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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศกึษาข้อมูลการวางแผนการศกึษา เพื่อการส าเร็จการศกึษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจาก

ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดยีิ่งจาก   ผูช่้วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา  

ผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล  ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา  ความรู ้  ข้อคิด  

ข้อแนะน า  และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการวิจัยครั้งนีส้ าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ คุณกัมปนาท  สาณะเสน  ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการแปลเอกสาร

บทคัดย่องานวิจัย 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณส านักทะเบียนและประมวลผล  ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุมัติงบประมาณจาก

เงินรายได้  ปีงบประมาณ  2560   เพื่อสนับสนุนการจัดท าวิจัย 

 สุดท้ายนี้ผูว้ิจัยหวังวา่งานวิจัยฉบับนีค้งเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้

ที่สนใจศกึษาต่อไป  

 

                                      คณะผู้วจิัย 

           นางสาวทัศนยี์   อินทหมื่น

        นางหยาดนที      ปินตาโมงค์

        นางสาวชนัยพร   ชนะพูล

        นางสาวพิไลศร ี  ศรีวเิรือน

        นายสังเวียน       กุณา 
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ชื่อเรื่องการวิจัย การศกึษาข้อมูลการวางแผนการศึกษา เพื่อการส าเร็จการศกึษา 

 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะผู้วิจัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา   ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

   นางสาวทัศนยี์   อินทหมื่น  หัวหนา้โครงการ 

   นางหยาดนที      ปินตาโมงค์  ผูว้ิจัย   

   นางสาวชนัยพร   ชนะพูล  ผูว้ิจัย   

   นางสาวพิไลศร ี   ศรวีิเรอืน  ผูว้ิจัย   

   นายสังเวียน        กุณา   ผูว้ิจัย 

หน่วยงาน  ส านักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาตาม

แผนการศึกษา เพื่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยื่นคาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยื่นคาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษา  ในภาคการศกึษาที่ 2 ปีการศกึษา 2559   จ านวน 4,008 ราย       สถิติที่ ใช้ในการ

วิเคราะหข์้อมูล  ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่   และร้อยละ  ซึ่งสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ข้อมูลการได้รับค าแนะน า 

  พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับโครงสรา้งหลักสูตรและแผนการศกึษา

เพื่อการลงทะเบียนกระบวนวิชา คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 3,786 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 

94.46 นักศกึษาไม่ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศกึษาเพื่อการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชา   จ านวน 222 ราย   คิดเป็นรอ้ยละ 5.54 การได้รับโครงสรา้งหลักสูตร

และแผนการศกึษา พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้รับโครงสรา้งหลักสูตรและแผนการศกึษา

จากภาควิชา  คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 2,692 ค าตอบ  คิดเป็นรอ้ยละ 31.38  รองลงมาคือ 

งานบริการการศึกษาของคณะ  จ านวน  2,251 ค าตอบ  คิดเป็นรอ้ยละ 26.24 ตามล าดับ การ

ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการส าเร็จการศกึษา  พบว่า นักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ

การวางแผนการส าเร็จการศกึษา  นักศึกษาได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการส าเร็จ

การศกึษาจากเพื่อน คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 2,520 ค าตอบ  คิดเป็นรอ้ยละ 23.26  

รองลงมาคือ ภาควิชา   จ านวน  2,185 ค าตอบ  คดิเป็นรอ้ยละ 20.16 ตามล าดับ 
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2. ข้อมูลการวางแผนการส าเร็จการศึกษา  

  พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีการวางแผนการศกึษา เพื่อให้ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลา

ของหลักสูตร     คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 3,855 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 96.18  นักศึกษาไม่มี

การวางแผนการศกึษา จ านวน 153 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.82 ช่วงเวลาที่นักศกึษาวางแผนการ

ส าเร็จการศกึษา  พบว่า  ในภาพรวมช่วงเวลาที่นักศกึษาวางแผนการส าเร็จการศึกษาตั้งแต่

ปีการศึกษาที่ 4 หรอืปีการศกึษาสุดท้าย คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 1,652 ราย  คิดเป็น 

ร้อยละ 41.22  รองลงมาคือ ปีการศึกษาที่ 1   จ านวน  1,114 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 27.79 
ตามล าดับ การลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปตามแผนการศกึษาของหลักสูตรในแต่ละ 

ภาคการศกึษา พบว่า  ในภาพรวมนักศึกษามีการลงทะเบียนกระบวนวิชาเป็นไปตามแผนการศกึษา

ของหลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน  3,169 ราย  คิดเป็นร้อยละ 79.07  นักศึกษามีการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่เป็นไปตามแผนการศกึษาของหลักสูตร จ านวน  839 ราย  คิดเป็น 

ร้อยละ 20.93   การตรวจสอบผลการเรียน และกระบวนวิชาที่เรยีนครบตามหลักสูตร  พบว่า   

ในภาพรวมนักศึกษา มีการตรวจสอบผลการเรียน และกระบวนวิชาที่เรียนครบตามหลักสูตร  โดย

ตรวจสอบทุกภาคการศกึษา คิดเป็นรอ้ยละมากที่สุด จ านวน 3,110 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 77.59  

รองลงมาคือ ตรวจสอบในปีการศึกษาที่ 4 หรอืปีการศกึษาสุดท้าย จ านวน  598 ราย  คิดเป็น 

ร้อยละ 14.92 ตามล าดับ 

3. ข้อมูลการวางแผนการได้รับเกียรตินิยม 

 พบว่า  ในภาพรวมนักศึกษาไม่มีการวางแผนการศกึษา เพื่อให้ได้รับเกียรตนิิยม คิดเป็น

ร้อยละมากที่สุด จ านวน 2,429 ราย  คิดเป็นร้อยละ 60.60  นักศึกษามีการวางแผนการศกึษา 

เพื่อให้ได้รับเกียรตินิยม   จ านวน 1,579 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 39.40   
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      Abstract 
 

 The purpose of this research was to study information related to educational 

planning that would be applied in the work process of the expectation of graduation.  

Samples in this research were 4,008 undergraduates who registered for the expectation of 

graduation in the 2nd semester of 2016.  Statistical information analysis applied in this 

research included frequency and percentages.  The study found that; 

1. Advisory opinions 

 In the area of advice regarding curriculum structure and study plan for students’ 

course enrollment, the majority of 3,786 students, or 94.46 percent, gained information 

regarding curriculum structure and study plan to use in their course enrollment; while, 222 

students, or 5.54 percent, did not. In addition, in the area of curriculum structure and study 

plan manuals acquirement, 2,692 answers, or 31.38 percent, acquired curriculum structure 

and study plan manuals from their departments.  The second largest numbers of 2,251, or 

26.24 percent, acquired them from the educational service section at their faculties. Also, in 

the area of advice regarding graduation plan, the majority of 2,520 answers, or 23.26 

percent, acquired advice regarding graduation plans from their friends.   The second largest 

numbers of 2,185, or 20.16 percent, acquired the advice from their departments.   

2. Graduation plan 

 In the area of plan to graduate in agreement with the curriculum time-period, the 

study found that the majority of 3,855 students, or 96.18 percent, had planned to 
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graduate within their curriculum time-periods; while, 153 students, or 3.82 percent, did 

not. In addition, in the area of graduation planning time, the majority of 1,652 students, or 

41.22 percent, had planned for graduation in their last semester, or their 4th academic year.  

The second largest numbers of 1,114 students, or 27.79 percent, had planned for 

graduation in their 1st academic year. Also, in the area of course registration in agreement 

with the curriculum study plan in each semester, the study found that  the majority of 

3,169 students, or 79.07 percent, were able to do their course registration in agreement 

with their curriculum study plans; while, 839 students, or 20.93 percent, did not. 

Moreover, in the area of  self-review  grades and courses completed in accordant with the 

curriculum, the majority of 3,110 students, or 77.59 percent, reviewed their grades and 

checked if they had completed their courses to be in agreement with the curriculums every 

semester.   The second largest numbers of 598 students, or 14.92 percent, did the same in 

their 4th academic year or in their last academic year. 

3. Study plan to gain an honor award 

 Overall there were 2,429 students, or 60.60 percent, who never planned for 

gaining an honor award; while, 1,579 students, or 39.40 percent, did. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


