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“ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” 
         เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                       
เร่ือง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 10 – 12 มกรำคม 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุก
ภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,253 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัครูไทย ยคุไทยแลนด ์4.0 กำรส ำรวจใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่ง
ชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 และมีค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำน (Standard Error: S.E.) ไม่เกินร้อยละ 1.4     

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงคุณสมบติัของ “ครู” ท่ีส ำคญัท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.98 ระบุวำ่ เป็นคนดี มีคุณธรรม (เมตตำ 
กรุณำ ซ่ือสัตย ์สุจริต) รองลงมำ ร้อยละ 22.82 ระบุวำ่ เอำใจใส่ ในกำรสอนอยำ่งจริงจงั เป็นแบบอยำ่งท่ีดี ร้อยละ 21.79 ระบุวำ่ มีทกัษะใน       
กำรสอน ถ่ำยทอดควำมรู้ไดดี้ ร้อยละ 10.93 ระบุวำ่เก่ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พฒันำตวัเองหำควำมรู้อยูเ่สมอ ร้อยละ 9.02 ระบุวำ่ เป็นท่ีปรึกษำ
และรับฟังปัญหำของนกัเรียนในเร่ืองต่ำงๆ ร้อยละ 4.15 ระบุวำ่ ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินยั ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั และร้อยละ 0.16 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรม/คุณสมบติัของ “ครูไทย” ท่ีท่ำนเห็นแลว้รู้สึกประทบัใจมำกท่ีสุด พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 
29.45 ระบุว่ำ  ควำมตั้งใจและเอำใจใส่ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมำ ร้อยละ 24.82 ระบุว่ำ เป็นคนดี                
มีคุณธรรม มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นแบบอย่ำงท่ีดี ร้อยละ 20.51 ระบุว่ำ กำรคอยช้ีแนะ ให้ค  ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำ ในเร่ืองต่ำงๆ ร้อยละ 14.20    
ระบุวำ่ กำรมีควำมเมตำ กรุณำ โอบออ้มอำรี ร้อยละ 6.15 ระบุวำ่ พูดจำไพเรำะ อ่อนนอ้ม ไม่ดุ ร้อยละ 4.15 ระบุวำ่ เก่ง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ทำ้ยสุด เม่ือถำมถึงส่ิงท่ี “ครูไทย” ตอ้งปรับตวัหรือเตรียมควำมพร้อม เพ่ือเขำ้สู่กำรศึกษำในยคุ ไทยแลนด์ 4.0 พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 37.19 ระบุวำ่ สอนให้นกัเรียนมีทกัษะทำงดำ้นสังคม ดำ้นคุณธรรม ควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี รองลงมำ ร้อยละ 33.36 ระบุวำ่ ปรับเปล่ียน
รูปแบบวิธีกำรเรียนกำรสอน นอกเหนือจำกกำรท่องจ ำจำกต ำรำ ร้อยละ 32.64 ระบุวำ่ ครูตอ้งเพ่ิมพูนทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตวัเองให้
มำกข้ึน ร้อยละ 28.65 ระบุวำ่ กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีมีควำมทนัสมยัเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 27.29 ระบุวำ่ สอนใหน้กัเรียน
มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์เพ่ือใหเ้กิดกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบวำ่ ตวัอย่ำงร้อยละ 10.61 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 25.46 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ       
ภำคกลำง ร้อยละ 17.88 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 31.84 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.21 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ 
ตวัอยำ่ง ร้อยละ 52.27 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.73 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.42 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ตวัอยำ่งร้อยละ 16.12 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 21.71 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 34.72 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 17.80 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป  และร้อยละ 2.23 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่งร้อยละ 89.78 
นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.39 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 2.08 นับถือศำสนำคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.75     
ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 24.90 ระบุว่ำ สถำนภำพโสด ร้อยละ 66.24 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.95 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่ และร้อยละ 3.91 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอย่ำงร้อยละ 26.90 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.09 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.38 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.86 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.07 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.71 ไม่ระบุกำรศึกษำ ตวัอยำ่งร้อยละ 13.33 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.40 ประกอบ
อำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 18.91 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.97 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.97 
ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.68 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.95 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 
4.79 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 13.73 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 21.95 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 21.63 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน               
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 12.69 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.15 มีรำยได้เฉล่ีย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                
ร้อยละ 9.18 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 14.68 ไม่ระบุรำยได ้

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัฐา วินิจนัยภาค 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-648-8699 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 
http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 
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1. ท่านคดิว่าคุณสมบัตขิอง “ครู” ทีด่ ีทีส่ าคญัทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก ควรเป็นอย่างไร (เลือกตอบ 1 ข้อ) 

คุณสมบัตขิอง “ครู” ทีส่ าคญัทีสุ่ด ร้อยละ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม (เมตตำ กรุณำ ซ่ือสตัย ์สุจริต) 26.98 
เอำใจใส่ ในกำรสอนอยำ่งจริงจงั เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 22.82 
มีทกัษะในกำรสอน ถ่ำยทอดควำมรู้ไดดี้ 21.79 
เก่ง มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พฒันำตวัเองหำควำมรู้อยูเ่สมอ 10.93 
เป็นท่ีปรึกษำและรับฟังปัญหำของนกัเรียนในเร่ืองต่ำงๆ 9.02 
ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก 4.15 
มีระเบียบวนิยั 4.15 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.16 

รวม 100.00 
 

2. ท่านคดิว่า พฤตกิรรม/คุณสมบตัขิอง “ครูไทย” ทีท่่านเห็นแล้วรู้สึกประทบัใจมากทีสุ่ด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
พฤตกิรรม/คุณสมบตัขิอง “ครูไทย” ทีท่่านเห็นแล้วรู้สึกประทบัใจมากทีสุ่ด ร้อยละ 

ควำมตั้งใจและเอำใจใส่ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมสำมำรถใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 29.45 
เป็นคนดี มีคุณธรรม มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นแบบอยำ่งท่ีดี 24.82 
กำรคอยช้ีแนะ ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำ ในเร่ืองต่ำงๆ 20.51 
กำรมีควำมเมตำ กรุณำ โอบออ้มอำรี 14.20 
พดูจำไพเรำะ อ่อนนอ้ม ไม่ดุ 6.15 
เก่ง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 4.15 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 0.72 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่า “ครูไทย” ต้องปรับตวัหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร เพ่ือเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที ่“ครูไทย” ต้องปรับตวัหรือเตรียมความพร้อม เพ่ือเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ร้อยละ 
สอนใหน้กัเรียนมีทกัษะทำงดำ้นสงัคม ดำ้นคุณธรรม ควบคู่ไปกบัเทคโนโลย ี 37.19 
ปรับเปล่ียนรูปแบบวธีิกำรเรียนกำรสอน นอกเหนือจำกกำรท่องจ ำจำกต ำรำ 33.36 
ครูตอ้งเพ่ิมพนูทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของตวัเองใหม้ำกข้ึน 32.64 
กำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีมีควำมทนัสมยัเป็นส่ือกำรเรียนกำรสอน 28.65 
สอนใหน้กัเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์เพ่ือใหเ้กิดกำรสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ 27.29 
ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ 1.04 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  133 10.61 
ปริมณฑลและภำคกลำง  319 25.46 
ภำคเหนือ 224 17.88 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 399 31.84 
ภำคใต ้ 178 14.21 

รวม 1,253 100.00 
 

ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 655 52.27 
หญิง 598 47.73 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน  25 ปี 93 7.42 
26 – 35 ปี  202 16.12 
36 – 45  ปี 272 21.71 
46 – 59  ปี 435 34.72 
60 ปีข้ึนไป 223 17.80 
ไม่ระบุ 28 2.23 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,125 89.78 
อิสลำม 55 4.39 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 26 2.08 
ไม่ระบุ 47 3.75 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 312 24.90 
สมรส 830 66.24 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

62 4.95 
ไม่ระบุ 49 3.91 

รวม 1,253 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 337 26.90 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 352 28.09 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 105 8.38 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 324 25.86 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 76 6.07 
ไม่ระบุ 59 4.71 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 167 13.33 
พนกังำนเอกชน 193 15.40 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 237 18.91 
เกษตรกร/ประมง 175 13.97 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 175 13.97 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 209 16.68 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 37 2.95 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 60 4.79 

รวม 1,253 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 172 13.73 
ไม่เกิน 10,000 275 21.95 
10,001 – 20,000 271 21.63 
20,001 – 30,000 159 12.69 
30,001 –  40,000 77 6.15 
40,001 ข้ึนไป 115 9.18 
ไม่ระบุ 184 14.68 

รวม 1,253 100.00 
 
  

 


