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ประเมินศกํยภาพ (ว่าท่ี) บณัฑิต ตอนท่ี1 : มิติด้านการวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลยั ทศันคติ วิถีทางการเรียนรู้  

และการยอมรบัแนวทางทุจริตเพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
 

 

ศนูยวิ์จยัเพ่ือการพฒันาสงัคมและธรุกิจ 
 

    
 

  
ในช่วงระหว่างวนัที ่15 มถิุนายนถงึ 24 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วจิยัเพือ่การพฒันาสงัคมและธุรกจิ (SAB) 

ได้ด าเนินโครงการส ารวจทศันคตแิละพฤตกิรรมของนักศกึษามหาวทิยาลยั ต่อประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งวงจรชวีติด้าน
การศกึษา โดยการส ารวจครัง้นี้ใหน้ ้าหนักตัง้แต่กระบวนการเตรยีมความพรอ้มสอบเขา้มหาวทิยาลยั วธิกีารเรยีน
และพฒันาความรู ้ความสามารถในขณะทีศ่กึษา การวางแผนดา้นอาชพี รวมถงึประเดน็ส าคญัอืน่ๆ อาท ิการเตรยีม
ความพรอ้มรบัมอืการเขา้ร่วมประชาคมอาเซยีน การรบัรูแ้ละการยอมรบัพฤตกิรรมทุจรติดา้นการศกึษา พฤตกิรรม
การใชจ้่าย ฯลฯ โดยท าการส ารวจจากกลุ่มเป้าหมายนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล จ านวน 14 สถาบนั กระจายครอบคลุมทัง้สถาบนัการศกึษารฐั เอกชนและราชภฎั รวม 1,080 ตวัอย่าง 
แบ่งการน าเสนอผลเป็น 2 สว่น ซึง่ในสว่นแรกพบประเดน็น่าสนใจหลายประการสรปุไดด้งันี้  

ดา้นการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้สู่ร ัว้มหาวทิยาลยั นายธน หาพพิฒัน์ ผูอ้ านวยการกลา่วว่า ตวัอย่าง  
ทีส่ ารวจรอ้ยละ 45.7 ตดัสนิใจเลอืกคณะทีจ่ะสอบเรยีนต่อจากความสนใจของตวัเอง ขณะทีร่อ้ยละ 16.0 เลอืกคณะ
ทีม่ ัน่ใจว่าสอบตดิและรอ้ยละ 13.7 เลอืกโดยพจิารณาจากความต้องการของตลาดการจ้างงาน ทีน่่าพจิารณาคอื 
ตัวอย่างสูงถึงร้อยละ 79.6 ระบุว่ามกีารเรยีนเพเิศษ เพื่อเตรยีมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวทิยาลยั โดยมี
ค่าใชจ้่ายหลายระดบั ตัง้แต่ไม่เกนิ 2,000 บาทจนถงึเกนิกว่า 10,000 บาทต่อเทอม ซึง่หากพจิารณาจากค่าเฉลีย่
แลว้ พบวา่อยู่ทีป่ระมาณ 6,000 บาทต่อเทอม และใชเ้วลาในการเรยีนพเิศษถงึประมาณสปัดาหล์ะ 9 ชัว่โมง เมือ่ให้
ประเมนิว่าการเรยีนพเิศษทีผ่่านมามสี่วนช่วยใหป้ระสบความส าเรจ็ในการสอบเรยีนต่อมากน้อยเพยีงใด รอ้ยละ 
47.3 ประเมนิว่ามสี่วนช่วยในระดบัมากถึงมากทีสุ่ด ขณะทีร่อ้ยละ 34.1 ประเมนิว่ามสี่วนช่วยในระดบัปานกลาง 
นอกจากนี้เมือ่ใหเ้ปรยีบระหวา่งความรูท้ ีไ่ด ้จากการเรยีนภาคปกตกิบัการเรยีนพเิศษวา่ มผีลต่อความส าเรจ็ในการ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร ตัวอย่างร้อยละ 35.5 ระบุว่า การเรียนพิเศษมีผลต่อการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัมากกว่า ขณะทีร่อ้ยละ 45.5 ระบุว่ามผีลเท่าๆ กนั มเีพยีงรอ้ยละ 19.5 ทีร่ะบุว่าการเรยีนภาคเรยีน
ปกตมิผีลต่อการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมากกวา่การเรยีนพเิศษ 

ประเด็นทีพ่จิารณาอกีประการคอื ทศันคตติ่อผลสมัฤทธิท์างการศกึษาซึง่นายธน กล่าวว่า ภาพโดยรวม
สว่นใหญ่มทีศันคตใินทศิทางทีด่ ีคอืใหค้วามส าคญักบัผลการเรยีน ความรูท้ ีไ่ด ้ตลอดจนเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน แต่มี
ขอ้สงัเกตว่า ตวัอย่างจ านวนไม่น้อยถึงประมาณ 1 ใน 3 คอืรอ้ยละ 33.6 ไม่ใหค้วามส าคญักบัเกรดทีไ่ด้จากการ
เรยีน (ขอแค่เรยีนจบ) นอกจากนี้ร้อยละ 29.7 ไม่ให้ความสนใจว่าจะสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการท างาน
หรอืไม่ (ขอแค่เรยีนจบ) และใกลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 29.3 ไม่เหน็ความจ าเป็นของการแสวงหาความรูใ้ดๆ เพิม่เตมิ 
ในชว่งทีก่ าลงัศกึษา 

เรยีน บรรณาธกิารบรหิาร / บรรณาธกิารข่าว  
จ านวน 7 หน้า / วนัที ่ 27 / 07 / 58 
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ส่วนการเรยีน ทบทวนบทเรยีน และการเตรยีมความพร้อมในการสอบ ผลส ารวจพบว่าเป็นประเด็นที ่      
น่าหว่งใย กลา่วคอืแมส้่วนใหญ่จะระบุวา่เขา้เรยีนสม ่าเสมอ แต่พบวา่มถีงึประมาณ 1 ใน 4 ทีเ่ขา้เรยีนไมส่ม ่าเสมอ 
แต่เลอืกเขา้เรยีนเฉพาะวชิาทีช่อบ หรอืทีม่กีารเชค็ชือ่ รวมถงึไม่ค่อยเขา้เรยีน ด้านการทบทวนบทเรยีน รอ้ยละ 
41.7 ระบุไม่มกีารทบทวนเน้นอ่านช่วงทีม่กีารสอบ ขณะทีก่ารมสี่วนร่วมในหอ้งเรยีน คอืการถามตอบหรอืแสดง
ความคดิเหน็ พบว่ามเีพยีงรอ้ยละ 9.4 ทีร่ะบุว่ามสี่วนร่วมบ่อย / สม ่าเสมอ ขณะทีร่อ้ยละ 49.0 มเีป็นบางครัง้ และ
รอ้ยละ 41.7 มน้ีอยมาก ถงึไมม่เีลย ขอ้มลูจากการส ารวจยงัพบวา่ มเีพยีงสว่นน้อยคอืรอ้ยละ 14.2 ทีเ่ขา้หาอาจารย์
เพือ่สอบถามสิง่ทีไ่ม่เขา้ใจในวชิาทีเ่รยีนอย่างสม ่าเสมอ ขณะทีร่อ้ยละ 47.3 ระบุว่าน้อยมากจนถงึไม่เคยเลย นาย
ธน ยงักล่าวต่อไปอกีว่า ตวัอย่างสว่นใหญ่ใชเ้วลาในการเตรยีมสอบไม่นาน โดยรอ้ยละ 38.3 อ่านหนังสอืช่วงกอ่น
สอบเพยีง 1-2 วนั ขณะทีร่อ้ยละ 37.9 อ่านเตรยีมสอบลว่งหน้าเป็นสปัดาห ์สว่นกลุม่ทีเ่ตรยีมตวัล่วงหน้าเป็นเดอืน
กบักลุม่ทีม่กีารทบทวนบทเรยีนตลอดมอียู่รวมกนัรอ้ยละ 23.8 ส าหรบัเอกสารทีใ่ชอ้่านเตรยีมสอบประมาณครึง่หนึ่ง
คอืรอ้ยละ 52.6 ทีใ่ชส้มุดจดของตวัเอง ขณะทีร่อ้ยละ 26.6 ซื้อคู่มอืเตรยีมสอบมาอ่าน และรอ้ยละ 20.7 ใชว้ธิถี่าย
เอกสารจากสมดุจดของเพือ่น 

ขอ้มูลทีน่่าสนใจอกีประการจากการส ารวจคอื การรบัรูแ้ละการยอมรบัในพฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทุจรติ 
โดยตวัอย่างรอ้ยละ 51.6 ระบุว่าเคยรบัรู/้พบเหน็การแอบดู ลอกค าตอบเพือ่นในขณะสอบ รองลงมารอ้ยละ 45.3 
เคยรบัรู/้พบเหน็พฤตกิรรมการจ้างท ารายงาน ขณะทีร่อ้ยละ 39.1 รบัรู/้พบเหน็ว่ามกีารแอบจด เอาขอ้มูลเขา้หอ้ง
สอบ นอกจากนี้รอ้ยละ 13.2 ยงัระบุวา่รบัรู/้พบเหน็ว่ามกีารท าสิง่ทีอ่าจารย์ตอ้งการเพือ่เป็นการแลกเกรด และรอ้ย
ละ 10.6 เคยรบัรู/้พบเหน็ว่ามกีารให้คนอื่นไปสอบแทนกนั เมือ่สอบถามต่อไปถงึระดบัการยอมรบัต่อพฤติกรรม
ข้างต้น ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ยอมรบั อย่างไรก็ตามมขีอ้สงัเกตส าหรบั กรณีการจ้างท ารายงาน และลอก
ขอ้สอบเพือ่น ทีพ่บวา่มตีวัอย่างทีร่ะบุวา่เป็นพฤตกิรรมทีย่อมรบัไดถ้งึรอ้ยละ 25.3 และ 23.9  

 
 (พิจารณาข้อมูลโดยละเอียดได้จาก ตารางท่ี 1 ถงึ 8) 

 

ตารางท่ี 1 วิธีการ (หลกั) ท่ีใช้เลือกคณะสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

วิธีการท่ีเลือกใช้เลือกคณะสอบเข้ามหาวิทยาลยั ร้อยละ 
เลอืกคณะทีม่ ัน่ใจวา่สอบตดิ 16.0 
เลอืกคณะทีส่นใจเรยีน 45.7 
เลอืกคณะทีค่วามตอ้งการจา้งงานมาก 13.7 
เลอืกคณะตามเพือ่น 5.5 
เลอืกตามพอ่ แม ่ผูป้กครอง 8.7 
เลอืกคณะทีท่ างานแลว้ไดค้า่ตอบแทนสงู 10.4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 2 ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจเลือกคณะท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ช่วงเวลาท่ีตดัสินใจเลือกคณะท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลยั ร้อยละ 
เลอืกตัง้แต่กอ่นเริม่เรยีนม. 4 14.3 
ระหวา่งม. 4-5 28.2 
เลอืกตอนอยู่ ม. 6 57.5 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
 

ตารางท่ี 3 การเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

การเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั ร้อยละ 
เรยีนพเิศษ 79.6 
ไมไ่ดเ้รยีนพเิศษ 20.4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
 
ตารางท่ี 4 ค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยัเฉล่ียต่อเทอม 

  (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มท่ีระบุว่าเรียนพิเศษ n = 860) 

ค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยั ร้อยละ 
ไมเ่กนิ 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 
มากกวา่ 10,000 บาท 6.8 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
หมายเหตุ เฉล่ียค่าใช้จ่ายเรียนพิเศษต่อเทอม 6,145 บาท 
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ตารางท่ี 5 เวลาท่ีใช้เรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยัต่อสปัดาห์ 

  (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มท่ีระบุว่าเรียนพิเศษ n = 860) 

เวลาท่ีใช้เรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลยัต่อสปัดาห์ ร้อยละ 
1-3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 16.2 
4-6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 40.0 
7-9 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 13.3 
10-12 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 15.7 
มากกวา่ 12 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 14.8 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
หมายเหตุ เฉล่ียเวลาในการเรียนพิเศษต่อสปัดาห์ 9 ชัว่โมง 

 
ตารางท่ี 6 การเรียนพิเศษช่วยให้ประสบความสาํเรจ็ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยัระดบัใด 

  (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มท่ีระบุว่าเรียนพิเศษ n = 860) 

การเรียนพิเศษช่วยให้ประสบความสาํเรจ็ 
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยั ระดบัใด 

ร้อยละ 

ไมม่สีว่นชว่ยเลย 0.9 
มบีา้งเลก็น้อย 17.7 
ปานกลาง 34.1 
มาก 40.9 
มากทีส่ดุ 6.4 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
 
ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนภาคปกติ กบัการเรียนพิเศษ กบัผลต่อความสาํเรจ็ 

ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยั (ค่าร้อยละเฉพาะกลุ่มท่ีระบุว่าเรียนพิเศษ n = 860) 

เปรียบเทียบความรู้จากการเรียนภาคปกติ กบัการเรียนพิเศษ
กบัผลต่อความสาํเรจ็ในการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 

ภาคเรยีนปกตมิผีลต่อการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมากกวา่ 19.5 
การเรยีนพเิศษมผีลต่อการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมากกวา่ 35.5 
เทา่ๆ กนั 45.5 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 8 ทศันคติต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการนําไปใช้ในมิติ เกรดเฉล่ีย เวลาท่ีใช้ในการเรียน  

การประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้ และการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

ทศันคติต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาและการนําไปใช้ ร้อยละ 
1) ด้านเกรดเฉลีย่  

           ตอ้งเกยีรตนิยิม 11.9 
           ตอ้งไดเ้กรดสงู 54.4 
           ไมใ่หค้วามส าคญั (ขอแคจ่บการศกึษา) 33.6 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
2) ด้านเวลาทีใ่ช้ในการเรียน  

           จบกอ่นเกณฑป์กต ิ(เชน่ 3 ปีครึง่ส าหรบัหลกัสตูร 4 ปี) 14.1 
           จบตามเกณฑป์กต ิ 73.1 
           ไมใ่หค้วามส าคญั (ขอแคจ่บการศกึษา) 12.9 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
3) ด้านความรู้ทีไ่ด้  

           ตอ้งสามารถเอาไปประยุกต์ในการท างาน 70.3 
           ไมจ่ าเป็นตอ้งเอาไปใชก้บัการท างาน (ขอแคจ่บการศกึษา) 29.7 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
4) ด้านการหาความรู้เพิม่เติม  

           มคีวามจ าเป็นตอ้งหาความรูอ้ ืน่เพิม่เตมิ 70.7 
           ไมจ่ าเป็น (ขอแคจ่บการศกึษา) 29.3 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 9 การเรียน การทบทวนบทเรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบ 
การเรียน ทบทวนบทเรียน และการเตรียมความพร้อมในการสอบ ร้อยละ 
1) การเข้าเรียน  

           สม ่าเสมอทุกวชิา 74.7 
           เฉพาะวชิาทีช่อบเรยีน 14.9 
           เฉพาะวชิาทีเ่ชค็ชื่อ 7.9 
           เขา้เรยีนน้อย / ไมค่อ่ยเขา้เรยีน 2.5 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
2) การทบทวนบทเรียน  

           ทุกวนัหลงัเลกิเรยีน  7.3 
           ทุกสปัดาห ์ 19.4 
           ทุก 2-3 สปัดาหห์รอืนานกวา่ 31.7 
           ไมท่บทวนบทเรยีน อ่านตอนสอบเลย 41.7 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
3) การถาม ตอบ แสดงความเหน็ในชัว่โมงเรียน  

           สม ่าเสมอ / บ่อย  9.4 
           เป็นบางครัง้ 49.0 
           น้อยมาก  31.1 
           ไมเ่คยเลย 10.6 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
4) การเข้าพบอาจารยเ์พือ่สอบถามสิง่ทีไ่ม่เข้าใจในวิชาทีเ่รียน  

           สม ่าเสมอ / บ่อย  14.2 
           เป็นบางครัง้ 38.5 
           น้อยมาก  36.5 
           ไมเ่คยเลย 10.8 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
5) ระยะเวลาในการเตรียมสอบ  

           ทบทวนบทเรยีนอยู่ตลอด 6.6 
           อ่านก่อนสอบเป็นเดอืน 17.2 
           อ่านก่อนสอบเป็นสปัดาห ์ 37.9 
           อ่านช่วงใกลส้อบ (1-2 วนัก่อนสอบ) 38.3 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
6) สมดุจดหรือหนังสือทีใ่ช้อ่านเตรียมสอบ  

           ของตวัเอง 52.6 
           ถ่ายเอกสารของเพื่อน / คนอื่น 20.7 
           ซือ้คูม่อืเตรยีมสอบมาอา่น 26.6 

รวมทัง้ส้ิน 100.0 
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ตารางท่ี 10 การรบัรู้ และการยอมรบัพฤติกรรมการทุจริตในการสอบและการให้คะแนน 

การรบัรู้ และการยอมรบัพฤติกรรมการทุจริตในการสอบ 
และการให้คะแนน 

เคยพบเหน็ 
ร้อยละ 

ยอมรบัได้ 
ร้อยละ  

การท าสิง่ทีอ่าจารย์ตอ้งการเพือ่แลกเกรด 13.2 8.1 
แอบจด เอาขอ้มลูเขา้หอ้งสอบ 39.1 13.1 
แอบดู ลอกค าตอบเพือ่น 51.6 23.9 
ไมท่ ารายงานเอง ใชว้ธีจีา้งท า 45.3 25.3 
ท ารายงานโดยวธิคีดัลอกงานเกา่ ทีเ่คยท าไวก้อ่นหน้า 38.0 16.3 
ใหค้นอืน่ไปสอบแทน 10.6 3.7 
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