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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การวิจัยเพื่อค้นหาระดับคุณภาพชีวิตของครูจังหวัดเลยควรจะได้รับการศึกษาง ทั้งนี้เพ่ือให้มองเห็นสภาพการด าเนินชีวิตของ
ครู รู้ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับการด าเนินชีวิตของครู และควรจะด าเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เพ่ือให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่ก าหนดให้ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” เป็น “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ภายใต ้
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ตามล่าหา “GNH” Gross National Happiness, 2550) จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตครูในจังหวัดเลย ซึ่งอาจเป็นแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตครูจากทัศนะคนใน (Emic) ได้อย่างถูก
ทิศทางและเป็นฐานคิดในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตครูในระดับชาติต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1, 2 และ 3  
2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1, 2 และ 3 จ าแนกตามเพศ อายุ 

ประสบการณ์ท างาน สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา ที่พักอาศัย บริเวณที่พักอาศัย รถยนต์ หนี้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู หนี้นอกระบบ และรายได้เสริม 

3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1, 2 และ 3     
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4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1, 2 และ 3 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2550 จ านวนทั้งสิ้น 5,271 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างส าหรับตอบแบบสอบถาม จ านวน
ทั้งสิ้น 560 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างส าหรับสนทนากลุ่ม จ านวน 20 คน และใช้กลุ่มตัวอย่างส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม  2) แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สังเกตภาคสนาม และ 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ผลการวจิัย 

1) คุณภาพชีวิตของครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และ
เขต 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพจิตและเจตคติที่มีต่อตนเอง 2) ด้านครอบครัวเข้มแข็ง และด้านบูรณาการทางสังคม 3) ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 2 ล าดับแรกคือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ และด้านสภาพการท างานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 

2) ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต จ าแนกตามตัวแปร 
(1) กลุ่มตัวแปรที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่ (1) อายุ ครูที่มีอายุ ไม่เกิน 40 ปี มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าครูที่มีอายุ 41- 

50 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป (2) ประสบการณ์ท างาน ครูที่มีประสบการณ์ท างานไม่เกิน 10 ปี มีคุณภาพชีวิตต่ ากว่าครูที่มีประสบการณ์
ท างาน 21-30 ปี และ 31 ปีขึ้นไป และ (3) ที่อยู่อาศัย ครูที่พักบ้านตนเองมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าครูที่พักอยู่ที่อ่ืนๆ 

(2) กลุ่มตัวแปรที่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ได้แก่ (1) เพศ (2) สถานภาพสมรส (3) ระดับการศึกษา (4) สาขาวิชาที่
ศึกษา (5) บริเวณท่ีพักอาศัย (6) รถยนต์ (มี/ไม่มี) (7) หนี้สหกรณ์ (มี/ไม่มี) (8) หนี้นอกระบบ (มี/ไม่มี) และ (9) รายได้เสริม (มี/ไม่มี) 

3) ความสัมพันธ์ กลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของครู ได้แก่ (1) อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต 
อยู่ในระดับต่ า (2) ประสบการณ์การท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของครู อยู่ในระดับต่ า และ (3) ที่อยู่อาศัย มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของครู อยู่ในระดับต่ า 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครู ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เป็นตัวพยากรณ์คุณภาพชีวิตพบว่า ตัวแปรที่เข้าสมการ
พยากรณ์ได้แก่ อายุไม่เกิน 40 ปี 

 อภิปรายผล 

1) ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและเจตคติที่มีต่อตนเองสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพครูเป็น
อาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ท าให้ครูเกิดความรู้สึกยอมรับตนเองว่ามีคุณค่าและความส าคัญต่อครอบครัวและสังคม  ประกอบ
กับอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอ่ืน ตามที่คนในสังคมให้ค าจ ากัดความส าหรับอาชีพครูว่า “แม่พิมพ์ของชาติ” 
ดังนั้นบุคคลที่จะประกอบอาชีพครูต้องมีความศรัทธาต่องานและผู้ร่วมงาน  และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
ส่วนคุณภาพชีวิตสูงรองลงมา คือ ด้านครอบครัวเข้มแข็ง ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวของครูจะมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียว 
เป็นครอบครัวที่ได้รับการยอมรับของเพ่ือนบ้านและชุมชน และบุคคลในครอบครัวแสดงความรัก ความห่วงใย ต่อกัน จึงท าให้คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพจิตและเจตคติที่มีต่อตนเอง และด้านครอบครัวของครูมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าด้านอ่ืน 
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2) ข้าราชการครูมีคุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ต่ าที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากเงินเดือน
ที่ได้รับไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เงินที่ได้รับไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีน้อยครั้งมากที่ครูได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกราชการ   

ส าหรับปัญหาด้านค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมและไม่เพียงพอนั้น จากการสนทนากลุ่มครูพบว่า ครูที่ร่วมสนทนากลุ่มมีความ
คิดเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับงานที่ให้ครูท าแล้ว รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเท่าใดนัก และครูมีความคิดเห็นว่า ตั้งแต่ครูท าผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทย
ฐานะ ท าให้ครูมีโอกาสมีรายได้เพ่ิมเติมจากค่าตอบแทนวิทยฐานะ ซึ่งจะท าให้ครูมีความมั่นคงในเรื่องรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

คุณภาพชีวิตของครูที่ต่ าที่สุดรองลงมา คือ ด้านสภาพการท างานที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีคุณภาพต่ า ประกอบกับสื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนหรือแม้แต่ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย ซึ่งอธิบายได้ว่า การท างานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตส าหรับครู
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเพียงพอ จะเป็นเครื่องมือที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับครู ท าให้ครูสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูเกิดความพึงพอใจในการสอนและตั้งใจ
สอนมากขึ้น  

อย่างไรก็ตามการไม่มีสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ก็ไม่ได้หมายความว่า ครูจะไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ ความจริงแล้ว มีสื่อ  
อุปกรณน์อกห้องเรียน ในบริบทของโรงเรียนมากมายที่ครูสามารถหยิบมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ เพียงแต่ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการออกแบบการสอน รวมถึงการจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ มีคุณค่าและอยู่รอบตัว ส่วนคอมพิวเตอร์ก็
เป็นสื่ออุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นเช่นเดียวกันในภาวะโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทางรัฐบาลก็คงต้องเสริมให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กต่อไป เพ่ือท าให้ครูสามารถสอนได้ง่ายขึ้น น ามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของครูด้วยเช่นกัน 

3) คุณภาพชีวิตของครูด้านอ่ืนๆ มีข้อค้นพบว่า คุณภาพชีวิตด้านความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม พบว่าครูมักจะไม่ได้ผ่อน
คลายความเครียดในการปฏิบัติงาน และครูมีความเห็นว่างานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับเวลานัก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ในโรงเรียนที่สอนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษาส่วนมากจะเป็นงานที่ครูต้องรับผิดชอบสอนเป็นรายห้องทั้งวัน แถมครู
บางคนต้องสอนควบ 2 ชั้น ตั้งแต่เช้าจนเย็น ท าให้ครูเหน็ดเหนื่อยและเกิดความเครียดได้ และนอกจากนี้ครูยังต้องปฏิบัติงานธุรการชั้น
เรียน ธุรการโรงเรียน ซึ่งเป็น ภาระงานเพ่ิมเติมเข้ามา ต้องท างานในเวลาหลังเลิกเรียนต่อ จึงท าให้ครูมีภาระงานมากเกินไป ไม่คุ้มกับ
ค่าจ้าง เงินเดือน และเมื่อดูจากแบบสอบถามที่ถามว่า ถ้ากระทรวงจัดสรรอัตราเจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน มาแบ่งเบาภาระเรื่องงานใน
โรงเรียนท่านเห็นด้วยหรือไม่ พบว่า ครูเห็นด้วยถึง 510 คน คิดเป็นร้อยละ 92.70 ซึ่งเป็นที่ชัดเจนมากว่าครูเองมีความต้องการที่สอน
ในชั้นเรียนมากกว่าไปท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่  

คุณภาพชีวิตของครูด้านความสัมพันธ์กับสังคมพบว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือกรรมการหรือคณะท างานในชุมชน ซึ่งจริง
แล้วอาชีพครูจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนสูง แต่ท าไมจึงมีค่าเฉลี่ยข้อนี้ต่ าที่สุดในจ านวน 6 ข้อ เมื่อสัมภาษณ์
ครูพบว่า ชุมชนไม่ได้ปฏิเสธครู แต่เป็นเพราะครูในปัจจุบัน ส่วนมากไม่ใช่คนในพ้ืนที่  และมีที่พักอาศัยอยู่นอกชุมชน โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เมือง ครูจะไม่พักอาศัยในหมู่บ้าน แต่จะพักอาศัยในเมืองมากกว่า ดังนั้น จึงไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านหรือ
ชุมชน มีผู้น าชุมชนเคยพูดกับครูว่า ครูคนนี้เป็นครูที่โรงเรียนหรือไม่เคยรู้จักเลย การที่ชุมชนกับครูไม่รู้จักกันอาจท าให้ครูไม่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนเท่าท่ีควร ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าของครู และการรับรู้คุณภาพชีวิตของครูได้  

ส าหรับคุณภาพชีวิตครูในด้านอ่ืนๆ ครูผู้เข้าร่วมสนทนาให้ความคิดเห็นว่า อาชีพครูมีความมั่นคง สถานที่ท างานในภาพรวมก็
มีคุณภาพ ยกเว้นบางโรงเรียนที่อยู่ไกล การคมนาคมล าบาก ต้องเสียค่ารถแพง เป็นต้น ส าหรับเรื่องสื่ออุปกรณ์การสอนในโรงเรียน ครู
มีความเห็นสอดคล้องกันว่าถ้าโรงเรียนมีความทันสมัย มีสื่ออุปกรณ์การสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
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ส าหรับครอบครัวครูมีความคิดเห็นว่า ถ้าครูมีครอบครัวดี มีความเข้าใจกัน ก็จะท าให้คุณภาพชีวิตดี ครูที่มีคุณภาพชีวิตต่ าส่วนหนึ่ง
พบว่า มีสถานภาพสมรสที่เป็นม่ายหรือเป็นโสด  

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นดังนี้ 
1) ครูในฐานะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นข้าราชการ จึงควรน้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาใช้ให้อยู่อย่างพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และชาวบ้าน ถ้าจะเป็นหนี้ก็ควรประมาณตนว่าจะเป็นหนี้เท่าไหร่โดยที่ครอบครัว
ไม่เดือดร้อน ต้องมีการท าบัญชีครัวเรือน และต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชาวบ้าน ครูต้องวิเคราะห์รายได้ รายจ่าย เพ่ือดูว่า ถ้าจะออม
ทรัพย์โดยการซื้อหาทรัพย์สิน ก็ไม่ควรเป็นหนี้ก้อนโตจนไม่มีใช้ และท าให้ครอบครัวขัดสน 

2) ครูควรจะพูดคุยสนทนากับครอบครัวให้เข้าใจถึงฐานะที่แท้จริงของครอบครัว เพ่ือที่สมาชิกจะได้เข้ าใจฐานะความเป็นอยู่
และสร้างความรับผิดชอบร่วม (Shared Responsibility) ให้แก่ทุกคนในครอบครัวในการบริหารความเป็นอยู่ในครอบครัว เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว 

3) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือท าให้ครูมีความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงาน 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีมาตรการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู  
5) หน่วยงานที่เป็นแหล่งทุนกู้ยืมของครู เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารต่างๆ ตลอดจน บริษัท ร้านค้า ไม่ควรจัดรายการ

ส่งเสริมการขายที่ท าให้ครูถูกกระตุ้นให้เกิดความต้องการกู้ยืม เช่น กู้ยืมได้ยี่สิบเท่าของเงินเดือน กู้เงินวิทยฐานะ เป็นต้น และควร
ตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดของครู ท าให้เรื่องการกู้ยืมเป็นเรื่องที่ยาก และเข้มงวด  

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1) กระทรวงศึกษาธิการควรเสนอรัฐบาล เพ่ือหาทางช่วยเหลือครูด้านเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างภาระงานกับ
ค่าจ้าง 

2) เขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของครูในเขตชนบท 

3) เขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาครูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ครูตระหนักและถือปฏิบัติตามแนวทาง
อย่างเคร่งครัด 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ควรท าการวิจัยเพื่อหารูปแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของครู เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครูอย่างแท้จริง 

 


