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บทคดัย่อ 

ก าร ศึ กษ า น้ี มี ว ัต ถุ ป ระส งค์ เพื่ อ วิ เค ร าะ ห์ ค่ าใช้ จ่ ายข อ งนั ก ศึ ก ษ าส าข าวิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และต้นทุนส่วนบุคคลในการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 
ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 
2557 – 30 กันยายน 2558) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่าย
ทางออ้ม โดยอาศยัประกาศค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลของนกัศึกษา และใช้
เคร่ืองมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 464 ตวัอย่าง น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได ้น าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบของตาราง ร้อยละและค่าเฉล่ีย จากการวเิคราะห์ขอ้มูลไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่าสาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตรเฉล่ียต่อคน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 484,504.56 บาท           
2) สาขาวิชาเคมี เท่ากับ 471,086.6 บาท 3) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เท่ากับ 462,343.97 บาท          
4) สาขาวิชาธรณีวิทยา เท่ากับ 451,691.16 บาท 5) สาขาวิชาอญัมณีวิทยา เท่ากับ 446,871.96 บาท      
6) สาขาวิชาฟิ สิกส์  เท่ ากับ  440,113.92 บาท 7) สาขาวิชาสัตววิทยา เท่ ากับ  421,118.92 บาท               
8) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เท่ากับ 419,847.48 บาท 9) สาขาวิชาชีววิทยา เท่ากับ 
413,277.16 บาท10) สาขาวิชาสถิติ  เท่ ากับ  404,622.32 บาท 11) สาขาวิชาว ัส ดุศาสตร์ เท่ ากับ 
399,016.56 บาท 12) สาขาวิชาจุลชีววิทยา เท่ากบั 397,856.32 บาท และ 13) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เท่ากบั 391,269.2 บาท การศึกษาระดบัปริญญาโท พบว่าสาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอด
หลักสูตรเฉล่ียต่อคนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี  1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
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เท่ากับ 502,032 บาท 2) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ เท่ากับ 437,736 บาท 3) สาขาวิชาชีววิทยา เท่ากับ      
427,060 บาท 4) สาขาวิชาเคมี เท่ากบั 377,216 บาท และ5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากบั 362,633.6 
บาท และการศึกษาระดบัปริญญาเอก พบวา่สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย
ต่อคนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 1) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ เท่ากบั 704,542.8 บาท 2) สาขาวชิา
ชีววิทยา เท่ากับ 630,206.4 บาท 3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 625,992 บาท 4) สาขาวิชาเคมี 
เท่ากบั 616,488 บาท และ5) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม เท่ากบั 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. 
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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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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ปัจจยัท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศชาติและพฒันาคุณภาพชีวิตไปสู่
การกินดี อยู่ดี ของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือการมีฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
เขม้แข็ง ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา่วิทยาศาสตร์มีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศชาติและชีวิตมนุษย ์การ
เรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะท าให้เกิดความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้ชีวิตมนุษยมี์
ความสะดวกสบายและมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน วิทยาศาสตร์ช่วยในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาอาชญากรรม เกิดการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน ช่วยให้การ
ติดต่อส่ือสาร การคมนาคม เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ การค้นควา้ทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิด
วิวฒันาการและความเจริญในดา้นการแพทย ์ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและเพิ่มทางเลือกในการรักษา
มากยิง่ข้ึน ลดอตัราการตายของประชากร รวมถึงการคน้ควา้ผลิตยารักษาโรคท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมถึงการไดรั้บความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัท าให้การศึกษาและการเรียนรู้กา้ว
ไกลด้วยเทคโนโลยีท าให้เร่ืองบางเร่ืองไม่ใช่เร่ืองท่ีไกลตวัเหมือนในอดีตอีกต่อไป ทั้งยงัก่อให้เกิด
อาชีพท่ีหลากหลายสาขา ช่วยแนะแนวอาชีพและเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติ วิทยาศาสตร์ช่วยให้
ผูบ้ริโภคมีสินคา้ท่ีสนองต่อความพึงพอใจท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจใช้การ
เลือกใชสิ้นคา้เจริญในดา้นต่างๆเช่น ทางการเกษตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซ่ึงในดา้นสังคมนั้น 
ในสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยวิทยาศาสตร์ บุคคลท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์จะ เป็นผู ้ท่ี มี
ความสามารถในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้านสุขภาพ อนามัย อาหารและการด ารงชีวิต 
วิทยาศาสตร์ส่งผลให้คนหันมาใส่ใจต่อสุขภาพมากยิ่งข้ึน วิทยาศาสตร์ท าให้คนไดพ้ฒันาวิธีคิด ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  มีทักษะส าคัญในการค้นควา้หาความ รู้ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลายและประจกัษ์
พยานท่ีตรวจสอบได ้วทิยาศาสตร์เป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและ
เทคโนโลยีท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึนและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้
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วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่ยงัช่วยให้คนมีความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกต้องเก่ี ยวกับการใช้ป ระโยช น์  ก ารดูแล รักษา ตลอดจนการพัฒนาส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย ัง่ยืน และท่ีส าคัญยิ่งคือ  ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สามารถแข่งขนักบันานาประเทศและด าเนินชีวิตร่วมกันใน
สังคมโลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จดัไดว้า่เป็นคณะท่ีมีจ านวนรับผูเ้ขา้ศึกษาต่อในแต่ละปีเป็น
จ านวนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองรองจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ โดยไดมี้การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ใน
ปี พ.ศ. 2507 คณะวิทยาศาสตร์จึงเป็น 1 ใน 3 คณะท่ีมีการก่อตั้งพร้อมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน
ระยะแรกเร่ิมมี 5 หลกัสูตร คือ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววทิยา ฟิสิกส์ และธรณีวทิยา ในปัจจุบนัมี
การจดัการเรียนการสอนเป็น 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี ภาควิชาธรณีวิทยา 
ภาควิชาฟิสิกส์และวสัดุศาสตร์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้ น ในปี พ.ศ. 2517  คณะ
วทิยาศาสตร์นบัเป็นคณะแรกในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีเปิดท าการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท 
จ านวน 8 หลักสูตร และในปี พ.ศ. 2532 ก็เป็นคณะแรกท่ีมีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 
จ านวน 3 หลกัสูตร ปัจจุบนัหลกัสูตรการศึกษาในระดบัปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 13 หลกัสูตร 
ระดบัปริญญาโท 22 หลกัสูตร ระดบัปริญญาเอก 15 หลกัสูตร ซ่ึงพนัธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ 
จดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพในระดบัสากล รวมถึงการวิจยัท่ีมีคุณภาพในระดบั
สากล เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ พร้อมทั้ง
ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินภาคเหนือ ประเทศและ
ภูมิภาค รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินภาคเหนือ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื 

ในส่วนของการรับเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์นั้นจะมีในส่วนทั้งของการ
รับเขา้โดยผ่านมหาวิทยาลยักบัการรับเขา้จากโครงการต่างๆ ได้แก่  1) โครงการโอลิมปิกวิชาการ               
2) โครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) 3) โครงการพฒันาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา 
(โครงการกีฬา) 4) โครงการเพชรทองกวาว 5) โครงการรับนักเรียน ท่ี มีผลการเรียนดีของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการเรียนดี) 6) โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) 7) โครงการรับนกัเรียนเขา้ศึกษาโดยวธีิพิเศษ (วพ.) 8) โครงการพฒันา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และ9) โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) นอกจากการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ยงัได้จดัการศึกษาในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก โดยใช้
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วิธีการรับสมคัรทางตรง รวมถึงการรับมาจากการศึกษาต่อเน่ืองของโครงการในระดบัปริญญาตรีอีก
ดว้ย 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในปีพ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักวิจยัเผยแพร่
ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทางส่ือต่างๆ เช่น เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ วารสาร
ระดบัประเทศ และการประชุมวิชาการระดบัประเทศ ซ่ึงได้แก่ บทความวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบัสากลท่ีอยู่ในฐานขอ้มูล Scopus จ านวน 408 ผลงาน บทความวิจยัท่ีไดรั้บการ
อ้างอิง  (Citation) ใน  refereed journal ในฐานข้อมู ลระดับนานาชาติจ านวน  170 ผลงาน  ใน
ปีงบประมาณ 2557 มีการเสนอผลงานวจิยัภายในประเทศ จ านวน 64 ผลงาน และน าเสนอผลงานวิจยั 
ณ ต่างประเทศจ านวน 73 ผลงาน (คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2557) 

 
ท่ีมา : รายงานประจ าปีคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ , 2557 

ภำพที ่1.1 การเผยแพร่ผลงานวจิยั คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

จากขอ้มูลการส ารวจการมีงานท าของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ระดบัปริญญาตรีคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีผูท่ี้ท  างานแลว้ร้อยละ 55.15 ผูท่ี้ท  างานแลว้และก าลงัศึกษาต่อ
ร้อยละ 0.52 ผูท่ี้ไม่ไดท้  างานและไม่ไดศึ้กษาต่อร้อยละ 16.15 และผูท่ี้ก าลงัศึกษาต่อร้อยละ 28.18 และ
ส าหรับอตัราเงินเดือนท่ีได้รับของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากคณะ
วทิยาศาสตร์มีอตัราเงินเดือนมากกวา่ 16,000 บาท ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 39.51 รองลงมาคือท่ีอตัราเงินเดือน 
14,001 – 16,000 บาท ร้อยละ 27.16 ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพพนักงานบริษทัหรือองค์กรธุรกิจ
เอกชน ระดบัปริญญาโท มีผูท่ี้ท  างานแลว้ร้อยละ 54.05 ผูท่ี้ท  างานแลว้และก าลงัศึกษาต่อร้อยละ 1.80 
ผูท่ี้ไม่ได้ท  างานและไม่ได้ศึกษาต่อร้อยละ 23.42 และผูท่ี้ก าลังศึกษาต่อร้อยละ 20.72 และส าหรับ
อัตราเงิน เดือน ท่ี ได้ รับของผู ้ ท่ี ส า เร็จก ารศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ ผู ้ ท่ี ส า เร็จการศึกษาจาก                    
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คณะวิทยาศาสตร์มีอตัราเงินเดือนมากกว่า 16,000 บาท ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 77.42 รองลงมาคือท่ีอตัรา
เงินเดือน 14,001 – 16,000 บาท ร้อยละ 14.52 ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพขา้ราชการหรือพนักงาน
ของรัฐ ระดบัปริญญาเอก มีผูท่ี้ท  างานแลว้ร้อยละ 84.31  ผูท่ี้ไม่ไดท้  างาน ร้อยละ 13.73 และส าหรับ
อัตราเงินเดือนท่ีได้รับของผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ผู ้ท่ีส าเร็จการศึกษาจากคณะ
วทิยาศาสตร์มีอตัราเงินเดือนมากกวา่ 16,000 บาท ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 97.67 รองลงมาคือท่ีอตัราเงินเดือน 
12,001 – 14,000 บาท ร้อยละ 2.33 ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
(มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2558) 

การศึกษาจะช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง และในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าเป้าหมายท่ีแท้จริงของการพฒันาประเทศคือ การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีทางเลือกมากข้ึน มีทกัษะและมีความสามารถท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาตนเอง รวมทั้ งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่า ประเทศจะ
เจริญกา้วหนา้ไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคญั คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
จากการลงทุนทางการศึกษามีผลต่อการเพิ่มผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองตน้ จากการศึกษาของ คุซเนท 
(Simon Kuznet ) พบวา่สัดส่วนของผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองตน้ท่ีเกิดจากทรัพยากรอ่ืนไดล้ดลงจาก
ร้อยละ 45 เหลือร้อยละ 25 ในขณะท่ีทรัพยากรมนุษยท์  าให้ผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองตน้เพิ่มข้ึนจาก
ร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 75 นอกจากน้ีความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกี็มีส่วนส าคญัท่ีท า
ใหท้รัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัส าคญัต่อความกา้วหนา้ของประเทศ ถา้ทรัพยากรมนุษยไ์ดรั้บการพฒันา
และน าประโยชน์มาใช้อย่างเต็มท่ี การพฒันาประเทศโดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์
ประชาชาติเบ้ืองตน้และรายได้เฉล่ียต่อคนเพิ่มข้ึน จะท าให้ประชาชนสามารถแสวงหาความเป็น
เจ้าของสินค้าและบริการต่างๆอันจะน ามาซ่ึงความพอใจเป็นโอกาสในการเพิ่มทางเลือกของ
ประชาชนนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีอยูใ่นระดบัสูงไม่ไดห้มายความวา่ประชาชนจะมีความอยูดี่มีสุขตามไปดว้ย จึงท าให้มีการ
ปรับ เป ล่ียนกระบวนทัศการพัฒนาประเทศมาเป็นทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และมี
กระบวนการพฒันาท่ีบูรนาการทุกดา้นใหเ้ช่ือมโยงกนั (ประพนัธ์ ธรรมไชย, 2549 : 21; 33) 

การลงทุนเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษานั้นเป็นการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาทั้ งของบุคคลและสังคมร่วมกัน ในด้านสังคมการค านวณค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทาง
การศึกษานบัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับสถานศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีจดัการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากในอดีตมกัจะคิด
ว่าการจัดการศึกษาเป็นบริการสาธารณะไม่สามารถค านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
ประกอบกบัไม่สามารถตีค่าผลผลิตทางการศึกษาออกมาเป็นตวัเงินได ้แต่ในปัจจุบนัความคิดดงักล่าว
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองจากขอ้จ ากดัของทรัพยากรทางการเงินท่ีใช้ในการจดัการศึกษาหลกัวิชา
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เศรษฐศาสตร์จึงไดถู้กน ามาประยุกตใ์ช้ในทางการศึกษา เพื่อให้การจดัสรรทรัพยากรการเงินท่ีใชใ้น
การจดัการศึกษาท่ีมีอยู่อย่างจ ากดันั้น ให้มีความเสมอภาคและประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดย
ก าหนดค่าใชจ่้ายทางการศึกษาท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประพนัธ์ 
ธรรมไชย, 2549 : 123) 

ปัจจุบนัประเทศไทยให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ากข้ึน โดยจะเห็นได้จากตั้งแต่
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นต้นมา ได้เน้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์คุณภาพชีวิต การศึกษา และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจ งบประมาณ
ค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2553 – 2557 ของส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี 
แสดงไดด้งัขอ้มูลในตารางท่ี 1.1 

ตำรำงที ่1.1 งบประมาณรายจ่ายดา้นการศึกษาปีงบประมาณ 2553-2557 
                    หน่วย : ลา้นบาท 
การศึกษา ปีงบประมาณ 

2553 2254 2555 2556 2557 
1.ระดบัก่อนวยัเรียน ประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา 

282,212.1 311,529.
0 

341,316.1 368,163.2 383,557.
2 

2.ระดบัอุดมศึกษา 62,604.2 71,806.6 72,734.5 82,551.6 87,721.9 
3. การศึกษาไม่ก าหนดระดบั 2,052.8 2,472.6 2,262.7 2,610.8 2,720.3 
4.การบริการสนบัสนุนการศึกษา 22,471.5 22,747.4 14,199.0 22,135.7 23,508.6 
5.การศึกษาอ่ืน 9,784.2 15,006.4 13,971.2 18,465.8 21,011.1 
รวมการศึกษา 379,124.8 423,562.

0  
444,483.5 493,927.1 518,519.

1 
ร้อยละของงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี 

22.3 19.5 18.7 20.6 20.5 

ท่ีมา : ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี 

การศึกษาตน้ทุนการผลิตบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นับว่า
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากปัจจุบันบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็น
แรงงานท่ีมีความส าคญัต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นแรงงานท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันา
ประเทศชาติ อีกทั้งการค านวณตน้ทุนการผลิตบณัฑิตน้ี จะเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารว่าควรจะผลิต



 

6 

 

บณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นจ านวนเท่าไรเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบนั     

1.2 วตัถุประสงค์กำรศึกษำ 

1.2.1 ศึกษาตน้ทุนส่วนบุคคล ของการศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ ในระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญา
โท และระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.2.2 ศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยเก็บจากแบบสอบถาม 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. สามารถประเมินค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อหัวท่ีใช้ในศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกในมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐได ้

 2. เพื่อน าผลการวจิยัไปใชว้เิคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการส่งบุตรธิดาเขา้ศึกษาต่อทางสาขา
วทิยาศาสตร์ในระดบัมหาวทิยาลยัของผูป้กครอง 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ท าการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายการศึกษาต่อคนของนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดบัปริญญา
ตรีจ านวน 13 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาสถิติ 3) สาขาวชิาเคมี 4) สาขาวชิา
ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 5) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 6) สาขาวิชาชีววิทยา 7) สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์ 8) สาขาวิชาสัตววิทยา 9) สาขาวิชาฟิสิกส์ 10) สาขาวิชาธรณีวิทยา 11) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
12) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ และ 13) สาขาวชิาอญัมณีวทิยา  

1.4.2 ท าการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายการศึกษาต่อคนของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ ในระดบัปริญญาโท
และระดับปริญญาเอก จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาเคมี 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์                
3) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 4) สาขาวชิาชีววทิยา และ 5) สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

นักศึกษำ หมายถึง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ใน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ หมายถึง ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลต่อหน่วยนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ 
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โครงกำรเรียนล่วงหน้ำ (AP Program) หมายถึง โครงการท่ีร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและโรงเรียน
มธัยม ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนมธัยมศึกษาไดศึ้กษาวิชาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี 
ชั้นปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลยั ซ่ึงนกัเรียนจะไดเ้ป็นหน่วยกิตท่ีสะสมไวแ้ละไม่ตอ้งเรียนวิชาดงักล่าวซ ้ า
ในมหาวทิยาลยั ขณะเดียวกนัก็ไดห้น่วยกิตในวชิาระดบัมธัยมโดยไม่ตอ้งเรียนดว้ย 

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพเิศษทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) หมายถึง 
โครงการรับเขา้โดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะไดรั้บค่าใชจ่้ายส าหรับ
การศึกษา ไดแ้ก่ ค่าบ ารุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิตลงทะเบียน) และค่าหนงัสืออ่านประกอบ ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัว (ต่อปี) และทุนการศึกษาปริญญาตรี 87,600 บาท ปริญญาโท 104,400 บาทปริญญาเอก 
144,000บาท โดยเม่ือส าเร็จการศึกษา จะตอ้งปฏิบติังานในหน่วยงานทางวทิยาศาสตร์เป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 1 เท่าของระยะเวลาท่ีรับทุนในประเทศ ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของระยะเวลาท่ีรับทุนต่างประเทศ แต่
รวมเวลาไม่เกิน 10 ปี 

โครงกำรเพชรทองกวำว หมายถึง โครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผูไ้ด้รับ
คดัเลือกจะไดรั้บทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท โดยจะตอ้งมีผลการเรียนดีในแต่ละปีการศึกษาล าดบั
ขั้นสะสมเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.75 ผูท่ี้ไม่เป็นตามเง่ือนไขและลาออกจากโครงการก่อนส าเร็จการศึกษา 
ต้องชดใช้ทุนคืนเป็นเงินสองเท่าของทุนท่ีได้รับไปแล้ว เวน้แต่ว่าได้รับการพิจารณาให้ออกจาก
โครงการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นทุนท่ีไม่มีขอ้ผกูมดัใดๆ 
โครงการรับนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) หมายถึง โครงการ
รับเขา้โดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผูไ้ดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท 
โดยไม่มีขอ้ผกูพนั 

โครงกำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำโดยวิธีพิเศษ  หมายถึงผูท่ี้สมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะตอ้งสมคัรรับทุนในโครงการพฒันาและ
ส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพชรทองกวาว หรือ
โครงการรับนกัเรียนทุนมูลนิธิวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน (วคช.) อยา่งนอ้ยหน่ึงโครงการ
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บทที ่2 

แนวคดิทางทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวคิดทางทฤษฎ ี
แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ 
คือ แนวคิดเก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษา และทฤษฎีตน้ทุน 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการลงทุนทางการศึกษา 
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาทั้งโดยส่วนบุคคลและสังคม การ

ลงทุนทางการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์าจจะเป็นได้ทั้ งการบริโภคหรือการลงทุน ทั้งน้ี
เน่ืองจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการศึกษามีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. การศึกษาเป็นการบริโภค การท่ีครอบครัวได้ส่งบุตรธิดาได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ยงัผลให้ครอบครัวได้รับความพึงพอใจ หรือไดรั้บอรรถประโยชน์โดยตรงเช่นเดียวกบัการบริโภค
สินคา้และบริการต่างๆ เช่น ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น เกียรติยศช่ือเสียง ความสุขความช่ืนชม 
และความมีหนา้มีตาซ่ึงครอบครัวไดรั้บในขณะท่ีบุตรธิดาของตนก าลงัศึกษาอยู ่ดงันั้นความพึงพอใจ
ท่ีไดรั้บดงักล่าวจากการลงทุนทางการศึกษาจึงถือไดว้า่เป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 

2. การศึกษาเป็นการลงทุน การท่ีบุคคลลงทุนทางการศึกษาก็เพื่อให้ไดรั้บความรู้ ทกัษะใน
การประกอบอาชีพในอนาคต และมีรายไดม้ากกวา่บุคคลท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา รวมทั้งไดช่ื้อวา่เป็นคน
ท่ีมีการศึกษา ดังนั้ นการลงทุนทางการศึกษาจึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน นักเศรษฐศาสตร์ท่ี
สนับสนุนแนวคิดน้ี เช่น ชุลส์ท (Schultz) ท่ีได้ให้ความเห็นสนับสนุนว่ากระบวนการศึกษาเป็น
กระบวนการผลิตท่ีช่วยเปล่ียนแปลงมนุษยใ์ห้มีคุณภาพดีข้ึน ส่ิงท่ีผลิตข้ึนมามิใช่สินคา้แต่เป็นส่ิงท่ีนกั
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนัเรียกวา่ทุนมนุษย ์ดงันั้นการลงทุนทางการศึกษาจึงเป็นการลงทุนเพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพการผลิต (Labor Productivity) สูงข้ึน และได้รับผลตอบแทน
เพิ่มข้ึนในอนาคต จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าวว่ารายได้หน่วยสุดท้าย (Marginal income) จะ
เท่ากับผลิตภาพหน่วยสุดท้าย (Marginal productivity) เสมอในตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขนัอย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้น ถ้าสมมติว่าตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์ รายได้ท่ีบุคคลได้รับก็จะ
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สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลอนัเน่ืองมาจากการลงทุนทาง
การศึกษาไดด้งัภาพท่ี 2.1 (Schultz, 1961 อา้งถึงใน ประพนัธ์ ธรรมไชย, 2549 : 124) 
 
 
 
 
ท่ีมา : Cohn and Geske G (1990); ประพนัธ์ ธรรมไชย, 2549 : 124 

ภาพที ่2.1 ประสิทธิภาพในการผลิตของบุคคลอนัเน่ืองจากการลงทุนทางการศึกษา 

จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ไม่ไดมุ้่งหวงัให้เกิด
ผลตอบแทนในรูปตวัเงินจะเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค แต่ค่าใช้จ่ายในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
มุ่งหวงัให้เกิดผลตอบแทนในรูปตวัเงินแลว้จะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน แต่อยา่งไรก็ตามเป็นการ
ยากท่ีจะแยกค่าใชจ่้ายในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์อกป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการ
บริโภค และค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุน ทั้งน้ีเน่ืองจากการลงทุนทางการศึกษาเพื่อพฒันาทรัพยากรมนุษย์
มีทั้งการบริโภคและการลงทุน ดงัน้ี 

1. การลงทุนทางการศึกษาของบิดามารดาให้กบับุตรธิดา เพื่อมุ่งหวงัให้บุตรธิดาสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันบุคคลอ่ืนจะเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือบุตรธิดามีความรู้สูงข้ึนก็จะมีโอกาสท างาน มีอาชีพ 
และมีรายไดสู้งข้ึนก็จะเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการลงทุนดว้ย 

2. การลงทุนทางการศึกษาของบิดามารดาใหก้บับุตรธิดาอาจจะเกิดจากเหตุผลอ่ืนๆมากกวา่ท่ี
จะให้ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน เช่น บิดามารดาส่งบุตรธิดาให้รับการศึกษาในสถานศึกษาอัน
เน่ืองมาจากการเป็นการศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเกา้ปี ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และอีกส่วนหน่ึงเม่ือบุตรธิดามีพื้นฐานการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ก็ปรารถนาให้
บุตรธิดามีการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพื่อจะไดมี้โอกาสท างาน มีอาชีพ และมีรายไดสู้งข้ึน โดยไม่ไดค้  านึงถึง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาแก่บุตรธิดานั้นเป็นจ านวนเงินเท่าใดจึงจะคุม้ค่า
กบัค่าใชจ่้ายการลงทุนทางการศึกษาแก่บุตรธิดาของตนเอง 

3. การก าหนดรายไดเ้ป็นเคร่ืองวดัผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาท่ี
แตกต่างกนันั้นไม่เพียงพอ เน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่ใช่ก่อให้เกิดความแตกต่างของ
รายไดแ้ตกต่างกนัเพียงอย่างเดียว ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีมีอิทธิพลต่อรายได ้ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล 
เช่น เพศ ภูมิล าเนา ทกัษะพิเศษ เป็นตน้ ภูมิหลงัของครอบครัว เช่น อาชีพของบิดามารดา การศึกษา

การลงทุน 

ทางการศึกษา 

ความสามารถ 

ในการผลติเพิม่ขึน้ 

ผลตอบแทน 

เพิม่ขึน้ 
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บิดามารดา ความแตกต่างของงาน เช่น สถานท่ีตั้งของงาน ลกัษณะของงาน อาชีพและสภาพการ
ท างาน 

2.1.2 ทฤษฎต้ีนทุน 
ประพนัธ์ ธรรมไชย (2549) กล่าวว่า องค์ประกอบของค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนทางการศึกษา

ประกอบดว้ยตน้ทุนทางสังคม (Social cost) และตน้ทุนส่วนบุคคล (Private cost)  
ตน้ทุนทางสังคม หมายถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาท่ีรัฐหรือชุมชนเป็นผูจ่้ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
ประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนด าเนินงาน หมายถึงค่าใชจ่้ายท่ีก าหนดใหจ่้ายเพื่อบริหารงานประจ าของสถานศึกษา
ในแต่ละปี ไดแ้ก่ รายจ่ายบุคลากร หมายถึงรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานบุคคลไดแ้ก่รายจ่าย
ท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งชั่วคราว และค่าจา้งตามสัญญา เป็นตน้ค่าตอบแทน 
หมายถึงค่าใช้จ่ายตอบแทนให้แก่ผูป้ฏิบติังาน เช่น ค่าเช่าบา้น เงินประจ าต าแหน่ง เงินสมนาคุณ เป็น
ตน้ ค่าใช้สอย หมายถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้มาซ่ึงการบริการ (ยกเวน้บริการสาธารณูปโภค ส่ือสารและ
โทรคมนาคม) เช่น ค่าจา้งเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าจา้งเหมาเดินท่อ
ประปาและอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศพัท์ ค่าเช่าทรัพสินทร์ ค่าจา้งเหมา
บริการ เป็นตน้ ค่าวสัดุ หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงของ เช่น ส่ิงของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้ว
ยอ่มส้ินเปลืองหมดไปเองหรือไม่คงสภาพเดิม ส่ิงของท่ีมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคงทนถาวรมีอายุการใช้งานในระยะเวลา 1 ปีข้ึนไปและมีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุด
หน่ึงไม่ เกิน  5000 บาท เป็นต้น  ค่ าสาธารณูปโภค หมายถึงค่าใช้ จ่ายเอาให้ได้มาซ่ึงบริการ
สาธารณูปโภคส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการไปรษณีย ์โทร
เลข และค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นตน้ 

2. ต้นทุนทรัพย์สิน (Capital cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนของ
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ค่าครุภณัฑ ์หมายถึงรายจ่ายต่อไปน้ี เช่น รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงส่ิงของท่ีมีลกัษณะ
คงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีข้ึนไป และมีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงเกิน
กว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งช าระพร้อมกบัส่ิงของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกนัภยั ค่าติดตั้ง   
เป็นตน้ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจกัรกล 
ยานพาหนะ เป็นต้น รายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจดัการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดินและ/หรือส่ิงก่อสร้าง รวมส่ิงต่างๆท่ีติดกบัท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
และมิใช่เป็นการซ่อมแซม บ ารุงรักษาปกติ รายจ่ายเพื่อจา้งออกแบบ จา้งควบคุมงาน (ท่ีจ่ายให้แก่
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เอกชน นิติบุคคล) รวมทั้ งด าเนินการเอง และรายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาเพื่อการจดัการจดัหาหรือ
ปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างนั้นๆ 

3. ต้นทุนทางอ้อมของสังคม (Indirect social cost) หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสของสังคม     
(Opportunity social cost) เป็นค่าใช้จ่ายในลกัษณะการสูญเสียรายได้ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้จากการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษานั้นแต่ตอ้งสละไปจากการเลือกใช ้เช่น เม่ือน าอาคาร ท่ีดิน และครุภณัฑ์มาใช้
ในการจดัการศึกษาแล้ว ย่อมสละการน าทรัพยากรการศึกษาดงักล่าวไปใช้ในกิจกรรมหรือบริการ
อ่ืนๆ เพื่อหารายไดท้  าใหเ้สียโอกาสท่ีจะไดรั้บรายไดจ้ากกิจกรรมหรือบริการอ่ืนๆ 

ตน้ทุนส่วนบุคคล หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีผูป้กครองหรือผูศึ้กษาจะตอ้งจ่ายโดยใช้ทรัพยากร
ส่วนตวัในขณะท่ีศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา ประกอบดว้ยดงัน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (Private direct cost) เป็นค่าใช้จ่ายหรือผู ้ศึกษาจะต้องจ่ายให้กับ
สถานศึกษาเก่ียวกบัการศึกษาโดยตรง เช่น ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงการศึกษา 
เป็นตน้ 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีจ  าเป็น (Student cost) เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู ้ศึกษาจะต้องจ่ายระหว่าง
การศึกษา เช่น ค่าหนงัสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าท่ีพกั ค่าสมาชิกและค่ากิจกรรม
ต่างๆ เป็นตน้ 

3. ต้น ทุนทางอ้อม ส่ วน บุคคล  (Indirect private cost) ห รือค่ า เสี ยโอกาสของบุ คคล            
(Opportunity private cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการเสียโอกาสของบุคคลท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
แทนท่ีจะไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ซ่ึงรายไดน้ี้เรียกว่ารายไดท่ี้เสียไป (Earning foregone) 
เช่นผูเ้ขา้รับการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ตน้ทุนทางออ้มส่วนบุคคลหรือค่าเสียโอกาสของบุคคลก็คือ
รายได้ท่ีผู ้เข้ารับการศึกษาเสียไปในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีแทนท่ีจะท างานใน
ตลาดแรงงาน เป็นต้น ต้นทุนค่าเสียโอกาสอาจรวมไปถึงผลกระทบภายนอกทางบวก (Positive 
externality) เช่นการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพมากข้ึน การมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและประเทศ
มากข้ึน เป็นตน้ รวมทั้งผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative externality) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบับุคคล
อ่ืนๆ เช่นผูเ้ขา้รับการศึกษาตอ้งเดินทางไปกลบัระหวา่งสถานศึกษาและท่ีพกัส่งผลใหก้ารจราจรติดขดั 
เป็นตน้ 

สมพงษ ์อรพินท์ (2518) กล่าววา่ ตน้ทุนของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงหมายถึง ค่าตอบแทนใน
การใช้ปัจจยัเพื่อผลิตสินคา้นั้นข้ึนมา ค่าตอบแทนเหล่านั้นอาจจะจ่ายในรูปเงินตรา สินค้า รายได ้   
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เวลาว่าง ความมัน่คง หรือช่ือเสียง ในทศันะของนกัเศรษฐศาสตร์นัน่ ตน้ทุนต่างๆไดแ้บ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ตน้ทุนผนัแปร และตน้ทุนคงท่ี หรืออาจเขียนในรูป 

TC = FC + VC 

ในท่ีน้ี TC คือ ตน้ทุนรวม FC คือ ตน้ทุนคงท่ี VC คือ ตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนรวม (Total Cost-TC) คือ ผลรวมของตน้ทุนคงท่ีทั้งหมดและตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด 

ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost-FC) คือ ตน้ทุนท่ีตอ้งเสียเป็นประจ าและไม่เปล่ียนแปลงไม่วา่จ  านวน
ผลผลิตจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ ตวัอยา่งของตน้ทุนคงท่ีไดแ้ก่ ค่าเช่าท่ีดินและโรงเรือน ซ่ึงจะตอ้งจ่าย
เป็นจ านวนท่ีก าหนดให้ในเดือนหน่ึงๆหรือปีหน่ึงๆ และผลผลิตจะไม่ท าให้ต้นทุนชนิดน้ี
กระทบกระเทือนแต่อยา่งใด หรือเงินเดือนของประธานบริษทัซ่ึงจะตอ้งจ่ายเป็นจ านวนท่ีแน่นอนต่อ
ปี และตน้ทุนค่าประกนัภยั ซ่ึงจะตอ้งจ่ายเป็นจ านวนแน่นอนในปีหน่ึงๆ ตน้ทุนเหล่าน้ีจะไม่เก่ียวขอ้ง
กบัผลผลิตของธุรกิจท่ีผูผ้ลิตไดรั้บ ตน้ทุนคงท่ีจะเท่ากบัตน้ทุนรวมของธุรกิจ ณ ระดบัผลผลิตท่ีศูนย ์
(ถึงแมว้า่จะไม่ไดท้  าการผลิตก็ตอ้งจ่ายค่าตน้ทุนคงท่ี) 

ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost-VC) คือ ตน้ทุนใดๆท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือผลผลิตเปล่ียนแปลงไป 
ตน้ทุนประเภทน้ีเช่น ค่าจา้งแรงงาน เพราะถา้จะผลิตเพิ่มข้ึน ผลผลิตท่ีไดรั้บมากข้ึน ตอ้งจา้งแรงงาน
เพิ่มข้ึน ค่าวตัถุดิบ ค่าน ้าค่าไฟท่ีใชใ้นการผลิต เป็นตน้ 

เอนก เธียรถาวร และคณะ (2528) กล่าวว่า ต้นทุนประกอบไปด้วยต้นทุนทางบัญชี 
(Accounting Cost) หรือในบางต าราเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ตน้ทุนทางตรง ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีจ่าย
ออกไปเป็นตวัเงินจริงๆ เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าเช่า ดอกเบ้ีย ค่าประกนัภยั ค่าวตัถุดิบ ค่าขนส่ง ค่า
โฆษณา และอ่ืนๆ และนอกจากจะถือเอารายจ่ายทั้งหมดท่ีมองเห็นไดว้า่ไดจ่้ายออกไปเป็นตวัเงินจริงๆ
แลว้ยงัรวมเอาค่าเส่ือมสึกหรอ (Depreciation) ของสินทรัพยต่์างๆท่ีใชใ้นการผลิตเขา้ไวใ้นตน้ทุนดว้ย 
ส่วนตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์นั้นมีความหมายกวา้งกว่าต้นทุนทางบญัชี เพราะนอกจากจะนับเอา
รายจ่ายทั้งหมดท่ีไดจ่้ายออกไปเป็นตวัเงินจริงๆเป็นตน้ทุนแลว้ยงัไดร้วมเอาตน้ทุนท่ีมิไดจ่้ายออกไป
เป็นตวัเงินจริงๆ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าตน้ทุนแจง้ไม่ชดั (Implicit Cost)หรือในบางต าราจะเรียก
ตน้ทุนทางออ้ม เขา้ไวด้้วย โดยท่ีตน้ทุนชนิดน้ีเป็นตน้ทุนท่ีมิได้จ่ายไปจริงๆแต่ผูผ้ลิตตอ้งประเมิน
ข้ึนมาและถือเป็นตน้ทุนการผลิตส่วนหน่ึง ตน้ทุนประเภทน้ีไดแ้ก่ราคาหรือผลตอบแทนปัจจยัการ
ผลิตท่ีผูผ้ลิตเป็นเจา้ของโดยตรงและผูผ้ลิตไดน้ าเอาปัจจยัส่วนท่ีตนเป็นเจา้ของมาใช้ในการผลิต เช่น 
ค่าแรงของตนเอง เป็นต้น เน่ืองจากปัจจยัในการผลิตทุกชนิดมีต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity 
Cost) นัน่คือเม่ือน าเอาปัจจยัการผลิตไปใชใ้นการผลิตสินคา้อยา่งหน่ึงก็หมดโอกาส ท่ีจะน าเอาไปใช้
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อย่างอ่ืน ดงันั้นผูผ้ลิตท่ีน าเอาปัจจยัในการผลิตส่วนท่ีตนเองเป็นเจา้ของมาท าการผลิต  ก็จะตอ้งคิด
ค านวณผลตอบแทนให้กบัปัจจยันั้นๆ และผลตอบแทนท่ีคิดค านวณให้แก่ปัจจยัท่ีผูผ้ลิต เป็นเจา้ของ
จะมากนอ้ยแค่ไหนก็ข้ึนอยูก่บัค่าเสียโอกาสของปัจจยั 

นอกจากน้ีการแบ่งประเภทของตน้ทุนดงัขา้งตน้แลว้ ยงัแบ่งตน้ทุนตามระยะเวลาการผลิตได้
เป็น 2 ประเภทคือ ตน้ทุนการผลิตระยะสั้น เป็นระยะท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัการผลิตบาง
ชนิดได ้และบางชนิดเปล่ียนแปลงไม่ได ้ผูผ้ลิตจะใช้ปัจจยัคงท่ีร่วมกบัปัจจยัแปรผนั ในระยะสั้นจึง
แบ่งตน้ทุนออกเป็น 2 ชนิด ตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนผนัแปร ส่วนตน้ทุนการผลิตในระยะยาวเป็น ระยะ
ท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยัทุกชนิดไดอ้ย่างเหมาะสมกบัปริมาณผลผลิต ปัจจยัท่ีเคยคงท่ีใน
ระยะสั้น สามารถเปล่ียนแปลงไดใ้นระยะยาว เช่น ขนาดโรงงาน ผูผ้ลิตใชแ้ต่ปัจจยัแปรผนัชนิดเดียว 
ในระยะยาวจึงมีเฉพาะตน้ทุนแปรผนัอยา่งเดียว 

จากทฤษฎีตน้ทุนขา้งตน้ เราสามารถจ าแนกประเภทของตน้ทุนไดโ้ดยสรุปดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 การแบ่งประเภทตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
1. แบ่งตามองค์ประกอบของ
ค่าใชจ่้าย 

ต้ น ทุ น ท า ง
สังคม 

เป็นค่าใชจ่้ายของรัฐหรือชุมชนเป็นผูจ่้าย 

ต้ น ทุ น ส่ ว น
บุคคล 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูป้กครองหรือผูศึ้กษาเป็นผู ้
จ่าย 

2. แบ่งตามลกัษณะการผลิต ตน้ทุนคงท่ี เป็นต้นทุนท่ีต้องเสียเป็นประจ าไม่ ข้ึนกับ
จ านวนผลผลิต เช่น ค่าเช่าท่ีดินและโรงเรือน 

ตน้ทุนผนัแปร เป็ น ต้น ทุ น ท่ี เป ล่ี ยน แปล ง เม่ื อผลผ ลิ ต
เปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าน ้าค่าไฟ 

3. แบ่งตามลกัษณะการใชจ่้าย ตน้ทุนทางตรง เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีจ่ายออกไปเป็นตัวเงิน
จริงๆ เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าเช่า ดอกเบ้ีย 

ตน้ทุนทางออ้ม เป็นตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายไปจริงๆ แต่ผูผ้ลิตตอ้ง
ประเมินข้ึนมา เช่น ค่าแรงของผูผ้ลิตเอง 

4. แบ่งตามระยะเวลาการผลิต ตน้ทุนระยะสั้น เป็นระยะท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยั
ก า ร ผ ลิ ต บ า ง ช นิ ด ไ ด้  แ ล ะ บ า ง ช นิ ด
เปล่ียนแปลงไม่ได ้

ตน้ทุนระยะยาว เป็นระยะท่ีผูผ้ลิตสามารถเปล่ียนแปลงปัจจยั
ทุกชนิดไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัปริมาณผลผลิต 

2.2  เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีคน้ควา้มาใชป้ระกอบเพื่อ
เป็นแนวทางในการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

อัจฉรา จรัสสิงห์ (2539) ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ ระดับคลินิกของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยจดัแบ่งตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตนิสิตแพทยอ์อกเป็น 2 ดา้น  
คือ ตน้ทุนในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และตน้ทุนในส่วนของการเรียน
การสอนภาคปฏิบติั (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) ผลการศึกษาพบวา่ คณะแพทยศาสตร์ใช้ตน้ทุนเฉล่ีย
ในการผลิตนิสิตแพทยปี์ท่ี 4 เป็นเงิน 281,677.40 บาท/คน/ปี นิสิตแพทยปี์ท่ี 5 เป็นเงิน 281,509.95 
บาท/คน/ปี และส าหรับนิสิตแพทยปี์ท่ี 6 เป็นเงิน 187,008.01 บาท/คน/ปี ในส่วนของการเรียนการ
สอนภาคปฏิบติั ของนิสิตแพทยปี์ท่ี 4, 5, 6   ตอ้งใช้ตน้ทุนอย่างน้อยประมาณ 5,523.34 บาท/คน/ปี 
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22,275.85 บาท/คน/ปี และ 6,187.77 บาท/คน/ปี ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาในยอดตน้ทุนรวมท่ีใชใ้น
การผลิตนิสิตแพทยร์ะดบัคลินิก พบวา่ตอ้งใชต้น้ทุนรวมทั้งส้ินเท่ากบั 784,182.32 บาท 

ฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง (2548) ได้วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ผลการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตต่อหน่วยถวั
เฉล่ียต่อปีในช่วงปีการศึกษา 2543 – 2545 เป็นดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี เรียงจากมากไปหาน้อยไดแ้ก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 104,061.37 บาท คณะวิทยาศาสตร์ 52,484.16 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
49,996.53 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38,947.88 บาท คณะศิลปกรรมศาสตร์  
35,765.52 บาท คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 33,154.57 บาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์ 30,533.11 บาท คณะท่องเท่ียวและการโรงแรม 29,903.14 บาท  คณะ
ศึกษาศาสตร์ 28,650.25 บาท คณะเทคโนโลยี 27,090.53 บาท คณะวิทยาการสารสนเทศ 24,590.76 
บาท และคณะการบญัชีและการจดัการ 17,070.45 บาท ระดบัปริญญาโท เรียงจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ 81,839.95 บาท คณะเทคโนโลยี 61,400.30 บาท วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 60,522.71 บาท คณะวิทยาการสารสนเทส 53,234.77 บาท คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 44,691.32 บาท คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 40,964.58 บาท  คณะ
ศึกษาศาสตร์23,248.88 บาท และคณะการบญัชีและการจดัการ 21,997.06 บาท ระดบัปริญญาเอก มี
เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34,721.97 บาท 

นครินทร์ นันทฤทธ์ิ (2549) ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยท าการเก็บขอ้มูลระหว่างปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม 
2546 – 30 กันยายน 2547)โดยพิจารณาหน่วยงาน 12 หน่วย ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา โดยหน่วยต้นทุนทางอ้อมตกอยู่ 3 หน่วยงานได้แก่ 1) งาน
บริหารทัว่ไป 2) งานวจิยัและพฒันา และ 3) งานวชิาการและการสอน ส่วนหน่วยตน้ทุนทางตรงตกอยู ่
9 หน่วยงานได้แก่ 1) งานกิจการนักศึกษา 2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการศึกษาทั่วไป            
3) ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล 4) ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวช 5) ภาควิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และ
ผูสู้งอายุ 6) ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 7) ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 8) ภาควิชาการพยาบาล
อนามยัชุมชน 9) ภาควิชาการบริหารและพฒันาวิชาชีพ ผลการศึกษาพบวา่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยาใชต้น้ทุนในการผลิตบณัฑิตหลกัสูตรพยาบาลเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 20,083,815.63 บาท 
และมีตน้ทุนต่อหัวในการผลิต หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 88,866 บาท เฉล่ีย
ตน้ทุนต่อหัวต่อปี เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 22,217 บาท และจากพิจารณาตามหน่วยงานภายใน พบว่า 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการศึกษาทัว่ไปมีตน้ทุนสูงสุดเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 6,870,832.71 
บาทคิดเป็นร้อยละ 34.20 สาเหตุเน่ืองจากจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
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เรียนการสอนค่อนขา้งมาก อาทิห้องปฏิบติัการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นห้องปฏิบติัการ และการจา้ง
อาจารยพ์ิเศษมาสอน ส่วนภาควิชาท่ีมีตน้ทุนต ่าสุด ไดแ้ก่ ภาควิชาการพยาบาลอนามยัชุมชน คิดเป็น
จ านวนเงินเท่ากบั 905,812.75บาท คิดเป็นร้อยละ 4.51 สาเหตุเน่ืองจากจ านวนอาจารยท่ี์รับผิดชอบมี
จ านวนนอ้ยและมีการฝึกภาคปฏิบติัภายนอกสถาบนัซ่ึงตน้ทุนส่วนใหญ่จะอยูท่ี่แหล่งฝึกงานภายนอก
ไม่ไดน้ ามาค านวณดว้ย 

จุฑามาศ วีระศักดิ์  (2550) ได้ศึกษาบัญชีต้นทุนในการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยศึกษาต้นทุนในการผลิตบัณฑิต ใน
ปีงบประมาณ 2546 ถึงปีงบประมาณ 2549 ทั้งในระดบัคณะฯและภาควิชา ผลการศึกษาพบวา่ตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายในการผลิตบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2549 โดยใชข้อ้มูลค่าใชจ่้ายในปีงบประมาณ 2546 
ถึง 2549 รวม 4 ปี ประกอบด้วย ตน้ทุนคงท่ีจ านวน 396,790,048.42 บาท ต้นทุนผนัแปรทางตรง
จ านวน 112,583,551.18 บาท ตน้ทุนผนัแปรทางอ้อมจ านวน 40,466,968.15 บาท รวมเป็นตน้ทุน
ค่ าใช้ จ่ายทั้ ง ส้ิน  549,840,567.75 บาท  และจากสถิ ติข้อมูลก ลุ่มสนับส นุนวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดยเก็บจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ (Graduation Statistics For Academic year 
2549 (2006) [Undergraduate]) พบวา่ บณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีจบการศึกษาใช้เวลาเรียนเฉล่ีย 
4.17 ปี และจากขอ้มูลสถิติระหวา่งปี 2543-2546 มีนกัศึกษาตกออกและลาออก คิดเป็นจ านวนเฉล่ียสูง
ถึงปีละ 193 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.85 ของจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้มาศึกษา จึงท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตบณัฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยเฉล่ียสูงถึง 370,930.15 บาทต่อ
คนต่อปีและพบว่า ต้นทุนในการผลิตบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธามีค่าสูงท่ีสุดเท่ากับ 
319,216.55 บาท/คน รองลงมาคือ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ เท่ากบั 318,187.34 บาท/คน 
ภาควชิาวิศวกรรมอุตสาหการ เท่ากบั 247,045.94 บาท/คน ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้าเท่ากบั 238,684.43 
บาท/คน ภาควิชาวิศวกรรมเคมีเท่ากับ 208,504.29 บาท/คน ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล เท่ากับ 
187,934.56 บาท/คน ภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ใชทุ้นในการผลิตบณัฑิตนอ้ยท่ีสุดคือ มีค่าเท่ากบั 
143,536.41 บาท/คน 

อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (2550) ไดท้  าการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ 2550  เพื่อให้ไดข้อ้มูลตน้ทุนของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง
ไปสู่ผลผลิต โดยผา่นกิจกรรมท่ีแต่ละส่วนงานมีส่วนร่วม ซ่ึงจะท าใหท้ราบตน้ทุนของแต่ละส่วนงาน 
ตน้ทุนกิจกรรม ตน้ทุนผลผลิต พบวา่ ตน้ทุนจ าแนกตามศูนยต์น้ทุน (Cost Center) ตน้ทุนจ าแนกตาม
ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้านบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีต้นทุนรวมหลังจากการปันส่วนปี 
งบประมาณ 2549 จ านวน 120,826,079.48 บาท คิดตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากบั 19,804.31 บาท 
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และตน้ทุนหลังจาการปันส่วนปีงบประมาณ 2550 จ านวน 95,327,346.33 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตเท่ากบั 14,602.84 บาท จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยผลผลิตปี 2549 สูงกวา่ปี 2550 

ลลิต หวังสันติ (2551) ไดว้ิเคราะห์ตน้ทุนทางการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรสาขาวิชา
ร่วม (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษา และตน้ทุนค่าเสียโอกาส ผลการศึกษาพบว่า 
ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมการศึกษา120,000 
บาท ต้นทุนส่วนบุคคลของนักศึกษาเท่ากับ 209,315 บาท ผู ้ส าเร็จการศึกษาสาขาการจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมการศึกษา 156,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษา
เท่ากบั 140,490 บาท ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาส่ือ ศิลปะและการออกแบบส่ือ โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียม
การศึกษา 160,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาเท่ากบั 168,702 บาท ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขา
โภชนศาสตร์ศึกษา โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมการศึกษา 114,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษา
เท่ากบั 158,975 บาท ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมการศึกษา 
120,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาเท่ากบั 128,630 บาท ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุข
ศาสตร์พบว่า โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียมการศึกษา 120,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาเท่ากบั 
135,350 บาท ผูส้ าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ โดยเฉล่ียค่าธรรมเนียม
การศึกษา 152,000 บาท ตน้ทุนส่วนบุคคลของนกัศึกษาเท่ากบั 189,870 บาท และผลการวเิคราะห์การ
จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จดัสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไปยงั
หน่วยงานต่างๆเพื่อน าไปเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป โดยคณะหรือสาขาวิชา
จะได้รับการจดัสรรมากท่ีสุดร้อยละ 73.6 รองลงมาได้แก่ กองคลังร้อยละ 6.7 กองทุนเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเฉล่ียร้อยละ 6.2 บณัฑิตวิทยาลัยร้อยละ 4.6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร้อยละ 3.4 
ส านกัหอสมุดร้อยละ 1.6 และส านกัทะเบียนและประมวลผลไดรั้บการจดัสรรร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 

บงกช อนังคพนัธ์ (2552) การน าตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการค านวณตน้ทุนการผลิต
นกัศึกษาของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้สามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาไปช่วยในการบริหารตน้ทุน และบริหารค่าใชจ่้ายต่างๆ ของคณะวิทยาการจดัการโดย
ท าการศึกษาขอ้มูลระหวา่งเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2551 ซ่ึงเป็นปีงบประมาณ 2551 การ
ค านวณตน้ทุนตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมีการด าเนินการเป็นขั้นตอน โดยขั้นท่ี 1 เป็นการค านวณ
เงินงบประมาณและเงินรายไดท่ี้เบิกจ่ายจริงของคณะวิทยาการจดัการในปีงบประมาณ 2551 โดยไม่
รวมค่าครุภณัฑ์แต่รวมค่าเส่ือมราคา และรวมถึงค านวณตน้ทุนท่ีรับปันส่วนจากส านกังานอธิการบดีท่ี
ปันส่วนให้กบัคณะวิทยาการจดัการดว้ย ขั้นท่ี 2 น าตน้ทุนจริงของคณะวิทยาการจดัการท่ีไดม้าจาก
ตน้ทุนของคณะวิทยาการจดัการ รวมกบัตน้ทุนท่ีไดรั้บการปันส่วนจากส านักงานอธิการบดี มาปัน
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ส่วนเขา้สู่กิจกรรมของคณะวทิยาการจดัการ ในการวเิคราะห์กิจกรรมจะพิจารณาจากพนัธกิจหลกัของ
คณะไดด้งัน้ี กิจกรรมการผลิตบณัฑิต กิจกรรมการบริหารและจดัการ กิจกรรมอ่ืนๆ ในขั้นน้ีจะท าให้
ทราบตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมท่ีมีตน้ทุนมากท่ีสุดคือ กิจกรรมการบริหารและจดัการ  มี
ตน้ทุน 4,514,851.44 บาท รองลงมาคือกิจกรรมการผลิตบณัฑิต 3,263,923.39 บาท และกิจกรรมอ่ืนๆ
1,129,374.93 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 51% ,36% และ 13% ตามล าดับ ต่อไปในขั้นท่ี 3 ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยจะน าตน้ทุนในส่วนของกิจกรรมการผลิตบณัฑิต มาคิดตน้ทุนการผลิตนกัศึกษาต่อ
จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะวิทยาการจดัการ จากการค านวณตน้ทุนการผลิต
นกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตามระบบตน้ทุนเดิมจะได ้51,785.75 บาท แต่
หากค านวณตามระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมจะไดต้น้ทุนการผลิตนกัศึกษาต่อจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) เท่ากบั 30,598.33บาท 

มยุรี ปัญญาแก้ว (2555) ได้ศึกษาต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงศึกษาตน้ทุนการผลิตบณัฑิตสาขาวชิาร่วมของ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ
2551- 2553 น าแนวคิดตน้ทุนกิจกรรมน ามาประยุกต์ใช้ในการค านวณตน้ทุน และไดจ้  าแนกตน้ทุน
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ตน้ทุนจากแผนงานการเรียนการสอนของส่วนงานบณัฑิตวิทยาลยั ตน้ทุนจาก
แผนงานการเรียนการสอนของสาขาวิชา และตน้ทุนปันส่วนจากแผนงานบริหารมหาวิทยาลยัของ
ส่วนงานบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อให้ไดต้น้ทุนต่อหลกัสูตร ตน้ทุนต่อหน่วยนกัศึกษา และตน้ทุนต่อรุ่นปี
การศึกษาของหลกัสูตรระดบัปริญญาโท และหลกัสูตรปริญญาเอก และจากการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนต่อ
หน่วยนักศึกษาในปีงบประมาณ 2551 – 2553 ระดับปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีตน้ทุนต่อหน่วยนักศึกษาสูงสุดคือ 60,573.80 บาท 74,957.22 บาท และ 554,769.25 บาท 
ตามล าดบั ตน้ทุนต่อหน่วยนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือมี
ตน้ทุนต่อหน่วยนักศึกษาสูงสุดคือ 9,127.47 บาท 12,689.52 บาท และ 10,132.65 บาท ตามล าดับ 
ระดบัปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน มีตน้ทุนต่อหน่วยนกัศึกษาสูงสุดคือ 
79,454.12 บาท 142,213.01 บาท และ 38,965.04 บาท ตามล าดับ จากการค านวณต้นทุนต่อรุ่นปี
การศึกษาพบว่า ตน้ทุนต่อรุ่นปีการศึกษา 2551 มีตน้ทุนต่อรุ่นสูงสุด โดยการศึกษาระดบัปริญญาโท 
ภาคปกติ สาขาสาธารณสุขศาสตร์มีตน้ทุนต่อรุ่นสูงสุด คือ 624,499.25 บาท  ตน้ทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ มีตน้ทุนต่อรุ่นสูงสุดคือ 3,556,111.97 บาท 
ตน้ทุนต่อรุ่นการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโนมีตน้ทุนต่อรุ่น
สูงสุดคือ 334,791.12 บาท ส าหรับการค านวณต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาตลอดหลักสูตรแต่ละ
สาขาวิชาพบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรสูงสุดในแต่ละระดบัการศึกษามีดงัน้ี ระดบั
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ปริญญาโท ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 489 ,769.25 บาท ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ 
สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา 144,178.16 บาท ระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
นาโน 83,697.78 บาท 

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัขา้งตน้สามารถสรุปไดแ้ต่ละงานวจิยัไดด้งัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้จิยั เร่ือง ประเภทหน่วยตน้ทุน วธีิวจิยั 

1.อจัฉรา จรัสสิงห์ 
 (วทิยานิพนธ์) 

การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต
บัณฑิตแพทย์ ระดับคลินิก 
ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ตน้ทุนค่าแรง  
- ตน้ทุนค่าวสัดุ 
- ตน้ทุนค่าลงทุน 

- แบ่งหน่วยงานต่างๆ
ออกเป็นหน่วยตน้ทุน 
- เก็บ รวบรวมข้อ มูล
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จ าก แ บ บ
ส ารวจ 
- หาต้นทุนต่อหัวของ
นิสิต 

2.ฉววีรรณ อรรคะเศรษฐงั 
 (วทิยานิพนธ์) 

การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต
บัณ ฑิ ตของมห าวิท ยาลัย
มหาสารคาม โดยใช้ระบบ
ตน้ทุนฐานกิจกรรม 

- ตน้ทุนฐานกิจกรรม - เก็บรวบรวมขอ้มูล 
- ก าร จั ด ก ร ะ ท า กั บ
ข้อมู ล และวิ เค ร าะ ห์
ขอ้มูล 
- วิ เค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น
กิ จก รรม ขอ งห น่ วย
ตน้ทุนหลกัและค านวณ
ต้น ทุ น กิ จ ก ร รม ต่ อ
หน่วยนิสิต 

3.นครินทร์ นนัทฤทธ์ิ 
(การคน้ควา้แบบอิสระ) 

ต้ น ทุ น ก าร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต 
หลัก สูตรพยาบาลศาสต ร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พะเยา 

- ตน้ทุนทางตรง 
- ตน้ทุนทางออ้ม 

- จัดห น่ วยงานต่ างๆ
ออกเป็นหน่วยตน้ทุน 
-  เก็บรวบรวมข้อมูล
จาก เงิน งบประมาณ
แผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ 
- ค านวณตน้ทุนต่อหวั 

4.จุฑามาส วรีะศกัด์ิ 
 (โครงการวจิยัสถาบนั) 

การศึกษาบัญชีตน้ทุนในการ
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ค ณ ะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
วทิยาเขตหาดใหญ่ 

- ตน้ทุนคงท่ี  
- ตน้ทุนผนัแปร 

- ก าห น ดห น่ วยงาน
ต่ างๆออกเป็นห น่วย
ตน้ทุน 
- วิเคราะห์ต้นทุนตาม
ป ระ เภ ท ข อ งห น่ ว ย
ตน้ทุน 
- ค านวณหาต้นทุนต่อ
หวั 
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ตารางที ่2.2 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
ผูว้จิยั เร่ือง ประเภทหน่วยตน้ทุน วธีิวจิยั 

5.อจัฉรา  กล่ินจนัทร์ 
 (งานวจิยั ) 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ์ 

- ตน้ทุนทางตรง 
- ตน้ทุนทางออ้ม 

-ร ะ บุ ป ร ะ เภ ท ข อ ง
หน่วยงาน  
-เก็บรวบรมข้อมูลจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้
-รวมต้น ทุ น ขอ งทุ ก
ห น่ วยงานหลักแล้ว
น ามาค านวณตน้ทุนต่อ
หวั 

6.ลลิต หวงัสนัติ 
(การคน้ควา้แบบอิสระ) 

ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ต้ น ทุ น ท า ง
การศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตรสาขาวิชาร่วม (ภาค
พิ เศ ษ )  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
- ต้นทุนส่วนบุคคล
ของนกัศึกษา  
- ต้ น ทุ น ท า ง ก า ร
ศึกษา 

-เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล
ป ฐ ม ภู มิ จ า ก
แบ บ ส อ บ ถ าม แ ล ะ
ข้อมูลทุติยภูมิจากเงิน
งบประมาณรายได้และ
ประกาศค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
- ค านวณหาต้นทุนต่อ
หวั 

7.บงกช อนงัคพนัธ์ 
(งานวจิยั) 

การป ระยุกต์ ใช้ต้น ทุ น ฐาน
กิจกรรมในการค านวณต้นทุน
การผ ลิตนัก ศึกษ าของคณ ะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 

- ตน้ทุนฐานกิจกรรม -เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
บัญชีเงินงบประมาณ
แผน่ดินและเงินรายได ้
- ค านวณหาต้นทุนต่อ
หวั 

8.มยรีุ ปัญญาแกว้ 
(การคน้ควา้แบบอิสระ) 

ตน้ทุนการผลิตบณัฑิต สาขาวชิา
ร่ ว ม ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ตน้ทุนกิจกรรม - ระบุตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตบณัฑิต 
-เก็ บ รวบ รวมข้อ มู ล
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง
จ า ก แ ผ น ง า น /
งบประมาณ 
- ค านวณหาต้นทุนต่อ
หวั 
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บทที ่3 

ระเบียบและวธีิวจิยั 

การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1 แนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาน้ีจะท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ในแต่ละระดบัการศึกษา ซ่ึงมี 3 ระดบัคือ ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และ
ระดับ   ปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีท าการศึกษาจ านวน 13 หลักสูตร ระ ดับปริญญาโท
ท าการศึกษาจ านวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกท าการศึกษาจ านวน 5 หลักสูตร โดยจะ
ท าการศึกษาจากแบบสอบถามและขอ้มูลประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
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1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบดว้ย 

- ค่าข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 

- ค่าบ ารุงพิเศษ 

- ค่าหน่วยกิต 

- ค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั 

- ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ค่าบ ารุงสุขภาพ 

- ค่าบ ารุงกีฬา 

- ค่าบ ารุงกิจกรรมเสริม 

- ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 

- ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ 

- ค่าบตัรประจ าตวันกัศึกษา 

- ค่าประกนัอุบติัเหต ุ

- ค่าปรับ/หน้ีสิน 

- ค่าสาธารณูปโภค 

2. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

- ค่าหนงัสือ ต ารา 

- ค่าถ่ายเอกสาร 

- ค่าใชจ่้ายในการท าปัญหาพิเศษ/งานวจิยั 

- ค่ากิจกรรมทางการศึกษา 

1. ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 
- ค่าท่ีพกั 
- ค่าน ้ า 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศพัท ์
- ค่าน ้ ามนั 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม 
- ค่าอ่ืนๆ 
 

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา สาขาวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ค่าใชจ่้ายทางตรง ค่าใชจ่้ายทางออ้ม 
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จากแผนภูมิขา้งตน้ ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประกอบดว้ย 

1) ค่าใช้จ่ายทางตรง คือ ค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาจ่ายให้กับสถานศึกษาโดยตรงในการศึกษาน้ีคือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าบ ารุงพิเศษ ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพส่ิงแวดลอ้ม ค่าบ ารุงสุขภาพ ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงกิจกรรม
เสริม ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา ค่าประกันอุบติัเหตุ 
ค่าปรับ/หน้ีสิน ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น ค่าหนงัสือ ต ารา 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการท าปัญหาพิเศษ/งานวจิยั ค่ากิจกรรมทางการศึกษา เป็นตน้ 

2) ค่าใช้จ่ายทางอ้อม คือค่าใช้จ่ายท่ีนักศึกษาตอ้งจ่ายออกไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการศึกษา ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั เช่น ค่าท่ีพกั ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ามนั ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญา
เอก ท่ีศึกษาอยูใ่นคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.2.1 การก าหนดขนาดกลุ่มของตวัอย่างประชากรระดบัปริญญาตรี สามารถค านวณได้จากสูตร
ของ Taro Yamane (1976) ดงัน้ี 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n คือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  คือขนาดของประชากร 
e   คือความคลาดเคล่ือน ในท่ีน้ีใชค้่าความคลาดเคล่ือนท่ี 5 เปอร์เซ็นต ์

โดยคณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ  านวน 2,363 คน(คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2558) 

การค านวณระดบัปริญญาตรี 

n = 
2,363

1+(2,363𝑥(0.05)2)
 

n = 342.09 
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จากการค านวณจะไดว้า่การศึกษาคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอย่างระดบัปริญญาตรี จ  านวน 342 คน
แต่เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  ามากข้ึน การศึกษาในคร้ังน้ีจึงใชต้วัอยา่งระดบัปริญญาตรีจ านวน 364 คน 

3.2.2 ส าหรับการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ในระดบัปริญญาโทและระดบั
ปริญญาเอก ใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจ านวน 5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ สาขาวชิาเคมี สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม จ านวนสาขาวิชาละ 
10 คน โดยอาศยัเทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เน่ืองจากวา่การศึกษาในระดบัปริญญาโท
และระดบัปริญญาเอก มีจ านวนผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละสาขาวิชาน้อยจึงไม่สามารถท าการศึกษาได้ทุก
หลกัสูตร 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มี 2 ประเภท

ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 364 ชุด ระดบัปริญญาโท จ านวน 50 ชุดและ
ระดบัปริญญาเอกจ านวน 50 ชุด ทั้งน้ีเพื่อศึกษาตน้ทุนส่วนบุคคลจากการลงทุนทางการศึกษาของ
นกัศึกษาทั้งตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงในแบบสอบถามก็จะประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม อายุ เพศ หลกัสูตรท่ีเรียน ชั้นปีท่ีก าลังศึกษาอยู่ ขอ้มูลแหล่งท่ีมาของรายรับ ขอ้มูล
ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าหอพกั ค่าเดินทาง ค่าน ้ ามนั ค่าอาหาร และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
เช่นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนงัสือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นตน้  

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ ขอ้มูลหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีอยูใ่นคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ขอ้มูลจ านวน
นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ขอ้มูลค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอ้มูลทุนการศึกษาท่ีมาจากโครงการรับแบบ
พิเศษต่างๆของคณะวทิยาศาสตร์ 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในแต่ละ
หลกัสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 

3.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา หลกัสูตร
ท่ีก าลงัศึกษา สถานท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 
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3.4.2 ขอ้มูลดา้นรายรับ ไดแ้ก่ แหล่งท่ีมาของรายรับ ทุนการศึกษา การกูย้มืเงิน 

3.4.3 ขอ้มูลด้านรายจ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น     
ค่าหนังสือ ต ารา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการท าปัญหาพิเศษ/งานวิจยั ค่ากิจกรรมทางการศึกษา 
เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั เช่น ค่าท่ีพกั ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ามนั ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามแต่ละส่วน โดยใช้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านรายรับ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Description) โดยค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage)   

3.5.2 วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นรายจ่ายในแบบสอบถามตามประเภทของหน่วยค่าใชจ่้าย 
1) ค่าใชจ่้ายทางตรง คือค่าใชจ่้ายท่ีนกัศึกษาจ่ายให้กบัสถานศึกษาโดยตรงในการศึกษาน้ีคือ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วย ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าบ ารุงพิเศษ ค่าหน่วยกิต ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยั ค่าธรรมเนียมระบบกายภาพส่ิงแวดลอ้ม ค่าบ ารุงสุขภาพ ค่าบ ารุงกีฬา ค่าบ ารุงกิจกรรม
เสริม ค่าบ ารุงห้องสมุด ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ ค่าบตัรประจ าตวันักศึกษา ค่าประกันอุบติัเหตุ 
ค่าปรับ/หน้ีสิน ค่าสาธารณูปโภคและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและท่ีไม่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เช่น ค่าหนงัสือ ต ารา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการท าปัญหาพิเศษ/
งานวจิยั ค่ากิจกรรมทางการศึกษา เป็นตน้ 

2) ค่ าใช้ จ่ายทางอ้อม  คือค่ าใช้ จ่ายท่ีไม่ เก่ี ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่  ค่ าใช้ จ่ายใน
ชีวติประจ าวนั เช่น ค่าท่ีพกั ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ามนั ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

3) ค านวณหาค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดยสร้างสมการเส้นตรง 

                 ค่าใชจ่้ายรวม  = ค่าใชจ่้ายทางตรง + ค่าใชจ่้ายทางออ้ม 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยอาศยัค่าใชจ่้ายทางตรง 
และค่าใชจ่้ายทางออ้ม มาใชใ้นการศึกษา โดยแบ่งตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 
 

4.1 การศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

จดัการเรียนการสอนออกเป็นทั้งหมด 13 หลกัสูตรไดแ้ก่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชา
สถิติ 3) สาขาวิชาเคมี 4) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 5) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม            
6) สาขาวชิาชีววิทยา 7) สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ 8) สาขาวิชาสัตววทิยา 9) สาขาวชิาฟิสิกส์ 10) สาขาวชิา
ธรณีวิทยา 11) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ13) สาขาวิชาอญัมณี
วิทยา โดยจดัการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อน ท าการศึกษา
กลุ่มตวัอย่างสาขาวิชาละ 28 คน รวมทั้งหมด 364 คน จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 
พบว่าตวัอย่างท่ีไดเ้ป็นเพศชาย 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และเพศหญิง 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.10 ดงัตารางท่ี 4.1.1  
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ตารางที ่4.1.1 จ  านวนตวัอยา่งของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีในแต่ละหลกัสูตร 
สาขาวชิา จ านวน(คน) เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) 

1. คณิตศาสตร์ 28 10 (35.71%) 18 (64.29%) 
2. สถิติ 28 12 (42.86%) 16 (57.14%) 
3. เคมี 28 15 (53.57%) 13 (46.43%) 
4. ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 28 8 (28.57%) 20 (71.43%) 
5. เคมีอุตสาหกรรม 28 9 (32.14%) 19 (61.86%) 
6. ชีววทิยา 28 12 (42.86%) 16 (57.14%) 
7. วสัดุศาสตร์ 28 10 (35.71%) 18 (64.29%) 
8. สัตววทิยา 28 14 (50.00%) 14 (50.00%) 
9. ฟิสิกส์ 28 18 (64.29%) 10 (35.71%) 
10. ธรณีวทิยา 28 14 (50.00%) 14 (50.00%) 
11. จุลชีววทิยา 28 9 (32.14%) 19 (61.86%) 
12. วทิยาการคอมพิวเตอร์ 28 19 (61.86%) 9 (32.14%) 
13. อญัมณีวทิยา 28 17 (60.71%) 11 (39.29%) 

รวม 364 167 (45.90%) 197 (54.10%) 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตร์ เป็นนกัศึกษาจากโครงการต่างๆ ดงัตารางท่ี 4.1.2  

ตารางที ่4.1.2 โครงการพิเศษต่างๆ 
โครงการ จ านวน (คน) 

1. โครงการโอลิมปิกวชิาการ 1 (0.27%) 
2. โครงการเรียนล่วงหนา้ 2 (0.55%) 
3. โครงการกีฬา 3 (0.82%) 
4. โครงการเพชรทองกวาว 4 (1.10%) 
5. โครงการเรียนดี 9 (2.47%) 
6. โครงการ วคช. 1 (0.27%) 
7. โครงการ วพ. 1 (0.27%) 
8. โครงการฟิสิกส์ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 3 (0.82%) 
9. โครงการ พสวท. 6 (1.65%) 

รวม 30 (8.24%) 
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และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ มีสถานท่ีพกัอาศยัดงัตารางท่ี 4.1.3 

ตารางที ่4.1.3 สถานท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สถานท่ีพกัอาศยั ความถ่ี ร้อยละ 

1. บา้น 53 14.56 
2. เช่าหอพกัในมหาวทิยาลยั 83 22.80 
3. เช่าหอพกันอกมหาวทิยาลยั 218 59.89 
4. บา้นเช่า 9 2.47 
5. อ่ืนๆ 1 0.27 

จากการศึกษาขอ้มูลในส่วนแหล่งท่ีมาของรายรับ พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 
98.91 ใชเ้งินทุนการศึกษาจากบิดามารดา รองลงมาร้อยละ 1.09 อ่ืนๆ เช่น พี่สาว และลุง ในจ านวนน้ี
นักศึกษาร้อยละ 15.11 ได้กู้เงินเรียนจากกองทุนต่างๆ เช่น กยศ. กรอ. เงินกู้ฉุกเฉินของคณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และนอกจากน้ีนักศึกษาร้อยละ 4.95 ได้ท างาน part time และจากการศึกษา
ข้อมู ล ราย จ่ ายจากแบบสอบถาม  พบว่านั ก ศึ กษ าระดับป ริญญ าต รีส าข าวิท ยาศ าสต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีค่าใชจ่้ายทางตรงดงัตารางท่ี 4.1.4 
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ตารางที ่4.1.4 ค่าใชจ่้ายทางตรงของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์ 
         หน่วย : บาทต่อคนต่อปี 

 
หลกัสูตร 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ค่า
หนงัสือ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าปัญหา
พิเศษ/
งานวจิยั 

ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

ค่ากิจกรรม
อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง

กบั
การศึกษา 

รวม 

1. คณิตศาสตร์ 22,435 1,264.29 489.29 0 315.71 542.86 25,047 
2. สถิติ 22,415 992.86 314.29 0 221.43 357.14 24,301 
3. เคมี 22,552.5 3,346.43 1,260.71 2,000.00 689.29 2,557.14 32,406 
4. ชีวเคมีและ
ชีวเคมีเทคโนโลยี 

22,485 2,464.29 827.86 375.00 805.00 2,814.29 29,771 

5. เคมีอุตสาหกรรม 22,555 2,278.57 1,205.71 785.71 803.57 2,028.57 29,657 
6. ชีววทิยา 22,440 1,403.57 692.86 0 401.43 1,000.00 25,938 
7. วสัดุศาสตร์ 22,462.5 2,628.57 1,385.71 578.57 921.43 2,071.43 30,048 
8. สัตววทิยา 22,440 1,642.86 567.86 0 452.86 1,092.86 26,196 
9. ฟิสิกส์ 22,592.5 2,542.86 1,385.71 1,293.29 795.71 2,114.29 30,724 
10. ธรณีวทิยา 22,422.5 1,714.29 1,103.57 542.86 812.86 2,350.00 28,946 
11. จุลชีววทิยา 22,447.5 1,242.86 542.86 7.14 485.00 850.00 25,575 
12. วทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

22,425 1,914.29 801.43 282.14 575.00 1,157.14 27,155 

13. อญัมณีวทิยา 22,430 1,250.00 900.00 57.14 445.71 1,092.86 26,176 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.1.4 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางตรงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

1) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ  32,406 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 89.57 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 5.05 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.95 ค่าอุปกรณ์
การเรียนร้อยละ 1.26 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 2.17  

2) สาขาวิชาฟิสิกส์ มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 30,724 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 73.53 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 4.51 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 4.21 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.59 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 6.88 

3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 30,048 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 74.76 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 8.74 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 4.61 ค่าปัญหา
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พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 1.93 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 3.07 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 6.89 

4) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 29,771 บาทต่อคนต่อปี 
โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 75.53 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 
2.78 ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 1.26 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.70 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 9.45 

5) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 29,657 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 76.05 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 7.68 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 4.07 
ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 2.65 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.71 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาร้อยละ 6.84 

6) สาขาวิชาธรณีวิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 28,946 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 77.46  ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 5.92  ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 3.81 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 1.88 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.81 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 8.12  

7) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 27,155 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 82.58 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 7.05 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ  
2.95 ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 1.03 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.12 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 4.26 8) สาขาวชิาสัตววทิยา มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 26,196 บาท
ต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 85.66 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 6.27 ค่าถ่าย
เอกสารร้อยละ 2.17 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.73 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อย
ละ 4.17 

9) สาขาวิชาอญัมณีวทิยา มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 26,176 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 85.69 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 4.78 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 3.44 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 0.22 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.70 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 4.18  

10) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 25,938 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 86.51 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 5.41 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 2.67 ค่าอุปกรณ์
การเรียนร้อยละ 1.55 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 3.86 
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11) สาขาวชิาจุลชีววทิยา มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 25,575 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 87.77 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 2.12 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 0.03 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.90 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 3.32  

12) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่ าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ ากับ  25 ,047 บาทต่อคนต่อปี  โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 89.57 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 5.05 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.95 
ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.26 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 2.17 

13) สาขาวิชาสถิติ มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 24,301 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 92.24 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 4.09 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.29 ค่าอุปกรณ์
การเรียนร้อยละ 0.91 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร้อยละ 1.47   

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตร์มีค่าใชจ่้ายทางออ้ม ดงัตารางท่ี 4.1.5 
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ตารางที ่4.1.5 ค่าใชจ่้ายทางออ้มของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์          
                  หน่วย : บาทต่อคนต่อปี 

สาขาวชิา ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ ค่าน ้ ามนัรถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร/ขนม/
เคร่ืองด่ืม 

ค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ 

รวม 

1. คณิตศาสตร์ 16,842.86 862.86 2,285.71 3,172.43 5,807.14 1,971.43 40,071.43 1,756.29 72,770.15 
2. สถิติ 19,242.86 1,268.57 2,714.29 3,472.00 3,471.43 3,042.86 41,357.14 2,285.71 76,854.86 
3. เคมี 19,992.86 1,257.86 3,237.14 3,513.43 5,464.29 1,157.14 48,942.86 1,800.00 85,365.58 
4. ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลย ี

23,107.14 1,066.43 2,972.86 3,469.71 4,680.00 1,071.43 36,328.57 2,494.29 75,190.43 

5. เคมีอุตสาหกรรม 23,942.86 1,362.86 5,135.71 4,043.14 3,222.86 1,207.143 43,371.43 3,642.86 85,928.86 
6. ชีววทิยา 18,407.14 1,122.86 3,900.00 4,197.86 6,342.86 1,714.29 40,585.71 1,110.71 77,381.43 
7. วสัดุศาสตร์ 15,728.57 880.00 1,535.71 3,164.50 3,554.29 1,264.29 40,707.14 2,871.43 69,705.93 
8. สตัววทิยา 18,921.43 1,195.71 3,021.43 3,834.43 6,342.86 2,314.29 41,957.14 1,496.00 79,083.29 
9. ฟิสิกส์ 19,564.29 908.57 2,575.00 3,234.83 5,228.57 992.86 45,085.71 1,714.29 79,304.12 
10. ธรณีวทิยา 20,978.57 1,165.00 2,447.86 4,291.00 5,858.57 507.14 47,785.71 942.86 83,976.71 
11. จุลชีววทิยา 15,600.00 912.86 2,487.86 3,555.86 6,685.71 978.57 42,428.57 1,239.29 73,888.72 
12. วทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

30,942.86 1,740.00 5,575.71 4,421.14 4,662.86 3,000.00 41,700.00 1,928.57 93,971.14 

13. อญัมณีวทิยา 26,100.00 1,451.43 3,600.00 3,205.14 6,235.71 592.86 44,357.14 0 85,542.28 
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.1.5 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางออ้มตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

1) สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 93,971.14 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 32.93 ค่าน ้าร้อยละ 1.85  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 5.93 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.70 ค่าน ้ามนั
รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 4.96 ค่าเดินทางร้อยละ 3.19 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 44.38 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.05 

2) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 85,928.86 บาทต่อคนต่อปี โดยค่า
เช่าคิดเป็นร้อยละ 27.86 ค่าน ้ าร้อยละ 1.59  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 5.98 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 4.71 ค่าน ้ ามนั
รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 3.75 ค่าเดินทางร้อยละ 1.40 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 50.47  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 4.24 

3) สาขาวิชาอญัมณีวิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 85,542.28 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 30.51 ค่าน ้ าร้อยละ 1.70  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 4.21 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 3.75 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนตร้์อยละ 7.28 ค่าเดินทางร้อยละ 0.69 และค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 51.85  

4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 85,365.58 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อย
ละ 23.42  ค่าน ้ าร้อยละ 1.47  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.79 ค่าโทรศัพท์ร้อยละ 4.11 ค่าน ้ ามันรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 6.40  ค่าเดินทางร้อยละ 1.35  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 57.33 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.11 

5) สาขาวิชาธรณีวิทยา มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 83,976.71 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 24.98 ค่าน ้ าร้อยละ 1.39 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 2.91 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 5.11 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 6.98 ค่าเดินทางร้อยละ 0.60 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 56.90 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 1.12 

6) สาขาวิชาฟิสิกส์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 79,304.12 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 24.67  ค่าน ้ าร้อยละ 1.15  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.25  ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 4.08 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 6.59  ค่าเดินทางร้อยละ 1.25 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 56.85 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.16 

7) สาขาวิชาสัตววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 79,083.29 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 23.93 ค่าน ้ าร้อยละ 1.51  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.82  ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.85 ค่าน ้ามนัรถยนต/์
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รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 8.02 ค่าเดินทางร้อยละ 2.93 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 53.05 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 1.89 

8) สาขาวชิาชีววิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 77,381.43 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 23.79  ค่าน ้ าร้อยละ 1.45 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 5.04  ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 5.42 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 8.20 ค่าเดินทางร้อยละ 2.22 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 52.45 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 1.44 

9) สาขาวิชาสถิติ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 76,854.86 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อย
ละ 25.04 ค่าน ้ าร้อยละ 1.65 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.53  ค่าโทรศัพท์ร้อยละ 4.52 ค่าน ้ ามันรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 4.52 ค่าเดินทางร้อยละ 3.96 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 53.81 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.97 

10) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 75,190.43 บาทต่อคน
ต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 30.73 ค่าน ้ าร้อยละ 1.42  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.95 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.61 
ค่าน ้ามนัรถยนต/์รถจกัรยานยนตร้์อยละ 6.22  ค่าเดินทางร้อยละ 1.42 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 
48.32 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 3.32 

11) สาขาวชิาจุลชีววิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 73,888.72  บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 21.11 ค่าน ้ าร้อยละ 1.24  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.37 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.81 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 9.05  ค่าเดินทางร้อยละ 1.32 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 57.42 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 1.68 

12) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 72,770.15 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 23.15 ค่าน ้ าร้อยละ 1.19  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.14 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.36 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 7.98  ค่าเดินทางร้อยละ 2.71 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 55.07 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.41 

13) สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 69,705.93 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 22.56 ค่าน ้ าร้อยละ 1.26  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 2.20 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 4.54 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 5.10 ค่าเดินทางร้อยละ 1.81 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 58.40 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 4.12 
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ตารางที ่4.1.6 ค่าใชจ่้ายรวมของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ระดบัปริญญาตรี 
สาขาวชิา ค่าใชจ่้าย

ทางตรง 
(บาทต่อคน

ต่อปี) 

ร้อยละ ค่าใชจ่้าย
ทางออ้ม 

(บาทต่อคนต่อ
ปี) 

ร้อยละ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 
(บาทต่อคน

ต่อปี) 

ค่าใชจ่้ายต่อ
หลกัสูตรต่อ

คน 
(บาท) 

1. คณิตศาสตร์ 25,047.15 25.61 72,770.15 74.39 97,817.30 391,269.2 
2. สถิติ 24,300.72 24.02 76,854.86 75.98 101,155.58 404,622.32 
3. เคมี 32,406.07 27.52 85,365.58 72.48 117,771.65 471,086.6 
4. ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลย ี

29,771.44 28.36 75,190.43 71.64 104,961.87 419,847.48 

5. เคมีอุตสาหกรรม 29,657.13 25.66 85,928.863 74.34 115,585.99 462,343.97 
6. ชีววทิยา 25,937.86 25.10 77,381.43 74.90 103,319.29 413,277.16 
7. วสัดุศาสตร์ 30,048.21 30.12 69,705.93 69.88 99,754.14 399,016.56 
8. สตัววทิยา 26,196.44 24.88 79,083.29 75.12 105,279.73 421,118.92 
9. ฟิสิกส์ 30,724.36 27.92 79,304.12 72.08 110,028.48 440,113.92 
10. ธรณีวทิยา 28,946.08 25.63 83,976.71 74.37 112,922.79 451,691.16 
11. จุลชีววทิยา 25,575.36 25.71 73,888.72 74.29 99,464.08 397,856.32 
12. วทิยาการ
คอมพิวเตอร์ 

27,155.00 22.42 93,971.14 77.58 121,126.14 484,504.56 

13. อญัมณีวทิยา 26,175.71 23.43 85,542.28 76.57 111,717.99 446,871.96 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 4.1.6 พบว่าสาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายรวมมากท่ีสุดคือ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เท่ากบั 484,504.56 บาทต่อคนต่อหลกัสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อปี
เท่ากบั 121,126.14 บาทต่อคนต่อปี โดยมีค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ 22.42 ค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อย
ละ 77.58 ส่วนสาขาวชิาท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดคือ สาขาวชิาคณิตศาสตร์เท่ากบั 391,269.2  บาทต่อคน
ต่อหลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากบั 97,817.30  บาทต่อคนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าย
ทางตรงอยูร้่อยละ 25.61 และค่าใชจ่้ายทางออ้มร้อยละ 74.39 

4.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 
ท าการศึกษาจ านวน 5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) สาขาวิชาเคมี 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวชิาวสัดุ

ศาสตร์ 4) สาขาวิชาชีววิทยา และ5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม โดยเลือกสุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงตอบแบบสอบสาขาวิชาละ 10 คน รวมทั้ งหมด 50 คน จากการศึกษาข้อมูลท่ีได้จาก
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แบบสอบถาม พบวา่ตวัอยา่งท่ีไดเ้ป็นเพศชาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เพศหญิง 32 คิดเป็นร้อยละ  64   
ดงัตารางท่ี 4.2.1 

ตารางที ่4.2.1 จ  านวนตวัอยา่งของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทในแต่ละสาขาวชิา 
สาขาวชิา จ านวน(คน) เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) 

1. เคมี 10 3 (30%) 7 (70%) 
2. คณิตศาสตร์ 10 8 (80%) 2 (20%) 
3. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 10 2 (20%) 8 (80%) 
4. วสัดุศาสตร์ 10 3 (30%) 7 (70%) 
5. ชีววทิยา 10 2 (20%) 8 (80%) 
รวม 50 18 (36%) 32 (64%) 

และนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาศาสตร์ มีสถานท่ีพกัอาศยัดงัตารางท่ี 4.2.2 

ตารางที ่4.2.2 สถานท่ีพกัอาศยัของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะวทิยาศาสตร์ 
สถานท่ีพกัอาศยั ความถ่ี ร้อยละ 

1. บา้น 11 22.00 
2. เช่าหอพกัในมหาวทิยาลยั 3 6.00 
3. เช่าหอพกันอกมหาวทิยาลยั 36 72.00 
4. บา้นเช่า - - 
5. อ่ืนๆ - - 

จากการศึกษาข้อมูลในส่วนของแหล่งท่ีมาของรายรับ พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่     
ร้อยละ 74 ใช้เงินทุนการศึกษาจากบิดามารดา รองลงมาจากทุนการศึกษา งาน part time และเงินทุน
ส่วนตวัจากการท างานตามล าดบั 

จากขอ้มูลรายจ่ายท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ระดบั
ปริญญาโททั้ง 5 สาขาวชิา พบวา่มีค่าใชจ่้ายทางตรง ดงัตารางท่ี 4.2.3  
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ตารางที ่4.2.3 ค่าใชจ่้ายทางตรงของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์  
                   หน่วย : บาทต่อคนต่อปี 

สาขาวชิา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ค่า
หนงัสือ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าปัญหา
พิเศษ/
งานวจิยั 

ค่า
อุปกรณ์
การเรียน 

ค่ากิจกรรม
อ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา 

รวม 

1. เคมี 50,000 4,040 2,480 11,200 600 3,540 71,860 
2. คณิตศาสตร์ 50,000 4,200 1,080 920 494 2,800 59,494 
3. วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

50,000 3,240 1,600 26,360 1,040 13,560 95,800 

4. วสัดุศาสตร์ 50,000 5,100 2,010 18,600 2,500 10,600 88,810 
5. ชีววทิยา 50,000 10,200 2,420 15,700 1,110 6,540 85,970 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.2.3 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางตรงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ  

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 95,800 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 52.19 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.67  
ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ27.52 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.09 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาร้อยละ 14.15 

2) สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 88,810 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 56.30 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 5.74 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 2.26 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 20.94 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 2.81และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 11.94 

3) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 85,970 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 58.16 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 11.86 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 2.81 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 18.26 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.29 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 7.61 

4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 71,860บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.58 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 5.62 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 3.45 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 15.59 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 0.83 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 4.93 
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5) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 59,494 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 84.04 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 7.06 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.82 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 1.55 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 0.83 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 4.71 

จากการศึกษาขอ้มูลรายจ่ายท่ีได้จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโทมีค่าใช้จ่าย
ทางออ้ม ตารางท่ี 4.2.4  
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ตารางที ่4.2.4 ค่าใชจ่้ายทางออ้มของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวทิยาศาสตร์         
                            หน่วย : บาทต่อคนต่อปี 

สาขาวชิา ค่าเช่า ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ ค่าน ้ามนัรถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร/
ขนม/

เคร่ืองด่ืม 

ค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ 

รวม 

1. เคมี 28,440 1,680 6,360 4,860 10,584 1,584 60,000 3,240 116,748 
2. คณิตศาสตร์ 23,760 1,380 2,940 4,318.8 17,664 3,360 61,800 6,600 121,822.8 
3.วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

36,840 1,620 4,680 5,280 9,036 8,760 75,000 14,000 155,216 

4. วสัดุศาสตร์ 32,640 1,548 5,220 4,250 9,480 9,120 55,800 12,000 130,058 
5. ชีววทิยา 18,060 1,620 5,280 5,640 17,160 7,800 65,400 6,600 127,560 
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.2.4 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางออ้มตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

1) สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 155,216 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 23.73 ค่าน ้ าร้อยละ 1.04  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.02 ค่าโทรศพัทร้์อยละ 3.40 ค่าน ้ ามนั
รถยนต/์รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 5.82  ค่าเดินทางร้อยละ 5.64  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 48.32 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 9.02 

2) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 130,058 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 25.10 ค่าน ้ าร้อยละ 1.19  ค่าไฟฟ้าร้อยละ 4.01 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 3.27 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 7.29 ค่าเดินทางร้อยละ 7.01 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 42.90 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 9.23 

3) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 127,560 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 14.16 ค่าน ้ าร้อยละ 1.27 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 4.14 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 4.42 ค่าน ้ ามันรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 13.45 ค่าเดินทางร้อยละ 6.11 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 51.27 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 5.17 

4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 121,822.8 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 19.50  ค่าน ้ าร้อยละ 1.13 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 2.41 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 3.55 ค่าน ้ ามนัรถยนต์/
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 14.50  ค่าเดินทางร้อยละ 2.76  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 50.73 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 5.42 

5) สาขาวชิาเคมี มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 116,748 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 
24.36  ค่ าน ้ า ร้อยละ 1.44  ค่ าไฟฟ้าร้อยละ 5.45 ค่ าโทรศัพท์ ร้อยละ 4.16 ค่าน ้ ามันรถยนต์ /
รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 9.07  ค่าเดินทางร้อยละ 1.36  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 51.39 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 2.78 

และเม่ือน าค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางออ้ม มาค านวณหาค่าใช้จ่ายรวมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
ไดผ้ลดงัตาราง   ท่ี 4.2.5 
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ตารางที ่4.2.5 ค่าใชจ่้ายรวมของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ระดบัปริญญาโท                  
                 หน่วย : บาทต่อคน 
สาขาวชิา ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

ทางตรง 
ร้อยละ ค่ า ใ ช้ จ่ า

ทางออ้ม 
ร้อยละ ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย

ต่อปี 
ค่ าใช้ จ่ ายต่ อ
หลกัสูตร 

1. เคมี 71,860 38.10 116,748 61.89 188,608 377,216 
2. คณิตศาสตร์ 59,494 32.81 121,822.8 67.19 181,316.8 362,633.6 
3. วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

95,800 38.16 155,216 61.84 251,016 502,032 

4. วสัดุศาสตร์ 88,810 40.58 130,058 59.42 218,868 437,736 
5. ชีววทิยา 85,970 40.26 127,560 59.74 213,530 427,060 

จากตารางท่ี  4.2.5 พบว่าค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท คณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรเฉล่ียต่อคนสูงสุดคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม เท่ากับ 502,032 บาท โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากับ 251,016 บาท มี
ค่าใช้จ่ายทางตรงร้อยละ 38.16 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมร้อยละ 61.84 ส่วนสาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อ
หลกัสูตรเฉล่ียต่อคนต่อปีน้อยท่ีสุดคือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากบั 362,633.6 บาท คิดเป็นค่าใชจ่้าย
เฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากบั 181,316.8 บาท มีค่าใช้จ่ายทางตรงร้อยละ 32.81 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมร้อยละ 
67.19  

4.3 การศึกษาระดับปริญญาเอก 

ท าการศึกษา จ านวน 5 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 1) สาขาวิชาเคมี 2) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์ 4) สาขาวิชาชีววทิยา และ5) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม โดยเลือกสุ่มตวัอยา่งตอบแบบ
สอบสาขาวิชาละ 10 คน รวมทั้งหมด 50 คน เพศชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 เพศหญิง 28 คิดเป็น          
ร้อยละ  56 ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3.1 
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ตารางที ่4.3.1 จ  านวนตวัอยา่งของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกในแต่ละสาขาวชิา 
สาขาวชิา จ านวน(คน) เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) 

1. เคมี 10 3 (30%) 7 (70%) 
2. คณิตศาสตร์ 10 8 (80%) 2 (20%) 
3.วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

10 2 (20%) 8 (80%) 

4. วสัดุศาสตร์ 10 4 (40%) 6 (60%) 
5. ชีววทิยา 10 5 (50%) 5 (50%) 

รวม 50 22 (44%) 28 (56%) 

และนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก คณะวทิยาศาสตร์ มีสถานท่ีพกัอาศยัดงัตารางท่ี 4.3.2 

ตารางที ่4.3.2 สถานท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนันกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์  
สถานท่ีพกัอาศยั ความถ่ี ร้อยละ 

1. บา้น 8 16.00 
2. เช่าหอพกัในมหาวทิยาลยั 2 4.00 
3. เช่าหอพกันอกมหาวทิยาลยั 35 70.00 
4. บา้นเช่า 3 6.00 
5. อ่ืนๆ 1 2.00 

จากการศึกษาขอ้มูลแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก
ส่วนใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาใช้ทุนการศึกษาจากบิดามารดา งาน         
part time และทุนส่วนตวัตามล าดบั  

และจากการศึกษาขอ้มูลรายจ่ายท่ีไดจ้ากแบบสอบถามระดบัปริญญาเอกทั้ง 5 สาขาวิชาพบว่ามี
ค่าใชจ่้ายทางตรง ดงัตารางท่ี 4.3.3  
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ตารางที ่4.3.3 ค่าใชจ่้ายทางตรงของการศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์  
                หน่วย : บาทต่อคนต่อปี 

สาขาวชิา ค่าธรรมเนีย
มการศึกษา 

ค่า
หนงัสือ 

ค่าถ่าย
เอกสาร 

ค่าปัญหา
พิเศษ/
งานวจิยั 

ค่า
อุปกรณ์
การเรียน 

ค่ากิจกรรม
อ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา 

รวม 

1. เคมี 50,000 7,600 1,580 18,700 1,080 3,500 82,460 
2. คณิตศาสตร์ 50,000 4,400 2,500 1,640 1,140 8,600 68,280 
3. วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

50,000 3,260 1,940 15,360 1,462 2,620 74,642 

4. วสัดุศาสตร์ 60,000 3,300 1,940 33,200 626 3,100 102,166 
5. ชีววทิยา 50,000 5,300 3,900 8,600 970 3,000 71,770 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.2.3 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางตรงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

 1) สาขาวิชาว ัสดุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ  102 ,166 บาทต่อคนต่อปี  โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 58.73 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 3.23 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.90  
ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 32.50 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 0.61 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาร้อยละ 3.03  

2) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 82,460 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60.64 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 9.22 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 1.92 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 22.68 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.31 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 4.24 

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 74,642 บาทต่อคนต่อปี โดย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 66.99 ค่าหนงัสือคิดเป็นร้อยละ 4.37 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 2.60 
ค่าปัญหาพิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 20.58 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.96 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาร้อยละ 3.51             

4) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 71,770 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.67 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 7.38 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 5.43 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 11.98 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.35 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 4.18 
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5) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 68,280 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 73.22 ค่าหนังสือคิดเป็นร้อยละ 6.44 ค่าถ่ายเอกสารร้อยละ 3.66 ค่าปัญหา
พิเศษ/งานวิจยัร้อยละ 2.40 ค่าอุปกรณ์การเรียนร้อยละ 1.67 และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาร้อยละ 12.60 

จากการศึกษาขอ้มูลรายจ่ายท่ีได้จากแบบสอบถามพบว่านักศึกษาระดบัปริญญาเอกมีค่าใช้จ่าย
ทางออ้ม ตารางท่ี 4.3.4 
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ตารางที ่4.3.4 ค่าใชจ่้ายทางออ้มของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวทิยาศาสตร์ 
                         หน่วย : บาทต่อคนปี 

สาขาวชิา ค่าเช่า ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ ค่าน ้ามนัรถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร/
ขนม/

เคร่ืองด่ืม 

ค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ 

รวม 

1. เคมี 21,240 1,236 3,300 4,680 17,340 6,600 61,200 7,440 123,036 
2. คณิตศาสตร์ 29,080 1,764 5,400 4,740 22,000 3,000 66,000 8,400 140,384 
3. วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

19,920 951.2 3,840 6,840 19,512 6,360 46,800 1,200 105,423 

4. วสัดุศาสตร์ 29,640 1,584 4,800 6,957.6 15,300 3,600 61,200 9,600 132,681.6 
5. ชีววทิยา 23,160 1,860 4,920 4,918.8 17,880 6,360 72,000 7,200 138,298.8 
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูลตารางท่ี 4.2.4 พบวา่ค่าใชจ่้ายทางออ้มตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 140,384 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 20.71 ค่าน ้ าร้อยละ 1.26 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.85 ค่าโทรศัพท์ร้อยละ 3.38 ค่าน ้ ามันรถยนต์/
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 15.67  ค่าเดินทางร้อยละ 2.14 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 47.01 และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 5.98 

2) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 138,298.8 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อย
ละ 16.75 ค่ าน ้ าร้อยละ 1.34 ค่ าไฟ ฟ้ าร้อยละ 3.56 ค่ าโทรศัพท์ ร้อยละ 3.56 ค่ าน ้ ามันรถยนต์ /
รถจักรยานยนต์ร้อยละ 12.93 ค่าเดินทางร้อยละ 4.60 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 52.06  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 5.21 

3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 132,681.6 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็น
ร้อยละ 22.34 ค่าน ้ าร้อยละ 1.19 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.62 ค่าโทรศัพท์ร้อยละ 5.24 ค่าน ้ ามันรถยนต์/
รถจกัรยานยนตร้์อยละ 11.53 ค่าเดินทางร้อยละ 2.71 ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 46.13 และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆร้อยละ 7.24 

4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 123,036 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 
17.26  ค่าน ้ าร้อยละ 1.00 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 2.68 ค่าโทรศพัท์ร้อยละ 3.80 ค่าน ้ ามนัรถยนต/์รถจกัรยานยนต์
ร้อยละ 14.09  ค่าเดินทางร้อยละ 5.36  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 49.74 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆร้อยละ 
6.05 

5) สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 105,423 บาทต่อคนต่อปี โดยค่า
เช่าคิดเป็นร้อยละ 18.90  ค่าน ้ าร้อยละ 0.90 ค่าไฟฟ้าร้อยละ 3.64 ค่าโทรศัพท์ร้อยละ 6.49 ค่าน ้ ามัน
รถยนต์/รถจกัรยานยนต์ร้อยละ 18.51 ค่าเดินทางร้อยละ 6.03  ค่าอาหาร/ขนม/เคร่ืองด่ืมร้อยละ 44.39  
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆร้อยละ 1.14 
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ตารางที ่4.3.5 ค่าใชจ่้ายรวมของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ระดบัปริญญาเอก    
                                                        หน่วย : บาทต่อคน 
สาขาวชิา ค่าใชจ่้าย

ทางตรง 
ร้อยละ ค่าใชจ่้าย

ทางออ้ม 
ร้อยละ ค่าใชจ่้าย

เฉล่ียต่อปี 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ตลอดหลกัสูตร 

1. เคมี 82,460 38.79 123,036 61.21 205,496 616,488 
2. คณิตศาสตร์ 68,280 35.95 140,384 64.05 208,664 625,992 
3. วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 

74,642 41.45 105,423 58.55 180,065 540,195 

4. วสัดุศาสตร์ 102,166 42.82 132,681.6 57.18 234,847.60 704,542.8 
5. ชีววทิยา 71,770 34.16 138,298.8 65.84 210,069 630,206.4 

จากตาราง ท่ี  4 .3 .5  พ บ ว่ าค่ าใช้ จ่ ายของนั ก ศึ กษ าส าข าวิท ย าศ าสต ร์ระดับป ริญญ าเอก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรเฉล่ียต่อคนสูงสุดคือ สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 
เท่ากบั 704,542.8 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากบั 234,847.60 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายทางตรง
ร้อยละ 42.82 ค่าใชจ่้ายทางออ้มร้อยละ 57.18 ส่วนสาขาวชิาท่ีมีค่าใชจ่้ายต่อหลกัสูตรเฉล่ียต่อคนนอ้ยท่ีสุด
คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เท่ากับ 540,195 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากับ 
180,065 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายทางตรงร้อยละ 41.45 ค่าใชจ่้ายทางออ้มร้อยละ 58.55 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในระดบัปริญญา
ตรี ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก โดยอาศยัค่าใชจ่้ายทางตรงและค่าใชจ่้ายทางออ้มมาใชใ้น
การศึกษา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1 การศึกษาในระดับปริญญาตรี  

จ านวนท่ีท าการศึกษาทั้ งหมด 13 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) สาขาวิชาสถิติ              
3) สาขาวิชาเคมี 4) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 5) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 6) สาขาวิชา
ชีววิทยา 7) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 8) สาขาวิชาสัตววิทยา 9) สาขาวิชาฟิสิกส์ 10) สาขาวิชาธรณีวิทยา     
11) สาขาวิชาจุลชีววิทยา 12) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ13) สาขาวิชาอัญมณีวิทยา 
ท าการศึกษาดว้ยแบบสอบถามใชผู้ต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 364 คน สาขาวชิาละ 28 คน 

5.1.1 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 และเพศหญิง 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.10 กลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.89 พกัอาศยัอยูใ่นหอพกันอกมหาวิทยาลยั รองลงมาร้อย
ละ 22.80 พกัอาศยัในหอพกัในมหาวิทยาลยัซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 
และน้อยท่ีสุดพกัอาศยัในสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น คอนโด ร้อยละ 0.27 และนักศึกษาร้อยละ 8.24  เป็น
นักศึกษาจากโครงการต่างๆเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) โครงการเรียนดี ร้อยละ 2.47 2) 
โครงการ พสวท. ร้อยละ 1.65 3) โครงการเพชรทองกวาว ร้อยละ 1.10 4) โครงการกีฬา ร้อยละ 0.82 
5) โครงการฟิสิกส์ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.82 6) โครงการเรียนล่วงหน้า 
ร้อยละ 0.55 7) โครงการโอลิมปิกวิชาการ ร้อยละ 0.27 8)โครงการ วคช. ร้อยละ 0.27 และ9) 
โครงการ วพ. ร้อยละ 0.27 

5.1.2 จากการศึกษาข้อมูลในส่วนแหล่งท่ีมาของรายรับ พบว่านักศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่   
ร้อยละ 98.91 ใช้เงินทุนการศึกษาจากบิดามารดารองลงมาร้อยละ 1.09 อ่ืนๆเช่น พี่สาว และลุง 
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ในจ านวนน้ีนกัศึกษาร้อยละ 15.11 ไดกู้เ้งินเรียนจากกองทุนต่างๆ เช่น กยศ. กรอ. เงินกูฉุ้กเฉินของ
คณะวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ และนอกจากน้ีนกัศึกษาร้อยละ 4.95 ไดท้  างาน part time 

5.1.3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านรายจ่ายของนักศึกษากลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งค่าใช้จ่าย
ออกเป็น 

1. ค่าใชจ่้ายทางตรง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท างานปัญหา
พิเศษหรืองานวจิยั ค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา พบวา่ 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยคือ 1) สาขาวิชาเคมี มี
ค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั  32,406 บาทต่อคนต่อปี  2) สาขาวิชาฟิสิกส์ มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ีย
เท่ากบั 30,724บาทต่อคนต่อปี 3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 30,048บาทต่อ
คนต่อ 4) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 29,771บาทต่อคนต่อ
ปี 5) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 29,771บาทต่อคนต่อปี 6) สาขาวิชา
ธรณีวทิยา มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 28,946 บาทต่อคนต่อปี 7) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 27,155 บาทต่อคนต่อปี 8) สาขาวิชาสัตววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรง
เฉล่ียเท่ากบั 26,196 บาทต่อคนต่อปี 9) สาขาวิชาอญัมณีวิทยา มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 26,176 
บาทต่อคนต่อปี 10) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 25,938 บาทต่อคนต่อปี 11) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีค่าใช้ จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ ากับ 25,575 บาทต่อคนต่อปี  12) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 25,047บาทต่อคนต่อปี และ 13) สาขาวชิาสถิติ มีค่าใชจ่้าย
ทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 24,301บาทต่อคนต่อ 

 2. ค่าใช้จ่ายทางออ้ม ได้แก่ ค่าเช่าท่ีอยู่อาศยั ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ ามนั
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม และค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 1) สาขาวิชาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 93,971.14 บาทต่อคนต่อ2) สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม มี
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเฉล่ียเท่ากับ 85,928.86 บาทต่อคนต่อปี 3) สาขาวิชาอัญมณีวิทยา มีค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมเฉล่ียเท่ากับ 85,542.28 บาทต่อคนต่อปี 4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเฉล่ียเท่ากับ 
85,365.58 บาทต่อคนต่อปี 5) สาขาวิชาธรณีวิทยา มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 83,976.71 บาทต่อ
คนต่อปี 6) สาขาวิชาฟิสิกส์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 79,304.12 บาทต่อคนต่อปี 7) สาขาวิชา
สัตววิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 79,083.29 บาทต่อคนต่อปี 8) สาขาวชิาชีววิทยา มีค่าใชจ่้าย
ทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 77,381.43 บาทต่อคนต่อปี 9) สาขาวิชาสถิติ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากับ 
76,854.86 บาทต่อคนต่อปี 10) สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 



 

51 

 

75,190.43 บาทต่อคนต่อ11) สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 73,888.72  บาทต่อ
คนต่อปี 12) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 72,770.15 บาทต่อคนต่อปี และ 
13) สาขาวชิาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 69,705.93 บาทต่อคนต่อปี 

3. ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร พบวา่สาขาวชิาท่ีมีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ียต่อ
คนเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดังน้ี 1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ตลอดหลักสูตรเฉล่ีย เท่ากับ 484,504.56 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  22.42 และ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ร้อยละ 77.58 2) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตรเฉล่ีย 
เท่ากบั 471,086.6 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ 27.52 และค่าใช้จ่ายทางออ้มอยู่ร้อยละ 
72.48 3) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มีค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 462,343.97 
บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  25.66 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 74.34 4) สาขาวิชา
ธรณีวิทยา มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 451,691.16 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ทางตรงอยูร้่อยละ  25.63 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 74.37 5) สาขาวิชาอญัมณีวทิยา มีค่าใชจ่้าย
ของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 446,871.96 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ  23.43 
และค่าใช้จ่ายทางออ้มอยู่ร้อยละ 76.57  6) สาขาวิชาฟิสิกส์ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลกัสูตร
เฉล่ีย เท่ากบั 440,113.92 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ 27.92 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อย
ละ 72.08 7) สาขาวชิาสัตววทิยา มีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 421,118.92 บาท 
โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ  24.88 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 75.12 8) สาขาวชิาชีวเคมี
และชีวเคมีเทคโนโลยี มีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 419,847.48 บาท โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ 28.36 และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ร้อยละ 71.64 9) สาขาวิชาชีววิทยา มี
ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 413,277.16 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อย
ละ  25.10 และค่าใช้จ่ายทางออ้มอยู่ร้อยละ 74.90  10) สาขาวิชาสถิติ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอด
หลักสูตรเฉล่ีย เท่ากับ 404,622.32 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ 24.02 และค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมอยู่ร้อยละ 75.98 11) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตรเฉล่ีย 
เท่ากบั 399,016.56 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยู่ร้อยละ  30.12 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 
69.88 12) สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 397,856.32 บาท 
โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ  25.71 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 74.29  และ 13) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 391,269.2 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ทางตรงอยูร้่อยละ 25.61 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 74.39  
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5.2 การศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาเคมี 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์             
4) สาขาวิชาชีววิทยา และ5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ท าการศึกษาด้วยแบบสอบถามใช้
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 50 คน สาขาวชิาละ 10 คน 

5.2.1 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และเพศหญิง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 กลุ่ม
ตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 72 พกัอาศยัอยูใ่นหอพกันอกมหาวทิยาลยั รองลงมาร้อยละ 22 พกัอาศยั
ท่ีบา้นของตนเอง และนอ้ยท่ีสุดพกัอาศยัในหอพกัในมหาวทิยาลยั ร้อยละ 6 

5.2.2 จากการศึกษาขอ้มูลในส่วนของแหล่งท่ีมาของรายรับ พบวา่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 74 ใช้เงินทุนการศึกษาจากบิดามารดา รองลงมาจากทุนการศึกษา งาน part time และเงินทุน
ส่วนตวัจากการท างานตามล าดบั 

5.2.3 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นรายจ่ายของนกัศึกษาระดบัปริญญาโททั้ง 5 สาขาวิชา โดย
อาศยั 

1. ค่าใชจ่้ายทางตรง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท างานปัญหา
พิเศษหรืองานวจิยั ค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา พบวา่ 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั  95,800 บาทต่อคนต่อ2) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้าย
ทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 88,810 บาทต่อคนต่อปี  3) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากับ 
85,970 บาทต่อคนต่อปี 4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 71,860บาทต่อคนต่อปี 5) 
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 59,494 บาทต่อคนต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายทางออ้ม ได้แก่ ค่าเช่าท่ีอยู่อาศยั ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ ามนั
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม และค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 155,216 บาทต่อคนต่อปี 2) สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเฉล่ียเท่ากับ 130,058 บาทต่อคนต่อ3) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมเฉล่ียเท่ากับ 127,560 บาทต่อคนต่อปี 4) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ีย
เท่ากบั 121,822.8 บาทต่อคนต่อปี และ5) สาขาวิชาเคมี มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 116,748 บาท
ต่อคนต่อปี 
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3. ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร พบวา่สาขาวชิาท่ีมีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ียต่อ
คนเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใช้จ่ายของนกัศึกษา
ตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 502,032 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  38.16 และค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมอยู่ร้อยละ 61.84 2) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลักสูตรเฉล่ีย 
เท่ากับ 437,736 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  40.58 และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ร้อยละ 
59.42 3) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 427,060 บาท โดย
เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  40.26 และค่าใช้จ่ายทางออ้มอยู่ร้อยละ 59.74  4) สาขาวิชาเคมี มี
ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 377,216 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ  
38.10 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อยละ 61.89  5) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอด
หลักสูตรเฉล่ีย เท่ากับ 362,633.6 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  32.81 และค่าใช้จ่าย
ทางออ้มอยูร้่อยละ 67.19 

5.3 การศึกษาระดับปริญญาเอก  

จ านวน 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 1) สาขาวิชาเคมี 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์         3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ 
4) สาขาวิชาชีววิทยา และ5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ท าการศึกษาด้วยแบบสอบถามใช้
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 50 คน สาขาวชิาละ 10 คน 

5.3.1 จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และเพศหญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 กลุ่ม
ตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 พกัอาศยัอยูใ่นหอพกันอกมหาวทิยาลยั รองลงมาร้อยละ 16 พกัอาศยั
ท่ีบา้นของตนเอง และนอ้ยท่ีสุดพกัอาศยัในสถานท่ีอ่ืนๆ ร้อยละ 2 

5.3.2 จากการศึกษาขอ้มูลในส่วนของแหล่งท่ีมาของรายรับ พบวา่นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 ไดรั้บทุนการศึกษา รองลงมาใชทุ้นการศึกษาจากบิดามารดา งาน part time และทุนส่วนตวั
จากการท างานตามล าดบั 

5.3.3 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นรายจ่ายของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้ง 5 สาขาวชิา โดย
อาศยั 

1. ค่าใชจ่้ายทางตรง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าท างานปัญหา
พิเศษหรืองานวจิยั ค่าใชจ่้ายดา้นอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา พบวา่ 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) สาขาวิชาวสัดุ
ศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั  102,166 บาทต่อคนต่อปี 2) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางตรง
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เฉล่ียเท่ากบั 82,460 บาทต่อคนต่อปี 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ีย
เท่ากบั 74,642 บาทต่อคนต่อปี 4) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 71,770 บาทต่อ
คนต่อปี และ 5) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางตรงเฉล่ียเท่ากบั 68,280 บาทต่อคนต่อปี 

2. ค่าใช้จ่ายทางออ้ม ได้แก่ ค่าเช่าท่ีอยู่อาศยั ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ค่าน ้ ามนั
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม และค่าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
สาขาวิชาท่ีมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมเฉล่ียต่อคนต่อปีเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 140,384 บาทต่อคนต่อปี 2) สาขาวชิาชีววทิยา มีค่าใชจ่้าย
ทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 138,298.8 บาทต่อคนต่อปี 3) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ีย
เท่ากบั 132,681.6 บาทต่อคนต่อปี 4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 123,036 บาทต่อ
คนต่อปีและ5) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าใชจ่้ายทางออ้มเฉล่ียเท่ากบั 105,423 บาทต่อคน
ต่อปี 

3. ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร พบวา่สาขาวชิาท่ีมีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ียต่อ
คนเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี 1) สาขาวิชาวสัดุศาสตร์ มีค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตร
เฉล่ีย เท่ากบั 704,542.8 บาท โดยเป็นค่าใชจ่้ายทางตรงอยูร้่อยละ  42.82 และค่าใชจ่้ายทางออ้มอยูร้่อย
ละ 57.18 2) สาขาวิชาชีววิทยา มีค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 630,206.4 บาท 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  34.16 และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ร้อยละ 65.84 3) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 625,992 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ทางตรงอยู่ร้อยละ  35.95 และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอยู่ร้อยละ 64.05  4) สาขาวิชาเคมี มีค่าใช้จ่ายของ
นกัศึกษาตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 616,488 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยูร้่อยละ  38.79 และ
ค่าใช้จ่ายทางออ้มอยู่ร้อยละ 61.21  5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มีค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ตลอดหลกัสูตรเฉล่ีย เท่ากบั 540,195 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงอยู่ร้อยละ  41.45 และค่าใช้จ่าย
ทางออ้มอยูร้่อยละ 58.55 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 จากผลการศึกษาพบวา่ ค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาส่วนใหญ่เสียไปกบัค่าใชจ่้ายทางออ้ม ซ่ึงแสดง
ให้เห็นวา่เม่ือค่าครองชีพสูงข้ึน ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ียอ่มมากข้ึนตาม ส าหรับนกัศึกษาท่ีพกัอาศยัอยูก่บั
บา้นของตนเองและหอพกัในมหาวิทยาลยัยอ่มมีค่าใชจ่้ายทางออ้มต ่ากวา่นกัศึกษาท่ีตอ้งเช่าท่ีพกัอาศยั
นอกมหาวิทยาลยัอยู ่แต่อาจจะมีในส่วนของค่าน ้ ามนัรถและค่าเดินทางเพิ่มเขา้มา เพราะฉะนั้นการท่ี
ผูป้กครองจะส่งบุตรธิดาเขา้ศึกษาต่อในสาขาวทิยาศาสตร์ ยงัสถานศึกษาใดๆ สามารถใชผ้ลการศึกษา
น้ีเป็นตวัอยา่งเพื่อการวางแผนการศึกษาใหก้บับุตรธิดาเพื่อเป็นการประหยดัรายจ่ายในอนาคตได ้
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5.4.2 การศึกษาค่าใชจ่้ายของนกัศึกษาสาขาวทิยาศาสตร์ในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก 
มีการจดัการศึกษาอยูห่ลายหลกัสูตรดว้ยกนั การศึกษาในระดบัปริญญาโท จ านวน 25 หลกัสูตร และ
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 26 หลกัสูตร ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษามีการรับเขา้ศึกษาต่อในจ านวนท่ีมาก
นอ้ยไม่เท่ากนั รวมถึงบางหลกัสูตรในบางปีการศึกษาก็ไม่ไดมี้การรับเขา้ศึกษาต่อ ดงันั้นในการศึกษา
น้ีจึงไม่ไดศึ้กษาในทุกหลกัสูตรดงัเช่นระดบัปริญญาตรี 
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แบบสอบถาม การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตบณัฑิตสาขาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์  
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

แบบสอบถามฉบับน้ี เป็นค าถามเก่ียวกับการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ขอ้มูลได้จากผลการศึกษาวิจยัน้ีคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้วิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการผลิต
นกัศึกษาทางสาขาวทิยาศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศได ้

ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ให้ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ค าตอบของ
ท่านจะถือเป็นความลบัและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัท่าน 

ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้มูลและท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
1. เพศ 
     1.  [  ] ชาย   2.  [  ] หญิง 
2. ระดบัการศึกษา 
     1.  [  ]  ปริญญาตรี  2.  [  ]ปริญญาโท  3.  [  ]ปริญญาเอก 
3. ระดบัชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา 
     1.  [  ] ปี 1   2.  [  ]ปี2   3.  [  ] ปี 3  
     4.  [  ] ปี 4    5.  [  ] อ่ืนๆ ระบุ........................ 
4. หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
     1.    [  ] คณิตศาสตร์   2.   [  ]สถิติ  3.   [  ]เคมี   
     4.    [  ] ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 5.   [  ] เคมีอุตสาหกรรม 6.   [  ] ชีววทิยา  
     7.    [  ] วสัดุศาสตร์   8.   [  ] สัตววทิยา 9.   [  ] ฟิสิกส์   
     10.  [  ] ธรณีวทิยา   11. [  ] จุลชีววทิยา 12. [  ] วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
     13.  [  ] อญัมณีวทิยา   14. [  ] อ่ืนๆระบุ.......................................................... 
5. หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา ในระดบัปริญญาโท 
     1.   [  ]คณิตศาสตร์  2.   [  ] การสอนคณิตศาสตร์   3.    [  ] เคมี 
     4.   [  ]การสอนเคมี  5.   [  ]ชีววทิยา     6.    [  ] การสอนชีววทิยา 
     7.   [  ] ธรณีวทิยา  8.   [  ] ฟิสิกส์     9.    [  ] การสอนฟิสิกส์ 
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     10. [  ] สถิตประยกุต ์ก 2 11. [  ] สถิติประยกุต ์ข    12.  [  ] วทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม 
     13. [  ] เทคโนโลยชีีวภาพ 14. [  ] วทิยาการคอมพิวเตอร์   15. [  ] ฟิสิกส์ประยกุต ์
     16. [  ] คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 17. [  ] วสัดุศาสตร์    18. [  ] ธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์
     19. [  ] เคมีอุตสาหกรรม 20. [  ] ความหลากหลายทางชีวภาพ21. [  ] ธรณีศาสตร์ปิโตเล่ียม 
     22. [  ] จุลชีววทิยาประยกุต ์ 23. [  ] ชีวสารสนเทศศาสตร์   24. [  ] วิทยาศาสตร์คณิตบูรณา
การ 
     25. [  ] วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  26. [  ] อ่ืนๆ ระบุ............................. 
6. หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา ในระดบัปริญญาเอก 
     1.   [  ] คณิตศาสตร์  2.   [  ] การสอนคณิตศาสตร์ 3.   [  ] เคมี 
     4.   [  ] การสอนเคมี  5.   [  ] ชีววทิยา   6.   [  ] การสอนชีววทิยา 
     7.   [  ] ธรณีวทิยา   8.   [  ] ฟิสิกส์    9.   [  ] การสอนฟิสิกส์ 
     10. [  ] สถิตประยกุต ์ก 2 11. [  ] สถิติประยกุต ์ข  12. [  ] วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
     13. [  ] เทคโนโลยชีีวภาพ 14. [  ] วทิยาการคอมพิวเตอร์ 15. [  ] ฟิสิกส์ประยกุต ์
     16. [  ] คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 17. [  ] วสัดุศาสตร์   18. [  ] ธรณีฟิสิกส์ประยกุต ์
     19. [  ] เคมีอุตสาหกรรม 20. [  ] ความหลากหลายทางชีวภาพ21. [  ] ธรณีศาสตร์ปิโตเล่ียม 
     22. [  ] จุลชีววทิยาประยกุต ์ 23. [  ] ชีวสารสนเทศศาสตร์ 24. [  ] ดาราศาสตร์ 
     25. [  ] วทิยาศาสตร์คณิตบูรณาการ 26. [  ] วทิยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  
     27. [  ] อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 
7. ท่านเป็นนกัศึกษาของโครงการเหล่าน้ีหรือไม่ 
     1.  [  ] โครงการโอลิมปิกวชิาการ   2.   [  ] โครงการเรียนล่วงหนา้ (AP Program)  
     3.  [  ] โครงการกีฬา        4.   [  ] โครงการเพชรทองกวาว   
     5.  [  ] โครงการเรียนดี        6.   [  ] โครงการ วคช. 
     7.  [  ] โครงการ วพ.        8.   [  ] โครงการฟิสิกส์ทุนเรียนดีวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     9.  [  ] โครงการ พสวท.       10. [  ] อ่ืนๆ ระบุ......................................................................... 
8. สถานท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 
     1.  [  ] บา้นของตนเอง   2.  [  ] เช่าหอพกัภายในมหาวทิยาลยั  
     3.  [  ] เช่าหอพกันอกมหาวทิยาลยั 4.  [  ] บา้นเช่า    
     5.  [  ] อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านทีเ่กีย่วข้องกบัรายรับ 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลค่าใชจ่้ายและท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่งหน้าขอ้ความท่ีตรงกบัความ
จริง 
9. แหล่งท่ีมาของรายรับ (สามารถตอบไดห้ลายขอ้) 
     1. [  ] บิดา-มารดา     2. [  ] ทุนการศึกษา   
     3. [  ] ท างาน      4. [  ] งาน Part time  
     5. [  ] กูเ้งินเรียน     6. [  ] อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
10. จากค าถามขอ้ท่ี 9 หากท่านกูเ้งินเรียน ท่านไดกู้เ้งินจากโครงการ 
     .................................................................................................. 
 
ส่วนที ่3ข้อมูลด้านทีเ่กีย่วข้องกบัรายจ่าย 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลค่าใชจ่้ายลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความจริง 
11. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
     1) ค่าหนงัสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เฉล่ียจ านวน...................................บาท/เดือน/เทอม 
     2) ค่าถ่ายเอกสาร เฉล่ียจ านวน.................................................บาท/เดือน/เทอม 
     3) ค่าใชจ่้ายในการท าปัญหาพิเศษ/งานวจิยั เฉล่ียจ านวน........................................บาท/เดือน/เทอม 
     4) ค่ายางลบ ดินสอ ลิควดิ ปากกกา ไมบ้รรทดั เฉล่ียจ านวน..................................บาท/เดือน/เทอม 
    5) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมทางการศึกษา เฉล่ียจ านวน.....................บาท/เดือน/เทอม 
12. ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 
     1) ค่าหอพกั/บา้นเช่า จ านวน..................................................บาท/เดือน/เทอม 
     2) ค่าน ้า เฉล่ีย จ  านวน........................................................บาท/เดือน/เทอม 
     3) ค่าไฟ เฉล่ียจ านวน.........................................................บาท/เดือน/เทอม 
     4) ค่าโทรศพัท ์เฉล่ียจ านวน.................................................บาท/เดือน/เทอม 
     5) ค่าน ้ามนัรถจกัรยานยนต/์รถยนต ์เฉล่ียจ านวน.............................................บาท/เดือน/เทอม 
     6) ค่าเดินทาง เฉล่ียจ านวน...........................................บาท/เดือน/เทอม 
     7) ค่าอาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม เฉล่ียจ านวน..........................บาท/เดือน/เทอม 
     8) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ระบุ..............................................เฉล่ียจ านวน............................บาท/เดือน/เทอม 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – สกุล   นางสาวกฤติยา  อินตุย้ 

วนั เดือน ปี เกดิ   18 กนัยายน 2529 

ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต   
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 

ประสบการณ์   2555 – ปัจจุบนั ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์   
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต าแหน่ง นกัวทิยาศาสตร์ 
 
 

 


