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บทคัดย่อ  

งานวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบ

สภาพปัญหาของระบบการผลิตครูของประเทศไทย

จําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา และเพือ

ศึกษาปัจจัยทีส่งเสริมและทีเป็นอุปสรรคในการผลิตครู

ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ 

สงักดัคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัใน

ประเทศไทยทุกสงักัด 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลางและภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ ซงึแบ่งออกเป็น 1) การเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพ

ด้วยการสนทนากลุ่ม ใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวนทังสิน           

83 คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง พิจารณาจากการ

เป็นผู้ มีคุณวุฒิหรือเป็นผู้ รับผิดชอบด้านนโยบายการ 

ผลติครู และ 2) การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนทังสิน 81 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชันแบบ

ไม่อิงสดัสว่น เครืองมือทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ

สัมภ าษ ณ์  โดยใช้ เทคนิคการสัมภ าษ ณ์แบบกึง มี

โครงสร้าง และแบบบันทึกข้อมูล สําหรับการเก็บข้อมูล

เชิงคณุภาพ และใช้แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 

5 ระดบั มีลกัษณะการตอบเป็นแบบตอบสนองคู่ (Dual-

response format) จํานวน 50 ข้อ สําหรับการเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ

พืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

และดชันีความต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs 

Index: PNIModified) และใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลยี (t-test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับ

ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis)  

           ผลการวิจยั พบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการผลิตครู

ของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามสภาพจริงในปัจจุบัน

เกียวกบัระบบการผลติครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยใน

แต่ละด้านมีค่าเฉลยี   ความคิดเห็นใกล้เคียงกัน (มีค่าอยู่

ระหว่าง 2.55 - 2.96 จากคะแนนเต็ม 4) และพบว่าความ

ต้องการจําเป็นด้านการกําหนดนโยบายและการจดัหลกัสตูร 

มีค่ามากเป็นอนัดบั 1 (PNIModified = 0.41) รองลงมาได้แก่ 

ด้านการทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้านการติดตามและ

การควบคุมคุณภาพบัณฑิตและด้านกระบวนการผลิต 

ตามลาํดบั ทงันี เมือพิจารณาสภาพปัญหาในการผลิตครู

1-7อาจารย์ประจําคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ของประเทศไทยในปัจจุบัน จําแนกตามประเภทของ

สถาบันอุดมศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ละ

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัจจบุนั/ปัญหาของระบบการผลติครูทุกด้าน แตกต่างกัน

อย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ    

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีสง่เสริมต่อความสําเร็จ

ในการผลิตครูในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยทีส่งเสริมต่อ

ความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทย ในภาพรวมมี

ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก (X = 3.12, S.D. = 0.84) โดย

ปัจจัยทีส่งเสริมต่อความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศ

ไทยด้านมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉลยีอยู่ในระดับมากทีสดุ 

ส่วนปัจจัยด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้าน

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและด้านนโยบาย

ภาครัฐ มีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัมาก  

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อ

ความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทยพบว่า ปัจจัยที

เป็นอปุสรรคต่อความสาํเร็จในการผลิตครูในประเทศไทย 

ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก (X = 2.91, S.D. 

= 0.81) โดยปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการ

ผลิตครูในประเทศไทย ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้าน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้านการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร และ ด้านนโยบายภ าค รัฐ               

มีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 

คําสํา คัญ :  สภาพปัญหาการผลิตครู  ปัจจัยที

ส่ง เสริมและปัจจัยที เ ป็นอุปสรรค  ความสําเ ร็จใน

การผลิตค รูของประเทศไทย  

ABSTRACT 

This research aimed at compar ing the 

problems of pre-service teachereducation system 

by the types of higer education institutions and 

examining facilitating and restraining factors of pre-

service teacher education in Thailand. The subjects 

of the study were categorized into 2 groups: 1) 83 

deans or associate deans of academic affairs, and 

lecturers of Faculty of Education of all types of 

universitiesin the 5 geographical regionsin Thailand 

including Bangkok, Middle and Eastern, Northern, 

Northeastern, and Southern parts of Thailand, 

selected by purposive sampling, 2) 81 deans or 

associate deans of academic affairs, and lecturers 

of Faculty of Education of all types of universities in 

the 5 geographical regions in Thailand including 

Bangkok, Middle and Eastern, Eastern, Northeastern, 

and Southern regions, selected by stratified random 

sampling. 

The measures of the study included 

interviewforms, questionnaires, and record forms. 

IOC was used to evaluate the quality of the measures. 

The data were analyzed using descriptive statistics 

(i.e., percentage, mean, standard deviation), inferential 

statistics (i.e., t-test and One-way ANOVA), Modified 

Priory Need Index (PNIModified), and content analysis. 

The research found that: 

1) On current problems of teacher training 

in Thailand, it was found that the responders of the 

questionnaires gave equally high scores on the 

current practices on all of the examined areas. The 

needs in the area of policy, curriculum, and institution, 

the number or pre-service teachers (closed system) 

were the highest, followed by the area of implementation 

evaluation in order to improve pre-service teacher 

education, the area of monitoring and controlling 

the characteristics of pre-service teachers according 

to the set out targets, and the area of education 

delivery process, respectively (characteristics, selection 

process, quality of trainers, instruction, and practicum). 

2) On factors promoting the success of 

pre-service teacher education in Thailand, it was 

found that the mean score on the topic was high. 

The area of professional standards scored the 
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highest among all the areas, while the mean scores 

on the area of Thailand Qualification Framework 

(IQF) (program quality assurance) and the area of 

public policies were high. 

3) On factors hindering the success of pre-

service teacher education in Thailand, it was found 

that in general the mean scores on the topic was 

high. The scores on the areas of professional 

standards, Thailand Qualification Framework (IQF) 

(program quality assurance), and public policies 

were high. 

คําสําคัญ : Problem Statementsof Teacher Education, 

Facilitating Factors, Restraining Factors 

 

บทนํา 

“ครู” เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา“คน” ซึง

สง่ผลต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาติให้มีศักยภาพ

และมีความมันคงทัง ใน ด้าน เศรษ ฐกิจ  การเ มือง            

การปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตครูทีมี

คุณภาพจึงเป็นกลไกสําคัญทีจะช่วยยกระดับคุณภาพ

ของประชากรในสงัคม และช่วยชีนําสงัคมไปในทิศทางที

เหมาะสมดงัที วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า 

บุคคลสําคัญทีสุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและ

การพัฒนาการเรียนรู้ก็คือ “ครู” ซึงเป็นผู้ ทีมีความหมาย

และเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 

ได้ให้ความสําคัญกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาว่า 

ต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้

อย่างมีความสุข และระบุให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน

หมวดที 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศึกษ า ใ ห้กระทรวงศึกษ าธิการส่งเส ริมใ ห้มีระบบ 

กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศกึษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับ

การเป็นวิชาชีพชันสูงโดยการกํากับและประสานให้

สถาบนัทีทําหน้าทีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความ

เข้มแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.2556) ทังนี 

เพราะคุณภาพของผู้ เ รียนขึนอยู่กับคุณภาพของครู 

สอดคล้องกับที UNESSCO (2015: 50-51) ได้กล่าวไว้

ว่าการปฏิรูประบบการฝึกหัดครูเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ของกระบวนการพฒันาการเรียนรู้เพือปวงชน โดยต้องให้

ความสําคัญตังแต่การจูงใจผู้ มีคุณวุฒิดีทีสุดให้ก้าวสู่

อาชีพครู การฝึกอบรมครูให้ตอบสนองความต้องการของ

เด็กทุกคน การจัดหลักสูตรและนวัตกรรมเพือช่วยครู

ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียน และการเตรียมนัก

การศึกษาผู้ เ ชียวชาญด้านฝึกหัดครู และพีเลียงเพือ

สนับสนุนครู ซึงถ้าหากได้รับการพัฒนาองค์ประกอบ

ดังกล่าวอย่างเหมาะสม จะสามารถยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพในวิชาชีพครูได้  ซึงจะส่งผลต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนษุย์ทีมีคณุภาพให้แก่ประเทศต่อไป 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สงัคม และวฒันธรรม จําเป็นต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

คณุธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงด้วย

เหตนุีสถาบนัการศกึษาทีผลติครูจงึควรตอบสนองพันธกิจ

เพือเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนา

ประเทศ จงึจําเป็นอย่างยิงทีต้องมีการพัฒนาการผลิตครู

และบคุลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถต่อ

การจัดการศึกษาเพือตอบสนองการพัฒนาประเทศให้

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการและการเปลียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

สามารถรองรับกับการปฏิรูปทางการศึกษาทีเกิดขึนเพือ

สามารถผลติบณัฑิตให้มีคณุภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์

และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ด้วยเหตุนี  หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนจึงได้ให้

ความสาํคญักบัการปฏิรูปการผลติครู เห็นได้จากข้อเสนอ

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561) 

ทีได้นําเสนอกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ 
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ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ทีเป็นผู้

เอืออํานวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพทีมีคุณค่า 

มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาทีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น

วิชาชีพชนัสงู สามารถดงึดดูคนเก่งคนดี มีใจรักในวิชาชีพ

ครูมาเป็นครูมีปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างเพียงพอตามเกณฑ์และสามารถจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถ

พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืองมีสภา

วิชาชีพทีเข้มแข็ง บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลเพือ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที

ดี มีความมนัคงในอาชีพ มีขวญักําลงัใจอยู่ได้อย่างยังยืน 

โดยมีแนวทางการปฏิรูปดังนี 1) การพัฒนาระบบผลิตครู

และบคุลากรทางการศกึษา 2) การพฒันาครูและบคุลากร

ทางการศกึษาและ 3) การใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ซงึสอดคล้องกบัทีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้จดัทํากรอบยทุธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาขึนเพือใช้

เป็นแนวทางในการขบัเคลอืนการปฏิรูปอดุมศกึษาภายใต้

กรอบการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษทีสองของสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยได้มุ่งเน้นไปทีกระบวนการผลิตและการ

พัฒนาครู ปรับกระบวนการผลิตครูทังระบบและการ

พัฒนาอาจารย์เพือรองรับการปฏิรูปการศึกษา โดยมี

ความเชือว่าคุณภาพของการศึกษาคือคุณภาพของครู

และอาจารย์ และคณุภาพการสอนของครูจะมีได้เมือครูมี

ค่านิยม ทักษะและความรู้ของความเป็นครูทีถูกต้อง

เหมาะสม ดงันนั การปฏิรูปอดุมศกึษาในทศวรรษทีสองนี

จงึให้ความสาํคัญกับ  การพัฒนากระบวนการผลิตครูทัง

ระบบและการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.2553: 3) 

จากกรอบแนวทางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การให้

ความสาํคญักบัการพฒันาระบบผลติครู เป็นหนึงในหัวใจ

สําคัญของการปฏิ รูปการศึกษ าให้สัมฤทธิ ผลตาม

เป้าหมายการศึกษาชาติทีกําหนดไว้ แต่จากการศึกษา 

พบว่า ระบบการผลิตครูทีผ่านมายังไม่ได้รับการพัฒนา

อย่าง เพียงพอจึงส่งผลให้คุณภ าพการศึกษ าของ

ประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนืองตลอดทศวรรษทีผ่านมา 

ดังที เปรือง กิตรัตน์ภร (2554: 1)ได้กล่าวไว้ว่าระบบ

การศึกษาประกอบด้วยครูและผู้ บริหารรวมทังระบบ

โครงสร้างเชิงนโยบายแต่ครูได้รับความสําคัญน้อยมาก

เมือเปรียบกับการบริหารจัดการทางการศึกษาด้านอืนๆ 

สังคมและประเทศชาติจึงเกิดวิกฤตทังทางเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและการเมือง โดยเฉพาะสังคมฐานรากคือ

ชนบทและชุมชนท้องถินยังขาดโอกาสทางการศึกษาใน

ระบบการศึกษาก็ขาดครูและคุณภาพของครูในระบบ

โรงเรียนก็ยังไม่น่าพอใจ การพัฒนาหลกัสตูรการผลิตครู

และการจดัการเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษาครูยังไม่สอด

รับกับการพัฒนาการศึกษาทีส่งผลต่อการพัฒนาคนใน

สงัคมและประเทศชาติ อีกทังระบบการผลิตและพัฒนา

ครูยังมีปัญหา โดยในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จะมีครู

เกษียณประมาณสองแสนคน เฉลียแล้วประมาณปีละ

สองหมืนคน แต่ในขณะนีมีการผลิตครูอยู่ปีละประมาณ

ห้าหมืนคน หากยังมีการผลิตครูอยู่ในอัตราดังกล่าว   

หรือมากกว่า ใน 10 ปีข้างหน้าจะมีการผลิตครูเกินอยู่

ประมาณสามแสนคน และในอีก 15 ปี  ก็จะเ กินอยู่

ประมาณสีแสนคน หรือจะมีการผลิตครูมากถึง 2.5 เท่า

ของอัตราครูทีจะเกษียณ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 

ออนไลน์) ซงึสอดคล้องกบัทีดิเรก พรสีมา (2554: 23) ได้

กล่าวไว้ว่า ปัญหาเกียวกับกระบวนการผลิตครูเป็นหนึง

ในปัญหาสําคัญในวิชาชีพครู ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัน

เนื องมาจากตัว ป้อนเ ข้ าของกระบวนการผลิตค รู 

กระบวนการเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษาครู การกําหนด

คุณลกัษณะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้บัณฑิตที

สาํเร็จการศกึษามีคณุลกัษณะตามทีกําหนด เช่นเดียวกับ 

ผลการวิจัยของ วิชุดา กิจธรธรรมและคนอืนๆ (2556: 

222) ทีพบว่า สภาพปัญหาการผลิตครูไทยทีจะส่งผลไป

ยงัอนาคต มีทังปัญหาในด้านนโยบายการผลิตครูของรัฐ

ไม่มีความแน่นอน สถาบันผลิตครูยังมีคนเก่งเข้าเรียนครู

จํานวนน้อย กระบวนการผลิตครูของสถาบันการผลิตครู

แต่ละแห่งมีคุณภาพไม่เท่ากัน คุณภาพอาจารย์ผู้ สอน
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แตกต่างกนั คณุภาพของครูพีเลยีงแตกต่างกันการจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความแตกต่างกัน และคุณภาพ

ผลผลิตของสถาบันการผลิตครูแต่ละแห่งมีคุณภาพ            

ไม่เท่ากัน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการทีได้ทําการ 

ศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทย

โดยทําการสงัเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอจากการประชุม

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พบว่า 

การผลิตครูในปัจจุบันเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

สถาบันผลิตครูในปัจจุบันมีฐานะเป็นคณะวิชาหรือ

หลกัสตูรในสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์แบบมิได้มีฐานะ 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางและมิได้มีการคัดสรร

บุคคลผู้ ทีมีความเหมาะสมจะเป็นครูมาเรียนครูและ

ประกอบวิชาชีพครู อีกทงัเป็นการผลิตครูตามความสนใจ

และความพร้อมของสถาบันมากกว่า นอกจากนียังพบ

ปัญหาด้านคุณภาพของคณาจารย์ ผู้ สอนในคณะครุ

ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงนโยบาย

การผลติครูขาดความต่อเนืองเพราะนโยบายเปลียนแปลง

ตามนโยบายของนกัการเมือง รัฐลงทุนเพือการผลิตครูตํา 

การผลิตครูไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งานจริง        

มีปริมาณเกินความต้องการในบางสาขาและขาดแคลน

ในบางสาขาวิชา ขาดข้อมลูและการประสานงานระหว่าง

ผู้ผลิตและผู้ ใช้ ขาดแคลนคณาจารย์ทีเชียวชาญในการ

ผลติครูทําให้การผลติไม่มีคุณภาพเพียงพอ ระบบการฝึก

ประสบการณ์ของนิสิต /นักศึกษาครูยังไม่มีคุณภาพ 

คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู (ครูของครู) ขาดมุมมองที

รอบด้านเนืองจากจบการศึกษาในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2558: ค – ง) 

ปัญหาดงักลา่วข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ระบบ

การผลิตครูของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาหลาย

ประการ ทังในด้านนโยบายจากหน่วยงานทีเกียวข้อง 

กระบวนการคัดเลือก การพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการ

จัดการเ รียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คุณภาพอาจารย์และครูพีเลียง ตลอดจนมาตรฐานที

แตกต่างกนัของแต่ละสถาบัน ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิต

ครู และคุณภาพของผู้ เรียนต่อไป ประกอบกับกระแส

ความต้องการของโลกที เปลียนไป ทําให้ผู้ ที มีส่วน

เกียวข้องกับการศึกษาต้องหันมาร่วมมือกันในการ

แก้ปัญหาและพฒันาระบบการผลิตครู ซึงถือเป็นต้นทาง

ในการผลติคนทีมีคณุภาพให้กับสงัคมตามเป้าหมายของ

ประเทศและความต้องการในศตวรรษที 21 ดังที ฤตินันท์ 

สมุทร์ทัย (2556) ได้ให้ข้อเสนอเกียวกับการพัฒนา

หลกัสตูรการผลติครูสาํหรับศตวรรษที 21 ไว้ว่าหน่วยงาน

ทีเกียวข้องกับการผลิตครูควรร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์

และแนวทางการจดัการศกึษาด้านวิชาชีพครูให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน หน่วยงานทีรับผิดชอบต่อการพัฒนา

หลักสูตรผลิตครูควรกําหนดเป้าหมายของการผลิตครู

และกําหนดคุณลกัษณะทีสําคัญเพือเป็นเอกลกัษณ์ของ

บัณฑิตครูโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเกียวข้องกับ

การผลิตบัณฑิต รวมทังการสร้างความตระหนักและ

ความเข้าใจทีตรงกนัให้แก่บคุลากรทีเกียวข้องกับการผลิต

บัณฑิตครูสําหรับศตวรรษที 21 และสาขาวิชาต่าง ๆ ที

เป็นผู้ รับผิดชอบในการพัฒนาหลกัสตูรของสาขาวิชาควร

ทําความเข้าใจในเป้าหมายการผลิตครูและคุณลกัษณะ

ของบัณฑิตครูสําหรับศตวรรษที 21 เพือนําไปใช้ในการ

จดัทําหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้เพือให้ระบบการ

ผลิตครูมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการใน

ศตวรรษที 21 สอดคล้องกบัที พิณสดุา สิริธรังศรี  (2557: 

3) ได้กล่าวถึงระบบการผลิตครูทีต้องการการออกแบบที

สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที 21 บน

พืนฐานความเป็นไทย ต้องมีการรณรงค์และคัดเลือกให้

คนเก่งคนดีมาเป็นครูควบคู่กับการจัดระบบการตอบ

แทนทีเหมาะสมและศักดิ ศรีของครูมืออาชีพ ควรปฏิรูป

ระบบการผลิตครูของครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทีทันสมัย

สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางวิทยาการและความรู้

พลิกรูปแบบของการผลิตและพัฒนาครูให้เ ป็นผู้ จัด

กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจน การควบคุมคุณภาพการ

ผลติครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน

ผลติครู  

 จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้

เห็นว่าถึงเวลาทีประเทศชาติจะต้องให้ความสําคัญกับ
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การแก้ปัญหาในการพัฒนาระบบการผลิตครู เนืองจาก 

“ครู” เ ป็นกลไกหลักในการขับเคลือนนโยบายด้าน

การศกึษาของประเทศและเป็นผู้ มีบทบาทในการส่งเสริม

และพฒันา รวมถงึการให้การศกึษาทีมีคณุภาพแก่ผู้ เรียน 

การพัฒนาระบบการผลิตครูจึงเป็นหัวใจสําคัญของการ

พัฒนาสังคมและประเทศชาติตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ด้วย

เหตุนี คณะผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที

ส่งเสริมและปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการ

ผลติครูของประเทศไทย ทงันี เพือให้ได้ข้อมลูทีจะนําไปใช้

ในการสร้างข้อเสนอในการพัฒนาระบบการผลิตครูของ

ประเทศไทยต่อไป 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือเปรียบเทียบสภาพปัญหาของระบบการ

ผลติครูของประเทศไทยจําแนกตามประเภทของสถาบัน 

อดุมศกึษา 

  2. เพือศกึษาปัจจยัทีสง่เสริมและทีเป็นอุปสรรค

ในการผลติครูของประเทศไทย 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

สาํหรับประชากรในการศกึษาครังนี ประกอบด้วย 

คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ สังกัด

คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย

ทกุสงักดั จาก 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง

และภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ 

กลุม่ตวัอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สว่น 

สาํหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงันี 

1. ผู้ ให้ ข้อมูลเ ชิงคุณภาพ คณบดี หรือรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ สงักดัคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทุกสงักัด 

จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จํานวน 

18 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก จํานวน 9 คน  

ภาคเหนือ จํานวน 23 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน 15 คน และภาคใต้จํานวน 18 คน รวมทังสิน

จํานวน 83 คน ซึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

พิจารณาจากการเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิห รือผู้ ทีทําหน้าที

เกียวข้องกับการผลิตครู หรือผู้ รับผิดชอบด้านนโยบาย

การผลิตครู โดยเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มและ

สมัภาษณ์เชิงลกึเพือนําข้อมลูทีได้มาสร้างแบบสอบถาม  

 2. ผู้ให้ข้อมลูเชิงปริมาณ คณบดีหรือรองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ /

ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทุกสงักัด 

จาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ

ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ จํานวนรวมทังสิน 93 คน ได้มาจากการสุ ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มตามมหาวิทยาลยัในแต่

ละภูมิภาค เรียกแต่ละภูมิภาคว่าระดบัชัน (Strata) และมี

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยการสุ่ม (Unit of Sampling)         

เมือสุ่มตัวอย่างจากทุกระดับชันทําให้ได้มหาวิทยาลัย

จากหลากหลายสังกัด ได้แก่  มหาวิทยาลัยของรัฐ 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยเอกชน และอืนๆ ( เ ช่น มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา อาชีวศึกษา            

เป็นต้น) ดงัน ี
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สังกัด 

ภูมิภาค 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและ

ภาคตะวันออก 

ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย

ละ 

จํานวน ร้อย

ละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย

ละ 

มหาวิทยาลยั

ของรัฐ 

1  8  0  8  0  

มหาวิทยาลยัใน

กํากบัของรัฐ 

1 5 5 5 5 

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ 

1 5 5 5 5 

มหาวิทยาลยั

เอกชน 

1 4 0 5 4 

อืนๆ 5 5 5 5 0 

รวม 9 9.68 27 29.03 15 16.13 28 30.11 14 15.05 

  ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณมีกลุ่มตวัอย่างทีตอบแบบสอบถามสมบรูณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ได้

จํานวน 81 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทงัหมด 

ตัวแปรทีศึกษา 

1. สภาพปัญหาระบบการผลติครู  

สภ าพปัญหาระบบการผลิตค รู  หมายถึง 

ประเด็นทีเป็นอุปสรรค ข้อสงสยั ความยากลําบาก หรือ

ความท้าทาย หรือเป็นสถานการณ์ทีต้องมีการแก้ปัญหา 

หรือความไม่สอดคล้องทีปรากฏขึนซึงขัดขวางมิให้การ

ผลิตครูประสบผลสําเร็จ ประกอบด้วยองค์ประกอบ          

4 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนดนโยบายและการจัดหลกัสตูร 

2) กระบวนการผลิต 3) การติดตามและการควบคุม

คุณภาพบัณฑิต และ 4) การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต 

โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดงัน ี

1) การกําหนดนโยบายและการจัดหลักสูตร 

หมายถึง การออกแบบ วางแผน และบังคับใช้นโยบาย

และหลักสูตรทีเกียวกับการผลิตบัณฑิตครูจากภาครัฐ

หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง รวมไปถงึการกําหนดเป้าหมาย

และเอกลกัษณ์ของหลกัสตูร การออกแบบรายวิชา การ

กําหนดจํานวนหน่วยกิต จํานวนรับนิสิต/นักศึกษา ระบบ

กํากับติดตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพือช่วยกําหนด

ทิศทางในการจดัการเรียนการสอน 

2) กระบวนการผลติ หมายถึง ขันตอนการดําเนิน 

งานของสถาบันอุดมศึกษาในการนํานโยบายและ

หลกัสตูรวิชาชีพครูไปสู่การนําไปใช้อย่างเป็นระบบ ผ่าน

การบริหารจัดการหลักสูตร การกําหนดคุณลักษณะ

ผู้สอน คุณลกัษณะผู้ เรียน กระบวนการคัดเลือกผู้ เรียน 

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาทัวไปและรายวิชาชีพครู 

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพเพือเตรียม

ความพร้อมและฝึกฝนทกัษะทางวิชาชีพ รวมถึงการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างสถาบนัผลติครูและสถานศกึษา 

3) การติดตามและการควบคุมคุณภาพบัณฑิต 

หมายถึง การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการ

ตรวจสอบผลลัพธ์การผลิตครู โดยพิจารณาจากจํานวน

บัณฑิตทีออกไปประกอบวิชาชีพครู คุณลักษณะของ

บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานวิชาชีพ 

รวมถงึการจดัอบรมให้ความรู้เพิมเติม 
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4) การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต หมายถึง 

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินผล

การดําเนินงานด้านการผลติบณัฑิตครู และนําผลมาใช้ใน

ก า ร ว า ง แ ผ น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง

กระบวนการผลติครูให้มีคณุภาพต่อไป 

2. ปัจจยัทีสง่เสริมต่อความสาํเร็จในการผลติครู  

ปัจจัยทีส่งเสริมต่อความสําเร็จในการผลิตครู 

หมายถงึ สงิทีต้องมีหรือควรมีทีส่งผลต่อความสําเร็จของ

การผลิตครูอย่างมีนัยสําคัญเพือให้การผลิตครูประสบ

ความสาํเร็จตามเป้าหมาย ซึงได้จากการสงัเคราะห์เอกสาร 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนา

กลุม่และการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 

4 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) มาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)  3)  การประกันคุณภาพระดับ

หลกัสตูร และ 4)  นโยบายภาครัฐ 

3. ปัจจยัทีเป็นอปุสรรคต่อความสาํเร็จในการผลติครู 

ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิต

ครู หมายถึง สิงทีส่งผลต่อความล้มเหลวของการผลิตครู

และทํ าให้  การผลิตครู ไม่ประสบความสําเ ร็จตาม

เป้าหมาย ซงึได้จากการสงัเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสนทนากลุ่มและการ

ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 3) การประกันคุณภาพระดับ

หลกัสตูร และ 4) นโยบายภาครัฐ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยนี เ ป็นการศึกษาจากเอกสาร โดย

รวบรวมข้อมลูจากหนงัสือ ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้องและ

เอกสารต่างๆ ประกอบการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบ

บันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสมัภาษณ์เชิงลึก

และแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หัวข้อการวิจัยเป็นเรืองทีเ กียวข้องกับสภาพปัญหา 

ปัจจัยทีส่งเสริมและปัจจัยทีเป็นอุปสรรคในการผลิตครู

ของประเทศไทย เพือให้ทราบถงึความคิดเห็นของบุคคลที

เกียวข้องในการผลิตครูเกียวกับสภาพจริงในปัจจุบันของ

ระบบการผลิตครูตามทีคาดหวังหรือควรจะเป็น ปัจจัยที

ส่งเสริมและทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครู

ของประเทศไทย ผู้ วิจยัจงึใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน 

โดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกเพือให้ได้

ประเ ด็นในการนําไปใช้ยืนยันข้อมูลเ ชิงสํารวจและ

พิจารณาผลต่างของคะแนนเฉลียสภาพทีคาดหวังหรือ

ควรจะเป็นกับสภาพจริงในปัจจุบันหารด้วยสภาพจริงใน

ปัจจุบัน (Modified Priority Needs Index: PNIModified) 

โดยมีขนัตอนในการดําเนินงานวิจยั ดงัน ี

1. กําหนดวตัถปุระสงค์และขอบเขตงานวิจยั 

2. ศกึษาข้อมลูทีเกียวข้องในประเด็นของสภาพ

ปัญหาปัจจยัทีสง่เสริม ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จ

ในการผลิตครูของประเทศไทยโดยศึกษาจากทังเอกสาร 

งานวิจัย บทความ หนังสือ บันทึกจากสือสิงพิมพ์สือ

อิเลก็ทรอนิกส์และจากการสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์เชิง

ลกึและการตอบแบบสอบถาม  

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนือหา 

(Content Analysis) สําหรับข้อมูลทีได้จากการศึกษา

เอกสาร การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายและสถิติเชิงเปรียบเทียบ 

สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณทีได้จากแบบสอบถาม 

4. สรุปและจดัทําข้อเสนอเชิงนโยบายการผลติครู 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี เป็นแบบบันทึก

ข้อมลู แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ และแบบสอบถาม การสร้าง

และหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัยครังนี ผู้ วิจัย

ดําเนินการดงัน ี

 1.  ศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับการผลิตครู

ของประเทศไทยทีผ่านมา 

 2.  กําหนดกรอบของข้อคําถามทีจะใช้ในการ

สนทนากลุม่และการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

 3.  ศกึษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามจาก

ตําราและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 4.  นําประเด็นทีได้จากการสนทนากลุ่มและ

การสมัภาษณ์เชิงลกึซึงจําแนกองค์ประกอบเป็น 6 ด้าน 
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ได้แก่ 1) นโยบายในการผลิตครู 2) สถาบันทีทําหน้าที

ผลติครู 3) ตวัป้อนเข้าของกระบวนการผลติครู 4) กระบวนการ

เรียนการสอนนิสติ/นกัศกึษาครู 5) การกําหนดคุณลกัษณะ 

ของบัณฑิตครู และ 6) การควบคุมให้บัณฑิตทีสําเร็จ

การศกึษามีคณุลกัษณะตามทีกําหนด มาสร้างแบบสอบถาม

และจัดองค์ประกอบใหม่เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การกําหนด 

นโยบายและการจดัหลกัสตูร 2) กระบวนการผลิต 3) การ

ติดตามและการควบคมุคณุภาพบณัฑิต และ 4) การทบทวน

ผลการผลติบณัฑิต จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัร่าง 

 5. นําเสนอผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพือ

พิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 

แล้วพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องพ ร้อมทังใ ห้

ข้อเสนอแนะเพิมเติมในการปรับปรุงแบบสอบถาม 

กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้อคําถาม ดงัน ี

 +1 หมายถงึ   ผู้ เชียวชาญเห็นว่าข้อคําถาม

มีความสอดคล้องกบัประเด็นทีต้องการวดั 

 0 หมายถงึ   ผู้ เ ชียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อ

คําถามมีความสอดคล้องกบัประเด็นทีต้องการวดั 

 -1 หมายถงึ   ผู้ เชียวชาญเห็นว่าข้อคําถาม

ไม่มีความสอดคล้องกบัประเด็นทีต้องการวดั 

 6. นําผลการพิจารณาของผู้ เ ชียวชาญมา

วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์การ

พิจารณาจากคะแนนเฉลียของผู้ เชียวชาญ 3 คน เท่ากับ 

0.5 ขนึไป จงึจะถือว่าข้อคําถามนันมีคุณภาพสําหรับการ

นําไปใช้ในการวิจัยได้ ซึงผลการวิเคราะห์พบว่าค่าดัชนี

ความสอดคล้องของข้อคําถามมีค่าตงัแต่ 0.67-1.00 

 7.  ปรับปรุง ข้อคําถามตามข้อเสนอแนะ

เพิมเติมของผู้ เ ชียวชาญ แล้วนําไปทดลองกับกลุ่ม

ประชากร ได้แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกสังกัด จาก 5 ภูมิภาค 

จํานวน 45 คน ได้ค่าความเชือมันโดยใช้สัมประสิทธิ

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient) 

เท่ากับ 0.89 จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้เก็บ

รวบรวมข้อมลูการวิจยั 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์คุณภาพเครืองมือโดยใช้ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) และค่าความเชือมนั (Reliability) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและดัชนีความ

ต้องการจําเป็น (Modified Priority Needs Index: PNIModified) 

 3. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (t-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

 4. วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจยั  

 1. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาของระบบ

การผลิตครูจําแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา

โดยพิจารณาจากค่าเฉลยี ผลต่างของคะแนนเฉลียสภาพ

ทีคาดหวังหรือควรจะเป็นกับสภาพจริงในปัจจุบันหาร

ด้วยสภาพจริงในปัจจุบัน (Modified Priority Needs 

Index: PNIModified)และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า 

   1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกับ

การปฏิบัติต่อสภาพจริงในปัจจุบัน และสภาพทีคาดหวัง

หรือควรจะเป็นของระบบการผลิตครูอยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยในแต่ละด้านมีค่าเฉลยีความคิดเห็นใกล้เคียงกัน 

ทังนี ด้านการทบทวนผลการผลิตบัณฑิตมีค่าเฉลียสูง

สุดแต่สูงกว่าด้านอืนเล็กน้อย ขณะทีด้านการกําหนด

นโยบายและการจัดหลกัสตูร มีค่าเฉลียน้อยทีสดุ ขณะที 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการดําเนินงาน

ระบบการผลิตครูอยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้าน โดยมี   

ความคาดหวังเกียวกับระบบการผลิตครูในด้านการ

ทบทวนผลการผลติบณัฑิต มีค่าเฉลียสงูสดุแต่สงูกว่าด้าน

อืนเล็กน้อย ขณะทีมีความคาดหวังด้านการกําหนด

นโยบายและการจัดหลักสูตร มีค่าเฉลียน้อยทีสุดและ

พบว่าความต้องการจําเป็นด้านการกําหนดนโยบายและ

การจัดหลกัสตูร มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา ได้แก่ ด้าน

การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้านการติดตามและการ

ควบคุมคุณภาพบัณฑิ และด้านก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิต 

ตามลาํดับ 

     1.2 ผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ละประเภทของ

สถาบัน อุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน/

ปัญหาของระบบการผลิตครูทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

     2. ผลการศกึษาปัจจยัทีสง่เสริมและปัจจัยทีเป็น

อุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทย

พบว่า 

   2.1 ปัจจยัทีสง่เสริมต่อความสําเร็จในการผลิต

ครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก  

(X = 3.12, S.D. = 0.84) และในแต่ละข้อความมี

ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากและมากทีสุด โดยปัจจัยที

สง่เสริมต่อความสาํเร็จในการผลิตครูในประเทศไทยด้าน

มาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสดุ (X = 

3.60, S.D. = 0.50) โดยทกุข้อความมีค่าเฉลยีอยู่ในระดับ

มากทีสดุ สว่นปัจจัยทีส่งเสริมการผลิตครูในประเทศไทย 

ด้านมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้านการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร และด้านนโยบายภาครัฐมี

ค่าเฉลยีอยู่ในระดับมาก (X = 3.03, S.D. = 0.94, X = 

3.01, S.D. = 0.90 และ X = 2.84, S.D. = 1.01 

ตามลาํดบั) ซงึทกุข้อความมีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัมาก 

   2.2 ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จใน

การผลิตครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดับมาก (X = 2.91, S.D. = 0.81) และในแต่ละ

ข้อความมีค่าเฉลียอยู่ในระดับปานกลางและมาก โดย

ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครูใน

ประเทศไทยด้านมาตรฐานวิชาชีพด้านมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาและด้านการประกันคุณภาพระดับ

หลกัสตูร มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก (X = 3.21, S.D. = 

0.67, X = 2.92, S.D. = 0.78และ X = 3.01, S.D. = 

0.89 ตามลําดับ) ซึงทุกข้อความมีค่าเฉลียอยู่ในระดับ

มาก ส่วนด้านนโยบายภาครัฐมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก   

(X = 2.51, S.D. = 0.91) ซึงข้อความมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดับมากคือหลกัสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ผลิตบัณฑิตครูทีไม่มีคุณภาพเท่าทีควร และหลักสูตร

ปริญญาตรีมีการเ รียนแบบแยกส่วน คือ วิชาทัวไป 

วิชาชีพครู วิชาเอก ทําให้บัณฑิตครูไม่สามารถเชือมโยง/

การบรูณาการเนือหาได้ สว่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1 ปี นานเกินไป ส่งผลให้บัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการ

ประกอบอาชีพค รูในอนาคตมีค่า เฉลียอยู่ ในระดับ               

ปานกลาง 

อภิปรายผล 

จากผลการสาํรวจความคิดเห็นของคณบดีหรือ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ สงักดัคณะครุศาสตร์/

ศกึษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยทกุสงักดั 

จาก 5 ภูมิภาค อภิปรายผลได้ดงันี 
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สภาพปัญหาระบบการผลติครูในประเทศไทย ผล

การศกึษาสภาพปัญหาระบบการผลิตครูของประเทศไทย

เกียวกบัการปฏิบติัตามสภาพจริงในปัจจุบันและสภาพที

คาดหวงัหรือควรจะเป็นของระบบการผลิตครูอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน โดยในแต่ละด้านมีค่าเฉลียความคิดเห็น

ใกล้เคียงกันแต่มีความคาดหวังต่อการดําเนินงานระบบ

การผลติครูอยู่ในระดบัมากทีสดุทุกด้าน และพบว่าแต่ละ

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพ

ปัจจบุนั/ปัญหาของระบบการผลิตครูทุกด้านแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทังนีอาจเนืองมาจากทุก

สถาบันมีความคาดหวังต่อการผลิตครูและการยกระดับ

วิช า ชี พค รู ใ ห้ เ ป็ น วิ ชา ชี พ ชันสูง  ต้อ ง ก า รใ ห้ ป รั บ

กระบวนการผลิตครูทังระบบทังด้านการกําหนดนโยบาย

และการจดัหลกัสตูร ด้านกระบวนการผลิต       ด้านการ

ติดตามและการควบคุมคุณภาพบัณฑิต และด้านการ

ทบทวนผลการผลิตบัณฑิต เพือปรับปรุงและพัฒนาการ

ผลติครูซงึอภิปรายได้ดงัน ี

ด้านการกําหนดนโยบายและการจดัหลกัสตูร  

หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันผลิตครู

ควรมีการวางแผนร่วมกันในการผลิตครู โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทําหน้าทีประสาน 

งานเกียวกบันโยบายการผลติครูอย่างชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนียงัพบว่ารายวิชาในหลกัสตูรควรมีการส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนาครูทีดีมีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณ

ความเป็นครูและหลักสูตรการผลิตครูของแต่ละสถาบัน 

การศึกษา (เช่น มหาวิทยาลยัรัฐ /เอกชน/มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ) ควรมีเป้าหมายทีชดัเจน  

เมือพิจารณาสภาพปัญหาเกียวกับระบบการ

ผลิตครู จากความต่างของระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่

ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปัจจุบันและ

สภาพทีคาดหวังหรือทีควรจะเป็น ทําให้ได้ข้อสรุปที

สะท้อนถึงปัญหาเกียวกับระบบการผลิตครูด้านนโยบาย

และการจดัการหลกัสตูร ดงัน ี

1) รัฐบาลยังไม่ใ ห้ความสําคัญต่อการจัด

หลกัสตูรวิชาชีพครู เช่น การสนับสนุนงบประมาณต่อหัว

นิสติ การจดัสรรทรัพยากรแก่สถาบันการศึกษาอย่างเป็น

ธรรมและทวัถงึ 

2) หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบนัผลติ 

ครูยงัไม่มีการวางแผนร่วมกนัในการผลติครูเท่าทีควร 

3) การกําหนดนโยบายและกรอบการผลิตครูยัง

มีความไม่ชดัเจน ขนึกบันโยบายการเมือง 

4) สกอ.ยงัไม่สามารถทําหน้าทีประสานงาน

เกียวกบันโยบายการผลิตครูได้อย่างชัดเจน

และมีประสทิธิภาพ 

5) ครุุสภายงัไม่เปิดโอกาสให้สถาบนัการศกึษา

มีสว่นร่วมกําหนดหรือวางแผนการจัด

หลกัสตูรวิชาชีพครูเท่าทีควร 

6) ครุุสภายงัไม่สามารถทําหน้าทีประสานงาน

เกียวกบันโยบายการผลิตครูได้อย่างชัดเจน

และมีประสทิธิภาพ 

7) คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และคณะร่วม

ผลิต  ยั ง ไ ม่ มี การอ อกแบ บราย วิชาใ น

หลกัสตูรร่วมกนัเท่าทีควร 

 ด้านกระบวนการผลติ ประกอบด้วย คุณลกัษณะ 

กระบวนการคัดเลือก คุณภาพอาจารย์ การจัดการเรียน

การสอน การฝึกประสบการณ์ 

ใน กา รผ ลิต ค รูค วร ส่ง เส ริ มใ ห้ผู้ มีค วา ม รู้

ความสามารถเข้ามาเ รียนครู เนืองจากการพัฒนา

คณุภาพเด็กและเยาวชนต้องพัฒนาทีครูก่อน ถ้าครูด้อย

คุณภาพจะไม่สามารถสร้างคุณภาพให้นักเ รียนได้ 

กระบวนการผลติครูในปัจจบุนัยงัขาดประสิทธิภาพ ทําให้

ไม่ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู ไม่เห็นคุณค่าในวิชาชีพครู 

เนืองจากภาพพจน์วิชาชีพครูไม่ค่อยดี สือชีนําปัญหาครู

ในด้านลบมากกว่าด้านดี (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา. 2558ข: 60) และกิจกรรมการเรียนการสอนใน

หลักสูตรควรเน้นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการคิดขันสูง โดย

คณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัใน

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู และมีการกําหนด

ระเบียบและขนัตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้อย่าง

ชัดเจนผู้สอนในหลักสูตรผลิตครูต้องมีความสามารถใน
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การจดัการให้เกิดองค์ความรู้ สามารถพัฒนาคุณลกัษณะ

ความเป็นครูให้กบัผู้ เรียนและการจัดกิจกรรมต้องปลกูฝัง

อุดมการณ์ความเ ป็นค รู เ ป็นสิงทีสําคัญมากทีสุด 

สอดคล้องกบัสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาทีระบุว่า 

ครูควรมีทังจิตวิญญาณและองค์ความรู้และสอนด้วย

หวัใจ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา.  2558ข: 6) 

เมือพิจารณาสภาพปัญหาเกียวกับระบบการ

ผลิตครู จากความต่างของระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่

ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปัจจุบันและ

สภาพทีคาดหวังหรือทีควรจะเป็น ทําให้ได้ข้อสรุปที

สะ ท้อ นถึง ปัญห าเ กี ยวกับระ บบก ารผ ลิตค รู ด้า น

กระบวนการผลติ ดงัน ี

1) สถาบันกําหนดจํานวนรับผู้ เข้าเรียนครู แต่

ละสาขา โดยไม่ได้พิจารณาจากความต้องการหรือความ

ขาดแคลนเท่าทีควร 

2) หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันผลิต 

ครูยงัไม่มีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผู้ เข้าเรียน

ครูร่วมกนั 

 3)  หน่วยงานกลางของภาครัฐยังไม่มีการ

กําหนดเครืองมือในการคดัเลอืกผู้ เข้าเรียนครู 

 4) ผู้ทีเข้ามาเรียนครูส่วนใหญ่เป็นผู้ ไม่มีความรู้

ความสามารถเท่าทีควร เด็กเก่งซึงความสามารถอยู่ใน

ระดบั 30% บน ยงัไม่มาเรียนครู 

 5) กิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสูตรยังไม่

เน้นให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการคิดขนัสงูเท่าทีควร 

ด้านการติดตามและการควบคุม คุณภาพ

บณัฑิตให้มีคณุลกัษณะตามทีกําหนด  

พบ ว่านิสิต / นักศึกษ าค รูส่วนใหญ่เ มือจบ

หลักสูตรแล้วไปประกอบวิชาชีพครูตามเป้าหมายของ

หลักสูตรและมีคุณลักษณะของบัณฑิตครูเป็นไปตาม

มาต รฐ านคุณวุฒิแ ละม าต รฐา น วิ ชา ชีพค รู  ทัง นี

เนืองมาจากกระแสสังคมได้เปลียนไปนิสิต/นักศึกษา

ปัจจบุนัต้องการรับราชการเพราะมีความมันคงสงู อีกทัง

เนือหาในหลักสูตรยังมุ่งเน้นตามมาตรฐานคุณวุฒิและ

มาตรฐานวิชาชีพครูและหล่อหลอมความเป็นครูให้กับ

ผู้ เรียนตลอดหลกัสตูรจึงทําให้เมือจบหลกัสตูรแล้วนิสิต/

นกัศกึษาสว่นใหญ่ไปประกอบวิชาชีพครู 

เมือพิจารณาสภาพปัญหาเกียวกับระบบการ

ผลิตครู จากความต่างของระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่

ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปัจจุบันและ

สภาพทีคาดหวังหรือทีควรจะเป็น พบว่า ทุกข้อความที

ปรากฎมีความต่างกันหนึงช่วงระดับความคิดเห็น แสดง

ว่ามีปัญหาเท่าเทียมกัน แต่มีความแตกต่างเกียวกับการ

อบรมความรู้เพือตรวจสอบและติดตามบัณฑิตครูสงูสุด 

ทัง นี อ า จ เ นื อ ง ม า จ า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ พัฒ น า ค ว า ม รู้

ความสามารถของครูหลังจบอย่างสมําเสมอ ดังทีมนตรี 

แย้มกสิกร (2548: 44) กล่าวว่า การพัฒนาครูจะมีการ

ดําเนินการตงัแต่เริมต้นชีวิตความเป็นครู โดยผู้ทีมีหน้าที

จดัการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 ระดบัหลกั ได้แก่ การฝึกอบรม

ทีจดัในระดบัชาติ และการฝึกอบรมทีจดัระดบัจงัหวดั 

ด้านการทบทวนผลการดําเนินงานเพือปรับปรุง

และพฒันาการผลติบณัฑิต 

สถาบันผลิตครูควรประเมินผลการดําเนินงาน

แต่ละขนัตอนอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ และนําผลการ

ประเมินมาใช้เพือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครู 

สภาคณบดีครุุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยควร

จดัเวทีทบทวนและนําผลการประเมินการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตครูมาใช้ในการ

วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ

ผลติครูให้มีคณุภาพต่อไป และควรทําวิจัยระดับนโยบาย

เพือปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตครูทังระบบ เช่น 

หลักสูตรผลิตครูควรใช้เวลากีปี ควรมีระบบปิดในการ

ผลติครูหรือไม่ เป็นต้น 

ปัจจัยทีส่งเสริมและปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อ

ความสาํเร็จในการผลติครูในประเทศไทย 

1. ผลการศึกษาปัจจัยทีส่งเสริมต่อความสําเร็จ

ในการผลติครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัมากแต่ด้านมาตรฐานวิชาชีพ           มีค่าเฉลียอยู่

ใ น ร ะ ดับ ม า ก ที สุ ด  ทั ง นี อ า จ เ นื อ ง ม า จ า ก ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามเห็นว่าการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพช่วย
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ควบคมุคณุภาพในการผลติบณัฑิตครูได้จริงอีกทังยังช่วย

ยกระดับวิชาชีพครูและช่วยกําหนดกรอบในการประเมิน

วิชาชีพครู 

2. ผลการศึกษาปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อ

ความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทยในภาพรวมมี

ค่าเฉลยีอยู่ในระดบัมาก และทุกข้อความมีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อความ ยกเว้นด้านนโยบายภาครัฐที

เกียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี นานเกินไป 

ส่งผลให้บัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการประกอบอาชีพครูใน

อนาคตมี ค่า เฉลียอยู่ ในระดับปานกลางทังนี อาจ

เนื อ ง ม าจ า ก ผู้ ตอ บ แ บ บส อ บ ถ าม เ ห็ น ว่า ก า ร ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา

เหมาะสมดีแล้ว ซงึสอดคล้องกับทีคณะวิจัยได้สมัภาษณ์

และสนทนากลุ่มครูทีปฏิบัติหน้าทีพีเลียงนิสิต/นักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณาจารย์ผู้ เ กียวข้องกับ

หลักสูตรผลิตครู รวมทังคณบดีหรือรองคณบดีฝ่าย

วิชาการคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ เห็นว่าควรปรับปรุง

หลกัสตูรให้ใช้เวลาลดลงเหลือ 4 ปี และเห็นด้วยกับการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี โดยอาจเพิมความเข้มข้น

ด้านวิชาการในการให้ผู้ เรียนลงเรียนภาคฤดูร้อน เพือ

กระชบัเวลาของหลกัสตูร ให้เป็นไปได้ 4 ปี 

 ซงึผลการวิจยัทีพบสอดคล้องกบัรายงานผลการ

การศึกษาสถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศ

ไทย ของสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558ก: ง) 

ทีพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการผลิตครูในภาพรวม มี

ปัญหาทังด้านนโยบาย การผลิตครูทีขาดความต่อเนือง

เพราะนโยบายเปลยีนแปลงตามนโยบายของนักการเมือง 

รัฐลงทุนเพือการผลิตครูตํา การผลิตครูไม่ตรงกับความ

ต้องการการใช้งานจริง มีปริมาณเกินความต้องการใน

บางสาขาและขาดแคลนในบางสาขาวิชา ขาดข้อมูลและ

การประสานงานระหว่างผู้ ผลิตและผู้ ใช้ครู ขาดแคลน

คณาจารย์ทีเชียวชาญในการผลิตครูทําให้การผลิตครูไม่

มีคุณภาพเพียงพอ ระบบการฝึกประสบการณ์ของนิสิต/

นกัศกึษาครูยงัไม่มีคณุภาพ คณาจารย์ในสถาบันผลิตครู 

(ครูของครู) ขาดมมุมองทีรอบด้านเนืองจากจบการศึกษา

ในประเทศเป็นสว่นใหญ่ ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์

การผลิตครูทีหลากหลายจากต่างประเทศและการ

ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย มาตรฐานวิชาชีพครูของ

ไทยยังมีจุดบกพร่อง โดยมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ

แต่ยังไม่มีการกําหนดตัวชีวัด ฯลฯ ดังนันกระบวนการ

ผลิตครูของประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุงอย่างเป็น

ระบบตามแนวปฏิบัติทีดีในการผลิตครู 4 ด้าน ทีวิชุดา  

กิจธรรม และคนอืนๆ (2556) กลา่วคือ 1) ด้านปัจจัย เน้น

การคดัเลอืกคนเก่งเข้าเรียนครู มีสงิจงูใจให้คนอยากเรียน

ครู 2) ด้านกระบวนการผลิต เน้นการฝึกผฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 3) ด้านผลผลิต เน้นครูใหม่ทีมีคุณภาพ มีความ

รักและศรัทธาวิชาชีพครู 4)ด้านผลกระทบ เ น้นการ       

ปฏิงานของครูทีมีผลเชิงบวกในการพฒันาผู้ เรียน 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยทีส่งเสริม

และปัจจัยทีเป็นอุปสรรคในการผลิตครูของประเทศไทย 

สามารถสรุปข้อเสนอแนะกระบวนการผลิตครูทังระบบได้

ดงัน ี

 1. ด้านนโยบายและระบบบริหารจดัการ 

                   1.1 รัฐบาลควรให้ความสาํคัญกับวิชาชีพครู 

มีการนโยบายในการผลติครูทีแน่นอน จดัสรรงบประมาณ

สนับสนุนตามพันธกิจและภาระงานของมหาวิทยาลัย       

ไ ม่ควรจัดสรรรายหัวจะส่งผลต่อการจัดท รัพยากร

สนบัสนนุ 

    1.2 ระบบการผลิตครูของประเทศยังขาด

ความเชือมโยงกนัทงัการผลติและการนําไปใช้ (ขาดระบบ          

การประสานงานทีดีระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายใช้บัณฑิต 

โรงเรียนไม่สามารถรับครูได้ตรงตามความต้องการ) 

รัฐบาลควรกําหนดระบบการผลิตครูให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนัและบงัคบัใช้เหมือนกนัทกุมหาวิทยาลยั เพือให้มี

คณุภาพทดัเทียมกนั 

   1.3 อัตรากําลังของบุคลากรในการผลิต

ครูไม่เพียงพอ ควรมีการสนบัสนนุให้ศึกษาต่อและพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ รัฐบาลต้องถือว่าการ

พฒันาอาจารย์เป็นสิงสําคัญทีจะต้องมีระบบการพัฒนา
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อาจารย์ทังด้านวิชาการและกระบวนการทีพัฒนานิสิต/

นกัศกึษา 

   1.4 ผู้ ทีคิดนโยบายทางการศึกษาหรือ

ดูแลเรืองครู มิใช่บุคคลทางการศึกษา นโยบายการ

บริหารงานทางการศึกษามิได้นําคนในวิชาชีพครูมาร่วม

กันกําหนดนโยบาย แต่นําคนในสาขาวิชาชีพอืนมาช่วย

บริหารทําให้ไม่รู้ไม่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง การเปลียนแปลง

นโยบายต่างๆ ควรทําการศึกษาเชิงลึก และให้ทุกภาค

สว่นเกิดความเข้าใจทงัระบบ 

   1.5 คุรุสภาไม่ควรลงมากํากับถึงระดับ

รายวิชาทําให้ขาดความโดดเด่นของหลกัสตูร 

   1.6 กําหนดสถาบนั/หน่วยงานเฉพาะเพือ

เป็นเจ้าภาพหลักในการผลิตและพัฒนาครูหลังบรรจ ุ

รวมถงึเร่งพฒันาอาจารย์ทีสอนครู (ครูของครู) คือ พัฒนา

ครบกระบวนการ 

2. ปัจจยันําเข้า (Input) 

    2.1 คนทีมาเรียนครูยังขาดความมุ่งมัน 

อุดมการณ์ความเป็นครูและยังไม่ใช่หัวกะทิ คนทีเรียนดี

ไม่เลือกทีจะศึกษาในสายครู รวมทังผู้ทีสอบเรียนครูไม่

อยากเป็นครูนิสิตปัจจุบันมีทัศนคติทีไม่ดีต่อการเป็นครู 

มุ่งหวงัการได้สิงตอบแทนจากการประกอบอาชีพครูหาก

นิสิต/นักศึกษามีแรงจูงใจจะทําให้ได้ เ ด็กดีเ ด็กเ ก่ง         

มาเรียนครู 

   2.2 ควรกําหนดระบบการรับเข้า (มาตรฐาน 

การรับเข้า) ให้มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานการรับนิสติทีชดัเจน (คณุสมบัติ จํานวน) 

ทําให้คุณภาพการผลิตไม่ต่างกันมีเกณฑ์การคัดเลือก

นิสิต/นักศึกษาของสถาบันการผลิตครูน่าทีเป็นเกณฑ์

เดียวกนั มีการสอบกลางร่วมกับคะแนนจากโรงเรียนและ

การสอบระดบัชาติ 

2.3 ระบบการคดัเลอืกต้องสามารถคัดเลือก

เด็กทีอยากเป็นครูอย่างแท้จริง มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู

เนอืงจากปัจจบุนัมหาวิทยาลยัรับนิสิต/นักศึกษาจํานวนมาก 

แต่อตัราการคงอยู่ตํา 

3. คณุภาพโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และการฝึกประสบการณ์ 

    3.1 ควรมีการควบคุมคุณภาพโรงเรียน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทังเรืองอาจารย์พีเลียง และการ

บริหารงานในโรงเรียน ทําความเข้าใจกับอาจารย์พีเลียง

ถงึบทบาทและภาระหน้าทีของอาจารย์พีเลยีง  

    3.2 นิสิต/นักศึกษาฝึกสอนควรได้ฝึก

ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพทีแท้จริง 

โรงเรียนไม่ควรมอบภาระงานอืนๆในโรงเรียนมากกว่าการ

สอนในชนัเรียนจริง หรือการให้นิสิต/นักศึกษาไปติวสอบ

แก่นกัเรียน 

    3.3 ควรลดจํานวนการผลิตครูลง ผลิต

ตามความต้องการเพือเน้นคณุภาพมากกว่าปริมาณ ทังนี

เนืองจากกระบวนการเรียนการสอนทีเน้นโรงเรียนเป็น

ฐานปฏิบติัได้จริงยาก เพราะนิสติ/นกัศกึษามีจํานวนมา 

4. การเปิดหลักสตูรซําซ้อนกันไม่ตรงตาม

ความต้องการ 

    4.1 ไม่ควรอนุมัติให้มีการเปิดหลักสูตร

ทบัซ้อนกนัระหว่างคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์กับคณะ

ร่วมผลิต โดยหลกัสตูรผลิตครูควรอยู่ในความรับผิดชอบ

ของคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แต่เป็นความร่วมมือกับ

คณะร่วมผลติ 

    4.2 ควรกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของ

โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างหลักสูตร 5 ปี 

และ 4+2 ปี เนืองจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์ต้องการ

นิสิต/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4+2 ปี มากกว่า 

เพราะมีความเชียวชาญด้านเนือหามากกว่าทําให้เกิดการ

เปรียบเทียบระหว่างเด็กสองกลุม่  

4.3 บางสาขาวิชาเอกรับนิสิต/นักศึกษา

จํานวนมากเกินไป จํานวนของการผลิตครู (นิสิต/นักศึกษา) 

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคมสถาบันผลิตครู

บางแห่งผลิตมากกว่าความต้องการและขาดแคลนน้อย 

ทําให้สง่ผลกระทบต่อการสอบบรรจคุวรมีหน่วยงานกลาง

ควบคุมการผลิตให้เกิดความชัดเจน โดยกําหนด Zone 
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และจํานวนตามศกัยภาพความพร้อมและปัจจัยสนับสนุน

 5. ผลผลติ (Output) 

5.1 นิสิต/นักศึกษาครูเมือผ่านกระบวนการ

ผลติจบไปแล้ว สว่นใหญ่จะไม่เลือกเป็นครูจึงควรปลกูฝัง

จิตวิญญาณความเป็นครูให้กบันิสติ/นกัศกึษา 

5.2 สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ผลิตครูจํานวน 

มากขึน ทําให้ขาดการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพมี

การเปิดสอนวิชาชีพครู (ป.บณัฑิต) เป็นการจัดการศึกษา

เชิงธุรกิจทําให้ไม่มีคุณภาพเท่าทีควร แล้วทําการปิด

หลักสูตรทําให้ขาดหลักสูตรในการพัฒนาครูที ไ ม่ มี

คุณวุฒิคุรุสภาควรควบคุมมาตรฐานอย่างจริงจังทัง

มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน

บณัฑิต 

6. อืนๆ 

    6.1 ระบบการคดัเลอืกอาจารย์เข้ามาเป็น

อาจารย์ประจํา อาจให้ส่วนกลางคัดเลือกเพือให้ได้

อาจารย์ทีมีคุณภาพเข้ามาในหน่วยงาน เพราะอาจารย์

ประจํามีสว่นสําคัญทีจะช่วยให้นิสิต/นักศึกษามีคุณภาพ

ตามความต้องการของสงัคม 

   6.2 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้ สอนจะ

ส่งผลไปสู่นิสิต /นักศึกษา  ในบางวิชาที เ ป็นเนือหา 

อาจารย์ไม่สามารถเชือมโยงไปสู่การสอนได้ อาจารย์

ผู้สอนควรมีความรู้ ความสามารถทังในด้านความรู้และ

ประสบการณ์ และมีวิธีการสอนทีสามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้กบันกัเรียนได้เป็นอย่างดี 

   6.3 คุณภาพของอาจารย์ในอุดมศึกษา

ด้านของความเก่ง ความเชียวชาญทางวิชาการความ

รับผิดชอบสําหรับอาจารย์รุ่นใหม่มีไม่เพียงพอ สอนไม่

สอดคล้องกับชีวิตประจําวันและไม่สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเ รียนส่งผลต่อการจัดการเ รียนการสอนไม่มี

คุณภาพ/สอนได้ไม่เต็มทีแก้ปัญหาด้วยการส่งไปอบรม

 6.4 ควรยกเลิกการใช้ค่า FTES หรือปรับสดัส่วน 

อา จ า ร ย์ต ่อ น ิส ิต / น ัก ศ ึก ษ า ข อ งค ณ ะ ค รุศ า ส ต ร์ /

ศกึษาศาสตร์ใหม่ เนืองจากจํานวนผู้สอน/อัตรากําลงัของ

อาจารย์ ในปัจจุบันไม่สมดุลกับนิสิต/นักศึกษา (นิสิต/ 

นกัศกึษา ต่อ ห้องเรียน ต่อ อาจารย์)จึงส่งผลต่อการขาด

อาจารย์ประจําหลกัสตูร อีกทงัอาจารย์ในคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์มีภาระงานอืนนอกเหนือการทําหน้าทีผลิต

ครูยังมีภาระงานนิเทศ/สอน/ วิจัย ควรมีการสนับสนุน

อัตรากําลังและให้ศึกษาต่อมีการส่งเสริมและสนับสนุน

เกียวกบัการทําผลงานทางวิชาการและการพัฒนาครูของ

ครูให้มีความเข้มข้นมากขนึ 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

  ควรนําผลวิจัยทีได้เป็นข้อมูลพืนฐานในการทํา

วิจยัเชิงนโยบายเพือพฒันาระบบการผลิตครูของประเทศ

ไทยต่อไป เช่น อนาคตภาพของการผลิตครูของประเทศ

ไทยในทศวรรษหน้า ความได้เปรียบเสียเปรียบในการ

ผลิตครูหลกัสตูร 5 ปี (ปัจจัยทีส่งเสริมและปัจจัยทีเป็น

อุปสรรคในการผลติครูหลกัสตูร 5 ปีของประเทศไทย) 
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