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การวิเ คราะห์ สภาพปั ญหา ปั จจัยทีส่ งเสริ มและปั จจัยทีเป็ นอุป สรรค
ในการผลิตครู ของประเทศไทย
AN ANALYSIS OF PROBLEM STATEMENTS, AND THE FACILITATING AND
RESTRAINING FACTORS OF TEACHER EDUCATION IN THAILAND
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บทคัดย่ อ
งานวิ จั ย ครั งนี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อเปรี ย บเที ย บ
สภาพปั ญหาของระบบการผลิ ต ครู ข องประเทศไทย
จํ า แนกตามประเภทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเพื อ
ศึก ษาปั จ จัยที ส่ง เสริ มและที เป็ นอุป สรรคในการผลิต ครู
ของประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์
สังกัดคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยทุกสังกัด 5 ภูมิภาค ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ซึงแบ่งออกเป็ น 1) การเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ด้ วยการสนทนากลุ่ม ใช้ กลุ่ม ตั ว อย่ า งจํ า นวนทั งสิ น
83 คน ได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากการ
เป็ นผู้ มี คุ ณ วุฒิ ห รื อ เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ านนโยบายการ
ผลิตครู และ 2) การเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนทังสิน 81 คน ได้ มาโดยการสุ่ม แบบแบ่ งชันแบบ
ไม่อิงสัดส่วน เครืองมือทีใช้ ในการวิจัยประกอบด้ วย แบบ
สั ม ภาษณ์ โดยใช้ เทคนิ ค การสั ม ภาษณ์ แบบกึ งมี
โครงสร้ า ง และแบบบัน ทึก ข้ อมูล สํา หรั บการเก็ บข้ อมูล
เชิงคุณภาพ และใช้ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ มีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบตอบสนองคู่ (Dual-
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response format) จํานวน 50 ข้ อ สําหรับการเก็บข้ อมูล
เชิง ปริ ม าณ โดยวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิงปริ มาณด้ ว ยค่า สถิ ติ
พืนฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และดัชนีความต้ องการจําเป็ น (Modified Priority Needs
Index: PNIModified) และใช้ การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (t-test) และการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนแบบทางเดีย ว (One-way ANOVA) สํา หรั บ
ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยการวิ เ คราะห์
เนือหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ สภาพปั ญหาในการผลิตครู
ของประเทศไทยในปั จจุบัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามสภาพจริ งในปั จจุบัน
เกียวกับระบบการผลิตครู อยู่ในระดับมากทุกด้ าน โดยใน
แต่ละด้ านมีค่าเฉลีย ความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน (มีค่าอยู่
ระหว่าง 2.55 - 2.96 จากคะแนนเต็ม 4) และพบว่าความ
ต้ องการจําเป็ นด้ านการกําหนดนโยบายและการจัดหลักสูตร
มีค่ามากเป็ นอันดับ 1 (PNIModified = 0.41) รองลงมาได้ แก่
ด้ านการทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้ า นการติดตามและ
การควบคุม คุณภาพบัณฑิ ตและด้ า นกระบวนการผลิ ต
ตามลําดับ ทังนี เมือพิจารณาสภาพปั ญหาในการผลิตครู
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ของประเทศไทยในปั จ จุบั น จํ า แนกตามประเภทของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามแต่ ล ะ
ประเภทของสถาบันอุด มศึกษามีความคิด เห็นต่ อสภาพ
ปั จจุบนั /ปั ญหาของระบบการผลิตครู ทุกด้ าน แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่งเสริ มต่อความสําเร็ จ
ในการผลิตครู ในประเทศไทย พบว่ า ปั จจัยทีส่งเสริ มต่ อ
ความสําเร็ จในการผลิตครู ในประเทศไทย ในภาพรวมมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.12, S.D. = 0.84) โดย
ปั จจัยทีส่งเสริ มต่อ ความสําเร็ จในการผลิตครู ในประเทศ
ไทยด้ านมาตรฐานวิชาชีพ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด
ส่ว นปั จ จัย ด้ านมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาด้ า น
การประกั น คุ ณ ภาพระดับ หลัก สูต รและด้ า นนโยบาย
ภาครัฐ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที เป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ความสําเร็ จในการผลิตครู ในประเทศไทยพบว่า ปั จจัย ที
เป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครู ในประเทศไทย
ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 2.91, S.D.
= 0.81) โดยปั จ จัยที เป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จในการ
ผลิ ต ครู ใ นประเทศไทย ด้ านมาตรฐานวิ ช าชี พ ด้ าน
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาด้ านการประกั น
คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และด้ านนโยบายภาครั ฐ
มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกด้ าน
คํา สํา คั ญ : สภาพปั ญหาการผลิ ต ครู ปั จจั ย ที
ส่ ง เสริ ม และปั จจั ย ที เป็ นอุ ป สรรค ความสํา เร็ จใน
การผลิ ต ครู ข องประเทศไทย
ABSTRACT
This research aimed at comparing the
problems of pre-service teachereducation system
by the types of higer education institutions and
examining facilitating and restraining factors of preservice 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 preservice 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 ” เป็ นหัว ใจสําคัญของการพัฒนา“คน” ซึง
ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ มีศักยภาพ
และมี ค วามมั นคงทั งในด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การผลิตครู ทีมี
คุณภาพจึง เป็ นกลไกสํา คัญที จะช่ ว ยยกระดับ คุณภาพ
ของประชากรในสังคม และช่วยชีนําสังคมไปในทิศทางที
เหมาะสมดังที วรากรณ์ สามโกเศศ (2553) ได้ กล่าวไว้ ว่า
บุค คลสํา คัญทีสุดในกระบวนการพัฒ นาการศึกษาและ
การพัฒนาการเรี ยนรู้ ก็คือ “ครู ” ซึงเป็ นผู้ทีมีความหมาย
และเป็ นปั จ จัย สํา คัญต่ อ การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที 3) พ.ศ.2553
ได้ ใ ห้ ความสําคัญกับ เป้ าหมายของการจัดการศึกษาว่ า
ต้ องเป็ นไปเพือพัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ ทีสมบูรณ์ ทังทาง
ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญญา มี ค วามรู้ มี จ ริ ย ธรรม และ
วัฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต สามารถอยู่ร่ว มกับ ผู้อื นได้
อย่ า งมี ค วามสุข และระบุใ ห้ มี ก ารปฏิ รูป การศึก ษาใน
หมวดที 7 ว่ า ด้ ว ยครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการ
ศึ ก ษา ให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ร ะบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
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ทางการศึกษาให้ มีคุณภาพและมาตรฐานทีเหมาะสมกับ
การเป็ นวิ ช าชี พ ชั นสูง โดยการกํ า กั บ และประสานให้
สถาบันทีทําหน้ าทีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามพร้ อมและมี ค วาม
เข้ มแข็ง (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา.2556) ทังนี
เพราะคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นขึ นอยู่ กั บ คุ ณ ภาพของครู
สอดคล้ อ งกับ ที UNESSCO (2015: 50-51) ได้ ก ล่า วไว้
ว่าการปฏิ รูประบบการฝึ กหัดครู เป็ นองค์ ประกอบสําคัญ
ของกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ เพือปวงชน โดยต้ องให้
ความสํ า คั ญตังแต่ ก ารจู ง ใจผู้มี คุณ วุฒิ ดี ที สุด ให้ ก้ าวสู่
อาชีพครู การฝึ กอบรมครู ให้ ตอบสนองความต้ องการของ
เด็ ก ทุ ก คน การจั ด หลัก สูต รและนวั ต กรรมเพื อช่ ว ยครู
ยกระดั บ การเรี ย นรู้ ของนั ก เรี ย น และการเตรี ย มนั ก
การศึ ก ษาผู้ เชี ยวชาญด้ านฝึ กหั ด ครู และพี เลี ยงเพื อ
สนับ สนุ น ครู ซึ งถ้ าหากได้ รั บ การพั ฒ นาองค์ ป ระกอบ
ดังกล่า วอย่ างเหมาะสม จะสามารถยกระดับมาตรฐาน
คุ ณ ภาพในวิ ช าชี พ ครู ไ ด้ ซึ งจะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ทีมีคณ
ุ ภาพให้ แก่ประเทศต่อไป
จากสถานการณ์ ทางด้ านการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม จําเป็ นต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ
คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลียนแปลงด้ วย
เหตุนีสถาบันการศึกษาทีผลิตครูจงึ ควรตอบสนองพันธกิจ
เพื อเตรี ย มทรั พ ยากรบุ ค คลให้ รองรั บ ต่ อ การพั ฒ นา
ประเทศ จึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้ องมีการพัฒนาการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถต่อ
การจัด การศึก ษาเพื อตอบสนองการพัฒ นาประเทศให้
ทั น สมั ย ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ทั น ต่ อ ความก้ าวหน้ าทาง
วิช าการและการเปลียนแปลงทางสัง คมและเศรษฐกิ จ
สามารถรองรั บกับการปฏิ รูปทางการศึกษาทีเกิดขึนเพื อ
สามารถผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพ เป็ นไปตามเจตนารมณ์
และบทบัญญั ติข องพระราชบัญญั ติ การศึก ษาแห่ งชาติ
ด้ วยเหตุ นี หน่ ว ยงานทั งภาครั ฐ และเอกชนจึ ง ได้ ให้
ความสําคัญกับการปฏิรูปการผลิตครู เห็นได้ จากข้ อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561)
ทีได้ นําเสนอกรอบแนวทางการปฏิ รูปการศึกษา 4 ประการ
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ประกอบด้ วย การพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ยุ ค ใหม่ ที เป็ นผู้
เอืออํานวยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เป็ นวิชาชีพทีมีคุณค่า
มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทาง
การศึก ษาที มี คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับ การเป็ น
วิชาชีพชันสูง สามารถดึงดูดคนเก่งคนดี มีใจรักในวิชาชีพ
ครู ม าเป็ นครู มี ป ริ ม าณครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
อย่ า งเพีย งพอตามเกณฑ์ แ ละสามารถจัด การเรี ย นการ
สอนได้ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถ
พัฒ นาตนเองและแสวงหาความรู้ อย่ า งต่ อ เนื องมี สภา
วิชาชีพทีเข้ มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ บาลเพือ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพชีวิตที
ดี มีความมันคงในอาชีพ มีขวัญกําลังใจอยู่ได้ อย่างยังยืน
โดยมีแนวทางการปฏิรูปดังนี 1) การพัฒนาระบบผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2) การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ 3) การใช้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ซึงสอดคล้ องกับทีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ จดั ทํากรอบยุทธศาสตร์ การปฏิ รูปอุดมศึกษาขึนเพือใช้
เป็ นแนวทางในการขับเคลือนการปฏิรูปอุดมศึกษาภายใต้
กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองของสํานักงาน
เลขาธิ ก ารสภาการศึก ษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยได้ มุ่งเน้ น ไปที กระบวนการผลิตและการ
พัฒ นาครู ปรั บ กระบวนการผลิ ต ครู ทังระบบและการ
พัฒ นาอาจารย์ เ พื อรองรั บ การปฏิ รูป การศึก ษา โดยมี
ความเชื อว่ า คุณภาพของการศึก ษาคื อ คุณภาพของครู
และอาจารย์ และคุณภาพการสอนของครู จะมีได้ เมือครู มี
ค่ า นิ ย ม ทั ก ษะและความรู้ ของความเป็ นครู ที ถู ก ต้ อง
เหมาะสม ดังนัน การปฏิรูปอุดมศึกษาในทศวรรษทีสองนี
จึงให้ ความสําคัญกับ การพัฒนากระบวนการผลิตครู ทัง
ระบบและการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2553: 3)
จากกรอบแนวทางดังกล่าวจะเห็นได้ ว่า การให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบผลิตครู เป็ นหนึงในหัวใจ
สํ า คั ญ ของการปฏิ รู ปการศึ ก ษาให้ สั ม ฤทธิ ผลตาม
เป้ าหมายการศึก ษาชาติ ที กํา หนดไว้ แต่ จ ากการศึก ษา
พบว่ า ระบบการผลิต ครู ที ผ่า นมายัง ไม่ไ ด้ รับการพัฒนา

อย่ า งเพี ย งพอจึ ง ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
ประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนืองตลอดทศวรรษทีผ่านมา
ดัง ที เปรื อง กิ ต รั ต น์ ภ ร (2554: 1)ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ระบบ
การศึ ก ษาประกอบด้ วยครู แ ละผู้ บริ ห ารรวมทังระบบ
โครงสร้ างเชิง นโยบายแต่ครู ได้ รับความสํา คัญน้ อยมาก
เมือเปรี ยบกับการบริ หารจัดการทางการศึกษาด้ านอืนๆ
สัง คมและประเทศชาติ จึ ง เกิ ด วิ ก ฤตทั งทางเศรษฐกิ จ
วัฒ นธรรมและการเมื อ ง โดยเฉพาะสัง คมฐานรากคื อ
ชนบทและชุมชนท้ องถินยังขาดโอกาสทางการศึกษาใน
ระบบการศึก ษาก็ ข าดครู แ ละคุณ ภาพของครู ใ นระบบ
โรงเรี ยนก็ยังไม่น่าพอใจ การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู
และการจัดการเรี ยนการสอนนิสิต/นักศึกษาครู ยังไม่สอด
รับ กับ การพัฒนาการศึกษาที ส่ง ผลต่ อการพัฒ นาคนใน
สังคมและประเทศชาติ อีก ทังระบบการผลิตและพัฒนา
ครู ยั ง มี ปั ญหา โดยในอี ก 10-15 ปี ข้ า งหน้ า จะมี ค รู
เกษี ย ณประมาณสองแสนคน เฉลียแล้ ว ประมาณปี ละ
สองหมืนคน แต่ในขณะนีมีการผลิตครู อยู่ปี ละประมาณ
ห้ า หมื นคน หากยัง มี ก ารผลิ ต ครู อ ยู่ใ นอั ต ราดั ง กล่ า ว
หรื อมากกว่า ใน 10 ปี ข้ างหน้ า จะมีก ารผลิต ครู เ กิน อยู่
ประมาณสามแสนคน และในอี ก 15 ปี ก็ จ ะเกิ น อยู่
ประมาณสีแสนคน หรื อจะมีการผลิตครู มากถึง 2.5 เท่า
ของอัตราครู ทีจะเกษี ยณ (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2556:
ออนไลน์) ซึงสอดคล้ องกับทีดิเรก พรสีมา (2554: 23) ได้
กล่าวไว้ ว่า ปั ญหาเกียวกับกระบวนการผลิตครู เ ป็ นหนึง
ในปั ญหาสํ า คั ญ ในวิ ช าชี พ ครู ไม่ ว่ า จะเป็ นปั ญหาอั น
เนื องมาจากตั ว ป้ อนเข้ าของกระบวนการผลิ ต ครู
กระบวนการเรี ยนการสอนนิสิต/นักศึกษาครู การกําหนด
คุณลัก ษณะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้ บัณฑิต ที
สําเร็จการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามทีกําหนด เช่นเดียวกับ
ผลการวิ จัย ของ วิ ชุด า กิ จ ธรธรรมและคนอื นๆ (2556:
222) ทีพบว่า สภาพปั ญหาการผลิตครู ไทยทีจะส่งผลไป
ยังอนาคต มีทังปั ญหาในด้ านนโยบายการผลิตครู ของรัฐ
ไม่มีความแน่นอน สถาบันผลิตครู ยังมีคนเก่งเข้ าเรี ยนครู
จํานวนน้ อย กระบวนการผลิตครู ของสถาบันการผลิตครู
แต่ ละแห่ ง มี คุณภาพไม่ เ ท่ า กัน คุณภาพอาจารย์ ผ้ ูสอน
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แตกต่างกัน คุณภาพของครูพีเลียงแตกต่างกันการจัดการ
ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพมีความแตกต่างกัน และคุณภาพ
ผลผลิ ต ของสถาบั น การผลิ ต ครู แ ต่ ล ะแห่ ง มี คุ ณ ภาพ
ไม่เท่ากัน สอดคล้ องกับกระทรวงศึกษาธิ การทีได้ ทําการ
ศึกษาสถานภาพการผลิต และพัฒ นาครู ในประเทศไทย
โดยทําการสังเคราะห์แนวคิดและข้ อเสนอจากการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู พบว่ า
การผลิ ต ครู ใ นปั จจุ บั น เน้ นปริ ม าณมากกว่ า คุ ณ ภาพ
สถาบั น ผลิ ต ครู ใ นปั จจุ บั น มี ฐ านะเป็ นคณะวิ ช าหรื อ
หลัก สูต รในสถาบัน อุด มศึก ษาสมบูรณ์ แบบมิไ ด้ มีฐ านะ
เป็ นสถาบันอุด มศึกษาเฉพาะทางและมิไ ด้ มีก ารคัด สรร
บุค คลผู้ ที มี ค วามเหมาะสมจะเป็ นครู ม าเรี ย นครู แ ละ
ประกอบวิชาชีพครู อีกทังเป็ นการผลิตครู ตามความสนใจ
และความพร้ อมของสถาบันมากกว่ า นอกจากนียัง พบ
ปั ญ หาด้ านคุ ณ ภาพของคณาจารย์ ผู้ สอนในคณะครุ
ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ อยู่ใ นระดับต้ องปรับ ปรุ ง นโยบาย
การผลิตครูขาดความต่อเนืองเพราะนโยบายเปลียนแปลง
ตามนโยบายของนักการเมือง รัฐลงทุนเพือการผลิตครู ตํา
การผลิต ครู ไ ม่ ต รงกับ ความต้ อ งการในการใช้ งานจริ ง
มีปริ ม าณเกินความต้ องการในบางสาขาและขาดแคลน
ในบางสาขาวิชา ขาดข้ อมูลและการประสานงานระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ใ ช้ ขาดแคลนคณาจารย์ ทีเชียวชาญในการ
ผลิตครูทําให้ การผลิตไม่มีคุณภาพเพียงพอ ระบบการฝึ ก
ประสบการณ์ ข องนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาครู ยั ง ไม่ มี คุ ณ ภาพ
คณาจารย์ ในสถาบันผลิต ครู (ครู ข องครู ) ขาดมุมมองที
รอบด้ านเนืองจากจบการศึกษาในประเทศเป็ นส่วนใหญ่
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558: ค – ง)
ปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่า ระบบ
การผลิต ครู ข องประเทศไทยยัง คงประสบปั ญหาหลาย
ประการ ทังในด้ า นนโยบายจากหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ ง
กระบวนการคัดเลือก การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอน การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ
คุณ ภาพอาจารย์ แ ละครู พี เลี ยง ตลอดจนมาตรฐานที
แตกต่างกันของแต่ละสถาบัน ส่งผลต่อคุณภาพของนิสิต
ครู และคุ ณภาพของผู้เ รี ย นต่ อ ไป ประกอบกับ กระแส
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ความต้ องการของโลกที เปลี ยนไป ทํ า ให้ ผู้ ที มี ส่ ว น
เกี ยวข้ องกั บ การศึ ก ษาต้ องหั น มาร่ ว มมื อ กั น ในการ
แก้ ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิตครู ซึงถือเป็ นต้ นทาง
ในการผลิตคนทีมีคณ
ุ ภาพให้ กับสังคมตามเป้าหมายของ
ประเทศและความต้ องการในศตวรรษที 21 ดังที ฤตินันท์
สมุ ท ร์ ทั ย (2556) ได้ ให้ ข้ อเสนอเกี ยวกั บ การพั ฒ นา
หลักสูตรการผลิตครูสาํ หรับศตวรรษที 21 ไว้ ว่าหน่วยงาน
ที เกี ยวข้ อ งกับ การผลิต ครู ค วรร่ ว มกัน กํ า หนดวิ สัย ทัศ น์
และแนวทางการจัดการศึกษาด้ านวิชาชีพครู ให้ เป็ นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน หน่ ว ยงานที รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การพัฒ นา
หลัก สูต รผลิ ต ครู ค วรกํ า หนดเป้ าหมายของการผลิต ครู
และกําหนดคุณลักษณะทีสําคัญเพือเป็ นเอกลักษณ์ ของ
บัณฑิตครู โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทีเกียวข้ องกับ
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต รวมทั งการสร้ างความตระหนั ก และ
ความเข้ าใจทีตรงกันให้ แก่บคุ ลากรทีเกียวข้ องกับการผลิต
บัณฑิตครู สําหรับศตวรรษที 21 และสาขาวิ ชาต่า ง ๆ ที
เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาควร
ทําความเข้ าใจในเป้ าหมายการผลิตครู และคุณลักษณะ
ของบัณฑิตครู สําหรับศตวรรษที 21 เพือนํ าไปใช้ ในการ
จัดทําหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ เพือให้ ระบบการ
ผลิ ต ครู มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการใน
ศตวรรษที 21 สอดคล้ องกับที พิณสุดา สิริธรังศรี (2557:
3) ได้ กล่าวถึงระบบการผลิตครู ทีต้ องการการออกแบบที
สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ แ บบใหม่ใ นศตวรรษที 21 บน
พืนฐานความเป็ นไทย ต้ องมีการรณรงค์ และคัดเลือกให้
คนเก่ ง คนดี ม าเป็ นครู ค วบคู่กั บ การจั ด ระบบการตอบ
แทนที เหมาะสมและศัก ดิ ศรี ของครู มืออาชีพ ควรปฏิ รูป
ระบบการผลิต ครู ของครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ที ทัน สมัย
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงทางวิทยาการและความรู้
พลิ ก รู ป แบบของการผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ ห้ เป็ นผู้ จั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดจน การควบคุม คุณภาพการ
ผลิตครู โดยการใช้ ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบัน
ผลิตครู
จากสภาพและปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น แสดงให้
เห็ น ว่า ถึงเวลาที ประเทศชาติจ ะต้ อ งให้ ค วามสําคัญกับ

260

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 11 ฉบับที 2 เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560

การแก้ ปั ญหาในการพัฒ นาระบบการผลิตครู เนืองจาก
“ครู ” เป็ นกลไกหลั ก ในการขั บ เคลื อนนโยบายด้ าน
การศึกษาของประเทศและเป็ นผู้มีบทบาทในการส่งเสริ ม
และพัฒนา รวมถึงการให้ การศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ เู รี ยน
การพัฒ นาระบบการผลิต ครู จึง เป็ นหัวใจสําคัญของการ
พัฒ นาสัง คมและประเทศชาติ ต ามนโยบายการปฏิ รู ป
การศึก ษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ด้ ว ย
เหตุนี คณะผู้วิจัยจึง สนใจศึก ษาสภาพปั ญ หา ปั จ จัย ที
ส่งเสริ ม และปั จ จัย ที เป็ นอุป สรรคต่อความสําเร็ จในการ
ผลิตครูของประเทศไทย ทังนี เพือให้ ได้ ข้อมูลทีจะนําไปใช้
ในการสร้ างข้ อเสนอในการพัฒนาระบบการผลิต ครู ของ
ประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาของระบบการ
ผลิตครู ของประเทศไทยจําแนกตามประเภทของสถาบัน
อุดมศึกษา
2. เพือศึกษาปั จจัยทีส่งเสริ มและทีเป็ นอุปสรรค
ในการผลิตครูของประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
สําหรับประชากรในการศึกษาครังนี ประกอบด้ วย
คณบดี ห รื อ รองคณบดี ฝ่ายวิ ช าการ คณาจารย์ สัง กัด
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ทุกสังกัด จาก 5 ภูมิภาค คือ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
สําหรับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี
1. ผู้ ให้ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ คณบดี หรื อ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ สังกัดคณะครุ ศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกสังกัด
จาก 5 ภู มิภาค ประกอบด้ ว ย กรุ งเทพมหานคร จํ านวน
18 คน ภาคกลางและภาคตะวั น ออก จํ า นวน 9 คน
ภาคเหนื อ จํ า นวน 23 คน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
จํ า นวน 15 คน และภาคใต้ จํ า นวน 18 คน รวมทังสิ น

จํ า นวน 83 คน ซึ งได้ มาโดยการเลื อ กแบบเจาะจง
พิ จ ารณาจากการเป็ นผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ ที ทํ า หน้ าที
เกี ยวข้ อ งกับการผลิต ครู หรื อผู้รับ ผิด ชอบด้ า นนโยบาย
การผลิ ต ครู โดยเก็ บ ข้ อมู ล ด้ วยการสนทนากลุ่ม และ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพือนําข้ อมูลทีได้ มาสร้ างแบบสอบถาม
2. ผู้ให้ ข้อมูลเชิงปริมาณ คณบดีหรื อรองคณบดี
ฝ่ ายวิ ช าการ และคณาจารย์ สัง กัด คณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกสังกัด
จาก 5 ภู มิภ าค ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ จํ า นวนรวมทั งสิ น 93 คน ได้ ม าจากการสุ ่ม
ตัว อย่ างแบบแบ่ งชัน (Stratified Random Sampling)
โดยแบ่ง ประชากรออกเป็ นกลุ่มตามมหาวิ ทยาลัยในแต่
ละภูมิภาค เรียกแต่ละภูมิภาคว่าระดับชัน (Strata) และมี
มหาวิ ท ยาลัย เป็ นหน่ ว ยการสุ่ม (Unit of Sampling)
เมื อสุ่ม ตัว อย่ า งจากทุก ระดับ ชันทํ า ให้ ไ ด้ ม หาวิ ท ยาลัย
จากหลากหลายสั ง กั ด ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน และอื นๆ (เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคล สถาบั น พลศึ ก ษา อาชี ว ศึก ษา
เป็ นต้ น) ดังนี

วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ : ปี ที 11 ฉบับที 2 เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560

ภูมิภาค
ภาคเหนื อ

สังกัด

มหาวิทยาลัย
ของรัฐ
มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาวิทยาลัย
เอกชน
อืนๆ
รวม

กรุ งเทพมหานคร ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อย จํานวน
ละ
1
8
0

ร้ อย
ละ

ภาค
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน
ร้ อยละ จํานวน ร้ อย
ละ
8
0

1

5

5

5

5

1

5

5

5

5

1

4

0

5

4

5
9

5
27

5
15

5
28

0
14

9.68

29.03

16.13
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30.11

15.05

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถามสมบูรณ์สามารถนํามาวิเคราะห์ได้
จํานวน 81 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 87.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
กํากับติดตามมาตรฐานการผลิตบัณฑิตเพือช่วยกําหนด
ตัวแปรทีศึกษา
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
1. สภาพปั ญหาระบบการผลิตครู
2) กระบวนการผลิต หมายถึง ขันตอนการดําเนิน
สภาพปั ญหาระบบการผลิ ต ครู หมายถึ ง
งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการนํ า นโยบายและ
ประเด็น ทีเป็ นอุป สรรค ข้ อสงสัย ความยากลําบาก หรื อ
หลักสูตรวิชาชีพครู ไปสู่การนําไปใช้ อย่างเป็ นระบบ ผ่าน
ความท้ าทาย หรื อเป็ นสถานการณ์ ทีต้ องมีการแก้ ปัญหา
การบริ ห ารจั ด การหลัก สูต ร การกํ า หนดคุ ณ ลัก ษณะ
หรื อความไม่ สอดคล้ อ งทีปรากฏขึนซึงขัดขวางมิใ ห้ ก าร
ผู้สอน คุณลัก ษณะผู้เรี ยน กระบวนการคัด เลือกผู้เรี ย น
ผลิ ต ครู ป ระสบผลสํ า เร็ จ ประกอบด้ วยองค์ ป ระกอบ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทัวไปและรายวิชาชีพครู
4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การกําหนดนโยบายและการจัดหลักสูตร
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื อเตรี ย ม
2) กระบวนการผลิ ต 3) การติ ด ตามและการควบคุ ม
ความพร้ อมและฝึ กฝนทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงการสร้ าง
คุณภาพบัณฑิต และ 4) การทบทวนผลการผลิตบัณฑิ ต
ความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตครูและสถานศึกษา
โดยแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังนี
3) การติดตามและการควบคุมคุณภาพบัณฑิต
1) การกํ า หนดนโยบายและการจัด หลัก สูต ร
หมายถึง การดํ าเนิ นงานของสถาบันอุด มศึก ษาในการ
หมายถึง การออกแบบ วางแผน และบังคับใช้ น โยบาย
ตรวจสอบผลลัพธ์ การผลิตครู โดยพิ จ ารณาจากจํา นวน
และหลัก สูต รที เกี ยวกับ การผลิต บัณฑิ ต ครู จ ากภาครั ฐ
บัณ ฑิ ต ที ออกไปประกอบวิ ช าชี พ ครู คุ ณลัก ษณะของ
หรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง รวมไปถึงการกําหนดเป้าหมาย
บั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ละมาตรฐานวิ ช าชี พ
และเอกลัก ษณ์ ของหลัก สูตร การออกแบบรายวิชา การ
รวมถึงการจัดอบรมให้ ความรู้เพิมเติม
กําหนดจํานวนหน่วยกิต จํานวนรับนิสิต/นักศึกษา ระบบ
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4) การทบทวนผลการผลิ ต บัณ ฑิ ต หมายถึ ง
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินผล
การดําเนินงานด้ านการผลิตบัณฑิตครู และนําผลมาใช้ ใน
กา ร ว า ง แ ผน ป รั บ ป รุ งแ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการผลิตครูให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป
2. ปั จจัยทีส่งเสริมต่อความสําเร็จในการผลิตครู
ปั จ จัย ที ส่ง เสริ ม ต่ อ ความสํา เร็ จ ในการผลิต ครู
หมายถึง สิงทีต้ องมีหรื อควรมีทีส่งผลต่อความสําเร็ จของ
การผลิต ครู อ ย่ า งมีนัย สํา คัญเพื อให้ การผลิต ครู ป ระสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ซึงได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนา
กลุม่ และการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วยองค์ ประกอบ
4 ด้ าน ได้ แก่ 1) มาตรฐานวิชาชีพครู 2) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษา (มคอ.) 3) การประกั นคุ ณภาพระดั บ
หลักสูตร และ 4) นโยบายภาครัฐ
3. ปั จจัยทีเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการผลิตครู
ปั จจัยทีเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จในการผลิต
ครู หมายถึง สิงทีส่งผลต่อความล้ มเหลวของการผลิตครู
และทํ า ให้ การผลิ ต ครู ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จตาม
เป้าหมาย ซึงได้ จากการสังเคราะห์ เอกสาร การวิเคราะห์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่มและการ
ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 4 ด้ า น
ได้ แก่ 1) มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู 2) มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุด มศึก ษา (มคอ.) 3) การประกันคุณภาพระดั บ
หลักสูตร และ 4) นโยบายภาครัฐ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จั ย นี เป็ นการศึ ก ษาจากเอกสาร โดย
รวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้ องและ
เอกสารต่ า งๆ ประกอบการวิ จัย ภาคสนามโดยใช้ แ บบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เชิงลึก
และแบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หั ว ข้ อการวิ จั ย เป็ นเรื องที เกี ยวข้ องกั บ สภาพปั ญ หา
ปั จจัยทีส่ง เสริ ม และปั จ จัย ที เป็ นอุป สรรคในการผลิตครู
ของประเทศไทย เพือให้ ทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลที
เกียวข้ องในการผลิตครู เกียวกับสภาพจริ งในปั จจุบันของ

ระบบการผลิตครู ตามทีคาดหวังหรื อควรจะเป็ น ปั จจัย ที
ส่งเสริ มและทีเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จในการผลิตครู
ของประเทศไทย ผู้วิจยั จึงใช้ รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
โดยการสนทนากลุ่ ม และสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก เพื อให้ ได้
ประเด็ น ในการนํ า ไปใช้ ยื น ยั น ข้ อมู ล เชิ ง สํ า รวจและ
พิจ ารณาผลต่า งของคะแนนเฉลียสภาพทีคาดหวังหรื อ
ควรจะเป็ นกับสภาพจริ งในปั จจุบันหารด้ วยสภาพจริ งใน
ปั จจุบัน (Modified Priority Needs Index: PNIModified)
โดยมีขนตอนในการดํ
ั
าเนินงานวิจยั ดังนี
1. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจยั
2. ศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ องในประเด็นของสภาพ
ปั ญหาปั จจัยทีส่งเสริม ปั จจัยทีเป็ นอุปสรรคต่อความสําเร็ จ
ในการผลิตครู ของประเทศไทยโดยศึกษาจากทังเอกสาร
งานวิ จั ย บทความ หนั ง สือ บั น ทึ ก จากสื อสิ งพิ ม พ์ สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และจากการสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์ เชิง
ลึกและการตอบแบบสอบถาม
3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยการวิ เ คราะห์ เ นื อหา
(Content Analysis) สํ า หรั บ ข้ อมูลที ได้ จ ากการศึก ษา
เอกสาร การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ เ ชิง ลึกและ
วิ เ คราะห์ ด้ วยสถิ ติ บ รรยายและสถิ ติ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บ
สําหรับข้ อมูลเชิงปริมาณทีได้ จากแบบสอบถาม
4. สรุ ปและจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายการผลิตครู
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ ในการวิ จัยครังนี เป็ นแบบบันทึก
ข้ อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม การสร้ าง
และหาคุณ ภาพเครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จัย ครั งนี ผู้ วิ จั ย
ดําเนินการดังนี
1. ศึก ษาข้ อ มูลพื นฐานเกี ยวกับการผลิต ครู
ของประเทศไทยทีผ่านมา
2. กําหนดกรอบของข้ อคําถามทีจะใช้ ในการ
สนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์เชิงลึก
3. ศึกษาแนวทางการสร้ างแบบสอบถามจาก
ตําราและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
4. นํ าประเด็นที ได้ จ ากการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์ เชิงลึกซึงจําแนกองค์ ประกอบเป็ น 6 ด้ า น
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ได้ แก่ 1) นโยบายในการผลิตครู 2) สถาบันที ทําหน้ า ที
ผลิตครู 3) ตัวป้อนเข้ าของกระบวนการผลิตครู 4) กระบวนการ
เรียนการสอนนิสติ /นักศึกษาครู 5) การกําหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิ ตครู และ 6) การควบคุม ให้ บัณฑิต ทีสําเร็ จ
การศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามทีกําหนด มาสร้ างแบบสอบถาม
และจัดองค์ ประกอบใหม่เป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) การกําหนด
นโยบายและการจัดหลักสูตร 2) กระบวนการผลิต 3) การ
ติดตามและการควบคุมคุณภาพบัณฑิต และ 4) การทบทวน
ผลการผลิตบัณฑิต จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่าง
5. นํ า เสนอผู้เ ชี ยวชาญจํ า นวน 3 ท่ า น เพื อ
พิจ ารณาความเทียงตรงเชิ งเนือหา (Content Validity)
แล้ วพิ จ ารณาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ องพร้ อมทั งให้
ข้ อเสนอแนะเพิ มเติ ม ในการปรั บ ปรุ ง แบบสอบถาม
กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาข้ อคําถาม ดังนี
+1 หมายถึง ผู้เชียวชาญเห็ นว่าข้ อ คําถาม
มีความสอดคล้ องกับประเด็นทีต้ องการวัด
0 หมายถึง ผู้ เชี ยวชาญไม่ แ น่ ใ จว่ า ข้ อ
คําถามมีความสอดคล้ องกับประเด็นทีต้ องการวัด
-1 หมายถึง ผู้เชียวชาญเห็ นว่าข้ อ คําถาม
ไม่มีความสอดคล้ องกับประเด็นทีต้ องการวัด
6. นํ า ผลการพิ จ ารณาของผู้ เชี ยวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยใช้ เกณฑ์ การ
พิจารณาจากคะแนนเฉลียของผู้เชียวชาญ 3 คน เท่ากับ
0.5 ขึนไป จึงจะถือว่าข้ อคําถามนันมีคุณภาพสําหรับการ
นําไปใช้ ในการวิ จัย ได้ ซึงผลการวิเ คราะห์ พบว่ าค่า ดัช นี
ความสอดคล้ องของข้ อคําถามมีค่าตังแต่ 0.67-1.00
7. ปรั บ ปรุ ง ข้ อคํ า ถามตามข้ อเสนอแนะ
เพิ มเติ ม ของผู้ เชี ยวชาญ แล้ วนํ า ไปทดลองกั บ กลุ่ ม
ประชากร ได้ แก่ คณบดี ห รื อ รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
คณาจารย์ สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ในประเทศไทยทุก สัง กั ด จาก 5 ภู มิ ภ าค
จํ า นวน 45 คน ได้ ค่ า ความเชื อมันโดยใช้ สัม ประสิท ธิ
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient)
เท่ า กับ 0.89 จัด พิ ม พ์ เ ป็ นฉบับ สมบู รณ์ นํ า ไปใช้ เก็ บ
รวบรวมข้ อมูลการวิจยั
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ คุณภาพเครื องมื อ โดยใช้ ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้ อง (IOC) และค่าความเชือมัน (Reliability)
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มูลด้ ว ยค่ า สถิ ติ พื นฐาน ได้ แ ก่
ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและดัชนีความ
ต้ องการจําเป็ น (Modified Priority Needs Index: PNIModified)
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis)
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สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการเปรี ย บเที ยบสภาพปั ญหาของระบบ
การผลิต ครู จํ าแนกตามประเภทของสถาบัน อุด มศึก ษา
โดยพิจารณาจากค่าเฉลีย ผลต่างของคะแนนเฉลียสภาพ
ที คาดหวัง หรื อ ควรจะเป็ นกับ สภาพจริ ง ในปั จ จุบัน หาร
ด้ ว ยสภาพจริ ง ในปั จ จุบัน (Modified Priority Needs
Index: PNIModified)และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกียวกับ
การปฏิบัติต่อสภาพจริ งในปั จจุบัน และสภาพทีคาดหวัง
หรื อควรจะเป็ นของระบบการผลิตครู อยู่ในระดับมากทุก
ด้ าน โดยในแต่ละด้ านมีค่าเฉลียความคิดเห็นใกล้ เคียงกัน
ทังนี ด้ านการทบทวนผลการผลิ ต บัณฑิ ตมี ค่ า เฉลียสูง
สุด แต่ สูง กว่ า ด้ า นอื นเล็ก น้ อ ย ขณะที ด้ า นการกํ า หนด
นโยบายและการจัดหลักสูตร มีค่าเฉลียน้ อยทีสุด ขณะที
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ความคาดหวังต่ อการดํา เนิ นงาน
ระบบการผลิต ครู อ ยู่ใ นระดับ มากที สุด ทุก ด้ า น โดยมี
ความคาดหวั ง เกี ยวกั บ ระบบการผลิ ต ครู ใ นด้ านการ
ทบทวนผลการผลิตบัณฑิต มีค่าเฉลียสูงสุดแต่สงู กว่าด้ าน
อื นเล็ ก น้ อย ขณะที มี ค วามคาดหวั ง ด้ านการกํ า หนด
นโยบายและการจัด หลัก สูต ร มี ค่ า เฉลียน้ อ ยที สุด และ
พบว่าความต้ องการจําเป็ นด้ านการกําหนดนโยบายและ
การจัดหลักสูตร มากเป็ นอันดับ 1 รองลงมา ได้ แก่ ด้ าน
การทบทวนผลการผลิตบัณฑิต ด้ า นการติดตามและการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ และด้ านกระ บ ว น กา รผลิต
ตามลํา ดับ
1.2 ผู้ ตอบแบบสอบถามแต่ ละประเภทของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพปั จจุ บั น /
ปั ญหาของระบบการผลิตครู ทุกด้ าน แตกต่างกันอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ
2. ผลการศึกษาปั จจัยทีส่งเสริมและปั จจัยทีเป็ น
อุป สรรคต่ อ ความสํา เร็ จ ในการผลิ ต ครู ใ นประเทศไทย
พบว่า
2.1 ปั จจัยทีส่งเสริมต่อความสําเร็ จในการผลิต
ครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
( X = 3.12, S.D. = 0.84) และในแต่ ล ะข้ อความมี

ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ มากและมากที สุด โดยปั จจั ย ที
ส่งเสริมต่อความสําเร็ จในการผลิตครู ในประเทศไทยด้ าน
มาตรฐานวิชาชี พ มี ค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุด ( X =
3.60, S.D. = 0.50) โดยทุกข้ อความมีค่าเฉลียอยู่ในระดับ
มากทีสุด ส่วนปั จจัยทีส่งเสริ มการผลิตครู ในประเทศไทย
ด้ า นมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุด มศึกษาด้ านการประกัน
คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และด้ านนโยบายภาครั ฐ มี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.03, S.D. = 0.94, X =
3.01, S.D. = 0.90 และ X = 2.84, S.D. = 1.01
ตามลําดับ) ซึงทุกข้ อความมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
2.2 ปั จ จัย ทีเป็ นอุป สรรคต่อ ความสํา เร็ จใน
การผลิตครู ในประเทศไทย ในภาพรวมมี ค่า เฉลียอยู่ใ น
ระดั บ มาก ( X = 2.91, S.D. = 0.81) และในแต่ ล ะ
ข้ อ ความมี ค่ า เฉลียอยู่ใ นระดับ ปานกลางและมาก โดย
ปั จ จัย ที เป็ นอุ ป สรรคต่ อ ความสํา เร็ จ ในการผลิต ครู ใ น
ประเทศไทยด้ านมาตรฐานวิชาชีพด้ านมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและด้ านการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
หลักสูตร มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( X = 3.21, S.D. =
0.67, X = 2.92, S.D. = 0.78และ X = 3.01, S.D. =
0.89 ตามลํา ดับ ) ซึงทุก ข้ อ ความมี ค่ า เฉลียอยู่ใ นระดับ
มาก ส่วนด้ านนโยบายภาครัฐมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก
( X = 2.51, S.D. = 0.91) ซึงข้ อความมี ค่า เฉลียอยู่ใ น
ระดับมากคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ผลิต บัณ ฑิ ต ครู ที ไม่ มี คุณ ภาพเท่ า ที ควร และหลัก สูต ร
ปริ ญ ญาตรี มี ก ารเรี ย นแบบแยกส่ ว น คื อ วิ ช าทั วไป
วิชาชีพครู วิชาเอก ทําให้ บัณฑิตครู ไม่สามารถเชือมโยง/
การบูรณาการเนือหาได้ ส่วนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
1 ปี นานเกิ น ไป ส่ ง ผลให้ บั ณฑิ ต บางส่ ว นไม่ ต้ องการ
ประกอบอาชี พ ครู ใ นอนาคตมี ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง
อภิปรายผล
จากผลการสํารวจความคิดเห็นของคณบดีหรือ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกสังกัด
จาก 5 ภูมิภาค อภิปรายผลได้ ดงั นี
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สภาพปั ญหาระบบการผลิตครู ในประเทศไทย ผล
การศึกษาสภาพปั ญหาระบบการผลิตครู ของประเทศไทย
เกียวกับการปฏิบตั ิตามสภาพจริ งในปั จจุบันและสภาพที
คาดหวังหรือควรจะเป็ นของระบบการผลิตครู อยู่ในระดับ
มากทุก ด้ า น โดยในแต่ ละด้ า นมี ค่ า เฉลี ยความคิ ด เห็ น
ใกล้ เคียงกันแต่มีความคาดหวังต่อการดํา เนินงานระบบ
การผลิตครูอยู่ในระดับมากทีสุดทุกด้ าน และพบว่าแต่ละ
ประเภทของสถาบันอุด มศึกษามีความคิด เห็นต่ อสภาพ
ปั จจุบนั /ปั ญหาของระบบการผลิตครู ทุกด้ านแตกต่างกัน
อย่ า งไม่ มี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ทังนี อาจเนื องมาจากทุ ก
สถาบัน มีความคาดหวังต่ อการผลิตครู และการยกระดับ
วิ ช า ชี พครู ใ ห้ เป็ น วิ ชา ชี พ ชั นสู ง ต้ อ ง กา รใ ห้ ป รั บ
กระบวนการผลิตครู ทังระบบทังด้ านการกําหนดนโยบาย
และการจัดหลักสูตร ด้ านกระบวนการผลิต ด้ านการ
ติ ด ตามและการควบคุ ม คุ ณภาพบั ณฑิ ต และด้ านการ
ทบทวนผลการผลิตบัณฑิต เพื อปรับ ปรุ งและพัฒ นาการ
ผลิตครูซงอภิ
ึ ปรายได้ ดงั นี
ด้ านการกําหนดนโยบายและการจัดหลักสูตร
หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันผลิตครู
ควรมีก ารวางแผนร่ ว มกัน ในการผลิตครู โดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทําหน้ าทีประสาน
งานเกียวกับนโยบายการผลิตครูอย่างชัดเจนและมีประสิทธิ ภาพ
นอกจากนียังพบว่ารายวิชาในหลักสูตรควรมีการส่งเสริ ม
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาครู ที ดี มี คุณภาพ และมี จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็ นครู และหลักสูตรการผลิต ครู ข องแต่ละสถาบัน
การศึกษา (เช่ น มหาวิ ทยาลัย รัฐ /เอกชน/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ) ควรมีเป้าหมายทีชัดเจน
เมื อพิ จ ารณาสภาพปั ญหาเกี ยวกับ ระบบการ
ผลิต ครู จากความต่ างของระดับความคิด เห็ นส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปั จจุบันและ
สภาพที คาดหวั ง หรื อ ที ควรจะเป็ น ทํ า ให้ ได้ ข้ อสรุ ป ที
สะท้ อนถึงปั ญหาเกียวกับระบบการผลิตครู ด้านนโยบาย
และการจัดการหลักสูตร ดังนี
1) รั ฐ บาลยั ง ไม่ ใ ห้ ความสํ า คั ญ ต่ อ การจั ด
หลักสูตรวิชาชีพครู เช่น การสนับสนุนงบประมาณต่อหัว
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นิสติ การจัดสรรทรัพยากรแก่สถาบันการศึกษาอย่างเป็ น
ธรรมและทัวถึง
2) หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันผลิต
ครูยงั ไม่มีการวางแผนร่วมกันในการผลิตครูเท่าทีควร
3) การกําหนดนโยบายและกรอบการผลิตครู ยัง
มีความไม่ชดั เจน ขึนกับนโยบายการเมือง
4) สกอ.ยังไม่สามารถทําหน้ าทีประสานงาน
เกียวกับนโยบายการผลิตครูได้ อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
5) คุรุสภายังไม่เปิ ดโอกาสให้ สถาบันการศึกษา
มีสว่ นร่วมกําหนดหรือวางแผนการจัด
หลักสูตรวิชาชีพครูเท่าทีควร
6) คุรุสภายังไม่สามารถทําหน้ าทีประสานงาน
เกียวกับนโยบายการผลิตครูได้ อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ
7) คณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ และคณะร่ วม
ผลิ ต ยั ง ไม่ มี การอ อกแบ บรายวิ ช าใ น
หลักสูตรร่วมกันเท่าทีควร
ด้ านกระบวนการผลิต ประกอบด้ วย คุณลักษณะ
กระบวนการคัดเลือก คุณภาพอาจารย์ การจัดการเรี ย น
การสอน การฝึ กประสบการณ์
ใน กา รผลิ ต ครู ควรส่ ง เสริ มใ ห้ ผู้ มี ค วา มรู้
ความสามารถเข้ ามาเรี ย นครู เนื องจากการพั ฒ นา
คุณภาพเด็กและเยาวชนต้ องพัฒนาทีครู ก่อน ถ้ าครู ด้อย
คุ ณ ภาพจะไม่ ส ามารถสร้ างคุ ณ ภาพให้ นั ก เรี ย นได้
กระบวนการผลิตครูในปั จจุบนั ยังขาดประสิทธิ ภาพ ทําให้
ไม่ ได้ ค นเก่ ง คนดี ม าเป็ นครู ไม่ เห็ น คุณค่ าในวิช าชีพ ครู
เนืองจากภาพพจน์ วิชาชีพครู ไม่ค่อยดี สือชีนําปั ญหาครู
ในด้ านลบมากกว่ า ด้ านดี (สํ า นัก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึกษา. 2558ข: 60) และกิจกรรมการเรี ยนการสอนใน
หลักสูต รควรเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเกิด ทักษะการคิด ขันสูง โดย
คณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ต้องเป็ นผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู และมีการกําหนด
ระเบียบและขันตอนการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพให้ อย่าง
ชัดเจนผู้สอนในหลักสูตรผลิต ครู ต้ องมีความสามารถใน
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การจัดการให้ เกิดองค์ความรู้ สามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็ นครูให้ กบั ผู้เรี ยนและการจัดกิจกรรมต้ องปลูกฝั ง
อุ ด มการณ์ ความเป็ นครู เป็ นสิ งที สํ า คั ญ มากที สุ ด
สอดคล้ องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทีระบุว่า
ครู ค วรมี ทั งจิ ต วิ ญญาณและองค์ ค วามรู้ และสอนด้ ว ย
หัวใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2558ข: 6)
เมื อพิ จ ารณาสภาพปั ญหาเกี ยวกับ ระบบการ
ผลิต ครู จากความต่ างของระดับความคิด เห็ นส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปั จจุบันและ
สภาพที คาดหวั ง หรื อ ที ควรจะเป็ น ทํ า ให้ ได้ ข้ อสรุ ป ที
สะท้ อ นถึ ง ปั ญห าเกี ยวกั บ ระ บบการผลิ ต ครู ด้ า น
กระบวนการผลิต ดังนี
1) สถาบันกํา หนดจํานวนรับ ผู้เข้ าเรี ยนครู แต่
ละสาขา โดยไม่ได้ พิจารณาจากความต้ องการหรื อความ
ขาดแคลนเท่าทีควร
2) หน่วยงานกลางของภาครัฐและสถาบันผลิต
ครูยงั ไม่มีการกําหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผู้เข้ าเรี ยน
ครูร่วมกัน
3) หน่ ว ยงานกลางของภาครั ฐ ยั ง ไม่ มี ก าร
กําหนดเครืองมือในการคัดเลือกผู้เข้ าเรียนครู
4) ผู้ทีเข้ ามาเรี ยนครู ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ไม่มีความรู้
ความสามารถเท่าทีควร เด็ กเก่งซึงความสามารถอยู่ใ น
ระดับ 30% บน ยังไม่มาเรียนครู
5) กิจกรรมการเรี ยนการสอนในหลักสูตรยังไม่
เน้ นให้ ผ้ เู รียนเกิดทักษะการคิดขันสูงเท่าทีควร
ด้ านการติ ด ตามและการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
บัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะตามทีกําหนด
พบว่ า นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาครู ส่ ว นใหญ่ เ มื อจบ
หลัก สูต รแล้ ว ไปประกอบวิ ช าชี พ ครู ต ามเป้ าหมายของ
หลัก สูต รและมี คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ครู เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ละมาตรฐา นวิ ชา ชี พ ครู ทั งนี
เนื องมาจากกระแสสัง คมได้ เปลียนไปนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา
ปั จจุบนั ต้ องการรับราชการเพราะมีความมันคงสูง อีกทัง
เนื อหาในหลักสูตรยัง มุ่ง เน้ น ตามมาตรฐานคุณวุฒิแ ละ
มาตรฐานวิ ช าชีพ ครู แ ละหล่อ หลอมความเป็ นครู ใ ห้ กับ

ผู้เรี ยนตลอดหลักสูตรจึงทํา ให้ เมือจบหลักสูตรแล้ วนิสิต /
นักศึกษาส่วนใหญ่ไปประกอบวิชาชีพครู
เมื อพิ จ ารณาสภาพปั ญหาเกี ยวกับ ระบบการ
ผลิต ครู จากความต่ างของระดับความคิด เห็ นส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างสภาพจริงในปั จจุบันและ
สภาพที คาดหวัง หรื อที ควรจะเป็ น พบว่ า ทุก ข้ อ ความที
ปรากฎมีความต่างกันหนึงช่วงระดับความคิดเห็น แสดง
ว่ามีปัญหาเท่าเทียมกัน แต่มีความแตกต่างเกียวกับการ
อบรมความรู้ เพื อตรวจสอบและติดตามบัณฑิตครู สงู สุด
ทั งนี อ า จเ นื อ งมา จา กต้ อ งกา รใ ห้ พั ฒ น า คว า มรู้
ความสามารถของครู หลังจบอย่ างสมํ าเสมอ ดัง ทีมนตรี
แย้ มกสิกร (2548: 44) กล่าวว่า การพัฒนาครู จะมีการ
ดําเนินการตังแต่เริ มต้ นชีวิตความเป็ นครู โดยผู้ทีมีหน้ าที
จัดการฝึ กอบรมแบ่งเป็ น 2 ระดับหลัก ได้ แก่ การฝึ กอบรม
ทีจัดในระดับชาติ และการฝึ กอบรมทีจัดระดับจังหวัด
ด้ านการทบทวนผลการดําเนินงานเพือปรับปรุ ง
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต
สถาบัน ผลิตครู ค วรประเมิน ผลการดํ าเนิน งาน
แต่ละขันตอนอย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ และนําผลการ
ประเมินมาใช้ เพือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการผลิตครู
สภาคณบดีครุ ุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทยควร
จัดเวทีทบทวนและนําผลการประเมินการดําเนินงานของ
สถาบัน อุด มศึก ษาด้ า นการผลิต บัณฑิต ครู ม าใช้ ใ นการ
วางแผนปรั บ ปรุ งและพัฒ นาคุณภาพของกระบวนการ
ผลิตครูให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป และควรทําวิจัยระดับนโยบาย
เพือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตครู ทังระบบ เช่น
หลัก สูต รผลิ ต ครู ค วรใช้ เ วลากี ปี ควรมี ระบบปิ ดในการ
ผลิตครูหรือไม่ เป็ นต้ น
ปั จ จัย ที ส่ง เสริ ม และปั จจั ย ที เป็ นอุ ป สรรคต่ อ
ความสําเร็จในการผลิตครูในประเทศไทย
1. ผลการศึกษาปั จจัยทีส่งเสริ มต่อความสําเร็ จ
ในการผลิตครูในประเทศไทย ในภาพรวมมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดับมากแต่ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
มีค่าเฉลียอยู่
ใ น ระ ดั บ มา กที สุ ด ทั งนี อ า จเ นื อ งมา จา กผู้ ตอ บ
แบบสอบถามเห็ น ว่ าการกํ าหนดมาตรฐานวิ ช าชี พ ช่ ว ย
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ควบคุมคุณภาพในการผลิตบัณฑิตครู ได้ จริ งอีกทังยังช่วย
ยกระดับวิชาชีพครู และช่วยกําหนดกรอบในการประเมิน
วิชาชีพครู
2. ผลการศึกษาปั จจัย ที เป็ นอุป สรรคต่ อ
ความสําเร็ จ ในการผลิต ครู ใ นประเทศไทยในภาพรวมมี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก และทุกข้ อความมีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดั บ มากทุก ข้ อความ ยกเว้ นด้ า นนโยบายภาครั ฐ ที
เกี ยวกับ การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ 1 ปี นานเกิ น ไป
ส่งผลให้ บัณฑิตบางส่วนไม่ต้องการประกอบอาชีพครู ใน
อนาคตมี ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางทั งนี อาจ
เนื อ งมาจา กผู้ ตอ บ แ บ บสอ บ ถามเ ห็ น ว่ า กา รฝึ ก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา 1 ปี การศึ ก ษา
เหมาะสมดีแล้ ว ซึงสอดคล้ องกับทีคณะวิจัยได้ สมั ภาษณ์
และสนทนากลุ่มครู ทีปฏิ บัติหน้ าทีพีเลียงนิสิต/นักศึกษา
ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ คณาจารย์ ผ้ ู เกี ยวข้ องกั บ
หลั ก สู ต รผลิ ต ครู รวมทั งคณบดี ห รื อ รองคณบดี ฝ่ าย
วิชาการคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ เห็นว่าควรปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ ใช้ เวลาลดลงเหลือ 4 ปี และเห็นด้ วยกับการ
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 1 ปี โดยอาจเพิมความเข้ มข้ น
ด้ า นวิ ช าการในการให้ ผ้ ูเ รี ย นลงเรี ย นภาคฤดูร้อน เพื อ
กระชับเวลาของหลักสูตร ให้ เป็ นไปได้ 4 ปี
ซึงผลการวิจยั ทีพบสอดคล้ องกับรายงานผลการ
การศึกษาสถานภาพการผลิต และพัฒนาครู ในประเทศ
ไทย ของสํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2558ก: ง)
ที พบว่ า ปั ญหาและอุป สรรคการผลิต ครู ใ นภาพรวม มี
ปั ญหาทังด้ านนโยบาย การผลิตครู ทีขาดความต่อเนือง
เพราะนโยบายเปลียนแปลงตามนโยบายของนักการเมือง
รัฐ ลงทุน เพือการผลิตครู ตํ า การผลิต ครู ไม่ ตรงกับ ความ
ต้ อ งการการใช้ ง านจริ ง มี ป ริ มาณเกิ น ความต้ องการใน
บางสาขาและขาดแคลนในบางสาขาวิชา ขาดข้ อมูลและ
การประสานงานระหว่ า งผู้ ผลิต และผู้ใ ช้ ครู ขาดแคลน
คณาจารย์ ทีเชียวชาญในการผลิตครู ทําให้ การผลิตครู ไม่
มีคุณภาพเพียงพอ ระบบการฝึ กประสบการณ์ ของนิสิต /
นักศึกษาครูยงั ไม่มีคณ
ุ ภาพ คณาจารย์ ในสถาบันผลิตครู
(ครูของครู) ขาดมุมมองทีรอบด้ านเนืองจากจบการศึกษา
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ในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์
การผลิ ต ครู ที หลากหลายจากต่ า งประเทศและการ
ผสมผสานกับภู มิ ปั ญญาไทย มาตรฐานวิช าชี พ ครู ข อง
ไทยยังมีจุดบกพร่ อง โดยมีการกําหนดมาตรฐานวิชาชี พ
แต่ ยัง ไม่ มี ก ารกํ า หนดตัว ชี วั ด ฯลฯ ดัง นันกระบวนการ
ผลิตครู ของประเทศไทยควรได้ รับ การปรับปรุ งอย่างเป็ น
ระบบตามแนวปฏิ บัติ ทีดีใ นการผลิตครู 4 ด้ าน ทีวิ ชุด า
กิจธรรม และคนอืนๆ (2556) กล่าวคือ 1) ด้ านปั จจัย เน้ น
การคัดเลือกคนเก่งเข้ าเรียนครู มีสงจู
ิ งใจให้ คนอยากเรี ยน
ครู 2) ด้ า นกระบวนการผลิต เน้ น การฝึ กผฏิ บัติ ง านใน
วิชาชีพ 3) ด้ านผลผลิต เน้ นครู ใหม่ทีมีคุณภาพ มีความ
รั ก และศรั ท ธาวิ ช าชี พ ครู 4)ด้ านผลกระทบ เน้ นการ
ปฏิงานของครูทีมีผลเชิงบวกในการพัฒนาผู้เรียน
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษาสภาพปั ญ หา ปั จ จัย ที ส่ง เสริ ม
และปั จจัยทีเป็ นอุป สรรคในการผลิตครู ของประเทศไทย
สามารถสรุปข้ อเสนอแนะกระบวนการผลิตครู ทังระบบได้
ดังนี
1. ด้ านนโยบายและระบบบริหารจัดการ
1.1 รัฐบาลควรให้ ความสําคัญกับวิชาชีพครู
มีการนโยบายในการผลิตครูทีแน่นอน จัดสรรงบประมาณ
สนับ สนุน ตามพัน ธกิ จ และภาระงานของมหาวิ ท ยาลัย
ไม่ ค วรจั ด สรรรายหั ว จะส่ ง ผลต่ อ การจั ด ทรั พ ยากร
สนับสนุน
1.2 ระบบการผลิ ต ครู ข องประเทศยั ง ขาด
ความเชือมโยงกันทังการผลิตและการนําไปใช้ (ขาดระบบ
การประสานงานทีดีระหว่า งฝ่ ายผลิตและฝ่ ายใช้ บัณฑิ ต
โรงเรี ย นไม่ ส ามารถรั บ ครู ไ ด้ ตรงตามความต้ องการ)
รั ฐ บาลควรกํ า หนดระบบการผลิ ต ครู ใ ห้ เ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกันและบังคับใช้ เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัย เพือให้ มี
คุณภาพทัดเทียมกัน
1.3 อัตรากําลังของบุค ลากรในการผลิต
ครูไม่เพียงพอ ควรมีการสนับสนุนให้ ศึกษาต่อและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนืองและเป็ นระบบ รัฐบาลต้ องถือว่าการ
พัฒนาอาจารย์ เป็ นสิงสําคัญทีจะต้ องมีระบบการพัฒนา
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อาจารย์ ทังด้ า นวิ ชาการและกระบวนการทีพัฒนานิ สิต /
นักศึกษา
1.4 ผู้ที คิ ด นโยบายทางการศึ ก ษาหรื อ
ดู แ ลเรื องครู มิ ใ ช่ บุ ค คลทางการศึ ก ษา นโยบายการ
บริ หารงานทางการศึกษามิ ได้ นําคนในวิช าชีพครู มาร่ ว ม
กันกําหนดนโยบาย แต่ นําคนในสาขาวิ ชาชีพอื นมาช่ว ย
บริหารทําให้ ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจปั ญหาอย่างแท้ จริง การเปลียนแปลง
นโยบายต่า งๆ ควรทํ า การศึกษาเชิง ลึก และให้ ทุก ภาค
ส่วนเกิดความเข้ าใจทังระบบ
1.5 คุรุสภาไม่ค วรลงมากํา กับ ถึง ระดับ
รายวิชาทําให้ ขาดความโดดเด่นของหลักสูตร
1.6 กําหนดสถาบัน/หน่วยงานเฉพาะเพือ
เป็ นเจ้ าภาพหลัก ในการผลิ ต และพั ฒ นาครู ห ลัง บรรจุ
รวมถึงเร่งพัฒนาอาจารย์ทีสอนครู (ครูของครู) คือ พัฒนา
ครบกระบวนการ
2. ปั จจัยนําเข้ า (Input)
2.1 คนทีมาเรี ย นครู ยัง ขาดความมุ่ง มัน
อุดมการณ์ ความเป็ นครู และยังไม่ใช่หัวกะทิ คนทีเรี ยนดี
ไม่ เลือกที จะศึก ษาในสายครู รวมทังผู้ที สอบเรี ยนครู ไ ม่
อยากเป็ นครู นิสิตปั จจุบัน มีทัศ นคติที ไม่ ดีต่ อการเป็ นครู
มุ่งหวังการได้ สิงตอบแทนจากการประกอบอาชีพครู หาก
นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษามี แ รงจู ง ใจจะทํ า ให้ ได้ เด็ ก ดี เ ด็ ก เก่ ง
มาเรียนครู
2.2 ควรกําหนดระบบการรับเข้ า (มาตรฐาน
การรั บ เข้ า) ให้ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานเดี ย วกัน โดยกํ า หนด
เกณฑ์มาตรฐานการรับนิสติ ทีชัดเจน (คุณสมบัติ จํานวน)
ทํ า ให้ คุณภาพการผลิ ต ไม่ ต่ า งกั น มี เ กณฑ์ ก ารคัด เลือ ก
นิ สิต /นั ก ศึก ษาของสถาบัน การผลิต ครู น่ า ที เป็ นเกณฑ์
เดียวกัน มีการสอบกลางร่วมกับคะแนนจากโรงเรี ยนและ
การสอบระดับชาติ
2.3 ระบบการคัดเลือกต้ องสามารถคัดเลือก
เด็กทีอยากเป็ นครูอย่างแท้ จริง มีเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครู
เนืองจากปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรับนิสิต/นักศึกษาจํานวนมาก
แต่อตั ราการคงอยู่ตํา

3. คุณภาพโรงเรียนฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
และการฝึ กประสบการณ์
3.1 ควรมี ก ารควบคุม คุณภาพโรงเรี ย น
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ทังเรื องอาจารย์ พีเลียง และการ
บริหารงานในโรงเรี ยน ทําความเข้ าใจกับอาจารย์ พีเลียง
ถึงบทบาทและภาระหน้ าทีของอาจารย์พีเลียง
3.2 นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาฝึ กสอนควรได้ ฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที แท้ จริ ง
โรงเรียนไม่ควรมอบภาระงานอืนๆในโรงเรียนมากกว่าการ
สอนในชันเรี ยนจริ ง หรื อการให้ นิสิต/นักศึกษาไปติวสอบ
แก่นกั เรียน
3.3 ควรลดจํ า นวนการผลิต ครู ลง ผลิ ต
ตามความต้ องการเพือเน้ นคุณภาพมากกว่าปริ มาณ ทังนี
เนื องจากกระบวนการเรี ย นการสอนที เน้ น โรงเรี ยนเป็ น
ฐานปฏิบตั ิได้ จริงยาก เพราะนิสติ /นักศึกษามีจํานวนมา
4. การเปิ ดหลัก สูต รซํ าซ้ อ นกัน ไม่ ตรงตาม
ความต้ องการ
4.1 ไม่ ควรอนุมัติ ให้ มี ก ารเปิ ดหลัก สูต ร
ทับซ้ อนกันระหว่างคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ กับคณะ
ร่ วมผลิต โดยหลักสูตรผลิตครู ควรอยู่ในความรับผิดชอบ
ของคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แต่เป็ นความร่ วมมือกับ
คณะร่วมผลิต
4.2 ควรกํ า หนดเกณฑ์ ม าตรฐานของ
โรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ ระหว่ างหลักสูตร 5 ปี
และ 4+2 ปี เนื องจากโรงเรี ยนฝึ กประสบการณ์ ต้ องการ
นิสิต/นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ 4+2 ปี มากกว่า
เพราะมีความเชียวชาญด้ านเนือหามากกว่าทําให้ เกิดการ
เปรียบเทียบระหว่างเด็กสองกลุม่
4.3 บางสาขาวิ ช าเอกรั บ นิ สิต /นั ก ศึ ก ษา
จํานวนมากเกินไป จํานวนของการผลิตครู (นิสิต/นักศึกษา)
ไม่สอดคล้ องกับ ความต้ องการของสังคมสถาบันผลิตครู
บางแห่ งผลิตมากกว่ าความต้ องการและขาดแคลนน้ อ ย
ทําให้ สง่ ผลกระทบต่อการสอบบรรจุควรมีหน่วยงานกลาง
ควบคุม การผลิตให้ เกิ ด ความชัดเจน โดยกํา หนด Zone
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และจํานวนตามศักยภาพความพร้ อมและปั จจัยสนับสนุน
5. ผลผลิต (Output)
5.1 นิสิต/นักศึกษาครู เมือผ่านกระบวนการ
ผลิตจบไปแล้ ว ส่วนใหญ่ จะไม่เลือกเป็ นครู จึงควรปลูกฝั ง
จิตวิญญาณความเป็ นครูให้ กบั นิสติ /นักศึกษา
5.2 สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ผลิตครู จํานวน
มากขึน ทํ าให้ ข าดการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพมี
การเปิ ดสอนวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เป็ นการจัดการศึกษา
เชิ ง ธุ ร กิ จ ทํ า ให้ ไ ม่ มี คุ ณภาพเท่ า ที ควร แล้ ว ทํ า การปิ ด
หลั ก สู ต รทํ า ให้ ขาดหลั ก สูต รในการพั ฒ นาครู ที ไม่ มี
คุ ณ วุ ฒิ คุ รุ ส ภาควรควบคุ ม มาตรฐานอย่ า งจริ ง จั ง ทั ง
มาตรฐานหลัก สูต ร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บัณฑิต
6. อืนๆ
6.1 ระบบการคัดเลือกอาจารย์เข้ ามาเป็ น
อาจารย์ ป ระจํ า อาจให้ ส่ ว นกลางคั ด เลื อ กเพื อให้ ได้
อาจารย์ ที มีคุณภาพเข้ า มาในหน่ว ยงาน เพราะอาจารย์
ประจํามีสว่ นสําคัญทีจะช่วยให้ นิสิต/นักศึกษามีคุณภาพ
ตามความต้ องการของสังคม
6.2 คุ ณ ลัก ษณะของอาจารย์ ผ้ ู สอนจะ
ส่ ง ผลไปสู่ นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษา ในบางวิ ช าที เป็ นเนื อหา
อาจารย์ ไ ม่ สามารถเชื อมโยงไปสู่ก ารสอนได้ อาจารย์
ผู้สอนควรมีค วามรู้ ความสามารถทังในด้ า นความรู้ และ
ประสบการณ์ และมี วิ ธี ก ารสอนที สามารถถ่ า ยทอด
ความรู้ให้ กบั นักเรียนได้ เป็ นอย่างดี
6.3 คุณภาพของอาจารย์ ใ นอุด มศึก ษา
ด้ า นของความเก่ ง ความเชี ยวชาญทางวิ ช าการความ
รับ ผิ ดชอบสํา หรั บอาจารย์ รุ่น ใหม่มี ไ ม่เ พี ย งพอ สอนไม่
สอดคล้ อ งกับชี วิต ประจํ าวัน และไม่สอดคล้ องกับ บริ บ ท
ของโรงเรี ย นส่ ง ผลต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนไม่ มี
คุณภาพ/สอนได้ ไม่ เต็ มที แก้ ปั ญหาด้ วยการส่ง ไปอบรม
6.4 ควรยกเลิกการใช้ ค่า FTES หรื อปรับสัดส่วน
อา จา รย์ ต ่ อ นิ ส ิต / นัก ศึก ษ า ข อ งคณะ ครุ ศ า สตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ใหม่ เนืองจากจํานวนผู้สอน/อัตรากําลังของ
อาจารย์ ในปั จ จุบัน ไม่ สมดุลกับ นิ สิต/นัก ศึก ษา (นิ สิต /
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นักศึกษา ต่อ ห้ องเรียน ต่อ อาจารย์ )จึงส่งผลต่อการขาด
อาจารย์ประจําหลักสูตร อีกทังอาจารย์ ในคณะครุ ศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ มีภาระงานอืนนอกเหนือการทําหน้ าทีผลิต
ครู ยัง มี ภ าระงานนิเ ทศ/สอน/ วิ จัย ควรมี ก ารสนับ สนุน
อัตรากํ าลังและให้ ศึกษาต่อ มีก ารส่งเสริ มและสนับ สนุน
เกียวกับการทําผลงานทางวิชาการและการพัฒนาครู ของ
ครูให้ มีความเข้ มข้ นมากขึน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
ควรนําผลวิจัยที ได้ เป็ นข้ อมูลพื นฐานในการทํ า
วิจยั เชิงนโยบายเพือพัฒนาระบบการผลิตครู ของประเทศ
ไทยต่อไป เช่ น อนาคตภาพของการผลิตครู ของประเทศ
ไทยในทศวรรษหน้ า ความได้ เ ปรี ย บเสีย เปรี ย บในการ
ผลิตครู หลักสูตร 5 ปี (ปั จ จัย ที ส่ง เสริ ม และปั จ จัย ที เป็ น
อุปสรรคในการผลิตครูหลักสูตร 5 ปี ของประเทศไทย)
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