เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว
จานวน 7 หน้า / วันที่ 27 / 07 / 58

ศูนย์วิจยั เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ
ประเมิ นศํกยภาพ (ว่าที่) บัณฑิ ต ตอนที่1 : มิ ติด้านการวางแผนสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย ทัศนคติ วิ ถีทางการเรียนรู้
และการยอมรับแนวทางทุจริ ตเพื่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึง 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วจิ ยั เพือ่ การพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)
ได้ดาเนินโครงการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ต่อประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องวงจรชีวติ ด้าน
การศึกษา โดยการสารวจครัง้ นี้ให้น้ าหนักตัง้ แต่กระบวนการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิธกี ารเรียน
และพัฒนาความรู้ ความสามารถในขณะทีศ่ กึ ษา การวางแผนด้านอาชีพ รวมถึงประเด็นสาคัญอืน่ ๆ อาทิ การเตรียม
ความพร้อมรับมือการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การรับรูแ้ ละการยอมรับพฤติกรรมทุจริตด้านการศึกษา พฤติกรรม
การใช้จ่าย ฯลฯ โดยทาการสารวจจากกลุ่มเป้ าหมายนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตพื้นทีก่ รุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จานวน 14 สถาบัน กระจายครอบคลุมทัง้ สถาบันการศึกษารัฐ เอกชนและราชภัฎ รวม 1,080 ตัวอย่าง
แบ่งการนาเสนอผลเป็ น 2 ส่วน ซึง่ ในส่วนแรกพบประเด็นน่าสนใจหลายประการสรุปได้ดงั นี้
ด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รวั ้ มหาวิทยาลัย นายธน หาพิพฒ
ั น์ ผูอ้ านวยการกล่าวว่า ตัวอย่าง
ทีส่ ารวจร้อยละ 45.7 ตัดสินใจเลือกคณะทีจ่ ะสอบเรียนต่อจากความสนใจของตัวเอง ขณะทีร่ อ้ ยละ 16.0 เลือกคณะ
ทีม่ นใจว่
ั ่ าสอบติดและร้อยละ 13.7 เลือกโดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดการจ้างงาน ทีน่ ่าพิจารณาคือ
ตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 79.6 ระบุว่า มีการเรีย นเพิเศษ เพื่อ เตรีย มความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมี
ค่าใช้จ่ายหลายระดับ ตัง้ แต่ไม่เกิน 2,000 บาทจนถึงเกินกว่า 10,000 บาทต่อเทอม ซึง่ หากพิจารณาจากค่าเฉลีย่
แล้ว พบว่าอยู่ทปี่ ระมาณ 6,000 บาทต่อเทอม และใช้เวลาในการเรียนพิเศษถึงประมาณสัปดาห์ละ 9 ชัวโมง
่ เมือ่ ให้
ประเมินว่าการเรียนพิเศษทีผ่ ่านมามีส่วนช่วยให้ประสบความสาเร็จในการสอบเรียนต่อมากน้อยเพียงใด ร้อยละ
47.3 ประเมินว่ามีส่วนช่วยในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ขณะทีร่ อ้ ยละ 34.1 ประเมินว่ามีส่วนช่วยในระดับปานกลาง
นอกจากนี้เมือ่ ให้เปรียบระหว่างความรูท้ ไี่ ด้ จากการเรียนภาคปกติกบั การเรียนพิเศษว่า มีผลต่อความสาเร็จในการ
สอบเข้า มหาวิท ยาลัย แตกต่ า งกัน อย่ างไร ตัว อย่ า งร้อ ยละ 35.5 ระบุ ว่า การเรีย นพิเ ศษมีผ ลต่ อ การสอบเข้า
มหาวิทยาลัยมากกว่า ขณะทีร่ อ้ ยละ 45.5 ระบุว่ามีผลเท่าๆ กัน มีเพียงร้อยละ 19.5 ทีร่ ะบุว่าการเรียนภาคเรีย น
ปกติมผี ลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าการเรียนพิเศษ
ประเด็นทีพ่ จิ ารณาอีกประการคือ ทัศนคติต่อผลสัมฤทธิทางการศึ
กษาซึง่ นายธน กล่าวว่า ภาพโดยรวม
์
ส่วนใหญ่มที ศั นคติในทิศทางทีด่ ี คือให้ความสาคัญกับผลการเรียน ความรูท้ ไี่ ด้ ตลอดจนเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน แต่ม ี
ข้อสังเกตว่า ตัวอย่างจานวนไม่น้อยถึงประมาณ 1 ใน 3 คือร้อยละ 33.6 ไม่ให้ความสาคัญกับเกรดทีไ่ ด้จากการ
เรีย น (ขอแค่เรียนจบ) นอกจากนี้ร้อ ยละ 29.7 ไม่ใ ห้ความสนใจว่าจะสามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในการทางาน
หรือไม่ (ขอแค่เรียนจบ) และใกล้เคียงกันคือร้อยละ 29.3 ไม่เห็นความจาเป็ นของการแสวงหาความรูใ้ ดๆ เพิม่ เติม
ในช่วงทีก่ าลังศึกษา
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ส่วนการเรีย น ทบทวนบทเรีย น และการเตรีย มความพร้อ มในการสอบ ผลสารวจพบว่า เป็ นประเด็นที่
น่าห่วงใย กล่าวคือแม้ส่วนใหญ่จะระบุวา่ เข้าเรียนสม่าเสมอ แต่พบว่ามีถงึ ประมาณ 1 ใน 4 ทีเ่ ข้าเรียนไม่สม่าเสมอ
แต่เลือกเข้าเรียนเฉพาะวิชาทีช่ อบ หรือทีม่ กี ารเช็คชือ่ รวมถึงไม่ค่อยเข้าเรียน ด้านการทบทวนบทเรียน ร้อยละ
41.7 ระบุไม่มกี ารทบทวนเน้นอ่านช่วงทีม่ กี ารสอบ ขณะทีก่ ารมีส่วนร่วมในห้องเรียน คือการถามตอบหรือแสดง
ความคิดเห็น พบว่ามีเพียงร้อยละ 9.4 ทีร่ ะบุว่ามีส่วนร่วมบ่อย / สม่าเสมอ ขณะทีร่ อ้ ยละ 49.0 มีเป็ นบางครัง้ และ
ร้อยละ 41.7 มีน้อยมาก ถึงไม่มเี ลย ข้อมูลจากการสารวจยังพบว่า มีเพียงส่วนน้อยคือร้อยละ 14.2 ทีเ่ ข้าหาอาจารย์
เพือ่ สอบถามสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจในวิชาทีเ่ รียนอย่างสม่าเสมอ ขณะทีร่ อ้ ยละ 47.3 ระบุว่าน้อยมากจนถึงไม่เคยเลย นาย
ธน ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเตรียมสอบไม่นาน โดยร้อยละ 38.3 อ่านหนังสือช่วงก่อน
สอบเพียง 1-2 วัน ขณะทีร่ อ้ ยละ 37.9 อ่านเตรียมสอบล่วงหน้าเป็ นสัปดาห์ ส่วนกลุม่ ทีเ่ ตรียมตัวล่วงหน้าเป็ นเดือน
กับกลุม่ ทีม่ กี ารทบทวนบทเรียนตลอดมีอยู่รวมกันร้อยละ 23.8 สาหรับเอกสารทีใ่ ช้อ่านเตรียมสอบประมาณครึง่ หนึ่ง
คือร้อยละ 52.6 ทีใ่ ช้สมุดจดของตัวเอง ขณะทีร่ อ้ ยละ 26.6 ซื้อคู่มอื เตรียมสอบมาอ่าน และร้อยละ 20.7 ใช้วธิ ถี ่าย
เอกสารจากสมุดจดของเพือ่ น
ข้อมูลทีน่ ่าสนใจอีกประการจากการสารวจคือ การรับรูแ้ ละการยอมรับในพฤติกรรมทีส่ ่อไปในทางทุจริต
โดยตัวอย่างร้อยละ 51.6 ระบุว่าเคยรับรู/้ พบเห็นการแอบดู ลอกคาตอบเพือ่ นในขณะสอบ รองลงมาร้อยละ 45.3
เคยรับรู/้ พบเห็นพฤติกรรมการจ้างทารายงาน ขณะทีร่ อ้ ยละ 39.1 รับรู/้ พบเห็นว่ามีการแอบจด เอาข้อมูลเข้าห้อง
สอบ นอกจากนี้รอ้ ยละ 13.2 ยังระบุวา่ รับรู/้ พบเห็นว่ามีการทาสิง่ ทีอ่ าจารย์ตอ้ งการเพือ่ เป็ นการแลกเกรด และร้อย
ละ 10.6 เคยรับรู/้ พบเห็นว่ามีการให้คนอื่นไปสอบแทนกัน เมือ่ สอบถามต่อไปถึงระดับการยอมรับต่อพฤติก รรม
ข้างต้น ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ยอมรับ อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตสาหรับ กรณีการจ้างทารายงาน และลอก
ข้อสอบเพือ่ น ทีพ่ บว่ามีตวั อย่างทีร่ ะบุวา่ เป็ นพฤติกรรมทีย่ อมรับได้ถงึ ร้อยละ 25.3 และ 23.9
(พิ จารณาข้อมูลโดยละเอียดได้จาก ตารางที่ 1 ถึง 8)
ตารางที่ 1 วิ ธีการ (หลัก) ที่ใช้เลือกคณะสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
วิ ธีการที่เลือกใช้เลือกคณะสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
เลือกคณะทีม่ นใจว่
ั ่ าสอบติด
เลือกคณะทีส่ นใจเรียน
เลือกคณะทีค่ วามต้องการจ้างงานมาก
เลือกคณะตามเพือ่ น
เลือกตามพ่อ แม่ ผูป้ กครอง
เลือกคณะทีท่ างานแล้วได้คา่ ตอบแทนสูง
รวมทัง้ สิ้ น

ร้อยละ
16.0
45.7
13.7
5.5
8.7
10.4
100.0
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ตารางที่ 2 ช่วงเวลาที่ตดั สิ นใจเลือกคณะที่จะสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
ช่วงเวลาที่ตดั สิ นใจเลือกคณะที่จะสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
เลือกตัง้ แต่กอ่ นเริม่ เรียนม. 4
ระหว่างม. 4-5
เลือกตอนอยู่ ม. 6
รวมทัง้ สิ้ น

ร้อยละ
14.3
28.2
57.5
100.0

ตารางที่ 3 การเรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
การเรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
เรียนพิเศษ
ไม่ได้เรียนพิเศษ
รวมทัง้ สิ้ น

ร้อยละ
79.6
20.4
100.0

ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัยเฉลี่ยต่อเทอม
(ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าเรียนพิ เศษ n = 860)
ค่าใช้จ่ายการเรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
ร้อยละ
ไม่เกิน 2,000 บาท
19.6
2,001 - 4,000 บาท
32.4
4,001 - 6,000 บาท
22.8
6,001 - 8,000 บาท
6.4
8,001 - 10,000 บาท
11.9
มากกว่า 10,000 บาท
6.8
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
หมายเหตุ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเรียนพิ เศษต่อเทอม 6,145 บาท
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ตารางที่ 5 เวลาที่ใช้เรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัยต่อสัปดาห์
(ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าเรียนพิ เศษ n = 860)
เวลาที่ใช้เรียนพิ เศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิ ทยาลัยต่อสัปดาห์
1-3 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
4-6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
7-9 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
10-12 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
มากกว่า 12 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
รวมทัง้ สิ้ น
หมายเหตุ เฉลี่ยเวลาในการเรียนพิ เศษต่อสัปดาห์ 9 ชัวโมง
่

ร้อยละ
16.2
40.0
13.3
15.7
14.8
100.0

ตารางที่ 6 การเรียนพิ เศษช่วยให้ประสบความสําเร็จในการสอบเข้ามหาวิ ทยาลัยระดับใด
(ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าเรียนพิ เศษ n = 860)
การเรียนพิ เศษช่วยให้ประสบความสําเร็จ
ร้อยละ
ในการสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย ระดับใด
ไม่มสี ว่ นช่วยเลย
0.9
มีบา้ งเล็กน้อย
17.7
ปานกลาง
34.1
มาก
40.9
มากทีส่ ดุ
6.4
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนภาคปกติ กับการเรียนพิ เศษ กับผลต่อความสําเร็จ
ในการสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าเรียนพิ เศษ n = 860)
เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนภาคปกติ กับการเรียนพิ เศษ
ร้อยละ
กับผลต่อความสําเร็จในการสอบเข้ามหาวิ ทยาลัย
ภาคเรียนปกติมผี ลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า
19.5
การเรียนพิเศษมีผลต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า
35.5
เท่าๆ กัน
45.5
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
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ตารางที่ 8 ทัศนคติ ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและการนําไปใช้ในมิติ เกรดเฉลี่ย เวลาที่ใช้ในการเรียน
การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ และการแสวงหาความรู้เพิ่ มเติ ม
ทัศนคติ ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาและการนําไปใช้
ร้อยละ
1) ด้านเกรดเฉลีย่
ต้องเกียรตินยิ ม
11.9
ต้องได้เกรดสูง
54.4
ไม่ให้ความสาคัญ (ขอแค่จบการศึกษา)
33.6
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
2) ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการเรียน
จบก่อนเกณฑ์ปกติ (เช่น 3 ปี ครึง่ สาหรับหลักสูตร 4 ปี )
14.1
จบตามเกณฑ์ปกติ
73.1
ไม่ให้ความสาคัญ (ขอแค่จบการศึกษา)
12.9
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
3) ด้านความรู้ทีไ่ ด้
ต้องสามารถเอาไปประยุกต์ในการทางาน
70.3
ไม่จาเป็ นต้องเอาไปใช้กบั การทางาน (ขอแค่จบการศึกษา)
29.7
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
4) ด้านการหาความรู้เพิ ม่ เติ ม
มีความจาเป็ นต้องหาความรูอ้ น่ื เพิม่ เติม
70.7
ไม่จาเป็ น (ขอแค่จบการศึกษา)
29.3
รวมทัง้ สิ้ น
100.0
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ตารางที่ 9 การเรียน การทบทวนบทเรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบ
การเรียน ทบทวนบทเรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบ
1) การเข้าเรียน
สม่าเสมอทุกวิชา
เฉพาะวิชาทีช่ อบเรียน
เฉพาะวิชาทีเ่ ช็คชื่อ
เข้าเรียนน้อย / ไม่คอ่ ยเข้าเรียน
รวมทัง้ สิ้น
2) การทบทวนบทเรียน
ทุกวันหลังเลิกเรียน
ทุกสัปดาห์
ทุก 2-3 สัปดาห์หรือนานกว่า
ไม่ทบทวนบทเรียน อ่านตอนสอบเลย
รวมทัง้ สิ้น
3) การถาม ตอบ แสดงความเห็นในชั ่วโมงเรียน
สม่าเสมอ / บ่อย
เป็ นบางครัง้
น้อยมาก
ไม่เคยเลย
รวมทัง้ สิ้น
4) การเข้าพบอาจารย์เพือสอบถามสิ
่
ง่ ทีไ่ ม่เข้าใจในวิชาทีเ่ รียน
สม่าเสมอ / บ่อย
เป็ นบางครัง้
น้อยมาก
ไม่เคยเลย
รวมทัง้ สิ้น
5) ระยะเวลาในการเตรียมสอบ
ทบทวนบทเรียนอยู่ตลอด
อ่านก่อนสอบเป็ นเดือน
อ่านก่อนสอบเป็ นสัปดาห์
อ่านช่วงใกล้สอบ (1-2 วันก่อนสอบ)
รวมทัง้ สิ้น
6) สมุดจดหรือหนังสือทีใ่ ช้อ่านเตรียมสอบ
ของตัวเอง
ถ่ายเอกสารของเพื่อน / คนอื่น
ซือ้ คูม่ อื เตรียมสอบมาอ่าน
รวมทัง้ สิ้น

ร้อยละ
74.7
14.9
7.9
2.5
100.0
7.3
19.4
31.7
41.7
100.0
9.4
49.0
31.1
10.6
100.0
14.2
38.5
36.5
10.8
100.0
6.6
17.2
37.9
38.3
100.0
52.6
20.7
26.6
100.0

SAB - 6 / 7

ตารางที่ 10 การรับรู้ และการยอมรับพฤติ กรรมการทุจริ ตในการสอบและการให้คะแนน
การรับรู้ และการยอมรับพฤติ กรรมการทุจริ ตในการสอบ เคยพบเห็น
ยอมรับได้
และการให้คะแนน
ร้อยละ
ร้อยละ
การทาสิง่ ทีอ่ าจารย์ตอ้ งการเพือ่ แลกเกรด
13.2
8.1
แอบจด เอาข้อมูลเข้าห้องสอบ
39.1
13.1
แอบดู ลอกคาตอบเพือ่ น
51.6
23.9
ไม่ทารายงานเอง ใช้วธี จี า้ งทา
45.3
25.3
ทารายงานโดยวิธคี ดั ลอกงานเก่า ทีเ่ คยทาไว้กอ่ นหน้า
38.0
16.3
ให้คนอืน่ ไปสอบแทน
10.6
3.7

ดําเนิ นการสํารวจโดย
โทร 0 2941 1757

ศูนย์วจิ ยั เพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)
อีเมล์ research@sabcentre.com
Web site: http://www.sabcentre.com
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