
  
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
 

ผลสํารวจเรื่อง : ที่สุดในโรงเรียน 
 

 โรงเรียนไมไดเพียงเปนแหลงใหความรูแกเด็กและเยาวชนเทานั้น แตยังมีบทบาทสาํคัญในการปลูกฝง
ทัศนคติ คานยิม และหลอหลอมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเตบิโตเปนกาํลังสําคัญของชาติในอนาคตอีก
ดวย ทั้งน้ี เพ่ือเปนการสะทอนความคิดและมุมมองของเด็กและเยาวชนที่มีตอการเรียนและการใชชวีิตในโรงเรียน 
ในโอกาสวันเด็กแหงชาติปน้ี ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคดิเห็น
เรื่อง “ที่สุดในโรงเรียน”  โดยเก็บขอมูลจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นนอก ชัน้กลาง และชัน้ใน จํานวน 31 แหง ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 
1,187 คน เปนเพศชายรอยละ 45.6 และเพศหญิงรอยละ 54.4 เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2552 สรุปผลได ดังน้ี 

        
1. สิ่งที่นักเรียนชอบมากที่สดุในโรงเรียน ( 5 อันดับแรก) 

  สนามกีฬา เครื่องเลน ออกกําลังกาย     รอยละ 15.5 
  เพ่ือน        รอยละ 15.2 
  หองเรียน อาคารเรียน      รอยละ 14.6 
  สวน/สนามหญาของโรงเรียน      รอยละ 14.6 
  หองสมุด       รอยละ 7.8 
       

2.  สิ่งที่นักเรียนไมชอบมากที่สุดในโรงเรียน ( 5 อันดับแรก) 
หองนํ้า        รอยละ 30.0 
นักเรียนหรือเพ่ือนที่นิสัยไมดี ชอบทะเลาะกัน และสูบบหุร่ี  รอยละ 12.0 
ครูที่ดุโดยไมมีเหตุผล และไมตรงเวลา    รอยละ 10.1 
ฝุน ขยะ นํ้าเสียในโรงเรียน     รอยละ 7.8 
สภาพหองเรียน อาคารเรียน     รอยละ 6.9 
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3. วิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด (5 อันดับแรก) 
  วิชาคอมพิวเตอร  รอยละ 16.7   

เหตุผลที่ชอบเพราะ สนุก เขาใจงาย ไดเลนเกม  ไดใชอินเทอรเน็ต เปนตน 
  วิชาคณติศาสตร   รอยละ 15.4 
   เหตุผลที่ชอบเพราะ เรียนแลวเขาใจ สนุก ไดฝกสมอง ไมตองทองจํา เปนตน 
  วิชาพลศึกษา   รอยละ 14.1  
   เหตุผลที่ชอบเพราะ ไดออกกําลังกาย ไดเลนกับเพ่ือน ไมมีการบาน เปนตน 
  วิชาภาษาอังกฤษ  รอยละ 9.9 
   เหตุผลที่ชอบเพราะ สนุก ไดพูดภาษาอังกฤษ เปนตน 
  วิชาวทิยาศาสตร  รอยละ 9.5 
   เหตุผลที่ชอบเพราะ ไดทดลอง ครูสอนเขาใจ เปนตน 
      

4. วิชาที่นักเรียนไมชอบเรียนมากที่สุด (5 อันดับแรก) 
  วิชาคณติศาสตร  รอยละ 21.3 
   เหตุผลที่ไมชอบเพราะ เขาใจยาก ไมสนุก การบานเยอะ เปนตน 
  วิชาภาษาอังกฤษ  รอยละ 20.3 
   เหตุผลที่ไมชอบเพราะ นาเบื่อ ไมเขาใจ พูดไมคอยได ครูดุ เปนตน 
  วิชาภาษาไทย   รอยละ 11.0 
   เหตุผลที่ไมชอบเพราะ ไมสนุก ไมชอบแตงกลอน ครดุู ขี้บน เปนตน 
  วิชาสังคมศึกษา   รอยละ 10.9 
   เหตุผลที่ไมชอบเพราะ เครยีด ตองเขียนเยอะ ไมชอบทองจํา เปนตน 
  วิชาวทิยาศาสตร  รอยละ 8.8  
   เหตุผลที่ไมชอบเพราะ  ไมคอยเขาใจ ไมคอยไดเอามาใชในชวีติประจําวัน เปนตน 
 

5. ลักษณะของครูที่นักเรียนชอบมากที่สดุ (5 อันดับแรก) 
  ใจดี พูดเพราะ     รอยละ 36.9 
  พูดตลก สอนสนุก     รอยละ 29.6 
  มีเหตุผล เขาใจเด็กนักเรียน   รอยละ 14.9 
  ตรงเวลา     รอยละ 5.3 
  สอนนอกตําราเรียน    รอยละ 2.5 

 
6. ลักษณะของครูที่นักเรียนไมชอบมากที่สุด (5 อันดับแรก) 

  ดุ  เจาระเบียบ ทําโทษโดยไมมีเหตุผล  รอยละ 31.7 
  พูดมาก ขี้บน พูดเรื่องสวนตัว   รอยละ 26.5 
  สั่งงาน ใหการบานเยอะ    รอยละ 9.0 
  ไมตรงเวลา     รอยละ 6.9 
  ไมตั้งใจสอน      รอยละ 6.0     
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7. กิจกรรมของโรงเรียนทีเ่ดก็นักเรียนชอบและอยากเขารวมมากที่สุด (5 อันดับแรก) 

  งานแขงขันกีฬาสี    รอยละ 37.3 
  ทัศนศึกษา     รอยละ 15.4 
  งานเลี้ยงปใหมในหองเรียน   รอยละ 10.3 
  เขาคายลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด  รอยละ 9.5 
  งานประจําปของโรงเรียน   รอยละ 7.3 
   

8.  กิจกรรมของโรงเรียนที่เด็กนักเรียนไมชอบและไมอยากเขารวมมากทีสุ่ด (5 อันดับแรก) 
  งานพิธีกรรมทางศาสนา   รอยละ 17.6 
  เคารพธงชาต ิสวดมนต กิจกรรมหนาเสาธง รอยละ 17.3 
  เขาคายลูกเสอื เนตรนารี ยุวกาชาด  รอยละ 13.7 

งานสัปดาหวิชาการ    รอยละ 9.5 
  งานแขงขันกีฬาสี    รอยละ 7.5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นตอไปน้ี 

1. สิ่งที่ชอบมากที่สุดในโรงเรียน  
2. สิ่งที่ไมชอบมากที่สุดในโรงเรียน 
3. วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด 
4. วิชาที่ไมชอบเรียนมากที่สุด 
5. ลักษณะของครู / อาจารย ที่ชอบมากที่สุด 
6. ลักษณะของครู / อาจารย ที่ไมชอบมากที่สุด 
7. กิจกรรมของโรงเรียนที่ชอบและอยากเขารวมมากที่สุด 
8. กิจกรรมของโรงเรียนที่ไมชอบและไมอยากเขารวมมากที่สุด 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
       การสํารวจใชวิธีสุมโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นนอก เขตชั้นกลาง และเขตชั้นใน 

ที่เปดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 31 แหง เปนโรงเรียนรัฐบาล 23 แหง และ
โรงเรียนเอกชน 8 แหง จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ 
 ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,187 คน เปนเพศชายรอยละ 45.6 และเพศหญิงรอยละ 54.4 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน

แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และ
คําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  7 - 8 มกราคม 2552  

 
      วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  9 มกราคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
       ชาย 541 45.6 
       หญิง 646 54.4 

รวม 1,187 100.0 
การศึกษา   
       ประถมศึกษาตอนปลาย 404 34.0 
       มัธยมศึกษาตอนตน 783 66.0 

รวม 1,187 100.0 
ประเภทสถานศึกษา   
        โรงเรียนรัฐบาล/โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 875 73.7 
        โรงเรียนเอกชน 312 26.3 

รวม 1,187 100.0 
 
 
 

 


