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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาเพ่ือค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการตัดสินใจเลือกสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเหตุผลของการเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

เพ่ือนําผลที่ได้จากการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การรับ

นักศึกษาเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษา       ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ที่ 

สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554  

จํานวน 1,008 คน  โดยรวบรวมข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถามบนระบบ Internet เว็บไซต์              

http://www3. reg.cmu.ac.th/survey54 ซ่ึงมีผู้สละสิทธิ์ที่ Login  เข้าระบบเพ่ือกรอกข้อมูล

แบบสอบถามจํานวน 636 คน  คณะผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ    

สําหรับการเปรียบเทียบระหว่างสาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามตัวแปรที่กําหนด

ไว้ในวัตถุประสงค์  คณะผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าไคสแควร์  (Chi-Square  Test)  

         ผลการศึกษาพบว่าคณะท่ีมีผู้สละสิทธ์ิมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์  รองลงมา คือ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 

ตามลําดับ ผู้สละสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเขตภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตามลําดับ    

สําหรับผลการศึกษาตัวแปรตามวัตถุประสงค์ปรากฏผลดังนี้ 

 1. สาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา  2554 พบว่าสาเหตุสําคัญเนื่องจากการขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา รองลงมา คือ 

ผู้สละสิทธิ์คิดว่าคณะ หรือสาขาวิชาที่สอบได้เมื่อเรียนจบแล้วหางานทํายาก   
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2. การเปรียบเทียบสาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจําแนกตามคณะที่สอบได้         

พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 2 สาเหตุ คือ สาเหตุที่ผู้สละสิทธิ์

ต้องการเปิดโอกาสให้พ่ีหรือน้องได้เรียนมากกว่า และสาเหตุต้องการทดสอบความรู้ ไม่สนใจที่

จะเข้าศึกษาจริงๆ    

3. การเปรียบเทียบสาเหตุการสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจําแนกตามภูมิภาค       

พบว่ามี 1 สาเหตุ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ สาเหตุที่ผู้สละสิทธ์ิ

คิดว่าคณะหรือสาขาวิชาที่สอบได้ เมื่อเรียนจบแล้วหางานทํายาก และยังพบอีกว่า 

มี 3 สาเหตุ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ สาเหตุเนื่องจากขาดทุน

ทรัพย์ในการศึกษา, สาเหตุที่ผู้สละสิทธิ์ไม่ชอบคณะ/สาขาวิชาที่สอบได้ และสาเหตุที่ผู้สละสิทธิ์

ไม่ชอบระบบการรับน้อง    

 4. การศึกษาเหตุผลในการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของผู้สละสิทธิ์จําแนกตาม

สถาบัน    พบว่าผู้สละสิทธิ์ส่วนใหญ่เลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอันดับแรก รองลงมา 

คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัย-

ศิลปากร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

5. บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พบว่าตัวนักศึกษาเองมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  รองลงมา คือ บิดามารดา หรือผู้ปกครอง     

รองถัดลงมาคือ  บุคคลที่ผู้สละสิทธิ์สนิท หรือให้ความเคารพนับถือ ส่วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อ 

การตัดสินใจสละสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คือ เพื่อน 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to identify the factors that influenced the students’ decision 
in disclaiming their chance and to identify their reasons to select another institution of 
higher education. The results of this research would be analyzed to find effective ways 
to develop the process of student admission of CMU.  Populations used in this study 
involved 1,008 students who disclaimed themselves from attending undergraduate 
programs at CMU in the academic year of 2011. The researchers gathered information 
from a set of questionnaires stated at http://www3.reg.cmu.ac.th/survey54, in which 636 
out of 1,008 filled up the answers.  The obtained data was subsequently analyzed by 
means of frequency and percentages. Furthermore, the researchers adopted the method 
of Chi-Square Test to compare the variable factors that caused the disclamation. 
 According to the study, it found that the highest numbers of the disclaimers were 
those who had been admitted to the Faculties of Science, Engineering, Humanities, 
Associated Medical Sciences and Economics. The study also found that the majority of 
the disclaimers had attended schools in the north. The second highest numbers had 
attended schools in the central, northeast, west, east, and south of Thailand, 
respectively. The study results relating to the objective variables were as follows: 

1. The Causes of Disclamation 
The main causes of disclamation due to the students’ financial problems. 
The secondary cause was that the students thought they would have 
difficulties to find jobs after graduating from the faculties or departments they 
admitted to. 
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2. Comparison of Causes of the Disclamation, Classified by Faculties 
The study found that the causes of disclamations at each faculty were 
statistically different at 0.05 in significant.  These involved 2 causes: giving 
opportunity to their siblings to be admitted into CMU and self-test, not 
anticipated attending CMU. 

3. Comparison of Causes of the Disclamation, Classified by regions 
The study found that, at statistical level at 0.05, there was only one cause.  
It was that the students thought they would have difficulties to find jobs after 
graduating from the faculties or departments they admitted to.  At statistical 
level at 0.01, there were 3 causes: financial problems, their dislike of the 
faculty or department they admitted to, and the dislike of the freshman-
welcoming system at CMU. 

4. Reasons of Selecting the Other Institutions of Higher Education, 
Classified by Institutions 
It found that the majority of the disclaimers selected Thammasat University, 
instead. The others selected Chulalongkorn University, Mahidol University, 
Naresuan University, Silpakorn University, King Mongkut,s Institute of 
Technology Ladkrabang, and Rajabhat University, respectively. 

5. Dominant Persons in the Students’ Decision to Disclaim. 
The main dominant persons were the student themselves. The others were 
the students’ parents and their close persons or respective persons, 
respectively. The non-influential persons were friends. 
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