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นักเรียน ม.ปลาย 71.8% เหน็ด้วยว่าการเปล่ียนรปูแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั สามารลดความ 
                                        เหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียมในการสอบได้ 
      53.5% ระบสุ่งผลกระทบต่อการเตรียมตวัสอบ ต้องวางแผนอ่านหนังสือใหม่หมด 
     ทัง้กงัวลว่าสอบเพียงครัง้เดียวไม่มีโอกาสสอบแก้ตวัและมีโอกาสสอบติดน้อยลง 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “นักเรียน ม.ปลายคิดอย่างไร กบัการเปล่ียนรปูแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ปี 2561”  

 เน่ืองด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ(ทปอ.) มีมติปรับเปลี่ยนวิธีคัดเลือกนิสิต นักศึกษาเข้า
มหาวทิยาลยั แทนระบบแอดมชิชัน่ ในปีการศกึษา 2561 กรุงเทพโพลล์ โดยศูนยว์จิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ  จงึ
สํารวจความคิดเห็นของนักเรยีน ม.ปลาย เรื่อง “นักเรียน ม.ปลายคิดอย่างไร กบัการเปล่ียนรูปแบบการ
คดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ปี 2561” โดยเก็บขอ้มูลจากเยาวชนที่เรยีนอยู่ชัน้ ม.4 – ม.6 ในกรุงเทพมหานคร 
จาํนวนทัง้สิน้ 1,218 คน พบวา่ 
 นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.2 ทราบแล้วว่า มีการเปล่ียนรปูแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษา 2561 แทนระบบแอดมิชชัน่ ขณะทีร่อ้ยละ 10.8 ยงัไมท่ราบ 

 โดยนักเรียน ม.ปลายร้อยละ 71.8 เหน็ด้วยว่า สามารถลดความเหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียม

ในการสอบระหว่างนักเรียนท่ีมีฐานะทางบ้านดีกบันักเรียนท่ีมีฐานะทางบ้านด้อยกว่าได้ รองลงมารอ้ยละ 

66.1 เหน็ดว้ยว่า สามารถแก้ปญัหาเรื่องการเสยีค่าใช้จ่ายในการสอบหลายครัง้ และรอ้ยละ 63.0 เหน็ด้วยว่า

สามารถแกป้ญัหาเดก็เก่งสอบตรงตดิหลายทีท่าํใหไ้ปกนัทีข่องเดก็คนอื่นๆ 

 ทัง้น้ีนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.5 ระบุว่าการปรบัเปล่ียนรูปแบบดงักล่าวมีผลต่อการเตรียมตวั
สอบเข้ามหาวิทยาลยั เพราะทําใหต้อ้งวางแผนการอ่านหนังสอืใหม่ทัง้หมด ไม่รูแ้นวขอ้สอบ ขณะที ่รอ้ยละ 46.5 
ระบุวา่ไมส่ง่ผลกระทบ เพราะมเีวลาเตรยีมตวัทนัอยูแ่ลว้ ทุกคนจะไดเ้ทา่เทยีมกนั ไมต่อ้งสอบหลายครัง้ 
 ส่วนเรื่องท่ีกงัวลมากท่ีสุดเม่ือเปล่ียนรูปแบบการสอบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยันัน้ ร้อยละ 47.0 
ระบวุ่าไม่มีโอกาสสอบแก้ตวัเพราะสอบเพียงครัง้เดียว รองลงมารอ้ยละ 25.5 ระบุว่าโอกาส/ตวัเลอืกในการสอบ
ติดมหาวิทยาลัยของรัฐน้อยลง และ ร้อยละ 12.9 ระบุว่าไม่ทราบสูตร/เกณฑ์การคิดคะแนนสอบของแต่ละ
มหาวทิยาลยั  

 เม่ือถามถึงหลกัเกณฑ์ท่ีใช้เลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษาของรฐั นักเรยีน

ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 ระบุว่า เลือกคณะที่ชอบและอยากเรยีนเป็นหลกั รองลงมาร้อยละ 20.4 ระบุว่าเลือก

สถาบนัทีช่อบเป็นหลกั และรอ้ยละ 6.5 ระบุวา่ เลอืกคณะใดกไ็ดท้ีม่คีะแนนถงึ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็เยาวชน       (รวม 6 หน้า) 
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 สําหรบัความเห็นต่อการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัด้วยระบบใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ว่าจะ

นําไปสู่การพฒันาระบบการเรียนการสอนของไทยได้หรือไม่ นัน้  ร้อยละ 28.6 คิดว่าได้ ขณะทีร่อ้ยละ23.2 

คดิวา่ไมไ่ด ้และมถีงึรอ้ยละ 48.2 ระบุวา่ไมแ่น่ใจ  

 ทัง้น้ีเรื่องท่ีคิดว่าการศึกษาไทยควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนท่ีสุดคือควรลดเน้ือหาท่ีไม่จาํเป็น ลด

ทฤษฎี เพ่ิมการปฏิบติัและการนําไปใช้ได้จริง(ร้อยละ 23.2) รองลงมาคอื ประสทิธภิาพในการสอนผูส้อน การ

ใชส้ือ่และเทคนิคในการสอนของครเูพือ่สือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจ (รอ้ยละ 17.5) และควรสอบเท่าทีจ่าํเป็น ออกขอ้สอบ

ถูกตอ้งมมีาตรฐาน ไมค่วรเกนิจากหลกัสตูรทีเ่รยีน (รอ้ยละ 17.2) 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. การทราบเรื่องการเปล่ียนรูปแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ปีการศึกษา 2561 แทนระบบแอด

มิชชัน่ 
 

ทราบ ร้อยละ 89.2

ไมท่ราบ ร้อยละ 10.8 

 
2. ความเหน็ต่อการเปล่ียนรปูแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั เพ่ือแก้ปัญหาต่อไปน้ี 
 

ประเดน็ 
เหน็ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

เพ่ือลดความเหล่ือมลํา้และความไม่เท่าเทียมในการสอบระหว่าง
นักเรียนท่ีมีฐานะทางบา้นดีกบันักเรียนท่ีมีฐานะทางบา้นด้อยกว่า   

71.8 14.4 13.8 

เพือ่แกป้ญัหาเรือ่งการเสยีคา่ใชจ้า่ยในการสอบหลายครัง้  66.1 21.4 12.5 

เพือ่แกป้ญัหาเดก็เก่งสอบตรงตดิหลายทีท่าํใหไ้ปกนัทีข่องเดก็คนอื่นๆ 63.0  20.4 16.6 

เพือ่แกป้ญัหาเดก็นกัเรยีน วิง่รอกสอบตรงเขา้มหาวทิยาลยัรฐั 48.2  28.7 23.1 

เพือ่ลดปญัหา การหาทีก่วดวชิามากขึน้/กวดวชิามากเกนิความจาํเป็น 48.1 31.6 20.3 
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3.  ความเหน็ต่อ การเปล่ียนรปูแบบการสอบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ว่าจะทาํให้กระทบต่อการเตรียม

ตวัสอบเข้ามหาวิทยาลยัหรือไม่ 

  

ส่งผลกระทบ ร้อยละ 53.5 

   เพราะ ทําใหต้อ้งวางแผนการอ่านหนงัสอืใหม่ทัง้หมด ตอ้งอ่านหนังสอืหนักกว่าเดมิ ไม่รูแ้นว

ขอ้สอบ เป็นกงัวล และมคีนสอบเพิม่ขึน้ คนเรยีนไมเ่ก่งมโีอกาสน้อยลง เป็นตน้  

ไมส่ง่ผลกระทบ รอ้ยละ 46.5 

 เพราะ มเีวลาเตรยีมตวัทนัอยูแ่ลว้ ทุกคนจะไดเ้ทา่เทยีมกนั ไมต่อ้งสอบหลายครัง้ เป็นตน้ 

 

4. เร่ืองท่ีกงัวลมากท่ีสดุเม่ือเปล่ียนรปูแบบการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยั ในปีการศึกษา 2561 
  

ไม่มีโอกาสสอบแก้ตวัเพราะสอบเพียงครัง้เดียว ร้อยละ 47.0 

โอกาส/ตวัเลอืกในการสอบตดิมหาวทิยาลยัของรฐัน้อยลง รอ้ยละ 25.5 
ไมท่ราบสตูร/เกณฑก์ารคดิคะแนนสอบของแต่ละมหาวทิยาลยั รอ้ยละ 12.9 

โปรแกรมการคดิคะแนนผดิพลาด  รอ้ยละ 2.1 

อื่นๆ อาท ิอาจะจะไมไ่ดเ้รยีนในคณะทีช่อบ  รอ้ยละ 1.1 

ไมก่งัวล รอ้ยละ 11.4 
 

5.  หลกัเกณฑท่ี์ใช้เลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษาของรฐั 
  

เลือกคณะท่ีชอบและอยากเรียนเป็นหลกั ร้อยละ 66.7 
เลอืกสถาบนัทีช่อบเป็นหลกั   รอ้ยละ 20.4 
เลอืกคณะใดกไ็ดท้ีม่คีะแนนถงึ รอ้ยละ 6.5 
เลอืกตามผูป้กครอง/คนในครอบครวัเหน็ชอบ รอ้ยละ 3.6 
อื่นๆ อาทิ เลือกสถาบันที่คณะนัน้ๆมีชื่อเสียง เลือกที่เดินทาง
สะดวก และคา่เทอมไมแ่พงมาก เลอืกตามเพือ่น ฯลฯ 

รอ้ยละ 2.8 

 
6. ความเหน็ต่อการคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัด้วยระบบใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ว่าจะนําไปสู่การ

พฒันาระบบการเรียนการสอนของไทยได้หรือไม่ 
 

คิดว่าได้ ร้อยละ 28.6

คดิวา่ไมไ่ด ้ รอ้ยละ 23.2 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 48.2
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7. เร่ืองท่ีการศึกษาไทยควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก (เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

ควรลดเน้ือหาท่ีไม่จาํเป็น ลดทฤษฎี เพ่ิมการปฏิบติัและการนําไปใช้ได้จริง ร้อยละ 23.2 

ประสทิธภิาพในการสอนผูส้อน การใชส้ือ่และเทคนิคในการสอนของครเูพือ่สือ่ให้

นกัเรยีนเขา้ใจ โดยไมต่อ้งไปเรยีนพเิศษเพิม่ 
รอ้ยละ 17.5 

ควรสอบเท่าทีจ่ําเป็น ออกขอ้สอบถูกตอ้งมมีาตรฐาน ไม่ควรยากเกนิไป และเกนิ

จากหลกัสตูรทีเ่รยีน   
รอ้ยละ 17.2 

ควรใหม้มีาตรฐานเหมอืนกนัทุกโรงเรยีนเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศกึษา รอ้ยละ 13.4

ควรลดการบา้น และรายงาน เพือ่จะไดม้เีวลาพกัผอ่นและอา่นหนงัสอืสอบ รอ้ยละ 8.5
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนม.ปลาย เกีย่วกบัการเปลีย่นรปูแบบการคดัเลอืกเขา้มหาวทิยาลยั

ในปีการศึกษา 2561 แทนการสอบแอดมชิชัน่ ในประเด็นต่างๆ แนวทางการเลือกเรยีนในระดบัอุดมศึกษา 

ตลอดจนเรื่องทีต่อ้งการใหก้ารศกึษาไทไขอยา่งเรง่ด่วน ซึง่ผลสาํรวจทีไ่ดจ้ะช่วยสะทอ้นมุมมองของประชาชนให้

สงัคม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจดําเนินนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ต่อไป 
 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

    การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากนักเรยีนที่กําลงัศกึษาอยู่ในระดบั ม.4 – ม.6 ทัง้โรงเรยีนรฐับาลและ

เอกชน ในกรุงเทพฯ ดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 

1,218 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 47.4 และเพศหญงิรอ้ยละ 52.6     
  

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 

วิธีการรวบรวมข้อมลู  

 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั โดยเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีม่โีครงสรา้งแน่นอน  

ซึง่เป็นขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปิด (Open Ended) จากนัน้คณะ

นกัวจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  8 – 14 กนัยายน  2559 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  17 กนัยายน 2559 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
             ชาย 577 47.4 
             หญงิ 641 52.6 

รวม 1,218 100.0 

ระดบัการศึกษา   
  ม.4 374 30.7 
  ม.5 386 31.7 
  ม.6 458 37.6 

รวม 1,218 100.0 
ประเภทโรงเรียน   
  รฐับาล 1011 83.0 
  เอกชน 207 17.0 

รวม 1,218 100.0 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


