
 
             ภาพสะทอนครูไทยในสายตาศิษย 

  
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพ่ือทราบขอมลูและความคิดเห็นของนักเรยีน นิสิต นักศกึษาที่มีตอครูในประเดน็ตอไปนี้ 
• คําเปรียบเทียบเกี่ยวกับครูท่ีอยูในใจศิษย 
• การทําหนาทีห่ลัก 4 ประการของการเปนคร ู
• การประเมินคณุคาครกูับบุคคลในอาชพีอ่ืน ๆ   
• ความตองการประกอบอาชพีครูในอนาคต 
• คุณสมบัติสําคัญที่สุดของครทูี่ดี 
• ส่ิงที่ครูในปจจุบันควรปรับปรุงมากที่สุด 

ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหัวเมือง
ใหญ  ไดแก  เชียงใหม  นครราชสีมา  สงขลา  และชลบรุ ี โดยเก็บขอมลูจากสถานศกึษาในระดับมธัยมศกึษา พาณิชย/อาชวีะ 
และอุดมศึกษา รวมท้ังสิ้น 55 แหง   ไดตวัอยางจํานวน 1,478  คน  เปนชายรอยละ 42.3   หญิงรอยละ 57.7  
         กลุมตวัอยางมีระดับการศึกษา ดังนี้  รอยละ 49.1 มัธยมศึกษา   รอยละ 22.0 ปวช./ปวส.   และรอยละ 28.9 ปรญิญาตรี  
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3 % ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได  
ในเรื่อง  “ ภาพสะทอนครไูทยในสายตาศิษย ” 

              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมูล   :    10-13  มกราคม  2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :    14  มกราคม  2548   
              โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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ผลการสํารวจ 
 
1. เมื่อถามถึงคํากลาวเปรียบเทียบ “คร”ู ท่ีอยูในใจของศษิย พบวา  ครูคอืแมพิมพของชาต ิเปนคํากลาวเปรียบเทียบครู

ท่ีอยูในใจของศิษยมากท่ีสดุ คือรอยละ 86.5   รองลงมาไดแก ครูคือปูชนียบุคคล  รอยละ 86.3    ครูคือพอแมคนที่
สอง รอยละ 86.0   และครูคือเรือจาง  รอยละ 76.3  

2. สําหรับความคิดเห็นตอการทําหนาที่หลัก 4 ประการของครูในปจจุบันไดแก การใหความรูเชิงวิชาการเพื่อเปน
พ้ืนฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต การอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมีศีลธรรม การเปนทีป่รึกษาพึ่งพิงใน
ยามที่ศิษยมีปญหา และการประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ีแกศษิยน้ัน   พบวา  หนาท่ีในการใหความรูเชิงวิชาการเพื่อ
เปนพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และหนาที่ในการอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดีมศีีลธรรมนัน้ศษิย
สวนใหญเห็นวาครใูนปจจุบนัไดทําหนาท่ีดังกลาวมากเพียงพอแลว แตสําหรับหนาที่ในการเปนท่ีปรึกษาพึ่งพิงใน
ยามที่ศิษยมีปญหา และการประพฤติตนเปนตัวอยางทีด่ีนั้นมีศิษยจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งเห็นวาครยูังทําหนาที่ดังกลาว
นอยเกนิไป โดย 

- หนาท่ีใหความรูเชิงวิชาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบวชิาชพีในอนาคต  รอยละ 77.9 เห็นวาครูทํา
หนาท่ีดังกลาวไดมากเพียงพอแลว   รอยละ 22.1 เห็นวาครูยังทําหนาท่ีนอยเกนิไป  

- หนาท่ีอบรมส่ังสอนศิษยใหเปนคนดี มีศีลธรรม รอยละ 73.7 เห็นวา ครูทําหนาที่ดังกลาวไดมากเพียงพอ
แลว รอยละ 26.3 เห็นวาครยูงัทําหนาที่นอยเกินไป     

- หนาท่ีในการเปนที่ปรึกษาพึง่พิงในยามท่ีศิษยมีปญหา รอยละ 57.6  เห็นวา ครูทําหนาที่ดังกลาวไดมาก
เพียงพอแลว   รอยละ 42.4 เห็นวาครยูังทําหนาที่นอยเกนิไป  

- หนาท่ีในการประพฤตตินเปนตวัอยางที่ดีแกศิษย  รอยละ 54.0  เห็นวา  ครูทําหนาที่ดงักลาวไดมากเพียงพอ
แลว  รอยละ 46.0 เห็นวาครยูงัทําหนาที่นอยเกินไป 

3. ในสวนการประเมินคณุคาของครูกับบุคคลในอาชีพอ่ืน ศิษยรอยละ 53.9 ประเมินคณุคาของ “คร”ู  สูงกวาบุคคลใน
อาชีพอื่น  ขณะที่รอยละ 41.9 ประเมินวาเทา ๆ กับบุคคลในอาชพีอ่ืน   และรอยละ 4.3 ประเมินวาต่ํากวาบุคคลใน
อาชีพอ่ืน  

4. เมื่อสอบถามวาในอนาคตอยากมีอาชีพเปนครูหรือไม  มีเพียงรอยละ 29.4 เทานั้นที่อยากเปนครู  ในขณะที่สวนใหญคือ 
รอยละ 70.6 ไมอยากเปนคร ู  โดยใหเหตุผลวา เปนอาชพีท่ีทํางานหนกัแตรายไดนอย (รอยละ 40.7)   ไมกาวหนา  
ไมทาทาย (รอยละ 25.6)    ไมมีอิสระ (รอยละ 21.4)      ไมชอบเด็ก (รอยละ 7.0)    ไมมีความสามารถพอที่จะเปนครู 
(รอยละ 1.6)    ภาพลักษณครไูมด/ีไมนาศรทัธา (รอยละ 0.4)   และไมระบุเหตุผล (รอยละ 3.3) 

สวนเหตุผลของผูที่อยากเปนครู คือ ไดทําประโยชนแกสงัคม (รอยละ 36.9)   เปนอาชีพที่มีเกียรติ  
(รอยละ 31.8)  เปนอาชีพที่ม่ันคง (รอยละ 22.1)   รายไดดี (รอยละ 5.7)   และอื่น ๆ (รอยละ 3.5) 
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5. สําหรับคุณสมบัติของครูที่ดนีั้น ศิษยรอยละ 29.3 เห็นวา  ความทุมเท และเสียสละ คอื คุณสมบัติสําคัญที่สุดของครู

ท่ีดี   รองลงมา คือ มีความสามารถถายทอดวิชาความรูใหเขาใจงายและนาสนใจ รอยละ 27.9      
มีความรูดี มีการศึกษาสูง รอยละ 11.6      มีเมตตา ใหอภัยและใหโอกาสแกศิษยที่ทําผดิพลาด รอยละ 8.7           
ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของศิษย รอยละ 7.9    ทันสมัย กาวทันโลกและเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ รอยละ 5.3    
มีศีลธรรมและความประพฤติสวนตัวดี รอยละ 5.1   มีความยุติธรรม รอยละ 3.3   และอื่น ๆ อีก รอยละ 0.8 

6. สําหรับสิ่งที่ครูในปจจุบนัควรปรับปรุงมากที่สุดนั้น ศิษยรอยละ 32.4 ระบวุา ครคูวรปรับปรุงเรือ่งเทคนิคการสอน
ใหเขาใจงายและนาสนใจเปนอนัดับแรก    รองลงมาไดแก ปรับปรุงเรื่องความประพฤติสวนตัว รอยละ 27.3     
เรื่องความทุมเท เสียสละ รอยละ 17.0      ความทันยุคทันสมัย รอยละ 13.1     ความรูในเชิงวิชาการ รอยละ 8.4    
และอ่ืน ๆ เชน  ความอดทน ความยุตธิรรม อีกรอยละ 1.8 

 
 

 
ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 

 
              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 625 42.3 
            หญิง 853 57.7 
การศึกษา :   
            มัธยมศึกษา 726 49.1 
            ปวช./ปวส. 325 22.0 
            ปรญิญาตร ี 427 28.9 

 
  ตารางที่ 2:  ทานคิดวาคํากลาวเปรยีบเทียบเกี่ยวกับครตูอไปนี้ อยุในใจศิษยหรอืไม 

 อยูในใจ ไมอยูในใจ 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ครูคอืแมพิมพของชาต ิ 1279 86.5 199 13.5 
ครูคือปูชนียบคุคล 1275 86.3 203 13.7 
ครูคือพอแมคนท่ีสอง 1271 86.0 207 14.0 
ครูคือเรือจาง 1128 76.3 350 23.7 
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  ตารางที่ 3: ทานคิดวาครูในปจจุบนัไดกระทําหนาที่ในดานตาง ๆ ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
 

• ใหความรูเชิงวชิาการเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบวชิาชพีในอนาคต 
 จํานวน รอยละ 

มากเพียงพอแลว 1151 77.9 
นอยเกนิไป 327 22.1 

 
• อบรมสั่งสอนศิษยใหเปนคนดี มีศีลธรรม 

 จํานวน รอยละ 
มากเพียงพอแลว 1089 73.7 
นอยเกนิไป 389 26.3 

 
• เปนท่ีปรึกษาพึ่งพิงในยามที่ศิษยมีปญหา 

 จํานวน รอยละ 
มากเพียงพอแลว 851 57.6 
นอยเกนิไป 627 42.4 

 
• ประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีแกศิษย 

 จํานวน รอยละ 
มากเพียงพอแลว 798 54.0 
นอยเกนิไป 680 46.0 

    
  ตารางที่ 4: หากประเมินคุณคาของ “คร”ู กับบุคคลในอาชีพอื่น ทานจะประเมินในระดับใด 

 จํานวน รอยละ 
สูงกวาบุคคลในอาชีพอืน่ 796 53.9 
เทา ๆ กับบุคคลในอาชพีอ่ืน 619 41.9 
ต่ํากวาบุคคลในอาชีพอ่ืน 63 4.3 
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              ตารางที่ 5:  ในอนาคตทานอยากมีอาชีพเปนครหูรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
อยาก 434 29.4 
ไมอยาก 1044 70.6 

 
• เหตุผลท่ีอยากเปนคร ู

 จํานวน รอยละ 
ไดทําประโยชนแกสังคม 244 36.9 
เปนอาชีพที่มีเกียรต ิ 210 31.8 
เปนอาชีพที่มัน่คง 146 22.1 
รายไดด ี 38 5.7 
อ่ืน ๆ 23 3.5 

 
• เหตุผลท่ีไมอยากเปนคร ู

 จํานวน รอยละ 
ทํางานหนักแตรายไดนอย 644 40.7 
ไมกาวหนา ไมทาทาย 404 25.6 
ไมมีอิสระ 339 21.4 
 ไมชอบเด็ก 111 7.0 
ไมมีความสามารถพอที่จะเปนคร ู 26 1.6 
ภาพลักษณครไูมดี ไมนาศรทัธา  6 0.4 
ไมระบุเหตุผล 53 3.3 
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ตารางที่ 6: ทานคิดวาคุณสมบัติสําคญัที่สุดของครูท่ีดคีือขอใด 

 จํานวน รอยละ 
ความทุมเท และเสียสละ 433 29.3 
มีความสามารถในการถายทอดวิชาความรูใหเขาใจงายและนาสนใจ 412 27.9 
มีความรูดี มีการศึกษาสูง   172 11.6 
มีเมตตา ใหอภัยและใหโอกาสแกศิษยท่ีทาํผิดพลาด  128 8.7 
ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของศิษย 117 7.9 
ทันสมัย กาวทนัโลกและเทคโนโลยใีหมๆ อยูเสมอ  79 5.3 
มีศีลธรรมและความประพฤติสวนตัวดี  76 5.1 
มีความยุตธิรรม 49 3.3 
อ่ืน ๆ 12 0.8 

   
ตารางที่ 7: ทานคิดวาส่ิงที่ “คร”ู ในปจจุบนัควรปรับปรงุมากที่สุดคอืขอใด 

 จํานวน รอยละ 
เทคนิคการสอน 479 32.4 
ความประพฤติสวนตัว   404 27.3 
ความทุมเท เสยีสละ 250 17.0 
ความทันยุคทนัสมัย   193 13.1 
ความรูในเชิงวชิาการ   124 8.4 
อ่ืน ๆ 28 1.8 

 


