
 
 

                           
 
 

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจ า
ทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 17 ส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จ านวน 
3,734 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2565 เน้นตัวชี้วัด 20 ประเด็นที่บ่ง
บอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพในรอบปี 
2564 ที่ผ่านมา ซ่ึงแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงล าดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึง
ต่ าสุด ได้ดังนี้  
1. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2564  เต็ม 10 ได้ 7.75 คะแนน 
2. ประชาชนให้คะแนน 20 ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. “จุดเด่น-จุดด้อย” ของ ครูไทย วันนี้  คือ 

 
4. ประชาชนคิดว่า "ครูไทยในยุคโควิด-19" ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง 

     
               
     
   
 

  * หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค านวณในแต่ละข้อ) 

อันดับ 1 มนุษยสมัพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 7.98 คะแนน 
อันดับ 2 มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 7.97 คะแนน 
อันดับ 3 บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกบัอาชีพ 7.92 คะแนน 
อันดับ 4 รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู 7.89 คะแนน 
อันดับ 5 ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซ่ือสัตย์ สุจริต 7.87 คะแนน 
อันดับ 6 มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 7.86 คะแนน 
อันดับ 6 การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 7.86 คะแนน 
อันดับ 8 ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 7.84 คะแนน 
อันดับ 9 ความรู้ความสามารถในการสอนและถ่ายทอดความรู้ 7.83 คะแนน 
อันดับ 10 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ ๆ 7.81 คะแนน 
อันดับ 11 สามารถท างานเป็นทีมได้ 7.78 คะแนน 
อันดับ 12 ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 7.77 คะแนน 
อันดับ 12 มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 7.77 คะแนน 
อันดับ 14 ดูแลตนเองท้ังสุขภาพร่างกายและจิตใจ 7.74 คะแนน 
อันดับ 14 อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 7.74 คะแนน 
อันดับ 16 มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี 7.69 คะแนน 
อันดับ 17 ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 7.68 คะแนน 
อันดับ 18 ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม 7.64 คะแนน 
อันดับ 19 มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง 7.61 คะแนน 
อันดับ 20 ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.75 คะแนน 

ที ่ จุดเด่น ของ ครูไทย ภาพรวม ที ่ จุดด้อย ของ ครูไทย ภาพรวม 
1 ใช้เทคโนโลยี มีทักษะใหม่ ๆ มีเทคนิคการสอนที่ดี 82.29% 1 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา    74.99% 
2 ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ขยัน ทุ่มเท เสียสละ    65.69% 2 ขาดงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน    59.42% 
3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใกล้ชิดกับชมุชน ท้องถิน่     61.53% 3 มีหนี้สนิมาก รายได้น้อย 55.04% 

ที ่ ความคิดเห็น ภาพรวม 
1 สอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับรูปแบบการสอน  85.38% 
2 ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ พัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลย ี   84.46% 
3 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ป้องกันตนเองจากโควิด-19 75.69% 

ดัชนีครูไทย ปี 2564 “ครูไทยในยุคโควิด-19” 

 

 

 

โพล :  ดัชนีครูไทย ปี 2564 
        (จ านวน 2 แผ่น)                                                                      
* ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2565 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การศึกษา/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลการส ารวจ : ดชันีครูไทย ปี 2564  “ครูไทยในยุคโควิด-19” 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2564 ครูไทยในยุค                      
โควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 3,734 คน ส ารวจวันที่ 10-13 มกราคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อม่ัน “ดัชนีครู
ไทย” ปี 2564 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.75 คะแนน โดยดัชนีที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มีมนุษยสัมพันธ์
ดี เข้ากับผู้อ่ืนได้ 7.98 คะแนน ดัชนีที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านการประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 6.75 คะแนน 
โดยประชาชนมองว่าจุดเด่นของครูไทย คือ การใช้เทคโนโลยี มีทักษะใหม่ ๆ มีเทคนิคการสอนที่ดี ร้อยละ 82.29 จุดด้อยคือ 
มีภาระงานมาก ไม่มีเวลา ร้อยละ 74.99 โดยครูไทยในยุคโควิด-19 ต้องปรับตัวด้านการสอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับรูปแบบ
การสอน ร้อยละ 85.38 รองลงมาคือ ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ พัฒนาด้านภาษาและเทคโนโลยี ร้อยละ 84.46 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็น “ครู” ให้คะแนนดัชนีครูไทย 8.40 คะแนน ส่วน “นักเรียน/นักศึกษา” ให้ 8.25 คะแนน ซึ่งสูง
กว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ท้ังครูและนักเรียนได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน เมื่อครูมองครู นักเรียน
มองครู จึงมีความเข้าอกเข้าใจ “หัวอกครู” เป็นอย่างดี เม่ือโควิด-19 พลิกวงการศึกษาไทยอย่างรวดเร็ว รัฐบาล                
จึงควรคว้าโอกาสนี้ในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและไม่ทิ้งให้ใครต้องหลุดจากระบบการศึกษา ไป ไม่ว่าจะเป็นครูหรือ
นักเรียนก็ตาม  

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
นักวิจัย สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทร 086-3766533 
 
 

“ดัชนีครูไทย” ปีนี้น่าสนใจมาก หากวิเคราะห์รายละเอียดจะพบว่าดัชนี 5 อันดับแรกเป็น Soft skills ทั้งสิ้น เช่น 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความเมตตา บุคลิกภาพที่ดี ความเป็นครูที่ดี หรือความเสียสละ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญ
และเห็นว่าครูไทยมีความโดดเด่นในประเด็นเหล่านี้ ซึ่งแตกต่างจาก 3-4 ปีท่ีผ่านมา ที่ดัชนีอันดับต้น ๆ เป็น Hard skills เช่น 
มีความรู้ หรือการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ  ในเรื่องจุดด้อยของครูไทยหากต้องการพัฒนาเรื่องภาระงานมากและไม่มีเวลา 
ควรน าจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้ท างานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควรปรับจากการท างาน                     
คนเดียวมาเป็นการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง บริหารจัดการบทบาทของคนในทีมอย่างเหมาะสม เชื่อว่าครูจะสามารถก้าว
ข้ามความท้าทายเรื่องนี้ได้ 
 ในยุคโควิด-19 ครูต้องปรับตัวอย่างมาก การสอนในรูปแบบ Online หรือ Hybrid Learning ท าให้บทบาทของครู
ต้องปรับเปลี่ยนจาก “ผู้ให้ความรู้” เป็น “ผู้สร้างสภาพแวดล้อมและออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้” โดยต้อง
เหมาะสมกับการเรียนแบบ Online และท างานเป็น Partner กับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กๆ ให้
เติบโตอย่างสมวัยในยุคโควิด-19 

ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก  
ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

โพล :  ดัชนีครูไทย ปี 2564 
           (แผ่น 2)                                                                      
* ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2565 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การศึกษา/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม              

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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