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ความสัมพันธระหวางผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

The Relationships between High School Academic Achievement and  

Undergraduate Academic Achievement of Undergraduate Students  

at Suranaree University of Technology  

 

จรัญญา สมอุดร   

 
บทคัดยอ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสมัพันธระหวางผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   

ตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กลุม

ตัวอยางที่ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุนปการศึกษา 

2553-2556 จํานวน 8,038 คน ท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาประเภทระบบกลาง ประเภทโควตา

โรงเรียน และประเภทโควตาจังหวัด ในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูลผลการเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการเรียนระดับอุดมศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ของปการศึกษา

ท่ีเขาศึกษา จากฐานขอมูลของศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงบรรยาย และวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 

ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีคาเฉลี่ยผลการเรียน สูงกวา 3.00 แตผลการเรียน

ในระดับอุดมศึกษา มีคาเฉล่ียผลการเรียนตํ่ากวา 2.50 และความสัมพันธระหวางผลการเรียน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา มีความสมัพันธกันในระดับคอนขาง

ตํ่า และเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  

 

คําสําคัญ:  ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการเรียนระดับอุดมศึกษา   
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Abstract 

This research aimed to study the correlation between high school GPAX and 

undergraduate GPAX. The research samples consisted of  8,038 undergraduate students 

at Suranaree University of Technology ( SUT)  from academic years 2010 to 2013, who 

entered the university by the way of admissions, school quota, and provincial quota. 

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 high school GPAX was above 3.00 

but the average undergraduate GPAX of undergraduate students at SUT was below 2. 50 

and the correlation between high school GPAX and undergraduate GPAX of undergraduate 

students at SUT found to be correlated.  Most correlations were found to be low and were 

in the same direction. 

 

Keywords: High School grade point average, undergraduate grade point average. 
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1. บทนาํ 
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดรับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 มีฐานะเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไมเปนสวนราชการแหงแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเปน “มหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ” โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดระบบการบริหารวิชาการ งานบุคคล การเงิน และการจัดการ

ท่ัวไปไดตามความเหมาะสมกับลักษณะ และภารกิจของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนิน

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด โดยเนนการเรียนการสอนและการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอ

การพัฒนาประเทศ   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2536 เปน

ตนมา โดยมีการรับนักศึกษา ดังนี้ (1) ประเภทคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่

ในปจจุ บันเรียกวา ระบบกลาง (Central University Admissions System) และ (2)  ประเภทที่

มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเอง ไดแก การใหโควตาแกโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไมมีการ

สอบขอเขียน และการรับตรงโดยการสอบขอเขียน โดยในระยะเริ่มตนการรับนักศึกษาประเภทที่

มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือกเองนั้น เปนการรับนักศึกษาประเภทโควตาโรงเรียน โควตาจังหวัด ซึ่ง

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีการรับนักศึกประเภทโควตาอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ไดแก โควตานักกีฬา โควตาดนตรีและ

นาฏศิลป โควตาเด็กดีมีคุณธรรม และสําหรับการรับตรงโดยการสอบขอเขียนนั้น เปนการรับนักศึกษา 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร และทันตแพทยศาสตร    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนับเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่คัดเลือกนักศึกษา

ดวยวิธีใหโควตาแกโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยไมมีการสอบ ซึ่งถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษา

ท่ีกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งเปนการสงเสริมใหนักเรียนท่ีมีผล

การเรียนดี มีโอกาสเขาศกึษาในระดับอุดมศึกษา   

ในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จะมีการจําแนกสถานภาพ

นักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546  ซึ่งได

ระบุเก่ียวกับการจําแนกสถานภาพนักศึกษา ขอ 20.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระทําเมื่อส้ิน

ภาคการศึกษา โดยเริ่มจําแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 1.50 จะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา และจากการรวบรวม

ขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 รุนปการศึกษา 2553-2556 พบวา 

นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.50 อยูในเกณฑที่จะพนสถานภาพการเปนนักศึกษา รอยละ  

12.01 10.58  11.15 และ 6.14 ตามลําดับ ซึ่งกลุมใหญเปนนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกเขาศกึษาประเภท
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ระบบกลาง ประเภทโควตาโรงเรียน และประเภทโควตาจังหวัด ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาประเด็นเรื่องของ

ความรูพื้นฐานของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 

เพราะเมื่อนักศึกษามีความรูพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ดี จะสงผลใหนักศึกษาเขาใจในเนื้อหาของ

รายวิชาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดอยางรวดเร็ว อันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ระดับอุดมศกึษาที่ด ีดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ย

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ในประเภทระบบกลาง ประเภทโควตาโรงเรียน และประเภทโควตาจังหวัด รุนป

การศึกษา 2553-2556 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตอไป  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียน

ระดับอุดมศกึษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศกึษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รุนปการศึกษา 2553-2556 จํานวน 8,038 คน ประกอบดวยนักศึกษาท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาใน

ประเภทระบบกลาง จํานวน  2,551 คน ประเภทโควตาโรงเรียน จํานวน 2,905 คน และประเภทโควตา

จังหวัด จํานวน  2,852 คน 
 

 

3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

  การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับผลการเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา จากฐานขอมูลระบบ

ทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  ศูนยบรกิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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3.3 การวิเคราะหขอมูล  

 3.3.1  วิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

           มาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด  

 3.3.2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรยีน 

                   ระดับอุดมศึกษา ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson  
  

ซึ่งเกณฑการพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรวามีความสัมพันธกันหรือไม และ

มีความสัมพันธกันในระดับใด พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธซึ่งมีเกณฑ ดังนี้ (พวงรัตน 

ทวีรัตน, 2543:144) 
 

คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ (r)        ระดับความสัมพันธ 

  r > .800     สูง 

600 < r < .800     คอนขางสูง 

    400 < r < .600     ปานกลาง 

    200 < r <. 400     คอนขางต่ํา 

  r <.200      ต่ํา 
 

 การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ พิจารณาจากเครื่องหมาย (คาบวกหรือคาลบ) ดังน้ี  

           กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “บวก” หมายความวา เมื่อคาของตัวแปรหนึ่งเพิ่ม 

คาของตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มตามไปดวย หรือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

          กรณีที่ทิศทางของความสัมพันธมีคาเปน “ลบ” หมายความวา เมื่อคาของตัวแปรหนึ่งเพิ่ม 

คาของอีกตัวแปรหนึ่งจะลดลง หรือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
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4. ผลการวิจัย  

 4.1 ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเขารุนปการศึกษา 2553-2556 

จําแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่  1- 4 
 

ตารางที่ 1  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาใน 

               ประเภทระบบกลาง  
 

รุนปการศกึษา n   SD  MIN  MAX 

2553 624 2.84 0.446 1.70 3.89 

2554 695 2.88 0.434 1.54 3.96 

2555 731 2.85 0.409 1.57 3.94 

2556 501 3.09 0.348 2.16 3.97 

รวม 2,551 2.90 0.425 1.54 3.97 
  

จากตารางท่ี 1 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียน เฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภทระบบกลาง รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.90 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของผลการเรยีนเฉลี่ย เทากับ 0.425 คาต่ําสุด 1.54  คาสูงสุด 3.97   
 

ตารางที่ 2  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รบัเขาศึกษาใน 

               ประเภทโควตาโรงเรียน  
 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 612 3.42 0.271 2.73 3.96 

2554 607 3.42 0.268 2.60 3.98 

2555 658 3.39 0.267 2.65 3.97 

2556 1,028 3.34 0.279 2.60 3.98 

รวม 2,905 3.39 0.276 2.60 3.98 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภทโควตาโรงเรียน รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 3.39 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ย เทากับ  0.276 คาต่ําสุด 2.60 คาสูงสดุ 3.98  
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ตารางที่ 3  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รบัเขาศึกษาใน 

               ประเภทโควตาจังหวัด  
 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 540 3.41 0.258 2.76 3.99 

2554 474 3.39 0.269 2.60 3.99 

2555 538 3.42 0.262 2.56 3.98 

2556 1,030 3.36 0.291 2.56 3.97 

รวม 2,582 3.39 0.275 2.56 3.99 
 

จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภทโควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 3.39 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ย เทากับ 0.275 คาต่ําสุด 2.56  คาสูงสุด 3.99 

 

ตารางที่ 4  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รบัเขาศึกษาใน 

               ภาพรวม  

 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 1,776 3.21 0.438 1.70 3.99 

2554 1,776 3.20 0.428 1.54 3.99 

2555 1,927 3.19 0.425 1.57 3.98 

2556 2,559 3.30 0.315 2.16 3.98 

รวม 8,038 3.23 0.400 1.54 3.99 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ

นักศึกษาที่รับเขาศึกษาในภาพรวม รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 3.23  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผล

การเรยีนเฉลี่ย เทากับ 0.400 คาต่ําสุด 1.54 คาสูงสุด 3.99  
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4.2  ผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
 

   ผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขารุนปการศึกษา 2553-2556 จําแนกตาม

ประเภทการรับเขาศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-8  

 

ตารางที่ 5   คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภท 

                ระบบกลาง  

 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 624 2.00 0.588 0.08 3.91 

2554 695 2.13 0.636 0.09 3.79 

2555 731 2.05 0.562 0.20 3.97 

2556 501 2.29 0.521 1.04 4.00 

รวม 2,551 2.10 0.591 0.08 4.00 
  

จากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขา

ศึกษาในประเภทระบบกลาง รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.10 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการ

เรียนเฉลี่ยเทากับ 0.591 คาต่ําสุด 0.08 คาสูงสุด 4.00  

 

 ตารางที่ 6  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภทโควตา  

                โรงเรียน  
 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 612 2.46 0.607 0.98 4.00 

2554 607 2.52 0.599 0.69 4.00 

2555 658 2.38 0.611 0.76 3.96 

2556 1,028 2.34 0.577 0.39 4.00 

รวม 2,905 2.41 0.600 0.39 4.00 
  

จากตารางที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขา

ศึกษาในประเภทโควตาโรงเรียน รุนปการศึกษา  2553 – 2556 เทากับ 2.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผล

การเรียนเฉลี่ย เทากับ 0.600 คาต่ําสุด 0.39 คาสูงสุด 4.00     
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   ตารางที่ 7   คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในประเภทโควตา 

                   จังหวัด  
 

รุนปการศึกษา n   SD  MIN  MAX 

2553 540 2.48 0.619 0.54 3.92 

2554 474 2.46 0.592 0.88 3.99 

2555 538 2.34 0.624 0.88 4.00 

2556 1,030 2.34 0.571 0.90 3.85 

รวม 2,582 2.39 0.600 0.54 4.00 

 

จากตารางท่ี 7 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่

รับเขาศึกษาในประเภทโควตาจังหวัด รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.39 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลการเรียนเฉลี่ย เทากับ 0.600 คาต่ําสุด 0.54 คาสูงสดุ 4.00  

 

   ตารางที่ 8  คาสถิติพื้นฐานของผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในภาพรวม  

 

รุนปการศกึษา n   SD  MIN  MAX 

2553 1,776 2.30 0.644 0.08 4.00 

2554 1,776 2.35 0.637 0.09 4.00 

2555 1,927 2.24 0.617 0.20 4.00 

2556 2,559 2.33 0.564 0.39 4.00 

รวม 8,038 2.31 0.613 0.08 4.00 

 

จากตารางที่ 8 พบวา คาเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่รับเขา

ศึกษาในภาพรวม รุนปการศึกษา 2553 – 2556 เทากับ 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉลี่ย 

เทากับ 0.613  คาต่ําสุด 0.08 คาสูงสุด 4.00  
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4.3 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา   

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียน

ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาท่ีรับเขารุนปการศึกษา 2553-2556 จําแนกตามประเภทการรับเขาศึกษา 

รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย กับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับอุดมศึกษา  
 

รุนปการศึกษา 

ประเภท 

2553 2554 2555 2556 รวม 

ระบบกลาง .466** .470** .418** .315** .415** 

โควตาโรงเรียน .481** .480** .396** .433** .451** 

โควตาจังหวัด .356** .370** .249** .355** .335** 

รวมทุกประเภท .530** .507** .428** .364** .456** 

** p < .01 

 

จากตารางที่ 9  เมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไปทดสอบสมมติฐาน พบวา  

1.   ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาท่ีรับเขาศึกษารุนปการศึกษา 2553 – 2556 ประเภทระบบกลาง มีความสัมพันธกันทางบวก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (r = .415)  

2. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาที่รับเขารุนปการศึกษา 2553– 2556 ประเภทโควตาโรงเรียน มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .451) 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาที่รับเขารุนปการศึกษา 2553 – 2556 ประเภทโควตาจังหวัด มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .335) 

4. ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนเฉลี่ยในระดับอุดมศึกษาของ

นักศึกษาที่รับเขารุนปการศึกษา 2553 – 2556 ในภาพรวม มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .456) 
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉลี่ยผลการเรียน สูงกวา 3.00 แตผลการเรียน

ในระดับอุดมศึกษา มีคาเฉลี่ยผลการเรียน ต่ํากวา 2.50 และความสัมพันธระหวางผลการเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลการเรียนระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา และเปน

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมณฑารตัน ชูพินิจ (2540)  ท่ีศึกษาเก่ียวกับ

องคประกอบในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พบวา 

องคประกอบที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา คือ เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6  และชิดชนก เชิงเชาว และคณะ (2545)  ศึกษาพบวานักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 สูง จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปริญญาตรีสูงดวย  รวมถึงผลการศึกษาของ 

ทรายทอง พวกสันเทียะ (2542)  พบวาความรูเดิมมีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน และปญจา ชูชวย (2551) ศึกษาพบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน อยางมีนัยสําคัญ คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษา สอดคลองกับที่ ปฐมา สะวาแอ และคณะ 

(2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี รุนป

การศึกษา 2546-2550 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปริญญาตรี  จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาผลการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายไมไดสะทอนถึงผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาเทาที่ควรจะเปน การที่ผลการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญสูงกวา 3.00 อาจเนื่องมาจากนักเรียนมีความรูความสามารถจริง 

หรือเกณฑการตัดเกรดในแตละโรงเรียนที่แตกตางกัน หรือสาเหตุอ่ืน ๆ และสําหรับผลการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษาท่ีสวนใหญมีผลการเรียนต่ํากวา 2.50 อาจเนื่องมาจากความไมถนัดในสาขาวิชาท่ีไดรับ

คัดเลือกเขาศึกษา หรือรูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่แตกตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

ท้ังดานการสอน และดานเนื้อหาวิชาการ รวมท้ังการปรับตัวของนักศึกษาเมื่อเขามาศึกษาใน

ระดับอุดมศกึษา หรือปจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจสงผลตอการเรียนของนักศึกษา   
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6. ขอเสนอแนะ  

       1) ควรศึกษาถึงความสัมพันธของคะแนนสอบอ่ืนๆ ของนักศึกษา เชน คะแนนสอบคายพื้นฐานของ

นักศึกษากลุมสาขาวิชาตาง ๆ  หรือคะแนนสอบคัดเลือกเขาศึกษาของนักศึกษาแพทยศาสตร พยาบาล

ศาสตร และวิทยาศาสตร วาสัมพันธกับผลการเรียนในระดับอุดมศึกษามากนอยเพียงใด 

2) ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา เชน 

รูปแบบการเรียนการสอน พฤติกรรมการเรียน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การปรับตัวของนักศึกษา ฯลฯ เพ่ือเปน

ขอมลูในการทํานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับอุดมศึกษาของนักศกึษา 

 

7. กิตติกรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยนันท ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษา และคําแนะนําอันเปนประโยชน

ตอการวิจัยครั้งนี้ 
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