
     
 
 
      
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
 

นักเรียนรูสึกอยางไรตอการเรียนในโรงเรียน 
 

  การพัฒนาการศึกษานับเปนภารกิจหลักของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของมาทุกยุคทุกสมัย เพราะตาง
ก็เชื่อม่ันวาระบบการศึกษาที่ดีจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพและเปน
กําลังสําคัญของประเทศในอนาคต   โดยนโยบายดานการศึกษามักถูกหยิบยกขึ้นมาเปนนโยบายหลักในการหาเสียง
ของนักการเมืองทุกระดับ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการก็มักไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเปนอันดับตนๆ  
แตจนถึงปจจุบัน หลายฝายก็ยังไมม่ันใจในคุณภาพของระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนวามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใชเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยไดเพียงใด 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “นักเรียนรูสึกอยางไร
ตอการเรียนในโรงเรียน” เพ่ือสะทอนมุมมองของนักเรียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยเก็บขอมูลจาก
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 30 แหง  รวมทั้งสิ้น 
1,146 คน เปนเพศชายรอยละ 44.9 และเพศหญิงรอยละ 55.1 เม่ือวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

  
1. ความรูสึกตอการไปโรงเรียนในชวงเปดเทอมใหมน้ี 
  

- รูสึกดีกับการไปโรงเรียน รอยละ 60.7 
(โดยใหเหตุผลวา ต่ืนเตนที่จะไดเจอเพื่อนๆ พักผอนชวงปดเทอมมาเพียงพอแลว อยูบานนานๆ แลวเบื่อ)  
- รูสึกเฉยๆ กับการไปโรงเรียน รอยละ 31.8 
(โดยใหเหตุผลวา  การไปเรียนเปนหนาที่ที่ตองทําอยูแลว  เปนเรื่องเดิมๆ ไมมีอะไรต่ืนเตน) 
 
- รูสึกไมดีกับการไปโรงเรียน รอยละ 7.5 
(โดยใหเหตุผลวา  ไมอยากตื่นเชา อยูบานสบายกวา เรียนไมสนุก ตองแยกหองเรียนกับเพื่อน) 

    
2. ความคิดเห็นตอประเด็นที่วา ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเรียนในโรงเรียนจะชวยให

ตนเองมีอนาคตที่ดีข้ึนไดมากนอยเพียงใด พบวา 
 
 - คิดวาชวยไดมาก   รอยละ 30.9  

- คิดวาชวยไดคอนขางมาก  รอยละ 55.6   
- คิดวาชวยไดคอนขางนอย รอยละ 9.0 
- คิดวาชวยไมไดเลย  รอยละ 0.3 
- ไมแนใจ   รอยละ 4.2 
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3.  เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการเรียนในโรงเรียน พบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอครูผูสอนมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ความพึง
พอใจตอเน้ือหาที่เรียน  ความพึงพอใจตออุปกรณการเรียน และความพึงพอใจตอหนังสือที่ใชเรียน  
ตามลําดับ โดยมีคะแนนเฉลีย่ ในแตละดาน ดังน้ี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

   
- ความพึงพอใจตอครูผูสอน         ไดคะแนนเฉลี่ย 7.79 
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร      ไดคะแนนเฉลี่ย 7.63 
- ความพึงพอใจตอเน้ือหาที่เรียน        ไดคะแนนเฉลี่ย 7.45 
- ความพึงพอใจตออุปกรณการเรียน        ไดคะแนนเฉลี่ย 7.43 
- ความพึงพอใจตอหนังสือที่ใชเรียน        ไดคะแนนเฉลี่ย 7.33 

 
 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณารายละเอียดของความพึงพอใจในแตละดาน พบประเด็นที่นาสนใจ ดังน้ี 

 
-   ความพึงพอใจตอครูผูสอน  จําแนกเปน  

- ความตั้งใจและทุมเทในการสอน   ไดคะแนน 7.94 
- ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน    ไดคะแนน 7.84 

 - ความสามารถในการถายทอดความรูและเทคนิคการสอนไดคะแนน 7.60 
  
- ความพึงพอใจตอกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน  จําแนกเปน  
 - ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม   ไดคะแนน 7.70 

- ความนาสนใจของกิจกรรมที่จัด    ไดคะแนน 7.62 
 - การมีสวนรวมของนักเรียน    ไดคะแนน 7.56 
  
-   ความพึงพอใจตอเน้ือหาที่เรียนในโรงเรียน จําแนกเปน 
 - ความสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตจริง ไดคะแนน 7.60 

- ความยากงายเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ไดคะแนน 7.38 
- ความนาสนใจ ชวนใหติดตาม     ไดคะแนน 7.36  

   
- ความพึงพอใจตออุปกรณการเรียน  จําแนกเปน 
 - ความทันสมัยและเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน  ไดคะแนน 7.70 
 - ความเพียงพอกับจํานวนนักเรียน   ไดคะแนน 7.32 
 - การดูแลรักษาอุปกรณใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน   ไดคะแนน 7.26 
  
-   ความพึงพอใจตอหนังสือที่ใชเรียน  จําแนกเปน 
 - ความถูกตองทันสมัยของเน้ือหา   ไดคะแนน 7.54 
 - ความสวยงามของรูปเลมและภาพประกอบ ไดคะแนน 7.24 
 - ความเขาใจงาย    ไดคะแนน 7.22 



 

 3

 
4.   ขอเสนอแนะที่เด็กนักเรียนตองการฝากถึงผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน  คือ 
 

                   - ปรับรูปแบบการสอน / เทคนิคการสอน และสรางบรรยากาศ 
   ที่เอ้ือตอการเรียน         รอยละ 41.7 

  - ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน สนามกีฬา ตัวอาคาร โตะ เกาอ้ี   รอยละ 14.7 
  - ปรับตารางการเรียนไมใหแนนเกินไป ลดเวลาเรียนตอคาบลง และขยายเวลาพัก รอยละ 11.6 
  - เพ่ิมกิจกรรมเสริมการเรียนรู ทัศนศึกษา (ออกไปดูของจริง)   รอยละ 11.1 
  - ปรับเนื้อหาการเรียนใหทันสมัย และสามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง   รอยละ 9.3 
  - ลดความเขมงวดของกฎระเบียบบางเรื่อง เชน เรื่องทรงผม   รอยละ 7.5 
  - อ่ืนๆ เชน อยาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนบอยๆ  ปรับสัดสวนครูตอจํานวนนักเรียน   
   ใหเหมาะสม ฯลฯ       รอยละ 4.1 
 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบขอเสนอแนะระหวางนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน พบวา ขอเสนอแนะใน
เร่ืองการปรับรูปแบบการสอน เทคนิคการสอนและการสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนเปนขอเสนอแนะที่มาจาก
นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเปนสวนใหญ 

ขณะที่ขอเสนอแนะเรื่องการเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร และลดความเขมงวดของกฎระเบียบลงเปน
ขอเสนอแนะที่มาจากนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนสวนใหญ  

สวนขอเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน การปรับตารางเรียนไมใหแนนเกินไป และการ
ปรับเน้ือหาการเรียนใหทันสมัย สามารถนําไปใชไดในชีวิตจริง เปนขอเสนอแนะที่มาจากนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลและ
เอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมตนและมัธยมปลายจากโรงเรียนทั้ง

ของรัฐและเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 30 แหง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ไดแก การสุมโรงเรียนของรัฐบาลจํานวน 21 แหง และเอกชนจํานวน 9 แหง จากนั้นจึงสุมประชากร
เปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,146 คน เปนเพศชาย รอยละ 44.9 และเพศหญิง  
รอยละ 55.1 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มี

โครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  18 – 20 พฤษภาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   21 พฤษภาคม 2552 
 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 514 44.9 
            หญิง 632 55.1 

รวม 1,146 100.0 
ระดับการศึกษา   
            มัธยมตน 590 51.5 
            มัธยมปลาย 556 48.5 

รวม 1,146 100.0 
ประเภทของโรงเรียน   
            รัฐบาล 802 70.0 
            เอกชน 344 30.0 

รวม 1,146 100.0 
 

 
 

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

 


