
 1 

ความสัมพันธระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผลการ

เรียนระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

The Relationships between Basic Knowledge Orientation Camp Examination 

score and Undergraduate Academic Achievement of Undergraduate Students 

at Suranaree University of Technology  

 

จรัญญา สมอุดร   

  
 

บทคัดยอ  
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความ

พรอมดานความรูพ้ืนฐานกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

สุรนารี กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุนป

การศึกษา 2553-2556 จํานวน 9,313 คน  ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูลคะแนนสอบวัดผลคาย

เตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน และผลการเรียนระดับอุดมศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 

ของปการศึกษาที่เขาศึกษา จากฐานขอมูลของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน            

ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐาน เทากับ 

54.89 คาเฉลี่ยผลการเรียนระดับอุดมศึกษา เทากับ 2.34  และความสัมพันธระหวางคะแนนสอบ

วัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน กับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธกัน

ในระดับคอนขางสูง (r= .650)  

 

 

คําสําคญั: คะแนนสอบวัดผลคายความรูพื้นฐาน,  ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา,  ความสัมพันธ 
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Abstract 

This research aimed to study the relationships between basic knowledge 

orientation ( BKO)  camp examination score and undergraduate GPAX.  The research 

samples consisted of 9,313 undergraduate students at Suranaree University of Technology 

( SUT)  from academic years 2010 to 2013.  Secondary data were collected from the 

Center for Educational Services of SUT.  The data obtained were analyzed using 

descriptive statistics and Pearson correlation.  

The major findings were as follows; The average BKO camp examination score 

was 54. 89 the average undergraduate GPAX of undergraduate students at SUT was 

2. 34 and the correlation between BKO camp examination score and undergraduate 

GPAX of undergraduate students at SUT found to be correlated.  Most correlations 

were found to be high (r= .650)  

 

Keywords: basic knowledge orientation camp examination score, undergraduate 

grade point average, correlation  
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1. บทนํา  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการสถาปนาขึ้น   เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2533 มีฐานะ

เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแหงแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเปน “มหาวิทยาลัย

ในกํากับของรฐั” โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระบบการบริหารวิชาการ งานบุคคล การเงิน และ

การจัดการท่ัวไปไดตามความเหมาะสมกับลักษณะ และภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อให

มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยเนนการเรียนการสอนและการวิจัย

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2536 

เปนตนมา โดยมีการรับนักศึกษา ดังนี้ (1) ประเภทคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา หรือท่ีในปจจุบันเรียกวา  ระบบกลาง (Admissions) และ (2) ประเภทที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการคัดเลือกเอง ไดแก การใหโควตาแกโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยไมมีการสอบ

ขอเขียน และการรับตรงโดยการสอบขอเขียน โดยในระยะเริ่มตนการรับนักศึกษาประเภทที่

มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเองนั้น เปนการรับนักศึกษาประเภทโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด 

ซึ่งตอมามหาวิทยาลัยไดมีการรับนักศึกประเภทโควตาอื่นๆ เพ่ิมขึ้น ไดแก โควตานักกีฬา โควตา

ดนตรีและนาฏศิลป โควตาเด็กดีมีคุณธรรม โควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สําหรับการรับตรงโดยการสอบขอเขียนนั้น เปนการรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยไดจัดคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาใหมระดับ

ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2553 – 2556 โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานในรายวิชาฟสิกส 

คณิตศาสตร เคมี และชีววิทยา ใหกับนักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 และมีการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิภายหลัง

เสร็จสิ้นการเขาคาย ดังนี้ 

ปการศึกษา 2553 – 2556 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุมสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และกลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  

ปการศึกษา 2554-2556 เพิ่มกลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร  

ปการศกึษา 2555-2556 เพ่ิมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 

2555 
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ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงผลของการจัดคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานสําหรับ

นักศึกษาใหม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา ผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางคะแนนสอบวัดผลภายหลังเสร็จสิ้นการเขาคายเตรียมความ

พรอมดานความรูพื้นฐานกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

สุรนารี เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการจัดคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานใหกับ

นักศึกษาใหมตอไป  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผล

การเรียนระดับอุดมศึกษา ของนกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รุนปการศึกษา 2553 – 2556   

ที่เขาคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน จํานวน 10,015 คน  

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี รุนปการศึกษา 2553-2556 ที่เขาคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน และมีผลการ

เรียนในระดับอุดมศกึษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ของปการศึกษาที่เขาศึกษา จํานวน 9,313 คน  
 

 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

   การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลคะแนนสอบวัดผลคายเตรียม

ความพรอมดานความรูพื้นฐาน และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา จาก

ฐานขอมูลระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   

สุรนาร ี 
 

3.3  การวิเคราะหขอมูล  

    3.3.1 วิเคราะหคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานของนักศึกษา  

และผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา

ต่ําสุด คาสูงสุด  
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 3.3.2 วิเคราะหสหสัมพันธ Pearson โดยเกณฑการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว

แปรวามีความสัมพันธกันหรือไม และมีความสัมพันธกันในระดับใด พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธซึ่งมีเกณฑ ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543:144) 
 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)        ระดับความสัมพันธ 

  r > .800     สูง 

600 < r < .800     คอนขางสูง 

    400 < r < .600     ปานกลาง 

    200 < r <. 400     คอนขางต่ํา 

  r <.200      ต่ํา 

การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมาย (คาบวกหรือคาลบ) ดังนี้  

 กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “บวก” หมายความวา เมื่อคาของตัวแปรหนึ่งเพิ่ม 

คาของตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปดวย หรือตัวแปรทั้งสองตวัมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “ลบ” หมายความวา เม่ือคาของตัวแปรหนึ่งเพิ่ม  

คาของอีกตัวแปรหนึ่งจะลดลง หรือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

  



 6 

4. ผลการวิจัย  

 4.1  คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน   
 

ตารางที่ 1  คาสถิติพื้นฐานของคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานของ

นักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขาวิชา     
 

กลุมสาขาวชิา n   SD  MIN  MAX 

วิทยาศาสตรการกีฬา 184 31.69 10.35 16.67 73.33 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 606 53.09 14.59 18.00 94.00 

เทคโนโลยีการจัดการ 371 55.01 14.58 18.00 86.00 

เทคโนโลยีการเกษตร 923 34.91 10.66 12.00 78.00 

วิศวกรรมศาสตร 6,067 58.71 15.69 12.86 98.57 

สาธารณสุขศาสตร 704 44.27 15.95 11.43 89.00 

แพทยศาสตร 200 81.52 8.54 44.00 98.00 

พยาบาลศาสตร 175 57.55 13.36 26.00 85.00 

วิทยาศาสตร 83 82.43 13.06 44.00 100.00 

รวม 9,313 54.89 17.66 11.43 100.00 

  

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน 

ของนักศึกษากลุมสาขาวิชาตางๆ  สรปุไดดังน้ี 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอม

ดานความรูพ้ืนฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 31.69 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.35 คาต่ําสุด 16.67 คาสูงสุด 73.33     

2) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอม

ดานความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 53.09 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 14.59 คาต่ําสุด 18.00 คาสูงสุด 94.00     
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3) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอม

ดานความรูพ้ืนฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 55.01 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 14.58 คาต่ําสุด 18.00 คาสูงสุด 86.00  

4) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอม

ดานความรูพ้ืนฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 34.91 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 10.66 คาต่ําสุด 12.00 คาสูงสุด 78.00 

5) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 58.71 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 15.69 คาต่ําสุด 12.86 คาสูงสุด 98.57    

6) กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 44.27  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 15.95 คาต่ําสุด 11.43 คาสูงสุด 89.00     

7) กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2554 – 2556 เทากับ 81.52 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทากับ 8.54  คาต่ําสุด 44.00  คาสูงสุด 98.00     

8) กลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 57.55 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.36  คาต่ําสุด  26.00 คาสูงสุด 85.00     

9) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดาน

ความรูพื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2555 – 2556 เทากับ 82.43  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 13.06 คาต่ําสุด 44.00 คาสูงสุด 100  

10) รวมทุกกลุมสาขาวิชา คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐาน ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 54.89 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 17.66  คาต่ําสุด 11.43 คาสูงสุด 100     
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4.2 ผลการเรียนในระดับอดุมศึกษา  

 

ตารางที่ 2   คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา จําแนกตามกลุมสาขา 

 

กลุมสาขาวิชา n   SD  MIN  MAX 

วิทยาศาสตรการกีฬา 184 2.14 0.46 0.65 3.54 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 606 2.35 0.56 0.08 3.97 

เทคโนโลยีการจัดการ 371 2.35 0.56 0.74 3.73 

เทคโนโลยีการเกษตร 923 2.09 0.53 0.12 3.74 

วิศวกรรมศาสตร 6,067 2.32 0.67 0.11 4.00 

สาธารณสุขศาสตร 704 2.32 0.57 0.88 4.00 

แพทยศาสตร 200 3.47 0.30 2.31 3.97 

พยาบาลศาสตร 175 2.95 0.43 1.78 3.96 

วิทยาศาสตร 83 3.60 0.37 2.35 4.00 

รวม 9,313 2.34 0.66 0.08 4.00 

 

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา

กลุมสาขาวิชาตาง ๆ สรุปไดดังน้ี 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  ในระดับ 

อุดมศึกษาของนักศึกษา รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.14  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.46  คาต่ําสุด 0.65 คาสูงสุด 3.54     

2) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  ในระดับ 

อุดมศึกษาของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.35  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.56  คาต่ําสุด 0.08 คาสูงสุด 3.97    

3) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับ 

อุดมศึกษาของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.35  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.56   คาต่ําสุด 0.74 คาสูงสุด 3.73    
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4) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  ในระดับ 

อุดมศึกษาของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.09  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เทากับ 0.53  คาต่ําสุด 0.12  คาสูงสุด 3.74    

5) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.32  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.67  คาต่ําสุด 0.11  คาสูงสุด 4.00     

6) กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.32  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.57  คาต่ําสุด 0.88   คาสงูสุด 4.00    

7) กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร  คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษารุนปการศึกษา  2554 – 2556  เทากับ  3.47  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.30   คาต่ําสุด 2.31  คาสูงสุด 3.97    

8) กลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษา

ของนักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.95 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 

0.43  คาต่ําสดุ 1.78   คาสูงสุด 3.96    

9) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษารุนปการศึกษา 2555 – 2556  เทากับ 3.60  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.37 

คาต่ําสุด 2.35  คาสูงสุด 4.00     

10) รวมทุกกลุมสาขาวิชา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)  ในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556  เทากับ 2.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.66   

คาต่ําสุด 0.08  คาสูงสุด 4.00    
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4.3 ความสัมพันธระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน    

      กับผลการเรียนระดับอุดมศกึษา   
 

      ตารางที่ 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียม 

                     ความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษา  
 

กลุมสาขาวิชา 2553 2554 2555 2556 รวม 

วิทยาศาสตรการกีฬา -.222* .345** .637** .544** .260 ** 

เทคโนโลยีสารสนเทศ .636** .594** .632** .571** .582 ** 

เทคโนโลยีการจัดการ .558** .607** .527** .653** .584 ** 

เทคโนโลยีการเกษตร .580** .663** .763** .685** .671 ** 

วิศวกรรมศาสตร .681** .714** .762** .698** .676 ** 

สาธารณสุขศาสตร .738** .780** .766** .715** .696 ** 

แพทยศาสตร   .784** .575** .550** .553 ** 

พยาบาลศาสตร .676** .654** .732** .589** .658 ** 

วิทยาศาสตร     .845** .713** .691 ** 

รวม .645** .619** .673** .681** .650 ** 
 

      * p<.05,   ** p<.01   
 

 

จากตารางที่ 3  เมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไปทดสอบสมมติฐาน  พบวา  
 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐานกับผลการเรยีนเฉลี่ยในระดับอุดมศกึษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

ต่ํา  (r = .260)  

2) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐานกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

ปานกลาง  (r = .582) 
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3) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐานกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

ปานกลาง  (r = .584) 

4) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐานกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

คอนขางสูง  (r = .671) 

5) กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน 

กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

คอนขางสูง  (r = .676) 

6) กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน 

กับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

คอนขางสูง  (r = .696) 

7) กลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผล

การเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษากลุมสาขาวิชาแพทยศาสตร มีความสัมพันธกัน

ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยู

ในระดับปานกลาง  (r = .553) 

8) กลุมสาขาวิชาพาบาลศาสตร คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับ

ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษามีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับ

คอนขางสูง (r = .658) 

9) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผล

การเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับคอนขางสูง        

(r = .691) 

10) รวมทุกกลุมสาขาวิชา คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผลการ

เรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวาอยูในระดับคอนขางสูง (r = .650) 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาขอมูลพื้นฐาน พบวา  

คาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน ของนักศึกษากลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร 

สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตร และรวมทุกกลุมสาขาวิชา  เทากับ 31.69, 

53.09, 55.01, 34.91, 58.71, 44.27, 81.52, 57.55, 82.43 และ 54.89 ตามลําดับ รายละเอียดดังรปูท่ี 1  

 

    

 

 

รูปที่   1    แสดงคาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐาน 

31.6
9

53.0
9 55.0

1

34.9
1

58.7
1

44.2
7

81.5
2

57.5
5

82.4
3

54.8
9
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คาเฉลี่ยผลการเรียนระดับอุดมศกึษา ของนักศึกษากลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร แพทยศาสตร 

พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตร และรวมทุกกลุมสาขาวิชา  เทากับ 2.14, 2.35, 2.35, 2.09, 2.32, 2.32, 

3.47, 2.95, 3.60 และ 2.34 ตามลําดับ   รายละเอียดดังรูปที่ 2  

  

 
 

        รูปท่ี 2    แสดงคาเฉลีย่ผลการเรียนในระดับในระดับอุดมศึกษา 
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ในดานการศึกษาความสัมพันธ พบวา คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรู

พื้นฐานกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา อยูในระดับ

คอนขางต่ํา (r = .260) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแพทยศาสตร  อยูใน

ระดับปานกลาง (r = .584,  .582 และ .553 ตามลําดับ)  กลุมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตร  เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร และรวมทุกกลุมสาขาวิชา อยูในระดับคอนขาง

สูง (r = .696, .691, .676, .671, .658 และ .650 ตามลําดับ) รายละเอียดดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอม 

   ดานความรูพื้นฐานกับผลการเรียนเฉลีย่ (GPAX)  ระดบัอุดมศกึษา 
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6. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย คะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานกับผลการเรียน

เฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั้น อาจ

กลาวไดวานักศึกษาที่มีคะแนนสอบวัดคายเตรียมความพรอมดานความรูพื้นฐานดี ผลการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาก็จะดีดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรายทอง พวกสันเทียะ (2542)  

ศึกษาพบวาความรูเดิมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ปฐมา สะวาแอ 

และคณะ (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รุนป

การศึกษา 2546-2550 พบวา ระดับคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่มีระดับคะแนนสอบเขา

มหาวิทยาลัยรอยละ 40-50 และมากกวารอยละ 50 สําเร็จการศึกษา สูงกวานักศึกษาท่ีมีระดับ

คะแนนสอบเขาต่ํากวารอยละ 30  

เม่ือพิจารณาถึงผลการเรยีนในระดับอุดมศึกษา พบวา สามารถจําแนกนักศึกษาได 2 กลุม คือ   

1) กลุมสาขาวิชาที่มีคาเฉลี่ยผลการเรียนสูงกวา 2.50 ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร มีคาเฉลี่ยผลการเรียน เทากับ 3.60, 3.47 และ 2.95 

ตามลําดับ   

2) กลุมสาขาวิชาที่มีคาเฉลี่ยผลการเรียนต่ํากวา 2.50 ไดแกกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ วิศวกรรมศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการ

กีฬา และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคาเฉลี่ยผลการเรียน เทากับ  2.35, 2.35, 2.32, 

2.32,  2.14 และ 2.09 ตามลําดับ  

ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม พบวา กลุมที่คาเฉลี่ยผลการเรียนสูงกวา 2.50  สวนใหญเปน

นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาประเภทสอบรับตรงโดยการสอบขอเขียน  สวนกลุมที่มีคาเฉลี่ยผล

การเรียนต่ํากวา 2.50 สวนหนึ่งเปนนักศึกษาผานการคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ประเภทระบบ

กลาง (Admissions) และประเภทโควตาของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดแก โควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด โควตา

นักกีฬา โควตาดนตรีและนาฏศิลป โควตาเด็กดีมีคุณธรรม และโควตาผูมีความสามารถทางดานวิทยา

ศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้เพื่อใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนวาประเภทการเขาศึกษามีผล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดวยหรือไมนั้น ควรมีศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาตามประเภทการเขาศึกษา ซึ่งที่ผานมาไทย ทิพยสุวรรณกุล และคณะ 

(2541, 2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาดวยวิธีการใหโควตา และการ

สอบคัดเลือก1 รุนปการศึกษา 2536 , 2537 และ 2538  เอมอร  ทัศนศร และคณะ (2547)  ได

1 การสอบคดัเลอืกผ่านทบวงมหาวทิยาลยัหรอืทใีนปัจจบุนัเรยีกว่าระบบกลาง  
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ศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาดวยวิธีการใหโควตา และการสอบคัดเลือก รุนป

การศึกษา 2539 ซึ่งผลการศึกษาพบวา นักศึกษาประเภทโควตาโรงเรียน และโควตาจังหวัด มีผล

สัมฤทธิทางการเรียนสูงกวาประเภทสอบคัดเลือก อยางไรก็ตามการศึกษาที่ผานมานั้นยังไม

ครอบคลุมถึงสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาประเภทรับตรงโดยการสอบขอเขียน คือ กลุมสาขาวิชา

แพทยศาสตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเริ่มมีการรับนักศึกษาโดยการสอบขอเขียนเปนครั้งแรกในป

การศึกษา 2549 เปนตนมา และยังไมมีการศึกษาสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษา  

 

7. ขอเสนอแนะ  

7.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช  

1)   ควรนําคะแนนสอบวัดผลคายเตรียมความดานความรูพื้นฐาน ไปใชประโยชนในการ

จัดกลุม  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเสริม

ใหกับนักศึกษาที่มี คะแนนสอบไมสูง    

7.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนักศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

2) ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 

เชน รูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การปรับตัว

ของนักศึกษา ฯลฯ เพื่อเปนขอมูล ในการทํานายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนใน

ระดับอุดมศกึษาของนักศึกษา 

 

8.   กิตติกรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยนันท ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา และคําแนะนําอันเปน

ประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ 
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