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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความ

สมัพนัธของคะแนนสอบเขาคณะนิติศาสตรโดยระบบรับตรง 
รุนปการศึกษา 2551-2553 ระบบรับรวม กับผลการเรียน
ของนักศึกษา คณะนิติศาสตร รุนปการศึกษา 2551 และ 
ปการศกึษา 2553 2) ศึกษาความสมัพนัธระหวางผลการเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตาม
ระบบการสอบคัดเลอืก 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวชิาหมวดศกึษาท่ัวไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิา
เลอืกเสรี จาํแนกตามระบบการสอบคัดเลอืก เก็บขอมลูจาก
ฐานขอมลูการสอบคดัเลอืกเขามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร
และหนวยทะเบียนประเมินผลคณะนิติศาสตร วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาคา
สถิติพื้นฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F – test 
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson correlation) 

สรุปผลการวิจัย
 1.  คะแนนรายวิชาสอบเขาคณะนิตศิาสตรโดย
ระบบรับตรง กลุมวิทย กลุมภาษา กลุมคํานวณ คะแนน
สอบเขา ไมมีความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษา  
คณะนิติศาสตร สวนระบบรับรวม คะแนนสอบเขาวิชา
ภาษาไทย วชิาสังคม วชิาวิทยาศาสตรทัว่ไปมีความสัมพนัธ
กับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่ระดับนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธอยู
ระหวาง .243 - .316 
 2. นกัศึกษาท่ีสอบเขาโดยระบบโครงการพิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (r = .400, p=.001) สวนนักศึกษาที่สอบเขาระบบ
รับตรง ระบบ รับรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายไมมคีวามสมัพนัธกบัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
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 3.  นักศึกษาท่ีมีระบบการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด)
ในคณะนิติศาสตรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
(p= .012) นกัศกึษาทีส่อบเขาโดยระบบรบัตรง มเีกรดเฉลีย่
สูงกวานักศึกษาโครงการพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p=.02) 
  4. นักศึกษาที่สอบเขาดวยระบบรับตรงมีผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) ในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสตูร
นิติศาสตรสูงกวากลุมที่สอบคัดเลือกระบบรับรวม และ
ระบบโครงการพิเศษ สวนในหมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษา
ที่สอบเขาโดยระบบโครงการพิเศษ ระบบรับรวม มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ในหลักสูตรนิติศาสตรสูงกวา
กลุมที่สอบเขาระบบรับตรง

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย,  ผลการเรยีนในระดบั
มหาวิทยาลัย

Abstract
 The present study is aimed at: 1) investigating 
the relationship between the Faculty of Law 
students’ Direct Admission scores.(Academic year 
2008-2010), Central Admission scores and university 
achievement scores of students of Classes 2008 
and 2010; 2) investigating the relationship between 
the law students’ high school achievement scores 
and their achievement scores in the faculty of law; 
3) Comparing the achievements of law students 
who were admitted to the faculty through different 
admission systems; and 4) Comparing the achievements
in general subjects, specifi c subjects, and free 
elective subjects of the students admitted through 
different admission systems. Data were collected 
from the Prince of Songkla University Admission 
Data Base and the Faculty of Law Registrar’s 
Division data base. Data analysis was performed 
using the SPSS Package to identify basic statistics. 

The hypotheses were tested using the F-test, and 
the Pearson Correlation. 

Research fi ndings
 1. The admission scores on each subject 
in the science, language and mathematic subject 
groups in the Faculty of Law Direct Admission 
System did not correlate to the achievements of 
law students. In contrast, the admission scores on 
Thai, Social Studies, and General Science were 
found to be statistically signifi cant in relation to 
their university achievement levels, at 0.05, with 
a correlation level of .243-.316 
 2. In terms of the relationship between 
students’ high school achievement levels and 
their achievements in the Faculty of Law, the 
following were found: 1) the achievements 
(Grades) of the students admitted through the 
Special Program was statistically correlated to their 
high school achievement scores, at 0.05 (r-.400, 
p=.001) ; and 2) the achievements (Grades) of the 
students admitted through the Direct Admission 
System, and the Central Admission System were 
not correlated with the high school achievement 
scores.
 3. The achievement levels (Grades) of 
Faculty of Law Students admitted to the university
through different admission systems were statistically 
different, at .05 (p = .012). Those admitted through 
the Direct Admission System had a signifi cantly 
higher level of achievement than those who were 
admitted through the Special Program, at .05 
(p=.02).
 4. Students admitted through the Direct 
Admission System had significantly higher 
achievements (Grades) in the specifi c subjects of 
the Faculty of Law than those admitted through 
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the Special Program and the Central Admission 
System. In contrast, the students admitted through 
the Special Program and the Central Admission 
System had statistically higher achievements 
(Grades) in elective courses in the Faculty of Law 
than those who were admitted through the Direct 
Admission System.

Keywords: learning achievement, high school 
achievement, university achievement

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดตั้งคณะ
นิติศาสตรขึ้นโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 260(1/2546) เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2546 
(คณะนติศิาสตร, 2556)โดยการรับนกัศกึษาเขาศกึษาคณะ
นิติศาสตรจะรับนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2552 3 วิธี คือ
รับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) รับตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด จําแนกไดเปนการคัดเลือกโดยวิธีการรับตรงและ
สอบคัดเลือกเขาศกึษาหลักสตูรตอเน่ือง 3) วิธอีืน่ ๆ  ทีส่ภา
มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับคณะนิติศาสตรวิธีการรับนัก
ศึกษาแตะละวิธีจะมีเกณฑการรับนักศึกษาที่แตกตางกัน 
   จากวิธีการรับนักศึกษาท่ีแตกตางกันของคณะ
นติศิาสตร ทาํใหคณะมนีกัศกึษามคีณุลกัษณะทีแ่ตกตางกนั
ออกไปตามเงื่อนไขการรับนักศึกษา สําหรับคุณภาพของ
นักศึกษาน้ันวิธีการคัดเลือกท่ีดีเหมาะสมควรจะสามารถ
กลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถ ความพรอม บุคลิกภาพ 
และทัศนคติทีถ่กูตอง และเพียงพอในระดับทีจ่าํเปนตอการ
เรียนรูตอไป สิง่ท่ีแสดงถึงความพรอมและความสามารถของ
นักศึกษาไดอยางชัดเจนประการหนึ่ง คือ ผลการเรียนของ
นักศึกษา ดังนั้นการพิสูจนวาวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่ใช
อยู วิธีใดสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพรอม มีความ
สามารถมากกวาทาํไดในแงหนึง่โดยการเปรยีบเทยีบผลการ
เรียนของนักศึกษากลุมที่สอบเขามาโดยวิธีการท่ีแตกตางกัน

(สกุร ีแกวมณ,ี 2543) ดงันัน้ผวิูจยัจงึสนใจศกึษาวานกัศึกษา
คณะนติศิาสตรทีเ่ขาศึกษาตางวธิกีาร  สอบคดัเลือกจะมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันหรือไมอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของคะแนนสอบเขา
คณะนิตศิาสตรโดยระบบรับตรงรุนปการศึกษา 2551-2553 
และระบบรับรวมกับผลการเรียนของนักศึกษา คณะ
นิติศาสตร รุนปการศึกษา 2551 และ ปการศึกษา 2553
 2. เพือ่ศกึษาความสัมพนัธระหวางผลการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร รุนปการศึกษา 2545-2553
 3.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัศกึษาคณะนิติศาสตร จาํแนกตามระบบการสอบคัดเลือก
รุนปการศึกษา 2545-2553 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชา
เลือกเสรี ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระบบ
การสอบคัดเลือกรุนปการศึกษา 2545-2553

วิธีดําเนินการวิจัย
 1.  ประชากร นกัศกึษาคณะนติศิาสตรในระดบั
ปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตหาดใหญ ที่เขาศึกษาระหวางปการศึกษา 2545-
2553 จํานวน 927 คน จําแนกเปนระบบ รับตรง 279 คน 
ระบบรับรวม 577 คน และ โครงการพิเศษ 71 คน 
ประชากรท่ีใชศึกษาความสัมพันธของคะแนนสอบกับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนในคณะนิติศาสตร จํานวน 63 คน 
จาํแนกเปน ระบบ รับตรง กลมุวิทย 23 คน กลมุ ภาษา 18 คน
กลุมคํานวณ  22 คน และ ระบบรับรวม 143 คน 
 2.  ตัวแปร (Variables)
   1)  ตวัแปรอสิระ ประกอบดวย ระบบรบัตรง
ระบบรับรวม ระบบโครงการพิเศษ คะแนนสอบเขา และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2)  ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
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นครนิทร วิทยาเขตหาดใหญ ปการศกึษา 2545-2553 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
 3. วิธีการวิเคราะหขอมูล การจัดการและ
วิเคราะหขอมูล
  รวบรวมขอมูลจํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
ขอมูลคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) จําแนกตามภาค
การศกึษา และขอมลูคะแนนสอบเขามหาวทิยาลัยของคณะ
นิติศาสตร ปการศึกษา 2545-2553 จําแนกตามปท่ีเขา
ศกึษา และนําขอมลูผลสัมฤทธทางการเรยีนช้ันมัธยมศกึษา
ปที ่6 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัศกึษาคณะนติศิาสตร
ปสุดทาย (GPAX) คะแนนเฉล่ียสะสม และขอมูลคะแนน
สอบเขามหาวิทยาลัย ของคณะนิติศาสตร ปการศึกษา 
2545-2553 มาวิเคราะหขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  1) เปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPAX) ของบัณฑิต คณะนิติศาสตร จําแนก
ตามระบบการรบันกัศกึษา จาํแนกเปนระบบรบัตรง ระบบ
รบักลาง และระบบโครงการพเิศษ ของแตละปการศกึษาที่
รับเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2545-2553 โดยใช

การวิเคราะห  F – test หาความแปรปรวนทางเดียว (One 
way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางอยาง
มนียัสาํคัญทางสถติ ิจงึทาํการทดสอบความแตกตางของคา
เฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 
    2) ศึกษาหาความสมัพนัธของคะแนนสอบ
เขาคณะนติศิาสตรโดยระบบรบัตรง   รนุปการศึกษา 2551-
2553 และ สอบรวม รุนปการศึกษา 2551 และ 2553 กับ
ผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของบัณฑิตคณะ
นิติศาสตรและ หาความสัมพันธระหวางผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับมหาวิทยาลัย โดยใชหาสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson correlation)

ผลการวิจัย
ตอนท่ี 1 ความสมัพนัธของคะแนนสอบเขาคณะ

นิติศาสตรโดยระบบรับตรง รุนปการศึกษา 2551-2553 
และระบบรับรวม รุนปการศึกษา 2551-2553 กับผล
สมัฤทธ์ิการเรียนของนกัศึกษา  คณะนิตศิาสตร ผลการวิจยั
พบวา 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธของคะแนนรายวิชาสอบเขาคณะนิติศาสตรโดยระบบรับตรงรุน ปการศึกษา 2551 -2553 
และระปรับรวม รุนปการศึกษา 2551 และ 2553

กลุม ผลการวิจัย
กลุมวิทย คะแนนสอบเขาท้ัง 7 รายวิชา ไมมคีวามสัมพนัธกบัผลการเรียนของนกัศึกษาคณะนิตศิาสตร ทีร่ะดบั

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธอยูระหวาง .003 - .387  ไทย ก (r = .387, 
P =.068)  สังคม ก (r = .387, P=.230)  อังกฤษ ก (r= -.157, P= .475)  คณิต กข (r= -.003, 
P=.990)  เคมี (r= -.103, P=.641)  ชีวะ (r=.174 , P=.427) ฟสิกส (r= .159, P=.468)

กลุมภาษา คะแนนสอบเขาท้ัง 5 รายวชิา ไมมีความสัมพนัธกบัผลการเรยีนของนกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ทีร่ะดบั
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธอยูระหวาง .080 - .196 ไทย กข (r = -.080,
P= .753)  สังคม กข  (r = .192 , P=.444)  อังกฤษ กข (r = -.120, P= .634)  คณิต ก (r= -.196, 
P=.435.)  วิทยทั่วไป (r= .186, P=.460 )  
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กลุม ผลการวิจัย
กลุมคํานวณ คะแนนสอบเขาทัง้ 5 รายวชิา ไมมคีวามสมัพนัธกบัผลการเรยีนของนกัศึกษาคณะนิตศิาสตร ทีร่ะดบั

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธอยูระหวาง .065 - .201 ไทย กข ( r = .018 P= 
.935 ), สังคม กข (r = -.014 , P=.950 .), อังกฤษ กข ( r= -.078 , P=.731 ),  คณิต กข ( r= -.201, 
P= .370.), วิทยทั่วไป  (r =-.065,, P=.772)  

ระบบรับรวม : ความสัมพันธของคะแนนรายวิชาสอบเขาคณะนิติศาสตรโดยวิธีการสอบระบบ  รับรวม กับผลการเรียน
ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร รุนปการศึกษา 2551 และ 2553 

 พบวาคะแนนสอบเขาวิชาภาษาไทย วิชาสงัคม และวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป มคีวามสัมพนัธกบัผลการเรียนของ
นักศึกษา คณะนิติศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธอยูระหวาง .243 - .316 วิชา
ไทย (r=.286, P=.000) วิชาสังคม (r=.316, P=.000) และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (r=.243, P=.003) สวนวิชาภาษา
องักฤษ วชิาคณติศาสตร วิชาสขุศกึษา วชิาศลิปะ และวชิาการงานอาชีพ ไมมีคาความสัมพนัธกบัผลการเรียนของนักศกึษา
คณะนิติศาสตร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ตอนที่ 2 ความสัมพันธระหวางผลการเรียนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร รุนปการศึกษา 2545-2553 จาก
การศึกษาพบวานักศึกษาที่สอบเขาระบบโครงการพิเศษ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร รนุปการศึกษา 2545-2553 อยาง
มนียัสาํคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 (r = .400 , p=.001) โดย
มคีวามสมัพันธอยูในระดบันอย โดยมทิีศทางความสมัพนัธ
เชงิบวก สวนนกัศกึษาทีส่อบเขาโดยระบบรบัตรง ระบบรบั
รวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไมมคีวามสมัพนัธกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักศึกษา คณะนิติศาสตร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
(r = -.006 p=.915 , r = .054 p=.194 ตามลําดับ) 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตามระบบการคัดเลือก 

รุนปการศึกษา 2545-2553 จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระบบการสอบคัด
เลือก รุนปการศึกษา 2545-2553 พบวาโดยภาพรวม 
นักศึกษาที่มีระบบการสอบคัดเลือกตางกันมีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 (p= .012) เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี
การ scheffe พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะนิตศิาสตรทีส่อบเขาโดยระบบสอบตรง มีเกรดเฉล่ียสงู
กวานกัศึกษาทีส่อบเขาโดยระบบโครงการพเิศษ อยางมนัีย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.02)  

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวชิาหมวดศกึษาท่ัวไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิา
เลือกเสรี ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระบบ
การสอบคัดเลือก รุนปการศึกษา 2545-2553 ผลการวิจัย 
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ตารางท่ี 2 แสดงการ เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาหมวดศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลอืก
เสรี ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระบบการสอบคัดเลือก รุนปการศึกษา 2545-2553

หมวดวิชา ผลการวิจัย
ศึกษาทั่วไป นักศึกษาท่ีมีวิธีสอบคัดเลือกตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ไมตางกันที่ระดับนัย

สําคัญทางสถิติ .05 (p= .163)
เฉพาะ นกัศกึษาท่ีมรีะบบการสอบคัดเลือกตางกนัมคีะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) หมวดวิชาเฉพาะ

ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p= .000) เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการ 
scheffe พบวานักศกึษาทีม่รีะบบการสอบคดัเลอืก ระบบรบัตรงมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรด) สงู
กวาระบบรับรวม และระบบโครงการพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p= .00 )

เลือกเสรี นักศึกษาท่ีมีวิธีสอบคัดเลือกตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) หมวดวิชาเลือกเสรีตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p= .000) เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการ schef-
fe พบวานักศึกษาท่ีสอบเขาโดยระบบโครงการพิเศษ ระบบรับรวม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) 
สูงกวากลุมที่สอบคัดเลือกโดยระบบรับตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.00)

สรุปผลการวิจัย  
 1.  ความสัมพันธของคะแนนรายวิชาสอบเขา
คณะนิตศิาสตรโดยระบบรับตรงรุนปการศึกษา 2551-2553 
ระบบรับรวม รุนปการศึกษา 2551-2553 กับผลสัมฤทธ
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
  ระบบรับตรง จากการศึกษาความสัมพันธ
ของคะแนนรายวิชาสอบเขาคณะนิติศาสตรโดยระบบ
รับตรง ประกอบดวย 3 กลุม คือ กลุมวิทย กลุมภาษา 
กลมุคาํนวณ กบัผลการเรยีนของนกัศกึษา  คณะนติศิาสตร 
รุนปการศึกษา 2551 -2553 พบวา
  กลมุวทิย คะแนนสอบเขาทัง้ 7 รายวิชา ไมมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธ
อยรูะหวาง .003 - .387  ไทย ก (r = .387 ,P =.068)  สงัคม 
ก (r = .387, P=.230)  อังกฤษ ก (r= -.157 , P= .475)  
คณิต กข (r= -.003, P=.990)  เคมี (r= -.103 ,P=.641)  
ชีวะ (r=.174 , P=.427) ฟสิกส (r= .159, P=.468) 
 กลุมภาษา คะแนนสอบเขาทั้ง 5 รายวิชา ไมมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธ
อยูระหวาง .080 - .196 ไทย กข (r = -.080, P= .753)  

สังคม กข  (r = .192, P=.444)  อังกฤษ กข (r = -.120, 
P= .634)  คณิต ก ( r= -.196, P=.435.) วิทยทั่วไป 
(r .186 =, P=.460 )  
 กลุมคํานวณ คะแนนสอบเขาทั้ง 5 รายวิชา ไมมี
ความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคาความสัมพันธ
อยูระหวาง .065 - .201 ไทย กข (r = .018 P= .935), 
สังคม กข (r = -.014 , P=.950.), อังกฤษ กข (r= -.078 , 
P=.731),  คณิต กข ( r= -.201, P= .370.), วิทยทั่วไป
(r =-.065,, P=.772)  
 ระบบรับรวม จากการศึกษาความสัมพันธของ
คะแนนรายวิชาสอบเขาคณะนิติศาสตรโดยวิธีการสอบ
ระบบรับรวม กับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
รุนปการศึกษา 2551 และ 2553  พบวาคะแนนสอบเขา
วิชาภาษาไทย วิชาสังคม และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
มคีวามสมัพันธกบัผลการเรยีนของนกัศึกษา คณะนติศิาสตร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความ
สัมพนัธอยรูะหวาง .243 - .316 วชิาไทย (r=.286, P=.000) 
วิชาสังคม(r=.316, P=.000) และวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
(r=.243, P=.003) สวนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร 
วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพ ไมมีคา
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ความสัมพันธกับผลการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.  ความสัมพันธระหวางผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร รุนปการศึกษา 2545-2553 จาก
การศึกษาพบวานกัศึกษาท่ีสอบเขาโดยระบบโครงการพิเศษ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นกัศกึษาคณะนิตศิาสตร รนุปการศึกษา 2545-2553  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = .400, p=.001) โดย
มีความสัมพันธอยูในระดับนอย  มีทิศทางความสัมพันธ
เชงิบวก สวนนกัศึกษาท่ีสอบเขาระบบรับตรง ระบบรับรวม 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (เกรด) ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
คณะนติศิาสตร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 (r = -.006 
p=.915, r = .054 p=.194 ตามลําดับ
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร จําแนกตามระบบสอบคัดเลือก
รนุปการศกึษา 2545-2553 จากการศกึษาพบวาโดยภาพรวม 
นักศึกษาที่มีระบบการสอบคัดเลือกตางกันมีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 (p= .012) เมื่อทําการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี
การ scheffe พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
คณะนิติศาสตรที่สอบเขาโดยระบบรับตรง มีเกรดเฉล่ียสูง
กวานกัศกึษาท่ีสอบเขาโดยวิธีสอบเขาระบบโครงการพิเศษ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p=.02) 
 4. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิา
หมวดศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
ของนักศกึษาคณะนิตศิาสตร จาํแนกตามระบบการสอบคัด
เลือก รุนปการศึกษา 2545-2553 พบวา 
  รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป นักศึกษาที่มีวิธี
สอบคัดเลือกตางกันมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(เกรด) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปไมตางกัน หมวดวิชา
เฉพาะ นกัศกึษาทีม่รีะบบการสอบคดัเลอืกตางกนัมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) หมวดวิชาเฉพาะตางกัน 
โดยนักศึกษาที่มีระบบสอบคัดเลือกระบบรับตรงมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด) สูงกวากลุมที่สอบคัดเลือก
ระบบรับรวม และระบบโครงการพิเศษ และหมวดวิชาเลือก
เสร ีนกัศึกษาทีมี่ระบบการสอบคดัเลอืกตางกนัมีคะแนนผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) หมวดวิชาเลือกเสรีตางกัน โดย
นักศึกษาที่สอบเขาโดยระบบโครงการพิเศษ ระบบรับรวม 
มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (เกรด) สงูกวากลุมทีส่อบคัดเลือก
โดยระบบรับตรง 
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