
ความตรงเชิงพยากรณของคะแนนสอบเขามหาวิทยาลยั และการถวงน้ําหนกัรายวิชาที่
เหมาะสม ในการสอบคัดเลือกเขาศกึษาตอคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 เจริญพร แกวละเอียด 1  พงศศักดิ์ ดานเดชา 2

1  นักวิชาการศึกษา       2 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทย ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
 
บทนํา 

ระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ดีตองสามารถคัดเลือกผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

สาขาวิชา  วิชาชีพแพทยเปนสาขาวิชาหนึง่ที่สังคมใหความคาดหวังสงู การผลิตบัณฑิตแพทยทีม่ี

คุณภาพจําเปนตองอาศัยกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสมเพื่อใหไดผูเรียนที่มีทัง้ความรูและคุณธรรม 

ปจจุบันสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปดโอกาสใหแตละมหาวิทยาลยัและคณะตาง ๆ 

สามารถกําหนดวิชา และสามารถถวงน้าํหนกัคะแนนของแตละวิชาได  โดยจะเริ่มดําเนนิการคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2549 ทั้งนี้การนําระบบกลางการรับนิสิต

นักศึกษา หรือระบบแอดมิชช่ัน (Admission) ไดแบงรายละเอียดการสอบออกเปน 9 กลุมสาขาวชิา 

โดยกลุมที่ 1 เปนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิค

การแพทย  สหเวชศาสตร สาธารณสุขศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร สัตวแพทยศาสตร เทคนิค

การสัตวแพทย  กําหนดองคประกอบและคารอยละดังนี้ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา(GPAX) รอยละ 10   คะแนนผลการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA) 5 กลุมสาระวิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม

ศึกษา คณิตศาสตร วทิยาศาสตร กลุมละ 4 % เทากันรวมน้ําหนัก 20% สอบการสอบ O-NET จํานวน 

5 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศกึษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร กลุมละ 7% รวม 

35% และการสอบ A-NET จํานวน 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาอังกฤษ 10% คณิตศาสตร 10%

วิทยาศาสตร 15% รวม 35%  ในขณะที่อีก 8 กลุมสาขา ไดกําหนดรายละเอยีดองคประกอบและคา

รอยละของกลุมสาขาวชิาที่แตกตางกนั(http:ntthailand.mymaindata.com) 

คณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวิธกีารคัดเลือกนักศกึษาเขาศึกษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2549 3 วิธ ีคือ วิธสีอบตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํานวน 55 คน วิธีสอบตรงของมหาวทิยาลัย โดยเลือก สน.ของแพทยชนบท รับ 30 คน และวธิีสอบ

ตรงของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย จํานวน 55 คน โดยกําหนดน้าํหนกัคะแนนในแตละ

องคประกอบดังนี้ คือการสอบคัดเลือกโดยวิธีโควตาพืน้ที/่แพทยชนบท โดยมีสัดสวนองคประกอบ O-



NET ,A-NET ,GPAX เทากบั 45:45:10 ในขณะที่การรับโดยวิธีสอบตรงของกลุมสถาบัน (Direct 

Admission) A-NET  และการสอบวิชาเฉพาะ เทากับ 70:30 โดยไมนาํคะแนนการสอบ O-NET มา

รวมคะแนนแตมีเงื่อนไขวาผูสอบตองไดคะแนนสอบมากกวารอยละ 60 (http://medinfo.psu.ac.th) 

การถวงน้ําหนกัรายวชิาที่เหมาะสมอาจเปนปจจัยหนึ่งทีช่วยใหระบบการคัดเลือกไดผูเรียนที่

เหมาะสมในแตละคณะหรือสาขาวิชา ดงันั้นการศึกษาความตรงเชงิพยากรณของคะแนนสอบเขา

มหาวิทยาลยักับผลการเรียนในชัน้ปที1่ และการถวงน้ําหนกัรายวิชาทีเ่หมาะสม จะเปนประโยชน

โดยตรงตอการกําหนดรายวชิาและการถวงหาน้าํหนักคะแนนรายวิชาในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ

ในคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความตรงเชิงพยากรณ  ของคะแนนสอบเขามหาวิทยาลัย กบั ผลการเรียนใน

ชั้นป1 

2. เพื่อถวงหาน้ําหนกัรายวิชาในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 
 
วิธีการศึกษา  

ทําการศึกษาโดยนําคะแนนแตละรายวิชาที่ใชการสอบคดัเลือกเขาศึกษาในคณะ

แพทยศาสตร ของนักศึกษาแพทย 2 รุน คือรุนปการศึกษา 2546 และ 2547 จํานวน 292 คน  หาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธพหุคณูระหวางคะแนนสอบในแตละรายวิชากบั ดัชนีประจําภาคที่ 1, 2 และ

ดัชนีสะสมชัน้ปที่ 1 โดยใชการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis) โดยวิธ ีstepwise   และทํา

การวิเคราะหเพื่อหาน้าํหนักแตละรายวิชา 2 วิธี คือการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

( confirmatory  factor analysis) โดยนําคาน้าํหนักองคประกอบ( factor loading) ที่ไดมาปรับเปน

รอยละ และวธิีการวิเคราะหการถดถอย ทาํการคัดเลือกตัวแปรเขาสมการโดยวธิี enter  
 
ประชากรที่ศกึษา 
 นักศึกษาแพทยชั้นปที ่1   ซึ่งไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา   ในคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปการศึกษา 2546 และ 2547 จํานวน 292 คน  
 
ตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้งนี้กาํหนดตัวแปรดังนี ้



ตัวแปรอิสระ คือคะแนนสอบเขาคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร จาํนวน  7 

รายวิชา คือ วชิาภาษาอังกฤษ เคม ี ฟสิกส ภาษาไทย สังคม ชวีวทิยา คณิตศาสตร 

 ตัวแปรตามคือ เกรดเฉลี่ยดชันีประจําภาคที่ 1และ 2 และดัชนีสะสมชั้นปที ่1 
 
สถิติวิเคราะห 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิSPSS version 13.0 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหประกอบดวย คารอยละ คาเฉลีย่ (mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพือ่อธิบายลักษณะ

ของคะแนนสอบเขามหาวทิยาลัย และเกรดเฉลี่ยชั้นปที่ 1  ทําการวิเคราะหการถดถอย (regression 

analysis) โดยวิธี stepwise เพื่อหาความตรงเชิงพยากรณของคะแนนสอบเขามหาวทิยาลยั  วิเคราะห

องคประกอบเชิงยนืยนั ( confirmatory  factor analysis) ทําการสกัดปจจัย(Factor Extraction)โดย

วิธี Principle Component Analysisและทําการหมุนแกน(Factor Rotation) โดยวธิี Varimax เพื่อหา

น้ําหนกัคะแนนแตละรายวชิาที่ใชในการสอบเขามหาวทิยาลัย  
 
ผลการศกึษา   

จากการศึกษาพบวา คะแนนสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ในคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั- 

สงขลานครนิทร ของกลุมตัวอยางในการศึกษาในแตละรายวิชาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือ

วิชาภาษาองักฤษ (mean = 68.27,SD =11.09)  เคมี (mean = 66.07,SD =9.87)  ฟสิกส(mean = 

65.38,SD =12.11)  ภาษาไทย (mean = 64.30,SD =5.24)  สังคม (mean = 59.34,SD =6.25)  

ชีววทิยา (mean = 54.85,SD =9.11)  คณิตศาสตร (mean = 51.68,SD =10.45)  และมีคาเฉลี่ยดัชนี

ประจําภาคที ่1และ 2 และดัชนีสะสมชัน้ปที่ 1 เทากับ 3.25, 3.50,3.37 ตามลาํดับ 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณโดยวิธ ีstepwise พบวาคะแนนสอบคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลยั ที่สามารถพยากรณผลการเรียนของนักศกึษาแพทยทัง้ดัชนีประจําภาคและดัชนีสะสม

ชั้นปที ่1 ไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ วิชาฟสิกส  คณิตศาสตร  ภาษาไทย  โดยมี

สมการพยากรณดัชนีประจําภาคที่ 1 (GPA1)  Y =0.903 +0.0097(Phy)+ 

0.0141(Thai)+0.0074(Math)+0.0070(Social)  ดัชนีประจําภาคที ่2 (GPA2) Y =2.158 

+0.0036(Phy)+ 0.0142(Thai)+0.0037(Math) และดัชนีสะสมชัน้ปที ่1 (CGPA)  Y =1.642 

+0.0069(Phy)+ 0.0151(Thai)+0.0059(Math) โดยมีอํานาจในการพยากรณรอยละ 22.9,10.5,18.1 

ตามลําดับ ดงัตาราง 1   

 

 



 

ตาราง 1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของตัวพยากรณกับตัวแปรเกณฑ ดวยเทคนิค  

Stepwise 
เกณฑ รายวิชา ที่ได

เขา 
สมการ 

b β   
 
 

t   F
 
 P

 
 

ดัชนีประจําภาค1 
GPA1) (

Physic 0.0097 .290 5.098 
** 

 Thai 0.0141 .181 3.366** 
 Math 0.0074 .192 3.348** 
 Social 0.0070 .109 1.996* 

.229  0.000 

 Constant = 0.90 2  .  F 53* =3    R  = 229   = 21.3 *   P  0.000 
ดัชนีประจําภาค 2 GPA2 Physic 0.0036 .140 2.285 

** 
 Thai 0.0142 .238 4.267** 
 Math 0.0037 .125 2.050* 

.105 11.259** 0.000 

 Constant = 2.15 2 .1 F 59**  8   R  = 05   = 11.2    P = 0.000 
ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นปที่ 
1  (CGPA) 

Physic 0.0069 .248 4.228 
** 

 Thai 0.0151 .232 4.341** 
 Math 0.0059 .181 3.086* 

.181 21.286** 0.000 

 Constant = 1.642   R2 = .105   F = 11.259**   P = 0.000 
 ** p< .01      * p< .05  

 

ผลการวิเคราะหเพื่อหาน้ําหนักรายวิชาในการสอบคัดเลือก โดยการวิเคราะหการถดถอยดวย

วิธี enter พบวาไดคาน้ําหนักถดถอยพหุ (β ) ดังสมการ  Y = 0.233(Physic) +0.207 (Thai) + 

0.154(Math) + 0.083(Social) + 0.081(Chem) -0.085(Eng) +0.019(Bio) โดยคะแนนสอบเขาทั้ง 7 

วิชาสามารถรวมกนัพยากรณดัชนีสะสมชัน้ปที ่1 ไดรอยละ 20.0 (R2=.200  F = 10.115 ** p =0.000 ) 

ดังตาราง 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 2 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของตัวพยากรณกับตัวแปรเกณฑ ดวยเทคนิค 

enter  

GPA 

SCORE 

ดัชนีประจําภาค 1 

(GPA1) 

 

ดัชนีประจําภาค 2 

(GPA2) 

ดัชนีสะสมชัน้ปที่ 1 

(CGPA) 

 β b t β b t β b t 

Thai .177 .014 3.234 ** .232 .014 3.939** .207 .013 3.696** 

Social .103 .007 1.770 .035 .002 .559 .083 .004 1.392 

English -.049 -

.002 

-.891 -.115 -

.003 

-1.959 -.085 -.002 -1.506 

Math .174 .007 2.976** .112 .003 1.788 .154 .005 2.579* 

Chemistry .098 .004 1.5657 .047 .001 .739 .081 .002 1.343 

Physic .267 .009 4.393** .141 .004 2.160* .233 .006 3.739** 

Biology .012 .001 .196 .026 .001 .391 .019 .0007 .297 

 

 

Constant = .861     

R2 = .239 

F   =12.763 ** 

Constant = 2.173      

R2 =.119 

F   =  5.506** 

Constant = 1.499      

R2=.200 

F = 10.115 ** 

 ** p< .01      * p<  0.05  

  สวนผลการวเิคราะหปจจัยพบวา ประกอบดวย 2 กลุมปจจัย (factor) ซึ่งสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรไดรอยละ  51.894 โดยกลุมปจจัยที ่1 ประกอบดวย วิชาฟสิกส 

คณิตศาสตร เคมี    กลุมปจจัยที ่2 ประกอบดวยวิชาสังคม ภาษาไทย ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ แตละ

ปจจัยสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรไดรอยละ  27.143 และ 24.751 ตามลําดับ ดัง

ตาราง  3 

โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ( factor loading) แตละรายวิชาดังนี้ ฟสิกส = 0.809  สังคม = 0.758   

คณิตศาสตร = 0.728 ภาษาไทย = 0.696 เคมี = 0.677  ชีววิทยา = 0.657   ภาษาอังกฤษ = 0.442 

ดังตาราง 4 นาํคาที่ไดเทียบสัดสวนเปนรอยละดังนี้ คือรอยละ 17 ,16 , 15 ,15 ,14 ,14 , 9 ตามลําดับ 

ดังแผนภูมิ 1 

 

 



ตาราง 3 คาสถิติแตละปจจัยกอนและหลงัการสกัดปจจัยโดยวิธ ีPrinciple Component 

Total Variance Explained

2.306 32.949 32.949 2.306 32.949 32.949 1.900 27.143 27.143
1.326 18.945 51.894 1.326 18.945 51.894 1.733 24.751 51.894

.879 12.562 64.456

.727 10.385 74.841

.684 9.778 84.619

.551 7.876 92.495

.525 7.505 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 
ตาราง 4 คาน้าํหนักองคประกอบ ( factor loading) เมื่อหมุนแกนโดยวิธี Varimax 

Rotated Component Matrix a

.809  

.728  

.677 .207
 .758
 .696

.395 .657

.253 .442

phy
math
che
social
thai
biology
english

1 2
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a.  
 
แผนภูมิ 1 รอยละแตละรายวิชาที่ใชในการกําหนดน้าํหนักรายวิชาในการสอบคัดเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงัคม, 16

คณิตศาสตร, 15
ภาษาไทย, 15

เคมี, 14

ชีววิทยา, 14

ภาษาอังกฤษ, 9 ฟสกิส, 17

 
 
 



สรุปผลการศกึษา  
จากการศึกษาพบวาคะแนนสอบเขาศึกษาตอรายวิชาที่สอบคัดเลือกเขามหาวทิยาลยั 3 

รายวิชา คือ ฟสิกส  ภาษาไทย คณิตศาสตร  สามารถพยากรณผลสัมฤทธิก์ารเรียนของนักศึกษา

แพทยทั้งดัชนปีระจําภาคและดัชนีสะสมชัน้ปที ่1 ไดอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และควร

ถวงน้ําหนักคะแนนในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในแตละรายวิชาไมเทากัน   

 
การอภิปรายผล 
 ตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทยเห็นสมควรปรับเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือกรวม(Entrance) ไปสูระบบกลางการรบั

นิสิต/นักศึกษา  (Admission) เพื่อใหสอดคลองกับหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

โดยเริ่มใช ตั้งแตปการศึกษา 2549 โดยกาํหนดองคประกอบและคารอยละของกลุมสาขาวชิา

วิทยาศาสตรสุขภาพ ในสวนของผลการทดสอบทางการศกึษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O-NET จํานวน 5 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร กลุมละ 7% รวม 35%  การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันสูง 

(Advanced National Educational Test :  A-NET) จํานวน 3 กลุมสาระ ไดแก ภาษาอังกฤษ 10% 

คณิตศาสตร 10%วิทยาศาสตร 15% รวม 35%นั้น จากผลการศึกษาครั้งนีพ้บวาคะแนนสอบคัดเลือก

เขาศึกษาตอในคณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 3 รายวิชา คือ ฟสิกส  ภาษาไทย 

คณิตศาสตร  สามารถพยากรณผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาแพทยทั้งดัชนีประจําภาคและดัชนี

สะสมชั้นปที่ 1 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01ซึ่งสอดคลองกับผลการวเิคราะหองคประกอบ

ที่ชี้ใหเหน็วารายวิชาดังกลาวมีคาน้ําหนกัคะแนนสงูกวารายวิชาอื่น ๆ อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้

เปนการศึกษาขอมูลคะแนนการสอบเขามหาวิทยาลัยในระบบ Entrance ระบบเดิม จึงควรมีการ

ติดตามคะแนนการสอบคัดเลือกเขามหาวทิยาลยัในระบบใหมที่ใชในปการศึกษา 2549 อีกครั้ง เพื่อให

เกิดความแมนยํามากขึ้นในการตัดสินใจกาํหนดน้าํหนักรายวิชาที่ตางกัน ในการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษาตอในคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
  

 


