
 
เอนทรานซ  ปญหาคาใจ 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ   

  การสํารวจครัง้นี้  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นของเยาวชนที่กําลังสมัครเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลยั  
ในประเด็นดังนี้ 

• การรับทราบขาวการรั่วไหลของขอสอบเอนทรานซ 
• ความเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กอ.) 
• เชื่อหรือไมวา การสอบเอนทรานซในปนี้ยังคงความยุตธิรรมสําหรับทกุคน 
  ไมเวนแมแตลูกหลานผูมีอํานาจทางการเมือง 
• ความศักดิ์สิทธิ์และนาเชื่อถอืของระบบการสอบเอนทรานซ 
• การยกเลิกผลการสอบและจดัสอบใหมสําหรับผูที่มีคะแนนสอบ 2 ครัง้ตางกันผิดปกติ และ 
• ความเห็นเกีย่วกับการยกเลกิระบบเอนทรานซแลวใชระบบ GPA (คะแนนเฉลี่ย) แทน 

  ระเบียบวิธกีารสํารวจ 
          การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางเยาวชนที่กําลงัสมัครเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลยั ในบริเวณศูนยรับสมัคร  
        3  จุด คือ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร  และจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                 สุมประชากรเปาหมายท่ีจะสัมภาษณ    ไดตวัอยางท้ังสิ้นจํานวน  891  คน  
          ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
                     ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%   
         วธิีเกบ็รวบรวมขอมูล 
                 การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม ในเรื่อง  “ เอนทรานซ  ปญหาคาใจ” 
         ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู     • 8  เมษายน  2547   
         วันที่เผยแพรผลการสํารวจ     • 9  เมษายน  2547   
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ผลการสํารวจ 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิสีํารวจภาคสนาม ณ บริเวณศนูยรับสมัครเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย  

จํานวน  891   คน       เปนชาย รอยละ 48.1  เปนหญิง รอยละ 51.9 
กลุมตวัอยาง รอยละ 28.8  มีอายุ 17 ป      รอยละ 55.0   มีอายุ 18 ป   รอยละ 18.2 มีอาย ุ19 ป และ 

รอยละ 6.0  มีอายุ 20 ปข้ึนไป          
1.   กลุมตวัอยางรอยละ 91.4  ทราบขาวการรัว่ไหลของขอสอบเอนทรานซ  และรอยละ 8.6 ไมทราบขาวดังกลาว  
2.   โดยทีก่ลุมตวัอยางรอยละ 63.7 เชื่อวาขอสอบเอนทรานซรัว่จริง    ในขณะทีร่อยละ  26.5 ไมแนใจ   รอยละ 6.5 ไมเชื่อ 
       และรอยละ 3.3 ไมมีความเห็น 
3.   จากกรณีขาวขอสอบเอนทรานซรัว่นี ้  กลุมตวัอยางรอยละ 39.3 ไมเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช  จันทรศร  
      เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กอ.)    รอยละ 37.5 ไมแนใจ    รอยละ 11.1 เชื่อ  และรอยละ 12.1 ไมมีความเห็น 
4.   กลุมตวัอยางรอยละ 52.6  คิดวาเปนการเหมาะสม ท่ีจะยื่นถวายฏีกาตอสํานกัพระราชวัง กรณีปญหาการเอนทรานซ 
      ในปนี้    รอยละ 20.5 คิดวาไมเหมาะสม   และอีกรอยละ 26.8 ไมมีความเห็น 
5.   กลุมตวัอยางรอยละ 63.7  ระบุวา หากมีการรัว่ของขอสอบจริง ถือวาเปนการทุจริตทางนโยบาย   ขณะทีร่อยละ 16.7   
      ระบวุาไมถือวาทจุริตทางนโยบาย   และรอยละ 19.5 ไมมีความเห็น 
6. กลุมตวัอยางรอยละ 55.1  ระบุวา จากขาวขอสอบเอนทรานซรัว่ครั้งนี ้ทําใหความเชือ่ถือศรัทธาท่ีมีตอพรรครัฐบาลนี้

ลดลง   รอยละ 21.3 ระบุวา ความเชื่อถือศรทัธายังเหมือนเดิม   รอยละ 16.6  ระบวุา ไมไดศรัทธาอยูแลว    รอยละ 3.7  
ระบวุา ความเชื่อศรัทธาเพิ่มขึ้น และรอยละ 3.3 ไมมีความเห็น    

7. กลุมตวัอยางรอยละ 52.4 ไมเชื่อวาการสอบเอนทรานซในปน้ี ยังคงความยุตธิรรมสําหรับทกุคน ไมเวนแมแตลูกหลาน
ผูมีอาํนาจทางการเมอืง    รอยละ 32.3 ไมแนใจ   รอยละ 10.1 เชื่อ   และรอยละ 5.2 ไมมีความเห็น 

8. กลุมตวัอยางรอยละ 44.1  ใหความเห็นวา ระบบการสอบเอนทรานซเขามหาวิทยาลยัในความรูสึกขณะนี ้ มีความ 
ศักดิ์สิทธิแ์ละนาเชือ่ถือปานกลาง    รอยละ 33.6  ระบ ุมีความศักดิ์สิทธิ์และนาเชื่อถอืนอย    ในขณะนีร้อยละ 9.8  
ระบวุา ไมมีเลย    รอยละ 7.1  ระบวุา มีมาก   และรอยละ 5.5 ไมมีความเห็น 

9. กลุมตวัอยางรอยละ 47.5  เห็นดวย หากใหมีการยกเลกิผลการสอบและจัดสอบใหมสาํหรับคนที่มีคะแนนสอบ 2 ครั้ง
ตางกนัผดิปกต ิ  รอยละ 31.5 ไมเห็นดวย  และรอยละ 21.0 ไมมีความเห็น 

10. โดยที่กลุมตวัอยางรอยละ 57.1 ไมเห็นดวย หากอกี 2 ปขางหนาจะยกเลิกระบบเอนทรานซ และใชระบบคะแนนสะสม
เฉลี่ย  (GPA) แทน    รอยละ 25.1 เห็นดวย    และรอยละ 17.7 ไมมีความเห็น 
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วิเคราะหเชิงลึก 
 

ประชาชนจํานวนไมนอยที่มคีวามกังขาวาทําไมเมื่อมีขาวการรั่วของขอสอบเอนทรานซ รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงศกึษาธิการจึงไมดําเนินการตรวจสอบความผิดปกตินี้อยางเรงดวน แตกลับมีทีทาวาจะชาและยดืเยื้อออกไปอีก 
 ประชาชนมีความเห็นวา ควรจะนํานกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบผิดปกติทั้งหมด  มาทําการสอบใหมอีกครั้ง เพื่อไม
ตองเคลือบแคลงใจอกีตอไปหากผลการสอบออกมาใกลเคียงกับครั้งที่มปีญหานี ้ จะไดเชื่อวาสอบไดคะแนนสูงเพราะ
เตรยีมตัวมาดจีริง ๆ 
 หากผลพิสูจนออกมาวาขอสอบรั่วจรงิ จะมีผลกระทบดานลบโดยตรงกับศรัทธาที่มตีอรัฐมนตรแีละรัฐบาล 
 ประชาชนยังอยากใหการสอบเอนทรานซคงมีอยู แทนที่จะใชเฉพาะคะแนนเฉลีย่สะสม (GPA) แทน 
 

ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
 

• ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 429 48.1 
            หญิง 462 51.9 
อาย ุ:   
            17 ป 184 28.8 
            18 ป 490 55.0 
            19 ป 162 18.2 
             20 ปขึ้นไป 55 6.0 

 
 
ตารางที่ 1  ทานทราบขาวการรัว่ไหลของขอสอบเอนทรานซ หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ทราบ 814 91.4 
ไมทราบ 77 8.6 
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ตารางที่ 2  ตามที่มีขาววา ขอสอบเอนทรานซรัว่ ทานเชื่อหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 568 63.7 
ไมเชื่อ 58 6.5 
ไมแนใจ 236 26.5 
ไมมีความเหน็ 29 3.3 

 
 
ตารางที่ 3   จากกรณ ีขาวขอสอบเอนทรานซรัว่นี ้ทานเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของ ร.ต.อ.วรเดช  จันทรศร    

            เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา (กอ.) หรือไม 
 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 99 11.1 
ไมเชื่อ 350 39.3 
ไมแนใจ 334 37.5 
ไมมีความเห็น 108 12.1 

 
 
ตารางที่ 4  ทานคิดวา การยืน่ถวายฏกีาตอสํานักพระราชวัง กรณีปญหาการเอนทรานซในปนี้ เหมาะสมหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เหมาะสม 469 52.6 
ไมเหมาะสม 183 20.5 
ไมมีความเหน็ 239 26.8 

 
 
ตารางที่ 5  หากมกีารรัว่ของขอสอบจริง ทานคิดวาเปนการทจุรติทางนโยบาย หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เปน 568 63.7 
ไมเปน 149 16.7 
ไมมีความเหน็ 174 19.5 
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ตารางที่ 6   จากขาวขอสอบเอนทรานซรัว่ครั้งนี้ มผีลตอความเชือ่ถือศรัทธาตอพรรครัฐบาลนีอ้ยางไร 
 จํานวน รอยละ 
ความเชือ่ถอืศรัทธาเพิ่มขึน้ 33 3.7 
ความเชื่อถือศรัทธาลดลง 491 55.1 
ความเชือ่ถอืศรัทธาเหมอืนเดิม 190 21.3 
ไมไดศรัทธาอยูแลว 148 16.6 
ไมมีความเหน็ 29 3.3 

 
 
ตารางที่ 7  ทานเชือ่หรอืไมวา การสอบเอนทรานซในปน้ี ยังคงความยุติธรรมสําหรบัทุกคน ไมเวนแมแตลกูหลาน 
                  ผูมอีํานาจทางการเมือง   

 จํานวน รอยละ 
เชื่อ 90 10.1 
ไมเชื่อ 467 52.4 
ไมแนใจ 288 32.3 
ไมมีความเหน็ 46 5.2 

 
 
ตารางที่ 8  ระบบการสอบเอนทรานซเขามหาวิทยาลยัในความรูสกึของทานขณะน้ี  มีความศักดิ์สิทธิแ์ละนาเชือ่ถือ เพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
มาก 63 7.1 
ปานกลาง 393 44.1 
นอย 299 33.6 
ไมมีเลย 87 9.8 
ไมมีความเหน็ 49 5.5 
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ตารางที่ 9  หากใหยกเลิกผลการสอบและจดัสอบใหมสําหรับคนที่มคีะแนนสอบ 2 ครั้งตางกันผิดปกติ ทานเห็นดวยหรอืไม 
 จํานวน รอยละ 
เหน็ดวย 423 47.5 
ไมเห็นดวย 281 31.5 
ไมมีความเหน็ 187 21.0 

 
 
ตารางที่ 10  ทานเห็นดวยหรอืไม หากอีก 2 ปขางหนาจะยกเลกิระบบเอนทรานซ และใชระบบคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) แทน 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 224 25.1 
ไมเหน็ดวย 509 57.1 
ไมมีความเหน็ 158 17.7 

 


