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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) . เพ่ือวิเคราะห์อัตราร้อยละการสละสิทธิ์เข้าศึกษาของ
นิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปี
การศึกษา  2553  2)  เพ่ือศึกษาสาเหตุการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา  2553  จ านวน  128  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  โดยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ  ค่าคะแนนเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้   
 1.  อัตราการสละสิทธิ์   
  -  จ าแนกตามเพศ  พบว่า  เพศหญิงมีอัตราการสละสิทธิ์มากกว่าเพศชาย   
  -  จ าแนกตามภูมิภาค  พบว่า  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการสละสิทธิ์มากที่สุด  
รองลงมา  คือภาคกลาง  และภาคตะวันออก  ตามล าดับ  
  -  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีอัตราการสละสิทธิ์มากท่ีสุด  
รองลงมา  คือ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามล าดับ 

2.  สาเหตุการสละสิทธิ์  ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม  จ านวน  128  ชุด  พบว่าผู้สละสิทธิ์ให้
เหตุผลสูงสุด  3  อันดับแรก  ดังนี้ 

 1.  ต้องการยื่นใบสมัครคัดเลือกในระบบกลาง  (Admissions)   
2.  ไม่ชอบคณะ/สาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก  
3.  สนใจที่จะเข้าศึกษาสถาบันอื่นมากกว่า 

 3.  บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2553  พบว่า  ตนเอง  อิทธิพลต่อการสละสิทธิ์มากที่สุด  
รองลงมาคือ  มารดา  และบิดา  ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study were  1) to analize the percentage of selected 
study’s relinquishment into undergraduate students at Mahasarakham University of the 
Academic year 2010 and 2) to investigate the causes of the relinquishment.  The 128 
population of this study was the selected quota students who relinquished to study at 
Mahasarakham University of the Academic year 2010.  The statistics used for analyzing 
the data were frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows :  
  1.  The relinauishment  rate  based on 128 quota student.   
   -  sex :  the highest rate was found the highest rate  
   -  Region : The  highest  rate  was found  in  Notheast  followed  by 
Central  and  East  respectively.  
   -  Fields  of  study :  Health Science was found the highest rate followed 
by  science and technology  and humanities and social sciences respectively. 
  2.  The  cause of. relinquishment of privilege based on 128 returned 
questionnaires indicated the top three reasons as follow : 
   1.  Desire to enter university through the National General Admission 
System.    
   2.  Dislike Faculty/ Department have been selected. 
   3.  Inertesting to study in other institutions. 
  3.  Person who influence their access to education in the undergraduate 
students at Mahasarakham University of the academic year 2010 by  themselves 
followed by mother and father, respectively. 
 


