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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง (Admission) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ นักศึกษาที่เข้ าศึกษาในปี การศึกษา 2553 ถึง 2557 จานวนทั้งสิ้น 313 คน ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทั้งสองประเภทการรับเข้ า วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา ระบบมหิดลรับตรง และ
ระบบกลางในแต่ละปี การศึกษา โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างรายคู่ ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง ในปี การศึกษา 2556 และ 2557 มีความแตกต่าง
จากปี การศึกษาอื่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปี การศึกษา
2556 และ 2557 มีแนวโน้ มลดลงจากปี การศึกษา 2553-2555 ซึ่งข้ อมูลที่ได้ น้ ีจะเป็ นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
คาสาคัญ: การสอบคัดเลือก/ ระบบรับเข้ าศึกษา/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

Abstract
This research aimed to study and compare academic achievement of the undergraduate students of
Science Program in Environmental Science and Technology, Faculty of Environment and Resource Studies,
Mahidol University. A total of 313 students admitted directly by the university and through the admission
selection systems of the academic year during 2010 to 2014 were the population of this study. GPAX scores
of all sample groups were gathered and analyzed to find out frequency, percentage, mean, and standard
deviation. All mean values of GPAX of both direct selection and admission students within the same
academic year were compared and analyzed employing one-way ANOVA statistic (F-test). After the results
were found statistically significant, the mean values of GPAX differences of both direct and admission
selective systems were analyzed by T-test Scheffe’ method. The comparison of academic achievements of the
students showed that the academic achievements in academic years 2013 and 2014 were significantly
different form other academic years at 5% significance level. Also, these achievements were likely to decline
from 2010 to 2012 academic years which can contribute to the program improvement.
Keywords: Selective Examination/ Admission System/ Academic Achievement/ Faculty of Environment and
Resource Studies
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1. บทนา
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ว่ า ผลการเรี ย นเฉลี่ ย
สาหรับนักศึกษาระบบกลาง (Admission) มีผลสัมฤทธิ์
ดีกว่ า ระบบรับตรง คณะสิ่ง แวดล้ อมและทรั พ ยากร
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ นสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีทุก
คนต้ องผ่ า นการคัด เลื อกระบบใดระบบหนึ่ ง จาก 2
ระบบ คือ (1) ระบบกลาง (Admission) เป็ นระบบรับ
บุคคลเข้ าศึกษาเพื่อให้ มหาวิทยาลัยได้ ผ้ เู รียนที่มคี วามรู้
ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
เมื่อปี การศึกษา 2549 การรับเข้ าศึกษาในระบบกลาง
ได้ มกี ารปรับเปลี่ยนจากระบบสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือก
เข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Entrance Examination) มาสู่ระบบการรับ เข้ า(2) ระบบมหิ ดลรับตรง
(Quota) เป็ นระบบที่เน้ นนโยบายการให้ โอกาสเข้ า
ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลแก่ นั ก เรี ย นที่ศึ ก ษาอยู่
หลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจากโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษาในทั่วประเทศ โดยมีระบบการรับนักศึกษา
3 โครงการ คือ (1) โครงการวิทยาเขต แยกเป็ น 3
กลุ่มย่อย ได้ แก่ กลุ่มกาญจนบุรี กลุ่มนครสวรรค์ กลุ่ม
อ านาจเจริ ญ (2) โครงการส่ ง เสริ ม ความถนั ด ทาง
วิชาชีพ (3) โครงการพิเศษ โดยโครงการนี้จะพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะในการรับจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2.75 รวมทั้ง
ผ่ า นการเข้ า ค่ า ยและผลสอบข้ อ เขี ย นในวิ ช าที่ค ณะ
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดสอบ ทั้งนี้โครงการพิเศษอื่นๆ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนั้น จึงถือได้ ว่าผู้ท่ผี ่านการสอบ
คั ด เลื อ กจากระบบต่ า งๆ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความ
สามารถเหมาะสมที่จะเรียนได้ ตามที่หลักสูตรกาหนด
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ และที่
สาเร็จการศึกษาไปแล้ วย้ อนหลัง 5 ปี โดยเริ่มต้ นตั้งแต่
ปี การศึกษา 2553 ถึงปี การศึกษา 2557 จานวน 313
คน เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ิง แวดล้ อ ม ตามระบบ
รับเข้ าศึกษา ระหว่ างระบบมหิ ดลรับตรง และระบบ
กลาง และใช้ เป็ นข้ อมูลพื้ นฐานในการกาหนดจานวน
รับเข้ า และเพิ่มผลสัมฤทธ์ของการเรียนของนักศึกษา

แต่ละกล่มในการรับนักศึกษาในรุ่นถัดๆ ไป เพื่อพัฒนา
การศึกษาของหลักสูตร และลดการสูญเสียพื้นที่จาก
การสละสิทธ์ของนักเรียนที่สอบเข้ าของทั้ง 2 ระบบนี้
สาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้ าศึกษาต่อในคณะ
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. วัสดุและวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีส่งิ แวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2553-2557 จานวน 313 คน แบ่งเป็ น 2
กลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ นักศึกษาที่ผ่านเข้ าศึกษาในระบบ
รับตรง 146 คน และระบบกลาง 167 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ ข้อมู ลผลการเรียนเฉลี่ย สะสมของ
นักศึกษาโดยนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ
นักศึกษาแต่ละประเภทการรับเข้ า ประเภทระบบมหิดล
รับตรง และระบบกลาง ของแต่ละปี การศึกษาที่รับเข้ า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 มาวิเคราะห์หา
ผลดังนี้
- ความถี่ (Frequency, f)
- ค่าร้ อยละ (Percentage, %)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ( Standard
Deviation, S.D.)
การเปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี่ ย ของผลการเรี ย น
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาแต่ละประเภทการ
รับเข้ า ระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง ของแต่ละปี
การศึ ก ษาที่รั บ เข้ า ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี การศึ ก ษา 25532557 โดยใช้ สถิติทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบ
ความแตกต่างรายคู่ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- สถิตพิ ้ ืนฐาน
- ความถี่ (Frequency, f)
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- ค่าร้ อยละ (Percentage, %)
- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation
, S.D.)
- สถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ าน วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Varinace)
เมื่อพบความแตกต่างรายคู่ทดสอบค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
โดยใช้ วิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

3. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อง การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาที่สอบคัดเลือก
ระบบมหิ ด ลรั บตรง และระบบกลาง หลั กสูต รวิ ทยา
ศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
สิ่ง แวดล้ อม คณะสิ่ง แวดล้ อมและทรั พ ยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ าศึกษาปี 2553-2557 จานวน
313 คน โดยผู้วิจัยนาเสนอข้ อมูลโดยแบ่งเป็ น 6 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
ลัก ษณะของนัก ศึ ก ษาโดยจ าแนกตามเพศของ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2553-2557
พบว่ า ความถี่ และร้ อยละของเพศของ
นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 -2557 มี จ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 313 คน พบว่า ปี การศึกษา 2553 มี
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด 66 คนคิ ด เป็ นร้ อยละ 21 ของ
นักศึกษาทั้งหมด แบ่งเป็ นนักศึกษาเพศชายจานวน 16
คน คิด เป็ นร้ อยละ 5 ของนั กศึกษาทั้งหมดเป็ นเพศ
หญิง 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16 ของนักศึกษาทั้งหมด
เมื่อพิ จารณาตามระบบรับตรง พบว่ าเป็ นเพศชาย 8
คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของนักศึกษาทั้งหมด เพศหญิง
จานวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของนักศึกษาทั้งหมด
และเมื่อพิจารณาระบบกลางพบว่า เป็ นเพศชายจานวน
8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
เป็ นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิด เป็ นร้ อยละ 8 ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึ กษา 2554 มีนั กศึ ก ษาทั้ง หมด 57
คน คิดเป็ นร้ อยละ 18 ของนักศึกษาทั้งหมด แบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชายจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4 ของ
นักศึกษาทั้งหมดเป็ นเพศหญิง 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ
14 ของนักศึกษาทั้งหมดเมื่อพิจารณาตามระบบรับตรง
พบว่ า เป็ นเพศชาย 6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 2 ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพศหญิงจานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 7 ของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในระบบ

กลางพบว่า เป็ นเพศชายจานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด เป็ นเพศหญิงจานวน
23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึกษา 2555 มีนักศึกษาทั้งหมด 62
คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด แบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชายจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5
ของนักศึกษาทั้งหมดเป็ นเพศหญิง 46 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15 ของนักศึกษาทั้งหมดเมื่อพิจารณาตามระบบรับ
ตรง พบว่ าเป็ นเพศชาย 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพศหญิงจานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 6 ของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในระบบ
กลางพบว่า เป็ นเพศชายจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ
4 ของจานวนนักศึกษาทั้ง หมด เป็ นเพศหญิงจานวน
26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปี การศึ กษา 2556 มีนั กศึ ก ษาทั้ง หมด 70
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22 ของนักศึกษาทั้งหมด แบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชายจานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4
ของนักศึกษาทั้งหมดเป็ นเพศหญิง 56 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 18 ของนักศึกษาทั้งหมดเมื่อพิจารณาตามระบบรับ
ตรง พบว่ าเป็ นเพศชาย 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพศหญิงจานวน 29 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 9 ของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อพิ จารณาใน
ระบบกลางพบว่ า เป็ นเพศชายจานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 3 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด เป็ นเพศหญิง
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
ปี การศึ กษา 2557 มีนั กศึ ก ษาทั้ง หมด 58
คน คิดเป็ นร้ อยละ 19 ของนักศึกษาทั้งหมด แบ่งเป็ น
นักศึกษาเพศชายจานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4
ของนักศึกษาทั้งหมดเป็ นเพศหญิง 47 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15 ของนักศึกษาทั้งหมดเมื่ อพิจารณาตามระบบ
รับตรง พบว่าเป็ นเพศชาย 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของ
นักศึกษาทั้งหมด เพศหญิงจานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 7 ของนักศึกษาทั้งหมด และเมื่อพิจารณาในระบบ
กลางพบว่า เป็ นเพศชายจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
2 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด เป็ นเพศหญิงจานวน
26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายหรื อ เที ย บเท่ า ของนัก ศึ ก ษา ที่ เ ข้า เรี ย นปี
2553-2557 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระบบรับตรง
และระบบกลาง

12 วารสารการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (ปี ที่ 4 สิงหาคม 2560)

พบว่ า ความถี่ แ ละร้ อยละของผลสั ม ฤทธิ์
ทางการรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยแบ่ งช่ วง
เกรดเป็ น 5 ช่วง พบว่า ในปี การศึกษา 2553 ระบบรับ
ตรง มีความถี่ของเกรดเฉลี่ยสะสมที่มากที่สุด อยู่ ช่วง
เกรดเฉลี่ย 3.00 -3.49 จานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 59.38 รองลงมาคือช่ วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.25 ส่วนระบบกลาง
พบความถี่ สู ง ที่ สุ ด อยู่ ช่ ว งเกรดเฉลี่ ย 3.00-3.49
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.85 รองลงมาคือ
ช่ วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้ อนละ 42.31 ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2554 ระบบรับตรง มีความถี่
ของเกรดเฉลี่ ย สะสมที่ม ากที่สุ ด อยู่ ช่ ว งเกรดเฉลี่ ย
3.00-3.49 จานวน 13 คน คิด เป็ นร้ อยละ 46.43
รองลงมาคือช่ วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.71 ส่วนระบบกลาง พบความถี่
สูงสุดอยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 16 คน
คิด เป็ นร้ อ ยละ 55.17 รองลงมาคื อ ช่ ว งเกรดเฉลี่ ย
3.00-3.49 จานวน 13 คน คิด เป็ นร้ อยละ 44.83
ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2555 ระบบรั บตรง มีความถี่
ของเกรดเฉลี่ ย สะสมที่ม ากที่สุ ด อยู่ ช่ ว งเกรดเฉลี่ ย
3.00-3.49 จ านวน 9 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.37
รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 8 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 42.11 ส่ว นระบบกลาง พบความถี่
สูงสุดอยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 18 คน
คิด เป็ นร้ อ ยละ 48.65 รองลงมาคื อ ช่ ว งเกรดเฉลี่ ย
3.00-3.49 จานวน 17 คน คิด เป็ นร้ อยละ 45.95
ตามลาดับ
ปี การศึ ก ษา 2556 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.003.49 จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.48 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 42.42 ส่วนระบบกลาง พบความถี่สงู สุดอยู่ช่วง
เกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ
71.43 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน
10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ตามลาดับ
ปี การศึ กษา 2557 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.504.00 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 33.33 ส่วนระบบกลาง พบความถี่สงู สุดอยู่ช่วง
เกรดเฉลี่ย 3.50-4.00 จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ

72 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน 7
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28 ตามลาดับ
พบว่า ปี การศึกษา 2553 มีนักศึกษาผ่านการ
สอบคัด เลื อกประเภทโควตาส่ ง เสริ มความถนั ด ทาง
วิชาชีพมากที่สดุ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.55
รองลงมาคือระบบกลาง จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.83 โควตาพื้ นที่ จ.กาญจนบุรี จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 5.17 ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2554 มีนักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกประเภทระบบกลาง มากที่สดุ จานวน 29 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 50.88 รองลงมาคือ โควตาส่ ง เสริ ม
ความถนัดทางวิชาชีพจานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ
33.33 โควตาพื้ นที่ จ.กาญจนบุรี จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.53 ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2555 มีนักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกประเภทระบบกลาง มากที่สดุ จานวน 37 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 60.66 รองลงมาคือ โควตาส่ ง เสริ ม
ความถนัดทางวิชาชีพจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.23 โควตาพื้ นที่ จ.กาญจนบุรี จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 8.20 ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2556 มีนักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกประเภทระบบกลาง มากที่สดุ จานวน 35 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาคือ โควตาส่งเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพจานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.86
โควตาพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ
7.14 ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2557 มีนักศึกษาผ่านการสอบ
คัดเลือกประเภทระบบกลาง มากที่สดุ จานวน 25 คน
คิด เป็ นร้ อยละ 48.08 รองลงมาคือ โควตาส่ ง เสริ ม
ความถนัดทางวิชาชีพจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ
30.77 โควตาพื้ นที่ จ.กาญจนบุ รี โควตาพื้ นที่ จ.
นครสวรรค์ และโควตาโครงการพิเศษ จานวนเท่ากัน
คื อ 3 คน แต่ ล ะประเภทคิ ด เป็ นร้ อยละ 5.77
ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ระดับ ปริ ญ ญาตรี ข อง
นักศึกษา ที่เข้าเรียนปี 2553-2557 ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกระบบรับตรง และระบบกลาง
พบว่ า ความถี่ แ ละร้ อยละของผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งช่ วง
เกรดเป็ น 5 ช่ วง พบว่ า ปี การศึกษา 2553 ระบบรับ
ตรง มีค วามถี่ข องเกรดเฉลี่ ย สะสมมากที่สุด อยู่ ช่ ว ง
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ
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53.13 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน
10 คน คิด เป็ นร้ อยละ 31.25 ส่ ว นระบบกลาง พบ
ความถี่สงู สุดอยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน 12
คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.15 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย
2.50-2.99 จานวน 11 คน คิด เป็ นร้ อยละ 42.31
ตามลาดับ
ปี การศึ ก ษา 2554 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.003.49 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 35.04 ส่วนระบบกลาง พบความถี่สงู สุดอยู่ช่วง
เกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.62 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 2.50-2.99จานวน
11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.93 ตามลาดับ
ปี การศึ ก ษา 2555 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 3.003.49 จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.83 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25 ส่ว นระบบกลาง พบความถี่สูงสุดอยู่ ช่ว ง
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 และ 3.00-3.49 จานวน 17
คน แต่ละช่ วงคิดเป็ นร้ อยละ 44.74 รองลงมาคือช่ วง
เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ
7.89 ตามลาดับ
ปี การศึ ก ษา 2556 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 2.502.99 จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.43 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 จานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25.71 ส่วนระบบกลาง พบความถี่สงู สุดอยู่ช่วง
เกรดเฉลี่ย 2.50-2.99 จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ
42.86 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย 3.00-3.49 จานวน
13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.14 ตามลาดับ
ปี การศึ กษา 2557 ระบบรั บ ตรง มีค วามถี่
ของเกรดเฉลี่ยสะสมมากที่สดุ อยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 2.002.49 จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 รองลงมา
คือช่วงเกรดเฉลี่ย 1.5-1.99 และ 2.50-2.99 จานวน
6 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.22 ส่ ว นระบบกลาง พบ
ความถี่สูงที่สุดอยู่ช่วงเกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 จานวน
11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44 รองลงมาคือช่วงเกรดเฉลี่ย
2.50-2.99 จ านวน 8 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 32
ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายหรื อ เที ยบเท่ า ของนัก ศึ ก ษาเที ยบกับ ผลการ

เรียนระดับปริญญาตรี ที่เข้าเรียนปี 2553-2557 ที่
ผ่านการสอบคัดเลือกระบบมหิ ดลรับตรง และระบบ
กลาง
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทา ง กา ร เรี ย นร ะ ดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ผ่ า นการ
คัดเลือกโดยรวมอยู่ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.44 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโดยรวมอยู่ ในระดับ C+ มีค่า เฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.86 ดังนี้
ปี การศึกษา 2553 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการ
คัดเลือกระบบรับตรงอยู่ ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.36 ระบบกลางอยู่ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กั บ 3.45 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงอยู่ในระดับ C+
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.97 ระบบกลางอยู่ ใ นระดั บ B
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04
ปี การศึกษา 2554 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการ
คัดเลือกระบบรับตรงอยู่ ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.36 ระบบกลางอยู่ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กั บ 3.49 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงอยู่ในระดับ B มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.09 ระบบกลางอยู่ ใ นระดั บ B
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04
ปี การศึกษา 2555 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาต้ น ปลายหรื อเทีย บเท่ า ที่ผ่า นการ
คัดเลือกระบบรับตรงอยู่ ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.39 ระบบกลางอยู่ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กั บ 3.45 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงอยู่ในระดับ B มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.00 ระบบกลางอยู่ ใ นระดั บ C+
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96
ปี การศึกษา 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการ
คัดเลือกระบบรับตรงอยู่ ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.45 ระบบกลางอยู่ในระดับ B+ มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กั บ 3.59 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงอยู่ในระดับ C+
มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.75 ระบบกลางอยู่ ใ นระดับ C+
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82
ปี การศึกษา 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการ
คัดเลือกระบบรับตรงอยู่ ในระดับ B มีค่าเฉลี่ยรวม
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เท่ากับ 3.39 ระบบกลางอยู่ในระดับ B+ มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ า กั บ 3.56 และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีระบบรับตรงอยู่ในระดับ C มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.33 ระบบกลางอยู่ ใ นระดั บ C+
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าของนักศึกษาเทียบกับผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี ที่เข้ าเรียนปี 2553-2557 แต่
ละประเภทโควตา และระบบกลาง ดังนี้
ปี การศึกษา 2553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ที่ผ่ านเข้ า
เรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 อยู่ในระดับ B เมื่อ
แยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่ า โควตาพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 3.53
อยู่ในระดับ B+ รองลงมาคือระบบกลางมีผลการเรียน
เฉลี่ยคือ 3.45 อยู่ในระดับ B โควตาส่งเสริมความถนัด
ทางวิชาชีพ มีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.35 อยู่ในระดับ B
ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ดยรวมเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.10 อยู่ ใ น
ระดับ B เมื่อแยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่า
โควตาพื้ นที่จังหวัดนครสวรรค์มีผลการเรียนเฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ 3.23 อยู่ในระดับ B รองลงมาคือโควตาพื้ นที่
จังหวัดกาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.18 อยู่ใน
ระดับ B ระบบกลางมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.04 อยู่ใน
ระดับ B ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2554 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ที่ผ่ านเข้ า
เรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับ B เมื่อ
แยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่า ระบบกลางมี
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สูง ที่สุ ด คื อ 3.49 อยู่ ใ นระดั บ B
รองลงมาคือโควตาพื้ นที่ จ.กาญจนบุรีมีผ ลการเรีย น
เฉลี่ยคือ 3.40 อยู่ในระดับ B โควตาส่งเสริมความถนัด
ทางวิชาชีพ มีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.39 อยู่ในระดับ B
ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ดยรวมเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.04 อยู่ ใ น
ระดับ B เมื่อแยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่า
โควตาพื้ นที่จังหวัดนครสวรรค์มีผลการเรียนเฉลี่ยสูง
ที่สดุ คือ 3.17 อยู่ในระดับ B รองลงมาคือโควตาพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.15 อยู่ใน
ระดับ B โควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพมีผลการ
เรียนเฉลี่ยคือ 3.07 อยู่ในระดับ B ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ที่ผ่ านเข้ า
เรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับ B เมื่อ

แยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่ า ระบบกลางมี
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สูง ที่สุ ด คื อ 3.45 อยู่ ใ นระดั บ B
รองลงมาคือโควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพมีผล
การเรียนเฉลี่ยคือ 3.43 อยู่ ในระดับ B โควตาพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.37 อยู่ใน
ระดับ B ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
อยู่ในระดับ C+ เมื่อแยกตามประเภทการสอบคัดเลือก
พบว่ า โควตาส่ง เสริมความถนัด ทางวิ ชาชี พมีผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 3.07 อยู่ในระดับ B รองลงมาคือ
โควตาพื้ นที่จังหวั ดกาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ
3.01 อยู่ในระดับ B ระบบกลางมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ
2.96 อยู่ในระดับ C+ ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ที่ผ่ านเข้ า
เรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 อยู่ในระดับ B เมื่อ
แยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่า ระบบกลางมี
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สูง ที่สุด คือ 3.59 อยู่ ใ นระดับ B+
รองลงมาคือโควตาพื้นที่ จ.อานาจเจริญมีผลการเรียน
เฉลี่ยคือ 3.52 อยู่ในระดับ B+ โควตาส่งเสริมความ
ถนัดทางวิชาชีพ มีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.51 อยู่ ใ น
ระดับ B+ ตามลาดับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.75
อยู่ในระดับ C+ เมื่อแยกตามประเภทการสอบคัดเลือก
พบว่า โควตาพื้นที่ จ.กาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ 3.15 อยู่ ในระดับ B รองลงมาคือโควตา
ส่งเสริม ความถนัดทางวิชาชีพ มีผลการเรียนเฉลี่ยคือ
2.87 อยู่ในระดับ C+ ระบบกลางมีผลการเรียนเฉลี่ย
คือ 2.82 อยู่ในระดับ C+ ตามลาดับ
ปี การศึกษา 2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่า ที่ผ่ านเข้ า
เรียนโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 อยู่ในระดับ B เมื่อ
แยกตามประเภทการสอบคัดเลือกพบว่า ระบบกลางมี
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สูง ที่สุด คือ 3.56 อยู่ ใ นระดับ B+
รองลงมาคือ โควตาส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ มีผล
การเรียนเฉลี่ยคือ 3.52 อยู่ในระดับ B+ โควตาพื้นที่
จ.กาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 3.50 อยู่ในระดับ
B+ตามล าดั บ และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 2.14
อยู่ในระดับ C เมื่อแยกตามประเภทการสอบคัดเลือก
พบว่า ระบบกลางมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 2.60
อยู่ในระดับ C+ รองลงมาคือโควตาส่งเสริมความถนัด
ทางวิชาชีพมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ 2.56 อยู่ ในระดับ

Journal of Professional Routine to Research (Volume 4, August 2017) 15

C+ โควตาพื้นที่ จ.กาญจนบุรีมีผลการเรียนเฉลี่ยคือ
2.21 อยู่ในระดับ C ตามลาดับ
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของผลการ
เรี ย นสะสม ของนัก ศึ ก ษาแต่ ล ะประเภทของการ
รับเข้าระบบมหิดลรับตรง และระบบกลาง ของแต่ละ
ปี การศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 โดยใช้
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ของ
นั ก ศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2557 ระบบกลางมี ค วาม
แตกต่างกับ ปี การศึกษา 2553-2555 ทั้งระบบรับตรง
และระบบกลางอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
และมีความแตกต่างกับปี การศึกษา 2556 และ 2557
ในประเภทระบบกลางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
อภิปรายผล
1. เพศของนักศึกษา : จากผลการวิเคราะห์
เพศของนักศึกษาในปี การศึกษา 2553-2557 พบว่ า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง [1] โดยมีสดั ส่วนของเพศหญิง
ต่อเพศชายอยู่ในอัตราร้ อยละ 78:22 ซึ่งมีอัตราส่วน
ใกล้ เคีย งกับการศึ กษาของปฐมาและคณะ [2] ที่พ บ
สัดส่วนระหว่างเพศหญิงกับเพศชายอยู่ในอัตราร้ อยละ
74:26 เพราะส่วนใหญ่เพศชายนิยมเรียนสายอาชีพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรื อ เทีย บเท่ า ของนั ก ศึ ก ษา ที่เ ข้ า เรี ย นปี
2553-2557 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกระบบมหิดลรับ
ตรง และระบบกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 3.00-4.00 ถือว่าอยู่ในระดับดี มีผลสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของวีราวัลย์และคณะ[1] เป็ นไปได้ ว่าทาง
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
มหิ ด ล ได้ ก าหนดเกณฑ์เ กรดเฉลี่ ย สะสมที่ส ามารถ
สมัครสอบ จึงทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ
มัธยมปลายอยู่ในช่วงดังกล่าว
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับปริญญาตรี
ของนัก ศึก ษา ที่เข้ าเรีย นปี 2553-2557 ที่ผ่ านการ
สอบคัดเลือกระบบมหิดลรับตรง และระบบกลางส่วน
ใหญ่ อยู่ ช่วง 2.50-3.49 สอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของวีราวัลย์และคณะ [1] และพเยาว์และคณะ [3]เมื่อ
วิ เ คราะห์ ผ ลสัม ฤทธิ์โ ดยรวมพบว่ า ผลสัม ฤทธิ์ร ะบบ
กลาง สูงกว่ าระบบรับตรงสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของกาญจนา [4]กาญดาและธารารัตน์ [5] และ พัชรี
และสัมมนา [6] ส่วนกาญจนาและคณะ [7] และฐิ ติ
พงษ์ [8]พบว่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งสองระบบ
ไม่มคี วามแตกต่างกัน เป็ นเพราะเกณฑ์การให้ เกรดของ

คณะฯ ที่เป็ นมาตรฐานเดียวจึง ทาให้ ผ ลการเรีย นอยู่
ในช่วง 2.50-3.49
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าของนักศึกษาเทียบกับผลการ
เรียนระดับปริญญาตรี พบว่าระดับปริญญาตรีมีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่ าระดับมัธยมปลาย และมีแนวโน้ มที่ระดับ
คะแนนต่าลง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ปฐมาและคณะ
[2]นอกจากนี้ มี ร ายงานของเอื้ ออารี และ สรั ญ ญา
[9]พบว่ าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยม
ปลายไม่ ไ ด้ สะท้ อนถึงความรู้ ความสามารถที่แ ท้ จริ ง
ของนักศึกษา อันเนื่องมาจากระบบคัดเลือกนักศึกษา
เข้ าศึกษาต่อในปั จจุบัน (ระบบ Admission) นโยบาย
ทางการศึกษา และการปรับคุณภาพทางการศึกษาของ
แต่ละโรงเรียนมีส่วนทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับมัธยมปลายมีค่าค่อนข้ างสูงมาก
5. ผลการเปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี่ ย ของผลการ
เรียนสะสม ของนักศึกษาแต่ละประเภทการรับเข้ าระบบ
มหิ ดลรับตรง และระบบกลาง ของแต่ ละปี การศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2557 โดยใช้ การวิเคราะห์
F-test ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า แต่ละประเภท
การรับเข้ าศึกษาแต่ละระบบไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติสอดคล้ องกับสาธิต [10] แต่ ปีการศึกษา 2556
และ 2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตกต่างจาก
ปี การศึ ก ษา 2553-2555เนื่ องจากนั ก ศึ ก ษาปี
การศึ ก ษาดัง กล่ า วอยู่ ร ะดับ ชั้ น ปี 1 และ 2 ที่อ ยู่ ช่ ว ง
ปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งด้ านการเรียน และการใช้
ชีวิต จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ นิรมล [11] นันทิชา [12] และสุรวิทย์
และคณะ [13] ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่องการปรับตัวของ
นิสิตระดับ ชั้นปริญญาตรีช้ันปี ที่ 1 พบว่ า นักศึกษามี
ระดับการปรับตัวอยู่ในระดับมาก ทั้งด้ านการเรียน ด้ าน
สังคม ด้ านอารมณ์ในแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา และยังมีความวิตกกังวลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอีกด้ วย [14] แต่ อย่ า งไรก็ตามสุจิ ตรา
[15] กล่ า วว่ า ปั จ จั ย ทางด้ านประเภทของการสอบ
คั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา แต่ การเอาใจใส่การเรียน
น้ อย วิธกี ารสอนและการออกข้ อสอบของอาจารย์ผ้ ูสอน
ยากเกินไปมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
6. การศึกษาข้ อมูลการได้ งานทาหลังสาเร็จ
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ท่ีส าเร็จ การศึ ก ษาพบว่ า
นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่สี าเร็จการศึกษาปี 25532555 มีการสาเร็จการศึกษามากกว่ าร้ อยละ 90 แต่
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พบว่ า มี แ นวโน้ ม การว่ า งงานเพิ่ ม ขึ้ นในบั ณ ฑิ ต ที่จ บ
การศึกษาในปี 2555 ในปริมาณร้ อยละ 40 ของจานวน
บัณฑิตทั้งหมด ใกล้ เคียงกับภาวะการได้ งานทาของหา
วิทยาลัยขอนแก่นในปี การศึกษา 2553 [16] ร้ อยละ
89.66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือในปี การศึกษา 2554 [17] ร้ อยละ 85.16 ส่วน
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มี บั ณ ฑิ ต จบการศึ ก ษาปี
2555 มีภาวะการได้ งานทาร้ อยละ 52.98 [18] บัณฑิต
ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ท่ี จ บในปี การศึ ก ษา
2552 มีภาวะการได้ งานทาร้ อยละ 78.23 [18] บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จบในปี การศึกษา 2553 มี
ภาวะการได้ ง านทาร้ อยละ 74.78 [20] บัณ ฑิต ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่จ บในปี การศึ ก ษา 2549 มี
ภาวะการได้ งานทาร้ อยละ 58.05 [19] และบัณฑิตของ
สถาบันการบินและพลเรือนที่จบการศึกษาปี 2553 มี
ภาวะการได้ งานอยู่ท่รี ้ อยละ 70.20 [20] ผลการวิจัยที่
ได้ จ ะเป็ นแนวทางในการพั ฒ นาเพื่ อจะนาไปกาหนด
รูปแบบการคัดเลือกระบบรับตรงและระบบกลาง ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส่ิ ง แวดล้ อม คณะสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ต่อไป
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