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    การวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมายเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ โดยรวมและในแต่
ละด้านจ าแนกตามเพศ สาขาวิชา และภมูิล าเนา กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิตชัน้ปีท่ี 
1 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 909 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .97 สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความ
แตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัปรากฏ ดงันี ้

    1. นิสิตมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

    2. นิสิตชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

    3. นิสิตในกลุม่สาขาวิชาแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคดิเห็น
แตกตา่งกบันิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในด้านการบริการและด้านการจดัสอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และแตกตา่ง
กบันิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านกระบวนการรับสมคัร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

    4. นิสิตท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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 The purposes of this study were to investigate and to compare the opinions of 
students on direct admission performance of Srinakharinwirot University in four aspects : 
service, public relation, application procedure and examination in overall and each aspect 
classified by gender, field of study and native domicile.  The sample consisted of   
909 students in the academic year of 2009.  The instrument used was a five-rating scale 
questionnaire with the reliability of .97.  Data was analyzed by percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, a One-Way ANOVA, and Scheffe’s method. 
            The results were as follows: 
            1. The students rated direct admission performance of Srinakharinwirot University in 
overall and each aspect at a high level. 
 2. There was no significant difference between the opinions of male and female 
students on direct admission performance in overall and each aspect.  
 3. There was a significant difference among the opinions of the students with 
different field of study on direct admission performance in overall. When considered in 
each aspect, it was found that there was a significant difference between the opinions of 
the students in the field of health science and the opinions of the students in the field of 
social – humanities and the field of science and technology in the aspects of service, and 
examination and the opinions of the students in the field of science and technology in the 
aspect of application procedure at the level of .05  
 4. There was no significant difference among the opinions of the students with 
different native domicile in overall and each aspect. 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
  

  ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. อจัฉรา วฒันาณรงค์ และอาจารย์ ดร. อรรณพ 
โพธิสขุ ท่ีให้ความกรุณา  ให้ค าปรึกษาและค าชีแ้นะ  ตลอดรวมถึงก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันีจ้นกระทัง่เสร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และกราบขอบพระคณุด้วยความเคารพอยา่งยิ่ง 

  ขอกราบขอบพระคณุ ประธานและกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ อาจารย์ ดร. 
สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์ และผศ.ดร. อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์  

  ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.สวุพร  ตัง้สมวรพงษ์ อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกลุค ูและ
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน์ ท่ีให้ความกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  

  ขอกราบขอบพระคณุ ผู้อ านวยการส านกังานบริหารกิจการหอพกั มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คณุรัชนีบลูย์ ผิวสพุรรณท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลู รวมถึง
บคุลากรอ่ืน ๆ ของส านกังานบริหารกิจการหอพกัท่ีชว่ยอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจยัเป็นอยา่งดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

 ในการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศึกษาให้มีคณุภาพนัน้ประกอบไปด้วยปัจจยัด้าน ตา่ง ๆ 
ได้แก่ ด้านบคุลากร ด้านหลกัสตูร ด้านผู้ เรียน โครงสร้างพืน้ฐาน และการจดัการ รวมไปถึงการด าเนิน
ภารกิจหลกั โดยเฉพาะนกัศกึษาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเก่ียวกบัคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษา 
การพฒันาคณุภาพอดุมศกึษาจะประสบความส าเร็จได้ง่ายขึน้หากตวัป้อนท่ีเข้าสูร่ะบบอดุมศกึษามี
คณุภาพทัง้ในเชิงวิชาการและมิตคิวามสมบรูณ์ของมนษุย์ด้านอ่ืน ๆ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาแหง่ชาติ. 2550: 37) นอกจากนีก้ารท่ีนิสิตนกัศกึษาจะเรียนให้ประสบความส าเร็จนัน้ต้อง
ค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ อาทิ ความรู้พืน้ฐาน ความรู้ทางวิชาการ ความถนดัทางการเรียน และการท่ี
สถาบนัอดุมศกึษาจะได้บคุคลท่ีมีพืน้ฐานความรู้ท่ีดีมีความสามารถท่ีจะเรียนจนจบส าเร็จการศกึษา
ได้นัน้ต้องมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกผู้ เรียน ระบบการคดัเลือกจงึมีความส าคญัท่ีท า
ให้สถาบนัอดุมศกึษาได้ผู้ เรียนตามคณุสมบตัท่ีิต้องการ คณุภาพของนกัศกึษาเป็นหนึง่ใน
องค์ประกอบท่ีส าคญัในการจดัมาตรฐานการศกึษา (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2518: 74)  

  การคดัเลือกนิสิตนกัศกึษามีความส าคญัตอ่คณุภาพของการอดุมศกึษา การคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาโดยใช้ระบบและวิธีการท่ีเหมาะสม จะท าให้สถาบนัอดุมศกึษาสามารถคดัเลือกผู้ เรียนท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ในปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาในระบบจ ากดัรับ โดยทัว่ไปมีวิธีการรับนกัศกึษา
อยู ่2 วิธี คือ 1. การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง (Central University 
Admissions System: CUAS) ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแหง่ชาตเิป็นผู้ด าเนินการ  
โดยในปีการศกึษา 2542 ได้มีการปรับเปล่ียนการสอบคดัเลือกรวมโดยพิจารณา 2 องค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ คือ ผลการเรียนตลอดหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ โดยให้คา่น า้หนกั 
ร้อยละ 10 ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสตูรมธัยมศกึษา (GPAX) ของนกัเรียนแตล่ะ
คน และให้คะแนนร้อยละ 5 เทา่กบัคะแนนความสามารถของนกัเรียนเม่ือเทียบกบักลุ่มในแตล่ะ
โรงเรียนซึง่ใช้จากการวดัคา่เปอร์เซ็นไทล์ (PR) และผลการสอบวิชาความรู้พืน้ฐานวิชาการ (วิชาหลกั) 
และวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ (วิชาเฉพาะ) ให้คา่น า้หนกัรวมกนัร้อยละ 90 (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา: ออนไลน์) และ 2. การรับตรงหรือโครงการพิเศษ (โควตา) ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาตไิด้จดักลุม่การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบรับตรงไว้ 3 กลุม่ 
ดงันี ้โควตาของพืน้ท่ีตามภมูิภาคตา่งๆ ซึง่จดัขึน้เพ่ือกระจายโอกาสทางการศกึษา โควตาโครงการ
พิเศษตา่งๆ ท่ีมหาวิทยาลยัเน้นไปสูก่ลุม่ด้อยโอกาส การพฒันาความสามารถพิเศษของกลุม่ผู้ เรียน 
เชน่ กีฬา ศลิปกรรม ดนตรี รวมทัง้กลุม่อาชีพตา่งๆ เชน่ บตุรเกษตรกร เป็นต้น และโควตาโครงการ
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ภาคพิเศษ คือ หลกัสตูรอินเตอร์ และรับตรงทัว่ไป (สกอ.จดักลุม่รับตรง 3 แบบ.  2548: มปน) โดย
สถาบนัอดุมศกึษาเป็นผู้ด าเนินการเองตามปรัชญา แนวคดิ ซึง่มีรายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัไปใน
สถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะแหง่  

  แนวทางของปฏิญญาโลกว่าด้วยการอดุมศกึษาสาระและการด าเนินงานได้ระบไุว้วา่ การรับ
บคุคลเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรพิจารณาจากความสามารถ ความพยายาม ความพากเพียร และ
ความทุม่เทของบคุคลนัน้ ๆ การรับเข้าศกึษาจะกระท าเม่ือไรก็ได้ตลอดชีวิตโดยพิจารณาจากทกัษะท่ี
ได้สัง่สมมา (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2542: 13) การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดย
ระบบรับตรงจงึถือเป็นแนวทางหนึง่ของการจดัสรรโอกาสท่ีหลากหลาย เป็นการกระจายโอกาสทาง
การศกึษา รวมถึงสนบัสนนุและจดัการศกึษาตามนโยบายของสถาบนัและของประเทศ เชน่ โควตา
ใกล้บ้าน โควตาใกล้มหาวิทยาลยั โควตาชายแดนภาคใต้ โควตาให้กบัหน่วยราชการบางแหง่ผล
สืบเน่ืองจากในอดีต เชน่ คณะวนศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่  ให้โควตาของพนกังานของ 
กรมป่าไม้ หรือกระทรวงมหาดไทย คดับคุคลจากชายแดนภาคใต้เข้ามาเรียนด้านความมัน่คงของ
ประเทศ เป็นต้น  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2543: 9)  และการรับตรงนัน้ยงัเป็น
วิธีการหนึง่ท่ีจะคดัเลือกบคุคลได้เหมาะสมตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากการสอบ
ในระบบกลางเป็นการวดัความรู้ทางวิชาการไมไ่ด้เป็นการวดัผู้สมคัรในหลาย ๆ ด้าน อาจจะเป็นเร่ือง
ของประสบการณ์ ความถนดั ทศันคติ และมมุมองในด้านตา่ง ๆ ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งส าคญัในการ
พิจารณาคดัเลือก รวมไปถึงผู้ ท่ีไมมี่โอกาสทางการศกึษาอยา่งในพืน้ท่ีท่ีมีความหา่งไกล หรือผู้ ท่ี 
ขาดแคลนในเร่ืองของทนุทรัพย์ การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบรับตรง
สามารถชว่ยแก้ปัญหาเหลา่นีไ้ด้ ทัง้นีก้ารรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบรับตรง
ยงัชว่ยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบกลางได้อีก
ด้วย อาทิ การออกจากการศกึษากลางคนั นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาด้วยวิธีรับตรงหรือให้โควตา มีอตัรา
การส าเร็จการศกึษาสงูกวา่นกัศกึษากลุม่สอบคดัเลือก โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัในสว่นภมูิภาค ท่ีมี
สดัสว่นของนกัศกึษาประเภทรับตรงใกล้เคียงกบัการสอบคดัเลือก มีอตัราการตกออกต ่ากวา่และมี
อตัราการส าเร็จการศกึษาสงูกวา่ (ไทย ทิพย์สวุรรณกลุ;และคณะ. 2543: 164)  

  การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีการรับตรงนัน้ในระยะแรกสดัสว่นของ
การรับขึน้อยูก่บันโยบายของทบวงมหาวิทยาลยั โดยหลายปีท่ีผา่นมารับตรงประมาณ 50% และรับ
ผา่นทบวงมหาวิทยาลยั 50% แตภ่ายหลงัเร่ิมมีการผ่อนคลายกฎระเบียบ ท าให้มหาวิทยาลยับางแหง่
เพิ่มเป็น 70 – 80% แล้วแตค่วามพร้อมของแตล่ะสถาบนั  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
แหง่ชาต.ิ 2543: 8) เพราะมหาวิทยาลยัสามารถด าเนินการคดัเลือกได้เองท าให้สามารถคดัเลือก
ผู้ เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถและความถนดัได้ตรงกบัความต้องการ ลดอตัราการลาออกกลางคนั
ของนิสิตนกัศกึษา และเพิ่มอตัราการส าเร็จการศกึษาได้สงูกวา่ระบบกลาง (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ  
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อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 199-200) การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีการ
รับตรงนัน้จงึมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ตามสดัส่วนดงัท่ี ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษาให้ความเห็นวา่ 
ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัรัฐในตา่งจงัหวดัใช้วิธีรับตรง   60  – 70%   แนวโน้มน่าจะรับตรงเพิ่มขึน้และรับ
ผา่นแอดมิชชัน่ส์กลางลดลง อาทิ แตล่ะปีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รับนกัศกึษาเข้าศกึษาระบบ
ปริญญาตรีผา่นแอดมิชชัน่กลาง 50% อีก 50% รับสอบตรง และมหาวิทยาลยับรูพารับนิสิตปริญญา
ตรีปีละ 5,000 คน แบง่รับผ่านแอดมิชชัน่ส์กลาง 40% และผา่นรับตรงและโควตา 60% (ฟันธงระบบ
แอดมิชชัน่ส์ต้องเป็นธรรม-เสมอภาค. 2550: 12)   จะเห็นได้วา่มหาวิทยาลยัหลายแหง่ตา่งก็ให้
ความส าคญักบัการรับนกัศกึษาโดยวิธีการรับตรง ปัจจบุนันีส้ถาบนัอดุมศกึษาส่วนใหญ่ได้จดั
โครงการคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาด้วยวิธีพิเศษ โดยเฉพาะระบบโควตาได้เพิ่มจ านวนขึน้เร่ือย ๆ  

   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจดัตัง้เป็นโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สงูประสานมิตร ในปี
พทุธศกัราช 2492 ก่อนยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลยัวิชาการศกึษา เม่ือปีพทุธศกัราช 2496 และ 
ในปีพทุธศกัราช 2517 วนัท่ี 19 มิถนุายน วิทยาลยัวิชาการศกึษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยั 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามวา่  
“มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ” (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2552: ออนไลน์) ซึ่งเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐประเภทจ ากดัรับ ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีทัง้หมด 13 คณะ 
(ไมร่วมวิทยาลยั) คือ คณะมนษุยศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะพลศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์การเกษตร 

  การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัมี 2 วิธีคือ 1. การสอบคดัเลือกในระบบแอดมิชชัน่ส์ 
(Admissions) ด าเนินการโดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและ 2. การสอบตรง
และโควตา จดัด าเนินการโดยมหาวิทยาลยัเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือกเอง ซึง่งานรับนิสิตใหมส่งักดักอง
บริการการศกึษา (ศนูย์การประเมินผลและรับนิสิต) เป็นหนว่ยกลางในการประสานงาน
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริม การรับสมคัรสอบตรง และการอ านวยความสะดวก ในการด าเนินการสอบ
คดัเลือกนิสิตทกุระดบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (แมนวดี นยุทุธ์ิ;และอษุารัตน์ อินทร์พงษ์-
พนัธุ์. 2551: 8) 

  การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมี
การสอบเพ่ือวดัความรู้ทางวิชาการ (ความถนดัทางการเรียน) โดยส านกัทดสอบกลางของ
มหาวิทยาลยั และมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในบางสาขาวิชา อาทิ สาขาวิชากายภาพบ าบดั 
และบางคณะจะต้องสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตัเิฉพาะสาขา สมัภาษณ์เชิงวิชาการ รวมถึงสง่แฟ้มผลงาน 
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ได้แก่ คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือการแสดง สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย สาขาวิชา
การแสดงและก ากบัการแสดง เป็นต้น  (ศนูย์การประเมินผลและรับนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒ. 2551)  การรับตรงของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้เน้นความรู้ทางด้านวิชาการ ความคดิ
สร้างสรรค์ และเน้นคนดีเข้าสูม่หาวิทยาลยั (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์. 2551: ออนไลน์) และ
มหาวิทยาลยัมีแนวโน้มในการรับตรงเพิ่มมากขึน้ดงัจะเห็นได้จากตวัเลขในปีการศกึษา 2549 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประกาศรับตรงทัง้หมด 1,040 คน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
2548: 1) ปีการศกึษา 2550 จ านวน 1,343 คน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2549: 1)  
ปีการศกึษา 2551 จ านวน 1,579 คน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2550: 1) ปีการศกึษา 2552 
จ านวน 2,246 คน (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2551: 4) ปีการศกึษา 2553 จ านวน 2,382 คน 
(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2552: 5) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีผู้สมคัรสอบตรง ในปี
การศกึษา 2550 จ านวน 21,000 คน ในปีการศกึษา 2551 จ านวน 39,000 คน ในปีการศกึษา 2552 
จ านวน 65,000 คน (จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์. 2553: สมัภาษณ์) จะเห็นได้ว่าจ านวนรับและผู้สมคัร
สอบตรงของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี  

  จากการศกึษาสภาพการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทร- 
วิโรฒโดยวิธีรับตรงโดยการสมัภาษณ์บคุลากร และนิสิตท่ีเก่ียวข้องพบวา่  

  1. ด้านการบริการ ภายหลงัการจดัสอบผู้สมคัรไมส่ามารถติดตอ่มหาวิทยาลยัจากหมายเลข
โทรศพัท์ท่ีระบไุว้ในระเบียบการได้เน่ืองจากไมมี่บคุคลรับสาย (เพ็ญนภา ถาวรประดิษฐ์. 2552: 
สมัภาษณ์) โทรศพัท์ไมมี่ผู้ รับสายเน่ืองจากจ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอ (จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์. 
2553: สมัภาษณ์) หลงัผา่นการคดัเลือกจากทางมหาวิทยาลยั การจดัสอบสมัภาษณ์ล่าช้าเว้นชว่ง
ระยะเวลานานเกินไป (ณฐัทินี สขุโข. 2552: สมัภาษณ์) มีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้หลาย
หมายเลข และสามารถติดตอ่มหาวิทยาลยัได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สถานท่ีจ าหนา่ย
ใบสมคัรขาดการปรับปรุงไมเ่ป็นท่ีนา่ประทบัใจ และในปี 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่น
ระหวา่งการจดัศนูย์บริการตอบรับข้อมลู และมีการตอบกลบัทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยอตัโนมตั ิ
รวมถึงตอบกลบัโดยข้อความสัน้ผา่นทางโทรศพัท์มือถือ (จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์. 2553: สมัภาษณ์)  

  2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์น้อยเกินไป ผู้สมคัรทราบขา่วการ
เปิดรับสมคัรจากเพ่ือน และครู (ชาลิสา อศัวฐิรัตน์. 2552: สมัภาษณ์) ผู้สมคัรทราบขา่วการเปิดรับ
สมคัรจากเพ่ือนร่วมโรงเรียนและคณุครู จากทางอนิเทอร์เน็ต เวปไซต์เอดีโซน และเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลยัซึง่ชีแ้จงรายละเอียดการสมคัรครบถ้วน (กานต์ธีรา ธุถาวร. 2552: สมัภาษณ์) เวปไซต์
ขดัข้องในบางชว่ง การตรวจสอบผลการสอบไมส่ามารถท าได้โดยสะดวก (ณฐัทินี สขุโข. 2552: 
สมัภาษณ์) การประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก และผู้สอบไมจ่ าเป็นต้องตรวจผลการ
สอบคดัเลือกด้วยตนเอง หลงัสอบผา่นคดัเลือก ขาดการประชาสมัพนัธ์ จดหมายแจ้งวนัปฐมนิเทศ
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จากทางมหาวิทยาลยัสง่มาล่าช้ากระชัน้ชิดกบัวนัปฐมนิเทศ (ชชัวาล ธนกิจเจริญพฒัน์. 2552: 
สมัภาษณ์) เวปไซต์ของมหาวิทยาลยัไมเ่น้นประชาสมัพนัธ์การรับตรงในเวปเพจหน้าหลกั ในปี
การศกึษา 2553 มีการจดัสง่จดหมายข่าวสอบตรงถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (จารุวรรณ พลอยดวง-
รัตน์. 2553: สมัภาษณ์) นกัวิชาการศกึษาช านาญการ (แมนวดี นยุทุธ์ิ; และ อษุารัตน์ อินทร์พงษ์พนัธุ์. 
2551: 9) ได้กลา่วถึงการรับตรงของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่า ควรมีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก 
ควรก าหนดการประกาศผลสอบให้เร็วขึน้ เพ่ือให้ผู้สมคัรได้ทราบผลอยา่งมัน่ใจและรวดเร็ว  

  3. ด้านกระบวนการรับสมคัร ข้อก าหนดคณุสมบตัิทัว่ไปของผู้ มีสิทธ์ิสมคัรสอบตรง ขัน้ตอน
การสมคัร เอกสารท่ีต้องน าไปในวนัสอบข้อเขียนและภาคปฏิบตั ิข้อปฏิบตัสิ าหรับผู้ เข้าสอบ เอกสารท่ี
ต้องน าไปในวนัสอบสมัภาษณ์ วนั เวลา สถานท่ีสอบ การประกาศผลสอบ การรายงานตวัเป็นนิสิต 
ระบใุนระเบียบการชดัเจน ผู้สมคัรสอบตรงมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทางอินเทอร์เน็ตบางคนมี
ปัญหาในการช าระเงินไมท่นัเวลาท่ีก าหนดให้ช าระภายใน 1 วนัหลงัจากการสมคัร (จารุวรรณ  
พลอยดวงรัตน์. 2553: สมัภาษณ์) การสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ตท าให้ไมต้่องเสียเวลาเดนิทางเพ่ือ 
ซือ้ใบสมคัร   การช าระเงินคา่สมคัรสอบกบัทางธนาคารมีความสะดวก แตร่ะยะเวลาในการให้ช าระ
เงินสัน้เกินไป (กานต์ธีรา ธุถาวร. 2552: สมัภาษณ์)  เงินคา่สมคัรสอบมีราคาไมแ่พงเม่ือเทียบกบั
มหาวิทยาลยัอ่ืน ระยะเวลาในการช าระเงินท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการทางมหาวิทยาลยัได้มีการผอ่นผนั
ให้ขยายระยะเวลาในการช าระเงินออกไป วิธีการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและ
รวดเร็ว (ชชัวาล ธนกิจเจริญพฒัน์. 2552: สมัภาษณ์) วิธีการสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ตมีความ
สะดวก แตร่ะยะเวลาในการให้ช าระเงินคา่สมคัรสอบมีน้อย (ณฐัทินี สขุโข. 2552: สมัภาษณ์)  

 4. ด้านการจดัสอบ ผู้คมุสอบบางทา่นเข้าใจระเบียบปฏิบตักิารสอบคลาดเคล่ือน แจ้งแก่ 
ผู้ เข้าสอบวา่มีเวลาในการท าข้อสอบหนึง่ชัว่โมงคร่ึง ทัง้นีก้ าหนดเวลาสอบจริงคือสามสิบนาทีเท่านัน้ 
ผู้สอบสามารถท าข้อสอบเสร็จทนัระยะเวลาก าหนด แตด้่วยความเร่งรีบจงึอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็น
ผลเสียแก่ตวัผู้สอบเอง และผู้สอบบางสว่นต้องท าข้อสอบกบัพืน้เพราะครุภณัฑ์ไมเ่พียงพอ (เพ็ญนภา 
ถาวรประดษิฐ์. 2552: สมัภาษณ์) ให้ระยะเวลาในการท าข้อสอบน้อยเกินไป สถานท่ีสอบเดนิทาง
สะดวก แตอ่ยูไ่กล และไมมี่สถานท่ีสอบให้เลือก (ธนชัชา สหสนุทร. 2552: สมัภาษณ์)  ผู้สอบท่ีเข้า
สอบท่ีโรงเรียนปทมุคงคาเน่ืองจากบริเวณด้านข้างของโรงเรียนเป็นท้องฟ้าจ าลอง มีประกาศ
ประชาสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองตลอดเวลา สง่เสียงรบกวนสมาธิผู้ เข้าสอบ (ชชัวาล ธนกิจเจริญพฒัน์. 2552: 
สมัภาษณ์) ห้องสอบมีอณุหภมูิท่ีเหมาะสม มีผู้สอบท่ีไมไ่ด้น าบตัรสอบท่ีมีเลขประจ าตวัมา จงึไม่
สามารถเข้าสอบได้ มหาวิทยาลยัควรปรับปรุงระบบออนไลน์ให้สามารถตรวจสอบเลขประจ าตวัสอบ
ของผู้สอบ และอนโุลมแก่ผู้สมคัรให้เข้าสอบ (ชาลิสา อศัวฐิรัตน์. 2552: สมัภาษณ์) ในปีการศกึษา 
2553 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจงึได้
เปล่ียนแปลงสนามสอบจากเดมิ 24 แหง่ เหลือเพียงแหง่เดียวคือเมืองทองธานี เน่ืองจากจ านวน
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ผู้สมคัรเพิ่มมากขึน้ สนามสอบเดมิบางแหง่อยูไ่กลเดนิทางไมส่ะดวก สถานท่ีไมเ่อือ้อ านวยตอ่การจดั
สอบ เชน่ มีเสียงดงัรบกวน ครุภณัฑ์ไมเ่พียงพอ เป็นต้น มีการจดันิสิตเพ่ือแนะน ามหาวิทยาลยั รวมถึง
ใช้กรรมการคมุสอบท่ีเป็นนิสิตปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลยั (จารุวรรณ พลอยดวง-
รัตน์. 2553: สมัภาษณ์)  
              จากข้อมลูตา่ง ๆ ดงักลา่วผู้วิจยัจงึสนใจในการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ซึ่งผลการวิจยั 
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูส าหรับผู้บริหารในการพฒันาและปรับปรุงการรับตรงของมหาวิทยาลยัให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนนุภารกิจของมหาวิทยาลยัให้ประสบความส าเร็จตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
   ในการวิจยัครัง้นีมี้ความมุง่หมาย ดงันี ้
              1. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ 
              2. เพ่ือเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ  
กลุม่สาขาวิชา และภมูิล าเนา  

 
ความส าคัญของการวิจัย 
   ผลการศกึษานีจ้ะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การวางแผนพฒันา ตลอดจนการ
ปรับปรุงการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
            1. ประชากร 
                   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้รับการคดัเลือกเข้าศกึษาโดยวิธีรับตรง ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1,205 คน 
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
       2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

       2.1.1 เพศ จ าแนกเป็น 
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     2.1.1.1 ชาย 
     2.1.1.2 หญิง 

        2.1.2 กลุม่สาขาวิชา จ าแนกเป็น  
                 2.1.2.1  กลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ ประกอบด้วย  
คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ และคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
                 2.1.2.2  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ประกอบด้วย  
คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์ 
และคณะพลศกึษา 
                 2.1.2.3  กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
             2.1.3 ภมูิล าเนา จ าแนกเป็น  
                 2.1.3.1 กรุงเทพมหานคร  
                 2.1.3.2 ภาคเหนือ  
                 2.1.3.3 ภาคกลาง  
                 2.1.3.4 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
                 2.1.3.5 ภาคใต้ 
       2.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ 
  ความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง แบง่ออกเป็น 
         2.2.1  ด้านการบริการ 
                                 2.2.2  ด้านการประชาสมัพนัธ์  
                                 2.2.3  ด้านกระบวนการรับสมคัร 
                                 2.2.4  ด้านการจดัสอบ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

   1. การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง ในการ
วิจยันี ้ หมายถึง การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยงานรับนิสิต
ใหมส่งักดักองบริการการศกึษา (ศนูย์การประเมินผลและรับนิสิต) ซึง่มหาวิทยาลยัเป็นผู้ด าเนินการ
คดัเลือกเองทัง้การก าหนดองค์ประกอบในการพิจารณาการคดัเลือก  คณุสมบตัขิองผู้ มีสิทธ์ิสมคัร 
การรับสมคัรสอบ การจดัสอบ และการประกาศผลสอบ  
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    2. ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดย
วิธีรับตรง หมายถึง การแสดงออกซึง่ความคิด ความรู้สึกของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง วา่มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดใน 4 
ด้าน ดงันี ้

        2.1 ด้านการบริการ ในการวิจยันีห้มายถึง  การด าเนินการเก่ียวกบัชอ่งทางการส่ือสารท่ี
ผู้สมคัรสามารถติดตอ่สอบถามเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับสมคัรสอบตรงของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ อธัยาศยัของเจ้าหน้าท่ี การให้ข้อมลูเก่ียวกบัการรับสมคัร ชว่งเวลาท าการ สถานท่ี
ในการให้บริการ การให้บริการเป็นอยา่งเทา่เทียมและมีประสิทธิภาพ   

        2.2 ด้านการประชาสมัพนัธ์ ในการวิจยันีห้มายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการเผยแพร่
ข้อมลูขา่วสาร ชอ่งทาง เคร่ืองมือ เทคนิคและกลยทุธ์ท่ีใช้ในการส่ือสาร ข่าวการรับสมคัร การประกาศ
รายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบ และการประกาศผลสอบ  

        2.3 ด้านกระบวนการรับสมคัร  ในการวิจยันีห้มายถึง  การด าเนินการเก่ียวกบัการรับ
สมคัร ทัง้การจ าหนา่ยใบสมคัร ราคาใบสมคัร  ชว่งระยะเวลาในการรับสมคัรและการช าระเงิน วิธีการ
สมคัรและช าระเงิน คา่ใช้จา่ยในการสมคัร จ านวนรับในแตล่ะสาขา การก าหนดคณุสมบตัทิัว่ไปและ
คณุสมบตัเิฉพาะแตล่ะวิชาเอก หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการสมคัร และการรายงานตวัเข้าเป็นนิสิต 

       2.4 ด้านการจดัสอบ ในการวิจยันีห้มายถงึ การด าเนินการจดัสอบคดัเลือก ทัง้การสอบ
ภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบตั ิและการสอบสมัภาษณ์ ในเร่ืองตา่ง ๆ เชน่ สถานท่ี ข้อสอบ กรรมการ
คมุสอบ บตัรสอบ ลกัษณะข้อสอบ วนัและเวลาในการสอบ การสอบข้อเขียน/สมัภาษณ์ ระเบียบ
ปฏิบตัิ/ค าชีแ้จงในการสอบ  

    3. นิสิต ในการวิจยันีห้มายถึง นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ในปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีผา่นการคดัเลือกโดยวิธีการรับตรง  
     4. กลุม่สาขาวิชา ในการวิจยันีห้มายถึง กลุม่สาขาวิชาตามหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ าแนกเป็น กลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ 
ประกอบด้วย คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ และคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์  คณะทนัตแพทยศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์ และคณะพลศกึษา และกลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
             1. นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
             2. นิสิตในกลุม่สาขาวิชาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
             3. นิสิตท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
   ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารงานวิจยัตา่ง ๆ และน าเสนอสาระส าคญั ดงันี ้
ความหมายของการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง ความส าคญัของ
การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง แนวคดิและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบั
การคดัเลือกบคุคลศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง และการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง  
 
ความหมายของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีรับตรง 

   วิกิพีเดีย (2550: Online)   ได้ให้ความหมายของการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนั 
อดุมศกึษาโดยวิธีรับตรงไว้ดงันี ้ ระบบนี ้ทางสถาบนัอดุมศกึษาจะเป็นผู้ด าเนินการคดัเลือกโดยใช้
ระเบียบกตกิาตามท่ีสถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ ก าหนด ไมใ่ช้กฎเกณฑ์ของท่ีประชมุอธิการบดีแหง่
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนดขึน้มา โดยมีจดุประสงค์เพ่ือต้องการ
บคุคลท่ีมีความสามารถเฉพาะอยา่งแท้จริง     เป็นทางเลือกใหมข่องผู้ ท่ีสนใจศกึษาตอ่ใน
สถาบนัอดุมศกึษา  รวมถึงเปิดโอกาสกลุม่บคุคลท่ีต้องการศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ ให้เข้า
ศกึษาตอ่ได้มากยิ่งขึน้  
               อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 6)  ได้ให้ความหมายของการ
รับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระบบรับตรงวา่   หมายถึงการรับบคุคลเข้าศกึษาโดย
สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐซึง่สถาบนัด าเนินการคดัเลือกเองทัง้การก าหนดองค์ประกอบในการ
พิจารณาคดัเลือก การด าเนินการจดัสอบ การประกาศผลสอบ และอ่ืน ๆ  นอกจากนีย้งัรวมถึงการรับ
นิสิตนกัศกึษาตามโควตาของสถาบนัอดุมศกึษาสว่นภมูิภาค  เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนในเขตจงัหวดั
และอ าเภอรอบนอกเข้าสู่ระบบอดุมศกึษาได้มากขึน้  และเป็นการรับนิสิตนกัศกึษาตามโครงการ
พิเศษตา่ง ๆ ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาก าหนดขึน้ เชน่โครงการพิเศษส าหรับผู้ มีความสามารถทางด้านการ
กีฬา ด้านวิชาการ เป็นต้น 

  อรุณี อ่อนสวสัดิ ์และชอบ ลีซอ (2541: 8) กลา่ววา่ การรับตรงคือวิธีการรับนกัศกึษาตาม
โควตาของมหาวิทยาลยัส่วนภมูิภาค เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนในสว่นภมูิภาคเข้าสูร่ะบบ
อดุมศกึษาในท้องถ่ินของตนได้มากขึน้  

  ไทย ทิพย์สวุรรณกลุ และคนอ่ืนๆ (2543: 6) กลา่ววา่ การรับตรง คือการรับนกัศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษาด้วยวิธีอ่ืนนอกจากการสอบคดัเลือก จ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ  
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  1. สถาบนัอดุมศกึษาด าเนินการสอบคดัเลือกโดยใช้ข้อสอบท่ีสร้างขึน้เอง ซึง่ตอ่มาหลาย
แหง่เปล่ียนแปลงมาใช้ผลการสอบวดัความรู้ จากการสอบคดัเลือกแทน   

   2. ใช้ผลการเรียนเฉล่ียสะสมในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
โดยไมมี่การสอบข้อเขียน ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

   3. ให้โควตาในโครงการพิเศษตามนโยบายของสถาบนั หรือตามนโยบายของประเทศ      
ซึง่สว่นใหญ่ไมมี่การสอบข้อเขียน 
               จากการให้ความหมายตา่ง ๆ ดงัท่ีกลา่วมานัน้ สรุปได้วา่ การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ใน
สถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบรับตรง คือการท่ีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นผู้ด าเนินการจดัการรับผู้ เข้าศกึษา
ตอ่เองโดยไมผ่า่นระบบกลาง โดยสถาบนัอดุมศกึษาจะก าหนดเง่ือนไข ขัน้ตอน รวมถึงคณุสมบตัขิอง
ผู้ ท่ีจะเข้าศกึษา โดยหลกัแล้วจะขึน้อยู่กบั ปรัชญา ปณิธาน แนวคิดทางการศกึษาของ
สถาบนัอดุมศกึษานัน้ ๆ  
 
ความส าคัญของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธี 
          รับตรง 

  ปัจจบุนัการรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐในประเทศไทยนัน้มีสองระบบ 
คือ การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระบบกลาง และการสอบตรง แม้วา่การสอบเข้าใน
ระดบัอดุมศกึษานัน้จะมีด้วยกนัอยูส่องระบบควบคูก่นัไป แตจ่ากการขยายการศกึษาภาคบงัคบัเป็น  
9 ปี  ท าให้มีผู้ เรียนตอ่จนจบมธัยมศกึษาตอนปลายมีจ านวนเพิ่มขึน้ นอกจากนีก้ารศกึษา 12 ปี เป็น
การศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีรัฐจะต้องจดัให้ได้อยา่งทัว่ถึง เพราะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีรัฐประกนัไว้ และใน
พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิถ้ามีผลตามแนวปฏิรูปใน 5 – 10 ปีถดัไป จ านวนผู้จบมธัยมศกึษา
ตอนปลายจะเพิ่มขึน้อีกเป็นจ านวนมาก  ด้วยเหตผุลนีจ้งึท าให้มีแนวโน้มท่ีจะมีผู้ ต้องการศกึษาตอ่ใน
ระดบัอดุมศกึษาเพิ่มมากขึน้ จงึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัระบบรองรับการจดัสรร
โอกาส การรับตรงจงึเป็นอีกวิธีการหนึง่ ซึง่เป็นการตอบสนอง พ.ร.บ. ในมาตรา 26 ท่ีวา่จะต้องมี
วิธีการจดัสรรโอกาสท่ีหลากหลาย (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2543: 2-4) และเพ่ือสนองความต้องการ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีมีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและกว้างขวางจงึต้องมีนโยบายการเข้าศกึษาท่ีจะ
เน้นแนวทางซึง่ยึดถือความสามารถของปัจเจกบคุคล (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2542: 14) จากปฏิญญา
โลกวา่ด้วยการอดุมศกึษาสาระและการด าเนินงาน (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2542: 2) การรับบคุคลเข้า
ศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรพิจารณาจากความสามารถ ความพยายาม ความพากเพียร และความ
ทุม่เทของบคุคลนัน้ ๆ และไมมี่การเลือกปฏิบตัใินเร่ืองของเชือ้ชาต ิเพศ ภาษา ศาสนา เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม สงัคมหรือความพิการทางร่างกาย การอดุมศกึษาควรมีความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนัใน
การรับบคุคลเข้าศกึษา เช่ือมโยงอดุมศกึษากบัการศกึษาทกุระดบัโดยเฉพาะกบัมธัยมศกึษา ทัง้หมด
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เหลา่นีเ้ป็นเป้าหมายส าคญัในการด าเนินงานเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษาให้น าไปสูก่ารพฒันา
ประเทศชาติตอ่ไป มิใชจ่ ากดัการอดุมศกึษาให้กบับคุคลบางกลุม่ ผู้ มีฐานะ หรือนกัวิชาการเท่านัน้ 
การรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีการรับตรงจงึเป็นการเปิดโอกาสให้กลุม่บคุคลท่ี
ต้องการศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษานัน้ๆ ได้มีโอกาสในการศกึษาตอ่ได้มากยิ่งขึน้ เพราะการ      
รับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาโดยวิธีการสอบตรงนัน้ไมไ่ด้วดัแค่ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการเพียงอยา่งเดียว แตเ่ป็นการพิจารณาความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ประกอบกนัด้วย 

 นอกจากนีก้ารรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยระบบรับตรงยงัเป็นแนวทาง
หนึง่ของการกระจายโอกาสทางการศกึษา รวมถึงสนบัสนนุและจดัการศกึษาตามนโยบายของสถาบนั
และของประเทศ เชน่ โควตาใกล้บ้าน  โควตาใกล้มหาวิทยาลยั โควตาชายแดนภาคใต้ โควตาให้กบั
หนว่ยราชการบางแหง่ผลสืบเน่ืองจากในอดีต  เชน่  คณะวนศาสตร์ของมหาวิทยาลยัแหง่หนึง่         
ให้โควตาของพนกังานของกรมป่าไม้ หรือกระทรวงมหาดไทย คดัคนจากชายแดนภาคใต้เข้ามาเรียน
ด้านความมัน่คงของประเทศ เป็นต้น  (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ. 2543: 9) และ
ไทย ทิพย์สวุรรณกลุ และคณะ (2543: 7) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธิผลของ
การรับนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาระหว่างวิธีการให้โควตาและการสอบคดัเลือก พบวา่ กลุม่นกัศกึษาท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีรับตรงหรือให้โควตา บดิาเป็นเกษตรกรมีสดัสว่นสงูกวา่นกัศกึษากลุม่
สอบคดัเลือกอยา่งชดัเจน ในขณะเดียวกนั นกัศกึษากลุม่ท่ีมหาวิทยาลยัรับตรง ท่ีบิดาเป็นข้าราชการ
หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจและประกอบอาชีพธุรกิจหรือค้าขายมีสดัส่วนต ่ากวา่นกัศกึษากลุม่สอบ
คดัเลือก ประเดน็นีแ้สดงว่า   การรับนกัศกึษาโดยวิธีรับตรงให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัศกึษาท่ีบดิา
เป็นเกษตรกรมากกว่าการรับนกัศกึษาโดยการสอบคดัเลือก     จะเห็นได้ว่าการรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่
ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีการรับตรงจงึมีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะกระจายโอกาสทาง
การศกึษาไมใ่ห้จ ากดัอยูใ่นวงแคบ จากการประเมินผลแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 7  
(พ.ศ. 2535 - 2539) ระดบัอดุมศกึษา พบวา่ ผู้ ท่ีได้รับโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาส่วนใหญ่
ยงัคงมาจากครอบครัวข้าราชการ และนกัธุรกิจท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดี และมีภมูิล าเนาใน
กรุงเทพมหานคร (ไทย ทิพย์สวุรรณกลุ และคณะ. 2543: 2) และจากสถิติในปี 2510 พบวา่ผู้สมคัร
สอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐมีโอกาสเข้าศกึษาร้อยละ 42.7 และโอกาส 
ลดน้อยลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่ในปี 2541 เหลือเพียงร้อยละ 25.6 โดยการสอบคดัเลือกรวมท าให้เกิด
ระบบกวดวิชา นกัเรียนสว่นใหญ่ไมส่นใจผลการเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ปัญหาการสละ
สิทธ์ิของผู้ ท่ีสอบได้ท าให้เกิดท่ีวา่งในสถาบนัอดุมศกึษาซึ่งถือวา่เป็นการสญูเปลา่ทางการศกึษา 
(วิเชียร เกตสุิงห์. 2542: 9) ไทย ทิพย์สวุรรณกลุ และคณะ (2543: 164) ได้วิจยัพบกว่า นกัศกึษาท่ีเข้า
ด้วยวิธีการรับตรงหรือโควตา มีอตัราการตกออกต ่ากวา่ และมีอตัราการส าเร็จการศกึษาท่ีสงูกวา่
นกัศกึษากลุม่สอบคดัเลือก โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีตัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาค  
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  ดงันัน้ การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง จงึเป็นการสร้าง
ความเสมอภาคทางการศกึษา ให้ผู้ ท่ีต้องการศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษามีโอกาสมากขึน้ เพราะการ
รับตรงไมไ่ด้พิจารณาจากคะแนนสอบเพียงอยา่งเดียว แตพ่ิจารณาจากหลาย ๆ ด้านประกอบกนั เชน่ 
ความสามารถพิเศษ ความถนดั และยงัเป็นการกระจายโอกาสทางการศกึษา ลดปัญหาการลาออก
กลางคนัของนกัศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีเหมาะสมในการรับ
นกัศกึษา และได้ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานความรู้ ความถนดัเฉพาะด้าน มีทกัษะอ่ืน ๆ  บณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศกึษาก็จะมีคณุภาพเป็นแรงผลกัดนัในการพฒันาประเทศชาตใิห้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคคลศึกษาต่อในสถาบัน 
          อุดมศึกษาโดยวิธีรับตรง 

 1. แนวคิดของนักการศึกษา 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มีแนวคิดท่ีส าคญัอยู ่2 ประการในการรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ใน

ระดบัอดุมศกึษาโดยวิธีการรับตรง ได้แก่ (พรพิมล เมธิรานนัท์.   2543: 37) 
               1. การจดัสรรโอกาส หรือเปิดโอกาสให้กบักลุ่มท่ีด้อยโอกาสมาสอบหรือแขง่ขนั เชน่ คนท่ี
ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ สงัคม เป็นต้น 

   2. การจะสง่เสริมคนท่ีมีพรสวรรค์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัได้สง่เสริมกลุม่คนเหลา่นี ้
คอ่นข้างมาก มีการรับเองหลากหลายรูปแบบ ทัง้ทางด้านกีฬา ดนตรี ศลิปะ เชน่ เปิดรับตรงสาขา
ภาษาไทย สถาปัตยกรรมไทย เน่ืองจากสาขาเหล่านีไ้มค่อ่ยมีคนนิยมเรียน ไมส่ามารถเปิดสอบ
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมไทย งานมีจ ากดั ต้องจ้างมาเรียน ซึง่ถือวา่เป็นการสืบสาน
วฒันธรรมไปด้วย หรือโครงการจฬุาชนบท เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสและสง่เสริมให้คนในชนบทท่ีมี
พรสวรรค์ทางด้านกีฬา ดนตรี ศลิปะ ให้มีความเป็นเลิศในด้านท่ีตนเองถนดั  
   แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 15-16 ; อ้างอิงจาก 
McGhee. 2003: 211-227) ได้เสนอหลกัการเก่ียวกบัการสรรหาและการรับคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาเข้า
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในบริบทของงานประกนัคณุภาพการศกึษาวา่ สถาบนัควรรับรองหรือ
ประกนัในเร่ืองตอ่ไปนี ้
              1. โดยหลกัการทัว่ไป สถาบนัควรจดัท านโยบายและกระบวนการส าหรับการสรรหาและรับ/
คดัเลือกนิสิตนกัศกึษา ซึง่มีความยตุธิรรม ชดัเจน เปิดเผย และน ามาปฏิบตัิอย่างคงเส้นคงวา  
ข้อก าหนดการเข้าสูส่ถาบนัอดุมศกึษาท่ีโปร่งใสทัง้ด้านวิชาการและไมใ่ชว่ิชาการ โดยน ามาใช้
พิจารณาในกระบวนการคดัเลือก 
               2. การสรรหานิสิตนกัศกึษา สถาบนัควรจดัท าเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับหรือคดัเลือก
นิสิตนกัศกึษาท่ีถกูต้อง ไมมี่ข้อมลูผิด  หรือไมช่ดัเจน ให้ข้อมลูท่ีจะท าให้ผู้สมคัรสามารถตดัสินใจได้



14 
 

เก่ียวกบัการเลือกเข้าศกึษา เชน่ หลกัสตูร เกณฑ์ท่ีใช้ในการรับหรือคดัเลือก ข้อมลูของสถาบนัท่ีเป็น
ระบบ Online ช่ือเสียงหรือผลงานดีเดน่ของสถาบนั คา่เล่าเรียน คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ฯลฯ 
               3. การด าเนินการคดัเลือก ต้องมีนโยบายและกระบวนการคดัเลือกท่ีมีความโปร่งใส 
ยตุธิรรม เอือ้เฟือ้ สภุาพ รวดเร็ว เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้สมคัร และสามารถตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ี
ได้รับ 
               4. ผู้สมคัรได้รับทราบระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ส าหรับผู้ ท่ีจะเป็นนกัศกึษาของ
สถาบนั ณ เวลานัน้ ซึง่สถาบนัควรจดัชอ่งทางการส่ือสารให้ผู้สมคัรสามารถติดตอ่สอบถามเร่ืองตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการรับสมคัรได้สะดวก 
               5. ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือก จะต้องแจ้งข้อมลูการเปล่ียนแปลงใด ๆ ของหลกัสตูรระหวา่ง
ชว่งเวลาท่ีเปิดรับสมคัรหลกัสตูรนัน้กบัการลงทะเบียนท่ีสมบรูณ์ และได้รับการแนะน าเก่ียวกบั
ทางเลือกตา่งๆ เชน่ หลกัสตูรท่ีเปิดสอนตัง้อยูใ่นวิทยาเขตใด 
               6. ผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกต้องได้รับการอธิบายแนะน าเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน และต้อง
มีการจดัปฐมนิเทศให้กบันกัศกึษาใหม่ 
               7. การตดิตาม ตรวจสอบ และทบทวนเก่ียวกบัการสรรหา การคดัเลือกและการลงทะเบียน
นโยบายและกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกและการลงทะเบียน ควรได้รับการติดตามตรวจสอบ
และทบทวนอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือสนบัสนนุภารกิจและวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของสถาบนัตอ่ไป 
               8. สถาบนัควรมีการพฒันาและฝึกอบรมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาและการคดัเลือก
นกัศกึษาเพ่ือความสามารถในการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
               9. สถาบนัควรมีนโยบายและกระบวนการในการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการร้องทกุข์การ
ฟ้องร้องของผู้สมคัร ทัง้นีเ้พ่ือให้บคุลากรรู้จกัและเข้าใจนโยบายและกระบวนการดงักล่าว 

 
   2. นโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษา และพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ

    อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 16-20)  ได้สรุปถึงนโยบาย
การพฒันาการอดุมศกึษา พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาตท่ีิเก่ียวข้องกบัการรับบุคคลเข้าศกึษาตอ่
ในสถาบนัอดุมศกึษาไว้ว่า ในแผนการพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาไทย ระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540-
2544) และระยะท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549)ได้มีการก าหนดนโยบายด้านการขยายโอกาสการเข้าสู่
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาและความเทา่เทียมกนัของโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
(Access-Equity) ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา ดงันี ้
   1. การขยายโอกาสทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาไปสูภู่มิภาคให้สถาบนัอดุมศกึษาในสว่น
ภมูิภาคเพิ่มการรับนกัศกึษาโควตาในพืน้ท่ีเขตความรับผิดชอบ โดยปรับปรุงเขตการให้บริการ
การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในสว่นภมูิภาคให้เหมาะสม และเป็นธรรมตามสภาพภมูิศาสตร์ให้
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ด าเนินการสอบคดัเลือกท่ีเป็นมาตรฐานทัง้ในทางปฏิบตัิและทางด้านวิชาการ เพ่ือความเป็นธรรมและ
คณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา และให้เพิ่มรับนกัศกึษาโควตาในสาขาวิชาท่ีเป็นประโยชน์ และ
สอดคล้องกบัความต้องการในท้องถ่ิน 
   2. การพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพการจดัการการศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาในส่วน
ภมูิภาคให้มีการสร้างความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและความชว่ยเหลือจากรัฐเป็นกรณีพิเศษ โดย
สง่เสริมการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลยัในส่วนภมูิภาคให้ชดัเจน ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดย
มีเป้าหมายเพ่ือขยายการรับนกัศกึษาในส่วนภมูิภาคเป็นส าคญั 
   3. การสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของบคุคลทัว่ไป และกลุ่ม 
ด้อยโอกาสให้มีการปรับปรุงการสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา โดยให้มีระบบ
การสอบคดัเลือกเข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษาท่ีมีความยตุธิรรมเสมอภาค ไมก่่อให้เกิดปัญหาสงัคม 
โดยใช้สมัฤทธิผลทางการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายประกอบการพิจารณาและเปิดโอกาส
ให้แก่คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามศกัยภาพและ
ความสามารถของบคุคล  
   สว่นการก าหนดเป้าหมายหลกัของการพฒันาอดุมศกึษาตามแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้มีการก าหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการ
กระจายโอกาสอดุมศกึษา และความเป็นธรรม ดงันี ้(ทบวงมหาวิทยาลยั. 2549: 14 - 26) 
   1. ก าหนดจากสดัส่วนผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐานแตล่ะ
จงัหวดัต้องเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาทกุประเภท และทกุระดบัได้อยา่งน้อยร้อยละ 60 ของ
ผู้ส าเร็จการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
   2. ก าหนดสดัสว่นของนกัศกึษาใหมข่องสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐประเภท ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างไมน้่อยกวา่ร้อยละ 16 และร้อยละ 8 ของนกัศกึษาใหม่
สถาบนัอดุมศกึษาประเภทจ ากดัรับ 
   3. ก าหนดสดัสว่นนกัศกึษาใหมจ่ากระบบโควตาหรือรับตรงจากเขตบริการกบัการสอบรวม
เพ่ือคดัเลือกนกัศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาเพิ่มขึน้ตามความเหมาะสมของสถาบนัอดุมศกึษาแตล่ะ
แหง่ นอกจากนี ้นโยบายการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการท่ียัง่ยืนให้กบัระบบอดุมศกึษาได้มี
ก าหนดเก่ียวกบัการปฏิรูปการเรียนการสอนและการขยายบริการการศกึษาท่ีเหมาะสมประการหนึง่ 
คือการปรับปรุงการสอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาท่ีอิงผลการเรียนจากการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเป็นหลกั จดัให้มีองค์กรอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและเผยแพร่ข้อมลูการสอบคดัเลือก   
สูส่าธารณชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและรับผิดชอบ  
    ในสว่นของพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ท่ีเก่ียวกบัโอกาสการเข้าศกึษา
ตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา ตามมาตรา 26 มีดงันี ้ให้สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจาก



16 
 

พฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤต ิการสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัและรูปแบบการศกึษา ให้
สถานศกึษาใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสเข้าศกึษาตอ่ และให้น าผลการประเมินตาม
วรรคหนึง่มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย (กระทรวงศกึษาธิการ. 2545: 13)  
 

 3. ปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีรับตรง 
  การรับตรงทัง้ในไทยและตา่งประเทศเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัในการประชมุระดบัโลกวา่
ด้วยการอดุมศกึษา ซึง่มีการยดึหลกัการและแนวคิดตามปฏิญญาโลกวา่ด้วยการอดุมศกึษาสาระและ
การด าเนินงานในมาตราท่ี 3 ในเร่ืองความเป็นธรรมในการเข้าศกึษา และมาตรา 8 (ก.) การพฒันา
ความหลากหลายของรูปแบบการศกึษาท่ีจะเพิ่งความเสมอภาคทางโอกาสดงันี ้(ทบวงมหาวิทยาลยั. 
2542: 13-19) 

  มาตรา 3 ความเป็นธรรมในการเข้าศึกษา 
   ก. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 26.1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน การรับบคุคล
เข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรพิจารณาจากความสามารถ ความพยายาม ความพากเพียร และความ
ทุม่เทของบคุคลนัน้ ๆ  การรับเข้าศกึษาจะกระท าเม่ือไรก็ได้ตลอดชีวิตโดยพิจารณาจากทกัษะท่ีได้ 
สัง่สมมา ดงันัน้ การให้โอกาสบคุคลเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาจงึไมมี่การเลือกปฏิบตัิในเร่ืองของ   
เชือ้ชาติ เพศ ศาสนา เศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคม หรือความพิการทางร่างกาย 
               ข. ความเป็นธรรมในการเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรเร่ิมจากการเสริมสร้างหรือ 
จดัระเบียบความเช่ือมโยงระหวา่งอดุมศกึษากบัการศกึษาทกุระดบัเสียใหมใ่นกรณีจ าเป็น โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการเช่ือมโยงกบัมธัยมศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาไมเ่พียงแตจ่ะต้องเป็นระบบท่ีกลมกลืนกบั
การศกึษาระดบัปฐมวยั ประถมศกึษา เร่ือยไปจนถึงการศกึษาตลอดชีวิตเทา่นัน้ แต่จะต้องเน้นการ
ท างานร่วมกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์นีด้้วย สถาบนัอดุมศกึษาต้องร่วมมือแข็งขนักบัพอ่แม ่โรงเรียน 
นกัศกึษากลุม่เศรษฐกิจและสงัคมตา่ง ๆ รวมทัง้ชมุชน การศกึษาระดบัมธัยมศกึษามีหน้าท่ีไมเ่พียงแต่
จะพฒันาขีดความสามารถในการเรียนขัน้พืน้ฐานของบคุคลจนมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะศกึษาตอ่ใน
ระดบัอดุมศกึษา แตย่งัต้องเปิดโอกาสสูก่ารใช้ชีวิตท่ีไมห่ยดุนิ่ง โดยจดัฝึกอบรมเก่ียวกบังานหรืออาชีพ
ตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวางส าหรับผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่หรือผู้ ท่ีมีคณุวฒุิ
เหมาะสม ไมว่า่อายเุทา่ไรโดยไมมี่การเลือกปฏิบตัิ 
              ค. ดงันัน้ จงึต้องมีนโยบายการเข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษาท่ีจะเน้นแนวทางซึง่ยดึถือ
ความสามารถของปัจเจกบคุคลเป็นหลกัตามท่ีนิยามไว้ในมาตรา 3ก. ทัง้นีเ้พ่ือสนองความต้องการ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีมีเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและกว้างขวาง 
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              ง. จะต้องด าเนินการอยา่งแข็งขนัเพ่ือให้กลุม่เป้าหมายพิเศษบางกลุม่ อาทิ  
ชาวพืน้เมือง ชนกลุม่น้อยตา่งวฒันธรรมและภาษา กลุม่ด้อยโอกาส กลุม่ผู้ตกอยูภ่ายใต้การ
ครอบครอง และกลุม่ท่ีประสบความเดือดร้อนจากภาวะทพุพลภาพได้เข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
เน่ืองจากคนกลุม่นีโ้ดยปัจเจกบคุคลหรือโดยกลุม่อาจมีทัง้ประสบการณ์และความสามารถพิเศษซึง่
เป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิความชว่ยเหลือเป็นพิเศษด้านวตัถ ุและ
การแก้ปัญหาด้านการศกึษาสามารถชว่ยก าจดัอปุสรรคท่ีเกิดขึน้กบักลุม่คนเหลา่นี ้ทัง้ในการเข้า
ศกึษาและศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 

  มาตรา 8 การพัฒนาความหลากหลายของรูปแบบการศึกษาท่ีจะเพิ่มความเสมอ
ภาคทางโอกาส 

   ก. จ าเป็นต้องพฒันารูปแบบอดุมศกึษา วิธีการและ เกณฑ์ในการคดัเลือกนกัศกึษาให้มี
ความหลากหลาย เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของนานาชาตซิึง่นบัวนัจะยิ่งเพิ่มสงูขึน้ 
และเพ่ือขยายโอกาสให้สาธารณชนเข้าสูร่ะบบการศกึษาหลายรูปแบบและกว้างขวางขึน้ภายใต้กรอบ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีความยืดหยุน่ทัง้ในแง่ของการรับเข้าศึกษาและออกจากระบบศกึษา 

   จากแนวคดิและหลกัการท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ใน
สถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง เป็นอีกวิธีการหนึง่ท่ีเพิ่มความเสมอภาคทางโอกาส กระจายโอกาส
ทางการศกึษา และมีความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้บคุคลท่ีต้องการเข้าศกึษาตอ่ได้มีโอกาสเพิ่มมาก
ขึน้ เน่ืองจากการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง มีรูปแบบ วิธีการ และ
เกณฑ์ในการคดัเลือกท่ีพิจารณาจากความเป็นปัจเจกบคุคล ความถนดัเฉพาะด้าน และทกัษะอ่ืน ๆ  

 

การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีรับตรง 
           1. ด้านการบริการ 

   อเนก สวุรรณบณัฑิต และภาสกร อดลุพฒันกิจ (2548: 18) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ 
(Service) หมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือชว่ยเหลือ การให้ความชว่ยเหลือ การด าเนินการท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน (hospitality) โดยเป็นการปฏิบตัิด้วยความเอาใจใส ่อยา่งมีไมตรีจิต  

   พิภพ อดุร (2547: 9-10) ได้กลา่วถึงนิยามของการบริการวา่ การบริการหมายถึง 
กระบวนการน าเสนออรรถประโยชน์ หรือคณุคา่ท่ีผู้บริโภคต้องการ โดยผา่นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการท่ีผู้ให้บริการ มอบให้กบัผู้ รับบริการ ทัง้นี ้ในการบริการนัน้อาจมีการใช้อปุกรณ์หรือ
เคร่ืองมือตา่ง ๆ หรืออาจจะเป็นการกระท าล้วน ๆ โดยท่ีไมมี่การใช้อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือใด ๆ ก็ได้ 
กลา่วอีกนบัหนึง่ก็คือการบริการหมายรวมตัง้แตก่ารกระท าท่ีอ านวยประโยชน์ในลกัษณะท่ีเน้น
นามธรรมล้วน ๆ โดยไมมี่วสัด ุสิ่งของหรือสินค้าเป็นสว่นประกอบส าคญัของการกระท านัน้ ๆ 
(ตวัอยา่งเชน่ การสอนหนงัสือ การร้องเพลง การซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือรถยนต์ การบริการขนสง่
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สินค้า หรือการให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย บญัชี หรือธุรกิจ) จนถึงการกระท าท่ีเป็นสว่นเสริมหรือ
เพิ่มเตมิให้กบัสินค้า ตลอดจนการกระท าท่ีสง่ผลให้ได้รับสิ่งของท่ีเป็นรูปธรรม (เชน่ การให้บริการ
ตดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีขายควบคูไ่ปกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การบริการท่ีพกัแรมของโรงแรม 
หรือ การบริการออกแบบและตดัเย็บเสือ้ผ้า เป็นต้น) 

  จิตตนินัท์ นนัทไพบลูย์ (2551: 109) ได้ให้ความหมายว่า จิตใจการให้บริการ หรือ Service 
Mind หมายถึง การอ านวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจา่ง การสนบัสนนุ การเร่งรัด
การท างานตามสายงาน และความกระตือรือร้นตอ่การให้บริการคนอ่ืน รวมทัง้การยิม้แย้มแจม่ใส ให้
การต้อนรับด้วยไมตรีจิตท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืน และต้องการให้ผู้ อ่ืนประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีเขาต้องการ หรือ
อาจจะหมายถึง การให้ท่ีจริงใจโดยไมห่วงัผลตอบแทน  

    Service Mind มีความหมายดงันี ้
           S = Smile   ต้องมีรอยยิม้ 
           E = Enthusiasm  ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ลกูค้า 
           R = Responsiveness มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีมีตอ่ลกูค้า 
           V = Value  ให้บริการลกูค้าอยา่งมีคณุคา่ 
           I  = Impression  ให้บริการอย่างประทบัใจ 
           C = Courtesy  บริการลกูค้าอย่างสภุาพออ่นโยน 
           E = Endurance  ความอดทน การเก็บอารมณ์ 
           M = Make Believe มีความเช่ือ 
           I  = Insist  การยืนยนั มีจดุยืนท่ีจะบริการลกูค้า 
           N = Necessitate  การให้ความส าคญั 
           D = Devote  การอทุิศตน 
  จากการให้ความหมายตา่ง ๆ ดงักลา่ว สรุปได้ว่า การบริการหมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกหรือให้ความชว่ยเหลือ อ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ รับบริการให้ได้บรรลตุามความ
ประสงค์ โดยจะเป็นลกัษณะรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได้ 
              กลุธน ธนาพงศธร (พจนา สมทรัพย์. 2548: 16 ; อ้างอิงจาก กลุธน ธนาพงศธร. 2530: 303-
304) ได้กลา่วถึงหลกัการให้บริการท่ีส าคญั 5 ประเภท ดงันี ้
              1. หลกัความสอดคล้องกบัความต้องการของบคุคลสว่นใหญ่ กลา่วคือ ประโยชน์และบริการ
ท่ีองค์กรจดัให้นัน้จะต้องตอบสนองความต้องการของบคุลากรสว่นใหญ่หรือทัง้หมด มิใชเ่ป็นการจดั
ให้แก่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ มิฉะนัน้แล้วนอกจากจะไมเ่กิดประโยชน์สงูสดุในการ
เอือ้อ านวยประโยชน์และบริการแล้วยงัไมคุ่้มคา่กบัการด าเนินงานนัน้ ๆ ด้วย 
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              2. หลกัความสม ่าเสมอ กลา่วคือ การให้บริการนัน้ ๆ ต้องด าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและ
สม ่าเสมอ มิใชท่ า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผู้บริหารหรือผู้ปฏิบตังิาน 
              3. หลกัความเสมอภาค บริการท่ีจดันัน้จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทกุคนเสมอภาคและ 
เทา่เทียมกนั ไมมี่การใช้สิทธิพิเศษแก่บคุคล หรือกลุม่ใดกลุม่บคุคลหนึง่ ในลกัษณะตา่งจากกลุม่คน
บางคนอ่ืน ๆ อยา่งเห็นได้ชดั 
              4. หลกัความประหยดั คา่ใช้จา่ยท่ีต้องใช้ในการบริการจะต้องไมม่ากจนเกินกวา่ผลท่ีจะ
ได้รับ 
              5. หลกัความสะดวก บริการท่ีจดัให้แก่ผู้ รับบริการจะต้องเป็นไปในลกัษณะปฏิบตัไิด้ง่าย 
สะดวก สบาย สิน้เปลืองทรัพยากรไมม่ากนกั ทัง้ยงัไมเ่ป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

 การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของพฤตกิรรมให้บริการโดยทัว่ไป (มาตรฐานกลาง) ท่ีเป็นผล
วิจยัเชิงประจกัษ์ เรียกง่าย ๆ วา่ “RATER” (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  2538: 241) มีดงันี ้ 
             1. ความเช่ือถือได้ (Reliability) คือ ความสามารถปฏิบตักิารได้ตามท่ีรับปากไว้อยา่งถกูต้อง
และไว้เนือ้เช่ือใจได้ 
             2. การให้ความมัน่ใจ (Assurance) คือ ความรู้ ความเหมาะสม ความสภุาพของพนกังาน    
ผู้ให้บริการ และ ความสามารถท่ีจะก่อให้เกิดความไว้วางใจ และความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ 
              3. ลกัษณะท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Intangibility) คือ ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นอาคารสถานท่ี 
บคุลากร อปุกรณ์เคร่ืองมือ เอกสารการส่ือสาร 
                 4. การเอาใจเขามาใสใ่จเรา (Empathy) คือ ความเอือ้อาทรเอาใจใสเ่ป็นกรณีเฉพาะราย 
มีให้กบัผู้ รับบริการ 
                 5. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเตม็ใจท่ีจะชว่ยเหลือผู้ รับบริการ ให้ความ
ชว่ยเหลือได้ทนัทีทนัความต้องการ 

    การคดัเลือกบคุคลศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรงนัน้ ด้านการให้บริการเป็น
หวัใจส าคญัในด้านการด าเนินงาน ดงัท่ี แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัต-
พงษ์. 2550: 15-16 ; อ้างอิงจาก McGhee. 2003: 211-227) ได้เสนอหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานการคดัเลือกบคุคลศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ ไว้วา่    
การด าเนินการคดัเลือกต้องมีความเอือ้เฟือ้ สภุาพ รวดเร็ว เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ผู้สมคัร สามารถ
ตดัสินใจโดยใช้ข้อมลูท่ีได้รับ สถาบนัควรจดัช่องทางการส่ือสารให้ผู้สมคัรสามารถติดตอ่สอบถามเร่ือง
ตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับสมคัรได้สะดวก และสถาบนัควรมีการพฒันาและฝึกอบรมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การสรรหาและการคดัเลือกนกัศกึษาเพ่ือความสามารถในการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ นอกจากนีจ้ากข้อเสนอแนะของกลุม่คณะด าเนินงานเก่ียวกบัการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
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ในระดบัอดุมศกึษา (The Admission to Higher Education Steering Committee) กลา่ววา่ ควร
ออกแบบให้มีการด าเนินงานระบบคดัเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ และคณุภาพระดบัสงู รวมถึงการบริการ
อยา่งมืออาชีพแก่ผู้สมคัร  

 เสาวลกัษณ์ อภิวาท (2541: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การจดับริการการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่า ทศันะของนิสิตระดบัปริญญาตรีและนิสิตระดบั
บณัฑิตศกึษาท่ีมีตอ่การจดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 5 ด้าน 
คือ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเป็นนิสิต ด้านการจดัตารางสอบ และตารางสอบ ด้านการ
ลงทะเบียนเรียน ด้านการจดัท าผลการเรียนนิสิต และด้านการให้บริการ วา่มีความเหมาะสม        
ปานกลาง การเปรียบเทียบทศันะของนิสิตระดบัปริญญาตรี และนิสิตระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีมีตอ่การ
จดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยรวมพบว่าไมแ่ตกตา่งกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการรับสมคัรและการรายงานตวัเข้าเป็นนิสิต ด้านการให้บริการ
และธุรการท่ีกลุม่ตวัอยา่งเห็นวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนด้านอ่ืน ๆ นิสิตระดบั
ปริญญาตรี และนิสิตระดบับณัฑิตศกึษามีทศันะตอ่การจดับริการการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไมแ่ตกตา่งกนั 

    พลูศลิป์ เกษร (2536: 65-66) ได้ท าการศกึษาและเปรียบเทียบทศันะของผู้บริหาร อาจารย์ 
และนิสิตท่ีมีตอ่การจดับริการของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่      
ผู้ให้บริการงานทะเบียนและสถิติควรได้รับการฝึกอบรมจากผู้ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัมนษุย-
สมัพนัธ์ในการให้บริการ และเทคนิคการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ผู้ให้บริการขาดความรับผิดชอบ  
ไมส่ามารถตดัสินใจในภาระหน้าท่ีของตนเอง ควรมีข้อมลูในการปฏิบตังิานอย่างเพียงพอ มีอ านาจใน
การตดัสินใจท่ีจะสามารถปฏิบตังิานแทนกนัได้อย่างถกูต้องแมน่ย า และมีความรับผิดชอบตอ่การ
ปฏิบตังิาน  

   พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 68-70) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษา
กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตตา่งคาดหวงั
และต้องการให้บคุลากรงานรับนิสิตใหมบ่ริการในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างความประทบัใจ   
ความสบายใจเม่ือติดตอ่ขอข้อมลูการสมคัรสอบคดัเลือกฯ และได้รับค าอธิบายท่ีชดัเจนถกูต้อง
เก่ียวกบัวิธีการสมคัร ต้องการให้ผู้บริการมีความเอือ้เฟือ้ มีความรู้ท่ีจะตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัการ
สมคัรสอบได้ถกูต้องชดัเจน มีความยิม้แย้มแจม่ใส เป็นมิตร เม่ือมาติดตอ่ มีโอกาสได้ซกัถามข้อสงสยั 
มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามเก่ียวกบัการสมคัรสอบ และต้องการเห็นพฤตกิรรมของ
บคุลากรท่ีเหมาะสมกบังานบริการ  
     สรุปได้ว่าการบริการเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งในการด าเนินการรับนิสิตเข้า
ศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัโดยวิธีรับตรง เพราะการบริการเป็นการอ านวยความสะดวก ให้ความชว่ยเหลือ
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แก่ผู้สมคัรรวมทัง้ให้ความกระจา่งในข้อสงสยัตา่ง ๆ  ท าให้การด าเนินการในขัน้ตอนตา่ง ๆ เป็นไป
อยา่งราบร่ืน สามารถลดปัญหาและอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้ได้   
 
   2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
    พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายการประชาสมัพนัธ์วา่เป็น
การติดตอ่ส่ือสารเพ่ือสง่เสริมความเข้าใจอนัถกูต้องตอ่กนั  
    สงัคม ภมูิพนัธุ์ (2530: 112) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสมัพนัธ์หมายถึง การสร้าง
ความเข้าใจโดยการให้ขา่วสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจโดยการให้ข่าวสาร เพ่ือให้เกิดความสมัพนัธ์และ
สนบัสนนุ รวมทัง้ท าให้เกิดเจตคตท่ีิดีตอ่หนว่ยงาน 
    อปัษรศรี ปลอดเปล่ียว (2533: 11) ได้ให้ความหมายวา่ การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง 
วิธีการของหนว่ยงานหรือสถาบนัท่ีด าเนินงานอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง โดยมีแผนการ
ด าเนินงานท่ีถกูต้อง และกระท าตอ่เน่ืองไปในการท่ีจะสร้างหรือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีของบคุคล
หรือสถาบนักบักลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Understanding) ความเช่ือถือ (Belief) ความศรัทธา (Trust) ให้ความสนบัสนนุ ร่วมมือซึง่กนัและกนั 
อนัจะเป็นประโยชน์ให้สถาบนัหรือหน่วยงานนัน้สามารถด าเนินงานไปด้วยดี สมความมุง่หมาย มีการ
ด าเนินงานในระบบบคุคลวิธี (Two – way Process) โดยมีการใช้ประชามตเิป็นแนวบรรทดัฐาน 
    อดุมศกัดิ์ เวชราภรณ์ และคนอ่ืน ๆ (2537: 3)   ได้สรุปค านิยามของการประชาสมัพนัธ์วา่  
การประชาสมัพนัธ์เป็นการติดตอ่ เผยแพร่ข่าวสารข้อมลูตา่ง ๆ   จากหนว่ยงานหรือจากผู้บริหารไปยงั
กลุม่ชนท่ีเก่ียวข้อง โดยการประชาสมัพนัธ์โดยตรงหรือโดยการใช้ส่ือตา่ง ๆ และเป็นการส ารวจ
ทศันคต ิความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้องไปในตวัด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบตังิาน
ประชาสมัพนัธ์ให้กลุม่ชนยอมรับ 

    ภทัรียา สมุะโน (2541: 1) การได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการประชาสมัพนัธ์ 10 ประการ
ไว้ดงันี ้

    1. เพ่ืออธิบายชีแ้จง (Explanation) ให้ประชาชนทราบความจริง 
    2. เพ่ือเป็นการบอกกลา่ว (To Inform) 
    3. เพ่ือเป็นการเผยแพร่  (Publicity) 
    4. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ (Knowledge)  
    5. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  (Understanding) 
    6. เพ่ือเป็นการให้การศกึษา (To Educate) แก่ประชาชนให้เกิดความเฉลียวฉลาด 

ความรอบรู้เข้าใจ  
    7. เพ่ือเป็นการชกัจงูใจ (To Persuade) 
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    8. เพ่ือให้หนว่ยงานได้บริการ (To Service) ตระหนกัในหน้าท่ีและความถกูต้องบริการแก่
สงัคมอยา่งเหมาะสมตามความต้องการของสงัคม  

    9. เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ (To Belief) เพ่ือให้เกิดความราบร่ืนในการด าเนินงาน
ของหนว่ยงาน  

    10. เพ่ือให้ประชาชนเล่ือมใสศรัทธา (Trust) 
     สรุปได้ว่า การประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การตดิตอ่ส่ือสารจากหน่วยงานหรือองค์กรให้แก่
กลุม่เป้าหมายหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ มีความเข้าใจ ความเช่ือถือ ภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่
องค์กรหรือหนว่ยงานนัน้ ๆ  
     พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539: 19)  กลา่วว่า กระบวนการประชาสมัพนัธ์แบง่เป็น 4 ล าดบั
ขัน้ตอนดงันี ้ 
                1. การวิจยั 
                2. การวางแผนงานประชาสมัพนัธ์ 
                3. การส่ือสาร 
                4. การประเมินผล 
    ในการสรรหาและการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา  การส่ือสารเป็น
ขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการประชาสมัพนัธ์ซึง่มีความส าคญัอยา่งมากท่ีท าให้ผู้ มีความประสงค์       
เข้าศกึษาตอ่ได้ทราบถึงก าหนดการรับสมคัรสอบคดัเลือก หลกัสตูรท่ีเปิดรับ สาขาวิชา จ านวนรับ 
ก าหนดวนัเวลาท่ีสอบคดัเลือก รวมถึงคณุสมบตัขิองผู้สมคัร ขัน้ตอนการสมคัร เอกสารท่ีต้องใช้ในการ
สมคัร ข้อปฏิบตัสิ าหรับผู้ เข้าสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิการประกาศผลสอบ และการรายงานตวั
เข้าเป็นนิสิต ซึง่นกัการศกึษา แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 
15-16 ; อ้างอิงจาก McGhee. 2003: 211-227) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสรรหานิสิตนกัศกึษาไว้วา่ 
สถาบนัควรจดัท าเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับหรือคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาท่ีถกูต้อง ไมมี่ข้อมลูผิด 
หรือไมช่ดัเจน ให้ข้อมลูท่ีจะท าให้ผู้สมคัรสามารถตดัสินใจได้เก่ียวกบัการเลือกเข้าศกึษา เชน่หลกัสตูร 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการรับหรือคดัเลือก ข้อมลูของสถาบนัท่ีเป็นระบบออนไลน์ ช่ือเสียงหรือผลงานเดน่ของ
สถาบนั คา่เล่าเรียน คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ฯลฯ และสถาบนัควรจะท านโยบายและกระบวนการส าหรับการ
สรรหาและรับคดัเลือกนิสิตนกัศกึษา ซึง่มีความยตุธิรรม ชดัเจน เปิดเผย  
  นิภา ศรีไพโรจน์ และคนอ่ืน ๆ (2548: 169) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการเพชร 
ในตม ในช่วงปีการศกึษา 2542 – 2547 (รุ่นท่ี 11 – 19) พบวา่ การบริหารจดัการโครงการเพชรในตม
นัน้มีความเหมาะสมในระดบัหนึง่ แตย่งัมีบางเร่ืองท่ีควรปรับปรุง เชน่ การประชาสมัพนัธ์โครงการยัง
ไมท่ัว่ถึง บางโรงเรียนในชนบทไมท่ราบวนัเวลาในการสอบคดัเลือก โดยข้อมลูจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดบณัฑิตโครงการเพชรในตม (ร้อยละ 5.15) มีความเห็นวา่ การคดัเลือกบคุคลมีความ        
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ไมเ่หมาะสมในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์โครงการยงัมีน้อยเกินไป บางโรงเรียนยงัไมรู้่จกัโครงการเพชร
ในตม  

  พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 66-68) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษา
กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีทศันะตอ่กระบวนการรับนิสิตในด้านการประชาสมัพนัธ์วา่เหมาะสม
ในระดบัมาก  
   พิมพ์ชนก มรุธานินทร์ (2545: 42-48) ได้ท าการศกึษาค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง แนวทางการ
คดัเลือกนกัเรียนโควตาประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม ่พบว่า นกัเรียนติดตามขา่ว
รับสมคัรโควตาวิทยาลยัเทคนิคเชียงใหมโ่ดยตลอดและได้รับการแนะแนวด้านการเรียนตอ่จาก
โรงเรียนเดมิในระดบัปานกลาง 

   สรุปได้วา่ การประชาสมัพนัธ์ท่ีดีนัน้จะท าให้มหาวิทยาลยัได้ผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่จ านวน
มาก ท าให้มหาวิทยาลยัมีโอกาสในการคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุภาพตามความต้องการเพิ่มมากขึน้  
นอกจากนีก้ารประชาสมัพนัธ์ยงัชว่ยให้ผู้สมคัรได้เกิดความเข้าใจ ทราบถึงข้อมลูอนัเป็นประโยชน์แก่
ตนเอง อาทิ ก าหนดการรับสมคัรสอบคดัเลือก หลกัสตูรท่ีเปิดรับ สาขาวิชา จ านวนรับ ก าหนดวนัเวลา
ท่ีสอบคดัเลือก รวมถึงคณุสมบตัขิองผู้สมคัร ขัน้ตอนการสมคัร เอกสารท่ีต้องใช้ในการสมคัร           
ข้อปฏิบตัสิ าหรับผู้ เข้าสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตั ิการประกาศผลสอบ และการรายงานตวัเข้าเป็น
นิสิต  

 
  3. ด้านกระบวนการรับสมัคร 
  ด้านกระบวนการรับสมคัรเพ่ือศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรงนัน้ประกอบไป

ด้วย ใบสมคัร/ระเบียบการสมคัร ชอ่งทาง/วิธีการสมคัร ก าหนดเวลาการเปิดรับ คา่ใช้จา่ยในการสมคัร  
ชอ่งทางการช าระเงิน การก าหนดคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะแตล่ะวิชาเอก หลกัฐานท่ีใช้
ประกอบการสมคัร และการรายงานตวัเข้าเป็นนิสิต ส าหรับขัน้ตอนการสมคัรมีความแตกตา่งกนัไป
ขึน้อยู่กบัวิธีการสมคัร เชน่ การสมคัรด้วยตนเอง การสมคัรทางอินเทอร์เน็ต หรือการสมคัรทาง
ไปรษณีย์ และข้อก าหนดของสถาบนัศกึษานัน้ ๆ  

  นกัการศกึษา แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550:       
15-16 ; อ้างอิงจาก McGhee. 2003: 211- 227) กลา่วว่า สถาบนัควรจะท านโยบายและกระบวนการ
ส าหรับการสรรหาและรับคดัเลือกนิสิตนกัศกึษา ซึง่มีความยตุธิรรม ชดัเจน เปิดเผยและน ามาปฏิบตัิ
อยา่งคงเส้นคงวา 

   ส าหรับชอ่งทางการรับสมคัรนกัการศกึษา นกัวิชาการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้เห็นพ้องกนัวา่ควร
พฒันาด้านการรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ต ระบบเว็ปไซต์ให้มีความเหมาะสม การอ านวยความสะดวก
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ให้แก่ผู้สมคัร ปรับวิธีการรับให้ทนัสมยั สมคัรได้ทกุท่ีทกุเวลา จะท าให้มีโอกาสได้ผู้สมคัรทัง้ปริมาณ
และคณุภาพ (แมนวดี นยุทุธ์ิ; และอษุารัตน์ อินทร์พงษ์พนัธุ์. 2551: 8)  

  อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 205) ได้ท าการวิจยัเร่ือง   
การรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ การรับสอบตรง ผู้ เก่ียวข้องสว่นใหญ่
ประเมินวา่ การรับสมคัรสอบผา่นอินเทอร์เน็ต การรับสมคัรสอบท่ีสถาบนั/มหาวิทยาลยั รวมถึงความ
ชดัเจนของข้อมลูรายละเอียด ค าชีแ้จงแนะน าเก่ียวกบัการสอบมีความเหมาะสม ยกเว้นการรับสมคัร
ทางไปรษณีย์กลบัพบว่านิสิตนกัศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐและเอกชน และผู้ปกครองประเมินวา่ 
การด าเนินงานยงัไมมี่ความเหมาะสม สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ก าหนดให้มีการรับสมคัรสอบผา่น 
3 ชอ่งทาง คือ ทางอินเทอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ และการรับสมคัรสอบท่ีสถาบนั/มหาวิทยาลยั จงึท าให้
นิสิตนกัศกึษาสามารถเลือกวิธีการสมคัรสอบได้ตามความสะดวกของแตล่ะบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ตและการรับสอบท่ีสถาบนั/มหาวิทยาลยัท่ีเกือบทกุกลุม่ประเมินวา่ มี
ความเหมาะสม     

 นิภา ศรีไพโรจน์ และคนอ่ืน ๆ (2548: 169) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการเพชรใน
ตม ในชว่งปีการศกึษา 2542 – 2547 (รุ่นท่ี 11 – 19) พบวา่ การคดัเลือกบคุคลเพื่อเข้ามาศกึษาใน
โครงการเพชรในตมโดยรวมแล้วมีความเหมาะสม แตย่งัมีสิ่งท่ีควรปรับปรุง เชน่ การตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผู้สมคัรวา่มีความถกูต้องและมีสิทธ์ิในการสมคัรหรือไม ่โดยข้อมลูจากแบบสอบถาม
ปลายเปิดนิสิตโครงการเพชรในตม (ร้อยละ 4.20) สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ การสง่ใบสมคัรผู้ เข้า
คดัเลือกยงัไมท่ัว่ถึง จ านวนนิสิตชายในแตล่ะปีน้อยเกินไป ส าหรับกลุม่ตวัอย่างบณัฑิตโครงการเพชร
ในตม (ร้อยละ 5.15) โดยข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิดพบวา่ จ านวนท่ีรับนิสิตเข้าศกึษาในแตล่ะ
ปีมีน้อย ขณะท่ี ผู้บริหารโครงการเพชรในตมสว่นใหญ่ (ร้อยละ 4.76) จากข้อมลูแบบสอบถาม
ปลายเปิดพบวา่ ข้อมลูเก่ียวกบัผู้สมคัรสอบยงัมีน้อย 

  ปรีชา คชสิทธ์ิ (2537: 133) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการเพชรในตม พบว่า 
ผู้ รับผิดชอบโครงการเพชรในตมทกุสงักดั และครูในโครงการเพชรในตมรุ่นท่ี 1 – 4 มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีเปิดรับสมคัรนิสิตเข้าโครงการวา่ มีความเหมาะสมคอ่นข้างมาก เกณฑ์การ
คดัเลือกบคุคลเข้าโครงการ มีความเหมาะสมคอ่นข้างมาก ยกเว้นผู้ รับผิดชอบโครงการเพชรในตม 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเกณฑ์การคดัเลือก
บคุคลเข้าโครงการวา่ มีความเหมาะสมมาก 

  พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 70-71) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษา
กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตมีทศันะตอ่
กระบวนการรับนิสิตในด้านระเบียบการรับสมคัรสอบคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นนิสิตวา่เหมาะสมในระดบั
ปานกลาง  
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 สมชาย คงเมือง พรชยั ตัง้วิกขมัภ์ และวงษ์วิวธัน์ พนัธ์ประสิทธ์ิเวช (2544: 101-116) ได้ท า
การวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการรับนกัศกึษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ พบวา่ องค์ประกอบทัง้ 4 ด้านของประสิทธิภาพในการด าเนินการตามโครงการ 
ได้แก่ องค์ประกอบในด้านจดุมุง่หมายและหลกัการหรือสภาพแวดล้อม (Context) องค์ประกอบด้าน
ปัจจยัในการด าเนินการ (input) องค์ประกอบด้านกระบวนการในการด าเนินการ (Process) 
องค์ประกอบในด้านผลผลิต (Product) มีความเหมาะสมและอยูใ่นระดบัดี (3.20, 2.92, 2.83 และ 
3.21 ตามล าดบั) โดยสรุป การด าเนินการของโครงการรับนกัศกึษาโควตามีความเหมาะสม ด้านการ
ประเมินกระบวนการการด าเนินการของโครงการรับนกัศกึษาโควตามีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่ เกณฑ์หรือคณุสมบตัขิองนกัศกึษาท่ีจะเข้ารับการคดัเลือก    
ชว่งระยะเวลาในการด าเนินงานตัง้แตเ่ร่ิมจดัสง่เอกสารจนถึงประกาศผลท าสญัญามีความเหมาะสม
ในระดบัมาก  

    สรุปได้ว่ากระบวนการรับสมคัรเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีท าให้มีโอกาสได้ผู้สมคัรทัง้ปริมาณและ
คณุภาพ การสรรหาและรับคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาท่ีดีควรมีนโยบายท่ีชดัเจนละมีขัน้ตอนท่ีเหมาะสม 
ทัง้ในด้านการก าหนดคณุสมบตั ิระยะเวลาในการรับสมคัร  ขัน้ตอนการสมคัรท่ีไมซ่บัซ้อนยุง่ยาก      
มีความสะดวกจะท าให้สถาบนัอดุมศกึษาจะมีโอกาสในการคดัเลือกผู้ เรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ได้ตามท่ีต้องการเพิ่มมากขึน้  

 
  4. ด้านการจัดสอบ 
  การศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีการสอบตรง การจดัสอบเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัใน

คดัเลือก/ประเมินบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ซึง่การคดัเลือกนิสิตนกัศกึษานัน้เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ส าหรับคณุภาพการศกึษา หากสามารถคดัเลือกบคุคลท่ีดีมีความรู้ความสามารถ และสตปัิญญาดี 
เข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาตามกระบวนการจดัการศกึษาก็จะได้ผลดี  นอกจากนี ้สตีเวน กลา่วถึง
หลกัการของระบบการรับ/คดัเลือกบคุคลท่ียตุธิรรมว่า การใช้วิธีการประเมินท่ีนา่เช่ือถือและเท่ียงตรง 
ควรด าเนินโดยใช้ผลการวิจยัและปฏิบตัท่ีิดี (Best Practice) ท่ีเป็นปัจจบุนั สถาบนัควรใช้ข้อสอบและ
วิธีการท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ความส าเร็จของการจดัการศกึษา หรือควรใช้วิธีการใด ๆ ท่ี
สอดคล้องเช่ือถือได้ และเท่ียงตรง และในการประเมินคณุสมบตัแิละศกัยภาพของผู้สมคัร สถาบนัอาจ
พิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมถกูต้อง ร่วมกบัผลการสอบ รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา  
และตวับง่ชีศ้กัยภาพและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ (เชน่ ผลการทดสอบสิ่งตา่ง ๆ เพิ่มเตมิ  
การสมัภาษณ์ หรือประสบการณ์และทกัษะท่ีไมใ่ชผ่ลการเรียน) และประสบการณ์/ทกัษะ/ความคิด
ของผู้สมคัรท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ผู้สมคัรควรได้รับการประเมินเป็นรายบคุคล 
และเป็นการไมเ่หมาะสมหากปฏิบตัติอ่ผู้สมคัรโดยล าเอียงเน่ืองจากภมูิหลงัของผู้สมคัร 
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ในกระบวนการคดัเลือกผู้สมคัรทกุคนควรได้รับโอกาสเทา่เทียมกนัในการได้รับข้อมลูและการปฏิบตัิ
แบบเดียวกนั  (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 13 ; อ้างอิงจาก 
Steven Schwartz. 2009: unpage) 

  ส านกังานทดสอบกลาง กระทรวงศกึษาธิการ ได้ส ารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัแนวทางการรับ
บคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในอนาคตโดยส านกังานสถิติแหง่ชาติ  ใจความดงันี ้ นกัเรียน
ร้อยละ 27.2 ให้ข้อเสนอแนะวา่ ควรจดัให้มีการสอบทัง้การวดัผลธรรมดาและสอบโดยมหาวิทยาลยั 
ส าหรับครูอาจารย์ ร้อยละ 29.2 ให้ข้อเสนอแนะวา่ การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา 
ควรมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้หมด ควรให้มีสิทธิพิเศษกบัเด็กนกัเรียนดีเดน่เป็นพิเศษ หรือนกักีฬาและ
เดก็ท่ีมีความสามารถมีความประพฤตเิดน่บางรายเป็นกรณีพิเศษ ควรเปิดโอกาสให้บคุคลเข้าเรียนใน
สถาบนัท่ีตนเองชอบ ควรมีความยตุธิรรมมีเกณฑ์ท่ีชดัเจนและปฏิบตัไิด้ และควรเปิดโอกาสทางการ
ศกึษาแก่ผู้ ด้อยโอกาส (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 91) 

  จากงานวิจยั เร่ืองการรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ 
อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 149) ได้ศกึษาพบวา่ การปฏิบตังิานของกรรมการคมุสอบในการ
ป้องกนัทจุริตในห้องสอบ และการปฏิบตังิานของกรรมการคมุสอบตามระเบียบปฏิบตัิในการสอบ เชน่ 
การตรงตอ่เวลา การให้ค าแนะน าแก่ผู้สอบ การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้มีความเหมาะสม  ประเดน็ท่ี
ประเมินวา่ การด าเนินงานยงัไมมี่ความเหมาะสมได้แก่ การอ านวยความสะดวกของสถานท่ีจดัสอบ 
อาทิ ห้องสอบ การติดบญัชีรายช่ือ รวมทัง้การแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ส าหรับประเดน็ท่ีไม่พบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัด้านการจดัสอบ ได้แก่ สถานท่ีสอบ ห้องสอบ ความชดัเจนของข้อมลู 
รายละเอียด ค าชีแ้จงแนะน าเก่ียวกบัการสมคัรสอบ ข้อสอบข้อเขียนเป็นข้อสอบท่ีวดัความรู้ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย และเวลาท่ีก าหนดให้สอบในแตล่ะวิชา  

  พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 71) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษา
กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ ในข้อค าถาม
ปลายเปิด นิสิตได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ควรเพิ่มบคุลากรและคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการออกบตัรท่ีนัง่สอบ
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วทนัตามก าหนดการ และในบตัรสอบควรระบสุถานท่ีสอบ ห้องสอบไว้ใน  
คราวเดียวกนัด้วยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมคัรสอบไมต้่องมาดสูถานท่ีสอบก่อนวนัสอบหรือมา
ในวนัสอบ หรือมาดรูายช่ือผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ ท าให้ลดชัน้ตอนการปฏิบตังิาน เกิดความคลอ่งตวั และ
รัดกมุยิ่งขึน้  

  สมชาย คงเมือง พรชยั ตัง้วิกขมัภ์ และวงษ์วิวธัน์ พนัธ์ประสิทธ์ิเวช (2544: 101-116)  
ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการรับนกัศกึษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบว่า การคดัเลือกนกัเรียนสว่นภมูิภาคเข้าศกึษาโดยไมมี่การสอบ
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ข้อเขียนแตใ่ช้การคดัเลือกโดยคณะกรรมการการศกึษาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก  

  นิภา ศรีไพโรจน์ และคนอ่ืน ๆ (2548: 169) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการเพชร 
ในตม ในช่วงปีการศกึษา 2542 – 2547 (รุ่นท่ี 11 – 19) พบวา่ โครงการเพชรในตมโดยรวมมีความ
เหมาะสม แตย่งัมีสิ่งท่ีควรปรับปรุง เชน่ การด าเนินการสอบคดัเลือกควรมีความรวดเร็ว โดยข้อมลู
จากแบบสอบถามปลายเปิดนิสิตโครงการเพชรในตม (ร้อยละ 4.20) สว่นใหญ่มีความเห็นวา่ การ
คดัเลือกบคุคลมีความไมเ่หมาะสมในเร่ืองการสอบเข้าท่ีใช้เวลาน้อยเกินไป โดยสอบทัง้ภาคทฤษฎี
และสอบสมัภาษณ์ในวนัเดียวกนั การสอบเพ่ือรับนิสิตเข้าศกึษาไมส่ามารถวดัได้ว่านิสิตเหมาะสมท่ี
จะเข้าศกึษาในโครงการหรือไม ่ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งบณัฑิตโครงการเพชรในตม (ร้อยละ 5.15) โดย
ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิดพบวา่ การสอบเข้าใช้เวลาน้อยเกิน การสอบควรมีทัง้สอบ
ภาคทฤษฎี สอบสมัภาษณ์ และสอบภาคปฏิบตัคิวามสามารถพิเศษ และไมค่วรใช้เวลาสอบในวนั
เดียวกนั ขณะท่ี ผู้บริหารโครงการเพชรในตมสว่นใหญ่ (ร้อยละ 4.76) จากข้อมลูแบบสอบถาม
ปลายเปิดพบวา่      การด าเนินการสอบในแตล่ะปีใช้เวลาน้อยเกินไป ควรสอบผ่านข้อเขียนก่อนแล้ว
จงึสอบสมัภาษณ์และให้มีการสอบวิชาภาษาองักฤษเพิ่มด้วย  

  เรวดี กระโหมวงศ์ (2542: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในภาคใต้ ตอ่การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใหม ่ 
พบวา่ นกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิงมีความคดิเห็นตอ่การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาระบบใหม่โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้อง
กบัสมมตฐิาน โดยท่ีนกัเรียนชายมีความคิดเห็นในด้านตา่ง ๆ เหมาะสมในระดบัท่ีต ่ากวา่นกัเรียน
หญิงอาจมาจากความรู้สกึของนกัเรียนชายอยากให้ปรับเปล่ียนให้สะดวกรวดเร็วให้มากขึน้ สว่น
นกัเรียนท่ีมีแผนการเรียน ประสบการณ์การสอบ และวิชาสอบท่ีแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจากแผนการเรียน
ประสบการณ์การสอบคดัเลือกแบบเก่า และกลุม่วิชาท่ีสอบไมส่ง่ผลตอ่ความคิดเห็นโดยรวม 

  พิมพ์ชนก มรุธานินทร์ (2545: 42-48) ได้ท าการศกึษาค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง แนวทางการ
คดัเลือกนกัเรียนโควตาประกาศนียบตัรวิชาชีพ วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม ่พบว่า แนวทางการคดัเลือก
นกัเรียนโควตา นกัเรียนมีความเห็นในระดบัมากท่ีจะให้มีการพิจารณาผลการเรียนเฉล่ีย 5 ภาคเรียน
เป็น 2.75 ขึน้ไปประกอบกบัการสอบวิชาความถนดัช่างเพื่อผา่นการคดัเลือกโควตาและควรให้สิทธ์ิ
นกัเรียนเลือกแผนกวิชาเรียนได้ 2 แผนก ในระดบัปานกลาง ควรจดัโควตาอนัดบัส ารองและให้สิทธ์ิ
วิทยาลยัฯในการปรับเปล่ียนแผนวิชาให้กบันกัเรียนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนีน้กัเรียน      
กลุม่ตวัอยา่งได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเตมิวา่ควรจดัให้มีการสอบคดัเลือก และสอบสมัภาษณ์  
เพ่ือความยตุธิรรมและได้ผู้ ท่ีต้องการเรียนสายอาชีพอยา่งแท้จริง 
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   สรุปได้วา่ การจดัสอบเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาให้มีคณุภาพตามท่ี
สถาบนัอดุมศกึษาหรือมหาวิทยาลยัต้องการ ซึง่องค์ประกอบตา่ง ๆ นัน้ขึน้อยูก่บัหลกัปรัชญา แนวคดิ 
ของสถาบนัอดุมศกึษาหรือมหาวิทยาลยั ไมว่า่จะเป็น สถานท่ี ข้อสอบ กรรมการคมุสอบ ลกัษณะ
ข้อสอบ การสอบข้อเขียน/สมัภาษณ์ ระเบียบปฏิบตั/ิค าชีแ้จงในการสอบ การจดัสอบเป็นด้านท่ีสง่ผล
กระทบตอ่ผู้สมคัรคอ่นข้างมาก อาทิ สภาพแวดล้อมท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ อากาศร้อนหรือหนาวเกินไป 
จะสง่ผลตอ่ผู้ เข้าสอบ การด าเนินในด้านตา่ง ๆ เหลา่นีค้วรมีการปฏิบตัใินแบบเดียวกนั เพ่ือให้ผู้สมคัร
ทกุคนได้รับโอกาสท่ีเทา่เทียมกนั  

 
การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดย 
          วิธีรับตรง 

  งานรับนิสิตใหมส่งักดักองบริการการศกึษา เป็นหนว่ยกลางในการประสานงาน
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริม การรับสมคัรสอบตรง และการอ านวยความสะดวก ในการด าเนินการสอบ
คดัเลือกนิสิตทกุระดบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (แมนวดี นยุทุธ์ิ และอษุารัตน์ อินทร์พงษ์-
พนัธุ์. 2551: 8) ซึง่ปัจจบุนังานรับนิสิตใหมท่ี่อยูใ่นความดแูลของกองบริการการศกึษาได้ปรับเปล่ียน
เป็นศนูย์การประเมินผลและรับนิสิต โดยจะท างานร่วมกบัส านกัทดสอบทางการศกึษามหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ การด าเนินการคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาโดยวิธีการสอบตรงของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒมีการสอบเพ่ือวดัความรู้ทางวิชาการโดยส านกัทดสอบกลางของมหาวิทยาลยั   
นอกจากข้อสอบวดัความถนดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจะพิจารณาคะแนนผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (GPAX) แฟ้มสะสมผลงาน สมัภาษณ์ทางวิชาการ สมัภาษณ์ 
ทัว่ ๆ ไป วดัประสบการณ์ วิธีคิด การเรียนท่ีผา่นมาของนกัเรียนแตล่ะบคุคล 

  ในปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1 (สอบตรง) โดยเปิดรับในหลกัสตูร สาขาวิชา รวม 13 คณะ 69 สาขาวิชา 
(ยกเว้นวิทยาลยันานาชาตเิพ่ือความยัง่ยืน และ วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม) (มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2552: 1-10) ดงันี ้ 

  1. คณะมนษุยศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา จิตวิทยา วรรณกรรมส าหรับเดก็ ปรัชญา 
และศาสนา ภาษาเพ่ืออาชีพ ภาษาฝร่ังเศส  และภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)  

  2. คณะสงัคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา ประวตัิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การพฒันาชมุชนเมือง 
รัฐศาสตร์ (การปกครอง) รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) 
การบญัชี การตลาด การจดัการการทอ่งเท่ียวและโรงแรม การเงินและการธนาคาร สงัคมศกึษา 
(กศ.บ. 5 ปี) เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรภาษาไทย) เศรษฐศาสตร์ (หลกัสตูรภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ)  
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  3. คณะศกึษาศาสตร์ ได้แก่ สาขาการประถมศกึษา เทคโนโลยีส่ือสารการศกึษา      
จิตวิทยาการแนะแนว  

  4. คณะพลศกึษา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ออกก าลงักายและการกีฬา  
สาธารณสขุศาสตร์ ผู้น านนัทนาการ พลศกึษา สขุศกึษา สขุศกึษาและพลศกึษา (ระบบเอกคู)่       

  5. คณะศลิปกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาทศันศลิป์-ศลิปะจินตทศัน์ ทศันศลิป์ (เซรามิกส์) 
ศลิปะการแสดง (นาฏศลิป์ไทย) ศลิปะการแสดง (นาฏศิลป์สากล) ศลิปะการแสดง (การออกแบบเพ่ือ
การแสดง) ศลิปะการแสดง (การแสดงและก ากบัการแสดง) การออกแบบทศันศลิป์ (การออกแบบ
ส่ือสาร) การออกแบบทศันศิลป์ (การออกแบบผลิตภณัฑ์) การออกแบบทศันศลิป์ (การออกแบบ
แฟชัน่) การออกแบบทศันศลิป์ (ศลิปะเคร่ืองประดบั) ดริุยางคศาสตร์สากล ศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา 
(ทศันศลิปศกึษา) ศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา: ดนตรีศกึษา (ดนตรีไทย) ศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา: ดนตรี
ศกึษา (ดนตรีสากล) ศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา: ศลิปะการแสดงศกึษา  

 6.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  
 7.  คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สถิต ิวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา  

จลุชีววิทยา คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่) เคมี 
วสัดศุาสตร์ (อญัมณีและเคร่ืองประดบั) ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (เคมี) วิทยาศาสตร์  
(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  

 8. คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มท่ี 1 รับจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ กลุม่ท่ี 2 รับจากกลุม่ท่ีมี
ภมูิล าเนาอยูใ่นท้องท่ีความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน จงัหวดันครนายก ฉะเชิงเทรา 
สระแก้ว และปราจีนบรีุ กลุม่ท่ี 3 รับจากผู้ส าเร็จหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล  

 9. คณะเภสชัศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา เภสชัศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสชัภณัฑ์) เภสชัศาสตร์ 
(บริบาลทางเภสชักรรม)  

 10. คณะสหเวชศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา กายภาพบ าบดั และการสง่เสริมสขุภาพ  
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคร่ืองกลวิศวกรรมไฟฟ้า

ก าลงั วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอตุสาหการ วิศวกรรมชีวการแพทย์  
 12.  คณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)  
 13. คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร (วิทยาศาสตร์การอาหารและ

โภชนาการ)  
   ในระเบียบการรับสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1  (สอบตรง) 

ประจ าปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดคณุสมบตัทิัว่ไปของผู้ มีสิทธ์ิสมคัร
ไว้ดงันี ้
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              1. ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติท่ีจะเป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา 
              2. ไมเ่คยถกูให้ออกจากสถาบนัอดุมศกึษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤตไิมเ่หมาะสม
หรือกระท าความผิดตา่ง ๆ ท่ีไมใ่ชด้่านวิชาการ 
              3. จะต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูลงโทษ เน่ืองจากการกระท าผิดหรือร่วมกระท าทจุริตในการสอบ 
วดัความรู้เพ่ือสมคัรเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในชว่งเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
              4. เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตเิรียบร้อย และรับรองตอ่มหาวิทยาลยัได้ว่าจะตัง้ใจศกึษาเล่าเรียน
เตม็ความสามารถและจะปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัท่ีมีอยู่แล้ว หรือท่ีจะมีตอ่ไป
โดยเคร่งครัดทกุประการ 
                5. เป็นผู้ ท่ีอยู่ในประเทศไทยอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
                6. ในกรณีท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรียนสายสามญั ต้องมี
คณุสมบตัติามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยการด าเนินงานการศกึษานอกโรงเรียนสายสามญั
ศกึษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544  

   คณุสมบตัเิฉพาะของแตล่ะสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดย
ผู้สมคัรจะต้องตรวจสอบด้วยตนเองวา่มีคณุสมบตัิครบถ้วนหรือไม ่ส าหรับการสมคัรระบใุห้สมคัรทาง
อินเทอร์เน็ต ได้ภายในวนัเวลาท่ีก าหนด โดยในระเบียบการระบขุัน้ตอนการสมคัรไว้ดงันี  ้
             1. ผู้สมคัรเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั http://admission.swu.ac.th 
             2. ศกึษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง การรับสมคัรสอบ
คดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1 (สอบตรง) ประจ าปีการศกึษา (โปรดพิมพ์และศกึษา
อยา่งละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
             3. เลือกรายละเอียดสาขาวิชาท่ีต้องการสมคัรก่อนการบนัทึกข้อมลู (โปรดพิมพ์และศกึษา
อยา่งละเอียดเพ่ือประโยชน์ของตนเอง) 
             4. บนัทกึข้อมลูการสมคัรและตรวจสอบให้ถกูต้อง 
             5. พิมพ์แบบฟอร์มการรับช าระเงิน ไปย่ืนช าระเงินคา่สมคัรจ านวน 400 บาท ท่ี เคาน์เตอร์
ธนาคารหรือท่ีท าการไปรษณีย์ ภายใน 1 วนัท าการหลงัจากบนัทึกข้อมลู หากช าระเงินมากกว่าหรือ
น้อยกวา่ท่ีก าหนด มหาวิทยาลยัจะไมคื่นให้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ และถือเป็นโมฆะ และต้องช าระ
ใหมท่ัง้หมด 
              6. เม่ือช าระเงินคา่สมคัรไปแล้วไมส่ามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูตา่ง ๆ ได้ หากต้องการ
เปล่ียนแปลงต้องเร่ิมปฏิบตัิตามข้อ 4 และข้อ 5 ใหม ่ทัง้นีภ้ายในวนัท่ีก าหนด และมหาวิทยาลยัจะถือ
ข้อมลูการสมคัรครัง้สดุท้ายนีเ้ป็นส าคญั 
             7. ผู้สมคัรตรวจสอบเลขท่ีนัง่สอบ สถานท่ีสอบ ห้องสอบ ได้ท่ี http://admission.swu.ac.th 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
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 เอกสารท่ีต้องน าไปในวนัสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบตั ิมีดงันี ้
 1. บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวันกัเรียน หรือบตัรท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออก

ให้ 
             2. เอกสารหรือวสัดอ่ืุน ๆ ตามท่ีแตล่ะสาขาวิชาก าหนดไว้ 

 กรณีผู้สมคัรไมน่ าบตัรประชาชน ฯลฯ มาแสดงในวนัสอบ มหาวิทยาลยัจะไมอ่นญุาตให้ 
เข้าสอบไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ และจะถกูตดัสิทธ์ิในการสอบครัง้นี ้

ข้อปฏิบตัสิ าหรับผู้ เข้าสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบตัิ 
             1. ในการสอบทกุครัง้ต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนไว้บนโต๊ะท่ีนัง่สอบ หรือแสดงตอ่
กรรมการคมุสอบ 
             2. ต้องแตง่กายสภุาพ 
             3. ไปถึงสนามสอบก่อนการสอบอยา่งน้อย 30 นาที 
             4. ไมอ่นญุาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลงัจากเวลาท่ีก าหนดเร่ิมสอบผา่นไปแล้ว 30 นาที 
             5. ไมอ่นญุาตให้ออกจากห้องสอบไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม ภายใน 1 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ี
ก าหนดเร่ิมสอบ 
             6. ห้ามน ากระดาษใด ๆ วิทยโุทรคมนาคม วิทยตุิดตามตวั เคร่ืองมือส่ือสารใด ๆ กล่อง
ถ่ายรูปตลอดจนอปุกรณ์ชว่ยคดิค านวณ เชน่ เคร่ืองคดิเลข โทรศพัท์มือถือ นาฬิกาท่ีใช้ค านวณได้ 
และไม้บรรทดัท่ีมีสตูรตา่ง ๆ เข้าห้องสอบโดยเดด็ขาด ยกเว้นสาขาวิชาท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้ และ
อนญุาตให้น าเฉพาะอปุกรณ์การเขียนตอ่ไปนี ้คือ ดนิสอ 2B HB ยางลบ ปากกา และวสัดอุปุกรณ์
ตามท่ีสาขาวิชาก าหนดไว้เท่านัน้เข้าห้องสอบ 
             7. ห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ ในบตัรประจ าตวัประชาชน หรือตามอวยัวะส่วนหนึง่สว่นใด
ของผู้ เข้าสอบ หรือวสัดอุปุกรณ์อ่ืนใดท่ีผู้ เข้าสอบน าติดตวัเข้าห้องสอบ มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นการทจุริต
ในการสอบ  
              8. ถ้ามีการทจุริตไมว่า่กรณีใด ๆ กรรมการคมุสอบหรือคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
บนัทกึไว้ท่ีกระดาษค าตอบโดยผู้สอบอาจจะไมรั่บทราบก็ได้ และจะไมพ่ิจารณาคะแนนสอบ 
              9. ก่อนหมดเวลา 5 นาที กรรมการคมุสอบจะประกาศให้ทราบ ห้ามผู้สอบสง่
กระดาษค าตอบด้วยตนเอง เม่ือต้องการสง่ให้ยกมือแจ้งกรรมการคมุสอบ ขณะหมดเวลาห้ามผู้สอบ
ออกจากห้องสอบ จนกว่ากรรมการคมุสอบจะได้เก็บกระดาษค าตอบของผู้สอบนัน้ไปจากโต๊ะท่ีนัง่
สอบแล้วและห้ามน าข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 
              10. ในกรณีท่ีใช้กระดาษค าตอบท่ีตรวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ เข้าสอบต้องระบายรหสั
ประจ าตวั (เลขท่ีนัง่สอบ) และค าตอบโดยใช้ดนิสอ 2B เท่านัน้ หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ 
มหาวิทยาลยัจะไมรั่บผิดชอบในการแก้ไขข้อมลู 
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              11. ในกรณีท่ีเกิดปัญหาใด ๆ กรุณาติดตอ่ได้ท่ีกรรมการคมุสอบท่ีอยู่ใกล้ชิดท่ีสดุ 
  ในระเบียบการรับสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1  (สอบตรง) 

ประจ าปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้ระบวุนั เวลา และวิธีในการประกาศผล
สอบดงันี ้
              1. ตดิประกาศท่ีป้ายประกาศบริเวณหน้าห้องศนูย์การประเมินผลและรับนิสิต  
อาคาร 9  ชัน้ 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
              2. ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเวปไซต์ http://admission.swu.ac.th ตัง้แตว่นัท่ีถดัจากวนัประกาศผล
สอบเป็นต้นไป 

 นอกจากนีใ้นระเบียบการรับสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดบัปริญญาตรี ปีท่ี 1  (สอบ
ตรง) ประจ าปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ระบกุารรายงานตวัเข้าเป็นนิสิต  
อนัประกอบไปด้วย วนัรายงานตวัและช าระคา่ธรรมเนียม สว่นสถานท่ีจะแจ้งในวนัประกาศผลสอบขัน้
ท่ี 2 หากมาไมท่นัตามก าหนดวนั เวลา สถานท่ีดงักลา่วจะถือวา่สละสิทธ์ิการเข้าเป็นนิสิต และ 
มหาวิทยาลยัจะแจ้งรายช่ือผู้ ท่ีรายงานตวัเข้าเป็นนิสิต  ณ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยงั 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) เพ่ือให้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
พิจารณาตดัสิทธ์ิการสอบคดัเลือกเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ประจ าปีการศกึษานัน้ ๆ และจะไม่
แจ้งคืนสิทธ์ิให้แม้จะลาออกจากการเป็นนิสิตแล้วก็ตาม หากมีกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบการรับสมคัรฯ ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  
  จากการศกึษาเอกสารทางวิชาการ และผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้วา่ การด าเนินการ
คดัเลือกนิสิตนกัศกึษาโดยวิธีการสอบตรง ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์              
ด้านกระบวนการรับสมคัร ด้านการจดัสอบ เป็นด้านท่ีสง่ผลตอ่ผู้สมคัรโดยตรง อาทิ ช่องทางในการ
สอบถามข้อสงสยัหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้ ความชดัเจนในการก าหนดคณุสมบตัผิู้สมคัร ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารการรับสมคัร ระยะเวลาในการรับสมคัรรวมถึงชอ่งทางการช าระเงิน ด้านการ
จดัสอบ สถานท่ีสอบ การติดบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิเข้าสอบ สภาพแวดล้อมในห้องสอบ ปัจจยัตา่ง ๆ 
เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในการจดัด าเนินการคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาโดยวิธีการสอบตรงท่ีมีคณุภาพ  

 
 



 
 

บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 

    ในการศกึษาเร่ือง ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีต่อการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

     1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
                 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
                 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
                 4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู  
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่โดยวิธีรับตรง จ านวน  1,205 คน ท่ีศกึษาใน  
คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ คณะพลศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร์  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์  
คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวตักรรม
ผลิตภณัฑ์การเกษตร 
   กลุ่มตัวอย่าง 
   เน่ืองจากประชากรมีจ านวนน้อยจงึใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ตาราง 1 จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา 
 

กลุม่สาขาวิชา จ านวน (คน) 
สงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ 678 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 280 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 247 

รวม 1,205 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของ

นิสิตท่ีมีตอ่วิธีการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ 
โดยมีขัน้ตอนในการสร้างดงันี ้

  1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยั และสมัภาษณ์ข้อมลูจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการ 
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัโดยวิธีรับตรง 
               2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา่ 5 ระดบัตามวิธีของไลเคร์ิท 
(Likert’s Scale) 
               3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
ตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ประกอบด้วย 
ด้านการบริการ 10  ข้อ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 15 ข้อ ด้านกระบวนการรับสมคัร 11 ข้อ  ด้านการ 
จดัสอบ 13 ข้อ รวมทัง้สิน้  49 ข้อ  
               4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  
               5. สง่แบบสอบถามถึงผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนือ้หา ความครอบคลมุของเนือ้หา และความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ 
               6. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงและทดลองใช้ (Try-out) กบันิสิตท่ีเข้าศกึษาตอ่โดยวิธีการ 
รับตรง จ านวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการ
หาคา่ร้อยละ 25 ของกลุม่สงู และร้อยละ 25 ของกลุม่ต ่า จากนัน้ใช้การทดสอบที (t-test) คดัเลือก 
ข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่1.75 ขึน้ไป (Edwards. 1957: 153) ไว้ใช้เป็นแบบสอบถาม 
เพ่ือการวิจยั จ านวน 49 ข้อ 
               7. หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970: 161 ) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั
เทา่กบั .97 
               8. ปรับปรุงแบบสอบถามก่อนน าไปใช้ 

  ลักษณะของแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้
    ตอนท่ี 1 ข้อค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ให้เลือกตอบ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกบัเพศ กลุม่สาขาวิชา และภมูิล าเนา  
   ตอนท่ี 2 ข้อค าถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ในด้านตา่ง ๆ 4 ด้าน คือ  1. ด้านการบริการ  2. ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ 3. ด้านกระบวนการรับสมคัร 4. ด้านการจดัสอบ 
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  ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนน ดงันี ้
         5     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
         4     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยมาก 
         3     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยปานกลาง 
         2     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยน้อย 
         1     หมายถึง  ผู้ตอบเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

ในการแปลความคา่เฉล่ียของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้ ก าหนดเกณฑ์ ดงันี ้
   4.50 - 5.00 หมายถึง นิสิตเห็นวา่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
   3.50 – 4.49 หมายถึง นิสิตเห็นวา่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีความเหมาะสมมาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง นิสิตเห็นวา่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง นิสิตเห็นวา่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีความเหมาะสมน้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง นิสิตเห็นวา่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   1. ขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเพ่ือขออนญุาต
แจกแบบสอบถามแก่นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศกึษา 2553 ท่ีเข้าศกึษาตอ่
ด้วยระบบการสอบตรงท่ีสงักดัคณะตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลยั  

   2. น าหนงัสือแนะน าตวัพร้อมแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งโดยผู้วิจยั
ด าเนินการจดัสง่แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 909 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 75.43 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

  1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหา     
คา่ร้อยละ  
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  2. ตามความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4  ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ วิเคราะห์
ข้อมลูโดยการค านวณหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3. ตามความมุง่หมายของการวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและ 
ในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรกลุม่สาขาวิชา และภมูิล าเนาใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจงึทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method)  

  4. รวบรวมข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด และท าการจดัหมวดหมู ่โดยวิธีแจกแจง
ความถ่ีและจดัเรียงล าดบัความถ่ีของจ านวนค าตอบ โดยแบง่ออกเป็น 4 ด้านคือ ด้านการบริการ  
ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูในเชิงบรรยาย  
 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson. 1981: 68) 
              2. สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
                  2.1 คา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาคา่ร้อยละ 25 ของ
กลุม่สงู และร้อยละ 25 ของกลุม่ต ่า และใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson. 1981: 108) 
                  2.2 คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา  (Cronbach. 
1970: 161) 
              3. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
                  3.1 ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใช้การทดสอบที  
(t-test) 
                  3.2 ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไปใช้การ
วิเคราะห์คา่ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method)  
 



 

 

บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 แทน คา่เฉล่ีย  
S.D. แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน  t – distribution 
F แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน  F – distribution 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่เฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
df แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p แทน ความนา่จะเป็นท่ีสถิตท่ีิใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นชว่งปฏิเสธสมมตฐิาน 
*            แทน คา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการวิจยั ผู้วิจยัน าเสนอเป็น 4 
ตอนดงันี ้

   ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหา
คา่ร้อยละ 
   ตอนท่ี 2 การศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน โดยหาคา่เฉล่ีย และ 
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต  ท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศโดย
การทดสอบที จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา และภมูิล าเนา โดยการหาคา่ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิทดสอบความแตกตา่งรายคูแ่บบเชฟเฟ่ 
   ตอนท่ี 4 สรุปความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ ตามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ จาก
แบบสอบถามปลายเปิด โดยวิธีการแจกแจงความถ่ี และน าเสนอในเชิงบรรยาย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหา 
คา่ร้อยละ ดงัแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2  จ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรอิสระ 

 

 
  จากตาราง 2 แสดงวา่ นิสิตหญิงมีจ านวน 547 คน คดิเป็น ร้อยละ 60.2  และเพศชายมี
จ านวน 547 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8  เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาพบว่า นิสิตในกลุ่มสงัคมศาสตร์ 
– มนษุยศาสตร์มีจ านวน 410 คน คดิเป็น ร้อยละ 45.1 นิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

มีจ านวน 269 คน คดิเป็น ร้อยละ 29.6 และนิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีจ านวน  230 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.3  พบวา่ เม่ือจ าแนกตามภมูิล าเนา พบวา่ นิสิตจาก
กรุงเทพมหานครมีจ านวน 386 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.5 นิสิตภาคกลางมีจ านวน 238 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 26.2 นิสิตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 137 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.1  นิสิตภาคใต้ 

มีจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และนิสิตภาคเหนือมีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 

 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 362 39.8 
 หญิง 547 60.2 
 รวม 909 100 
กลุม่สาขาวิชา สงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์  410 45.1 
 วิทยาศาสตร์สขุภาพ 269 29.6 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 230 25.3 

 รวม 909 100 

ภมูิล าเนา กรุงเทพมหานคร 386 42.5 

 
 

ภาคเหนือ 62 6.8 

ภาคกลาง 238 26.2 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 137 15.1 

 ภาคใต้ 86 9.5 

 รวม 909 100 
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  ตอนท่ี 2  การศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน โดยหาคา่เฉล่ีย และคา่ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัแสดงในตาราง 3 -10 

 
ตาราง 3 คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการ 
      คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและ 
      ในแตล่ะด้าน 

 

 
   จากตาราง 3 แสดงวา่ นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.76, 
S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ มีความเหมาะสมในระดบัมากทกุด้าน เรียงล าดบั
จากมากไปน้อยดงันี ้ด้านการจดัสอบ (  = 3.81, S.D. = 0.56), ด้านกระบวนการรับสมคัร (  = 
3.78, S.D. = 0.54), ด้านการบริการ (  = 3.73 S.D. = 0.52), และด้านการประชาสมัพนัธ์ (  = 
3.73, S.D. = 0.54), ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร โดยวิธีรับตรง 
นิสิต (n=909) ระดบั 

ความเหมาะสม 
 

S.D.  

1   ด้านการบริการ 3.73 0.52 มาก 
2   ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.73 0.54 มาก 

3   ด้านกระบวนการรับสมคัร 3.78 0.54 มาก 

4   ด้านการจดัสอบ 3.81 0.56 มาก 

รวม 3.76 0.48 มาก 
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ตาราง 4  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการ 
      คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ  
      เป็นรายข้อ 

 

 
   จากตาราง 4 แสดงวา่ นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ โดยรวมวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก              
(  = 3.73, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ทกุข้อ มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
 
 
 
 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ 
นิสิต (n=909) ระดบั 

ความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. 

1 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมคัร  3.83 0.68 มาก 
2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีอธัยาศยัดี 3.83 0.71 มาก 

3 
 

ผู้สมคัรได้รับค าตอบทนัทีเม่ือติดตอ่ขอข้อมลูการสมคัรสอบ 
คดัเลือก 

3.70 0.75 มาก 

4 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมลูได้ถกูต้อง และชดัเจน 3.83 0.71 มาก 
5 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบั 
กระบวนการคดัเลือกเป็นอย่างดี 

3.83 0.71 มาก 

6 ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการตอบค าถาม 3.65 0.72 มาก 
7 
 

เวลาเปิดปิดท าการของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสมคัรมี 
ความเหมาะสม 

3.64 0.79 มาก 

8 การสอบถามข้อมลูทางโทรศพัท์มีความสะดวก 3.52 0.80 มาก 
9 มีชอ่งทางในการสอบถามข้อมลูท่ีหลากหลาย 3.62 0.81 มาก 
10 
 

สถานท่ีตัง้ของหนว่ยงานมีความสะอาด  เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย 

3.84 0.73 มาก 

รวม 3.73 0.52 มาก 
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ตาราง 5  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการ 
      คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์  
      เป็นรายข้อ 

 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
นิสิต (n=909) ระดบั 

ความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. 

1 ผู้สมคัรทราบการประชาสมัพนัธ์ลว่งหน้ามีเวลาเตรียมตวัเพ่ือ
สมคัรสอบคดัเลือก 

3.79 0.77 มาก 

2 มีการประชาสมัพนัธ์ระหว่างการประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก 3.72 0.75 มาก 

3 
 

การประชาสมัพนัธ์จากส่ือโทรทศัน์มีสว่นช่วยในการตดัสินใจใน
การสมคัรสอบตรง 

3.34 0.92 ปาน
กลาง 

4 การประชาสมัพนัธ์จากงานแนะแนวการศกึษามีสว่นชว่ยในการ
ตดัสินใจในการสมคัรสอบตรง 

3.68 0.85 มาก 

5 
 

การประชาสมัพนัธ์จากป้ายประกาศของมหาวิทยาลยัมีสว่นชว่ย
ในการตดัสินใจในการสมคัรสอบตรง 

3.55 0.85 มาก 

6 การประชาสมัพนัธ์จากอินเทอร์เน็ตมีส่วนชว่ยในการตดัสินใจใน
การสมคัรสอบตรง 

4.06 0.81 มาก 

7 
 

ป้ายประกาศข้อมลูข่าวสารการรับสมคัรสอบคดัเลือกฯ มีความ
ชดัเจน 

3.72 0.76 มาก 

8 ป้ายประกาศมีความโดดเดน่นา่สนใจและเห็นได้ง่าย 3.50 0.80 มาก 
9 การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัมีความรวดเร็วทนัตอ่

เหตกุารณ์ 
3.59 0.78 มาก 

10 
 

การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบและประกาศผลสอบทาง
อินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสม 

3.79 0.84 มาก 

11 การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบและประกาศผลสอบท่ี
มหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม 

3.87 0.80 มาก 

12 การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด 3.85 0.80 มาก 
13 การประกาศผลการสอบตรงตามวนัเวลาท่ีก าหนด 3.86 0.80 มาก 
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  จากตาราง 5 แสดงวา่  นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์ โดยรวมวา่มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก (  = 3.73, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อมีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก ยกเว้นข้อ 3 เหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
นิสิต (n=909) ระดบั 

ความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. 

14 มหาวิทยาลยัได้แจ้งเอกสารท่ีจ าเป็นต้องใช้ในวนัรายงานตวัให้
ทราบลว่งหน้าทนัเหตกุารณ์ 

3.83 0.79 มาก 

15 มหาวิทยาลยัได้แจ้งก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีรายงานตวัให้ทา่น
ทราบอยา่งละเอียดชดัเจน 

3.86 0.81 มาก 

รวม 3.73 0.54 มาก 
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ตาราง 6  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการ 
      คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการ 
      รับสมคัรเป็นรายข้อ 

 

 
  จากตาราง 6 แสดงวา่  นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัร โดยรวมว่ามีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (  = 3.78, S.D.= 0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความเหมาะสมในระดบั
มากทกุข้อ               

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัร 
นิสิต (n=909) ระดบั 

ความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. 

1 มีรายละเอียดของขัน้ตอนการรับสมคัรชีแ้จงชดัเจน ครบถ้วน 3.91 0.70 มาก 
2 การก าหนดคณุสมบตัขิองผู้สมคัรมีความเหมาะสม 3.91 0.69 มาก 

3 ราคาคา่สมคัรมีความเหมาะสม 3.59 0.81 มาก 
4 ระยะเวลาในการรับสมคัรมีความเหมาะสม 3.78 0.72 มาก 
5 ระยะเวลาในการจา่ยคา่ธรรมเนียมการสมคัรมีความเหมาะสม 3.73 0.77 มาก 
6 ขัน้ตอนการสมคัรทางอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก 3.88 0.78 มาก 
7 ขัน้ตอนการสมคัรทางไปรษณีย์มีความสะดวก 3.53 0.82 มาก 
8 การจา่ยคา่ธรรมเนียมการสมคัรทางธนาคารมีความสะดวก 3.90 0.78 มาก 
9 การจา่ยคา่ธรรมเนียมการสมคัรทางไปรษณีย์มีความสะดวก 3.59 0.84 มาก 
10 การเข้าถึงเวปไซต์รับสมคัรสอบมีความสะดวก 3.85 0.84 มาก 
11 การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรผา่นเวปไซต์มีความสะดวก 3.88 0.79 มาก 

รวม 3.78 0.54 มาก 
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 ตาราง 7  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการ 
       คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบ  
       เป็นรายข้อ 

 

 
  จากตาราง 7 แสดงวา่  นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบ โดยรวมวา่มีความเหมาะสมในระดบั
มาก  (  = 3.53, S.D.= 0.56) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก     
ทกุข้อ  

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบ 

นิสิต (n=909) ระดบั 

ความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. 

1 วนัเวลาในการสอบมีความเหมาะสม 3.88 0.78 มาก 
2 สถานท่ีจดัสอบมีความเหมาะสม 3.75 0.76 มาก 

3 ระยะเวลาในการสอบมีความเหมาะสม 3.70 0.80 มาก 
4 ระเบียบปฏิบตัใินการสอบมีรายละเอียดชีแ้จงชดัเจน 3.76 0.72 มาก 
5 กรรมการคมุสอบมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบการสอบ 

สามารถชีแ้จงให้ผู้ เข้าสอบเข้าใจเป็นอยา่งดี 
3.79 0.75 มาก 

6 ผู้สมคัรทราบวนั เวลา และสถานท่ีสอบสมัภาษณ์ล่วงหน้าอยา่ง
ละเอียดชดัเจน 

3.81 0.76 มาก 

7 ผู้สมคัรทราบถึงเอกสารท่ีต้องน าไปในวนัสอบข้อเขียน/สอบ
ภาคปฏิบตัิ 

3.87 0.78 มาก 

8 ผู้สมคัรทราบข้อปฏิบตัิส าหรับผู้ เข้าสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบตัิ 3.86 0.75 มาก 
9 มหาวิทยาลยัได้แจ้งสถานท่ีสอบคดัเลือกให้ผู้สมคัรทราบลว่งหน้า 3.86 0.77 มาก 
10 ผู้สมคัรทราบลว่งหน้าถึงแผนผงัแสดงท่ีตัง้อาคารสถานท่ีท่ีใช้ใน

การสอบ 
3.86 0.80 มาก 

11 เนือ้หาข้อสอบเป็นการวดัคณุสมบตัผิู้ เข้าเรียนในสาขาท่ีเลือกสอบ 3.74 0.81 มาก 
12 เนือ้หาของข้อสอบเป็นการวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3.79 0.80 มาก 
13 เนือ้หาของการสอบเป็นการวดัความรู้ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย 
3.84 0.75 มาก 

รวม 3.81 0.56 มาก 
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ตาราง 8  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

      ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา

 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา่ นิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดบัมากเชน่เดียวกนั    

 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธีรับตรง 

กลุม่สาขาวิชา 
สงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์  

(n=410) 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

(n=269) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(n=230) 
 

 

 

S.D. ระดบัความ
เหมาะสม  

 

 

 

S.D. ระดบัความ
เหมาะสม 

 

 

 

S.D. ระดบัความ
เหมาะสม 

1 ด้านการบริการ 3.67 0.50 มาก 3.83 0.51 มาก 3.71 0.56 มาก 
2 ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.71 0.59 มาก 3.79 0.49 มาก 3.71 0.56 มาก 

3 ด้านกระบวนการรับสมคัร 3.76 0.55 มาก 3.85 0.51 มาก 3.73 0.56 มาก 

4 ด้านการจดัสอบ 3.78 0.57 มาก 3.90 0.52 มาก 3.74 0.58 มาก 
รวม 3.73 0.49 มาก 3.84 0.44 มาก 3.72 0.50 มาก 
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ตาราง 9  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ 
      ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและใน 

      แตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา่ นิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือก

บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ทกุด้านมีความเหมาะสมในระดบัมากเชน่เดียวกนั  

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยวิธีรับตรง 

เพศ 
ชาย (n=362) หญิง (n=547) 

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ

เหมาะสม 

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ

เหมาะสม 
1   ด้านการบริการ 3.71 0.58 มาก 3.74 0.49 มาก 
2   ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.73 0.58 มาก 3.74 0.51 มาก 

3   ด้านกระบวนการรับสมคัร 3.75 0.58 มาก 3.79 0.52 มาก 
4   ด้านการจดัสอบ 3.81 0.58 มาก 3.81 0.55 มาก 

รวม 3.75 0.51 มาก 3.77 0.45 มาก 
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ตาราง 10  คา่เฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

      ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามภมูิล าเนา 

 

 
 จากตาราง 10 แสดงว่านิสิตท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความคดิเห็นตอ่การ

ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ ทกุด้าน มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

การด าเนินการคดัเลอืกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 โดยวิธีรับตรง 

ภมูิล าเนา 
กรุงเทพฯ 
(n=386) 

ภาคเหนือ 
(n=62) 

ภาคกลาง 
(n=238) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(n=137) 

ภาคใต้ 

(n=86) 
 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ
เหมาะ 
สม 

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ
เหมาะ 
สม 

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ
เหมาะ 
สม 

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ
เหมาะ 
สม  

 

 

 

S.D. ระดบั 
ความ
เหมาะ 
สม 

1   ด้านการบริการ 3.70 0.51 มาก 3.75 0.53 มาก 3.74 0.56 มาก 3.80 0.51 มาก 3.67 0.49 มาก 
2   ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.71 0.53 มาก 3.82 0.49 มาก 3.72 0.57 มาก 3.78 0.55 มาก 3.78 0.48 มาก 

3   ด้านกระบวนการรับสมคัร 3.74 0.53 มาก 3.87 0.51 มาก 3.82 0.56 มาก 3.81 0.56 มาก 3.73 0.55 มาก 
4   ด้านการจดัสอบ 3.75 0.56 มาก 3.84 0.55 มาก 3.87 0.58 มาก 3.87 0.55 มาก 3.78 0.55 มาก 

รวม 3.73 0.47 มาก 3.82 0.44 มาก 3.79 0.51 มาก 3.81 0.48 มาก 3.74 0.45 มาก 
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  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต  ท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาตอ่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ   
กลุม่สาขาวิชาและภมูิล าเนา ดงัแสดงในตาราง 11 – 17  

 
ตาราง 11  การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิต  ท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

 
 จากตาราง 11 แสดงว่านิสิตเพศชายและเพศหญิง มีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือก

บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่ง
กนั  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธีรับตรง 

เพศ  
t 

 
p ชาย (n=362) หญิง (n=547) 

 

 

 

S.D. 
 

 

 

S.D. 

1   ด้านการบริการ 3.71 0.58 3.74 0.49  0.89 0.376 
2   ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.73 0.58 3.74 0.51  0.40 0.689 

3   ด้านกระบวนการรับสมคัร 3.75 0.58 3.79 0.52  1.03 0.302 
4   ด้านการจดัสอบ 3.81 0.58 3.81 0.55  0.13 0.896 

รวม 3.75 0.51 3.77 0.45  0.64 0.522 
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ตาราง 12  การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิต  ท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา 

 

 
 จากตาราง 12 แสดงว่านิสิตกลุม่สาขาวิชาตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือก

บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงโดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการ ด้านกระบวนการรับสมคัร 
และด้านการจดัสอบ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 เม่ือพบความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึท าการทดสอบเป็นรายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ 
ดงัแสดงในตาราง 13 

 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยวิธีรับตรง 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1   ด้านการบริการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
906 
908 

4.18 
243.80 
247.99 

2.09 
0.27 

7.78 .000 

2   ด้านการประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
906 
908 

1.26 
258.93 
260.22 

0.63 
0.29 

2.21 .110 

3   ด้านกระบวนการรับสมคัร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
906 
908 

2.08 
265.29 
267.37 

1.04 
0.29 

3.55 .029 

4   ด้านการจดัสอบ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
906 
908 

3.57 
284.40 
287.97 

1.78 
0.31 

5.68 .004 

รวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

2 
906 
908 

2.40 
204.63 
207.03 

1.20 
0.23 

5.31 .005 
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ตาราง 13  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล 
      เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ จ าแนกตาม 

      กลุม่สาขาวิชาเป็นรายคู ่

 

        
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

  
  จากตาราง 13 แสดงว่านิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงด้านการบริการ 
แตกตา่งจากนิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และนิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

 
 

 

 

3.83 3.71 3.67 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3.83  * * 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.71    

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

3.67    
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ตาราง 14  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล 
      เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัร จ าแนกตาม 
      กลุม่สาขาวิชาเป็นรายคู ่

 

        
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 
  จากตาราง 14 แสดงวา่นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นตอ่การ

ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการ
รับสมคัร แตกตา่งจากนิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 สว่นคูอ่ื่นๆไมพ่บความแตกตา่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

 

 

3.85 3.76 3.73 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3.85   * 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

3.76    

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.73    
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ตาราง 15  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล 
       เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบเป็นรายคู ่

 

 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 
   จากตาราง 15 แสดงวา่นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงด้านการจดัสอบ 
แตกตา่งจากนิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

 

 

3.90  3.78 3.74 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3.90  * * 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

3.78    

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.74    
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ตาราง 16  การทดสอบความแตกตา่งของความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล 
       เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวม จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชาเป็น 

       รายคู ่

 

 
* มีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

 
  จากตาราง 16 แสดงวา่นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นตอ่การ

ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมแตกตา่ง
จากนิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และนิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ส่วนคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 

 

 

3.84 3.73 3.72 

วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

3.84  * * 

สงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ 

3.73    

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.72    
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ตาราง 17  การเปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิต  ท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงโดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตาม 

       ภมูิล าเนา 
 

 
  จากตาราง 17 แสดงวา่นิสิตท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

 
 
 

การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยวิธีรับตรง 

แหลง่ความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1 ด้านการบริการ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4 
904 
908 

1.35 
246.63 
247.99 

0.34 
0.27 

1.24 0.292 

2 ด้านการประชาสมัพนัธ์ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4 
904 
908 

1.14 
259.08 
260.22 

0.29 
0.29 

1.00 0.410 

3 
 

ด้านกระบวนการรับสมคัร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4 
904 
908 

1.95 
265.42 
267.37 

0.49 
0.29 

1.66 0.157 

4 ด้านการจดัสอบ ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4 
904 
908 

2.67 
285.30 
287.97 

0.67 
0.32 

2.11 0.077 

รวม ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

4 
904 
908 

1.27 
205.76 
207.03 

0.32 
0.23 

1.39 0.234 
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   ตอนท่ี 5 สรุปความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือก
บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ  
 
ตาราง 18 คา่ความถ่ีของความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือก 
       บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ จาก 

       แบบสอบถามปลายเปิด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ด้านการบริการ 
ความถ่ีของค าตอบ 

(f) 
1 เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องตอบค าถามไมช่ดัเจน   5 

2 
 

ควรอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการรับตรง
และสามารถให้ข้อมลูกบันิสิตได้ 

3 

 

3 เจ้าหน้าท่ีควรมีอธัยาศยัท่ีดีกวา่นี ้ 2 

4 
 

การติดตอ่สอบถามทางโทรศพัท์ไมไ่ด้รับความสะดวก เน่ืองจากไมมี่ผู้ รับ 
สาย 

1 

 

  จากตาราง 18 แสดงว่า นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการวา่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ เก่ียวข้องไมส่ามารถตอบข้อสงสยัแก่นิสิตได้อยา่งชดัเจน ควรอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการรับตรงและสามารถให้ข้อมลูกบันิสิตได้ เจ้าหน้าท่ีควรมีอธัยาศยัท่ีดีกวา่นี ้ และ
การติดตอ่สอบถามทางโทรศพัท์ไมไ่ด้รับความสะดวก เน่ืองจากไมมี่ผู้ รับสาย 
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ตาราง 19 คา่ความถ่ีของความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือก 
       บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์ จาก 

       แบบสอบถามปลายเปิด 

 

 
  จากตาราง 19 แสดงว่า นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการ

คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์วา่ 
เวปไซต์เกิดความขดัข้องเม่ือมีผู้ เข้าใช้งานพร้อมกนัเป็นจ านวนมากท าให้ไมส่ามารถเข้าใช้งานได้
ชว่งเวลาประกาศผลสอบ ควรมีการประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูรท่ีท าการเปิดรับบคุคล
เข้าศกึษาตอ่โดยวิธีรับตรง โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายมากขึน้ มหาวิทยาลยัควรจดัการประชาสมัพนัธ์ใน
เชิงรุกโดยจดังานแนะแนวด้านการศกึษาตอ่โดยวิธีรับตรงตามโรงเรียนตา่ง ๆ การประกาศผลสอบ
ลา่ช้า  ควรมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ควรมีรายละเอียดของแผนท่ีและอาคารสถานท่ีตัง้ท่ี
นิสิตต้องติดตอ่แนบไว้ในใบแจ้งข้อมลู ควรมีการประกาศผลสอบในหลาย ๆ ช่องทาง การประกาศผล

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ความถ่ีของค าตอบ 

(f) 
1 เวปไซต์เกิดความขดัข้องเม่ือมีผู้ เข้าใช้งานพร้อมกนัเป็นจ านวนมากท าให้ไม่ 

สามารถเข้าใช้งานได้ชว่งเวลาประกาศผลสอบ 
8 

2 
 

ควรมีการประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสตูรท่ีท าการเปิดรับนิสิตเข้า 
ศกึษาตอ่โดยวิธีรับตรง โดยใช้ส่ือท่ีหลากหลายมากขึน้ มหาวิทยาลยัควร
จดัการประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกโดยจดังานแนะแนวด้านการศกึษาตอ่โดยวิธีรับ
ตรงตามโรงเรียนตา่ง ๆ 

4 

3 การประกาศผลสอบล่าช้า  ควรมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 2 

4 
 

ควรมีรายละเอียดของแผนท่ีและอาคารสถานท่ีตัง้ท่ีนิสิตต้องติดตอ่แนบไว้ใน 
ใบแจ้งข้อมลู 

2 

5 ควรมีการประกาศผลสอบในหลาย ๆ ช่องทาง 2 
6 การประกาศผลจากอินเทอร์เน็ตจะสะดวกตอ่ผู้ ท่ีพอมีฐานะแตส่ าหรับคน 

ยากจนจะเป็นการยุง่ยากมาก 
1 

7 
 

ควรมีการประกาศผลสอบในหลาย ๆ เวปไซต์เพ่ือลดปัญหาการขดัข้องของ 
เวปไซต์เม่ือมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก 

1 
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จากอินเทอร์เน็ตจะสะดวกตอ่ผู้ ท่ีพอมีฐานะแตส่ าหรับคนยากจนจะเป็นการยุง่ยากมาก และควรมีการ
ประกาศผลสอบในหลาย ๆ เวปไซต์เพ่ือลดปัญหาการขดัข้องของเวปไซต์เม่ือมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก 

 
ตาราง 20 คา่ความถ่ีของความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือก 
       บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัร จาก 

       แบบสอบถามปลายเปิด 

 

 
   จากตาราง 20 แสดงวา่ นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัรว่า 
ควรขยายระยะเวลาในการรับสมคัรให้มากขึน้ ระยะเวลาในการจา่ยคา่ธรรมเนียมน้อยเกินไป การรับ
สมคัรทางไปรษณีย์มีความสะดวกส าหรับผู้ ท่ีไมมี่อินเทอร์เน็ต และการมารายงานตวัไมไ่ด้รับความ
สะดวก ควรเปิดโอกาสให้สง่เอกสารการรายงานตวัได้ทางไปรษณีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ด้านกระบวนการรับสมคัร 
ความถ่ีของค าตอบ 

(f) 
1 ควรขยายระยะเวลาในการรับสมคัรให้มากขึน้ 10 
2 ระยะเวลาในการจา่ยคา่ธรรมเนียมน้อยเกินไป 4 
3 การรับสมคัรทางไปรษณีย์มีความสะดวกส าหรับผู้ ท่ีไมมี่อินเทอร์เน็ต 1 

4 การมารายงานตวัไมไ่ด้รับความสะดวก ควรเปิดโอกาสให้สง่เอกสารการ
รายงานตวัได้ทางไปรษณีย์ 

1 
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ตาราง 21 คา่ความถ่ีของความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือก 
       บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบ จาก 

       แบบสอบถามปลายเปิด 

 

 
   จากตาราง 21 แสดงวา่ นิสิตมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการด าเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบว่า สถานท่ี
สอบไกลเกินไป ไมส่ะดวกในการเดนิทาง ควรอบรมบคุลากร กรรมการ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความพร้อมใน
การจดัการสอบ สถานท่ีสอบควรมีเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมท่ีดีกวา่นี ้อาทิ เร่ืองอากาศร้อน และ
มีเสียงรบกวน ควรกระจายศนูย์สอบไปยงัภมูิภาค หรือใช้จงัหวดัภมูิล าเนาเป็นสถานท่ีสอบ ในการ
เล่ือนเวลาในการสอบ และควรให้ห้องสอบแตล่ะห้องให้เวลาสอบเทา่กนั ระยะเวลาในการสอบน้อย
เกินไป 

 
 
 
 

 
 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ด้านการจดัสอบ 
ความถ่ีของค าตอบ 

(f) 
1 สถานท่ีสอบไกลเกินไป ไมส่ะดวกในการเดนิทาง 7 
2 ควรอบรมบคุลากร กรรมการ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้มีความพร้อมในการจดัการ 

สอบ 
4 

3 
 

สถานท่ีสอบควรมีเหมาะสมและมีสภาพแวดล้อมท่ีดีกว่านี ้อาทิ เร่ือง
อากาศร้อน และมีเสียงรบกวน  

3 

4 ควรกระจายศนูย์สอบไปยงัภูมิภาค หรือใช้จงัหวดัภมูิล าเนาเป็นสถานท่ี 
สอบ  

3 

5 
 

ในการเล่ือนเวลาในการสอบ และควรให้ห้องสอบแตล่ะห้องให้เวลาสอบ
เทา่กนั 

2 

6 ระยะเวลาในการสอบน้อยเกินไป 2 



บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

  1. ศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ  

  2. เปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ  กลุม่สาขาวิชา 
และภมูิล าเนา  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  1. กลุม่ตวัอยา่งเป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ท่ีศกึษาในกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – 
มนษุยศาสตร์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒและผา่นการคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่โดยวิธีรับตรง จ านวน  909 คน    

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน คือ ด้านการบริการ 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านกระบวนการรับสมคัรและ ด้านการจดัสอบ จ านวน 49 ข้อ   
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

  1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหา 
คา่ร้อยละ  

  2. ศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการค านวณหาคา่เฉล่ีย (Mean) 
และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3. เปรียบเทียบความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามเพศ โดยการ
ทดสอบที (t-test) สว่นตวัแปรกลุม่สาขาวิชา และภมูิล าเนาโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
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(One-way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิจงึทดสอบ
ความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  

  4. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิของนิสิตท่ีมีตอ่วิธีการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ในด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์  
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ  โดยการแจกแจงความถ่ีและน าเสนอเชิงบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศกึษาความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ  ด้านการประชาสมัพนัธ์   
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

  1. นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ  ด้านการประชาสมัพนัธ์  ด้านกระบวนการรับสมคัร 
และด้านการจดัสอบ โดยรวมและในแตล่ะด้านวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

  2. นิสิตชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 

  3. นิสิตกลุม่สาขาวิชาตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นแตกตา่งกบั
นิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ด้านการบริการและด้านการจดัสอบอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และแตกตา่งกบันิสิตกลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านกระบวนการรับสมคัร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 
               4. นิสิตท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
  
การอภปิรายผล 

 1. การศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ในด้านการบริการ  ด้านการประชาสมัพนัธ์   
ด้านกระบวนการรับสมคัร และด้านการจดัสอบ โดยรวมและในแตล่ะด้าน พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็น
วา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก ผู้วิจยัขอน าเสนอการอภิปรายผลเป็นรายด้านดงันี ้
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                    1.1 ด้านการบริการ  การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัเห็นความส าคญัของการบริการวา่เป็นภารกิจท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ตอ่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง เพราะการ
จดับริการเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต  รวมทัง้ให้ความกระจา่งในข้อสงสยัตา่ง ๆ  ท าให้การ
ด าเนินการในขัน้ตอนตา่ง ๆ เป็นไปอยา่งราบร่ืน สามารถลดปัญหาและแก้ไขอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ได้  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีผู้สมคัรสอบตรงเพิ่มมากขึน้ทกุปี นบัตัง้แตปี่การศกึษา 2550 – 2553 
การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงได้มีการ
ปรับปรุงและพฒันาอย่างตอ่เน่ืองในด้านการบริการตลอดมา เชน่ ในปีการศกึษา 2553 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒอยูใ่นระหว่างการจดัศนูย์บริการตอบรับข้อมลู และมีการตอบกลบัทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์โดยอตัโนมตั ิรวมถึงตอบกลบัโดยข้อความสัน้ผา่นทางโทรศพัท์มือถือ ดงัท่ี กลุธน ธนา-
พงศธร (พจนา สมทรัพย์. 2548: 16 ; อ้างอิงจาก กลุธน ธนาพงศธร. 2530: 303-304) กลา่วไว้วา่   
การบริการต้องสอดคล้องและตอบสนองกบัความต้องการของบคุคลส่วนใหญ่ มีความสม ่าเสมอและ
ด าเนินการอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนี ้แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2550: 15-16 ; อ้างอิงจาก McGhee. 2003: 211-227) ได้เสนอหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน
การคดัเลือกบคุคลศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการ ไว้วา่ สถาบนัควร 
จดัชอ่งทางการส่ือสารให้ผู้สมคัรสามารถติดตอ่สอบถามเร่ืองตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับสมคัรได้สะดวก 
และสถาบนัควรมีการพฒันาและฝึกอบรมบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาและการคดัเลือกนกัศกึษา
เพ่ือความสามารถในการปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ระบบคดัเลือกมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร 
(2542: 68-70) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษากระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตตา่งคาดหวงัและต้องการให้บคุลากรงานรับนิสิตใหม่
บริการในเร่ืองเก่ียวกบัการสร้างความประทบัใจ ความสบายใจเม่ือตดิตอ่ขอข้อมลูการสมคัรสอบ
คดัเลือกฯ และได้รับค าอธิบายท่ีชดัเจนถูกต้องเก่ียวกบัวิธีการสมคัร ต้องการให้ผู้บริการมีความเอือ้เฟือ้ 
มีความรู้ท่ีจะตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัการสมคัรสอบได้ถกูต้องชดัเจน มีความยิม้แย้มแจม่ใส เป็นมิตร 
เม่ือมาติดตอ่ มีโอกาสได้ซกัถามข้อสงสยั มีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามเก่ียวกบัการ 
สมคัรสอบ และต้องการเห็นพฤตกิรรมของบคุลากรท่ีเหมาะสมกบังานบริการ ตลอดจนต้องการเห็น
กระบวนการรับสมคัรสอบเข้าเป็นนิสิตด าเนินไปอยา่งเรียบร้อยไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน และไมส่ร้างปัญหา
ให้กบันกัเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเพิ่มขึน้ด้วย  

    1.2 ด้านการประชาสมัพนัธ์ การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดบัมาก  
อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัได้มีการประชาสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งทัว่ถึง  การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร    
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มีความรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์  เทคนิคและกลยทุธ์ท่ีใช้ในการส่ือสารมีความเหมาะสม เชน่ มีการ
ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรสอบคดัเลือกโดยวิธีรับตรงล่วงหน้ามีความชดัเจน  ท าให้ผู้สมคัรมี
ระยะเวลาในการตดัสินใจ  ช่องทางท่ีใช้ประชาสมัพนัธ์มีความหลากหลาย ทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์  และ
เข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องมีสว่นชว่ยในการตดัสินใจ มีส่ือท่ีหลากหลาย เชน่ ป้ายประกาศ  
เวปไซต์  ส่ือโทรทศัน์ งานแนะแนวการศกึษา นิทรรศการ ภาพยนตร์สัน้ของศนูย์สารสนเทศและการ
ประชาสมัพนัธ์ นอกจากนีม้หาวิทยาลยัได้จดัโครงการประชาสมัพนัธ์สญัจร รับผิดชอบโดยทีม
ประชาสมัพนัธ์ ศนูย์สารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือแนะแนว
การศกึษาและแนะน ามหาวิทยาลยัให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัเรียนตา่งจงัหวดัในภมูิภาคตา่ง ๆ รวมถึงแจก
คูมื่อการศกึษาให้กบัโรงเรียนตา่ง ๆ ท่ีสนใจ ดงัท่ี แมกกี (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญ-
อนนัตพงษ์. 2550: 15-16 ; อ้างอิงจาก McGhee. 2003: 211-227) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสรรหานิสิต
นกัศกึษาไว้ว่า สถาบนัควรจดัท าเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการรับหรือคดัเลือกนิสิตนกัศกึษาท่ีถกูต้อง  
ไมมี่ข้อมลูผิด หรือไมช่ดัเจน ให้ข้อมลูท่ีจะท าให้ผู้สมคัรสามารถตดัสินใจได้เก่ียวกบัการเลือกเข้าศกึษา 
เชน่หลกัสตูร เกณฑ์ท่ีใช้ในการรับหรือคดัเลือก ข้อมลูของสถาบนัท่ีเป็นระบบออนไลน์ ช่ือเสียงหรือ
ผลงานเดน่ของสถาบนั คา่เล่าเรียน คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ฯลฯ  และสถาบนัควรจะท านโยบายและ
กระบวนการส าหรับการสรรหาและรับคดัเลือกนิสิตนกัศกึษา มีความยตุธิรรม ชดัเจน เปิดเผย 
ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 66-68) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง 
การศกึษากระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีทศันะตอ่กระบวนการรับนิสิตในด้านการประชาสมัพนัธ์วา่เหมาะสม
ในระดบัมาก นอกจากนี ้เพ็ญแข ประจนปัจจนกึ (2540: 32) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ความต้องการของ
นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรในด้านการบริการของมหาวิทยาลยั พบวา่ นิสิตมี
ความต้องการให้มีการประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการรับสมคัรเข้าเรียนในระดบัตา่ง ๆ ในส่ือมวลชนให้มาก
ประเภทท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้  

    1.3 ด้านกระบวนการรับสมคัร  การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
อาจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลยัมีการก าหนดคณุสมบตัิ
ทัว่ไป คณุสมบตัเิฉพาะแตล่ะวิชาเอก จ านวนรับ ไว้อยา่งละเอียดถ่ีถ้วน รวมถึงหลกัฐานท่ีต้องใช้
ประกอบการสมคัร นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยงัเปิดรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถช าระเงิน 
คา่สมคัรได้ทางธนาคาร ระบรุายละเอียดในการรายงานตวัเข้าเป็นนิสิตเอาไว้อยา่งชดัเจน ซึง่มีความ
สะดวกรวดเร็ว และสามารถทราบผลการสมคัรได้ในทนัที ดงัท่ี แมนวดี นยุทุธ์ิ และอษุารัตน์ อินทร์-
พงษ์พนัธุ์ (2551: 8) กลา่วว่า ควรพฒันาชอ่งทางการรับสมคัรนกัศกึษาด้านการรับสมคัรทาง
อินเทอร์เน็ต ระบบเว็ปไซต์ให้มีความเหมาะสม การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมคัร ปรับวิธีการรับให้
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ทนัสมยั สมคัรได้ทกุท่ีทกุเวลา จะท าให้มีโอกาสได้ผู้สมคัรทัง้ปริมาณและคณุภาพ ดงัจะเห็นได้จาก
ตวัเลขในปีการศกึษา 2553 ซึง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีผู้สมคัรรับตรง 64,875 คน เน่ืองจาก
กระบวนการรับสมคัรมีสะดวกคอ่นข้างมาก ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ อจัฉรา วฒันา-
ณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 205) ท่ีศกึษาเร่ือง การรับบคุลเข้าศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษา พบวา่ การรับสอบตรง ผู้ เก่ียวข้องสว่นใหญ่ประเมินวา่ การรับสมคัรสอบ 
ผา่นอินเทอร์เน็ต การรับสมคัรสอบท่ีสถาบนั/มหาวิทยาลยั รวมถึงความชดัเจนของข้อมลูรายละเอียด  
ค าชีแ้จงแนะน าเก่ียวกบัการสอบมีความเหมาะสม สถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่ก าหนดให้มีการรับ
สมคัรสอบผา่น 3 ช่องทาง คือ ทางอินเทอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ และการรับสมคัรสอบท่ีสถาบนั/
มหาวิทยาลยั จงึท าให้นิสิตนกัศกึษาสามารถเลือกวิธีการสมคัรสอบได้ตามความสะดวกของแตล่ะ
บคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับสมคัรทางอินเทอร์เน็ตและการรับสอบท่ีสถาบนั/มหาวิทยาลยัท่ีเกือบ
ทกุกลุม่ประเมินว่ามีความเหมาะสม   สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมชาย คงเมือง พรชยั ตัง้วิกขมัภ์ 
และวงษ์วิวธัน์ พนัธ์ประสิทธ์ิเวช (2544: 101-116) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมินโครงการรับ
นกัศกึษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบวา่ ด้านการ
ประเมินกระบวนการการด าเนินการของโครงการรับนกัศกึษาโควตามีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ได้แก่ เกณฑ์หรือคณุสมบตัขิองนกัศกึษาท่ีจะเข้ารับการคดัเลือก ชว่ง
ระยะเวลาในการด าเนินงานตัง้แตเ่ร่ิมจดัสง่เอกสารจนถึงประกาศผลท าสญัญามีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก และ พิมศรี เปานิล และพลูศลิป์ เกษร (2542: 70-71) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษา
กระบวนการรับนิสิตของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามทศันะของนิสิต พบวา่ นิสิตมีทศันะตรงกนั
ในระดบัมากในเร่ืองคณุสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะในกลุม่สาขาวิชาเอกของผู้ มีสิทธ์ิสมคัรสอบ
คดัเลือกฯ การก าหนดช่วงระยะเวลาการรับสมคัร การสัง่ซือ้และสง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ รายละเอียด
การย่ืนใบสมคัร การก าหนดวนัเวลา วิชาท่ีจะสอบ   

    1.4 ด้านการจดัสอบ การท่ีนิสิตมีความคิดเห็นวา่มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
อาจเน่ืองมาจากระบบการคดัเลือกมีความน่าเช่ือถือและเท่ียงตรง  ข้อสอบและวิธีการมีความ
เหมาะสม  ผู้สมคัรทกุคนได้มีโอกาสเทา่เทียมกนั ซึง่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมีการสอบเพ่ือวดั
ความรู้ทางวิชาการคือความถนดัทางการเรียนโดยส านกัทดสอบกลางของมหาวิทยาลยั SWUSAT 
(SWU Scholastic Aptitude Test) และมีการคดัสรรไปตามความประสงค์ของแตล่ะวิชาเอก  เชน่  
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในบางกลุม่สาขาวิชา สอบปฏิบตัทิศันศลิป์ พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน หรือมีการสมัภาษณ์ทางวิชาการ เป็นต้น ซึง่ วิรุณ ตัง้เจริญ (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์. 
2551: ออนไลน์) ได้กลา่ววา่ การรับตรงของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้เน้นความรู้ทางด้าน
วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นคนดีเข้าสูม่หาวิทยาลยั  โดยบางคณะจะต้องสอบภาคทฤษฎี/
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ปฏิบตัเิฉพาะสาขา สมัภาษณ์เชิงวิชาการ รวมถึงสง่แฟ้มผลงาน ได้แก่ คณะศลิปกรรมศาสตร์ กลุม่
สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือการแสดง กลุม่สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย กลุม่สาขาวิชาการแสดงและก ากบั
การแสดง เป็นต้น  ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ  อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์  
ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 206) ท่ีศกึษาเร่ือง การรับบคุลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา พบว่า 
เน่ืองจากสถาบนัอดุมศกึษาเป็นแหลง่รวมนกัวิชาการท่ีมีคณุภาพสงู การท่ีอาจารย์สถาบนัอดุมศกึษา
เป็นผู้ออกข้อสอบเอง จงึได้รับการยอมรับจากผู้ เก่ียวข้องทกุกลุม่วา่ ข้อสอบท่ีใช้ในการคดัเลือกโดย
ระบบรับตรง จะเป็นข้อสอบท่ีมีคณุภาพและมีความน่าเช่ือถือ อีกทัง้ใช้เพ่ือวดัและทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วย และข้อสอบวดัความถนดันัน้ก็สามารถวดัได้ตรงกบัความรู้
ความสามารถ และความถนดัในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย การจดัสอบจงึมีความยตุธิรรมและท าให้
มหาวิทยาลยัได้ผู้ เรียนท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีต้องการ ซึง่ อจัฉรา วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญ-
อนนัตพงษ์ (2550: 219) กล่าววา่ ควรจดัท าคูมื่อท่ีประกอบด้วยรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัมาตรฐาน 
แนวปฏิบตัแิละระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานจดัสอบรวมทัง้รายละเอียด
เก่ียวกบัขัน้ตอนหรือกระบวนการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานจดัสอบ  

  2. นิสิตชายและหญิงมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกนั  ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะนิสิตชายและหญิงตา่งอยูใ่นสภาพแวดล้อมเดียวกนั ได้รับการปฏิบตัิทัว่ไปอยา่งเทา่เทียมกนัโดย
ไมค่ านงึถึงเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา นอกจากนี ้การจดัสอบในปีการศกึษา 2553 จดัเป็นศนูย์สอบเดียว   
ใช้ข้อสอบท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั นิสิตอาจรับรู้การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงเหมือนกนั จึงไมส่ง่ผลตอ่ความคดิเห็นโดยรวม ซึง่การ
ด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงเป็นไปตาม
ปฏิญญาโลกวา่ด้วยการอดุมศกึษาเก่ียวกบัการรับบคุคลเข้าศกึษาตอ่สถาบนัอดุมศกึษาโดยวิธีรับตรง
ในมาตรา 3 วา่ด้วยเร่ืองความเป็นธรรมในการศกึษา (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2542: 13-19) วา่การรับ
บคุคลเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาควรพิจารณาจากความสามารถ  ความพยายาม  ความพากเพียร  
และความทุม่เทของบคุคลนัน้ ๆ การให้โอกาสบคุคลเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษาจงึไมมี่การเลือกปฏิบตัิ
ในเร่ืองของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา เศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคม หรือความพิการทางร่างกาย ซึง่ อจัฉรา 
วฒันาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 16-20) ได้กลา่วไว้วา่ การรับบคุคลเข้าศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษานัน้จะต้องมีความเสมอภาค  ยตุธิรรม  ไมก่่อให้เกิดปัญหาสงัคม  โดยใช้สมัฤทธิผล
ทางการเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายประกอบการพิจารณาและเปิดโอกาสให้แก่คนพิการ  และ
ผู้ ด้อยโอกาสอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามศกัยภาพและความสามารถของบคุคล 
อยา่งไรก็ตามผลการวิจยันีไ้มส่อดคล้องกบั เรวดี กระโหมวงศ์ (2542: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
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การศกึษาความคดิเห็นของนกัเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ในภาคใต้ ตอ่การคดัเลือกบคุคลเข้า
ศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใหม ่ พบวา่ นกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิงมีความคิดเห็นตอ่การคดัเลือก
บคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระบบใหม่โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .01  

  3. นิสิตกลุม่สาขาวิชาแตกตา่งกนัมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
ตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ นิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นแตกตา่งกบันิสิต
กลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ และ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้าน
การบริการและด้านการจดัสอบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และแตกตา่งกบันิสิตกลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านกระบวนการรับสมคัร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะด้านการบริการนิสิตกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุภาพอาจมีความคาดหวงัด้านการบริการแตกตา่งจากนิสิตกลุม่สาขาวิชาอ่ืนเพราะนิสิต
กลุม่สาขาวิชาสาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ในบางคณะต้องมีการสง่แฟ้มสะสมผลงาน
เพิ่มเตมิอาจท าให้มีข้อสงสยั อปุสรรค หรือความคาดหวงัในการบริการเพ่ือช่วยแก้ปัญหามากกวา่ 
ซึง่นิสิตในกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพอาจมีความคดิเห็นวา่การบริการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้นัน้
มีความเหมาะสมดีแล้ว ดงัท่ี อเนก สวุรรณบรรณฑิต และภาสกร อดลุพฒันกิจ (2548: 34) กลา่ววา่ 
ความต้องการของผู้ รับบริการขึน้อยู่กบัสภาวะจ าเป็นของบคุคล ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั องัคณา 
สายยศ (2539: 54) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การศกึษาเจตคติท่ีมีตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ 
นิสิตท่ีศกึษาตา่งวิชาเอกมีความคดิเห็นด้านการบริการแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05   

  ด้านการจดัสอบการท่ีนิสิตมีความคิดเห็นแตกตา่งกนัทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่านิสิตกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพท าการสอบในวนัท่ีสองซึง่ได้มีการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จาก
วนัแรกตามท่ีมีการร้องเรียนของผู้ เข้าสอบ  การจดัสอบจึงมีความพร้อมมากกวา่ อาทิ การประกาศแจ้ง
หมดเวลาในห้องสอบบอ่ยเกินไป ได้มีการเปล่ียนเป็นป้ายประกาศเพ่ือไมใ่ห้รบกวนผู้ เข้าสอบ  
นอกจากนีใ้นสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ไมเ่น้นแฟ้มสะสมผลงาน และไมมี่การสอบปฏิบตักิาร
ความสามารถเฉพาะทาง  ทัง้นีม้หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒยงัเปิดโอกาสให้สมคัรสอบตรงได้
มากกวา่ 1 สาขา ถ้าหากกลุ่มสาขาวิชาท่ีเลือกจดัสอบไมต่รงกนั อยา่งไรก็ตามผู้สมคัรสอบในกลุม่
สาขาวิชาสงัคมศาสตร์-มนษุยศาสตร์ท่ีไมใ่ชแ่ผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จะไมส่ามารถสอบในกลุม่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ นอกจากนีน้ิสิตกลุม่สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สขุภาพอาจพอใจกบัสถานท่ีสอบท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีดี สามารถทางเข้า-ออกห้องสอบมีความ
สะดวก ในขณะท่ีนิสิตกลุม่สาขาวิชาสงัคมศาสตร์ – มนษุยศาสตร์ อยูใ่กล้กบัโต๊ะประกาศข่าวจงึท าให้
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มีเสียงรบกวนคอ่นข้างมาก  มีผู้ลกุออกจากห้องสอบกลางคนัท าให้รบกวนสมาธิผู้ ท่ีก าลงัท าการสอบ
อยู ่และโต๊ะสอบท่ีใช้ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนเป็นการรบกวนอยา่งมากในวิชาสอบปฏิบตัิ อาทิ การวาดรูป ท าให้
ไมส่ามารถใช้ความสามารถได้อย่างเตม็ท่ี นอกจากนีน้ิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีคณะ
เภสชัศาสตร์ท่ีเปิดรับตรงเพิ่มเตมิโดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียสะสมในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย คะแนนจากการสอบวดัความรู้โดยสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ  (สทศ.) และสอบ
สมัภาษณ์เพียงอยา่งเดียว ดงัท่ี สตีเวน  (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และ อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2550: 13 ; อ้างอิงจาก Steven Schwartz. 2009: unpage) กลา่วถึงหลกัการของระบบการรับ/
คดัเลือกบคุคลท่ียตุธิรรมวา่ ความสามารถของนกัศกึษาในการส าเร็จหลกัสตูรการศกึษาต้องเป็น
เกณฑ์ท่ีส าคญัอนัหนึง่ส าหรับการคดัเลือก  ในการประเมินคณุสมบตัแิละศกัยภาพของผู้สมคัร  
สถาบนัอาจพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมถกูต้อง  ร่วมกบัผลการสอบ  รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการ
ศกึษา  และตวับง่ชีศ้กัยภาพและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ เชน่  ผลการทดสอบสิ่งตา่ง ๆ เพิ่มเตมิ การ
สมัภาษณ์ หรือประสบการณ์ทกัษะท่ีไมใ่ชผ่ลการเรียน ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบั สมชาย คงเมือง  
พรชยั ตัง้วิกขมัภ์ และวงษ์วิวธัน์ พนัธ์ประสิทธ์ิเวช (2544: 101-116) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การประเมิน
โครงการรับนกัศกึษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบวา่ 
การคดัเลือกนกัเรียนสว่นภมูิภาคเข้าศกึษาโดยไมมี่การสอบข้อเขียนแตใ่ช้การคดัเลือกโดย
คณะกรรมการการศกึษาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

    ด้านกระบวนการรับสมคัรท่ีนิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นแตกตา่ง
กบันิสิตกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และ
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มีกระบวนการคดัเลือกในการเข้าศกึษาตอ่โดยเฉพาะซึง่โควตาพืน้ท่ี/โครงการ
พิเศษตา่ง ๆ ของทัง้สองคณะได้จดัด าเนินการจดัสอบโดยกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แหง่ประเทศไทย 
(กสพท.) สว่นในด้านการสอบสมัภาษณ์และตรวจร่างกายแตล่ะมหาวิทยาลยัเป็นผู้จดัด าเนินการเอง 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วอาจท าให้นิสิตกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีความคิดเห็นแตกตา่งกบันิสิตกลุม่
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงัท่ี กลุม่คณะด าเนินงานเก่ียวกบัการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษา (The Admission to Higher Education Steering Committee) กลา่ววา่ 
สถาบนัอดุมศกึษาควรใช้วิธีการท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ความส าเร็จของการจดัการศกึษา 
หรือควรใช้วิธีการใด ๆ ท่ีสอดคล้อง เช่ือถือได้ เท่ียงตรง และควรตรวจสอบดแูลและประเมินความ
เช่ือมโยงระหวา่งนโยบายการคดัเลือกกบัผลการศกึษา และทบทวนนโยบายของสถาบนัในประเดน็ 
อ่ืน ๆ (อจัฉรา วฒันาณรงค์; และอมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 13)  
               4. นิสิตท่ีมีภมูิล าเนาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง โดยรวมและในแตล่ะด้านไมแ่ตกตา่งกัน  ทัง้นีอ้าจ 
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เป็นเพราะนิสิตท่ีตา่งภมูิล าเนาเม่ือผา่นการคดัเลือกแล้วตา่งอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกนั นอกจากนี ้
มหาวิทยาลยัยงัให้ความส าคญักบัการด าเนินการคดัเลือกในทกุ ๆ ด้าน มีมาตรฐาน สม ่าเสมอ และมี
ความเทา่เทียมโดยไมไ่ด้เลือกปฏิบตักิบับคุคลใดบคุคลหนึง่เป็นพิเศษ ในการสมคัรสอบมีวิธีการสมคัร
เหมือนกนั  ท าตามกฎเกณฑ์เดียวกนั ไมว่า่นิสิตอยูใ่นภมูิภาคใดก็จะต้องสมคัรสอบทางอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงศนูย์สอบท่ีไมไ่ด้มีความแตกตา่งกนั เน่ืองจากในปี 2553 มหาวิทยาลยัได้จดัศนูย์สอบเพียง 
ศนูย์เดียว คือ อิมแพค เมืองทองธานี  ดงันัน้ไมว่า่จะเป็นด้านการบริการ ด้านการประชาสมัพนัธ์     
ด้านกระบวนการรับสมคัร หรือด้านการจดัสอบท่ีมีให้แก่นิสิตจงึไมไ่ด้มีความแตกตา่งกนั  นอกจากนี ้ 
การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงมีอตัราการ
แขง่ขนัสงูเพราะการประชาสมัพนัธ์ท่ีทัว่ถึงท าให้มีผู้สมคัรจากทกุภมูิภาค นิสิตท่ีผ่านการคดัเลือกจงึ
เป็นนิสิตท่ีมีความตัง้ใจเข้ามาเพ่ือศกึษาตอ่ในคณะ/สาขาวิชานัน้ ๆ จงึท าให้นิสิตท่ีตา่งภมูิล าเนามี
ความคดิเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ดงัท่ี กลุธน ธนาพงศธร (พจนา สมทรัพย์. 2548: 16 ; อ้างอิงจาก กลุธน 
ธนาพงศธร. 2530: 303-304) กลา่ววา่ หลกัการบริการท่ีส าคญัจะต้องมีความสอดคล้องกบัความ
ต้องการของบคุคลสว่นใหญ่ ไมไ่ด้เป็นการจดัให้แก่บคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ และมีความ
สม ่าเสมอ เป็นไปตามหลกัความเสมอภาค ท าให้นิสิตเกิดความเช่ือถือ ไว้เนือ้เช่ือใจ และมัน่ใจ ในการ
ด าเนินการคดัเลือก  

  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   จากการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
   1. ด้านการบริการ จากผลการศกึษาพบว่านิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือก
บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการบริการวา่มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก อยา่งไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดในเร่ืองความพร้อมของ
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการ  และจ านวนของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบตังิาน  ดงันัน้เพ่ือให้การด าเนินการ
ด้านการบริการมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ มหาวิทยาลยัควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับการตอบค าถาม
ทางโทรศพัท์โดยเฉพาะ  อบรมผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน าความรู้ท่ีได้กลบัมาปฏิบตั ิ และควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิานเพียงพอกบัความต้องการในด้านบริการของผู้สมคัร   
   2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ จากผลการศกึษาพบว่านิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์วา่มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก อยา่งไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดในเร่ือง
ชอ่งทางและขา่วสารในการประชาสมัพนัธ์  และปัญหาขดัข้องจากเวปไซต์  ดงันัน้เพ่ือให้การ
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ด าเนินการด้านการประชาสมัพนัธ์มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้  มหาวิทยาลยัจงึควรใช้ชอ่งทางในการ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วเก่ียวกบัการรับสมคัรสอบตรงให้หลากหลายโดยเฉพาะส่ือทางโทรทศัน์   จดังาน
แนะแนวการศกึษา เพิ่มป้ายประกาศภายในบริเวณมหาวิทยาลยั  มีรายละเอียดของอาคารสถานท่ีตัง้
ท่ีนิสิตต้องติดตอ่แนบไว้ในใบแจ้งข้อมลู  และควรมีการประกาศผลสอบในหลาย ๆ เวปไซต์  เพ่ือลด
ปัญหาการขดัข้องของเวปไซต์เม่ือมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก 
   3. ด้านกระบวนการรับสมคัร จากผลการศกึษาพบวา่นิสิตมีความคิดเห็นตอ่การด าเนินการ
คดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านกระบวนการรับสมคัรว่า 
มีความเหมาะสมในระดบัมาก อย่างไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดในเร่ือง 
ระยะเวลาในการช าระเงินคา่สมคัร  และการรายงานตวั  ดงันัน้เพ่ือให้การด าเนินการด้านกระบวนการ
รับสมคัรมีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  มหาวิทยาลยัจงึควรเพิ่มระยะเวลาการช าระเงินเพ่ือเป็นการ
ขยายโอกาสให้กบัผู้สมคัรบางพืน้ท่ีท่ีอยูห่า่งไกลซึง่อาจจะไมส่ามารถช าระเงินได้ภายในเวลาท่ีก าหนด  
ในสว่นของการรายงานตวัเข้าเป็นนิสิตหากเป็นการย่ืนเอกสารเพียงอย่างเดียว ควรเปิดโอกาสให้นิสิตท่ี
มีภมูิล าเนาอยู่ตา่งจงัหวดัสามารถสง่เอกสารการมอบตวัทางไปรษณีย์ได้ 
   4. ด้านการจดัสอบ จากผลการศกึษาพบวา่นิสิตมีความคดิเห็นตอ่การด าเนินการคดัเลือก
บคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ด้านการจดัสอบวา่มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก อยา่งไรก็ตามนิสิตมีข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดในเร่ือง  ศนูย์สอบ  และการ
จดัสอบ ดงันัน้เพ่ือให้การด าเนินการด้านการจดัสอบมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้  มหาวิทยาลยัควร
กระจายศนูย์สอบไปยงัสว่นภมูิภาคเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้สมคัรท่ีมีภมูิล าเนาอยูต่า่งจงัหวดั  
และจดัอบรมเจ้าหน้าท่ีหรือบคุลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การจดัสอบเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั   
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
     1. ควรศกึษาสภาพปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 
   2. ควรศกึษาความต้องการของนิสิตเก่ียวกบัการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 
   3. ควรศกึษารูปแบบการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรงท่ีมีประสิทธิภาพ 
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หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 
1. ช่ือ อาจารย์ ดร. สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ 
 ต าแหนง่ อาจารย์ 
 สงักดั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   
2. ช่ือ อาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกลุค ู
 ต าแหนง่ อาจารย์ 
 สงักดั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   
3. ช่ือ อาจารย์ ดร. จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ 
 ต าแหนง่ อาจารย์ 
 สงักดั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่วิธีการด าเนินการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ปีการศกึษา 2553 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามชดุนี ้เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การด าเนินการคดัเลือกบคุคล
เข้าศกึษาตอ่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ปีการศกึษา 2553 โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วยค าถาม 2 ตอนคือ  
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่วิธีการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ปีการศกึษา 2553 ในด้านตา่ง ๆ 4 ด้านคือ  

1. ด้านการบริการ  
2. ด้านการประชาสมัพนัธ์  
3. ด้านกระบวนการรับสมคัร   
4. ด้านการจดัสอบ  

ท าเคร่ืองหมาย ลงในกรอบ  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของนิสิตมากที่สุด
ตามล าดับความส าคัญดังนี ้
  5   หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ 
  4   หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดบัมาก 
  3   หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดบัน้อย 
  1   หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ในส่วนข้อเสนอแนะขอใหนิ้สิตเขียนข้อคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา หรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัวิธีการ

คดัเลือกบคุคลเข้าศึกษามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย หรือเตมิข้อความท่ีตรงกบัข้อมลูของทา่น 
1. คณะ .....................................................สาขาวิชา ....................... 
2. เพศ    ชาย       หญิง 
3. ภมูิล าเนา จงัหวดั ................................ 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของทา่นเก่ียวกบัด้านการบริการของ
มหาวิทยาลยัในการคดัเลือกการรับบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาระบบสอบตรง 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านการบริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้สมคัร ............ ............ ............ ............ ............ 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีอธัยาศยัดี ............ ............ ............ ............ ............ 
3. ผู้สมคัรได้รับค าตอบทนัทีเม่ือติดตอ่ขอ
ข้อมลูการสมคัรสอบคดัเลือก ............ ............ ............ ............ ............ 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมลู
ได้ถกูต้อง และชดัเจน  ............ ............ ............ ............ ............ 
5. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือกเป็น
อยา่งดี ............ ............ ............ ............ ............ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

6. ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการ
ตอบค าถาม ............ ............ ............ ............ ............ 
7. เวลาเปิดปิดท าการของหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับสมคัรมีความ
เหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
8. การสอบถามข้อมลูทางโทรศพัท์มีความ
สะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
9. มีชอ่งทางในการสอบถามข้อมลูท่ี
หลากหลาย ............ ............ ............ ............ ............ 
10. สถานท่ีตัง้ของหนว่ยงานมีความ
สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย ............ ............ ............ ............ ............ 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
11. ผู้สมคัรทราบการประชาสมัพนัธ์
ลว่งหน้ามีเวลาเตรียมตวัเพ่ือสมคัรสอบ
คดัเลือก ............ ............ ............ ............ ............ 
12. มีการประชาสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือก ............ ............ ............ ............ ............ 
13. การประชาสมัพนัธ์จากส่ือโทรทศัน์มี
สว่นชว่ยในการตดัสินใจในการสมคัรสอบ
ตรง ............ ............ ............ ............ ............ 
14. การประชาสมัพนัธ์จากงานแนะแนว
การศกึษามีสว่นชว่ยในการตดัสินใจใน
การสมคัรสอบตรง ............ ............ ............ ............ ............ 
15. การประชาสมัพนัธ์จากป้ายประกาศ
ของมหาวิทยาลยัมีสว่นช่วยในการ
ตดัสินใจในการสมคัรสอบตรง ............ ............ ............ ............ ............ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

16. การประชาสมัพนัธ์จากอินเทอร์เน็ตมี
สว่นชว่ยในการตดัสินใจในการสมคัรสอบ
ตรง ............ ............ ............ ............ ............ 
17. ป้ายประกาศข้อมลูขา่วสารการรับ
สมคัรสอบคดัเลือกฯ มีความชดัเจน ............ ............ ............ ............ ............ 
18. ป้ายประกาศมีความโดดเดน่นา่สนใจ
และเห็นได้ง่าย ............ ............ ............ ............ ............ 
19. การประชาสมัพนัธ์ของมหาวิทยาลยัมี
ความรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์ ............ ............ ............ ............ ............ 
20. การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบและ
ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
21. การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบและ
ประกาศผลสอบท่ีมหาวิทยาลยัมีความ
เหมาะสม  ............ ............ ............ ............ ............ 
22. การประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิสอบตรง
ตามวนัเวลาท่ีก าหนด ............ ............ ............ ............ ............ 
23.การประกาศผลการสอบตรงตามวนั
เวลาท่ีก าหนด ............ ............ ............ ............ ............ 
24. มหาวิทยาลยัได้แจ้งเอกสารท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในวนัรายงานตวัให้ทราบ
ลว่งหน้าทนัเหตกุารณ์ ............ ............ ............ ............ ............ 
25. มหาวิทยาลยัได้แจ้งก าหนดวนัเวลา
และสถานท่ีรายงานตวัให้ท่านทราบอยา่ง
ละเอียดชดัเจน ............ ............ ............ ............ ............ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการรับสมัคร 
26.มีรายละเอียดของขัน้ตอนการรับสมคัร
ชีแ้จงชดัเจน ครบถ้วน ............ ............ ............ ............ ............ 
27. การก าหนดคณุสมบตัขิองผู้สมคัรมี
ความเหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
28. ราคาคา่สมคัรมีความเหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
29. ระยะเวลาในการรับสมคัรมีความ
เหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
30. ระยะเวลาในการจ่ายคา่ธรรมเนียม
การสมคัรมีความเหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
31. ขัน้ตอนการสมคัรทางอินเทอร์เน็ตมี
ความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
32. ขัน้ตอนการสมคัรทางไปรษณีย์มี
ความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
33. การจา่ยคา่ธรรมเนียมการสมคัรทาง
ธนาคารมีความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
34. การจา่ยคา่ธรรมเนียมการสมคัรทาง
ไปรษณีย์มีความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
35. การเข้าถึงเวปไซต์รับสมคัรสอบมี
ความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
36. การตรวจสอบข้อมลูการสมคัรผา่น  
เวปไซต์มีความสะดวก ............ ............ ............ ............ ............ 
ด้านการจัดสอบ 
37. วนัเวลาในการสอบมีความเหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
38 สถานท่ีจดัสอบมีความเหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

39. ระยะเวลาในการสอบมีความ
เหมาะสม ............ ............ ............ ............ ............ 
40. ระเบียบปฏิบตัใินการสอบมี
รายละเอียดชีแ้จงชดัเจน ............ ............ ............ ............ ............ 
41. กรรมการคมุสอบมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัระเบียบการสอบ สามารถชีแ้จง
ให้ผู้ เข้าสอบเข้าใจเป็นอย่างดี ............ ............ ............ ............ ............ 
42. ผู้สมคัรทราบวนั เวลา และสถานท่ี
สอบสมัภาษณ์ล่วงหน้าอยา่งละเอียด
ชดัเจน ............ ............ ............ ............ ............ 
43. ผู้สมคัรทราบถึงเอกสารท่ีต้องน าไปใน
วนัสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบตัิ ............ ............ ............ ............ ............ 
44. ผู้สมคัรทราบข้อปฏิบตัสิ าหรับผู้ เข้า
สอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบตัิ ............ ............ ............ ............ ............ 
45. มหาวิทยาลยัได้แจ้งสถานท่ีสอบ
คดัเลือกให้ผู้สมคัรทราบลว่งหน้า ............ ............ ............ ............ ............ 
46. ผู้สมคัรทราบลว่งหน้าถึงแผนผงัแสดง
ท่ีตัง้อาคารสถานท่ีท่ีใช้ในการสอบ ............ ............ ............ ............ ............ 
47. เนือ้หาข้อสอบเป็นการวดัคณุสมบตัผิู้
เข้าเรียนในสาขาท่ีเลือกสอบ ............ ............ ............ ............ ............ 
48. เนือ้หาของข้อสอบเป็นการวดั
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ............ ............ ............ ............ ............ 
49. เนือ้หาของการสอบเป็นการวดัความรู้
ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ............ ............ ............ ............ ............ 
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ส่วนที่ 6 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ค่าความเช่ือม่ันและค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
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1. คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.9694 
2. ค าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ 

ข้อ คา่อ านาจจ าแนก ข้อ คา่อ านาจจ าแนก 
1 6.883 26 8.487 
2 4.649 27 7.070 
3 7.290 28 5.981 
4 8.340 29 6.403 
5 6.930 30 6.851 
6 6.318 31 9.303 
7 8.009 32 6.872 
8 9.770 33 6.726 
9 8.558 34 7.656 
10 6.971 35 6.222 
11 9.472 36 7.849 
12 8.436 37 7.849 
13 3.060 38 8.505 
14 6.398 39 7.601 
15 4.564 40 8.122 
16 5.188 41 9.499 
17 5.477 42 8.474 
18 5.613 43 8.215 
19 6.621 44 6.201 
20 7.728 45 6.900 
21 9.997 46 7.174 
22 9.989 47 6.766 
23 10.672 48 6.689 
24 9.270 49 7.257 
25 11.399   
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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