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คํานํา 
 
       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ไดมีการจัดการศึกษาในสาขาวชิา
ศึกษาศาสตร และสาขาวชิาที่เก่ียวของทัง้ในระดับปรญิญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญา
โท และระดบัปรญิญาเอก สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีส่อบคัดเลือกเขาศกึษาในคณะ
ศึกษาศาสตร นั้น ไดผานการคัดเลือกเขาศึกษาดวยวธิีการตาง ๆ มี 3 ระบบ คอื ระบบการสอบ
คัดเลือกดวยวธิีพิเศษ ระบบการสอบคัดเลอืกดวยวธิีเอนทรานซ และระบบการสอบคัดเลือกดวย
วิธทีุนผลติครู 5 ป   ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี
ที่ผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาดวยระบบทีต่างกันดังกลาว  เพ่ือเปนขอมูลที่นาํมาพัฒนาการ
เรียนการสอนของนักศึกษา และหวงัเปนอยางยิ่งวา ผลงานวิจัยฉบบันี้จะเปนประโยชนโดยตรงตอ
ภารกิจของคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร และตอผูที่มีความสนใจในอันที่จะ
ทําการศึกษาคนควาสืบไป  
 

                            มานพ  ทับทิมเมือง 
                            มิถุนายน 2550 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

               งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลาย
ฝาย คือ ผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย 3 ทาน ไดแก 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทรัพย  
สุขอนันต  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  และ  3. ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา นอกจากนี้ ยังไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง
โตรัตน รองคณบดีฝายวิชาการ ชวยตรวจแกบทคัดยอภาษาอังกฤษ รองศาสตราจารยอําพน 
ศรัณยชัย ชวยใหคําปรึกษาแนะนําทางดานสถิติ และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยนี้ทุกทาน
ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัยฉบับนีเ้ปนอยางยิ่ง ซึ่งทําใหผลงานวิจัย
ฉบับน้ีมีคุณคามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกลาวนามมาแลวขางตนไว ณ ที่นี้ 
และขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ทีไ่ดใหการสนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้     
  บุคคลสําคัญที่จะลืมกลาวถึงมิได คือ ภรรยาและลูกทีเ่ปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
และที่สําคัญที่สุด คือ คุณประโยชนอันเกิดจากผลงานวิจัยฉบับน้ี ผูวิจัยขออุทิศใหแดคุณพอ  
คุณแมทั้งสองที่ไดลวงลับไปแลว 
       
                                                               มานพ  ทับทิมเมือง 
           มิถุนายน 2550 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร ที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาโดยระบบการสอบ
คัดเลือกดวยวธิีพิเศษ ระบบการสอบคัดเลอืกดวยวธิีเอนทรานซ และระบบการสอบคัดเลือกดวย
วิธทีุนผลิตครู 5 ป  2) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียน การปรับตัว สภาพปญหาและแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนของนักศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาโดยระบบการสอบคดัเลือกดวยวิธพิีเศษ ระบบ
การสอบคัดเลือกดวยวิธีเอนทรานซ และระบบการสอบคัดเลือกดวยวิธีทุนผลิตครู 5 ป   3) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 431 คน เปนนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ในปการศึกษา 2548 ที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาโดย
ระบบการสอบคัดเลือกดวยวิธีพิเศษ ระบบการสอบคัดเลือกดวยวธิีเอนทรานซ และระบบการ
สอบคัดเลือกดวยวธิีทุนผลติครู 5 ป ไดจากการสุมดวยวธิีแบบจําแนกชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาสัมประสิทธิค์วามเชื่อม่ัน ตามสูตรของ 
ครอนบาค = .8985 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาความถี่ (f)  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( )  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาทดสอบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ  ดวยโปรแกรม SPSS for Windows 

Χ

 ผลการวิจัย 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษาระบบการสอบคัดเลือก
ดวยวธิีเอนทรานซ มีคาระดับเฉลีย่สะสม อยูในอันดับ 1 รองลงมา ไดแก นักศึกษาระบบการ
สอบคัดเลือกดวยวธิีทุนผลติครู 5 ป มีคาระดับเฉลี่ยสะสม อยูในอันดับ 2 และนักศึกษาระบบ
การสอบคัดเลือกดวยวิธีพิเศษ มีคาระดับเฉลี่ยสะสม อยูในอันดับ 3   เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษาที่สอบคัดเลอืกเขาศึกษาโดยระบบตางกัน มีคาระดับ
เฉลี่ยสะสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study and compare the learning 
achievement of students in the Faculty of Education, Silpakorn University,  based on 
different admission systems (special system, entrance system, and  5 year teacher’s 
scholarship system);  2) to study and compare students’ methods of learning, adaptation 
techniques, problems and solutions in the Faculty of Education, Silpakorn University; 
based on different admission systems;  and 3) to study the students’ opinions’ 
concerning problems and solutions in instruction in the Faculty of Education, Silpakorn 
University.  
   The samples (n = 431) were students of the Faculty of Education, Silpakorn 
University, years 1-4  of the academic  year 2005, classified into stratified groups, based 
on different admission systems (special system, entrance system, and  5 year teacher’s 
scholarship system).  The research tools were questionnaires constructed by the 

researcher, with a reliability of Cronbach ∝ = .8985. The data were analyzed using the 
SPSS for Windows program.  The statistical techniques used were frequency (f), 
percentage (%), mean (Χ ), standard deviation (S.D.), one-way ANOVA  (F-test), and 
Scheffe’s  mean-difference test.   
 The results were as follows:  1) The learning achievement of students’ 
(average of Cum. GPA), who were admitted by the central entrance admission were 
found to be in the first rank, followed by that of students of the 5 year teacher’s 
scholarship system.  In the third rank was the achievement of the students who entered 
by the special admission system; the levels of learning achievement of students from 
different admission systems were significantly different at a .01 level.  2) The level of 
opinion of students concerning the methods of learning, adaptation, problems and 
solutions in the instructional development of students was found to be at a very high level;    



 (6) 

the opinions of students from different admission systems, concerning the methods of 
learning, adaptation, problems and solutions in instruction were significantly different at 
a .01 level.  3) The students' opinions concerning the problems in instruction of the 
Faculty of Education and their suggestions for improvements are  as follows: most 
students perceived that the subjects taught were quite difficult and out-of-date; the 
subjects should be relevant to today’s society; regarding the instructors, most instructors 
taught well but they should have good human relationships and be friendly and 
accessible; the instructional materials should be modern and be of sufficient quantity for 
the students’ needs; regarding classrooms of building 3, the acoustics should be 
improved so as not to have echoes, the light should be sufficiently bright and the room 
should have good ventilation; and to prepare the general environment in the outdoors of 
building was good environment, clean and suitable learning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
key words :  Learning Achievement, Methods of Learning, Adaptation, Solutions in the 
  Instructional Development  
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