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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระหวางนิสติ
ที่รบั ตรง รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรับเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Comparison of the Academic Achievement of Faculty of Science and Engineering,
Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
Students which Selected by Quota, Entrance Commission on High Education
Ministry of Education and Additional Admission
วรวิทย กุลตังวัฒนา1 และคณะ
Worravit Kultangwatana1 and Other

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระหวางกลุมที่รับเขาศึกษา
โดยรับตรงกลุมที่ รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกลุมที่รับเพิ่มเติม
ประชากรเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกี ย รติ จัง หวั ดสกลนคร รุ นปการศึก ษา 2547 โดยใชข อ มูล ผลการเรี ย นเฉลี่ย สะสม แล วนํ าข อ มูล ที่ไ ดม าทําการ
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปไดวา คณะรับนิสิตเขาศึกษาดวยวิธีการรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาก
ที่สุด แตนิสิตที่รับเขาศึกษาโดยโควตารับตรงและรับเพิ่มเติมเปนกลุมที่มีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้นิสิต
กลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือก
เสรี ที่ดีกวากลุมอื่น แตเมื่อนิสิตสําเร็จการศึกษาแลวนิสิตที่รับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปนกลุมที่
สามารถหางานทําไดสูงที่สุด
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นิสิตกลุมโควตารับตรง นิสิตกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นิสิตกลุมทีร่ ับเพิ่มเติม

ABSTRACT
The objective of this study was to the compare the academic achievement of students which
selected by Quota, Entrance Commission on High Education Ministry of Education and Additional
Admission, enrolling in the Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat
Sakon Nakhon Province Campus.
1

สาขาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
Accounting Major, Faculty of Liberal Arts and Management Science, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province
Campus
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Survey was used in this quantitative research as an instrument. The population of this research was
the students of year 2004 of the Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University,
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus. The data was analyzed by using descriptive statistics
which were mean, percentage and standard deviation.
The results of this study revealed that the student of the Faculty of Science and Engineering,
Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus students were admitted through
Entrance Commission on High Education Ministry of Education the most. However, the students
who were Admitted by Quota and Additional Admission had higher academic achievement than the
students who were admitted through Entrance Commission on High Education Ministry of Education.
In addition, the students admitted through Quota had the highest academic achievement in general
education, required and free elective courses, but the students admitted through Entrance Commission
on High Education Ministry of Education appeared to be employed after they graduated the most.
Keywords : Academic Achievement, Quota, Entrance Commission on High Education Ministry of Education, Additional
Admission
Email : famwwk@csc.ku.ac.th

คํานํา
ความสําคัญของปญหา
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เป น องค ก รที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาองค ค วามรู ข องประเทศ ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปฏิบัติหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถออกไปรับใช
สังคมเปนจํานวนมาก ทางมหาวิทยาลัยไดมีการขยาย
วิทยาเขตหลายแหงเพื่อรองรับความตองการทางดาน
การศึกษา ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2539 เปนวิทยาเขตแหงที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งที่สําคัญ คือ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางดาน
การศึ ก ษาของภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน
เพื่ อ สนองต อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการก อ ตั้ ง ฯ ดั ง กล า วนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงไดจัดโครงการเพชรพระพิรุณ โควตาจังหวัด
และโครงการรับนิสิตผานการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมุงเนนเพื่อรองรับนักเรียนในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แตจากขอมูลที่ผานมาแมวา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดใชกล
ยุทธการรับนิสิตดวยโครงการตางๆ แลว แตจํานวนนักเรียนที่มาสมัครก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายการรับนิสิตของวิทยา
เขตฯทําใหวิทยาเขตฯ ตองเปดรับนิสิตเพิ่มเติมเพื่อศึกษาตอในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนการ
เปดรับสมัครนิสิตหลังประกาศผล เอ็นทรานซ โดยจะรับนิสิตชั้นปที่ 1 เพิ่มเติมใหไดครบตามจํานวนเปาหมายที่ทาง
วิทยาเขตฯ ไดกําหนดไว ทําใหการรับนิสิตที่แตกตางกันถึง 3 รูปแบบ นิสิตโควตารับตรงนี้คณะและมหาวิทยาลัย
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ดําเนินการเอง โดยตั้งขอกําหนดคุณสมบัตินักเรียน วิธีการดําเนินการ และเวลาในการดําเนินการเอง ซึ่งจะดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นกอนที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดําเนินการ และผูที่
รายงานตัวที่จะเขาเรียนจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเขามหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดย สกอ. ซึ่งทําใหนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
แตมิไดมีความชอบในสาขาวิชาที่เลือกอยางแทจริงมาสมัครและผานการรับเขาศึกษา เนื่องจากเกรงวาถาสมัครผาน
ทาง สกอ. ซึ่งมีการแขงขันสูงอาจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมได นิสิตกลุมนี้ใหความสนใจในการเรียนนอยและลาออก
ไปเมื่อจบปแรก/ภาคการศึกษาแรก หรือหากยังคงเรียนตอไปก็มักจะไดคะแนนต่ําและมีบางสวนที่ถูกคัดชื่อออกในที่สุด
ทําใหในปที่ 2 เหลือนิสิตในคณะนอยกวาเปาหมายที่ตองการรับ อีกทั้งมีนักเรียนที่มีคะแนนเรียนดีและไดโควตาจาก
หลายมหาวิทยาลัยไมมาเรียนทั้งๆที่ไดรายงานตัวไวแลว
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่
รับเขาศึกษาในป 2547เริ่มตั้งแตปที่ 1-4 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร โดยศึกษา นิสิต 3 กลุม คือ กลุมโควตารับตรง กลุมที่รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และกลุมที่รับเพิ่มเติม

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประกอบดวย ผลการเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมของนิสิตและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตรุนป
การศึกษา 2547 ตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2547 จนถึงภาคปลาย ปการศึกษา 2550 และภาวะการมีงานทําของนิสิต
หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของนิสิต 3 กลุม คือ กลุมโควตารับตรง กลุมที่รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และกลุมที่รับเพิ่มเติม ใชวิธีพรรณนา โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ
2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 3 กลุม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ผลการทดลองวิจัยและวิจารณ
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดรับนิสิตเขาศึกษาจํานวน
ทั้งสิ้น 279 คน โดยแบงตามรูปแบบการรับเขาศึกษาเปน 3 กลุม พบวามีการรับนิสิตเขาศึกษาโดยผาน สกอ. เปน
จํานวนมากที่สุดจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 54.84 เปนนิสิตที่รับผานโควตารับตรง จํานวน 78 คนคิดเปนรอยละ
27.96 และเปนนิสิตกลุมที่รับเพิ่มเติมจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 17.20 นิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันเดิมอยูในชวงระหวาง 3.00 – 3.49 มีจํานวนมาก
ที่สุด รองลงมาอยูในชวงระหวาง 2.50 – 2.99 และอยูในชวงระหวาง 2.00 -2.49
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จากการเปรียบเทียบจํานวนนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก ไมสําเร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษาในภาคปลายป
การศึกษา 2550 นั้นสามารถแยกไดวา จํานวนนิสิตที่ถูกคัดชื่อออกมีทั้งหมด 71 คน โดยนิสิตกลุมที่ถูกคัดชื่อออกมาก
ที่สุดเปนนิสิตกลุมที่รับผาน สกอ. จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 30.21 รองลงมา คือ กลุมโควตารับตรงจํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 17.72 และลําดับสุดทาย คือ กลุมรับเพิ่มเติมจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 20.59 ตามลําดับ นอกจากนี้
ยังมีนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรจํานวน 59 คนซึ่งเปนนิสิตกลุมรับผาน สกอ.
จํานวน 37 คนคิดเปนรอยละ 22.29 เปนนิสิตกลุมโควตารับตรงจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 15.19 และเปนนิสิตกลุม
รับเพิ่มเติมจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 29.41 อยางไรก็ตามในภาคปลายปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตรมีนิสิตที่รับเขาศึกษาตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2547 ไดสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 149 คนโดยเปน
นิสิตกลุมที่รับผาน สกอ. จํานวน 79 คนคิดเปนรอยละ 47.59 เปนนิสิตที่รับโดยโควตารับตรงจํานวน 53 คนคิดเปนรอย
ละ 67.09 และเปนนิสิตกลุมที่รับเพิ่มเติมจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 50
พัฒนาการผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
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ภาคการศึกษา

ภาพที่ 1 พัฒนาการผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ความสามารถในการเรียนในแตละหมวดวิ ชา
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หมวดศึกษาทั่วไป
หมวดเฉพาะ
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กลุมโควตารับตรง กลุมรับผาน สกอ.

กลุมรับเพิ่มเติม

การรับเขาศึกษา

ภาพที่ 2 ความสามารถในการเรียนในแตละหมวดวิชาของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
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จากภาพที่ 1 พัฒนาการทางการเรียนของนิสิตนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรตลอดระยะเวลา 4
ป พบวา กลุมนิสิตที่มีพัฒนาการของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดีขึ้นคือกลุมโควตารับตรงและกลุมรับเพิ่มเติม สวนกลุม
รับผานสกอ. มีพัฒนาการในทิศทางที่ลดลง อนึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตเมื่อแยกเปนแตละหมวดวิชาที่นิสิต
ตองศึกษาซึ่งมี 3 หมวด (ภาพที่ 2) คือ (1) หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งพบวานิสิตกลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ดีกวากลุมอื่น โดยในลําดับรองลงมาคือกลุมที่รับเพิ่มเติม และกลุมที่รับผาน
สกอ. และ (2) หมวดวิชาเฉพาะ พบวานิสิตกลุมโควตารับตรงยังคงเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชา
เฉพาะที่ดีกวากลุมอื่น รองลงมาคือกลุมที่รับเพิ่มเติม และกลุมที่รับผาน สกอ. และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ยังพบวา
นิสิตกลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีที่ดีกวากลุมที่รับเพิ่มเติม และกลุมที่
รับผาน สกอ. ตามลําดับ ดังนั้นนิสิตที่รับเขาศึกษาดวยวิธีการโควตารับตรงเปนกลุมนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดีกวากลุมอื่นทั้งในภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนรายหมวดวิชา นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่มีพัฒนาการทางการเรียน
ในทิศทางที่ดีขึ้นอีกดวย
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
กลุม (I)

กลุม (J)

โควตารับตรง

รับผานสกอ.
รับเพิ่มเติม
โควตารับตรง
รับเพิ่มเติม
โควตารับตรง
รับผานสกอ.

รับผานสกอ.
รับเพิ่มเติม

Mean
Difference Std. Error
(I-J)
0.29125* 0.03094
0.29875* 0.03094
-0.29125* 0.03094
0.00750 0.03094
-0.29875* 0.03094
-0.00750 0.03094

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.971
0.000
0.971

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
0.2098
0.2173
-0.3727
-0.0740
-0.3802
-0.0890

0.3727
0.3802
-0.2098
0.0890
-0.2173
0.0740

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 3 กลุมเพื่อพิจารณาวารูปแบบการรับเขาศึกษามี
ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตซึ่งพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมีความแตกตางกันคือในกลุมโควตา
รับตรงกับกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยจะพบวาการรับนิสิตเขาศึกษาผานโควตารับตรงนั้นจะมี
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูงกวาการรับนิสิตเขาศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยูประมาณ 0.29125
และการรับนิสิตเขาศึกษาผานโควตารับตรงนั้นจะมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูงกวาการรับนิสิตเขาศึกษาเพิ่มเติมอยู
ประมาณ 0.29875 แตนิสิตกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกลุมรับเพิ่มเติมนั้นไมมีความแตกตาง
กันในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
ในสวนการวิเคราะหเกี่ยวกับภาวะการมีงานทําของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 เดือน ซึ่งนิสิตกลุมที่
รับผาน สกอ.เปนกลุมที่สามารถหางานทําไดมากที่สุดรองลงมาคือกลุมโควตารับตรงและกลุมรับเพิ่มเติม
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ขอจํากัดในการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดคือไมสามารถจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับนิสิตที่สละสิทธิ์การเขาศึกษา ลาออก ในชวง
ระยะเวลาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2547 จนถึงภาคตน ปการศึกษา 2550 ไดเนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลสวนนี้ใน
ฐานขอมูลของวิทยาเขต
2. ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
กําหนดในหลักสูตรเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากการที่นิสิตมีการลาพักการศึกษา หรือผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไมเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรุปผลและเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เชน ปจจัย
สวนบุคคลของนิสิต ปจจัยดานครอบครัว อาชีพที่ตองการในอนาคต เปนตน
2. ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาปจจัยที่สงผลใหนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
กําหนดตามหลักสูตรได
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