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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
โพลสํารวจจุดเดน-ดอยครูไทยป"49 

าวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุติ แจงวา เน่ืองในวันคร ู16 มกราคมนี้ สวนดสุติโพลไดจัดทําดัชนคีวามเชื่อมั่น
49 โดยสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ รวมจํานวน 9,449 คน ระหวาง
มกราคม โดยการสาํรวจดังกลาวเนนตัวชี้วดั 30 ประเด็น ที่บงบอกถึงความเชื่อมั่นตอครูไทย ทั้งในดาน
น และการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการพฒันาประเทศในรอบป 2549 ที่ผานมา ซึ่งแตละตวัชีว้ัดจะมี

 10 คะแนน เรยีงลาํดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดลงไปถึงต่ําสุด ดังน้ี ดานบุคลิกภาพ การแตงกาย
อาชีพ ป 2549 คาดัชนี 8.21 ป 2548 ดัชนี 7.94 การดูแลสุขภาพใหเขมแข็ง ป 2549 ดัชนี 7.98 ป 
7.83 ความทันสมยั/ทันเหตุการณ/รูขอมูลขาวสาร ป 2549 ดัชนี 7.98 ป 2548 ดัชนี 7.74 ความรู
ถในการสอน ป 2549 ดัชนี 7.94 ป 2548 ดัชนี 7.87 การมีมนุษยสัมพันธทีด่ีเขากับชุมชนและชาวบาน
 ดัชนี 7.92 ป 2548 ดัชนี 7.82 มีความเปนผูนํา ป 2549 ดัชนี 7.84 ป 2548 ดัชนี 7.67 ความขยัน
ทน ป 2549 ดัชนี 7.83 ป 2548 ดัชนี 7.74  

จติสํานึก ความรักในวิชาชีพครู ป 2549 ดัชนี 7.75 ป 2548 ดัชนี 7.53 การไมเอาเปรียบผูอ่ืน มีนํ้าใจ
แผ ป 2549 ดัชนี 7.75 ป 2548 ดัชนี 7.67 ความซื่อสตัย สุจรติ ป 2549 ดัชนี 7.75 ป 2548 ดัชนี 
รรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเปนครู ป 2549 ดัชนี 7.74 ป 2548 ดัชนี 7.57 มีความเมตตา มี
อมอารี ป 2549 ดชันี 7.73 ป 2548 ดัชนี 7.60 เปนตัวอยางทีด่แีกลูกศิษยและบุคคลรอบขาง ป 2549 
ป 2548 ดัชน ี7.56 ความนาเชื่อถอืในการปฏิบัตตินตอสังคม ป 2549 ดัชนี 7.66 ป 2548 ดัชนี 7.52 
ชอบตอเยาวชนและสังคม ป 2549 ดัชนี 7.66 ป 2548 ดัชนี 7.76 การเรยีนรูและพัฒนาความรูดาน
ีใหม ป 2549 ดัชนี 7.65 ป 2548 ดัชน ี7.59 ถายทอดความรูใหนักเรียนอยางเต็มที่ในชั่วโมงเรียน ป 
7.64 ป 2548 ดัชนี 7.50  

ดแูลใหความรักตอนักเรียน ป 2549 ดัชนี 7.61 ป 2548 ดัชนี 7.51 การศึกษา คนควาเพ่ือพัฒนา
สามารถ ป 2549 ดัชน ี7.57 ป 2548 ดัชนี 7.56 การรูจักใหอภยั ป 2549 ดัชนี 7.57 ป 2548 ดัชนี 
เสียสละตอบทบาทหนาที่ การปฏบัิติงาน ป 2549 ดัชนี 7.55 ป 2548 ดัชนี 7.48 มีทัศนคตทิีด่ีตอ
าใจนักเรียน ป 2549 ดัชนี 7.55 ป 2548 ดัชนี 7.39 การเผยแพรองคความรูใหมๆ ป 2549 ดัชนี 7.53 
นี 7.41 ความประพฤตดิ ีประพฤติชอบ อยูในศลีธรรม ป 2549 ดัชนี 7.50 ป 2548 ดัชนี 7.51 การใช
กับนักเรียน ป 2549 ดัชนี 7.46 ป 2548 ดัชนี 7.40 มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
นี 7.46 ป 2548 ดัชนี 7.42 การรูจกัประหยดั ไมฟุงเฟอ ป 2549 ดัชนี 7.45 ป 2548 ดัชนี 7.37 การมี
รชวยเหลือชมุชนและสังคม ป 2549 ดัชนี 7.41 ป 2548 ดัชนี 7.37 การแสดงออกทางอารมณ การ
มณ ป 2549 ดัชนี 7.26 ป 2548 ดัชนี 7.25 และการเปนหนี้สิน ป 2549 ดัชนี 6.71 ป 2548 ดัชนี 6.79 
ตัวบงชี้โดยรวมแสดงถึงดชันีคาความเชื่อมั่นของครูไทยป 2549 อยูที่ 7.64 คะแนน ซึ่งเพ่ิมข้ึน 0.10 
เทยีบกับป 2548 โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นตอครูไทยในดานบุคลิกภาพมากที่สดุ 8.21 คะแนน 
การดูแลสุขภาพ 7.98 คะแนน และความทันสมยั 7.98 คะแนน สวนที่เชื่อมั่นนอยทีสุ่ด คือการเปน
 คะแนน รองลงมาคือการแสดงออกทางอารมณฯ 7.26 คะแนน และการมีสวนรวมฯ 7.41 คะแนน  

วนดุสติโพลยังไดสํารวจจดุเดนครูไทยในป 2549 ในสายตาของประชาชน พบวา อันดับ 1 เรื่องความ
และเสียสละ/ มีความรักและยดึมัน่ในวิชาชีพ 30.44% อันดับ 2 พัฒนาตนเองในดานความรูใหมๆ/ นํา
ีใหมๆ มาประยุกตในการเรยีนการสอน 25.65% และอันดับ 3 เขาใจปญหาสังคมมากขึ้น/ กลาคิดกลา
13.10% สวนจดุดอยของครูไทยในป 2549 อันดับ 1 ครูมีจิตสาํนึกนอยลง ขาดคุณธรรม ศลีธรรม 
0.34% อันดับ 2 ความไมเขาใจในตัวเด็ก/ ไมรับฟงความคดิเหน็ 15.02% และอันดับ 3 มีเงินเดือนนอย 
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