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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในชัน้เรียนนีทํ้าโดยผู้สอนกบัผู้ เรียนในห้องเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันาการเรียนการสอนสําหรับนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา พง 200 เทอร์โมไดนามิกส์และกล

ศาสตร์ของไหลเบือ้งต้น โดยในการวิจยันีจ้ะทําการศกึษาเปรียบเทียบผลคะแนนเฉล่ียสะสมของนกัศกึษา

ในการเรียนระดบัมหาวิทยาลยักบัผลการเรียนระดบัมธัยมศกึษา งานวิจยันีมี้จดุประสงค์เพ่ือศกึษาความ

สมัฤทธ์ิผลทางการเรียนเม่ือนกัศกึษาได้เข้ามาเรียนในระดบัอดุมศกึษา โดยการวเิคราะห์ข้อมลูผลการเรียน

เฉล่ียจะทําการเปรียบเทียบแยกชัน้ปี และเพศ โดยผลการวิจยัท่ีได้จะถกูนําไปนําไปใช้ในการปรับปรุงการ

เรียนการสอน รวมไปถึงการช่วยเหลือ ดแูล และให้คําแนะนํากบันกัศกึษาเพ่ือมุง่หวงัให้เกิดประสทิธิภาพ

อยา่งสงูสดุตอ่ตวัผู้ เรียนและผู้สอนในหลกัสตูรนีต้อ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ความเป็นมาของการวิจยั 

 สาขาพลงังานทดแทนเป็นสาขาวิชาลา่สดุท่ีทําการเปิดการเรียนการสอนภายใต้คณะผลติ

กรรมการเกษตร เปิดรับสมคัรนกัศกึษารุ่นท่ี 1 ในปีการศกึษา 2552 นกัศกึษารุ่นนีเ้ป็นรุ่นแรกท่ีได้ใช้

หลกัสตูรใหมใ่นการเรียนการสอน หลงัจากนัน้มาสาขาพลงังานทดแทนได้ทําการเปิดรับนกัศกึษาเร่ือยมา

เป็นประจําทกุปี แตว่า่ยงัไมไ่ด้มีการวิเคราะห์ถงึผลสมัฤทธ์ิของการเรียนในสาขาวิชาใหมนี่ ้รวมทัง้ยงัไมเ่คย

มีการวิเคราะห์คณุภาพ และความสามารถของนกัศกึษาในการเรียนรู้ในหลกัสตูรใหมเ่พ่ือเป็นฐานข้อมลู

ให้กบัคณาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูรพลงังานทดแทน ทําให้อาจารย์ผู้สอนประจําหลกัสตูร หรืออาจารย์พิเศษ

ท่ีได้รับเชิญมาสอนพบกบัคณุภาพของนกัศกึษาท่ีไมต่รงกบัความคาดหวงัของตวัเอง ทําให้มีปัญหาในการ

ส่ือสารระหวา่งการเรียนการสอน หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นให้กบันกัศกึษา สง่ผลให้นกัศกึษามี

ปัญหาในเร่ืองการปรับตวัเพ่ือรองรับระบบการเรียนการสอนในหลกัสตูรใหมไ่ด้ไมดี่พอ รวมไปถึงนกัศกึษา

ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองการปรับตวัให้เข้ากบัระบบการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั  

 ในการศกึษาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนครัง้นีไ้ด้ทําการเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากนกัศกึษาคณะผลติ

กรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลงังานทดแทนท่ีเร่ิมเรียนชัน้ปีท่ี 1 ในปีการศกึษา 2552 (รหสันกัศกึษา 52) 

และลงเรียนในรายวิชา พง 200 เพ่ือทําการศกึษาเปรียบเทียบผลการเรียนรวมของนกัศกึษาในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย, ระดบัชัน้ปีท่ีหนึง่ และชัน้ปีท่ีสอง ในเชิงสถิต ิโดยข้อมลูท่ีได้จะถกูนํามาวเิคราะห์ถงึ

ผลของการเรียนการสอนท่ีมีตอ่นกัศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้คา่เฉล่ียเลขคณิต คา่สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และคา่สมัประสทิธ์ิสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์จะได้ถกูนําไปใช้ในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน รวมไปถึงการช่วยเหลือ ดแูล และให้คําแนะนํากบันกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอน

ประจําหลกัสตูร เพ่ือมุง่หวงัให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งสงูสดุตอ่ตวัผู้ เรียนและผู้สอนในหลกัสตูรนีต้อ่ไปใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

 เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลงังาน

ทดแทน รหสั 52 ท่ีเรียนรายวิชา พง 200 ภาคการศกึษาท่ี 1 ประจําปีการศกึษา 2554 และนําผลท่ีได้ไป

ปรับใช้เพ่ือท่ีจะได้ให้ความช่วยเหลือ และคําแนะนําแก่นกัศกึษาสาขาวิชาเอกพลงังานได้ถกูกลุม่เป้าหมาย 
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ผลการวิจัย 

 นกัศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลงังานทดแทน รหสันกัศกึษา 52 มีจํานวน

เปอร์เซน็ต์นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงเป็น 43% และ 57% ตามลําดบั ในจํานวนนีเ้ป็นนกัศกึษาท่ีผา่น

ระบบการคดัเลือกแบบโควต้า 82% และผา่นระบบการคดัเลือกแบบแอดมิชชัน่ 18%  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเฉล่ีย (Average GPA) กบัระดบัชัน้ท่ีศกึษาของนกัศกึษา

วิชาเอกพลงังานทางเลือกรหสั 52 คดิเฉล่ียรวมทัง้ชัน้ปี และ (B) แยกตามระบบสอบเข้า 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเฉล่ีย (Average GPA) กบัระดบัชัน้ท่ีศกึษาของนกัศกึษา

วิชาเอกพลงังานทางเลือกรหสั 52 แยกตามระบบสอบเข้า 
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คะแนนเฉล่ียทัง้ชัน้ปี (Average GPA) ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายของนกัศกึษากลุม่นีอ้ยูท่ี่

ประมาณ 2.965 (รูปท่ี 1 แท่งกราฟท่ีหนึง่) จากระบบคะแนนเตม็ 4.00 โดยมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 

0.352 แตเ่ม่ือทําการศกึษาโดยแยกตามระบบการรับเข้าศกึษา (รูปท่ี 2) พบวา่นกัศกึษาท่ีผา่นการคดัเลือก

ในระบบเอ็นทรานซ์นัน้มีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมากกวา่นกัศกึษาจากระบบ

โควต้าอยูเ่ลก็น้อยและมากกวา่ทัง้สามปีการศกึษา 

จากกราฟรูปท่ี 1 จะเห็นได้ชดัวา่เม่ือนกัศกึษาเข้ามาศกึษาในชัน้ปีท่ีหนึง่ คะแนนเฉล่ียทัง้ชัน้ปีของ

นกัศกึษาลดลงประมาณ 0.495 มาอยูท่ี่ 2.47±0.345 หรือลดลง 16.7% เม่ือเทียบกบัคะแนนเฉล่ียทัง้ชัน้ปี

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จากการสอบถามนกัศกึษาภายในชัน้เรียนพบวา่การลดลงของคะแนนใน

ชัน้ปีท่ี 1 นีมี้สาเหตมุาจากนกัศกึษามีปัญหาในการปรับตวัเขากบัระบบการเรียนการสอน และเนือ้หาใน

ระดบัมหาวิทยาลยั ถงึแม้วา่ในการเรียนระดบัชัน้ปีท่ี 1 จะยงัคงเน้นไปท่ีวิชาทางด้านวทิยาศาสตร์พืน้ฐานท่ี

นกัศกึษาได้ผา่นมาแล้วในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เช่น ฟิสกิส์, เคมี, แคลคลูสั และ ภาษาองักฤษ แต่

วา่อาจจะมีการลงลกึในรายละเอียดของเนือ้หาแตล่ะรายวิชา รวมทัง้การเรียนการสอนในระดบั

มหาวิทยาลยัจะเน้นให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการเรียนมากขึน้ อาจารย์จะสอนน้อยลง และสอนเร็วขึน้ โดย

ท่ีอาจารย์คาดหวงัให้นกัศกึษาได้ไปอา่นทําความเข้าใจหรือเรียนด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากขึน้ ซึง่

อาจจะเป็นการทําให้เกิดความยากลําบากในการเข้าใจในเนือ้หากบันกัศกึษาได้ 

แตว่า่ผลการเรียนในปีการศกึษาท่ี 2 ของนกัศกึษากลุม่เดียวกนัพบวา่มีการพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ 

โดยท่ีคะแนนเฉล่ียทัง้ชัน้ปีของนกัศกึษาเพิ่มขึน้ 0.13 มาอยูท่ี่ 2.60±0.388 หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 5.26% 

จากการสอบถามในชัน้เรียนพบวา่ในปีท่ีสองนี ้ นกัศกึษาเร่ิมท่ีจะปรับตวัให้เข้ากบัระบบการเรียนการสอน

ของทางมหาวทิยาลยัได้มากขึน้ อีกทัง้อาจจะมีปัจจยัเกือ้หนนุทางด้านอ่ืน เช่น รู้จกัเพ่ือนหรืออาจารย์มาก

ขึน้ทําให้มีการช่วยเหลือกนัในเร่ืองของการทบทวนเนือ้หาทางวิชาการเป็นต้น ทัง้นีถ้้าวเิคราะห์ลกึลงไปใน

เร่ืองของการกระจายคะแนน GPA ในระดบั ม.ปลาย, ชัน้ปีท่ี 1 และ ชัน้ปีท่ี 2 โดยใช้สมัประสทิธ์ิสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (CV) ซึง่หาได้จากอตัราสว่นของสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัคา่เฉลี่ยเลขคณิต 

( ) จะพบวา่มีคา่เทา่กบั 0.118, 0.139 และ 0.149 ตามลําดบั จะพบวา่การกระจายของคะแนนสําหรับ

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งเดียวกนัมีคา่เพิ่มขึน้ นัน้ก็หมายความวา่ผลการเรียนของนกัศกึษาโดยรวมเร่ิมท่ีจะ

ไมเ่กาะกลุม่กนั โดยเฉพาะในปีการศกึษาท่ี 2 ท่ีมีการกระจายของคะแนนคอ่นข้างมากเม่ือเทียบกบัผลการ

เรียนในปีก่อนหน้านัน้ เป็นไปได้วา่เร่ิมจะมีการทิง้ห่างระหวา่งนกัศกึษาท่ีเรียนเก่งและเรียนไมเ่ก่งมากขึน้  
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เม่ือทําการวิเคราะห์ลกึลงไปในเร่ืองของเพศ (รูปท่ี 3) จะพบวา่นกัศกึษาหญิงของกลุม่ตวัอยา่งจะ

มีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีสงูกวา่นกัเรียนชายเลก็น้อย (ประมาณ 0.036) แต่

การกระจายของคะแนนพบวา่นกัศกึษาชายมีการกระจายของคะแนนเฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ท่ีน้อยกวา่นกัเรียนหญิง (0.112 กบั 0.1238 สําหรับนกัศกึษาชายและหญิงตามลําดบั) อาจจะกลา่วได้วา่

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสําหรับกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนหญิงกบันกัเรียนชายมีความเก่งท่ีคอ่นข้างใกล้ 

เคียงกนั แตห่ลงัจากการศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 พบวา่คะแนนเฉล่ียของทัง้นกัศกึษาชายและหญิงลดลงอยา่งมี

นยัสําคญั กลา่วคือลดลงเกือบ 0.465 (15.8%) สําหรับนกัศกึษาชาย และ 0.521 (17.4%) สําหรับ

นกัศกึษาหญิง นัน้หมายความวา่นกัศกึษาหญิงมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนในปีท่ี 1 และต้องการได้รับความ

ช่วยเหลือมากกวา่นกัศกึษาชาย แตว่า่ถ้ามาดใูนเร่ืองของคา่การกระจายของคะแนน GPA ปรากฏวา่ ของ

นกัศกึษาชาย (0.148) กลบัมากกวา่ของนกัศกึษาหญิง (0.133) ซึง่นัน้หมายความวา่นกัศกึษาหญิงมีผล

การเรียนท่ีลดลงแตเ่ป็นการลดลงแบบเกาะกลุม่กนั สว่นนกัเรียนชายนัน้มีผลการเรียนท่ีลดลงเหมือนกนัแต่

วา่การลดลงนัน้เป็นแบบไมเ่กาะกลุม่ ซึง่ถ้ายดึปริมาณทางสถิตติวันีเ้ป็นตวัชีว้ดั น่าจะกลา่วได้วา่ ในปี

การศกึษาท่ี 1 นกัเรียนหญิงทัง้ชัน้ปีมีปัญหาในการเรียนการสอนท่ีใกล้เคียงกนัและต้องการได้รับความ

ช่วยเหลือในระดบัเดียวกนั แตว่า่นกัเรียนชายนัน้มีปัญหาในการเรียนการสอนท่ีไมใ่กล้เคียงกนัและมี

นกัศกึษาบางกลุม่ท่ีต้องได้รับการเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเฉล่ียทัง้ชัน้ปี (Average GPA) กบัระดบัชัน้ท่ีศกึษา ของ

นกัศกึษาวิชาเอกพลงังานทางเลือก รหสั 52 แยกตามเพศ 
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 สําหรับการศกึษาในชัน้ปีท่ี 2 นัน้ พบวา่ทัง้นกัศกึษาชายและหญิงมีคะแนน (GPA) เฉล่ียท่ีเพิ่ม 

ขึน้เลก็น้อย โดยท่ีนกัศกึษาชายเพิ่มขึน้ 0.097 (4%) และนกัศกึษาหญิงเพิม่ขึน้ 0.162 (6.58%) จาก

คะแนน GPA เฉล่ียของปีท่ี 1 การพฒันาขึน้ของคะแนนเฉล่ียหมายความวา่ทัง้นกัศกึษาชายและหญิงเร่ิม

ปรับตวัได้กบัการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลยั และเม่ือวิเคราะห์ลกึลงไปในเร่ืองของการกระจายของ

คะแนนพบวา่นกัเรียนหญิง (0.137) มีการกระจายของคะแนนน้อยกวา่นกัเรียนชาย (0.165) นัน้

หมายความวา่นกัเรียนหญิงมีการพฒันาผลการเรียนขึน้ไปแบบเกาะกลุม่ ระดบัคะแนนท่ีเพิม่ขึน้ไมทิ่ง้กนั

มากเม่ือเทียบกบัคะแนนของนกัศกึษาชายซึง่มีการทิง้กนัของคะแนนท่ีเพิม่ขึน้คอ่นข้างมาก มีชอ่งวา่งของ

คะแนนระหวา่งนกัศกึษาชายท่ีเรียนเก่งและไมเ่ก่งมากขึน้ 

 เม่ือทําการแยกช่วงคะแนนเฉล่ียของนกัศกึษา (ตารางท่ี 1) จะพบวา่ นกัศกึษาวิชาเอกสาขา

พลงังานทางเลือกรหสั 52 สว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอยูใ่นช่วง 2.51-

3.50 โดยคดิเป็นประมาณ 84.48% ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมด โดยท่ีมีนกัศกึษาเพียงประมาณ 8% ท่ีมี

คะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสงูกวา่ 3.50 และมีเพียงประมาณ 8% ท่ีมีระดบัคะแนน

ต่ํากวา่ 2.50 หลงัจากผา่นการศกึษาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 นกัศกึษากลุม่เดียวกนัสว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ีย

ท่ีลดลงมาอยูใ่นช่วง 2.00-3.00 คดิเป็น 85% ของจํานวนนกัศกึษาทัง้หมด และมีนกัศกึษาถึง 8% ท่ีได้

คะแนนต่ํากวา่ 2.00 ขณะท่ีมีเพียง 7% ได้คะแนนอยูใ่นระดบั 3.01-3.50 และไมมี่นกัศกึษาคนใดเลยท่ีได้

คะแนน GPA ท่ีมากกวา่ 3.51 สว่นผลการเรียนในปีท่ี 2 พบวา่มีการพฒันาขึน้ในเร่ืองของคะแนน โดยท่ี

สว่นมากของนกัศกึษายงัได้คะแนน GPA อยูใ่นช่วง 2.00-3.00 (76.3%) แตว่า่เปอร์เซน็ต์ของนกัศกึษาท่ีได้

คะแนนในช่วง 3.01-3.50 กลบัเพิ่มขึน้ถึงเกือบ 10% และยงัมีนกัศกึษา 1.75% ท่ีได้คะแนนมากกวา่ 3.51 

ในขณะเดียวกนัเปอร์เซน็ต์ของนกัศกึษาท่ีได้คะแนนต่ํากวา่ 2.01 ก็ลดลงมาอยูท่ี่ 5.26% ตามลําดบั 

ตารางท่ี 1 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนกัศกึษาในทัง้สามระดบัชัน้ปี  

ช่วงคะแนน ระดบัมธัยมปลาย (คน) ระดบัปี 1 (คน) ระดบัปี 2(คน) 

ต่ํากวา่ หรือ เท่ากบั 2.00 - 9 (7.9%) 6 (5.26%) 

2.01 - 2.50 9 (7.96%) 61 (53.5%) 42 (36.84%) 

2.51 - 3.00 48 (42.48%)  36 (31.58%) 45 (39.47%) 

3.01 - 3.50 47 (42%) 8 (7.02%) 19 (16.67%) 

3.51 - 4.00 9 (7.96%) - 2 (1.75%) 

รวม 113 (100%) 114 (100%) 114 (100%) 
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 เม่ือทําการศกึษาแยกเพศระหวา่งนกัศกึษาชายและหญิง พบวา่สําหรับนกัศกึษาชาย (ตารางท่ี 2)

สว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอยูใ่นช่วง 2.51-3.50 โดยคดิเป็นประมาณ 

87.76% ของจํานวนนกัศกึษาชายทัง้หมด โดยท่ีมีนกัศกึษาชายเพียงประมาณ 4% ท่ีมีคะแนน GPA เฉล่ีย

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสงูกวา่ 3.50 และมีประมาณ 8% ท่ีมีระดบัคะแนนต่ํากวา่ 2.50 หลงัจาก

ผา่นการศกึษาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 นกัศกึษาชายกลุม่เดียวกนัสว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ียท่ีลดลงมาอยู่

ในช่วง 2.00-3.00 คดิเป็น 83.67% ของจํานวนนกัศกึษาชายทัง้หมด และมีนกัศกึษาชายถงึ 10% ท่ีได้

คะแนนต่ํากวา่ 2.00 ขณะท่ีมีเพียง 6% ได้คะแนนอยูใ่นระดบั 3.01-3.50 และไมมี่นกัศกึษาชายคนใดเลยท่ี

ได้คะแนน GPA ท่ีมากกวา่ 3.51 สว่นผลการเรียนในปีท่ี 2 พบวา่มีการพฒันาขึน้ในเร่ืองของช่วงคะแนน 

โดยท่ีสว่นมากของนกัศกึษาชายยงัได้คะแนน GPA อยูใ่นช่วง 2.00-3.00 (69.3%) แตว่า่เปอร์เซน็ต์ของ

นกัศกึษาชายท่ีได้คะแนนในช่วง 3.01-3.50 กลบัเพิ่มขึน้ถงึเกือบ 3 เท่า และยงัมีนกัศกึษาชาย 2% ท่ีได้

คะแนนมากกวา่ 3.51 ในขณะท่ีเปอร์เซน็ต์ของนกัศกึษาชายท่ีได้คะแนนต่ํากวา่ 2.01 ยงัคงอยูเ่ทา่เดมิท่ี

ประมาณ 10% 

ตารางท่ี 2 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนกัศกึษาชายในทัง้สามระดบัชัน้ปี 

ช่วงคะแนน นกัเรียนชายมธัยม

ปลาย (คน) 

นกัศกึษาชายระดบัปี 1 

(คน) 

นกัศกึษาชายระดบัปี 2 

(คน) 

ต่ํากวา่ หรือ เท่ากบั 2.00 - 5 (10.2%) 5 (10.2%) 

2.01 - 2.50 4 (8.16%) 24 (48.98%) 17 (34.69%) 

2.51 - 3.00 21 (42.86%)  17 (34.69%) 17 (34.69%) 

3.01 - 3.50 22 (44.9%) 3 (6.12%) 9 (18.37%) 

3.51 - 4.00 2 (4%) - 1 (2.04%) 

รวม 49 (100%) 49 (100%) 49 (100%) 

สําหรับนกัศกึษาหญิง (ตารางท่ี 3) สว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

อยูใ่นช่วง 2.51-3.50 โดยคดิเป็นประมาณ 81.25% ของจํานวนนกัศกึษาหญิงทัง้หมด โดยท่ีมีนกัศกึษา

หญิงถงึ 11% ท่ีมีคะแนน GPA เฉล่ียในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสงูกวา่ 3.50 จํานวนนีส้งูกวา่จํานวน

ของนกัศกึษาชายในช่วงคะแนนเดียวกนัถงึสามเทา่ และมีประมาณ 8% ท่ีมีระดบัคะแนนต่ํากวา่ 2.50 

หลงัจากผา่นการศกึษาในระดบัชัน้ปีท่ี 1 นกัศกึษาหญิงกลุม่เดียวกนัสว่นมากมีคะแนน GPA เฉล่ียท่ีลดลง
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มาอยูใ่นช่วง 2.00-3.00 คิดเป็น 86.15% ของจํานวนนกัศกึษาหญิงทัง้หมด และมีนกัศกึษาหญิงประมาณ 

6% ท่ีได้คะแนนต่ํากวา่ 2.00 และท่ีมีนกัศกึษาหญิงประมาณ 7.7% ท่ีได้คะแนนอยูใ่นระดบั 3.01-3.50 

และไมมี่นกัศกึษาหญิงคนใดเลยท่ีได้คะแนน GPA ท่ีมากกวา่ 3.51 สว่นผลการเรียนในปีท่ี 2 พบวา่มีการ

พฒันาขึน้ในเร่ืองของช่วงคะแนน โดยท่ีสว่นมากของนกัศกึษาหญิงยงัได้คะแนน GPA อยูใ่นช่วง 2.00-

3.00 (81.54%) เปอร์เซน็ต์ของนกัศกึษาหญิงท่ีได้คะแนนในช่วง 3.01-3.50 พบวา่เพิ่มขึน้ประมาณ 2 เท่า 

มาอยูท่ี่ประมาณ 15.4% และยงัมีนกัศกึษาหญิง 1.54% ท่ีได้คะแนนมากกวา่ 3.51 ในขณะท่ีเปอร์เซน็ต์

ของนกัศกึษาหญิงท่ีได้คะแนนต่ํากวา่ 2.01 ลดลงไปถึงส่ีเท่ามาอยูท่ี่ประมาณ 1.54%         

ตารางท่ี 3 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนกัศกึษาหญิงในทัง้สามระดบัชัน้ปี 

ช่วงคะแนน นกัเรียนหญิงมธัยม

ปลาย (คน) 

นกัศกึษาหญิงระดบัปี 1 

(คน) 

นกัศกึษาหญิงระดบัปี 2 

(คน) 

ต่ํากวา่ หรือ เท่ากบั 2.00 - 4 (6.15%) 1 (1.54%) 

2.01 - 2.50 5 (7.81%) 37 (56.92%) 25 (38.46%) 

2.51 - 3.00 27 (42.19%)  19 (29.23%) 28 (43.08%) 

3.01 - 3.50 25 (39.06%) 5 (7.69%) 10 (15.38%) 

3.51 - 4.00 7 (10.93%) - 1 (1.54%) 

รวม 64 (100%) 65 (100%) 65 (100%) 

 

สรุปผลจากการศกึษา 

 จากการศกึษาวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียของนกัศกึษาคณะผลติกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลงั 
งานทางเลือกรหสันกัศกึษา 52 โดยใช้คา่ทางสถิตพิบวา่นกัศกึษาท่ีเข้ามาเรียนสาขาวิชานีมี้คะแนนเฉล่ียใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยประมาณเท่ากบั 2.96 โดยท่ีนกัศกึษาท่ีผา่นการคดัเลือกในระบบเอ็น 
ทรานซ์จะมีคะแนนเฉล่ียท่ีมากกวา่นกัศกึษาท่ีผา่นระบบโควตา และนกัศกึษาหญิงจะมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวา่นกัศกึษาชายเลก็น้อย เม่ือผา่นการศกึษาในชัน้ปีท่ี 1 พบวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของนกัศกึษา
ลดลงมาอยูท่ี่ 2.47 หรือ ลดลงมา 16.7% โดยพบวา่นกัศกึษาหญิงจะมีคะแนนเฉล่ียลดลงมากกวา่
นกัศกึษาชายอยูป่ระมาณ 1.6% แตป่รากฏในชัน้ปีท่ี 2 คะแนนเฉล่ียโดยรวมของนกัศกึษาเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ 
2.6 หรือเพิม่ขึน้มา 5.26% โดยประมาณ  ซึง่พบวา่นกัศกึษาหญิงมีคะแนนเฉล่ียท่ีเพิม่ขึน้มากกวา่นกัศกึษา
ชายอยูป่ระมาณ 2.58% เม่ือสรุปโดยภาพรวมนกัศกึษาต้องการความช่วยเหลือและดแูลเอาใจใสเ่ป็นอยา่ง
มากในการเรียนชัน้ปีท่ีหนึง่ อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม ่ อาจจะมีปัญหาในเร่ืองของการ
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ปรับตวั และนกัศกึษาหญิงควรจะได้รับการเอาใจใสด่แูลท่ีมากกวา่นกัศกึษาชาย แตเ่ม่ือผา่นชัน้ปีท่ี 1 ไปได้ 
นกัศกึษาเร่ิมมีการปรับตวัให้เข้ากบัระบบได้ดีขึน้ ดไูด้จากคะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ทัง้นกัศกึษาชายและหญิง 
โดยท่ีนกัศกึษาหญิงมีแนวโน้มท่ีจะเรียนได้ดีกวา่นกัศกึษาชาย แตค่วามช่วยเหลือตอ่นกัศกึษาในเร่ืองการ
เรียนการสอนยงัคงจําเป็นต้องมีตอ่ไปสงัเกตได้จากนกัศกึษาสว่นมากยงัคงได้คะแนนเฉล่ียท่ีต่ํากวา่ระดบั 
3.00 ซึง่ผลการวิเคราะห์ดงักลา่วจะได้ถกูนําไปเสนอตอ่ประธานหลกัสตูรเพ่ือหาแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือนกัศกึษากลุม่เป้าหมายตอ่ไป  

 

 

 

 

 

 

 


