
 
บทที ่5 

สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรตรี-โทสอง
ภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาหลกัสูตรตรี-โท 
(สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีคุณภาพชีวิต
ของนกัศึกษาหลกัสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 217 
ราย โดยวธีิการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

 ผลจากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 217 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1.นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 58 ราย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 โดยส่วนใหญ่ มีอาย ุ22 ปี ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียสะสมอยูร่ะหวา่ง 
3.01 – 3.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นการเรียน พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดบัมาก โดยพบวา่ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติดา้นการเรียน เร่ืองสภาพแวดลอ้มทางกายภาพมีระดบั
คุณภาพชีวติเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติดา้นการเรียน เร่ืองความเขา้ใจเน้ือหาสาระวิชา
ท่ีเรียนมีระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในดา้นชีวติสังคม พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับปานกลาง โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดับคุณภาพชีวิตด้านชีวิตสังคม เร่ืองความปลอดภยัและมี
มาตราการความปลอดภยัท่ีดีมีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิต
สังคม เร่ืองนโยบายคณะในเร่ืองการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษามีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัเป็น
ล าดบัสุดทา้ย 
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 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในดา้นท่ีพกัอาศยั พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับมาก โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศยั  เร่ืองความสะดวกสบายมีระดับ
คุณภาพชีวติเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นท่ีอยูอ่าศยั เร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีระดบั
คุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัตวันกัศึกษามีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดั
ระดบัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลากรภายในคณะและ
มหาวทิยาลยัมีระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นบริการท่ีได้รับจาก
มหาวทิยาลยั เร่ืองการบริการหอ้งสมุดมีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิต
ดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั เร่ืองสถานท่ีจอดรถส าหรับนกัศึกษามีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบั
เป็นล าดบัสุดทา้ย  

 2.นกัศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 159 ราย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยส่วนใหญ่ มีอายุ 23 ปี ศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ียสะสม
อยูร่ะหวา่ง 3.01 – 3.50 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นการเรียน พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยพบวา่ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติดา้นการเรียน เร่ืองคุณภาพการสอนของอาจารย์
มีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นการเรียน เร่ืองความหลากหลาย
ของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนมีระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในดา้นชีวติสังคม พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับปานกลาง โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดับคุณภาพชีวิตด้านชีวิตสังคม เร่ืองความปลอดภยัและมี
มาตราการความปลอดภยัท่ีดีมีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิต
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สังคม เร่ืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวทิยาลยัมีระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็น
ล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นท่ีอยูอ่าศยั พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดบัคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับมาก โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตด้านท่ีอยู่อาศยั  เร่ืองความสะดวกสบายมีระดับ
คุณภาพชีวติเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวติดา้นท่ีอยูอ่าศยั เร่ืองปราศจากเสียงดงัรบกวนมี
ระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในด้านความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองกบัตวันกัศึกษามีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดั
ระดบัคุณภาพชีวติดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลากรภายในคณะและ
มหาวทิยาลยัมีระดบัคุณภาพชีวติเป็นล าดบัเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลการศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั พบวา่มีค่าคะแนนเฉล่ีย
ระดบัคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง โดยพบว่าตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตดา้นบริการท่ีได้รับจาก
มหาวทิยาลยั เร่ืองการบริการหอ้งสมุดมีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบัท่ี 1 และตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิต
ดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั เร่ืองสถานท่ีจอดรถส าหรับนกัศึกษามีระดบัคุณภาพชีวิตเป็นล าดบั
เป็นล าดบัสุดทา้ย  

 เม่ือพิจารณาจากตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวตินกัศึกษาทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการเรียน ดา้นชีวิตสังคม 
ดา้นท่ีอยู่อาศยั ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และดา้นบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั พบว่าระดบั
คุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมีระดบัคุณภาพชีวิตมากทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นการ
เรียน ดา้นท่ีอยูอ่าศยั และดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และนกัศึกษาระดบัปริญญาโทมีระดบัคุณภาพ
ชีวิตมากทั้ง 2 ด้าน คือ ดา้นท่ีอยู่อาศยั และด้านความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
คุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีพบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นท่ีพกั
อาศยั และดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยัเป็นล าดบัสุดทา้ย ส่วนค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาโทพบวา่ ล าดบัท่ี 1 คือ ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นท่ีอยูอ่าศยั และดา้นบริการท่ี
ไดรั้บจากมหาวทิยาลยัเป็นล าดบัสุดทา้ยเช่นกนั 
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 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีจากผล
การทดสอบแบบไคสแควเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของ
นกัศึกษาของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรตรี-โทสองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการ
น าตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติทั้ง 5 ดา้น คือ คือ ดา้นการเรียน ดา้นชีวติสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน และดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั กบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีน่าสนใจ คือ 
เพศและคะแนนเฉล่ียสะสม มาหาความสัมพนัธ์กนัแบบไคสแคว ์ผลจากการทดสอบพบวา่ ขอ้มูลทัว่ไป
กบัตวัช้ีวดัคุณภาพ ทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยสามารถสรุป
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 1.เพศมีความสัมพนัธ์กับตวัช้ีวดัระดับคุณภาพชีวิตนักศึกษาด้านการเรียน ด้านสังคมและ
ความสัมพนัธ์กบับุคคอ่ืน  

 2.คะแนนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาดา้นบริการท่ีดรั้บ
จากมหาวทิยาลยั 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโทจากผล
การทดสอบแบบไคสแควเ์พื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรตรี-โทสองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการน าตวัช้ีวดั
คุณภาพชีวติทั้ง 5 ดา้น คือ คือ ดา้นการเรียน ดา้นชีวิตสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคล
อ่ืน และดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยั กบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ คือ เพศและ
คะแนนเฉล่ียสะสม มาหาความสัมพนัธ์กนัแบบไคสแคว ์ผลจากการทดสอบพบว่า ขอ้มูลทัว่ไปกบั
ตวัช้ีวดัคุณภาพ ทั้ง 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 โดยสามารถสรุป
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

 1.เพศมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาดา้นสังคมและดา้นความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน 

 2.คะแนนเฉล่ียสะสมมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัระดบัคุณภาพชีวิตนกัศึกษาด่นการเรียน ดา้น
สังคม และดา้นบริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั  
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตนกัศึกษาจากตวัช้ีวดัทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการเรียน ดา้นชีวิตสังคม ดา้น
ท่ีอยู่อาศยั ดา้นความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และด้านบริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลยั พบว่านักศึกษา
ระดบัปริญญาตรีและนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มีคุณภาพชีวิตนกัศึกษาในระดบัมากในดา้นท่ีพกัอาศยั
และด้านความสัมพนัธืกบับุคคลอ่ืน ในขณะท่ีตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตดา้นการเรียน ด้านสังคม และดา้น
บริการท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตัวช้ีวดัในแต่ละ
ประเภทท่ีนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรตรี-โทสองภาษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีความพึง
พอใจปานกลางและนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี 

1. ดา้นการเรียน 

  ความหลากหลายของกระบวนวชิาท่ีเปิดสอน ควรส ารวจความตอ้งการของนกัศึกษาในวิชา

ท่ีตอ้งการลงทะเบียนเรียนหรือเปิดกระบวนวิชาเพิ่ม ทั้งน้ีการเรียนรู้จากส่ิงท่ีตรงตามความตอ้งการจะ

ท าใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจและเขา้เน้ือหาสาระของวชิาไดดี้ยิง่ข้ึน 

  ความเขา้ใจเน้ือหาสาระวิชาท่ีเรียน ควนให้ทางคณะและอาจารยผ์ูส้อนส่งเสริมให้นกัศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือต่างๆนอกชั้นเรียนหรือจดัให้มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนทั้งน้ีเน่ืองจาก

ทกัษะการใชภ้ษาองักฤษของนกัศึกษาอาจยงัไม่ดีท่าท่ีควรทั้งน้ีเน่ืองจากการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งใช้

ทกัษะทางภาษาองักฤษเรียนดงักล่าว 

  สภาพแวดลอ้มทางวิชาการ ควรจดัการบริการประมวลผลขอ้มูลดา้นคอมพิวเตอร์ การจดั

สถานท่ีท างานเฉพาะนักศึกษาระดบั บณัฑิตศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การจดัหาแหล่ง

เงินทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการวิจยัการจดับริการข่าวสารท่ีทนัสมยัดา้นเทคนิค และการ

จดับริการยานพาหนะเพื่อออกภาคสนามหรือดูงานในสถานศึกษา ให้เพียงพอและตรงกบัความตอ้งการ

ของนกัศึกษา รวมถึงการจดับริการดา้นต ารา วารสารผลงานวิจยั เอกสารทาง วิชาการและวิชาชีพทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศในระดบัคณะ ท่ีจะเน้นการจดับริการทางวิชาการแก่นกัศึกษาระดบัใดระดบั

หน่ึงโดยเฉพาะ  
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  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตรงตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนแต่ละบุคคล ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนการสอน แลว้ด าเนินกิจกรรมดว้ยความเป็นกนัเอง ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมการเรียนเป็น
กลุ่ม ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท าระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มเช่นน้ีจะท าให้ทุกคนมีความสุขมี
ความมัน่ใจ และตระหนกัในคุณค่าของตนเอง 

2. ดา้นสังคม 
  การมีส่วนร่มในกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
นกัศึกษารับทราบอย่างทัว่ถึง สร้างแรงจูงใจให้นกัศึกษาเห็นถึงความสัมคญัของการจดัและเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีน่าสนใจและสร้างสรร  
  ค่านิยมในกลุ่มเพื่อน ควรปลูกฝังค่านิยม ความภาคภูมิใจ ความซาบซ้ึงในศิลปวฒันธรรม
ไทย ทั้งน้ีจะเนน้ให้นกัศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวฒันธรรม ลดค่านิยมการ
ใชส่ิ้งของฟุ่มเฟือยและค่านิยมตามแบบตะวนัตก 
  ความปลอดภยัและการมีมาตรการท่ีดี ควรจดัให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภยั
ของโรงเรียนด้านอุบติัเหตุ ด้านอุบติัภยั และด้านปัญหาทางสังคมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดย
อาศยัแนวคิดเชิงสร้างสรรคภ์ายใตห้ลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของ
นกัศึกษาใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุขเป็นส าคญั 
  นโยบายคณะและมาตรการช่วยเหลือนกัศึกษา ควรหน่วยงานช่วยเหลือนกัศึกษาเพื่อแนะ
แนวทางและแกไ้ขปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตวัเพื่อเป็นการคลายความเครียดกงัวลใหก้บัตวันกัศึกษา 

3. บริการท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยั 
 สถานท่ีจอดรถส าหรับนกัศึกษา พบวา่สถานท่ีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา 
ดงันั้นจึงขอเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยจดัสรรพื้นท่ีจอดรถส าหรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน หรือสร้างพื้นท่ี
ส าหรับจอดรถส่วนรวมให้กบันักศึกษารวมถึงพฒันาระบบขนส่งมวลชน ให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง
ภายในมหาวทิยาลยั 

 ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษา พบวา่นกัศึกษาจ านวณมากไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเท่าท่ีควร ดงันั้นจึงขอเสนอให้ทางมหาวิทยาลยัและคณะเศรษฐศาสตร์
จดัท าเคร่ืองมือส่ือสารออนไลน์ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้
ทนัท่วงที 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่านักศึกษาไม่ดวกในการเข้าถึงสารสนเทศในขณะท่ีปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามากข้ึน ดังนั้ นจึงขอเสนอให้สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระบบ
คอมพิวเตอร์ของคณะ สถาบนัและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เขา้ดว้ยกนั เพื่อตอบสนอง
ใหน้กัศึกษาสามารถสืบคน้สารนิเทศ จากฐานขอ้มูลน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยตนเอง     

 บริการดา้นกายภาพและกิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัศึกษา เพื่อพฒันาสุขภาพร่างกายและจิตใจ
เพื่อใหพ้ร้อมต่อการเรียนรู้ พบวา่สถานท่ีออกก าลงักายและสถานท่ีส าหรับกิจกรรมไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ ดังนั้นจึงขอเสนอให้สร้างสถานท่ีส าหรับท ากิจกกรรมหรือออกก าลงักาย เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพและเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งรุ่นพี่และรุ่นนอ้งภายในคณะ 

 บริการขนส่งมวลชน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่าการเดินทางภายในมหาวิทยาลยัใช้เวลา
มากกว่าพาหนะอ่ืนๆ เน่ืองจากจุดรับส่งยงัไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง อาจส่งผลต่อการเขา้เรียนไม่ตรง
เวลาของนักศึกษา ดังนั้นจึงขอเสนอให้เพิ่มรอบรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลด
ระยะเวลาในการรอรถและสร้างเส้นทางใหค้รอบคลุมในมหาวทิยาลยั 

5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 เน่ือจากการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรมีการจ ากดัพื้นท่ีในการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจึ้งเป็นขอ้มูล
ของประชากรท่ีไดท้  าการศึกษาเท่านั้น ขอ้มูลมีลกัษณะจ ากดั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษา
กลุ่มตวัตวัอย่างของประชากรจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างในการศึกษา อีกทั้งควรศึกษาคณะวิชาอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะน ามาศึกษา
เป รียบเ ทียบและเ ป็นแนวทาง ในการก าหนดนโยบายของหมาวิทยาลัย ในอนาคตต่อไป


