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การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนิสิตคณะวทิยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรระหวางนิสิต
ที่รบัตรง รับผานสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรบัเพิ่มเติม 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 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 กุลตังวฒันา1  และคณะ 

Worravit Kultangwatana1 and Other 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระหวางกลุมท่ีรับเขาศึกษา

โดยรับตรงกลุมท่ี รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกลุมท่ีรับเพ่ิมเติม  

 ประชากรเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดสกลนคร รุนปการศึกษา 2547 โดยใชขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการ

วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ผลการศึกษาสรุปไดวา คณะรับนิสิตเขาศึกษาดวยวิธีการรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาก

ท่ีสุด แตนิสิตที่รับเขาศึกษาโดยโควตารับตรงและรับเพ่ิมเติมเปนกลุมท่ีมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนี้นิสิต

กลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือก

เสรี ท่ีดีกวากลุมอื่น แตเม่ือนิสิตสําเร็จการศึกษาแลวนิสิตที่รับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเปนกลุมท่ี

สามารถหางานทําไดสูงที่สุด 
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นิสิตกลุมโควตารับตรง  นิสิตกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นิสิตกลุมทีร่ับเพิ่มเติม   

 

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 สาขาการบญัชีและการเงนิ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร 
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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 
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คํานาํ 
 

ความสําคัญของปญหา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคความรูของประเทศ ตลอด

ระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดปฏิบัติหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถออกไปรับใช

สังคมเปนจํานวนมาก ทางมหาวิทยาลัยไดมีการขยาย        วิทยาเขตหลายแหงเพื่อรองรับความตองการทางดาน

การศึกษา ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กอต้ังขึ้นเม่ือป พ.ศ.2539 เปนวิทยาเขตแหงที่ 4 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังที่สําคัญ คือ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางดาน

การศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือสนองตอวัตถุประสงคในการกอต้ังฯ ดังกลาวนี้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงไดจัดโครงการเพชรพระพิรุณ โควตาจังหวัด 

และโครงการรับนิสิตผานการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมุงเนนเพ่ือรองรับนักเรียนในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   แตจากขอมูลท่ีผานมาแมวา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดใชกล

ยุทธการรับนิสิตดวยโครงการตางๆ แลว แตจํานวนนักเรียนที่มาสมัครก็ยังไมเปนไปตามเปาหมายการรับนิสิตของวิทยา

เขตฯทําใหวิทยาเขตฯ ตองเปดรับนิสิตเพิ่มเติมเพ่ือศึกษาตอในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเปนการ

เปดรับสมัครนิสิตหลังประกาศผล   เอ็นทรานซ  โดยจะรับนิสิตชั้นปท่ี 1 เพ่ิมเติมใหไดครบตามจํานวนเปาหมายที่ทาง

วิทยาเขตฯ ไดกําหนดไว   ทําใหการรับนิสิตที่แตกตางกันถึง 3 รูปแบบ นิสิตโควตารับตรงนี้คณะและมหาวิทยาลัย
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ดําเนินการเอง  โดยตั้งขอกําหนดคุณสมบัตินักเรียน  วิธีการดําเนินการ และเวลาในการดําเนินการเอง  ซึ่งจะดําเนินการ

ใหเสร็จส้ินกอนที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะดําเนินการ   และผูท่ี

รายงานตัวที่จะเขาเรียนจะถูกตัดสิทธ์ิการสมัครเขามหาวิทยาลัยที่ดําเนินการโดย สกอ.   ซึ่งทําใหนักเรียนที่มีสิทธ์ิสมัคร

แตมิไดมีความชอบในสาขาวิชาที่เลือกอยางแทจริงมาสมัครและผานการรับเขาศึกษา  เนื่องจากเกรงวาถาสมัครผาน

ทาง สกอ. ซึ่งมีการแขงขันสูงอาจเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมได  นิสิตกลุมน้ีใหความสนใจในการเรียนนอยและลาออก

ไปเม่ือจบปแรก/ภาคการศึกษาแรก  หรือหากยังคงเรียนตอไปก็มักจะไดคะแนนต่ําและมีบางสวนที่ถูกคัดชื่อออกในที่สุด  

ทําใหในปที่ 2 เหลือนิสิตในคณะนอยกวาเปาหมายที่ตองการรับ  อีกทั้งมีนักเรียนที่มีคะแนนเรียนดีและไดโควตาจาก

หลายมหาวิทยาลัยไมมาเรียนทั้งๆที่ไดรายงานตัวไวแลว   
 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาการพัฒนาของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่

รับเขาศึกษาในป 2547เริ่มต้ังแตปที่ 1-4 ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

สกลนคร โดยศึกษา  นิสิต 3 กลุม คือ กลุมโควตารับตรง   กลุมท่ีรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และกลุมท่ีรับเพ่ิมเติม   
 

อุปกรณและวิธีการ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ประกอบดวย ผลการเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมของนิสิตและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตรุนป

การศึกษา 2547 ต้ังแตภาคตนปการศึกษา 2547 จนถึงภาคปลาย ปการศึกษา 2550 และภาวะการมีงานทําของนิสิต

หลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 เดือน  
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลท่ัวไปของนิสิต 3 กลุม คือ  กลุมโควตารับตรง   กลุมท่ีรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)   และกลุมท่ีรับเพ่ิมเติม ใชวิธีพรรณนา โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ  

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 3 กลุม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

ผลการทดลองวิจัยและวจิารณ 
ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดรับนิสิตเขาศึกษาจํานวน

ท้ังส้ิน 279 คน โดยแบงตามรูปแบบการรับเขาศึกษาเปน 3 กลุม พบวามีการรับนิสิตเขาศึกษาโดยผาน สกอ. เปน

จํานวนมากที่สุดจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 54.84 เปนนิสิตที่รับผานโควตารับตรง จํานวน 78 คนคิดเปนรอยละ 

27.96 และเปนนิสิตกลุมท่ีรับเพ่ิมเติมจํานวน 48 คนคิดเปนรอยละ 17.20  นิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันเดิมอยูในชวงระหวาง 3.00 – 3.49 มีจํานวนมาก

ท่ีสุด รองลงมาอยูในชวงระหวาง 2.50 – 2.99 และอยูในชวงระหวาง 2.00 -2.49  
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จากการเปรียบเทียบจํานวนนิสิตที่ถูกคัดชื่อออก ไมสําเร็จการศึกษาและสําเร็จการศึกษาในภาคปลายป

การศึกษา 2550 น้ันสามารถแยกไดวา จํานวนนิสิตที่ถูกคัดชื่อออกมีท้ังหมด 71 คน โดยนิสิตกลุมที่ถูกคัดชื่อออกมาก

ท่ีสุดเปนนิสิตกลุมท่ีรับผาน สกอ. จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 30.21  รองลงมา คือ กลุมโควตารับตรงจํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 17.72 และลําดับสุดทาย คือ กลุมรับเพ่ิมเติมจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 20.59 ตามลําดับ นอกจากนี้

ยังมีนิสิตที่ยังไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตรจํานวน 59 คนซึ่งเปนนิสิตกลุมรับผาน สกอ. 

จํานวน 37 คนคิดเปนรอยละ 22.29 เปนนิสิตกลุมโควตารับตรงจํานวน 12 คนคิดเปนรอยละ 15.19 และเปนนิสิตกลุม

รับเพ่ิมเติมจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 29.41 อยางไรก็ตามในภาคปลายปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมศาสตรมีนิสิตที่รับเขาศึกษาตั้งแตภาคตนปการศึกษา 2547 ไดสําเร็จการศึกษาทั้งส้ินจํานวน 149 คนโดยเปน

นิสิตกลุมท่ีรับผาน สกอ. จํานวน 79 คนคิดเปนรอยละ 47.59 เปนนิสิตที่รับโดยโควตารับตรงจํานวน 53 คนคิดเปนรอย

ละ 67.09 และเปนนิสิตกลุมท่ีรับเพ่ิมเติมจํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 50 
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ภาพที่ 1  พัฒนาการผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
 

ความสามารถในการเรียนในแตละหมวดวิชา
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ภาพที่ 2  ความสามารถในการเรียนในแตละหมวดวิชาของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
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จากภาพที่ 1 พัฒนาการทางการเรียนของนิสิตนิสิตคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรตลอดระยะเวลา 4 

ป พบวา กลุมนิสิตที่มีพัฒนาการของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่ดีข้ึนคือกลุมโควตารับตรงและกลุมรับเพ่ิมเติม สวนกลุม

รับผานสกอ. มีพัฒนาการในทิศทางที่ลดลง อน่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตเม่ือแยกเปนแตละหมวดวิชาที่นิสิต

ตองศึกษาซึ่งมี 3 หมวด (ภาพที่ 2) คือ (1) หมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งพบวานิสิตกลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ดีกวากลุมอื่น โดยในลําดับรองลงมาคือกลุมท่ีรับเพ่ิมเติม และกลุมท่ีรับผาน 

สกอ.  และ (2) หมวดวิชาเฉพาะ พบวานิสิตกลุมโควตารับตรงยังคงเปนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชา

เฉพาะที่ดีกวากลุมอื่น รองลงมาคือกลุมท่ีรับเพ่ิมเติม และกลุมท่ีรับผาน สกอ. และ (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ยังพบวา

นิสิตกลุมโควตารับตรงยังเปนกลุมท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาเลือกเสรีท่ีดีกวากลุมท่ีรับเพ่ิมเติม และกลุมท่ี

รับผาน สกอ. ตามลําดับ ดังนั้นนิสิตที่รับเขาศึกษาดวยวิธีการโควตารับตรงเปนกลุมนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ดีกวากลุมอื่นทั้งในภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาเปนรายหมวดวิชา นอกจากนี้ยังเปนกลุมที่มีพัฒนาการทางการเรียน

ในทิศทางที่ดีขึ้นอีกดวย  

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต 

95% Confidence Interval 
กลุม (I) กลุม (J) 

Mean 
Difference  

(I-J) 
Std. Error 

  
Sig.  

Lower Bound Upper Bound 

โควตารับตรง รับผานสกอ. 0.29125* 0.03094 0.000 0.2098 0.3727 

  รับเพ่ิมเติม 0.29875* 0.03094 0.000 0.2173 0.3802 

รับผานสกอ. โควตารับตรง -0.29125* 0.03094 0.000 -0.3727 -0.2098 

  รับเพ่ิมเติม 0.00750 0.03094 0.971 -0.0740 0.0890 

รับเพ่ิมเติม โควตารับตรง -0.29875* 0.03094 0.000 -0.3802 -0.2173 

  รับผานสกอ. -0.00750 0.03094 0.971 -0.0890 0.0740 

 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 3 กลุมเพ่ือพิจารณาวารูปแบบการรับเขาศึกษามี

ผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตซึ่งพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตมีความแตกตางกันคือในกลุมโควตา

รับตรงกับกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยจะพบวาการรับนิสิตเขาศึกษาผานโควตารับตรงนั้นจะมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูงกวาการรับนิสิตเขาศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาอยูประมาณ 0.29125    

และการรับนิสิตเขาศึกษาผานโควตารับตรงนั้นจะมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูงกวาการรับนิสิตเขาศึกษาเพ่ิมเติมอยู

ประมาณ 0.29875 แตนิสิตกลุมรับผานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกลุมรับเพ่ิมเติมน้ันไมมีความแตกตาง

กันในเรื่องของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

ในสวนการวิเคราะหเกี่ยวกับภาวะการมีงานทําของนิสิตหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 เดือน ซึ่งนิสิตกลุมท่ี

รับผาน สกอ.เปนกลุมท่ีสามารถหางานทําไดมากที่สุดรองลงมาคือกลุมโควตารับตรงและกลุมรับเพ่ิมเติม 
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ขอจํากัดในการวิจัย 

1. ในการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดคือไมสามารถจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับนิสิตที่สละสิทธ์ิการเขาศึกษา ลาออก ในชวง

ระยะเวลาตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 2547 จนถึงภาคตน ปการศึกษา 2550 ไดเนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลสวนนี้ใน

ฐานขอมูลของวิทยาเขต  

2. ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

กําหนดในหลักสูตรเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากการที่นิสิตมีการลาพักการศึกษา หรือผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมไมเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
  1. ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต เชน ปจจัย

สวนบุคคลของนิสิต ปจจัยดานครอบครัว อาชีพที่ตองการในอนาคต เปนตน 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถศึกษาปจจัยที่สงผลใหนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

กําหนดตามหลักสูตรได  
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