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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม 

The study of relationship between high school grade point averages and 
academic achievement of the first year nursing students, Siam University.  

 
 
 

 
 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม ที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและระบบรับตรง 
กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและระบบรับตรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 157 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลาง จ านวน 69 คน (43.95 %) และ 
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรงกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน 88 คน (56.05 %) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่แบบบันทึกประวัตินักศึกษา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการแจงแจงแบบที ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและระบบรับตรงไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ( r = 0.267, p = 0.790 และ r = 0.547, p 
= 0.586 ตามล าดับ) และ การแจกแจงแบบทีพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษา
ที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางสูงกว่านักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p = 0.000) 
 
ค าส าคัญ: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การแจกแจงแบบที ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were investigation of the relationship between high school 
grade point averages of students from central admission system and students from directly 
admission system on university grade point average. Furthermore it compared high school grade 
point average of students from central admission system and students from directly admission 
system. The samples were 157 of the first year nursing students who enrolled Physics for nurses in 
2013 academic year. They consisted of 69 students (43.95 %) from central admission system and 
88 students (56.05 %) from directly admission system. Instrument using for the research was 
personal data questionnaire. The statistics using for analysis were arithmetic mean, standard 
deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient and t-test statistic. For both systems, 
there were no significantly correlation between high school grade point average and university 
grade point averages (r = 0.267, p = 0.790 and r = 0.547, p = 0.586 respectively) and the t-test 
statistic showed that high school grade point average of students from central admission system 
was significantly higher than students from directly admission system (p = 0.000). 
 
KEYWORDS: Pearson’s product moment correlation coefficient, t-test statistic, high school grade 
point averages , and university grade point averages. 

 

บทน า 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2538 ในปัจจุบันวิธีการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรมี 2 วิธี คือ 
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลาง  (central 
admission system) ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประกอบด้วยคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนน O-Net 
คะแนน GAT คะแนน PAT2 และ อีกวิธีหนึ่งคือ 
คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรงกับทางมหาวิทยาลยั 
ซึ่งรายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกประกอบด้วย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาชีววิทยา วิชา
ภาษาอังกฤษ และ วิชาความรู้ทั่วไปในวิชาชีพ ซึ่งการ
คัดเลือกนักศึกษาทั้ง 2 วิธี ใช้เกณฑ์ในการตัดสินที่
แตกต่างกัน และ รายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล เป็น

รายวิชาพื้นฐานในโครงสร้างหลักสูตร ที่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 จะต้องลงทะเบียนเรียน จากการเก็บข้อมูลในอดีต
ที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาจ านวนหนึ่งท าข้อสอบที่วัด
ความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาประเด็นเรื่องความรู้พื้นฐานของนักศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหมายถึง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
พิจารณาจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) เพราะเมื่อ
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ดี จะส่งผลให้นักศึกษา
เข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ได้
อย่ า ง รวด เร็ วและสามารถน าความรู้ ต่ า งๆ ไป
ประยุกต์ใช้กับการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาสม 
อันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ ย ใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม และ ศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลาง 
(central admission system) และ คัดเลือกจากการ
สอบระบบรับตรงกับทางมหาวิทยาลัย ว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทาง
ในการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์
ทางการพยาบาล และรายวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลการ เรี ยน เฉลี่ ย ในระดับอุดมศึ กษา 
หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษา เอกสารและงานวิ จั ยที่
เก่ียวข้องดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งที่ชี้ถึงผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนแล้ว ยังแสดง
ถึงคุณค่าของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ความรู้ความสามารถของผู้สอนและผู้บริหารอีก
ด้วย (Edward, 1990) โดยปกติผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบหรือคะแนนที่ได้จาก
งานที่มอบหมายหรือทั้งสองอย่าง (Good, 1973) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังแสดงถึง ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและทัศนคติอันเกิดจากการเรียนรู้แสดงออกใน
รูปของคะแนนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมซึ่งสามารถสังเกต
และวัดได้ด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทั่วไป (ปฐมา 
อาแว, มนสิการ เปรมปราชญ์, และ พิศมัย เพียรเจริญ
, 2553) 

 ประกาย จิโรจน์กุล, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต, 
และณัฐยา ศรีทะแก้ว (2554) ศึกษา “ความสัมพันธ์
ร ะหว่ า ง ปั จ จั ย ด้ า นภู มิ หลั ง  ค ะแนนสอบ เข้ า
มหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นปีที่  1 
ภาคการศึกษาที่  1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 
2553” ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX ม.ปลาย) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา
ชั้ น ปี ที่  1 ใ น ข ณะ ที่ ค ะ แน นส อบ เ ข้ า เ รี ย น ใ น
มหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงสุด คือ คะแนน GAT รองลงมาคือ คะแนน
สอบรับตรงวิชา GE 02 
 ปัจฉา ฉัตราภรณ์, นฤมล สุวรรณจันทร์ดี, 
และบุรินทร์ อัศวพิภพ (2551) ศึกษา “เวลาเปลี่ยน..
คะแนนฟิสิกส์เธอเปลี่ยน..ช่างกระไรใครหนอใครท า? 
(ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบการรับเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย)” ผลการศึกษาพบว่า คะแนนวิชาฟิสิกส์
1 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มกายภาพ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีความสัมพันธ์แต่อย่างใด
กับเกรดเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ (2538) ศึกษา “ปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผล
การเรียนในมหาวิทยาลัยกล่าวคือนักเรียนที่เรียนดี 
เมื่อเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีผลการการเรียน
ดีด้วย 
 วัฒนา ศรีพจนารถ (2533) ศึกษา 
“ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและทัศนคติต่อวิชาชีพ
พยาบาลกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลในมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค” ผลการวิจัย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 เอื้ออารี กัลวทานนท์ (2557) ศึกษา 
“ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชา
ฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม” ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของวิชา
ฟิ สิ กส์ ในระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายไม่ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กับคะแนนสอบในวิชาฟิสกิส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า ผลการ
เรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กับคะแนนสอบในวิชาฟิสกิส์ทั่วไป 1 และ ผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียน เฉลี่ ย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและ
ระบบรับตรงกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและระบบรับตรง 
 
สมมติฐาน  
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดย
ระบบกลางและระบบรับตรงไม่มีความสัมพันธ์กับผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดย
ระบบกลางไม่แตกต่างกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการ
สอบระบบรับตรงกับทางมหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียน เฉลี่ ย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและ
ระบบรับตรงกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา 
 2. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของผลการ
เรียน เฉลี่ ย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางและ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรงกับทาง
มหาวิทยาลัย 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ทางการ
พยาบาลและรายวิชาอื่นๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฟิสิกส์ทางการพยาบาล ในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 157 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาที่คัดเลือก
จากการสอบโดยระบบกลาง จ านวน 69 คน (43.95 
%) และ นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรง
กับทางมหาวิทยาลัย จ านวน 88 คน (56.05 %) 
 

 เครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
แบบบันทึกประวัตินักศึกษาของส านักทะเบียนและ
วัดผล ที่สอบถามเก่ียวกับสภาพทั่วไป ผลการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาผล
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การเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านทางฐานข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตของส านักทะเบียนและวัดผล  
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการน าข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel version 2010 
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 
ตารางที่  1 ค่าสถิติพื้นฐานของผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรงและระบบกลาง  
 

GPA     
ม.ปลาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

นักศึกษา
ที่คัดเลือก
จากระบบ
รับตรง 

3.05 0.39 1.81 3.70 

นักศึกษา
ที่คัดเลือก
จากระบบ 
กลาง 

3.29 0.32 2.02 3.84 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรง และ 
ระบบกลาง เท่ากับ 3.05 และ 3.29 ตามล าดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการ
สอบโดยระบบรับตรง ใกล้เคียงกับ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดย
ระบบกลาง 
 

ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของของผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจาก
การสอบโดยระบบรับตรงและระบบกลาง 
 

GPA     
อุดมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ต่ าสุด 

ค่า 
สูงสุด 

นักศึกษาที่
คัดเลือกจาก
ระบบรับตรง 

3.27 0.32 2.21 3.85 

นักศึกษาที่
คัดเลือกจาก
ระบบกลาง 

3.26 0.26 2.64 3.84 

 

 จากตารางที่  2 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย 
(GPA) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจาก
การสอบโดยระบบรับตรง และ ระบบกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 และ 3.26 ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา
ของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรง 
มีค่ามากกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจาก
การสอบโดยระบบกลาง 

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอน ปล า ย  กั บ ผ ล กา ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย  ( GPA)  ใ น
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบกลางและระบบรับตรง 
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ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) 

p-value 

GPA ม.ปลายกับ 
GPA อุดมศึกษา 
ของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากระบบ
กลาง 

0.267 0.790 

GPA ม.ปลายกับ 
GPA อุดมศึกษา 
ของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากระบบ
รับตรง 

0.547 0.586 

p < 0.05 
 

 จากตารางที่  3  เมื่ อน าค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ที่ได้ไปท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
 1. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย กั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย  ( GPA)  ใ น
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบกลาง ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.267, p = 0.790) 
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย กั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย  ( GPA)  ใ น
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบรับตรง ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.547, p = 0.586) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือก
จากการสอบโดยระบบกลางและระบบรับตรง 
 

*p < 0.05 
 

 การแจกแจงแบบที ในตารางที่ 4 พบว่า ผล
การเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลาง สูง
กว่า นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.000) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรง และ 
ระบบกลาง  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  3 .05 และ 3.29 
ตามล าดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรงและระบบกลาง 
มีค่าเท่ากับ 0.39 และ 0.32 ตามล าดับ ส่วนผลการ
เรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบรับตรง และ ระบบ
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ 3.26 ตามล าดับ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบรับตรง  มีค่ ามากกว่า  ส่ วน เบี่ ยง เบน
มาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา
ของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลาง 

GPA 
ม.ปลาย 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T 

นักศึกษาที่
คัดเลือกจาก
ระบบรับตรง 

3.05 0.39 

-4.08* 

นักศึกษาที่
คัดเลือกจาก
ระบบกลาง 

3.29 0.32 
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 ในด้านการศึกษาความสัมพันธ์ และ การ
เปรียบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยพบว่า  

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย กั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย  ( GPA)  ใ น
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบกลาง ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   

 2. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย กั บ ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ฉ ลี่ ย  ( GPA)  ใ น
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
โดยระบบรับตรง ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 3. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของนักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบโดย
ระบบกลาง สูงกว่า นักศึกษาที่คัดเลือกจากการสอบ
ระบบรับตรง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบโดยระบบกลางสูงกว่านักศึกษาที่
คัดเลือกจากการสอบระบบรับตรงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05  แต่ผลการเรียนเฉลี่ย ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาทั้งสอง
กลุ่ม ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา (r 
= 0.267, p = 0.790 และ r = 0.547, p = 0.586 
ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประกาย 
จิโรจน์กุล, นงลักษณ์ เชษฐภักดีจิต, และณัฐยา ศรีทะ
แก้ว (2554) เอ้ืออารี กัลวทานนท์ (2557) และ ปัจฉา 
ฉัตราภรณ์, นฤมล สุวรรณจันทร์ดี, และบุรินทร์ อัศว
พิภพ (2551) ที่กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ผลการเรียน

เฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ได้สะท้อน
ถึงความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา อัน
เนื่องมาจากระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน (ระบบแอดมิชชัน) 
นโยบายทางการศึกษาต่างๆ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีส่วนท าให้ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับ
จากโรง เรียนมีค่ าค่อนข้ า งสู งมาก ( เกรดเฟ้อ ) 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลการ
เรียนในระดับอุดมศึกษาอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การปรับตัวของ
นักศึกษาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน 
การปรับตัวเข้ากับเพื่อน การแบ่งเวลาในการเรียนและ
ท ากิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบ
ต่อผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทั้งสิ้น  

 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ 
(2538) และ วัฒนา ศรีพจนารถ (2533) อาจเป็น
เพราะระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึ กษา ในช่ ว ง เวลาดั งกล่ า ว  ( ระบบ
เอนทรานซ์) ใช้วิธีการสอบคัดเลือกแต่เพียงอย่างเดียว 
และคิดคะแนนสอบในแต่ละวิชาแยกออกจากกันโดยมี
สัดส่วนเท่าๆกันอย่างชัดเจน ท าให้นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกมีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้รับต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ดีด้วย จึงเป็นเหตุให้
งานวิจัยของทั้งสองท่านไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผู้วิจัยพบ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยดังกล่าวมาข้างต้น แสดง
ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ผ ล ก า ร เ รี ย น ใ น
ระดับอุดมศึกษาอาจจะมาจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลให้ใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ปัจจัยอื่นๆ เช่น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
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ปรับตัวของนักศึกษา ฯลฯ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
ท านายผลการเรียนและความส าเร็จในการเรียนของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติมถึง
องค์ประกอบของคะแนนที่น ามาใช้คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ในระบบแอดมิชชัน) เพื่อ
น ามาใช้เป็นตัวท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และน า
ผลจากการวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนหรือพัฒนา
ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ต่อไป  
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