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บทคัดย่ อ
ก ารศึ ก ษ านี้ มี วั ต ถุ ป ระ ส งค์ เ พื่ อ วิ เ ค ราะ ห์ ค่ าใช้ จ่ าย ข อ งนั ก ศึ ก ษ าส าข าวิ ท ย าศ าส ต ร์
มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ และต้นทุ นส่ วนบุ ค คลในการศึ ก ษาสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี
ระดับ ปริ ญ ญาโท และระดับ ปริ ญญาเอก มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ ในปี งบประมาณ 2558 (1 ตุ ลาคม
2557 – 30 กัน ยายน 2558) การวิ เคราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยประกอบด้ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรงและค่ า ใช้ จ่ า ย
ทางอ้อม โดยอาศัยประกาศค่าธรรมเนี ยมทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่ วนบุคคลของนักศึกษา และใช้
เครื่ องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ จานวน 464 ตัวอย่าง นามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณที่ได้ นาเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบของตาราง ร้อยละและค่าเฉลี่ย จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ผลการศึกษาดังนี้
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พบว่าสาขาวิช าที่ มี ค่ าใช้จ่ายของนัก ศึ กษาตลอดหลัก สู ตรเฉลี่ ยต่ อคน
เรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้ อ ยดัง นี้ 1) สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เท่ า กับ 484,504.56 บาท
2) สาขาวิ ช าเคมี เท่ า กับ 471,086.6 บาท 3) สาขาวิ ช าเคมี อุ ต สาหกรรม เท่ า กับ 462,343.97 บาท
4) สาขาวิช าธรณี วิท ยา เท่ ากับ 451,691.16 บาท 5) สาขาวิช าอัญ มณี วิท ยา เท่ ากับ 446,871.96 บาท
6) สาขาวิ ช าฟิ สิ กส์ เท่ า กั บ 440,113.92 บาท 7) สาขาวิ ช าสั ต ววิ ท ยา เท่ า กั บ 421,118.92 บาท
8) สาขาวิ ช าชี ว เคมี แ ละชี ว เคมี เทคโนโลยี เท่ า กับ 419,847.48 บาท 9) สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา เท่ า กับ
413,277.16 บาท10) สาขาวิ ช าสถิ ติ เท่ า กั บ 404,622.32 บาท 11) สาขาวิ ช าวัส ดุ ศ าสตร์ เท่ า กั บ
399,016.56 บาท 12) สาขาวิชาจุ ลชี ววิท ยา เท่ ากับ 397,856.32 บาท และ 13) สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
เท่ากับ 391,269.2 บาท การศึ กษาระดับปริ ญญาโท พบว่าสาขาวิชาที่ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอด
หลัก สู ต รเฉลี่ ย ต่ อ คนเรี ย งล าดับ จากมากไปหาน้ อ ยดัง นี้ 1) สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้อ ม
ง

เท่ า กับ 502,032 บาท 2) สาขาวิ ช าวัส ดุ ศ าสตร์ เท่ า กับ 437,736 บาท 3) สาขาวิช าชี ววิ ท ยา เท่ า กับ
427,060 บาท 4) สาขาวิชาเคมี เท่ากับ 377,216 บาท และ5) สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ เท่ากับ 362,633.6
บาท และการศึกษาระดับปริ ญญาเอก พบว่าสาขาวิชาที่มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสู ตรเฉลี่ ย
ต่อคนเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เท่ากับ 704,542.8 บาท 2) สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ยา เท่ า กับ 630,206.4 บาท 3) สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เท่ า กับ 625,992 บาท 4) สาขาวิช าเคมี
เท่ากับ 616,488 บาท และ5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เท่ากับ 540,195 บาท
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ABSTRACT
This study aimed to analysis the educational and personal cost of student’s science studying
bachelor’s, master’s and doctoral degrees in Faculty of science, Chiang Mai University. To analysis
the direct and indirect cost, the 464 samples of students that informed about Fee-based educational
and personal expense and studying in budget year 2015 (during 1st October 2014 – 30th September
2015) were collected and analyzed. The data is presented in the form of tables and averages. The
study has results are as following;
In case of bachelor’s degree found that subjects with the cost of the students throughout the course
of the average person sort from high to low as follows: 1) Computer science equivalent of
484,504.56 baht 2) Chemistry of 471,086.6 baht 3) Industrial Chemistry was 462,343.97 baht. 4)
Geology of 451,691.16 baht 5) Gemology of 446,871.96 baht 6) Physics was 440,113.92 baht 7)
Zoology of 421,118.92 baht 8) Biochemistry and Biochemical Technology of 419,847.48 baht 9)
Biology equal. 413,277.16 baht 10) Statistics of 404,622.32 baht 11) Materials Science was
399,016.56 baht 12) Microbiology of 397,856.32 baht and 13) Mathematics equals 391,269.2 baht.
For master’s degree found that subjects with the cost of the students throughout the course of the
average person sort from high to low as follows: 1) Environmental Sciences of 502,032 baht
2) Materials Science at 437,736 baht 3) Biology equal to 427,060 baht 4) Chemistry of 377,216 baht
and 5) Mathematics is 362,633.6 baht.

ฉ

In addition, the Ph.D. found that subjects with the cost of the students throughout the course of the
average person sort from high to low as follows: 1) Materials Science at 704,542.8 baht 2) Biology
equals 630,206.4 baht 3) Mathematics equal to 625,992 baht 4) Chemistry of 616,488 baht and
5) Environmental Sciences at 540,195 baht.
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