
           
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
นักเรียนคิดอยางไรกับการสอบแอดมิสชั่นสระบบใหม 

 
   เน่ืองจากการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาดวยระบบกลาง หรือ  

แอดมิสชั่นส ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑใหมโดยจะเริ่มใชสําหรับการสอบคัดเลือกในปการศึกษา 2553 ที่จะ
ถึงนี้เปนปแรก และในชวงวันที่ 11-19 กรกฎาคมนี้ จะมีการจัดทดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และการทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสอบแอดมิสชั่นสระบบใหม ศูนยวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “นักเรียนคิดอยางไรกับ
การสอบแอดมิสชั่นสระบบใหม” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนรัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 1,549 คน เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคมที่ผานมา สรปุ
ผลไดดังน้ี 

 
1. การไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแอดมิสชั่นสระบบใหมของนักเรียนชั้น ม.6

  
- ไดรับทราบขอมูลเพียงพอแลว   รอยละ 34.2 

  - ยังไดรับทราบขอมูลรายละเอียดไมเพียงพอ รอยละ 65.8 
 

2. ความเหมาะสมของหลักเกณฑการสอบแอดมิสชั่นสระบบใหม  
   (สอบถามเฉพาะผูที่ระบุวาไดรับทราบขอมูลเพียงพอแลว) 
 
  - เห็นวาเหมาะสมดีแลว  รอยละ  16.4 
         - เห็นวาไมเหมาะสม  รอยละ  51.8 
      (โดยใหเหตุผลวา ขอสอบยากเกินไป หลักเกณฑเง่ือนไขยุงยากวุนวาย อานหนังสือไมทัน  
ยังเรียนไมครบหลักสูตร เปนตน) 
  - ไมแนใจ   รอยละ 31.8 
 
 
 
 



 2
3. ความคิดเห็นตอความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และการทดสอบ
ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) พบวาสวนใหญเห็นวาเรื่องที่ดําเนินการไดเหมาะสมดี
แลวไดแก การกําหนดชวงเวลาในการสอบ การเปดโอกาสใหสอบไดตั้งแตชั้น ม.5  การใชชองทาง
สมัครสอบผานระบบอินเทอรเน็ต การกําหนดสถานที่สอบ และการประชาสัมพันธแจงขาว
เก่ียวกับการสอบ สวนที่ไมเหมาะสมคือ เร่ืองเน้ือหาของขอสอบ และคาสมัครสอบที่แพงเกินไป  
โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
 

ประเด็น เหมาะสม 
(รอยละ) 

ไมเหมาะสม 
(รอยละ) 

 การกําหนดชวงเวลาในการสอบ (จัดสอบปละ 
3 คร้ัง ในเดือน มี.ค. ก.ค. และ ต.ค.) โดย
สามารถเลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาใช 

73.1 26.9 
โดยใหเหตุผลวา ชวงเวลาสอบติดกันเกินไปอาน
หนังสือไมทัน ยังเรียนไมครบหลักสูตร จํานวนครั้ง
ในการจดัสอบมากเกินไปสรางความเครียดและ
กดดัน 

 การเปดโอกาสใหสอบไดตัง้แตช้ัน ม.5 71.0 29.0 
โดยใหเหตุผลวา ยังเตรียมตวัไมพรอม และเนื้อหาที่
ใชในการสอบเปนของ ม . 6 

 เนื้อหาของขอสอบ 41.9 58.1 
โดยใหเหตุผลวา ยากและสบัสน เนื้อหาบางเรื่อง 
ยังไมเคยเรียน 

ชองทางการสมัคร (ผานระบบอินเทอรเน็ต) 71.2 28.8 
โดยใหเหตุผลวา บางคนไมมีคอมพิวเตอรและอิน
เทอรเนตใช  เว็บไซตลมบอย  และทําใหเด็ก
ตางจังหวัดเสยีเปรียบ 

คาสมัครสอบ (วิชาละ200) 30.1 69.9 
โดยใหเหตุผลวา คาสมัครสอบแพงเกนิไป  

 การกําหนดสถานที่สําหรับเปนสนามสอบ 67.2 32.8 
โดยใหเหตุผลวา สนามสอบไกล เดินทางไมสะดวก 
รอนสงผลใหทําขอสอบไดไมเต็มที ่

การประชาสัมพันธแจงขาวเกี่ยวกับการสอบ 52.4 47.6  
โดยใหเหตุผลวาไมคอยไดยนิขาว  ชองทางในการ
นําเสนอขาวนอยทําใหรูขาวชา ไมทั่วถึง 
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4. ความมั่นใจวาจะสามารถทําขอสอบ GAT และ PAT ไดโดยไมตองไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม  
 
 - ม่ันใจ    รอยละ 11.4 
    (โดยแบงเปน ม่ันใจมากรอยละ 2.9 และคอนขางม่ันใจรอยละ 8.5) 
 - ไมมั่นใจ  รอยละ 88.6 

   (โดยแบงเปนไมม่ันใจเลยรอยละ 38.3 และไมคอยม่ันใจรอยละ 50.3) 
   
5. เร่ืองที่นักเรียนเห็นวาควรปรับปรุงแกไขในการสอบ GAT และ PAT มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 
 - ขอสอบยากเกินไป เน้ือหาไมตรงกับที่เรียน ยังเรียนไมครบหลักสูตร..............รอยละ 26.3 
 
 - ขอสอบ GAT เขาใจยากตองใชเวลาทําความเขาใจนานไมเหมาะกับ 
            การวัดผลในชวงเวลาจํากัด และไมมีเน้ือหาใหอานเพื่อเตรียมตัวลวงหนา.............รอยละ 23.2 
 
 - คาสมัครสอบ แพงเกินไป ตัดโอกาสคนที่มีฐานะยากจน.......................................รอยละ 11.2  
 
          - ชวงเวลาในการจัดสอบไมควรใกลกับชวงที่โรงเรียนจัดสอบตามปกต ิ
            ทําใหอานหนังสือไมทัน.......................................................................................รอยละ 8.1 
 

- สนามสอบไกล เดินทางไมสะดวก และอยากสอบที่โรงเรียนตัวเองมากกวา............รอยละ 8.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6 สังกัดรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพหานครและ
ปริมณฑลในประเด็นตอไปน้ี 

1. ความเพียงพอในการไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน  
    สถาบันอุดมศึกษาดวยระบบกลาง หรือ แอดมิสชั่นส  
2. ความเห็นตอหลักเกณฑการสอบแอดมิสชั่นสที่ใชอยูในปจจุบัน 
3. ความเหมาะสมในการจัดสอบความถนัดทั่วไป(GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ  
    (PAT) ตามหลักเกณฑที่เปนอยูในปจจุบนั ในประเด็นตางๆ 
4. ความมั่นใจวาจะสามารถทําขอสอบ GAT และ PAT ไดโดยไมตองไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม 
5. เรื่องที่เห็นวาควรปรับปรุงแกไขในการสอบ GAT และ PAT มากที่สุด 5 อันดับแรก 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดรัฐบาล และเอกชน 

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 46 แหง ดวยวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวธิีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั 
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,549 คน เปนเพศชายรอยละ 43.6   และเพศหญิงรอยละ 56.4 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  9 กรกฎาคม  2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 676 43.6 
            หญิง 873 56.4 

รวม 1,549 100.0 
สังกัดโรงเรียน   
            รัฐบาล 1088 70.2 
            เอกชน 461 29.8 
                                รวม 1,549 100.0 

 
 
 
 
 


