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    เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม / ขาวเยาวชน               รวม 6 หนา 
 
 

ผลสํารวจเร่ือง  “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สูร้ัวมหาวิทยาลัย” 
 

ชีวิตนักเรียน ม.ปลาย 60.2% ตองเรียนพิเศษ และ 64.4% บอกระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยในปจจุบัน
เหมาะสมดีอยูแลว โดย 55.7% จะเลือกคณะท่ีชอบโดยไมสนใจเร่ืองสถาบัน ทั้งน้ีนักเรียนถึง 74.7% ไมคอย
ม่ันใจวาการเรียนการสอนในปจจุบันจะทําใหเด็กไทยเกงกวาประเทศอ่ืนในอาเซียน  
พรอมเสนอ คสช. ปฏิรูปการศึกษาโดยปรับปรุงระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย ลดจํานวนชั่วโมงเรียน 
และปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน 

 

เน่ืองดวย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เปนวันประกาศผลสอบแอดมิชชั่นศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
(กรุงเทพโพลล) จึงไดสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สูร้ัวมหาวิทยาลัย” โดยเก็บขอมูลจาก
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูชั้น ม.ปลาย และที่กําลังรอศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557 ทั้งใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,231 คน พบวา 

 

นักเรียนม.ปลายสวนใหญ รอยละ 60.2 นิยมเรียนพิเศษ โดยเหตุผลวา เรียนในหองเรียนไมคอยเขาใจ 
และเนื้อหาที่เรียนไมตรงกับที่จะใชสอบเขามหาวิทยาลัย เปนตน ขณะที่รอยละ 39.8 ไมไดเรียนพิเศษ ดวยเหตุผล
ที่วา ฐานะไมดี ตั้งใจเรียนในหอง และเอาเวลาไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนดีกวา เปนตน ทั้งนี้เม่ือถามเฉพาะผูที่เรียน
พิเศษวา  เม่ือถึงเวลาสอบใชความรูจากท่ีใดมากกวากันระหวางความรูที่เรียนในหองเรียนกับความรูที่ไดจากการ
เรียนพิเศษ รอยละ 59.6 บอกวาใชความรูที่ไดจากการเรียนใหหองเรียนและจากที่เรียนพิเศษพอๆ กัน 
รองลงมารอยละ 27.9 ใชความรูที่ไดจากการเรียนพิเศษมากกวา มีเพียงรอยละ 12.5 เทาน้ันที่ใชความรูในหองเรียน
มากกวา 

 

สําหรับความเห็นตอการเพิ่มเน้ือหา ดานคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกความเปนไทย ในเน้ือหาวิชา
เรียนน้ันนักเรียนสวนใหญ รอยละ 67.3 บอกวาเห็นดวย รอยละ 8.6 บอกวาไมเห็นดวย และ รอยละ 24.1 บอก
วาไมแนใจ 

 

สวนความเห็นตอระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐในปจจุบัน นักเรียนรอยละ 64.4 เห็นวา
เหมาะสมแลวและควรมีตอไป โดยใหเหตุผลวา สามารถนําคะแนนเก็บในโรงเรียนมาคิดเปนคะแนนสอบไดทําให
เกิดการตั้งใจเรียนในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และการสอบสวนกลางสามารถเก็บคะแนนไดหลายคร้ัง สามารถเลือกคะแนนที่
ดีที่สุดได เปนตน สวนอีกรอยละ 35.6 เห็นวาไมเหมาะสม ควรยกเลิก โดยใหเหตุผลวา จํานวนครั้งที่สอบมีมาก
เกินไป ทําใหเครียด ตองกวดวิชามากขึ้น และตองวิ่งรอกหาสถานที่สอบตรงเขามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น เปนตน 
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หลักเกณฑทีใ่ชเลือกมหาวิทยาลยัที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศกึษาของรัฐ นักเรียนรอยละ 55.7 
บอกวาจะเลอืกจากคณะที่ชอบและตัง้ใจจะเรียนโดยไมสนใจเรื่องสถาบัน รองลงมารอยละ 25.5 จะเลอืก
สถาบันทีช่อบเปนหลัก และรอยละ 13.1 จะเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนถึง   

 

สวนเกณฑทีใ่ชในการเลอืกมหาวิทยาลัยเอกชน หากพลาดจากแอดมิชชัน่ นักเรียนรอยละ 52.1  จะ
พิจารณาจากการมีคณะ/หลักสูตรทีต่องการและมีชื่อเสียง รองลงมารอยละ 32.9 เลือกจากชื่อเสียงของสถาบัน
เปนที่ยอมรับในสังคม และรอยละ 30.5 เลือกจากการเดินทางสะดวกสบาย     

 

ทั้งน้ีเม่ือถามถึงความมั่นใจตอระบบการเรียนการสอนของไทยในปจจุบัน วาจะทําใหนักเรียนมี
ศักยภาพดีกวานักเรียนในประเทศอาเซียนไดมากนอยเพียงใดพบวา นักเรยีนรอยละ 60.1 ม่ันใจนอยถึง
นอยที่สุด ขณะที่รอยละ 25.3 ม่ันใจมากถึงมากที่สุด ที่เหลือรอยละ 14.6 ระบุวา ไมม่ันใจเลย 

 

สําหรับความคาดหวังในการใชชีวติในร้ัวมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม. ปลายรอยละ 27.5 คาดหวังวา
จะเรียนสบายๆ มีความสุข ไมเครียด รองลงมารอยละ 15.6 คาดหวังวาจะไดเจอสังคมที่ดีระหวางเพ่ือน และการ
ดูแลที่ดีจากรุนพ่ี และรอยละ 10.4 คาดหวังวาชวีิตจะไปดวยดีจนจบการศึกษา 

 

สุดทายเร่ืองที่อยากฝากให คสช. ปฏิรูปดานการศึกษามากที่สุด คือ ระบบการสอบเขามหาวิทยาลยั 
ที่มีหลากหลายเกินไป อยากใหลดจํานวนการสอบลง จะทําใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทยีมกันในการสอบ 
(รอยละ 27.5) รองลงมาคือ ลดจํานวนชั่วโมงเรียน หรือคาบเรียนลง (รอยละ 15.8) และปรับปรงุการเรียนการสอน
ในหองเรียน ใหเขาใจงายขึน้ สามารถนําไปใชไดจริง เนนเขาใจมากกวาทองจํา (รอยละ 11.4)     

 

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. การเรียนพิเศษของนักเรียนชั้น ม.ปลาย 
- เรียน    รอยละ 60.2
   โดยใหเหตุผลวา  เรียนในหองเรียนไมคอยเขาใจ  ตองเพิ่มความเขาใจในแตละวิชาใหมากข้ึน คิดวายังเกงไมพอ 

เน้ือหาท่ีเรียนไมตรงกับท่ีจะใชสอบเขามหาวิทยาลัย ตองเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย เปนตน 
- ไมเรียน   รอยละ 39.8

   โดยใหเหตุผลวา   ฐานะไมดี ไมสนใจ ไมจําเปน  เอาเวลาไปทํากิจกรรมอยางอื่นดีกวา  ต้ังใจเรียนในหอง  อานหนังสือเอง 
เปนตน 

 
2. เม่ือถึงเวลาสอบใชความรูจากที่ใดมากกวากันระหวางความรูที่เรียนในหองเรียนกับความรูที่ไดจากการ

เรียนพิเศษ (ถามเฉพาะผูที่เรียนพิเศษ) 
- ความรูจากทั้ง 2 ที่ พอๆกัน รอยละ 59.6
- ความรูจากที่เรียนพิเศษมากกวา รอยละ 27.9
- ความรูจากหองเรียนมากกวา รอยละ 12.5

 
 

3. ความเห็นตอการเพ่ิมเน้ือหา ดานคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกความเปนไทย ในเน้ือหาวิชาเรียน 
- เห็นดวย รอยละ 67.3
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- ไมเห็นดวย รอยละ 8.6
- ไมแนใจ รอยละ 24.1

 
 

 4. ความคิดเห็นตอรูปแบบการสอบเขามหาวิทยาลยัรัฐบาลในปจจุบัน 
- เห็นวาเหมาะสมและสมควรใหมีตอไป รอยละ 64.4  

โดยใหเหตุผลวา   
- สามารถนําคะแนนเก็บในโรงเรียนตอน ม.ปลายมาคิดเปนคะแนนสอบได
ทําใหเกิดการต้ังใจเรียนในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

 รอยละ 33.0 

- สอบสวนกลางสามารถเก็บคะแนนไดหลายคร้ัง สามารถเลือกคะแนนที่ดีท่ีสุดได    รอยละ 21.9 
- สามารถแก หรือลดปญหาการกวดวิชาได  รอยละ 8.3 
- อ่ืนๆ อาทิ มีทางเลือกมากขึ้น สอบไดหลายท่ี การสอบตรงรูผลไดเร็วกวา  ฯลฯ  รอยละ 1.2 

  
- เห็นวาไมเหมาะสมและสมควรยกเลิก รอยละ 35.6  

โดยใหเหตุผลวา  
- จํานวนคร้ังท่ีสอบมีมากเกินไป ทําใหเครียด  รอยละ 11.7 
- ทําใหตองกวดวิชามากขึ้น  รอยละ 7.5 
- ทําใหตองวิ่งรอกหาสถานที่สอบตรงเขามหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น   รอยละ 6.8 
- ทําใหเสียคาใชจายจํานวนมากในการสอบหลายๆคร้ัง   รอยละ 6.5 
- อ่ืนๆ อาทิ ตัดโอกาสสอบสําหรับคนท่ีฐานะไมดี ขอสอบยากเกินไป  
  แตละโรงเรียนมีมาตรฐานการใหเกรดไมเทากัน มีการแขงขันกันสูง  ฯลฯ 

 รอยละ 3.1 

 
5. หลักเกณฑที่ใชเลือกมหาวิทยาลยัที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของรัฐ 

- เลือกคณะที่ชอบและตัง้ใจจะเรียนโดยไมสนใจเรื่องสถาบัน รอยละ 55.7 
- เลือกสถาบนัที่ชอบเปนหลัก รอยละ 25.5 
- เลือกคณะ/มหาวิทยาลัยทีมี่คะแนนถึง รอยละ 13.1 
- เลือกตามเพ่ือนเพ่ือจะไดไปเรียนดวยกัน รอยละ 1.1 
- อ่ืนๆ อาทิ เลือกคณะและสถาบันตามทีผู่ปกครองอยากใหเรียน
         อาชีพที่รองรับในอนาคต เปนตน 

รอยละ 4.6 

 
6. เกณฑที่ ใชในการเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน หากพลาดจากแอดมิชชั่น คือ  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

- มีคณะ/หลกัสูตรที่ตองการและมชีื่อเสียง รอยละ 52.1 

- ชื่อเสียงของสถาบันเปนทีย่อมรับในสังคม รอยละ 32.9 
- การเดินทางสะดวกสบาย                     รอยละ 30.5 

- ดูอัตราการไดงานทําของบัณฑิตที่จบ           รอยละ 29.3 

- คาเลาเรียน/ คาเทอมถูก รอยละ 27.9 
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- อาคารเรียน อุปกรณการสอนทันสมัย รอยละ 16.9 

- ดูผลงานและงานวิจัยของคณาจารย          รอยละ 16.2 

- ดูจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. และ สกอ.  รอยละ 15.2 

- ดูจากศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ /มีชื่อเสียง    รอยละ 14.5 

- มีคนรูจัก / รุนพ่ีเรียนอยู           รอยละ 9.3 

 
7. ความม่ันใจตอระบบการเรียนการสอนของไทยในปจจุบัน วาจะทําใหนักเรียนมีศักยภาพดีกวานักเรียนใน

ประเทศอาเซียนมากนอยเพียงใด 
- ม่ันใจมากถึงมากที่สุด รอยละ 25.3
   (โดยแบงเปน มั่นใจมาก  รอยละ 21.9  และมั่นใจมากท่ีสุด  รอยละ 3.4) 

- ม่ันใจนอยถึงนอยที่สุด รอยละ 60.1 

   (โดยแบงเปน มั่นใจนอย  รอยละ 50.6  และมั่นใจนอยท่ีสุด  รอยละ 9.5 )
- ไมม่ันใจเลย รอยละ 14.6 

 
8. ความคาดหวังในการใชชีวติในรั้วมหาวิทยาลัยของนักเรียน ม. ปลาย (มากที่สุด 5 อันดับแรก)  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- คาดหวังวาจะเรียนสบายๆ มีความสุข ไมเครียด รอยละ 27.5 
- คาดหวังวาจะไดเจอสังคมที่ดีระหวางเพ่ือน และการดูแลที่ดีจากรุนพ่ี รอยละ 15.6 
- คาดหวังวาชีวติจะไปดวยดีจนจบการศึกษา รอยละ 10.4 
- คาดหวังวาจะมีความสุขทีไ่ดเรียนคณะที่ชอบ รอยละ 7.3 
- คาดหวังวาเรียนแลวจะนําไปใชงานไดจริง รอยละ 6.2 

 
9. เร่ืองที่อยากฝากให คสช. ปฏิรูปดานการศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

- ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย มีหลากหลายเกินไป อยากใหลดจํานวน
การสอบลง จะทําใหนักเรียนมีโอกาสเทาเทยีมกันในการสอบ 

 รอยละ 27.5

- ลดจํานวนชัว่โมงเรียน หรือคาบเรียนลง  รอยละ 15.8
- ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน ใหเขาใจงายขึ้น สามารถนําไปใชไดจริง 
เนนเขาใจมากกวาทองจํา 

 รอยละ 11.4

- ปรับปรุงใหครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพในการสอนมากขึ้น  รอยละ 10.7
- เพ่ิมเน้ือหาที่ตองไปเรียนพิเศษเพ่ิม ใหมีอยูในการสอนในหองเรียน และใหมี
เน้ือหาตรงกับที่ใชสอบเขามหาวิทยาลัย 

 รอยละ 9.1
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่กําลังรอศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557 ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในประเด็นที่เก่ียวของกับการเรียนใน
โรงเรียน ระบบการสอบเขามหาวิทยาลัย ตลอดจนเกณฑที่ใชในการเลือกมหาวิทยาลัยเพ่ือศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสะทอนมุมมองใหสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบและนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบการสอบเขามหาวิทยาลัยและการปฏิรูปการศึกษา  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 และที่กําลังรอศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557 ทั้งในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,231 คน 
เปนเพศชายรอยละ 50.4 และเพศหญิงรอยละ 49.6  

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดย
อิสระ (Open Ended) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27 – 30 มิถุนายน 2557 
      

วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   1 กรกฎาคม 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ
เพศ   
                        ชาย 620 50.4 
                        หญิง 611 49.6 

รวม 1,231 100.0 
ระดับการศึกษา  
  มัธยมศึกษา ปที่ 4 357 29.0 
  มัธยมศึกษา ปที่ 5 431 35.0 
  มัธยมศึกษา ปที่ 6 400 32.5 
  รอศึกษาตอปริญญาตรี 43 3.5 
  รวม 1,231 100.0 
สังกัดของโรงเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.6  
  รัฐบาล 969 78.7 
  เอกชน 262 21.3 

รวม 1,231 100.0 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 
 

 
 
 


