รายงานผลการวิจัยในชัน้ เรี ยน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่ างมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี สาํ หรับนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พง 200

Comparative study of learning achievement between high school and undergraduate
level of student registered in RE 200.

ดร. อัครินทร์ อินทนิเวศน์
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
พฤศจิกายน 2554
1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนนี ้ทําโดยผู้สอนกับผู้เรี ยนในห้ องเรี ยนเพื่อแก้ ปัญหาหรื อเพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา พง 200 เทอร์ โมไดนามิกส์และกล
ศาสตร์ ของไหลเบื ้องต้ น โดยในการวิจยั นี ้จะทําการศึกษาเปรี ยบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา
ในการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัยกับผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษา งานวิจยั นี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาความ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยนเมื่อนักศึกษาได้ เข้ ามาเรี ยนในระดับอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรี ยน
เฉลี่ยจะทําการเปรี ยบเทียบแยกชันปี
้ และเพศ โดยผลการวิจยั ที่ได้ จะถูกนําไปนําไปใช้ ในการปรับปรุงการ
เรี ยนการสอน รวมไปถึงการช่วยเหลือ ดูแล และให้ คําแนะนํากับนักศึกษาเพื่อมุง่ หวังให้ เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดต่อตัวผู้เรี ยนและผู้สอนในหลักสูตรนี ้ต่อไปในอนาคต

2

ความเป็ นมาของการวิจยั
สาขาพลังงานทดแทนเป็ นสาขาวิชาล่าสุดที่ทําการเปิ ดการเรี ยนการสอนภายใต้ คณะผลิต
กรรมการเกษตร เปิ ดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปี การศึกษา 2552 นักศึกษารุ่นนี ้เป็ นรุ่นแรกที่ได้ ใช้
หลักสูตรใหม่ในการเรี ยนการสอน หลังจากนันมาสาขาพลั
้
งงานทดแทนได้ ทําการเปิ ดรับนักศึกษาเรื่ อยมา
เป็ นประจําทุกปี แต่วา่ ยังไม่ได้ มีการวิเคราะห์ถงึ ผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนในสาขาวิชาใหม่นี ้ รวมทังยั
้ งไม่เคย
มีการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ

และความสามารถของนักศึกษาในการเรียนรู้ในหลักสูตรใหม่เพื่อเป็ นฐานข้ อมูล

ให้ กบั คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรพลังงานทดแทน ทําให้ อาจารย์ผ้ สู อนประจําหลักสูตร หรื ออาจารย์พิเศษ
ที่ได้ รับเชิญมาสอนพบกับคุณภาพของนักศึกษาที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของตัวเอง ทําให้ มีปัญหาในการ
สื่อสารระหว่างการเรี ยนการสอน หรื อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จําเป็ นให้ กบั นักศึกษา ส่งผลให้ นกั ศึกษามี
ปั ญหาในเรื่ องการปรับตัวเพื่อรองรับระบบการเรี ยนการสอนในหลักสูตรใหม่ได้ ไม่ดีพอ รวมไปถึงนักศึกษา
ยังคงมีปัญหาในเรื่ องการปรับตัวให้ เข้ ากับระบบการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนครัง้ นี ้ได้ ทําการเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากนักศึกษาคณะผลิต
้ ที่ 1 ในปี การศึกษา 2552 (รหัสนักศึกษา 52)
กรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลังงานทดแทนที่เริ่ มเรี ยนชันปี
และลงเรี ยนในรายวิชา พง 200 เพื่อทําการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรวมของนักศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับชันปี
้ ที่หนึง่ และชันปี
้ ที่สอง ในเชิงสถิติ โดยข้ อมูลที่ได้ จะถูกนํามาวิเคราะห์ถงึ
ผลของการเรี ยนการสอนที่มีตอ่ นักศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ คา่ เฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์จะได้ ถกู นําไปใช้ ในการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอน รวมไปถึงการช่วยเหลือ ดูแล และให้ คาํ แนะนํากับนักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อน
ประจําหลักสูตร

เพื่อมุง่ หวังให้ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อตัวผู้เรี ยนและผู้สอนในหลักสูตรนี ้ต่อไปใน

อนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลังงาน
ทดแทน รหัส 52 ที่เรี ยนรายวิชา พง 200 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2554 และนําผลที่ได้ ไป
ปรับใช้ เพื่อที่จะได้ ให้ ความช่วยเหลือ และคําแนะนําแก่นกั ศึกษาสาขาวิชาเอกพลังงานได้ ถกู กลุม่ เป้าหมาย
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ผลการวิจัย
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลังงานทดแทน รหัสนักศึกษา 52 มีจํานวน
เปอร์ เซ็นต์นกั เรี ยนชายและนักเรี ยนหญิงเป็ น 43% และ 57% ตามลําดับ ในจํานวนนี ้เป็ นนักศึกษาที่ผา่ น
ระบบการคัดเลือกแบบโควต้ า 82% และผ่านระบบการคัดเลือกแบบแอดมิชชัน่ 18%
3.5

คะแนนสะสมเฉลี่ย
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มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปี 1

ปี 2

รูปที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลีย่ (Average GPA) กับระดับชันที
้ ่ศกึ ษาของนักศึกษา
วิชาเอกพลังงานทางเลือกรหัส 52 คิดเฉลี่ยรวมทังชั
้ นปี
้ และ (B) แยกตามระบบสอบเข้ า

คะแนนสะสมเฉลี่ย
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ระบบเอ็นทรานซ์
ระบบโควต้ า

3

2

1

0

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปี 1

ปี 2

รูปที่ 2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลีย่ (Average GPA) กับระดับชันที
้ ่ศกึ ษาของนักศึกษา
วิชาเอกพลังงานทางเลือกรหัส 52 แยกตามระบบสอบเข้ า
4

คะแนนเฉลีย่ ทังชั
้ นปี
้ (Average GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษากลุม่ นี ้อยูท่ ี่
ประมาณ 2.965 (รูปที่ 1 แท่งกราฟที่หนึง่ ) จากระบบคะแนนเต็ม 4.00 โดยมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่
0.352 แต่เมื่อทําการศึกษาโดยแยกตามระบบการรับเข้ าศึกษา (รูปที่ 2) พบว่านักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือก
ั ้ คะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มากกว่านักศึกษาจากระบบ
ในระบบเอ็นทรานซ์นนมี
โควต้ าอยูเ่ ล็กน้ อยและมากกว่าทังสามปี
้
การศึกษา
จากกราฟรูปที่ 1 จะเห็นได้ ชดั ว่าเมื่อนักศึกษาเข้ ามาศึกษาในชันปี
้ ที่หนึง่ คะแนนเฉลีย่ ทังชั
้ นปี
้ ของ
้ นปี
้
นักศึกษาลดลงประมาณ 0.495 มาอยูท่ ี่ 2.47±0.345 หรื อลดลง 16.7% เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยทังชั
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการสอบถามนักศึกษาภายในชันเรี
้ ยนพบว่าการลดลงของคะแนนใน
ชันปี
้ ที่ 1 นี ้มีสาเหตุมาจากนักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวเขากับระบบการเรี ยนการสอน และเนื ้อหาใน
ระดับมหาวิทยาลัย ถึงแม้ วา่ ในการเรี ยนระดับชันปี
้ ที่ 1 จะยังคงเน้ นไปที่วิชาทางด้ านวิทยาศาสตร์ พื ้นฐานที่
นักศึกษาได้ ผา่ นมาแล้ วในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ฟิ สิกส์, เคมี, แคลคูลสั และ ภาษาอังกฤษ แต่
ว่าอาจจะมีการลงลึกในรายละเอียดของเนื ้อหาแต่ละรายวิชา

รวมทังการเรี
้
ยนการสอนในระดับ

มหาวิทยาลัยจะเน้ นให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการเรี ยนมากขึ ้น อาจารย์จะสอนน้ อยลง และสอนเร็วขึ ้น โดย
ที่อาจารย์คาดหวังให้ นกั ศึกษาได้ ไปอ่านทําความเข้ าใจหรื อเรี ยนด้ วยตนเองนอกห้ องเรี ยนมากขึ ้น

ซึง่

อาจจะเป็ นการทําให้ เกิดความยากลําบากในการเข้ าใจในเนื ้อหากับนักศึกษาได้
แต่วา่ ผลการเรี ยนในปี การศึกษาที่ 2 ของนักศึกษากลุม่ เดียวกันพบว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ ้น
โดยที่คะแนนเฉลี่ยทังชั
้ นปี
้ ของนักศึกษาเพิ่มขึ ้น 0.13 มาอยูท่ ี่ 2.60±0.388 หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 5.26%
จากการสอบถามในชันเรี
้ ยนพบว่าในปี ที่สองนี ้ นักศึกษาเริ่มที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับระบบการเรี ยนการสอน
้
ปัจจัยเกื ้อหนุนทางด้ านอื่น เช่น รู้จกั เพื่อนหรื ออาจารย์มาก
ของทางมหาวิทยาลัยได้ มากขึ ้น อีกทังอาจจะมี
ขึ ้นทําให้ มีการช่วยเหลือกันในเรื่ องของการทบทวนเนื ้อหาทางวิชาการเป็ นต้ น ทังนี
้ ้ถ้ าวิเคราะห์ลกึ ลงไปใน
เรื่ องของการกระจายคะแนน GPA ในระดับ ม.ปลาย, ชันปี
้ ที่ 1 และ ชันปี
้ ที่ 2 โดยใช้ สมั ประสิทธิ์สว่ น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (CV) ซึง่ หาได้ จากอัตราส่วนของส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) กับค่าเฉลี่ยเลขคณิต
( ) จะพบว่ามีคา่ เท่ากับ 0.118, 0.139 และ 0.149 ตามลําดับ จะพบว่าการกระจายของคะแนนสําหรับ
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างเดียวกันมีคา่ เพิ่มขึ ้น นันก็
้ หมายความว่าผลการเรี ยนของนักศึกษาโดยรวมเริ่ มที่จะ
ไม่เกาะกลุม่ กัน โดยเฉพาะในปี การศึกษาที่ 2 ที่มีการกระจายของคะแนนค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับผลการ
เรี ยนในปี ก่อนหน้ านัน้ เป็ นไปได้ วา่ เริ่ มจะมีการทิ ้งห่างระหว่างนักศึกษาที่เรี ยนเก่งและเรี ยนไม่เก่งมากขึ ้น
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เมื่อทําการวิเคราะห์ลกึ ลงไปในเรื่ องของเพศ (รูปที่ 3) จะพบว่านักศึกษาหญิงของกลุม่ ตัวอย่างจะ
มีคะแนน GPA เฉลีย่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สงู กว่านักเรี ยนชายเล็กน้ อย (ประมาณ 0.036) แต่
การกระจายของคะแนนพบว่านักศึกษาชายมีการกระจายของคะแนนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่น้อยกว่านักเรี ยนหญิง (0.112 กับ 0.1238 สําหรับนักศึกษาชายและหญิงตามลําดับ) อาจจะกล่าวได้ วา่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับกลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนหญิงกับนักเรี ยนชายมีความเก่งที่คอ่ นข้ างใกล้
เคียงกัน แต่หลังจากการศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของทังนั
้ กศึกษาชายและหญิงลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือลดลงเกือบ 0.465 (15.8%) สําหรับนักศึกษาชาย และ 0.521 (17.4%) สําหรับ
นักศึกษาหญิง นันหมายความว่
้
านักศึกษาหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับการเรี ยนในปี ที่ 1 และต้ องการได้ รับความ
ช่วยเหลือมากกว่านักศึกษาชาย แต่วา่ ถ้ ามาดูในเรื่ องของค่าการกระจายของคะแนน GPA ปรากฏว่า ของ
้
านักศึกษาหญิงมีผล
นักศึกษาชาย (0.148) กลับมากกว่าของนักศึกษาหญิง (0.133) ซึง่ นันหมายความว่
การเรี ยนที่ลดลงแต่เป็ นการลดลงแบบเกาะกลุม่ กัน ส่วนนักเรี ยนชายนันมี
้ ผลการเรี ยนที่ลดลงเหมือนกันแต่
ว่าการลดลงนันเป็
้ นแบบไม่เกาะกลุม่ ซึง่ ถ้ ายึดปริ มาณทางสถิตติ วั นี ้เป็ นตัวชี ้วัด น่าจะกล่าวได้ วา่ ในปี
การศึกษาที่ 1 นักเรี ยนหญิงทังชั
้ นปี
้ มีปัญหาในการเรี ยนการสอนที่ใกล้ เคียงกันและต้ องการได้ รับความ
ช่วยเหลือในระดับเดียวกัน

แต่วา่ นักเรี ยนชายนันมี
้ ปัญหาในการเรี ยนการสอนที่ไม่ใกล้ เคียงกันและมี

นักศึกษาบางกลุม่ ที่ต้องได้ รับการเอาใจใส่เป็ นพิเศษ

คะแนนสะสมเฉลี่ย

4

เพศชาย
เพศหญิง

3

2

1

0

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปี 1

ปี 2

รูปที่ 3 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลีย่ ทังชั
้ นปี
้ (Average GPA) กับระดับชันที
้ ่ศกึ ษา ของ
นักศึกษาวิชาเอกพลังงานทางเลือก รหัส 52 แยกตามเพศ
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สําหรับการศึกษาในชันปี
้ ที่ 2 นัน้ พบว่าทังนั
้ กศึกษาชายและหญิงมีคะแนน (GPA) เฉลี่ยที่เพิ่ม
ขึ ้นเล็กน้ อย โดยที่นกั ศึกษาชายเพิ่มขึ ้น 0.097 (4%) และนักศึกษาหญิงเพิม่ ขึ ้น 0.162 (6.58%) จาก
คะแนน GPA เฉลี่ยของปี ที่ 1 การพัฒนาขึ ้นของคะแนนเฉลี่ยหมายความว่าทังนั
้ กศึกษาชายและหญิงเริ่ม
ปรับตัวได้ กบั การเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อวิเคราะห์ลกึ ลงไปในเรื่ องของการกระจายของ
คะแนนพบว่านักเรี ยนหญิง (0.137) มีการกระจายของคะแนนน้ อยกว่านักเรี ยนชาย (0.165) นัน้
หมายความว่านักเรี ยนหญิงมีการพัฒนาผลการเรี ยนขึ ้นไปแบบเกาะกลุม่ ระดับคะแนนที่เพิม่ ขึ ้นไม่ทิ ้งกัน
มากเมื่อเทียบกับคะแนนของนักศึกษาชายซึง่ มีการทิ ้งกันของคะแนนที่เพิม่ ขึ ้นค่อนข้ างมาก มีชอ่ งว่างของ
คะแนนระหว่างนักศึกษาชายที่เรี ยนเก่งและไม่เก่งมากขึ ้น
เมื่อทําการแยกช่วงคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา (ตารางที่ 1) จะพบว่า นักศึกษาวิชาเอกสาขา
พลังงานทางเลือกรหัส 52 ส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูใ่ นช่วง 2.513.50 โดยคิดเป็ นประมาณ 84.48% ของจํานวนนักศึกษาทังหมด
้
โดยที่มีนกั ศึกษาเพียงประมาณ 8% ที่มี
คะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่า 3.50 และมีเพียงประมาณ 8% ที่มีระดับคะแนน
ตํ่ากว่า 2.50 หลังจากผ่านการศึกษาในระดับชันปี
้ ที่ 1 นักศึกษากลุม่ เดียวกันส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ย
ที่ลดลงมาอยูใ่ นช่วง 2.00-3.00 คิดเป็ น 85% ของจํานวนนักศึกษาทังหมด
้
และมีนกั ศึกษาถึง 8% ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า 2.00 ขณะที่มีเพียง 7% ได้ คะแนนอยูใ่ นระดับ 3.01-3.50 และไม่มีนกั ศึกษาคนใดเลยที่ได้
คะแนน GPA ที่มากกว่า 3.51 ส่วนผลการเรี ยนในปี ที่ 2 พบว่ามีการพัฒนาขึ ้นในเรื่ องของคะแนน โดยที่
ส่วนมากของนักศึกษายังได้ คะแนน GPA อยูใ่ นช่วง 2.00-3.00 (76.3%) แต่วา่ เปอร์ เซ็นต์ของนักศึกษาที่ได้
คะแนนในช่วง 3.01-3.50 กลับเพิ่มขึ ้นถึงเกือบ 10% และยังมีนกั ศึกษา 1.75% ที่ได้ คะแนนมากกว่า 3.51
ในขณะเดียวกันเปอร์ เซ็นต์ของนักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า 2.01 ก็ลดลงมาอยูท่ ี่ 5.26% ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนักศึกษาในทังสามระดั
้
บชันปี
้
ช่วงคะแนน

ระดับมัธยมปลาย (คน)

ระดับปี 1 (คน)

ระดับปี 2(คน)

ตํ่ากว่า หรื อ เท่ากับ 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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เมื่อทําการศึกษาแยกเพศระหว่างนักศึกษาชายและหญิง พบว่าสําหรับนักศึกษาชาย (ตารางที่ 2)
ส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูใ่ นช่วง 2.51-3.50 โดยคิดเป็ นประมาณ
87.76% ของจํานวนนักศึกษาชายทังหมด
้
โดยที่มีนกั ศึกษาชายเพียงประมาณ 4% ที่มีคะแนน GPA เฉลี่ย
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่า 3.50 และมีประมาณ 8% ที่มีระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.50 หลังจาก
ผ่านการศึกษาในระดับชันปี
้ ที่ 1 นักศึกษาชายกลุม่ เดียวกันส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ยที่ลดลงมาอยู่
ในช่วง 2.00-3.00 คิดเป็ น 83.67% ของจํานวนนักศึกษาชายทังหมด
้
และมีนกั ศึกษาชายถึง 10% ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า 2.00 ขณะที่มีเพียง 6% ได้ คะแนนอยูใ่ นระดับ 3.01-3.50 และไม่มีนกั ศึกษาชายคนใดเลยที่
ได้ คะแนน GPA ที่มากกว่า 3.51 ส่วนผลการเรี ยนในปี ที่ 2 พบว่ามีการพัฒนาขึ ้นในเรื่ องของช่วงคะแนน
โดยที่สว่ นมากของนักศึกษาชายยังได้ คะแนน GPA อยูใ่ นช่วง 2.00-3.00 (69.3%) แต่วา่ เปอร์ เซ็นต์ของ
นักศึกษาชายที่ได้ คะแนนในช่วง 3.01-3.50 กลับเพิ่มขึ ้นถึงเกือบ 3 เท่า และยังมีนกั ศึกษาชาย 2% ที่ได้
คะแนนมากกว่า 3.51 ในขณะที่เปอร์ เซ็นต์ของนักศึกษาชายที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า 2.01 ยังคงอยูเ่ ท่าเดิมที่
ประมาณ 10%
ตารางที่ 2 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนักศึกษาชายในทังสามระดั
้
บชันปี
้
นักเรี ยนชายมัธยม

นักศึกษาชายระดับปี 1

นักศึกษาชายระดับปี 2

ปลาย (คน)

(คน)

(คน)

ตํ่ากว่า หรื อ เท่ากับ 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%)

ช่วงคะแนน

สําหรับนักศึกษาหญิง (ตารางที่ 3) ส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูใ่ นช่วง 2.51-3.50 โดยคิดเป็ นประมาณ 81.25% ของจํานวนนักศึกษาหญิงทังหมด
้
โดยที่มีนกั ศึกษา
หญิงถึง 11% ที่มีคะแนน GPA เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูงกว่า 3.50 จํานวนนี ้สูงกว่าจํานวน
ของนักศึกษาชายในช่วงคะแนนเดียวกันถึงสามเท่า และมีประมาณ 8% ที่มีระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.50
หลังจากผ่านการศึกษาในระดับชันปี
้ ที่ 1 นักศึกษาหญิงกลุม่ เดียวกันส่วนมากมีคะแนน GPA เฉลี่ยที่ลดลง
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มาอยูใ่ นช่วง 2.00-3.00 คิดเป็ น 86.15% ของจํานวนนักศึกษาหญิงทังหมด
้
และมีนกั ศึกษาหญิงประมาณ
6% ที่ได้ คะแนนตํา่ กว่า 2.00 และที่มีนกั ศึกษาหญิงประมาณ 7.7% ที่ได้ คะแนนอยูใ่ นระดับ 3.01-3.50
และไม่มีนกั ศึกษาหญิงคนใดเลยที่ได้ คะแนน GPA ที่มากกว่า 3.51 ส่วนผลการเรียนในปี ที่ 2 พบว่ามีการ
พัฒนาขึ ้นในเรื่ องของช่วงคะแนน โดยที่สว่ นมากของนักศึกษาหญิงยังได้ คะแนน GPA อยูใ่ นช่วง 2.003.00 (81.54%) เปอร์ เซ็นต์ของนักศึกษาหญิงที่ได้ คะแนนในช่วง 3.01-3.50 พบว่าเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 เท่า
มาอยูท่ ี่ประมาณ 15.4% และยังมีนกั ศึกษาหญิง 1.54% ที่ได้ คะแนนมากกว่า 3.51 ในขณะที่เปอร์ เซ็นต์
ของนักศึกษาหญิงที่ได้ คะแนนตํา่ กว่า 2.01 ลดลงไปถึงสี่เท่ามาอยูท่ ี่ประมาณ 1.54%
ตารางที่ 3 แสดงช่วงคะแนน GPA ของนักศึกษาหญิงในทังสามระดั
้
บชันปี
้
ช่วงคะแนน

นักเรี ยนหญิงมัธยม

นักศึกษาหญิงระดับปี 1 นักศึกษาหญิงระดับปี 2

ปลาย (คน)

(คน)

(คน)

ตํ่ากว่า หรื อ เท่ากับ 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%)

สรุ ปผลจากการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเอกพลัง
งานทางเลือกรหัสนักศึกษา 52 โดยใช้ คา่ ทางสถิตพิ บว่านักศึกษาที่เข้ ามาเรี ยนสาขาวิชานี ้มีคะแนนเฉลีย่ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยประมาณเท่ากับ 2.96 โดยที่นกั ศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกในระบบเอ็น
และนักศึกษาหญิงจะมีคะแนนเฉลีย่
ทรานซ์จะมีคะแนนเฉลีย่ ที่มากกว่านักศึกษาที่ผา่ นระบบโควตา
มากกว่านักศึกษาชายเล็กน้ อย เมื่อผ่านการศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของนักศึกษา
ลดลงมาอยูท่ ี่ 2.47 หรื อ ลดลงมา 16.7% โดยพบว่านักศึกษาหญิงจะมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากกว่า
นักศึกษาชายอยูป่ ระมาณ 1.6% แต่ปรากฏในชันปี
้ ที่ 2 คะแนนเฉลีย่ โดยรวมของนักศึกษาเพิ่มขึ ้นมาอยูท่ ี่
2.6 หรื อเพิม่ ขึ ้นมา 5.26% โดยประมาณ ซึง่ พบว่านักศึกษาหญิงมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิม่ ขึ ้นมากกว่านักศึกษา
ชายอยูป่ ระมาณ 2.58% เมื่อสรุปโดยภาพรวมนักศึกษาต้ องการความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่าง
มากในการเรี ยนชันปี
้ ที่หนึง่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสภาพแวดล้ อมใหม่ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ
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ปรับตัว และนักศึกษาหญิงควรจะได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลที่มากกว่านักศึกษาชาย แต่เมื่อผ่านชันปี
้ ที่ 1 ไปได้
นักศึกษาเริ่มมีการปรับตัวให้ เข้ ากับระบบได้ ดีขึ ้น ดูได้ จากคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้นทังนั
้ กศึกษาชายและหญิง
โดยที่นกั ศึกษาหญิงมีแนวโน้ มที่จะเรี ยนได้ ดีกว่านักศึกษาชาย แต่ความช่วยเหลือต่อนักศึกษาในเรื่ องการ
เรี ยนการสอนยังคงจําเป็ นต้ องมีตอ่ ไปสังเกตได้ จากนักศึกษาส่วนมากยังคงได้ คะแนนเฉลีย่ ที่ตาํ่ กว่าระดับ
3.00 ซึง่ ผลการวิเคราะห์ดงั กล่าวจะได้ ถกู นําไปเสนอต่อประธานหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการให้ ความ
ช่วยเหลือนักศึกษากลุม่ เป้าหมายต่อไป
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