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    ผลสํารวจเร่ือง  “อะไรทําใหการศึกษาไทยถดถอย ในความคิดเยาวชน” 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เน่ืองในวันที่ 20 กันยายนที่จะถึงน้ีเปนวันเยาวชนแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพ

โพลล)  จึงไดสํารวจความคิดเห็นเยาวชนในหัวขอ “อะไรทําใหการศึกษาไทยถดถอย ในความคิดเยาวชน” 
โดยเก็บขอมูลกับเยาวชนอายุ 15-25 ป ที่พักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 1,167 คน พบวา 

กิจกรรมที่เยาวชนทําแตละวันในชวงเวลาวางหลังจากการเรียน คือ ดูหนัง ฟงเพลง ดูทีวี (รอยละ 
72.2)  รองลงมา เลนอินเทอรเนต เชน facebook,line (รอยละ 63.6) และอานหนังสือ รอยละ 47.1 

เม่ือถามเยาวชนวาเห็นดวยหรือไม หากจะกลาววา “การศึกษาไทยในปจจุบันอยูในยุค ตกต่ํา ยํ่าแย” 
เยาวชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 66.3  เห็นดวยกับคํากลาวดังกลาว (โดยใหเหตุผลวาครู/อาจารยมี
ประสิทธิภาพนอยลง ระบบการเรียนการสอนทําใหนักเรียนขาดความกระตือรือรน ติดโลกออนไลนมาก
ไป ฯลฯ) และมีเพียงรอยละ 7.0 เทาน้ันที่ไมเห็นดวย (โดยใหเหตุผลวา การเรียนการสอนยังดีอยู มีมาตรฐาน 
ไมไดรูสึกแย ฯลฯ) ที่เหลือรอยละ 26.7 ไมแนใจ  

ในสวนของสาเหตุที่ทําใหคุณภาพการศึกษาไทยอันดับแยลงกวาประเทศเพื่อนบาน (จากขอมูลของ 
"World Economic Forum”) เยาวชนรอยละ 70.7 คิดวาสาเหตุดังกลาวเกิดมาจาก ตัวนักเรียนเองท่ีมี
สมาธิ/ความตั้งใจเรียนลดลง เชน ใชเวลากับ social media  และเรื่องอ่ืนๆ มากกวาการเรียน รองลงมา
รอยละ 42.5  คิดวามาจากปญหาการเมืองสงผลทําใหนโยบายการศึกษาไมตอเน่ือง และรอยละ 35.6 คิดวามา
จากหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไมเขมขน  

สําหรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของครู อาจารย ที่เยาวชนเคยพบเห็น คือ สอนแบบปลอยเกรด ไม
เขมงวด ไมจริงจัง (รอยละ 77.0) รองลงมาคือ สอนอยางไมมีความพรอม ไมเตรียมการเรียนการสอน (รอยละ 
64.6) และเนนสอนพิเศษ/เชิญชวนใหเรียนพิเศษ ไมเนนสอนในหองเรียน (รอยละ 56.9) 

สวนดาราที่เยาวชนเห็นวาเปนตนแบบที่ดีในดานการเรียน อันดับ 1 คือ ณเดช คูกิมิยะ (รอยละ 11.7) 
อันดับ 2 คือ ญาญา อุรัสยาและแตว ณฐพร (รอยละ 11.4 เทากัน)  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/  ขาวสังคม/ขาวเยาวชน 

        รวม 5 หนา 

เยาวชน 66.3% เห็นดวยวาการศึกษาไทยในปจจุบนัอยูในยุค ตกต่ํา ยํ่าแย 
70.7 % ยอมรับตัวเองตัง้ใจเรียนลดลง ใชsocial media และเรื่องอ่ืนๆ มากไป  

ทําใหการศึกษาไทยแยกวาประเทศเพือ่นบาน 
77.0% พบพฤติกรรมครสูอนปลอยเกรด ไมเขมงวด ไมจริงจงั 

ยก ณเดช ญาญา แตว  เปนตนแบบดานการเรียน 
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1. กิจกรรมในแตละวันทีเ่ยาวชนทําในชวงเวลาวางหลงัจากการเรียน คือ 
 

ดูหนัง ฟงเพลง ดูทวี ี รอยละ 72.2 

เลนอินเทอรเนต (facebook,line) รอยละ 63.6 

อานหนังสือ รอยละ 47.1 

ออกกําลังกาย รอยละ 39.6 

ทํางานบาน รอยละ 32.0 

ชวยงาน/กิจการครอบครัว รอยละ 26.1 

เลนเกมสออนไลน รอยละ 26.0 

เดินหาง/ซ้ือของ รอยละ 25.9 

เรียนพิเศษ รอยละ 16.0 
ทํากิจกรรมชมรม รอยละ 13.3 

เที่ยวกลางคืน รอยละ 8.0 

อ่ืนๆ อาทิ ทํางานpart time ทําการบาน  ทํารายงาน ฯลฯ รอยละ 5.8 

 
2. เม่ือถามวา เยาวชนเห็นดวยหรือไม ถาจะกลาววา “การศึกษาไทยในปจจุบันอยูในยุค ตกต่ํา ยํ่าแย” 

 

เห็นดวย   รอยละ 66.3
(โดยใหเหตุผลวา ครู/อาจารยมีประสิทธิภาพนอยลง ระบบการเรียนการสอนทําใหนักเรียนขาดความกระตือรือรน 
                             คิดวิเคราะหไมเปน  ขาดความต้ังใจเรียน  ไมชอบอานหนังสือ ติดโลกออนไลนมากไป ฯลฯ
ไมเห็นดวย  รอยละ 7.0
(โดยใหเหตุผลวา บางโรงเรียนสอนไดดี การเรียนการสอนยังดีอยู มีมาตรฐาน ไมไดรูสึกแย ฯลฯ 
ไมแนใจ   รอยละ 26.7

 
 

3. สาเหตุที่ทําใหคุณภาพการศึกษาไทยอันดับแยลงกวาประเทศ เพ่ือนบาน คือ (จากการจัดอันดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในกลุมอาเซยีน ในการประชุมของ"World Economic Forum ” ) 
 

ตัวนักเรยีนเองท่ีมีสมาธิ/ความตัง้ใจเรียนลดลง เชน ใชเวลากบั social 
media  และเรื่องอ่ืนๆ มากกวาการเรียน 

รอยละ 70.7 

ปญหาการเมืองสงผลทําใหนโยบายการศกึษาไมตอเน่ือง   รอยละ 42.5 

หลักสูตรการเรียนการสอนที่ไมเขมขน รอยละ 35.6 

คุณภาพครูผูสอนแยลง(ปลอยเกรด ไมเขมงวด) รอยละ 34.2
ครอบครัว/คนรอบขาง/สังคม ไมเอ้ือตอการศึกษา เรียนรู    รอยละ 24.9 

โรงเรียน/สถาบันการศึกษาไมใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา   รอยละ 24.8 

อ่ืนๆ อาทิ อัดเน้ือหาวิชามากจนเกินไปทาํใหนักเรียนเบื่อ การบานเยอะไมมีเวลา 
             อานหนังสือ ฯลฯ 

รอยละ 6.3 
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 4.  พฤติกรรมตอไปน้ีของ ครู อาจารย ที่เยาวชนเคยพบเห็น 
 

พฤติกรรม เคยเห็น ไมเคยเห็น 
ไมออก

ความเห็น 
สอนแบบปลอยเกรด ไมเขมงวด ไมจริงจัง 77.0 21.3 1.7 
สอนอยางไมมีความพรอม ไมเตรียมการเรียนการสอน 64.6 33.9 1.5 
เนนสอนพิเศษ/เชิญชวนใหเรียนพิเศษ ไมเนนสอนในหองเรียน 56.9 40.4 2.7 
ชอบใชความรนุแรง เฆี่ยนต ีดาทอ แบบไมมีเหตุผล 41.5 55.5 3.0 
ลวนลามทางเพศ/ใชสายตาคุกคาม/หาโอกาสถูกเน้ือตองตัว 22.8 72.9 4.3 
ด่ืมเหลา มีกลิ่นเหลา ในเวลางาน 14.5 81.6 3.9 

 
5.   ดาราที่เยาวชนเห็นวาเปนตนแบบที่ดีในดานการเรียนใหแกเยาวชน 5 อันดับแรก คือ  
      (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบเุอง) 
 

อันดับ 1  ณเดช คูกิมิยะ รอยละ 11.7 

อันดับ 2  ญาญา อุรัสยา  รอยละ 11.4
อันดับ 2  แตว ณฐพร รอยละ 11.4
อันดับ 4  เบเบ ธันยชนก รอยละ 6.8
อันดับ 5  ริท เดอะสตาร รอยละ 6.6
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
      เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนตออันดับการศึกษาของไทยที่ลดลง พฤติกรรมและการเรียน

การสอน ของครู/อาจารยและนักเรียน รวมถึงศิลปนดารา นักรอง ที่เห็นวาเปนบุคคลตนแบบในดานการ
เรียนใหแกเยาวชน เพ่ือสะทอนมุมมองของเยาวชนใหสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบและ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจดําเนินงานตางๆ ตอไป  

 
ประชากรที่สนใจศึกษา 

     การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากเยาวชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 15 – 25 ป  
 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

การสํารวจนี้เปนการวิจัยโดยการเลือกตัวอยางประชากรโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-
probability sampling) จึงเปนการเลือกตัวอยางประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด 
(Open Ended) ซ่ึงนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  11 – 15 กันยายน 2557 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   18 กันยายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 563 48.2 
            หญิง 604 51.8 

รวม 1,167 100.0 
อายุ   
            15 ป - 17 ป 504 43.2 
            18 ป – 25 ป 663 56.8 

รวม 1,167 100.0 
การศึกษา   
            มัธยมปลาย / ปวช. 587 50.3 
            ปริญญาตรี / ปวส. 580 49.7 
                                 รวม 1,167 100.0 

 
 

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 
 
 


