากฏแก่ปวงชน  

เป็นเครื่อง จรรโลงใจ ให้ครูไทยได้อดทน
มานะและฝึกฝนสร้างเด็กให้เป็นผู้น�า

สังคมที่วุ่นวาย เพราะคนไร้ซึ่งคุณธรรม
แก้ได้โดยครูน�า เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว

พ่อแม่รักลูกของท่านยิ่งดวงตา
ยังส่งลูกรักนั้นมาให้ครูสอน
ครูจึงควรเอาใจใส่เอื้ออาทร

และสั่งสอนลูกของท่านเหมือนลูกครู

อันครูไทยในป่าน่าบูชายิ่ง   
สอนทุกสิ่งให้เด็กไทยได้สุขสานติ์

เปรียบประทีปเจิดจรัสชัชวาล  
ส่องน�าจิตวิญญาณของปวงชน

                                         
     
มนัส  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต
บทความ “ครูเป็นอาชีพท่ีเสียสละและผู้สร้างทุกสาขาอาชีพ”
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=752
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 ความคาดหวังของสังคม กฎเกณฑ์และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 
ครูนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่คนในสังคมอยากจะเห็นบทบาทของครูตามที่คาดหวังไว้  
ซึง่ประกอบด้วย การประพฤตปิฏบิตัตินให้เป็นแบบอย่างทีเ่หมาะสมกบัอาชพีครู 
มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียนไปสู่ความเจริญ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมปีฏสิมัพนัธ์ทีด่กีบันกัเรยีน รวมทัง้บคุคลอืน่ๆในชมุชนและสงัคม  
จึงท�าให้ครูต้องปรับตนเองให้เป็นไปตามความคาดหวังของคนในสังคมและ 
จรรยาบรรณของความเป็นคร ูซึง่การปรบัตนเองนัน้กอ็าจเป็นปัจจยัเสีย่งทีส่่งผล
ต่อการเกิดภาวะความกดดันและความเครียดได้ (ทศพล บุญธรรม, 2547) 

บทบาทหน้าที่ของครู

บทที่ 3

พร้อมรับ
ทุกความคาดหวัง
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 ““… ผู ้ที่ เป็นครู จะต้อง 
นึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่า 
ถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้อง
นับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสม
กบัทีเ่ป็นคร ูไม่ใช่วางตวัอย่างหนึง่
แล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….””

จะเห็นว่าค�าว่า “ครู” นั้น มีความหมายแม้ในภาษาอังกฤษ  
ค�าว่า  TEACHER  ได้บ่งบอกบทบาทหรอืภาระหน้าทีข่องครไูว้เช่นกนั   
(รัตนวดี โชติกพนิช, 2550 ; ยนต์ ชุมจิต, 2553 ; สุปราณี จิราณรงค์, 
2556)

หากแต่กระนั้นแล้ว ครูทุกคน 
เมื่อตัดสินใจก้าวมาเป็นครู ย่อม 
พร้อมที่จะปรับตนเองเพื่อให้เป็นครู
ที่สมบูรณ์ตามความคาดหวังของ
สังคม ด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นอาชีพที่ 
ขึน้ชือ่ว่าท�างานเพือ่สงัคมอาชพีหนึง่  
ดงัพระราชด�ารสั พระราชทานเนือ่งใน 
วันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร 15 
มีนาคม พ.ศ. 2512 ความว่า

ในบทนี้ได้อธิบาย ความหมายของค�าว่า 

TEACHER 
ที่ประกอบไปด้วย 

เรื่องการเป็นผู ้บ่มเพาะองค์ความรู ้และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ความเป็นผู้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมและมนุษยสัมพันธ์อันดี ความเป็นนักปฏิบัติ และเป็น 
ผูต้ดิตามประเมนิผล องค์ประกอบเหล่านีม้คี�าบอกเล่าของครสูนบัสนนุ 
ซึ่งค�าบอกเล่าเหล่านั้น ได้สะท้อนถึงวิถีคิด ความรู้สึกของผู้เป็นครู 
อย่างหลากหลาย ดังนี้
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หัวใจของความเป็นครู

หมายถงึ การมคีวามรบัผดิชอบในการสอน เพือ่ให้นกัเรยีนเป็นคนด ี
และมคีวามรูใ้นวชิาการทัง้ปวง ซึง่ถอืว่าเป็นงานหลกัของครทูกุคนทีต้่อง
ให้ความส�าคัญเป็นอย่างแรก ถือเป็น หัวใจความเป็นครู 

จากค�าบอกเล่าของครูคนหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการคิด 
ของครูที่กล่าวถึงเวลาในหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องการสอนเด็ก
นกัเรยีนนัน้ กเ็หมอืนกบัการทีค่รไูด้ให้เวลากบัตวัครเูอง สะท้อนให้เหน็ถงึ 
หัวใจของความเป็นครูอย่างแท้จริง

T
ผู้บ่มเพาะองค์ความรู้ 
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

 - Teaching 
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 “ที่บ้านเค้ามองว่าผมท�างาน 7 วัน คือ 24 ชั่วโมง  
ผมออกมาใช้ชวีติข้างนอก(โรงเรยีน)เป็นส่วนใหญ่ จะใช้ชวีติ 
ในบ้านแค่ทานข้าวเย็นแล้วก็นอน ผมมองว่าทุกเวลา 
แม้กระทั่งเวลาท�างานมันก็เป็นเวลาที่เรารัก มันเป็นการ 
ใช้ชวีติมนัเป็นการให้เวลากบันกัเรยีน เหมอืนให้เวลาตวัเอง 
อยูแ่ล้ว แต่เรากค็งไม่ได้ไปอยูใ่นงานตลอด อย่างผมอยูท่ีน่ี ่
ผมใช้เวลาท�างานตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 18 นาฬิกา อันนี้คือ
เวลาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอนเด็กนักเรียน 
ขณะเดียวกันเวลาทั้งหมดผมถือว่าก็ใช้กับตัวเองด้วย  
หลงัจากนัน้แล้วผมกก็ลบัไปถงึบ้านกท็านข้าว อยูก่บัทีบ้่าน
จนก่อนนอนแล้วกเ็ข้านอน ผมมองว่าตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 
เราใช้เวลาส�าหรับความสุขของตัวเอง”

(ครูชาย: โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“หากมี 9 ห้อง เราจะได้สอนห้องท้าย ซึ่งห้องท้าย ๆ ก็จะเป็น
เด็กที่มีพฤติกรรมค่อนข้างแย่ แต่อย่างที่บอกเด็กที่มีพฤติกรรม 
ค่อนข้างแย่ บางครั้งเขาก็มีความน่ารักอยู่ในตัวของเขา แล้วเกิด
เราใช้วธิกีารทีม่นัถกูทาง คอื ประมาณว่ามปัีญหาอยูท่ีบ้่านอยูแ่ล้ว 
แต่เราไม่ได้ไปหยาบกบัเขาอกี ไปพดูดีๆ  เหมอืนเข้าใจเขา  เขากจ็ะ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม แล้วเดก็ประเภทนีม้เียอะ พอเขาชอบครแูล้ว
จะเปลี่ยนจากการที่แบบไม่เรียนเลย ก็จะเริ่มมาเรียน”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่
นกัเรยีน ซึง่นอกจากการสอนความรูท้างวชิาการให้กบันกัเรยีนแล้ว การสอนของ
ครูยังต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรม 
ทีเ่หมาะสม อบรมบ่มชีใ้ห้นกัเรยีนเป็นคนดขีองสงัคม นัน้หมายความว่า การสอน
ของครูจะต้องมีความครบถ้วนทั้งหลักวิชาการและหลักการด�าเนินชีวิตในสังคม

E- Ethics

Learn
Life
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หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการหมั่นพัฒนาตนเองโดยเพิ่มเติม 
ความรู้อยู่สม�่าเสมอ ไม่ท�าให้ตนเองเป็นคนที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อวิทยาการใหม่ๆ 
ทั้งนี้อาจรวมถึงวิธีการในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ของนักเรียนด้วย ดังค�า 
ให้สัมภาษณ์ของครูว่า

ผู้แสวงหาความรู้อยู่เสมอ

A - Academic / Action Research 

ท้าทายทุกวัน 
สนุกทุกวัน “ถามว่าหนักไหมไม่หนัก  

แต่ท้าทายดี เพราะว่าเด็กแต่ละ
ห้องจะต่างกัน มันเลยท�าให้เรา
รู้สึกว่าพอมาห้องนี้จะต้องเป็น
แบบนี ้มนัท�าให้เหมอืนว่าแต่ละ
วนัจะมสีิง่ทีท้่าทายในชวีติ ท�าให้
ชีวิตไม่เบื่อ ก็สนุก”

(ครชูาย : โรงเรยีนนอกเขต
เมือง จ.กาญจนบุรี)
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หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดและสืบทอดวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีด่ ีซึง่ท�าได้ 2 ทาง คอื การปฏบิตัตินตามขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงามของชาติ และการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เข้าใจในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม ทั้งนี้อาจรวมถึงกิจกรรมภายในชุมชน 
ที่ครูได้ช่วยให้เด็กเกิดการสืบทอด ดังค�าให้สัมภาษณ์ของครูว่า

ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม และผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

C - Culture Heritage

“เป็นการเพิม่ทกัษะการเล่นดนตรขีองเค้าด้วย 
ให้เค้ารู้จักการท�างานเป็นทีมด้วย อะไรๆ อย่างนี้ 
หลายๆ อย่าง ผมมองว่าเด็กก็ได้ ชุมชนก็ได้”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)
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 หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหมู่คณะ รวมถึงต่อโรงเรียนด้วย ซึ่งการมี
มนษุยสมัพนัธ์ของคร ูได้แก่ ครกูบันกัเรยีน ครกูบัเพือ่นคร ูครกูบัผูป้กครอง/ชมุชน

 ภาระหน้าที่ของครูอีกอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากการสอน การเป็น 
ครทูีป่รกึษา การท�าเอกสารประเมนิต่างๆ การท�าโครงการ และการดแูลครอบครวั
ของตนเอง คือการให้บริการแก่สังคมในด้านต่างๆ เช่น เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ 
เป็นผูน้�า หรอืร่วมกจิกรรมของชมุชนและสงัคม เป็นต้น (ทศพล บญุธรรม, 2547)

 H- Human relationship
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การที่ครูเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชนและสังคมนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโยงใย
ความสัมพันธ์ของครูเข้าไว้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการน�านักเรียนไปประกวด
แข่งขันในงานของชุมชน หรือการน�านักเรียนไปร่วมแสดงความสามารถ เช่น  
การร�าไทย ร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี ในงานบวช งานแต่ง งานประจ�าปี 
ของชุมชน เป็นต้น อันน�าไปสู่ความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน และการพึ่งพา
อาศยักนัระหว่างคนในชมุชนกบัคร ูยิง่ถ้าครทู�าความสนทิสนมกบัคนในชมุชนมาก  
ก็ยิ่งได้รับความเอ็นดูจากคนในชุมชนนั้นมากไปด้วย ดังค�าบอกเล่าของครูว่า

“กิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้
มีเต็มไปหมดเลย เพราะว่าการเล่น
ดนตรีในส่วนนี้ผมมองว่าต้องมีการ
บริการชุมชนเยอะ ไม่ว่าใครจะบวช 
ใครจะแต่ง ใครจะตาย ดนตรีก็ใช้ได้
หมด”

(ครูชาย : โรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร)

“เย็นมาครูคนไหนเข้ามาชุมชน 
หรอืไปคลกุคลชีาวบ้าน ชาวบ้านจะชอบ 
ครคูนนัน้มาก ข้าวปลาอาหารแทบจะ 
ไม่ต้องท�าเองเลย เย็นมาก็บอกครูมา 
กนิข้าวทีบ้่าน ชอบความใกล้ชดิระหว่าง 
ครูกับชาวบ้าน ชอบตรงนี้”

(ครหูญงิ : โรงเรยีนในในเขตเมอืง)

46



ผู้เป็นนักปฏิบัติ

E- Extra jobs 

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

การเป็นครูที่ปรึกษา
นอกจากหน้าที่หลักในการสอนหนังสือแล้วครูส่วนใหญ่มีภาระส�าคัญคือ 

การเป็นครูประจ�าชั้น (หรือปัจจุบันเรียกว่า ครูที่ปรึกษา) ที่ต้องมีหน้าที่คอยดูแล 
เด็กในปกครองเกี่ยวกับความประพฤติ การเรียน ตลอดจนการด�าเนินชีวิต 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และคอยให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ แก่เด็กๆ  
ที่อยู่ในความดูแล

“ได้เป็นครูที่ปรึกษาเด็ก ม.4 โรงเรียนเก่าแห่งหนึ่ง และตามเด็ก 
จนจบ ม.6 ระยะเวลา 3 ปีอยูก่บัเดก็ กเ็ริม่ผกูพนั เดก็มากนิข้าวกลางวนั
กบัเรา เขากไ็ม่ใช่เดก็มเีงนิ เขามาอาศยักนิข้าวกบัเรา บางคนกห็งุข้าวมา  
บางคนเอากับข้าวมารวมกัน ช่วงแรกเด็กต่างจังหวัดพวกนี้แค่ตั้งใจ
จบ ม. 6 แล้วไปท�างานเป็นชาวไร่ แต่กลายเป็นว่าตั้งแต่เราไปสอนเขา 
ผูกพันกัน 3 ปี เด็กเขาประทับใจเราแล้วเค้าก็อยากเป็นครูเหมือนเรา  
พอเราย้ายมาอยู่โรงเรียนปัจจุบันนี้ เด็กก็ตามมาสมัครเรียนที่ราชภัฏ 
10 กว่าคน ใครเข้าครูไม่ได้ ก็เรียนคอมพิวเตอร์ เรียนการจัดการ  
รู้สึกภูมิใจมาก เพราะพวกเขาเหล่านี้จากเด็กที่ไม่คิดเรียนต่อ คิดเพียง
จบ ม.6 แล้วเป็นชาวไร่ เราไปปรับทัศนคติเขา”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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การทำาเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษา

นโยบายของทางกระทรวงศกึษาธกิารทีใ่ห้มกีารประเมนิคณุภาพ
การสอนนัน้ก่อให้เกดิภาระงานทีเ่พิม่ขึน้ของครใูนการเตรยีมการต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสาร อาคารสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อรอรับการมาตรวจประเมินแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนที่ต้องการให้โรงเรียนได้รับผลประเมินที่เป็น 
ที่น่าพอใจ

ถึงจะเหนื่อย 
แต่ก็สู้นะ
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อย่างไรกต็าม เสยีงจากครผููท้ีต้่องคอยรองรบัการตรวจประเมนิ
ต่างๆ ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่อึดอัดของครูต่อการจัดการประเมิน
ต่างๆ ดังค�าเล่าของครูว่า

“ผมรู ้สึกว่ามันเข้ามารบกวนวิชาชีพของผม 
คือ อันนี้เราพูดตามตรงว่าทุกครั้งที่ สมศ. เข้าจัด
โรงเรียนไหนก็ตามเราก็จะต้องปลูกผักชีกันขึ้นมา  
ถามว่าเมือ่ประเมนิผ่าน สมศ. แล้ว โรงเรยีนได้เกณฑ์ 
จริงหรือไม่”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“ปัจจบุนัรฐับาลชอบประเมนิ สมศ. ทกุโรงเรยีน 
ต้องสรรหาเอกสารมา ถามว่าผู้บริหารต้องการให้
โรงเรยีนผ่านมา ต้องการสัง่มา ครไูม่ท�าได้ไหม กไ็ม่ได้  
ก็ต้องท�าไป” 

(ครหูญงิ : โรงเรยีนนอกเขตเมอืง จ.กาญจนบรุ)ี
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หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการประเมินผล รายงานผลการเรียน 
การสอนของนักเรียน และให้การแนะแนวแก่นักเรียน 

การออกไปเยีย่มเยยีนบ้านของเดก็นกัเรยีน เป็นหนึง่ในระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนที ่สพฐ. ได้น�ามาใช้ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2552) 
ซึง่เป็นวธิกีารหนึง่ทีผู่เ้ป็นครจูะได้รูถ้งึความเป็นอยูข่องนกัเรยีน ตัง้แต่วถิกีารใช้ชวีติ 
ตลอดจนอปุนสิยัของนกัเรยีนเมือ่ใช้ชวีติอยูน่อกรัว้โรงเรยีน รวมทัง้สภาพแวดล้อม
รอบตัวนักเรียน เพื่อที่จะน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทราบถึงสภาพปัญหา และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด อันจะเป็น 
การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน และออกไปอยู่ในชุมชน
อย่างมีความสุข ดังค�าให้สัมภาษณ์ของครูว่า

ผู้ติดตามและประเมินผล

R- Report and counseling 

“เด็กมีหลายรูปแบบ คือมันมีปัญหาอะไรที่เราได้รู้ ได้ดูแล 
ได้ช่วยเหลือ ได้อะไรแล้วเรารู้สึกดีที่ได้ดูแล ได้ช่วยเหลือเด็ก”

(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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อย่างไรก็ตาม การจะแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนให้ได้ผลออกมาดีนั้น 
จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย เพราะผู้ปกครองโดยเฉพาะ 
พ่อแม่นัน้เป็นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อเดก็ในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคดิ ความรูส้กึ  
และพฤติกรรม ซึ่งบางปัญหาผู้ปกครองเองอาจเป็นผู้ร่วมสร้างขึ้น จึงควรที่จะมา
รับรู้ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหา แต่ในบางครั้งผู้ปกครองของนักเรียนก็ไม่ได้
ให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมช่วยแก้ไขปัญหา อนัท�าให้ครทู�างานได้ล�าบากขึน้ 
ในส่วนนี้ 

“เรามีมาตรการเยี่ยมบ้าน โรงเรียนไปเยี่ยมบ้าน 100% คือ
ครูจะไปคุยกับผู้ปกครองถึงบ้านเลย ได้รู้จักหน้าตากัน....เด็กที่มี
ปัญหา เราต้องมีนั่งคิดว่าเราจะแก้เค้าอย่างไรดี คือวิธีที่จะท�าให้
เค้าประสบความส�าเร็จ เพราะว่าความเป็นครูเราอยากจะส่งเค้า
ให้ถึงฝั่ง”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

ตามติดชีวิตนักเรียน 
งานลับสุดยอด
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“เด็กไม่มาโรงเรียน หรือมาสาย...ไปเยี่ยมบ้านเหมือนกัน 
ผู้ปกครองต้องไปท�างานแต่เช้า เค้าเรียกลูกตื่นแต่เช้าแล้วไป
ท�างาน เย็นผู้ปกครองกลับมืด บางครั้งลูกยังไม่กลับ ผู้ปกครอง
หลับไปแล้วก็มี พอไม่เจอกัน โยนตังค์ให้ลูกแล้วก็ไป ลูกมา
โรงเรยีนสาย ครถูามว่าไม่ได้ปลกุลกูเหรอ บอกว่าตัง้นาฬิกาปลกุ
ไว้ให้แล้ว เรือ่งของเรือ่งคอืผูป้กครองไม่มเีวลาให้ลกู ... เค้าบอกว่า  
ถ้าให้มาเฝ้าลูก แล้วจะเอาอะไรกิน”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

 การลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละคนนั้นนอกจากจะเป็นการติดตาม
ดูแลนักเรียนของครูแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่ท�าให้ครูได้มีโอกาสพบปะกับคนใน
ชุมชน เกิดความผูกพันระหว่างครูและชุมชน ซึ่งโดยส่วนมากนักเรียนที่เรียน 
ในโรงเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มาจากชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ กับโรงเรียน 

“นอกเหนือจากงานในโรงเรียน
แล้วก็ต้องมีไปเยี่ยมบ้านเด็ก ไปเจอ 
ผู้ปกครอง แล้วอาจจะรู้จักชาวบ้าน 
ร้านค้ารอบๆ”

(ครหูญงิ : โรงเรยีนนอกเขตเมอืง 
จ.กาญจนบุรี)

“เก็บผักไปกิน (ผักที่ปลูกใน
โรงเรียน) ถือไปเยี่ยมผู ้ปกครอง  
ไปเยีย่มบ้าน ไปเยีย่มเดก็ ไปถงึ ไปกนิ
ข้าวบ้านเด็กยังได้”

(ครูชาย: โรงเรียนนอกเขตเมือง 
จ.กาญจนบุรี)
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สรปุได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นครใูนพืน้ทีไ่หน ทัง้ครใูนเมอืงหลวงอย่างกรงุเทพมหานคร  
ครูในเขตเมือง หรือครูเขตชนบท ต่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อนักเรียน 
ชุมชนและสังคม อย่างคล้ายคลึงกันในแต่ละบทบาทหน้าที่ ทั้งในส่วนที่มาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบของตน และความคาดหวังที่ได้รับจากสังคม ซึ่งบทบาท
หน้าที่ต่างๆ ของครูเหล่านี้ จะถูกด�าเนินไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ด้วยความเตม็ใจ ยกเว้นในเรือ่งของการท�าเอกสารเพือ่ประเมนิคณุภาพการศกึษา 
ซึ่งเสียงสะท้อนจากครูเป็นไปในทางลบ เนื่องจากบทบาทหน้าที่นี้ได้น�าเวลาครู
ออกจากนักเรียน  

ของฝาก
จากผู้ปกครอง
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 ค�าว่า “ครู” เปรียบไว้ได้หลายอย่าง เปรียบ”เรือจ้าง”รับส่งผู้โดยสาร
ให้พ้นห้วงมหาชลาธาร ได้ข้ามผ่านถึงฝั่งสมตั้งใจ

 เปรยีบ “แม่พมิพ์” กล่อมเกลาเฝ้าหล่อหลอม ทั้งโอบอ้อมการุณย์หนุนน�าให้
ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอ�าไพ ให้ก้าวไปตามครรลองของชีวา

 เปรียบ”แสงเทียน” ส่องสว่างทางมืดมิด เพือ่ให้ศษิย์แจ่มกระจ่างทางศกึษา
จากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญา กลบัเก่งกล้าเลศิล�า้เพราะพร�า่เรยีน

 คือ “ปูชนียบุคคล” เปี่ยมล้นค่า ควรบูชาเคารพนบนอบเศียร
ทั้งกายใจจิตวิญญาณท่านเฝ้าเพียร เพื่อนักเรียนเติบใหญ่นั้นได้ดี

 ขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่อง ชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรี
พร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลี เป็นคนดีที่น่ายลชนชื่นชม

 ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่น ทีส่ร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสม
ในวันครูที่สิบหกมกราคม ขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน

jkrolling จาก dreampoem.com
ที่มา : http://www.tlcthai.com/poem/กลอนวันครู-แม่พิมพ์/
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อะไร...ทำาให้ครูทุกข์ ?

หากไม่เคยทุกข์ จะรู้จักสุขได้อย่างไร? จากการศึกษาที่ได้กล่าว
ไว้ในบททีผ่่านมา อาจท�าให้เหน็ถงึสาเหตคุวามสขุของครใูนแบบต่างๆ 
จนลมืคดิไปว่า แท้จรงิแล้วก่อนทีค่วามสขุของครจูะเกดิขึน้นัน้ ครตู้อง
เผชญิกบัความทกุข์ต่างๆ มาไม่น้อย และครบูางคน ความทกุข์เหล่านีก้็
ยงัคงอยู ่หรอืเข้ามาเป็นช่วงๆ ให้ได้ทดสอบความอดทนกนัอกี ในบทนี้ 
จะกล่าวถึงสาเหตุส�าคัญที่สร้างความทุกข์ให้กับคนเป็นครู

ทุกข์นัก พักหน่อย

บทที่ 4
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 ในบางครั้ง ครูผู้สอนอาจมีการท้อใจบ้าง เมื่อต้องท�างานหลายๆ อย่าง 
ทีไ่ม่ใช่เฉพาะงานสอน และต้องดแูลเดก็นกัเรยีนหลายคน ในเวลาเดยีวกนั ท�าให้
ผูเ้ป็นครนูัน้กงัวลว่าตนเองจะไม่มเีวลาให้เดก็อย่างเพยีงพอ และอาจจะส่งผลต่อ
การเรียนการสอนที่อาจจะให้เวลาเด็กนักเรียนไม่ได้เต็มที่ เพราะมีกิจกรรม หรือ
มีงานอื่นเข้ามาแทรกระหว่างเวลาเรียน

ทัง้นีก้ารทีค่รมูภีาระงานมากมาย ต้องมคีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัตวันกัเรยีน 
ต้องประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน และให้บริการแก่ชุมชน นอกจากนี้ 
ยังต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ ท�าให้ครูมี 
ความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด อันเป็นปัญหาที่ท�าให้ครูไม่มีความสุขใน 
การท�างาน (โจนรินทร์ โกมลหิรัญ, 2551 อ้างใน สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์, 2554) 

“เดีย๋วเรยีกประชมุ ทัง้นดัก่อนล่วงหน้า หรอืว่าไม่ก่อนล่วงหน้า 
หรือว่าจะมีงานอื่นๆ เข้ามาตอนไหนก็ยังไม่ทราบ ยังไม่รู้เลย ก็จะ
เป็นผลกระทบกบัเดก็เพราะว่าเรากไ็ม่มเีวลาให้เค้าเตม็ที ่พอมนัเป็น 
แบบนีด้แูลเดก็ไม่เตม็ที ่ผลการเตรยีมสอนไม่เตม็ที ่ผลการเรยีนลดลง  
กม็ผีลกระทบทัง้หมด เดก็กจ็ะคดิว่าครไูม่เข้าสอน ครไูม่ว่าง มนักเ็ป็น 
แบบนี้ โรงเรียนก็จะวุ่นวาย ครูก็จะไม่ใช่งานสอนอย่างเดียว ก็จะมี
งานอื่นๆ ที่จะต้องท�าทุกอย่าง แม้กระทั่งแก้ปัญหาเด็ก ปัญหาของ
ตัวเอง ปัญหาเยอะแยะไปหมด”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

ภาระหน้าที่อันหนักหน่วง
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“ครูมีภาระงานเยอะ ต้องดูแลเด็กที่ตนเองเป็นที่ปรึกษา  
(ครปูระจ�าชัน้) ดแูลชวีติคนอืน่ ซึง่บางครัง้เวลาของความรบัผดิชอบ
เด็กของครูคนหนึ่งอาจจะมีไม่พอ” 

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ปัญหาทีเ่จอบ่อยคอืเวลาเราบอกว่าลกูเค้าเป็นแบบนี ้เค้าก็ 
บอกลูกฉันไม่ใช่เด็กแบบนี้ ...บางที่เถียงแทนลูกก็มี กลายเป็นว่า
เราไปว่าลูกเค้า ...ผู้ปกครองอาจยังไม่เข้าใจว่า ครูรับภาระเด็ก  
2 พันคนในโรงเรียน แตกต่างกับที่เค้ารับภาระลูกคนเดียว  
แต่เค้าก็จะมองว่าก็ลูกฉัน ท�าไมครูไม่ดูแล ...ไม่ได้ทุกข์กับเด็ก  
ไม่ได้หนักใจกับเด็ก แต่หนักใจกับผู้ปกครอง เพราะว่าการแก้
ปัญหาต้องร่วมมือกัน หากเราท�าฝ่ายเดียว ผู้ปกครองไม่เอาด้วย 
เป็นไปไม่ได้”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

หนักใจ
อะไรอย่างงี้
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ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นภาระอันมากมายของครูที่มีต ่อหน้าที่ของ 
การเป็นครูที่โรงเรียน แต่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ครูก็ต้องมีบทบาทของการเป็นสมาชิก
ในครอบครวั ซึง่กต้็องมภีาระหน้าทีใ่นการดแูลครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นในบทบาท
พ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกของตนเอง หรือในฐานะลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิด  
แต่ด้วยภาระงานของครมูมีาก จงึส่งผลกระทบต่อภาระหน้าทีใ่นการดแูลครอบครวั  
ทั้งนี้การที่ครูต้องแบกรับภาระหน้าที่ทั้งในโรงเรียนและครอบครัวไว้พร้อมๆ กัน  
อาจจะท�าให้ต้องละเลยหน้าที่ในครอบครัวไป

การก�าหนดเวลาในการด�าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมส�าหรับงาน 
ครอบครวั สงัคม และตนเอง คอืสิง่ทีเ่ป็นความสมดลุระหว่างชวีติและการท�างาน 
(ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 2549) แต่ด้วยภาระงานของครูที่มากมายต่างๆ นั้น  
จึงเป็นเรื่องการยากที่จะท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน  
ส่งผลให้ครูเกิดความกังวลใจ ความทุกข์ใจที่ไม่สามารถให้เวลากับครอบครัว 
มากเท่าที่ควร จะเห็นว่าความกังวลใจในเรื่องความไม่สมดุลระหว่างชีวิตและ 
การท�างานมักเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  ซึ่งจากงานวิจัยในประเทศจีนพบว่า 
แม้ผูห้ญงิได้ท�างานนอกบ้าน แต่หน้าทีบ่ทบาทในบ้านของผูห้ญงิกย็งัถกูคาดหวงั
จากครอบครัวอยู่ (Qian & Qian, 2015) 

ในสงัคมไทย เพศหญงิได้รบัการขดัเกลาทางสงัคมให้ต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
กับงานในครอบครัว เมื่อตนเองไม่สามารถรับผิดชอบงานในบ้านหรือครอบครัว
อย่างเตม็ที ่ท�าให้เกดิความเครยีดมากกว่าเพศชาย นอกจากนีเ้พศหญงิและเพศชาย 
มกีารมองชวีติทีแ่ตกต่างกนั เพศชายไม่คดิปัญหาเรือ่งใดเรือ่งหนึง่นาน สามารถ
ตดัใจได้ แต่ขณะทีเ่พศหญงิเวลามปัีญหามกันัง่คดิกบัเรือ่งนัน้ๆ อยูน่าน ท�าให้เกดิ
ความเครยีดและอาจส่งผลต่อความซมึเศร้าได้ (สมพร รุง่เรอืงกลกจิ และคณะ 2555) 

ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ขาดชีวิตส่วนตัว
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“บางครัง้สบัสนเรือ่งการท�างาน สถานภาพหลายบทบาท เช่น 
ในการจัดงานวันแม่ เราเชิญแม่ของเด็กๆ มาที่โรงเรียน เราก็ต้อง 
เป็นแม่งาน แต่งานวันแม่ของลูกที่โรงเรียนลูก เค้าก็เชิญเราไป  
เราก็ไม่ได้ไป ลูกก็มาบอกว่าแม่ไม่เคยไปงานวันแม่ของลูกเลย 
แต่เราต้องมาจัดวันแม่ให้เด็กคนอื่น บางครั้งมันก็สับสนกันว่า
จะท�าตรงไหนดี”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“ตวัเองจะรูส้กึเหมอืนกบัว่าตวัเองต้องท�างานหลายอย่าง คอื
ต้องแบ่งภาระไปที่บ้านด้วย ในแง่ของต้องดูแลลูก แต่ว่าต้องมา 
บรรจุที่นี่ ประเด็นคือความรู้สึกว่าไม่สมดุลในการท�างานกับชีวิต
ครอบครัว”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“คือความเป็นครูมันแบ่งเวลามาให้โรงเรียนเยอะมาก  
จนกระทัง่เราไม่รูว่้าครอบครวัทีบ้่านตวัเองเป็นอย่างไร มบีางช่วง 
ที่หนักใจบ้าง แต่เราก็ต้องท�าหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ที่บ้านเรา 
ก็ต้องท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนกัน”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“พอกลบับ้านไม่ค่อยมเีวลาให้กบัครอบครวั ครอบครวัไม่ค่อย 
คุยกัน ก็จะเป็นอย่างนี้”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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School VS Family

ครเูปรยีบเหมอืนพ่อแม่คนทีส่องของเดก็ ครจูงึเป็นอาชพีทีต้่องใช้ความอดทน  
และเสียสละ เพื่อสร้างลูกศิษย์ให้ประสบผลส�าเร็จในชีวิต  ครูจึงย่อมคาดหวังว่า
ลูกศิษย์จะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในชีวิตครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเรียน และ
การงาน  ดงันัน้ครจูะสขุหรอืทกุข์จงึขึน้อยูก่บัผลลพัธ์ของการทุม่เทเสยีสละอดทน
ของครนูัน่เอง หากศษิย์นัน้ไม่ประสบความส�าเรจ็ตามความคาดหวงัของคร ูจงึก่อ
ให้เกดิความผดิหวงัและเสยีใจ ซึง่ครมูกัจะกลบัมาโทษว่าเป็นความผดิของตนเอง 
อันเป็นอีกเรื่องที่สร้างความทุกข์ใจให้กับคนเป็นครู 

ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
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“ส่วนที่ผมคิดว่าเป็นความล้มเหลวมาตลอดเวลาก็คือว่า 
ไม่สามารถท�าให้เขารูส้กึเหมอืนเรา อยากจะให้เขาได้รูใ้นสิง่ทีเ่รา
วาดฝันว่าจะให้เขารู้”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“ความทุกข์ของผมคือทุกข์ที่เด็กเป็นคนที่ไม่ดี ท�าอะไรไม่ดี  
ผมจะเสียใจ แต่ถ้าเขาท�าข้อสอบไม่ได้ วาดรูปไม่ได้ผมไม่
ซีเรียส เพราะมันเป็นเรื่องของทักษะ เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู ้
ทุกๆ คนมีไม่เท่ากัน”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

 “เรื่องการสอนเด็กไม่มีปัญหา ก็ชอบอยู่ สอนได้ แต่ว่า 
บางครั้งเราคาดหวังกับเด็กมากเกินไป อยากจะให้เด็กได  ้
ตามที่เราวางแผนไว้...ความคาดหวังกับเด็กสูงเกินไปบางครั้ง 
ก็เกิดความเครียดที่เขาไม่ได้ดังใจเรา”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ คือเสียใจเรื่องที่เด็กในห้อง ที่มีอยู่คนที่เราน่าจะพูดคุยกับ
เค้าให้ได้มากกว่านี ้เค้าออกจากโรงเรยีนไปกลางคนั ซึง่ผมเสยีใจ 
เสียใจตัวเองด้วยว่า เราน่าจะท�าอะไรให้ดีกว่านี้ แล้วเราท�าไม 
ไม่ท�า ส่วนหนึง่กน่็าจะท�าให้เค้ามคีวามคดิทีด่กีว่านีอ้ะไรอย่างนี้  
เสยีใจว่าตัวเองน่าจะท�าให้ดีกว่านี้ ”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

 สิ่งที่น่าสังเกตคือ ครูต่างจังหวัดทั้งในเมืองและชนบท
แสดงความคาดหวังในด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับลูกศิษย์มากกว่าครู
ในกรุงเทพมหานคร 

ครูจะทำาให้ดีที่สุด
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อาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และสามารถเข้าถึงสวัสดิการและ 
สทิธต่ิางๆ ได้มากมาย เช่น สทิธกิารรกัษาพยาบาลทัง้ของตนเอง บดิา มารดา บตุร ธดิา  
ตลอดจนคู่ครอง การได้รับเงินบ�าเหน็จ บ�านาญหลังเกษียณอายุ อันรวมถึง 
การกูย้มืเงนิกองทนุครทูีม่ดีอกเบีย้ต�า่ ซึง่ครสู่วนใหญ่มกีารกูแ้ละมหีนีส้นิ เนือ่งจาก
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยทั้งนี้พบว่า ครูส่วนมากนั้นเป็นหนี้สินในระบบ  
ทีจ่�านวนหนีส้นินัน้สามารถผ่อนได้อย่างสบาย บางคนเมือ่หกัหนีแ้ต่ละเดอืนแล้ว
อาจมเีงนิเหลอืเกบ็บ้าง  บางคนเมือ่หกัหนีแ้ต่ละเดอืนแล้ว กพ็อมเีงนิใช้จ่ายส่วนตวั 
และครอบครวั  โดยไม่สร้างหนีเ้พิม่ แต่อย่างไรแล้วจากงานวจิยั พบว่า ผูท้ีไ่ม่เป็นหนี ้
มีความสุขมากที่สุด ผู้ที่มีความสุขรองลงมาคือ ผู้ที่เป็นหนี้แต่ไม่รู้สึกเป็นภาระ 
ในการช�าระเงินคืน ส่วนผู้ที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ผู้ที่เป็นหนี้และรู้สึกว่ามีภาระ 
ในการช�าระคืน (Gray et al. 2008 ; รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553) 

รายได้น้อยกว่ารายจ่าย เกิดภาระหนี้สิน

กู้ไม่มาก เท่าที่จำาเป็น 

“..ตัวเองกู ้ตามสิทธิ สวัสดิการครู คือ ชพค. (ย่อมาจาก  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา) เพราะว่าจ�าเป็น
ต้องเรียนปริญญาโท แล้วหลานก็เรียนหนังสือ ก็คือ กู้มา 3 แสน 
เป็นก้อนแรกในชวีติทีเ่ป็นหนี ้..แต่ว่าต้องเป็นหนีเ้พราะว่ามนัมคีวาม
จ�าเป็นกเ็ลยต้องกู ้ถามว่าทกุข์ไหม  กไ็ม่ เพราะว่าคดิว่าจะกูไ้ม่เยอะ 
ก็เท่าที่ตัวเองจ�าเป็น”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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สามารถผ่อนได้ และมีเงินพอใช้สำาหรับดำารงชีวิต

“..เรามีเงินเดือนประจ�า เค้าให้เรากู้ ไม่ได้ให้กู้ว่าเงินเดือนเรา  
1 หมื่น เราจะต้องใช้หนี้เค้า 9 พัน ก็ไม่ใช่ เค้าให้เราเหลือไว้ส�าหรับ 
ใช้ในแต่ละเดอืน นอกจากว่าไปกูน้อกระบบ ไปกูแ้บบไม่มกีารวางแผน”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

แม้มีหนี้ แต่อดทนใช้หนี้ โดยไม่สร้างหนี้เพิ่ม

“มีหนี้ธนาคารออมสิน(กู้มาเรียนสมัยเรียนหนังสือ-กยศ.) 
ต้องผ่อนอยู่ เหลือค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ 5 พัน คือ ต้องอยู่ 
ให้ได้ในหนึ่งเดือน แต่กะว่าประมาณ 2 ปี น่าจะพ้นหนี้ กยศ. แล้ว  
นอกจากนี้มีหนี้แต่บัตรเครดิตอยู ่ประมาณหมื่นกว่าบาทของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่อนเดือนละ 1400 บาท แต่ตัวเองเป็น
สมาชิก ชพค. นะ ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้ว แต่ก็ไม่เคยได้กู้  ตอนนี้หยุด
การกู้เพิ่ม ถ้าเราอดทนยอมใช้หนี้ อีก 3-4 ปี เราก็จะพ้นแล้ว”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

65



แม้มีภาระหนี้ แต่มีเงินออม

“...ยงัไม่มหีนี ้แต่ก�าลงัจะสร้างหนี ้คอื หนีผ่้อนรถ ถามว่าหนกัใจ
กบัหนีก้้อนนีท้ีจ่ะกูไ้หม ตอบว่าไม่หนกัใจ คดิว่าผ่อนได้ แม้ว่าจะเป็น
ครอูตัราจ้างเงนิเดอืนหนึง่หมืน่ห้าพนับาท ผมสามารถเกบ็ส่วนหนึง่ไว้  
ไม่น�ามาใช้เลย เก็บไว้เลย”  

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

ความไม่มีหนี้ 
เป็นลาภอันประเสริฐ
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ไม่มีหนี้ แต่ไม่พอใช้

“...เงนิเดอืนไม่พอแน่นอน เพราะไม่ถงึแม่ ปกตจิะให้แม่ใช้  
แต่ตอนนี้ไม่ถึงแม่ จะใช้จ่ายแค่เรา แต่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร ขอแค่
เราไม่ขาด ไม่ขอแม่ก็ดีแล้ว แต่หมายถึงว่าพอใช้ก็คือบางครั้ง 
ก็ขาด แต่เพราะแอบเก็บไว้ก่อนแล้วบ้าง มันก็ต้องไปหยิบตรงที่
เก็บมา แต่ไม่มีหนี้ ...พอเหลือ ก็เอาไปใส่เหมือนเดิม”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

จากการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่า ระหว่างครู 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ครูในเขตเมือง และครูในเขตชนบท ครูในพื้นที่ไหน 
มีความทุกข์มากกว่ากัน 

หากแต่ครใูนเขตพืน้ทีต่่างกนั ย่อมมคีวามแตกต่างกนั ทัง้นีม้กีารศกึษาทีพ่บว่า  
ครูที่มีคุณภาพสูงๆ ส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือในเขตเมือง 
เนือ่งจากได้รบัผลประโยชน์สงูกว่า รวมทัง้ได้รบัความสะดวกสบายมากกว่าครใูน 
เขตชนบท (ส�านกัเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553) ซึง่อาจท�าให้เหน็ว่า ครใูนเขต 
ชนบทจะต้องฟันฝ่ากบัอปุสรรคอย่างยากล�าบากกว่าครใูนเขตเมอืง และครใูนเขต 
กรุงเทพมหานคร ด้วยบริบททางสังคมต่างๆ ที่ไม่เอื้ออ�านวยมีสูงกว่าเขตเมือง
และกรุงเทพมหานคร
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 ระหว่างเส้นทางของความเป็นครู บางเรื่องราวอาจบั่นทอนก�าลังใน 
การท�างานจากการที่ครูต้องรับภาระหน้าที่มากมาย บางเรื่องราวส่งผลกระทบ 
ต่อชีวิตครอบครัวของครูเนื่องจากการไม่มีเวลา บางเรื่องอาจจะท�าให้ครูท้อแท้
และผดิหวงัจากการคาดหวงัต่อนกัเรยีนทีต่นทุม่เท และบางเรือ่งราวอาจท�าให้คร ู
ต้องต่อสู้มากขึ้นจากการเป็นหนี้สินแล้วต้องชดใช้ ซึ่งเปรียบเสมือนบททดสอบ
ความเป็นครูอย่างหนึ่ง หากเมื่อก้าวผ่านสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์เหล่านี้มาได ้
ย่อมยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นมีความเป็นครูอย่างสมบูรณ์

 I am a Teacher.
I love my students.
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อะไร.....ทำาให้ครูสุข ?

บทที่ 5

ไม่ว่าจะอาชีพใด ย่อมต้องพบเจอกับปัญหา อุปสรรค  
ความกดดัน ความเครียด ความเศร้า ความผิดหวัง ความทุกข์ 
รวมทั้งความสุข ความภาคภูมิใจ และความสมหวัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ทุกคนต้องเคยผ่านมา แต่ทุกคนก็หวังว่าจะมีชีวิตที่เป็นสุข
มากกว่าชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ “ครู” ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีทั้งสุข
และทุกข์ปะปนกันไป 

 ในบททีผ่่านมา พบว่า บทบาทหน้าทีค่รทูีต้่องรบัผดิชอบ 
มหีลายด้านในเวลาเดยีวกนั ซึง่บางครัง้อาจท�าให้สขุ หรอื บางครัง้
อาจท�าให้ทุกข์หรือเครียด  สุขที่ยิ่งใหญ่ของบางคน อาจเป็นเรื่อง
เลก็น้อยของอกีคน เช่นเดยีวกนัความทกุข์อนัยิง่ใหญ่ของบางคน 
แต่บางคนอาจจะไม่รูส้กึทกุข์ร้อนเลยกเ็ป็นได้ ด้วยเพราะแต่ละคน 
ให้ความส�าคัญกับสาเหตุของความสุขและความทุกข์ต่างกัน  
วิธีลดระดับความทุกข์และขจัดความทุกข์ที่มีให้หมดไป หรือให้
ทุกข์น้อยลงของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปด้วย 
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“เป็นไปไม่ได้ ทีจ่ะมชีวีติอย่างมคีวามสขุ ถ้าบคุคลไม่ด�าเนนิชวีติด้วยปัญญา 
ด้วยความดแีละความงาม และกเ็ป็นไปไม่ได้ ทีจ่ะไม่มคีวามสขุ ถ้าบคุคลด�าเนนิ
ชีวิตด้วยปัญญา ด้วยความดีและความงาม”

(เอพิคิวรัส อ้างใน พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2554.)

ในบทนี ้ได้อธบิายถงึสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ครมูคีวามสขุ ดงัรายละเอยีด คอื

สุขกันเถอะเรา เศร้าไปทำาไม
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การท�าให้พ่อแม่ภมูใิจและมรีอยยิม้ถอืว่าเป็นความภาคภมูใิจ 
อันก่อให้เกิดความสุขอย่างล้นหลามของครูหลายๆ ท่าน เนื่องจาก
ครูหลายคนได้ตัดสินใจเลือกเดินเส้นทางของอาชีพครูด ้วย 
แรงผลักดันของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องการให้ลูกมีความมั่นคง 
ในชีวิตการงาน ซึ่งการประสบความส�าเร็จในการเริ่มก้าวเข้าสู ่
เส้นทางแห่งความเป็นครู จึงเป็นจุดเริ่มของความภูมิใจแรก 
ของครูที่ท�าให้สมหวังพ่อแม่ ทั้งนี้จากการศึกษาของ รัชนีวรรณ  
ช่างท�าร่อง (2550 อ้างใน สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์, 2554) อธิบายได้ว่า  
เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่สร้างความผูกพันอันดีให้กับ 
สมาชิกในครอบครัว ได้มีการขัดเกลาให้ทุกคนในครอบครัวเกิด 
ความรัก ความอบอุ่น และความสามัคคีกันภายในครอบครัว  
ดงันัน้เมือ่ครอบครวัมคีวามสขุ สมาชกิในครอบครวั คนเป็นครกูจ็ะมี 
ความสุขด้วย ดังค�าบอกเล่าของครูว่า

รอยยิ้มของพ่อแม่ และกำาลังใจจากคนใกล้ชิด

“หากพ่อแม่ผมมีรอยยิ้มเกี่ยวกับผม แม้จะเป็น
ความภูมิใจไม่มากนักของคนอื่น แต่ส�าหรับพ่อแม่ผม
เค้าภูมิใจมากขึ้นผมก็มีความสุขแล้ว แค่นึกถึงรอยยิ้ม
ของท่านผมก็ยิ้มออก”

(ครูชาย : โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร)
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“เป็นความภมูใิจของพ่อแม่ เพราะว่าเขาดใีจ ภาคภมูใิจ
ที่ลูกได้เป็น เหมือนเป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ว่ามาตรงนี้แล้ว
มีความมั่นคง.....แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็น 
คนของในหลวง ก็รักในหลวงส่วนหนึ่งก็อยากจะท�าอะไร 
ที่มันเป็นประโยชน์”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

พ่อแม่สุข ครูก็สุข
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“อย่างแฟนที่บอกว่าเป็นครูเหมือนกัน เราก็จะปรึกษากัน 
วางแผนกันด้วยกันได้ เนื้องานก็จะคล้ายกัน มีการวางแผนกัน
ก่อน ให้ก�าลังใจกัน มีการพูดคุยกัน เค้าก็จะให้ก�าลังใจ เราก็จะคือ  
อย่างน้อยที่ได้พูด เราก็จบ ได้แลกเปลี่ยนความคิด แฟนเค้าก็จะ 
โตกว่า เค้าก็จะสอนเรา บางทีของเราพ่อแม่ เราก็จะคุยกับท่าน 
ท่านก็จะงานมันก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่าง เราก็จะฟัง บอกคุยกับเพื่อน 
พอได้คยุเรากไ็ด้เริม่ใหม่ ท�าต่อไป ถงึเราพดูว่าจะไม่ท�าแล้ว สดุท้าย
เราก็ท�าต่อไป”

(ครูหญิง: โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

 นอกจากรอยยิ้มที่เกิดจากความภาคภูมิใจของพ่อแม่ 
ทีท่�าให้ครมูคีวามสขุแล้ว  ก�าลงัใจจากครอบครวัและคูส่มรส รวมถงึ
เพือ่น กม็ค่ีาอนัยิง่ใหญ่ทีจ่ะเป็นแรงใจให้ครสูามารถต่อสูก้บัปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้น แล้วกลับมามีความสุขได้ทุกครั้งที่เริ่มมี
ความทุกข์ ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวอบอุ่นเป็นสิ่งที่ท�าให้สมาชิกใน
ครอบครวัมคีวามสขุ การทีส่มาชกิในครอบครวัมเีวลาในการพดูคยุ
ปรกึษาหารอืกนัเป็นตวัชีว้ดัทีบ่่งบอกถงึสมัพนัธภาพของครอบครวั 
(รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2553; รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2552)  
จากการศึกษาของ สพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ (2554) สามารถอธิบาย 
ได้ว่า ความรกัใคร่ ความเข้าใจกนั การเป็นทีป่รกึษาและให้ก�าลงัใจกนั 
ของคนรักอย่างคู่สมรส หรือบุตร ย่อมท�าให้สามารถด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างมีความสุข 
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“ท�าอย่างไรเราต้องดูแลชีวิตเรา ก็คือให้ตัวเองร่างกาย 
แข็งแรง และต้องไปดูแลลูก แต่บางครั้งก็รู้สึกท้อ เมื่อท้อก็รู้สึก
นึกถึงหน้าลูกไว้”

(ครูหญิง: โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

“การได้อยูก่บัครอบครวั อยูก่บัคนทีเ่รารกั เป็นความสขุในชวีติ”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“เราอยากเที่ยวก็เที่ยว อย่างสมมติว่าปิดเทอมอยากไป 
เที่ยวไหน ไม่จ�าเป็นต้องไปกับสามี ชวนน้องก็ได้ น้องสุนิศา  
(เพื่อนครูด้วยกัน) ชวนกันไปเที่ยว พอปิดเทอมจะไปเที่ยวไหน  
ไปต่างประเทศกไ็ปกนั สามไีม่ต้องไปกไ็ด้นี.้.ชอบเทีย่ว เรากไ็ปเทีย่ว  
เค้าชอบออกก�าลังกาย ก็ไปออกก�าลังกาย เราก็ไม่ต้องตามไป 
นั่งเฝ้าว่าจะออกก�าลังกายเสร็จกี่โมง”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

นอกจากนี ้การมเีพือ่นสนทิกเ็ป็นสิง่ส�าคญัต่อความสขุในชวีติ  คณุภาพของ
ความเป็นเพือ่นเป็นตวัชีว้ดัของการมคีวามสขุ (Demir, Özdemir &Weitekamp, 
2007) 
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 สิ่งที่สังเกตจากค�าบอกเล่าของกลุ ่มครูทั้งเขตชนบท เมือง หรือ
กรุงเทพมหานคร มี 2 ประเด็น คือ หนึ่ง ทั้งครูผู้ชาย และครูผู้หญิง มีความสุขกับ
การได้เห็นรอยยิ้มหรือความพึงพอใจของพ่อแม่ สอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 
ครูผู้หญิงและครูผู้ชาย พบว่า ส่วนใหญ่ครูผู้หญิงมากกว่าครูผู้ชายรายงานว่า 
ตนเองมีความสุขโดยการได้รับก�าลังใจจากคู่สมรส และเพื่อน

ความสุขมีอยู่รอบตัว
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การที่ได้รู ้จัก ได้ดูแลลูกศิษย์แต่ละรุ่น ไม่ใช่เพียงการสอนในห้องเรียน 
หรือสอนไปตามหน้าที่เท่านั้น แต่ครูทุกคนย่อมจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจดูแล
เอาใจใส่เดก็ๆเหล่านัน้อย่างใกล้ชดิทัง้ด้านการเรยีนและการด�าเนนิชวีติ เพยีงเพือ่
หวงัให้ลกูศษิย์อนัเป็นทีร่กัมคีวามรูท้ัง้หลกัวชิาการและหลกัการในการด�าเนนิชวีติ 
สามารถประสบความส�าเรจ็ในชวีติ เตบิโตเป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่
ในสงัคมได้อย่างด ีทัง้นีค้วามรกัและหวงัดขีองครจูงึท�าให้เกดิความผกูพนัระหว่าง
ครูกับลูกศิษย์ขึ้น 

เมื่อเด็กๆเหล่านั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือได้ออกไปศึกษาต่อ หรือ 
ประกอบอาชพีอะไรกต็าม หากเป็นหนทางทีด่ทีีส่ร้างความเจรญิให้กบัศษิย์ ครทูกุคน 
ย่อมเกิดความยินดีและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จนั้น 

ทั้งนี้เนื่องจากหัวใจของความเป็นครูอยู่ที่ “ความสุข” ที่เกิดจากการที่
นักเรียนของครู ท�างานร่วมกับครูในการค้นหาความจริงที่ท้าทายและซ่อนเร้น  
บนเส้นทางที่งดงาม อันเป็นช่องทางสู่การเรียนรู้อย่างใหญ่หลวงของครูและ
นักเรียน (Palmer, 1998 อ้างใน สิทธิพร เอี่ยมเสน, ม.ป.ป.) 

ความสำาเร็จของลูกศิษย์  

“ เรือ่งของการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เราเจอเดก็ทีต่ดิยาเสพตดิ 
ดดูบหุรี ่ผมว่ามนัเลกิได้ไหม เลกิไม่ได้ แต่เราสามารถทีจ่ะให้เขาเบาลง  
เปลีย่นพฤตกิรรม ช่วยเขาให้ไม่ออกจากโรงเรยีน...กถ็อืว่าสามารถปรบั
ชีวิตคนให้กลับมาได้อยู่ในวงจรอีกรอบในการด�าเนินชีวิตเขาต่อไป  
มันไม่ขาดไปเลยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจ”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ผมว่าทุกคนน่าจะภูมิใจก็คือได้เห็นลูกศิษย์ของเรา
ประสบความส�าเร็จ ณ ปัจจุบัน ผมเป็นครูมาแล้ว 4 ปี  
ณ ตอนนีล้กูศษิย์รุน่แรกของผมกอ็ยูปี่ 4 แล้วหลายคน กค็อื 
ภาคภูมิใจได้เห็นลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จในชีวิต”

 (ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

“สมัยที่ผมฝึกสอน อายุห่างกับลูกศิษย์ 6 ปี พอผม
ได้ยินข่าวอีกครั้งลูกศิษย์ผมได้เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 
อายุ 40 กว่าปี ผมรู้สึกภาคภูมิใจมาก”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ผมรู ้ว่าทุกคนต้องการโอกาส แล้วก็ผมภูมิใจใน 
สิ่งที่ผมท�า ผมสามารถไปจุดประกายความฝันให้ใคร
หลายๆ คนได้”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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 โดยธรรมชาตขิองมนษุย์มกัจะดใีจทีค่นทีเ่รารูจ้กัหรอืมคีวามสมัพนัธ์กนั 
เมื่อกลับมาเจอกันก็ยังคงจ�ากันได้  หากแต่จะถูกจดจ�าได้ก็จะต้องมีความพิเศษ
ที่น่าจดจ�า ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่ครูจะถูกเก็บอยู่ในความทรงจ�าของนักเรียนทุกคน 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย (บทความ “การให้ ใบเบิกทาง
ของความสุขทางใจ”, ม.ป.ป.) อันหมายถึงครูผู้มอบองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ศิษย์
โดยไม่หวงัผลส่วนตน หากแต่หวงัผลดใีห้เกดิต่อส่วนรวม มกัเป็นทีน่่ายกย่องจดจ�า  

ยังอยู่ในความทรงจำาของลูกศิษย์

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
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 การที่นักเรียนยังคงจดจ�าและให้ความเคารพครูแม้จะไม่ได้อยู ่ใน 
การปกครองกันแล้วก็ตาม เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้กับคนเป็นครูอย่างมาก 
เพราะนัน่หมายถงึคณุความดทีีค่รไูด้ท�า สิง่ทีค่รไูด้มอบให้นกัเรยีน นกัเรยีนได้รบั
และเกดิส�านกึในพระคณุของคร ูครจูงึมคีวามปลืม้ปิตทิกุครัง้เมือ่ศษิย์เก่ากลบัมา
เยี่ยมหรือทักทายให้ความเคารพ ดังค�าให้สัมภาษณ์ของครูว่า

“เป็นความรูส้กึทีด่ ีเดก็ทีจ่บมาหลายรุน่ เค้ากม็าสวสัดี  
อาจารย์เป็นอย่างไรบ้าง ละแวกนี้ผู ้ปกครองทักทาย 
เตม็ไปหมด ..ภมูใิจ มเีดก็เข้ามาหาอยูต่ลอดเวลา..หรอืลกูศษิย์ 
จบไปไปท�างานร้านอาหาร เค้าก็มาดูแลเราเป็นพิเศษ  
เขามาทกั เค้าบอกว่า ผมจ�าได้ว่าเป็นเสยีงอาจารย์ พอเค้า
จ�าได้ ตรงนี้ท�าให้เราภาคภูมิใจในการเป็นครู”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร)

“ครูกับลูกศิษย์เป็นแล้วเป็นเลย เดินไป
ถงึเป็นหมอ อาจารย์...เราเป็นครเูค้า เค้าเป็นหมอ 
ก็ต้องสวัสดีเราตลอด”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง 
จ.กาญจนบุรี)
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นอกจากความภาคภมูใิจทีต่นได้ท�าให้ครอบครวัภมูใิจ และความภาคภมูใิจ 
ที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองได้บ่มเพาะเจริญเติบโตขึ้นในสังคมได้อย่างดีแล้ว  
อกีหนึง่สิง่ทีท่�าให้ครนูัน้เกดิความรูส้กึภาคภมูใิจและมคีวามสขุนัน้กค็อื การได้ท�า 
ประโยชน์ให้กับสังคม ให้กับประเทศ และการเป็นผู้ให้โอกาสแก่ลูกศิษย์และ
เป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์  เนื่องจากการให้ทั้งปวงเป็นหนึ่งในวิถีทางที่จะ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคลสู่ความสุข (พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์, 2554) 

การพัฒนาเครื่องมือวัดสุขภาพจิตระดับบุคคลของกรมสุขภาพจิต พบว่า 
มิติคุณภาพจิตใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพจิตคนไทย มิติด้านคุณภาพ
จิตใจ นั้นก็คือ มิติของคุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการด�าเนินชีวิตอย่าง 
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อันได้แก่ การเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 
การรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น 
ทีม่โีอกาส (อภชิยั มงคล และคณะ, 2552) ดงันัน้การได้ท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม
จึงรวมอยู่ในมิติด้านคุณภาพจิตใจของบุคคล ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับความสุข 
หรือทุกข์ของคนไทย

การได้ทำาประโยชน์เพื่อสังคม

“แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนของในหลวง  
ก็รักในหลวงส่วนหนึ่งก็อยากจะท�าอะไรที่มันเป็นประโยชน์”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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“ผมภูมิใจในความเป็นครู เพราะว่าผมเป็นต้นแบบของการ 
ทีเ่ป็นครไูด้...ผมรูส้กึว่าทกุคนควรมโีอกาส ครเูป็นผูใ้ห้โอกาสกบัเขา 
เด็กบางคนไม่ได้เกเรโดยธรรมชาติ เพราะประสบการณ์ในวัยเด็ก 
ของผม ครูจะไปจุดประกายความฝันให้ใครหลายๆ คนได้ ..ผมเป็น 
ครูสอนดนตรี เด็กหลายคนที่เล ่นดนตรีจะต้องถูกที่บ ้านหรือ 
สิ่งแวดล้อมถามเสมอว่าจบไปแล้วไปท�าอะไรกิน นี่คือค�าถามที่ผม
ได้รับเมื่อผมเป็นเด็กเหมือนกัน แต่ผมจะบอกเด็กเสมอว่า เวลาใคร
ถามอย่างนี ้กใ็ห้ตอบว่าผมเล่นดนตรไีด้ ผมมต้ีนแบบทีไ่ม่เคยอดตาย 
เพราะดนตรี”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

ปรับตัวได้ ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
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การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ  
หากบุคคลนั้นสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการต่างๆ และเมื่อแก้ปัญหา 
ได้แล้วท�าให้ตนเองเกดิความสบายใจ ไม่มข้ีอขุน่ข้องหมองใจเหลอือยูเ่ลย 
อนัถอืว่าเป็นการปรบัตวัอย่างสมบรูณ์ บคุคลกจ็ะมคีวามสขุ และสามารถ
กระท�าสิ่งต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ (บทความ “ความหมายของการปรับตัว 
และกระบวนการปรับตัว”, ม.ป.ป. ) 

เหตผุลทีท่�าให้บคุคลสามารถปรบัตวัได้นัน้เป็นเพราะ สามารถท�าใจ
ยอมรับได้กับปัญหาที่ยากจะแก้ไข หรือ บุคคลสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ หรือ บุคคลมั่นใจว่าตนเองสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายได้
หากเกิดขึ้นในชีวิตตนเอง ดังนั้น การท�าใจยอมรับ การควบคุมอารมณ์
ตนเอง หรอืการมัน่ใจว่าจะสามารถเผชญิเหตกุารณ์ร้ายได้เหล่านี ้เรยีกว่า  
สมรรถภาพจิตใจที่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้การ
ด�าเนินชีวิตมีอย่างปกติสุข ซึ่งสมรรถภาพจิตใจนี้เป็นอีกมิติของตัวชี้วัด
สุขภาพจิตคนไทย (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552)

บริบทของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ท�างานของครูอาจแตกต่างจากบริบท
ของสถานทีท่ีค่รเูคยคุน้เคยมาก่อน เพราะครบูางคนมาเป็นครใูนจงัหวดัที่
ไม่ใช่บ้านเกิด รวมทั้งการท�าความรู้จักกับนักเรียนซึ่งแต่ละปีก็จะมีเข้ามา 
เพิม่ใหม่เสมอ  เดก็แต่ละคนแต่ละรุน่กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัไป ดงันัน้การ
ปรับตัวของครูจึงนับว่ามีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ครูใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
ได้มากขึ้น  

การปรับตัวให้เป็นครูอย่างสมบูรณ์
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“อาชีพครูเป็นอาชีพที่มันก็แตกต่างกับอาชีพอื่น ถามว่า 
มนัน่าเบือ่ไหม มนักแ็ล้วแต่ว่าความทีว่่าเราปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อม  
หรือว่าสภาพบริบทของเด็ก ของโรงเรียนนั้นๆ  ก็คือก็มีความสุข”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“การอยู่กับเด็กผมว่าก็เป็นการให้เวลากับตัวเองเหมือนกัน 
มคีวามสขุ อะไรกแ็ล้วแต่ทีผ่มว่าท�าแล้วมคีวามสขุ มนัน่าจะเป็น
ก�าไรชีวิต”

(ครูชาย : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

“ถ้าเวลาเจออะไรที่มันเครียดประดังเข้ามา เราก็แค่เปิดใจ 
ก็จะอยู่เงียบๆ คนเดียวเลย เราคิดว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าหากว่า
เกดิทีต่วัเรากจ็ะคดิว่า คราวหน้าเอาใหม่ ในครัง้นีเ้ราท�าเตม็ทีข่อง
เราแล้ว มันได้แค่นี้นะ แต่ถ้ากับคนอื่น เราก็จะพยายามมองว่า 
เราจะพยายามเปิดใจที่จะเข้าใจเค้า ครูที่นี่ก็จะบอกว่าไปไหน
ก็จะเห็นยิ้มตลอดเลย ไม่เคยโกรธใคร คือยังถามว่าโกรธใคร 
ไม่เป็นเหรอ ท่านคุณครูผู้ใหญ่...ก็จะถาม ถามว่าเคยโกรธไหม 
เคยโกรธนะ แต่ก็หาย เราลองเปิดใจในการเข้าใจเค้า บางทีเค้า
อาจจะยังอยู่อีกสภาวะหนึ่งที่ต่างกับเรา เค้าก็เลยต้องพูดแบบนี้ 
ท�าแบบนี้กับเรา”

(ครูหญิง : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

84



นอกจากการปรับตัวต่อสถานที่ท�างานและนักเรียนแล้ว 
การปรับตัวและปรับแนวคิดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็น
เรื่องส�าคัญ ด้วยภาระหน้าที่ของครูที่มีมากมายและหลากหลาย  
ครูหลายท่านจึงเกิดความรู้สึกเครียดและเป็นทุกข์ หากแต่ม ี
การปรับมุมมองที่มีต่อภาระหน้าที่เสียใหม่ ก็อาจน�ามาซึ่งสุขได้ 

คิดบวก 
ชีวิตดี

 “ หนกั แต่มนัท้าทายด ีเพราะว่าเดก็ทีต่่างห้องกนั เดก็เค้าจะ 
ต่างกัน มันก็เลยท�าให้เรารู ้สึกว่าพอมาห้องนี้จะต้องแบบนี้  
มันท�าให้เราเหมือนว่าแต่ละวันๆ มันมีสิ่งที่จะต้องท้าทายชีวิต 
มันจะรู้สึกว่ามันหากมีแบบนี้ มันจะท�าให้เราชีวิตไม่เบื่อ แต่สนุก 
บางครัง้เดก็มาแบบนีจ้ะท�าอย่างไรด ีมนัจะท�าให้เรามวีธิกีารทีจ่ะ
ต้องแก้ปัญหาอยู่”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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การปรบัแนวคดิเรือ่งท�างานเป็นทมีมากกว่าท�างานคนเดยีว กเ็ป็นแนวทางทีจ่ะ 
ท�าให้ครรููส้กึถงึการมเีพือ่นร่วมงานทีด่ทีีส่ามารถท�างานร่วมกนั การมเีพือ่นร่วมงาน 
ที่ดีที่ให้การยอมรับ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้เกิดทีมงานที่ท�างาน 
ประสานกันอย่างราบรื่น เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  
อันท�าให้งานต่างๆประสบผลส�าเร็จและเกิดความสุขในการท�างาน (สพลกิตติ์ 
สังข์ทิพย์, 2554) 

“หากเราเลือกที่จะท�างานแบบนี้แล้ว เราต้องรู้เลยว่า เวลา
ส่วนนี้เราต้องให้กับงาน ก็เหมือนกับคนที่เป็นหมอ ต้องรู้เลยว่า 
หากพร้อมที่จะเป็นหมอต้องมีเวลาอยู่กับคนไข้ ก็คือต้องรู้ในหน้าที่
เลยว่า หน้าที่ของตัวเองคืออะไร แล้วครอบครัวก็ต้องเข้าใจด้วย 
อย่างพ่อแม่ผมก็ต้องเข้าใจว่ากลับดึก ท�างานดึก สอนเด็กมันเป็น
เรื่องธรรมชาติ แต่ถามว่ามีเวลาให้ตัวเองไหม หากหยุดอยู่ว่างๆ  
ก็จะมีเวลาผ่อนคลายของตัวเอง ออกก�าลังกาย ฟังเพลง เล่นกีตาร์ 
ก็มีเวลาให้ตัวเองเหมือนกัน”

(ครูชาย : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)

“ท�างาน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะท�าคนเดียว เราควรหาทีมงาน 
ที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจ มีความเชื่อใจกัน เป็นสิ่งส�าคัญในการท�างาน
ร่วมกัน แล้วก็จะประสบความส�าเร็จในงาน อย่างมีความสุขด้วย”

(ครูหญิง : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)
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เมื่อต้องพบกับความทุกข์ หากครูรับความทุกข์นั้นเข้ามาในจิตใจ กังวล
ครุ่นคิดถึงทุกข์เสมอ ความทุกข์ก็ย่อมอยู่ต่อไปอีกนาน ครูจึงมีการน�าหลักธรรม
ทางศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น 
การท�าใจปล่อยว่าง ไม่ยดึตดิกบัสิง่ทีท่�าให้เกดิทกุข์ และการท�าความด ีทัง้นีผู้ท้ีม่ี 
ธรรมะในจติใจ มกัจะเป็นผูท้ีห่าความสขุได้ไม่ยาก เพราะผูท้ีม่ธีรรมะ เมือ่พบเจอ 
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ มักจะมองโลกตามความเป็นจริง สามารถที่จะปล่อยวาง
หรือท�าใจยอมรับ และแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) 

การยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางศาสนา

สาธุ...
อนุโมทนา
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“ทกุวนัมนัมคีวามสขุอยูแ่ล้ว ไม่รูว่้าจะเครยีดด้วยอะไร เครยีดแล้ว 
จะไปไหน ผมเป็นเด็กวัด ไปวัด แค่นี้ก็มีความสุข บางวันตอนเย็นๆ 
ผมอยู่เรือนนอนกับนักเรียน ผมก็ชวนนักเรียนไปสวดมนต์ที่วัด”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

การมีกิจกรรมหรือการมีงานอดิเรกที่ตนเองพึงพอใจ เป็นวิธีผ่อนคลาย 
ความตงึเครยีด  ทีก่่อให้เกดิความสขุได้ ( Lu & Hu, 2005) นอกจากนีย้งัมงีานวจิยั 
ต่างประเทศได้ค้นพบว่า การได้ท�างานอดเิรกจะเพิม่ประสทิธภิาพของการท�างาน
อาชีพหลักได้อีกด้วย (McManus, Jonvik, Richards & Paice, 2011)  ดังนั้น 
การใช้เวลาว่างท�างานอดเิรก หรอืกจิกรรมทีต่นเองชืน่ชอบ ซึง่ถอืว่าเป็นเวลาพกัผ่อน 
หลังจากการท�างานหนักของครู ย่อมท�าให้ขจัดความกังวลและเพิ่มความสุข 
ให้กับครู 

การให้เวลากับตนเอง

“ทกุสิง่ทกุอย่างอยูท่ีใ่จ บางครัง้ความอ่อนไหวของผูห้ญงิกม็บ้ีาง  
ทีเ่ราจะต้องคดิเป็นธรรมดา คอืเราจะไม่คดิ คอือดทน และให้ก�าลงัใจ 
ตัวเอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว บางครั้งก็มีความรู้สึกเหงาบ้าง แต่ใน 
ขณะเดียวกัน ในเมื่อก็คือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเอง 
อยู่ในสภาพแบบนี้ ก็ต้องปลอบตัวเองว่าต้องอดทน และยอมรับกับ 
ความเป็นจริงที่ตัวเองเป็นอยู่ในขณะนี้”

(ครูหญิง : โรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร)
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หาเวลาพักผ่อนกันบ้าง

“สมมติว่าเสร็จจากการงาน หากเราเครียดอยู่ก็ไม่ใช่ ผมจะไป 
ผ่อนคลายโดยไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุข เพราะว่าผมเป็น
คนชอบท่องเที่ยว แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกรอบ เพราะว่าชีวิตเรายังไม่ได ้
มีครอบครัวก็เลยมีอิสรภาพ ก็เลยค่อนข้างที่ว่ามีความสุข”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ส่วนใหญ่จะเป็นนอน ดูหนัง หากมีปัญหาความทุกข์ของผม 
จะดับได้ด้วยหนัง เพราะผมเป็นคนที่เวลาดูหนังแล้ว แฟน แม่ ที่อยู ่
ข้างๆ ผมเหมือนไม่มี เหมือนผมจะอยู่คนเดียว คือก็เข้าไปเลย”

(ครูชาย : โรงเรียนในเขตเมือง จ.นครปฐม)

89



 ไม่ว่าครจูะอยูใ่นโรงเรยีนในเขตเมอืง โรงเรยีนนอกเขตเมอืง หรอืโรงเรยีน
ในกรงุเทพมหานคร และไม่ว่าจะเป็นครเูพศหญงิหรอืเพศชาย สาเหตแุห่งการเกดิ 
ความสุขของคนเป็นครูนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย ครูทุกคนจะรู้สึกมีความสุข 
จากการเหน็ครอบครวัของตนเองมคีวามสขุ มคีวามสขุจากการได้รบัก�าลงัใจจาก
คนรอบข้าง มีความสุขจากการเห็นลูกศิษย์ของพวกเขานั้นประสบความส�าเร็จ 
ในการด�าเนินชีวิต มีความสุขจากการที่ลูกศิษย์ยังไม่ลืมและยังคงระลึกถึงครู 
อยู่เสมอ มีความสุขจากการได้ท�าประโยชน์เพื่อสังคม และหากเกิดความทุกข์  
ครูก็ยังพบวิธีการที่จะช่วยดับทุกข์นั้นคือ การปรับตัวต่อสภาพปัญหาต่างๆ  
การยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางศาสนา และการให้เวลากับตนเองเพื่อเป็น 
การผ่อนคลาย 

“แบ่งชวีติเป็น 3 ส่วน ส่วนเรือ่งงานกต่็างคนต่างงาน งานคณุ 
ก็ไม่ยุ่ง งานชั้นคุณก็ไม่ยุ่ง ต่างคนต่างอยู่เรื่องงาน ชีวิตที่มันเป็น 
เรือ่งส่วนตวัของเรา เราอยากเทีย่วกเ็ทีย่ว อย่างสมมตว่ิาปิดเทอม 
อยากไปเที่ยวไหน ไม่จ�าเป็นต้องไปกับสามี ชวนน้องหรือเพื่อน 
ไปเที่ยว พอปิดเทอมจะไปเที่ยวไหน ไปต่างประเทศก็ไปกัน สามี
ไม่ต้องไปก็ได้ นี่คือชีวิตส่วนตัว ชีวิตตรงกลางระหว่างครอบครัว 
คอืชวีติเรา อนันีค้อืทีจ่ะต้องมกีจิกรรมร่วมกนั อย่างเช่น เราชอบเทีย่ว 
เรากไ็ปเทีย่ว เค้าชอบออกก�าลงักาย กไ็ปออกก�าลงักาย เรากไ็ม่ต้อง 
ตามไปนั่งเฝ้าว่าจะออกก�าลังกายเสร็จกี่โมง”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“เวลาตัวเองมีความทุกข์สิ่งที่ตัวเองท�าอยู ่ 2 อย่าง 
คือ เป็นนิยาย คือ เพชรพระอุมา เป็นหนังก็ Lord of the ring 
ก็คือ ไม่มีสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แล้ว ไปที่อื่นแล้ว”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)
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สมดุลแห่งความสุขครู

 บทที่ผ่านมาท�าให้เราได้เห็นว่า “ครู” นั้นเป็นบุคคลที่มีทั้ง
ความสขุและความทกุข์ปะปนกนัไปไม่ต่างจากบคุคลในอาชพีอืน่ หาก
แต่ความสุขของครูนั้น บางครั้งต้องผ่านความทุกข์มาก่อน เช่น การ
ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมายทั้งการเรียนและการแข่งขันเพื่อให้ได้เป็น
ครู และเมื่อเข้ามาเป็นครูแล้วก็ยังต้องอดทนต่อภาระหน้าที่ของครู 

บทสรุป

ความสุขจากการเห็นลูกศิษย์
ประสบความส�าเรจ็ในชวีตินัน้ กว่าทีจ่ะ 
ได้พบความสุข ครูต้องทุ่มเทแรงกาย
และแรงใจผลักดันศิษย์แต่ละคน  
บางครั้งก็ทุกข์ใจหากผลลัพธ์ไม่เป็น
ดงัทีค่าดหวงั  นอกจากนีค้วามสขุจาก
การได้ท�าประโยชน์เพื่อสังคม ครูเอง 
กต้็องมคีวามเสยีสละทัง้แรงและเวลา
กว่าจะได้มาซึ่งความสุขที่เกิดจาก
ความภาคภูมิใจในตนเอง 

ภูมิใจใน
ความเป็น

ครู
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“ ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้ว สุขๆ ทุกข์ๆ กันไป ก็คือไม่ได้
คิดว่าการด�าเนินชีวิตทุกวันนี้จะเลวร้าย ก็ทุกวันได้เท่านี้ก็ดีแล้ว 
มีความสุขแล้ว งานก็ดีแล้วจุดมุ่งหมายของตัวเองก็กลับไปหา
ครอบครัวที่บ้าน ”

(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

บ่อยครั้ง ความทุกข์ก็อาจกลับเป็นสิ่งที่น�าความสุขมาให้หลังจากจัดการ
กับความทุกข์ หรือปรับตัวได้ โดยอาจมีครอบครัว คู่สมรส เพื่อน คอยให้ก�าลังใจ 
หรอืแม้แต่แนวทางปฏบิตัธิรรมเป็นสิง่ลดความกงัวลและความเครยีด หากแต่เมือ่
จัดการได้หรือปรับตัวได้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความสุขในการท�างาน 

การมีหนี้สินของครู เพื่อแลกกับความสุขสบายในการด�ารงชีวิต ก็ไม่ได้
น�าความทุกข์ให้กับครู ด้วยเหตุเพราะหนี้สินของครูส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ  
หนี้สินนั้นจึงไม่ใช่สิ่งหนักอึ้งที่สามารถสร้างให้ครูได้ ดังการศึกษาสถานการณ์
สุขภาพจิตคนไทย: การวิเคราะห์พหุปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคล
และระดบัจงัหวดั พบว่า จ�านวนหนีส้นิในระบบยิง่สงูขึน้ ยิง่ไม่มคีวามรูส้กึทางลบ 
ด้านสภาพจิตใจ แต่ขณะที่จ�านวนหนี้สินนอกระบบยิ่งสูงขึ้น ยิ่งท�าให้ความรู้สึก
ทางบวกด้านสภาพจิตใจลดลง (อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554)

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า “ครู” เป็นบุคคลที่มีความสุข  
และเมื่อมีความทุกข์ก็สามารถปรับตัวได้ ดังค�าเล่าของครูดังต่อไปนี้
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จากการศกึษาประเดน็ความทกุข์และความสขุของครคูรัง้นีพ้บว่า ครไูม่ว่า
จะอยู่พื้นที่ไหน หรือเป็นเพศไหนต่างก็พบเจอกับปัญหา อุปสรรค ในการเป็นครู
ไม่แตกต่างกนั แต่ทัง้นีแ้ล้วครทูกุคนย่อมมคีวามสขุและภมูใิจแล้วทีไ่ด้มาเป็นครู  

“หากเราเครียดเราก็เป็นทุกข์เราก็ปล่อยวาง มีปัญหาก็แก้ไป 
พยายามปล่อยวาง เรากดดันเครียดเราก็ท�าอะไรไม่ถูก เราเครียด 
ก็ท�าอะไรไม่ได้ สอนเด็กก็สอนไม่ได้ ครอบครัวก็หาทางออกไม่ได้  
อย่าไปคิดมาก ท�าให้ทุกคนรอบข้างเรามีความสุขก็พอ ประมาณนี ้
ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ข้อคิดของความสุขคือ ชีวิตเรามันไม่ได้ยืนยาวนานมาก  
เรามีชีวิตอยู่แค่ปัจจุบัน ก็คือท�าวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วอนาคตมันจะ 
วางตัวของมันเอง แล้วเรื่องดีๆ มันจะเข้ามา หากเราท�าชีวิตวันนี้ไม่ดี  
อนาคตมนัจะดไีม่ได้ เราวางแผนว่า วนันีเ้ราท�าด ีท�าทกุวนัๆ ให้มคีวามสขุ  
ก็คือมีชีวิตอยู่กับวันนี้ให้ดี แล้วอนาคตมันจะวางตัวของมันเอง”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“กก็ารใช้ชวีติของผมกเ็รยีบง่าย อย่าไปคดิเรือ่งทีไ่ม่ด ีส่วนมาก
อะไรทีไ่ม่ดกีเ็ลยสมองผมไปหมด กม็แีต่สิง่ดีๆ  แล้วผมกเ็ป็นคนร่าเรงิ 
ชอบยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานเฮฮา เป็นคนไม่คิดมากแค่นั้นเอง  
ก็ท�าให้ชีวิตมีความสุข ”

(ครูชาย : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)

“ รู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว ไม่ไปไหนแล้ว” 
(ครูหญิง : โรงเรียนนอกเขตเมือง จ.กาญจนบุรี)”
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Happy 
     Teacher

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบงานทีม่ากของคร ูเป็นสิง่ทีท่�าให้ความสขุ 
ของครูลดลง ทั้งในชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารโรงเรียน อันรวมถึงหัวหน้างาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณา
ลดภาระงานด้านบริหารให้กับครู โดยจัดสรรบุคคลากรต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
มารบัผดิชอบงานบรหิารโดยเฉพาะ แต่หากมคีวามจ�าเป็นต้องให้ครรูบัผดิชอบงาน 
ทีน่อกเหนอืจากหน้าทีแ่ล้ว ควรมอบหมายงานตามความเหมาะสมกบัความสามารถ 
ของบุคคล และสนับสนุนหรือจัดตั้งให้ท�างานเป็นทีม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะ
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2. ครอบครวั เป็นก�าลงัแรงใจทีส่�าคญัอย่างมากส�าหรบัคร ูหากแต่ภาระหน้าที่ 
งานทีม่ากท�าให้เวลาทีค่วรเป็นของครอบครวัถกูน�ามาใช้เป็นเวลางาน ความสมัพนัธ์ 
ในครอบครัวเช่นนี้เป็นการลดความสุขของครู ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ควรม ี
การจดักจิกรรมให้ครแูละครอบครวัได้ท�าร่วมกนั เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์กนัมากขึน้  
ซึง่อาจเป็นกจิกรรมนอกสถานที ่เช่น การพาครแูละครอบครวัไปพกัผ่อนตามสถานที่ 
ท่องเที่ยว เป็นต้น

3. ความสุขของครูหลายท่านเกิดขึ้นได้จากการน�าหลักธรรมทางศาสนา
มาเป็นแนวทางในการดับทุกข์หรือปรับตัว ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีการ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมให้กับครู เพื่อให้ครูเกิดทักษะและรู้จักการน�าหลักธรรม 
ทางศาสนาเข้ามาแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาความสุขของครู โดยผลการศึกษา 
พบว่าความสุขครูขึ้นอยู ่กับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ครอบครัว  
และความส�าเร็จของนักเรียน แต่ทั้งนี้ยังคงขาดการศึกษาในมิติของความสุข 
ทีเ่กดิจากผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงาน ซึง่เป็นอกีกลุม่บคุคลทีม่อีทิธพิลในชวีติของครู  
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป 
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ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้

ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครูอาจารย์

ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

ครูคือผู้น�าทางความคิด

ให้รู้ถูกรู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร

ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์

ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์

มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง

ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่

สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง

ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
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