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 The objectives of this research are 1) to study on student loan administration 2) to study 

the results on student loan administration 3) to study level satisfaction of higher education student 

on student loan 4) to study the determinant student background (gender, provinces, amount 

relations, parents education, parents career, families income) which different background student 

have satisfaction on student loan that different? 5) to study any problem and prefix on student 

loan administration. Measurement and method are studied from documentary and questionnaire. 

Populations was studied which students were get to permission money loan from student loan. 

The results of the study to student loan administration. First, to fix families income too 

high of students. Student loan can’t add of opportunity in the poor. Second, the ckecklist to fail in 

allocation. The result to leak out. Third, the follow-up of inefficiency in the payment back to 

student loan. The result government lost money for taxes. Finally, the follow-up and evaluation to 

fail. The result student loan administration had mistaken for along time. 

 The study groups in this studied had satisfaction on student loan were medium level (Χ  

= 2.92) when classified many case that the study groups had medium level satisfaction every case. 

Which a case  to fix of rules condition of student loan. The study groups had the most satisfaction 

(Χ  = 3.00) then a case to fix amount of financial condition ( Χ  = 2.93) and a case to fix of 

borrow on interest processes the study groups had the less satisfaction (Χ  = 2.82) 

 

 



 

(6) 

The determinant student background (gender, provinces, amount relations, parents 

education, parents career, families income) which had satisfaction of higher education student on 

student loan. The result found the satisfaction of higher education student on student loan when to 

divide gender, provinces, amount relations, parents career, families income found no different 

except parents education had different by significantly at 0.01. 
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ไปไดดวยดีจากความชวยเหลือของผูมีพระคุณหลายทาน ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณสําหรับความ

เมตตากรุณาในการประสิทธิประสาทความรูท่ีมีคาและความชวยเหลือดานตางๆ จากรองศาสตราจารย 

ดร.พลภัทร บุราคม อาจารยท่ีปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ ผูซ่ึงเปนท้ังตนแบบและแรงบันดาล

ใจในชีวิตจริงของผูเขียน รวมทั้งประธานกรรมการวิทยานิพนธ รองศาตราจารย ดร.มนตรี โสคติยา

นุรักษ และกรรมการวิทยานิพนธ อาจารย ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท ท่ีสละเวลาอันมีคา และภารกิจ

งานวิจัยมากมายในการอานรางวิทยานิพนธและใหขอสังเกตท่ีมีคุณคาหลายประการในการ

ปรับปรุงงานวิทยานิพนธนี้ 

 ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทุก

ทานท่ีไดกรุณาใหความชวยเหลือในเรื่องท่ี เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เปนอยางดี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน ๆ ท่ีใหความชวยเหลือในส่ิงท่ีขาดตกบกพรองและเปนกําลังใจใหมาโดย

ตลอด 

 ทายสุดนี้งานวิทยานิพนธเลมนี้จะสําเร็จลุลวงมาถึงทุกวันนี้มิไดเลยหากขาดกําลังใจท่ี

สําคัญจากหลวงพอ (พระออกชัน อตตฺสาโร) คุณพอซ่ึงชราภาพมากแลว เปนบุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลัง

ความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดของชีวิต และคุณแม (ยุพา อํานวยพร) ผูซ่ึงเปนกําลังใจใหในยามทอแท

ท่ีสุดในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ ผูเขียนขอนอมรําลึกพระคุณท้ังสองท่ีสงเสียใหลูกไดเลาเรียน ขอ

มอบความสําเร็จท้ังหลายแดพระคุณท้ังสอง 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 
 

1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

ในปจจุบันการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ

สังคม  และวัฒนธรรม  ทามกลางการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน 

(Globalization) ทําใหมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีประชากรในประเทศตองปรับตัวและปรับเปล่ียนใน

หลายๆ ดานของการพัฒนา การใหบริการทางการศึกษาแกประชากรในชาติจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญและมี

ความจําเปนอยางย่ิง เพราะวา การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการถายทอด

วัฒนธรรม และเปนการสรางภูมิปญญาใหแกสังคม การศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือสําคัญใน

การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาต,ิ 2531: 1) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวท่ียั่งยืนไดนนั้น ตามแนวความคิดของทฤษฎีนีโอ

คลาสสิกนั้น ประเทศนั้นๆ ก็ตองใหความสําคัญกับการออม (Saving) และการลงทุน (Investment) 

โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจตางๆ แตอยางไรก็ตามถึงแมปจจัยเหลานี้ก็

ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในระยะยาวได การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงนั้นในแนวความคิดของ Endogenous Growth Theory ยังขึ้นอยูกับ

ปจจัยท่ีสาม คือ การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) ควบคูไปดวย ประเทศท่ีใหความสําคัญกับ

การพัฒนาทุนมนุษยก็จะเปนประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอไปในอนาคตในระยะยาว

สูงกวาประเทศใหความสําคัญแกปจจัยดานนี้นอย 

การลงทุนมนุษย ไมวาจะเปนดานการศึกษา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การวิจัยและการ

พัฒนา (Research and Development) ลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยเม่ือมีการลงทุนในมนุษยมากขึ้น จะสงผลกระทบตอสังคมในทางท่ีเปนประโยชน (External 

Benefits) โดยทําใหประชากรและแรงงานในสังคมนั้นๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาความรูใหมไดมากขึ้นตอไป โดยผานกระบวนการท่ี
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เรียกวา Learning by doing Effects และ Spill over Effects ดังนั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึง

เปนกระบวนการภายใน (Endogenous Growth Process) โดยสามารถสะสมและขยายตัวออกไปได

เองอยางไมมีวันส้ินสุด 

ในดานการคลัง การพัฒนาดานทุนมนุษย ไดแก การศึกษา ถือวาเปนสินคาสาธารณะ 

(Public Goods) เนื่องจากวาการศึกษาไดใหประโยชนแกผูเรียนและสังคม กลาวคือ ถาประขากรใน

ประเทศมีการศึกษาสูงขึ้น ผูเรียนเองก็จะไดรับประโยชนจากการท่ีมีโอกาสหางานดีๆ ทํามากขึ้น มี

รายไดสูงขึ้น ประโยชนในลักษณะนี้เรียกวา ประโยชนสวนตัว (Private Benefit) เม่ือประชากรมี

การศึกษามากขึ้น มีรายไดเพ่ิมมากขึ้น ก็ถือวาเปนประโยชนตอสังคมอีกดวย กลาวคือ เม่ือมี

ทรัพยากรมนุษยเพ่ิมมากขึ้น ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพทางการผลิตของประเทศและทําให

เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอยางย่ังยืนอีกดวย ประโยชนประการหลังนี้ เราเรียกวา ประโยชนแก

สังคม (Social Benefit) แตอยางไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดท่ีรัฐบาลมิไดเขา

แทรกแซงน้ัน ผูเรียนและผูผลิตการศึกษามักจะไมไดเอาสวนดีท่ีตกแกสังคมดังกลาวมาพิจารณา

เปนผลประโยชนท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นกับการศึกษาดวย ดังนั้น ในระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดแทๆ 

นั้น ผูผลิตและผูบริโภคการศึกษาจะมีปริมาณนอย กลาวคือ คาใชจายในการศึกษามีความชัดเจน แต

ประโยชนของการศึกษากลับไมมีความชัดเจนเนื่องจากประโยชนสวนมากจะตกอยูกับสังคมหรือ

ตกอยูกับหนวยงาน และประโยชนเหลานี้ก็มิไดถูกนํามาวิเคราะหในการตัดสินใจเพ่ือบริโภค

การศึกษา ดังนั้นการศึกษาจึงมักจะมีปริมาณตํ่าเกินไปถาปลอยใหเปนไปตามหลักของกลไกตลาด 

เพ่ือแกปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงตองเขามามีบทบาทในการจัดสรรดานการศึกษามากขึ้น  

เนื่องจากความไมเทาเทียมกันของสังคมในเรื่องรายได โดยเฉพาะในปจจุบันคาครองชีพได

ผลักภาระแกผูบริโภคสูงมากขึ้น จึงเปนปญหาสําคัญและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในเรื่องของระดับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา (ระบบปด, ราชภัฏ, เอกชน) ประชาชนเขา

รับบริการดานการศึกษายอมเสียคาใชจายแตกตางกัน และสถานท่ีตั้ง สถานศึกษาจะตั้งอยูเฉพาะตัว

จังหวัดหรือตัวเมืองใหญๆ การเขารับบริการสําหรับประชากรในชนบท จึงยอมตองเสียคาใชจายสูง

กวาประชากรในเมืองโดยเปรียบเทียบ ถาย่ิงคํานึงถึงความแตกตางในรายไดและฐานะทางเศรษฐกิจ

ของครอบครัวชนบทกับครอบครัวเมืองดวยแลว การท่ีครอบครัวชนบทจะสงบุตรหลานมาเขารับ

การศึกษา ยอมมีคาเสียโอกาสมากกวากรณีของครอบครัวเมืองดวย ในสภาวะการเชนนี้ โอกาสใน

การเขารับบริการทางการศึกษาสําหรับครอบครัวชนบทจึงต่ํากวาครอบครัวเมือง ซ่ึงถาเปนเชนนี้

การศึกษานอกจากไมเพียงพอกับประชากรท่ีตองการแลวยังสงเสริมใหชองวางคนจนกับคนรวย

แตกตางกันมากขึ้นดวย 
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนสถาบันหลักทําหนาท่ีผลิตบุคลากรในระดับสูงเพ่ือ

การพัฒนาประเทศชาติและไดรับการกําหนดจุดมุงหมาย นโยบาย และมาตรการในการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั่งแตฉบับ

ท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) สถาบันการศึกษาท่ีมีความสําคัญตอการ

กําหนดนโยบายอุดมศึกษาของประเทศ ไดแก มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนซ่ึงอยูในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน ซ่ึงมีนักศึกษาอยูในสังกัด

เปนจํานวนมาก 

ในชวงเวลาท่ีผานมา การศึกษาอุดมศึกษาของขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังในดานจํานวน

นักศึกษา จํานวนและประเภทสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาท่ีแตกตางออกไป เนื่องจากสังคมและ

ประเทศชาติใหความสําคัญกับการศึกษาในระดับนี้มากขึ้น การพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจมี

ความกาวหนาทางดานระบบการจัดการสารสนเทศ สงผลตอการพัฒนาอุดมศึกษาโดยรวม ถึงแมวา

อุดมศึกษาจะกาวหนาไปมากแตก็ยังประสบปญหาความท่ัวถึงและความเปนธรรมในการกระจาย

ดานโอกาสใหกับประชากรท่ีกําลังศึกษาอยู 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เรื่องความเปนธรรมและความท่ัวถึงในการศึกษา เปนเรื่องท่ี

ไดรับความสนใจ และไดบรรจุไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503, 2512, 2520, 2535 และ 

ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2545-2559 แผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551-2565 พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-

2554) 

จากความสําคัญของการพัฒนาประเทศและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสนองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลไดกําหนด

นโยบายเพื่อแกปญหาความเหล่ือมลํ้าดานโอกาสทางการศึกษาในสังคมดวยการสนับสนุนทาง

การเงินแกนักเรียน/นักศึกษาท่ีดอยโอกาส โดยการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เม่ือวันท่ี 

16 มกราคม 2539 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกระทรวงการคลังดําเนินการในลักษณะเงินทุน

หมุนเวียน ตอมาในป พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดเริ่มมีผลบังคับ

ใช ซ่ึงทําให กยศ. มีฐานะกลายเปนองคกรของรัฐบาลในกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมใชการชวยเหลือผูดอยโอกาสแบบใหเปลา แตเปนการท่ี

รัฐบาลเปนผูลงทุนใหกูยืม ซ่ึงจะตองมีการใชทุนคืนตามกําหนดเวลาท่ีไดระบุไว การจัดการกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จะตองเปนกองทุนท่ีจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง

และสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ีตั้งไว ควรเปนกองทุนท่ีจะกอใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรม

ใหแกผูยืม เพ่ือเปนการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเปนผูท่ีมีคุณภาพ 
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หลักการในการพิจารณาใหทุนกับผูเรียนนั้น ตองดําเนินการดวยความละเอียดรอบครอบ มีการ

ติดตามและประเมินผลเพ่ือนํามาแกไขในจุดท่ีบกพรองเพ่ือใหการนํางบประมาณของแผนดินท่ี

นํามาใชในกองทุนท่ีนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือเกิดประโยชนตอประเทศชาต ิ

 

1.2  วัตถุประสงคการศึกษา 

 

1.2.1  ศึกษาการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.2.2  ศึกษาผลการดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.2.3  ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอการบริหารงานของกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.2.4  ศึกษาปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษาของผูปกครอง, 

อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) วานักศึกษาท่ีมีภูมิหลังตางกัน มีความพึงพอใจในกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแตกตางกันหรือไม 

1.2.5  ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศึกษาการประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาในวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 

1.3.1  การศึกษาดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ทําการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2539 

จนกระทั่งถึง ป พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลา 10 ป เพราะถือไดวาชวงดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคัญๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย โดย อาศัยขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก 

การศึกษาจากขอมูลเอกสารเกี่ยวของ (Documentary Data) เชน เอกสารทางราชการพระราชบัญญัติ

ของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หนังสือ งานคนควาวิจัยท่ีเกี่ยวของ เอกสารทางสถิติ  โดย

กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนซ่ึงอยูในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบันระดับประเทศ  

1.3.2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Method) โดยเก็บขอมูลจากตอบแบบสอบถามของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ช้ันปท่ี 2, 3 และ4 เพ่ือหาคารอยละ หรือคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Science: SPSS for Windows Version 

10) 

1.3.3  ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพี่นอง, การศึกษาของผูปกครอง, 

อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว, จํานวนพ่ีนอง) ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบเชิงอนุมาน 

(Inferential Method) โดยเก็บขอมูลจากตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ช้ันปท่ี 

2, 3 และ4 เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการหาความสัมพันธของตัวแปร ไดแก คาสถิติ T-test, 

F-test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Science: SPSS for 

Windows Version 10) และการวิจัยในครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดย

ความรับผิดชอบของกระทรวงคลัง สําหรับในสวนของขอจํากัดในการวิจัยนั้นสามารถจําแนกออก

ไดเปนดังนี้ 

ระยะเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจํากัดไมสามารถทําการศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาไดทุกแหงดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกพ้ืนท่ีการศึกษาดังนี ้

สถาบันการศึกษาประเภทจํากัดของรัฐ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยา

สงขลานครินทร วิทยาลัยเขตหาดใหญ 

สถาบันการศึกษาประเภทจํากัดในกํากบัของรัฐ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ

มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.3.4  ศึกษาเฉพาะนกัศึกษาท่ีไดรับเงินกูในปการศึกษา 2551 

 

1.4  นิยามศัพท 

 

 ในวิทยานิพนธนี้ไดมีการใชถอยคําท่ีเปนคําศัพทท่ีตองใหนิยามท่ัวไป เพ่ือสรางความเขาใจ

รวมกัน โดยประกอบดวยคําศัพทท่ีสําคัญ ดังนี ้

 การประเมินผล หมายถึง เปนการศึกษาผลกระทบของการดําเนินการของกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเกิดขึ้น หรือการตรวจสอบประสิทธิผลของกองทุนฯ วาบรรลุวัตถุประสงคท่ี

วางไวหรือไมอยางใด 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประเมินคา ถึง

ความรูสึกท่ีดี ความรูสึกรัก ชอบ สุขใจ หรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคล ท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง

จะเกิดขึ้นตอเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

 นักศึกษา  หมายถึง นิสิต/นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 นักศึกษากูยืม หมายถึง นิสิต/นักศึกษาท่ีไดรับเงินกูยืมจากกองทุนในระหวางศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ในสถาบันอุดมศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีอยูในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปจจุบัน 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง กองทุนท่ีรัฐบาลจัดตั้งขึ้นในป 2539 เพ่ือเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาใหกับผูจบมัธยมตอนตนและตอนปลายท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ใหสามารถ

ศึกษาตอไดถึงระดับปริญญาตรี 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.5.1  เพ่ือทราบถึงการดําเนินงานของกองทุนฯ วามีการจัดสรรเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไม 

1.5.2  เพ่ือทราบถึงขอบกพรองและสามารถหาวิธีแกไขปรับปรุงเพ่ือใหกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

1.5.3  เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอการบริหารงานของกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

1.5.4  เพ่ือทราบถึงปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษาของ

ผูปกครอง, อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) วานักศึกษาท่ีมีภูมิหลังตางกัน มีความพึง

พอใจในกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแตกตางกันหรือไม 

1.5.5  สรุปและขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และประโยชนตอหนวยงานท่ีดูแลเรื่องนี้ใน

การนําไปประเมินผลตอไป 

 

 

 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 ในการศึกษาเรื่อง การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ คือ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทุนมนุษย 

2.2  แนวความคิดปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา 

2.3  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีทุนมนุษย 

 
ทุนมนุษย  จัดเปนสินทรัพยชนิดหนึ่งและเปนสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน (Intangible Asset) ซ่ึง

ตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปนมูลคาทางธุรกิจได แตในท่ีสุดแลว สามารถท่ีจะแปลงสภาพให

กลายเปนสินทรัพย (Human Capital) จะหมายถึง เทคโนโลยี ความรูทักษะ และสมรรถนะซ่ึงติดตัว

คนในองคการ และมีความจําเปนในการปฏิบัติงานเชน ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิด

สรางสรรค และสมรรถนะในการเปนผูนําซ่ึงจะมีความสัมพันธกับทุนทางปญญา (Intellectual 

Capital) (พิพัฒน  กองกิจกุล, 2548: 39) 

มีหลายทฤษฎีท่ีพยายามจะศึกษา และหาเหตุผลมาอธิบายถึงความจําเปนดานพัฒนาทุน

มนุษยท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน โดยนําเสนอออกมาในแงแนวความคิดและ

ทฤษฎี ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมภายใตหัวขอดังกลาวมานี้ มักจะถูกกลาวถึงและอางอิงอยู

เสมอ ผูเขียนจะนําเสนอโดยวิธีการจําแนกแนวความคิด ทฤษฎีตามแนวทางท่ี พลภัทร  บุราคม 

(2549: 29) ดังนี้ 
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ทฤษฎีกระบวนทัศนใหมของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: Endogenous Growth 

Theory 

Endogenous Growth Theory เปนทฤษฎีท่ีไดถูกพัฒนาขึ้นในชวงปลายของทศวรรษท่ี 

1990s โดยนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบล คือ Robert E. Lucas (ไดรับรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตรในป 1993) และ Paul M. Romer (ไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร) 

Endogenous Growth เปนแนวความคิดท่ีไมคอยเห็นดวยกับแนวความคิดของ Neoclassical 

Growth Model และ Solow-Type Growth Model นัก โดยพยายามชี้ใหเห็นวาท้ัง Neoclassic และ 

Solow Model นั้น ตางก็ใหความสําคัญกับปจจัยดานการออมและการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน

ทางกายภาพ (Physical Capital) เชน การสรางโรงงานเพิ่มและการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจตางๆ มากจนเกินไป ในความเปนจริงแลว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในระยะ

ยาวไมไดขึน้อยูกับการสะสมทุนทางกายภาพเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีกดวย โดยเฉพาะ

การพัฒนาดานทุนมนุษย (Human Capital) Endogenous Growth Theory จึงเปนทฤษฎีท่ีพยายาม

ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยดานทุนมนุษย ตอการเจริญเติบโต (Romer, 1994: 3-22 อางถึงใน 

พลภัทร บุราคม, 2549: 30) 

Endogenous Growth Theory เปนทฤษฎีท่ีเช่ือวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนใน

ระยะยาวน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับการออมและการสะสมทุนทางกายภาพเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับระดับ

ของการพัฒนาดานทุนมนุษยอีกดวย 

ตัวแบบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ Endogenous Growth Theory อาจเขียน

ออกมาในรูปสมการการผลิตอยางงายไดดังนี้ (พลภัทร บุราคม, 2549: 32) 

 

    Y = f (K, H, R) 

โดยท่ี : 

 Y = ปริมาณสินคาและบริการท่ีสังคมหนึ่งๆ สามารถผลิตไดในชวงเวลา

หนึ่งๆ 

   (ซ่ึงก็คือ ตัวช้ีวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP) 

 K = ปริมาณของปจจัยทุนท่ีมีการสะสมไว (Amount of capital stock) 

 H = ปรมิาณของปจจัยดานทุนมนุษย (Stock of human capital) 

 R = ปริมาณของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) 

การใหการศึกษาเปนวิธีการลงทุนแบบหนึ่งซ่ึงเพ่ิมคาของทุนมนุษย เปนลักษณะของการลง

ใหม (New Investment) เชน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น หรือในสาขาวิชาใหมๆ เพ่ือใหความรู 
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ความสามารถและทักษะสูงขึ้นกวาเดิมท่ีเปนอยู นักเศรษฐศาสตร ไดอาศัยแนวคิดและทฤษฎีวาดวย 

การตัดสินใจลงทุนมาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเกี่ยวกับการลงทุนในทุนมนุษย กลาวคือ เม่ือ

มนุษยไดรับการศึกษามากขึ้น มีผลทําใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพสูงขึ้น สามารถทํางานไดรายได

ท่ีสูงขึ้น และเม่ือมีความชํานาญและการศึกษาสูง จะพบวารายไดท่ีไดรับตลอดชีพจะเพ่ิมขึ้น 

หลังจากสําเร็จการศึกษา 

การพัฒนาประเทศในประเทศตางๆ นั้น การศึกษามีบทบาทและมีความสําคัญอยางย่ิงใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท้ังนี้เนื่องจากวา การศึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในทุก ๆ ดาน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาในสวนอ่ืน ๆ ท้ังทางตรงและทางออม 

ธุรกิจท่ีใหบริการดานการศึกษา ไมแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืน ท่ีผูประกอบการตองการแสวงหา

กําไร หรือผลประโยชนดานอ่ืน ๆ ใหมากท่ีสุด แตอยางไรก็ตาม ธุรกิจดานการศึกษา นอกจากจะให

ผลประโยชนแกผูประกอบการ ในเรื่องของกําไรแลว ยังจะเปนประโยชนทางออม ตอเศรษฐกิจ 

สังคมและสังคมโดยรวม จากเหตุผลดงักลาวจึงทําใหรัฐบาลของทุกประเทศ ตองเขามาแทรกแซง

ระบบการศึกษาดวยมาตรการตาง ๆ นับตั้งแต การกําหนดนโยบายการศึกษา เพ่ือใชเปนกรอบใน

การแทรกแซง เพ่ือใหระบบการศึกษา สนองตอบความตองการของภาคเศรษฐกิจไดมากท่ีสุด และ

การใชมาตรการทางดานการคลังเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

ตัวอยางของการท่ีรัฐบาลเขามามีบทบาทในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาพัฒนา

ดานทุนมนุษยโดยเฉพาะการศึกษาท่ีมีการกลาวถึงกันมากก็จะไดแก ประเทศเอเชียตะวันออก เชน 

ประเทศญ่ีปุน ฮองกง เกาหลีใต และไตหวัน ซ่ึงประเทศเหลานี้ รัฐบาลจะเขามามีบทบาทในการ

ลงทุนดานทุนมนุษยสูงมาก โดยจัดการศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษากอนและคอยๆ ขยายไปสู

ระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ทําให

ประเทศเหลานี้มีฐานของทุนมนุษยท่ีดีและกวางขวาง สวนการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาระดับมัธยม 

เชน ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากผูเรียนสวนใหญในระยะแรกๆ ของการพัฒนา มักจะมาจาก

ครอบครัวท่ีมีฐานะดีเปนสวนใหญ ดังนั้น การอุดหนุนจึงเนนออกมาในรูปของทุนการศึกษาท่ีให

แกผูเรียนดีแตมีฐานะยากจน เพ่ือเปดโอกาสใหคนจนสามารถเขาเรียนในระดับสูงไดมากย่ิงขึ้น 

บทบาทหนาท่ีของรัฐบาลทุกประเทศ คือ มีการแทรกแซงการทํางานของกลไกการตลาด

และตอระบบเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 

1)  การจัดสรรสินคาและบริการสาธารณะ (Public Goods) ในการพัฒนาดานการศึกษา 

เพราะการศึกษาถือวาเปนสินคาสาธารณะประเภทหน่ึง เนื่องจากการศึกษาใหประโยชนไมเฉพาะ

แกผูเรียนเทานั้น แตยังใหประโยชนตอสังคมอีกดวย กลาวคือ ถาประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น ผูเรียน

ก็จะไดรับประโยชนจากการท่ีมีโอกาสหางานดีๆ ทํามากขึ้น มีรายไดสูงขึ้น ประโยชนท่ีตกกับ
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ผูเรียนเองนี้ เรียกวา ประโยชนสวนตัว (Private Benefit) แตอยางไรก็ตามการท่ีประชากรมี

การศึกษามากย่ิงขึ้นก็เปนประโยชนตอสังคมอีกดวย กลาวคือ ทําใหเศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโต

อยางย่ังยืนไดอีกดวย เราเรียกวา ประโยชนท่ีตกแกสังคม (Social Benefit) 

2)  การกระจายรายได การกระจายรายไดไมไดเปนประเด็นที่สําคัญที่ตองใหความสนใจ

มากนัก แตอยางไรก็ตาม ทุก ๆ ฝายตระหนักดี วาการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรม หรือการเกิด

ความแตกตางระหวางรายไดของประชาชน ระหวางภูมิภาค ระหวางทองถ่ินมาก  ๆ นอกจากจะ

นําไปสูปญหาทางสังคมและการเมืองแลว ยังสงผลสะทอนกลับมาถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และ

การเติบโตของระบบเศรษฐกิจในท่ีสุด และขอเท็จจริงประการหนึ่งท่ียอมรับกันวา ยิ่งระบบ

เศรษฐกิจพัฒนาไปมากเทาใด ชองวางทางรายไดยิ่งหางมาก ดังนั้น หนาท่ีในการกระจายรายไดใหมี

ความเล่ือมลํ้านอยท่ีสุด จึงถือวาเปนหนาท่ีทางเศรษฐกิจประการหนึ่งของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยม การกระจายรายได เปนปญหาพ้ืนฐานของไทยท่ีถูกละเลยมาโดยตลอด จนปจจุบันไดกลาย

มาเปนปญหาการเมืองท่ีบ่ันทอนเสถียรภาพของรัฐบาล รัฐบาลในชุดหลัง ๆ จึงใหความสําคัญใน

การแกปญหานี้ไวในระดับตน ๆ และเริ่มมีมาตรการแกไขปญหานี้อยางจริงจังมากขึ้น เชน การ

แกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกร ตั้งกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา กองทุนประกันสังคม กองทุนพัฒนา

ชนบท เปนตน 

การศึกษาจัดวาเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่งท่ีเอกชนสามารถตัดสินใจในการทําธุรกิจ

ประเภทนี้เพ่ือแสวงหากําไรเชนเดียวกับธุรกิจประเภทอ่ืน อยางไรก็ตาม ภาครัฐก็ไดมีสวนเขามา

ดําเนินกิจการนี้เชนเดียวกัน สัดสวนของภาครัฐในการเขามาจัดการดานการศึกษามากนอยเพียงใดมี

ตัวช้ีวัดหลายตัว ในท่ีนี้ถาเราใชสัดสวนรายจายดานการศึกษาของภาครัฐตอรายจายดานการศึกษา

ท้ังหมดของประเทศ จะพบวา ประเทศในแตละภูมิภาคจะตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1  ตารางคาใชจายดานการศึกษาในแตละภูมิภาค 

 

The Distribution of Education Spending Between the by Public and Private Sectors, 

Region Percentage of Total Public Region Expenditures Private 

Established market economies 70 39 

Middle East 90 10 

Asia and the Pacific 53 47 

Latin America and the 

Caribbean 

43 47 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

 

The Distribution of Education Spending Between the by Public and Private Sectors, 

Region Percentage of Total Public Region Expenditures Private 

Sub-Saharan Africa 66 34 

 

แหลงที่มา: World Bank, 2002. 

 

ความแตกตางท่ีเกิดขึ้นในแตละภูมิภาคมีหลายสาเหตุขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศาสนา แตอยางไรก็ตาม ในทางเศรษฐศาสตรมีเหตุผลท่ีอยูเบ้ืองหลัง

การท่ีภาครัฐเขามาจัดการดานการศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ นับตั่งแตการวางแผนการศึกษา การออก

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐ การใหเงินงบประมาณ

สนับสนุนสถาบันการศึกษา และต้ังกองทุนเพ่ือชวยเหลือนักศึกษา การใหสิทธิประโยชนแก

สถาบันการศึกษาเอกชน เปนตน เหตุผลทางเศรษฐศาสตรท่ีรัฐบาลเขามาดําเนินการแทรกแซง

ระบบการศึกษาแบงเปน 4 ประการ คือ  

1)  เพ่ือทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม ท้ังนี้ในธุรกิจการศึกษาซ่ึงเปนธุรกิจท่ี

ขายบริการการศึกษา นั้น กลไกราคาไมสามารถทําการจัดสรรไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะ

การศึกษาเปนบริการท่ีกอใหเกิดผลกระทบภายนอกในทางที่ดีตอสังคม (Good Externalities or 

Good Spill Over Effects) ซ่ึงหมายความวา สังคมจะไดผลประโยชน (Social Benefits) จากกิจการ

การศึกษา แตผลประโยชนท่ีตกกับสังคมนั้น ผูประกอบการการศึกษาไมไดรับ จึงทําใหธุรกิจ

การศึกษามีผลตอบแทนทางธุรกิจต่ํากวาธุรกิจอ่ืน ซ่ึงถารัฐบาลไมเขามาจัดการจะทําใหจํานวน

สถาบันการศึกษาไมเพียงพอตอความตองการ หรือในบางพื้นท่ีจะไมมีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้น เชน 

อําเภอหรือตําบลในจังหวัดบางแหง นอกจากนี้ การแทรกแซงของภาครัฐนอกจากจะเพ่ิมจํานวน

สถาบันการศึกษาแลว ยังอาจเขาแทรกแซงเพ่ือทําใหคาเลาเรียนอยูในระดับท่ีไมสูงเกินไป ท้ังนี้เพ่ือ

กระตุนใหประชาชนเขามาบริโภคการศึกษาใหมากขึ้น ประเด็นสุดทายท่ีรัฐบาลเขามาจัดการคือให

สถาบันการศึกษาของรัฐท่ีอยูภายใตระบบราชการมีอิสระในการบริหารงานหรือออกจากระบบ

ราชการ ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

 2)  เพ่ือสนับสนุนการเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจ การศึกษาจะชวยทําใหทุนมนุษยใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะชวยทําใหขบวนการผลิตของประเทศมีศักยภาพเพ่ิมตามไปดวย 

ปจจุบันยอมรับกันกวางขวางวา การเติบโตอยางย่ังยืนนั้น ประเทศตองพัฒนาดานอุปทาน และ
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ช้ีใหเห็นวา การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีจําเปนอยางย่ิง การลงทุนทางดาน R&D จึงเปนส่ิงจําเปน 

เพราะชวยเพ่ิมผลผลิต แตการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา นั้น ยากท่ีจะใหเอกชนลงทุน เพราะ

ผลตอบแทนระยะส้ันไมคุม และมีการลอกเลียนแบบ เกดปญหา Free Riders จําเปนท่ีรัฐตองเขามา

ดําเนินการหรือสงเสริม เชน ใหคาลดหยอนดานภาษี ตั้งหนวยงานวิจัย เปนตน 

 3)  เพ่ิมการจางงานและยกระดับรายได การศึกษาทําใหแรงงานเปนแรงงานท่ีพึงปรารถนา 

นอกจากนี้การศึกษายังชวยเพ่ิมระดับรายไดใหกับแรงงาน แรงงานไทยตองแขงขันกับแรงงาน

ตางประเทศ และยังตองแขงขันกับเครื่องมือเครื่องจักร การท่ีจะชวยใหแรงงานไทยแขงขันได

จําเปนตองใหแรงงานไทยมีการศึกษาในระดับท่ีเพียงพอ สําหรับแรงงานทางภาคเกษตรท่ีมี

ประสิทธิภาพในระดับต่ํา ทําใหผลตอบแทนต่ํา รายไดต่ํา 

4)  เพ่ิมการจางงานและยกระดับรายได การศึกษาทําใหแรงงานเปนแรงงานท่ีพึงปรารถนา 

นอกจากนี้การศึกษายังชวยเพ่ิมระดับรายไดใหกับแรงงาน  แรงงานไทยตองแขงขันกับแรงงาน

ตางประเทศ และยังตองแขงขันกับเครื่องมือเครื่องจักร  การท่ีจะชวยใหแรงงานไทยแขงขันได

จําเปนตองใหแรงงานไทยมีการศึกษาในระดับท่ีเพียงพอ 

 

2.2  แนวความคิดปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา 

 

แนวคิดเรื่อง ความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา มีหลายมุมมอง และมีการเปล่ียนแปลงไป

ตามกาลเวลาและสถานท่ี แนวคิดในยุโรปและอเมริกาเริ่มจากการเนนความเทาเทียมกันท่ีจะเขา

โรงเรียนและรับการศึกษา ตอมาขยายรวมเนื้อหาท่ีสอนและกระบวนการเขาไปดวย ความเทาเทียม

ทางการศึกษาในท่ีนี้ หมายถึง การทําใหจุดเริ่มตนเทากันไมใชเทากันท่ีผลการศึกษา หรือ

ความกาวหนาเทากัน และในการทําใหความเทาเทียมกันทางการศึกษาได ตองกําจัดการแบงแยก

เรื่องเผาพันธุ เพศ ศาสนา หรือชนช้ันใหหมดไป ถาลักษณะท่ีติดตัวมาตั้งแตชาติกําเนิดหรือพ้ืนฐาน

ทางสังคมและเศรษฐกิจมีผลตอการเขาถึงและผลการเรียน ถือวาการแขงขันไมยุติธรรม เพราะ

โอกาสไมไดถูกกระจายใหเทากัน โอกาสถูกจัดใหเปนรูปแบบเดียวกันแตผูเขาแขงขันไมเปนแบบ

เดียวกัน ฉะนั้นตองเนนการจัดหาโอกาสใหกับผูดอยโอกาสใหสามารถพัฒนาตนเองไดตาม

ศักยภาพ ในทศวรรษท่ี 1960 ประเทศตางๆ ไดจัดการศึกษาชดเชยหรือใหความชวยเหลือแก

ผูดอยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ซ่ึงเทากับนําแนวคิด 2 เรื่องคือ ความเสมอภาคและความเปน

ธรรมมารวมไวดวยกัน แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวา จุดเริ่มตนท่ีเทากันเปนตัวทําใหเกิดความเทาเทียม

กันสวนบุคคล และยังใหความสําคัญกับปจจัยปอน และผลที่เกิดจากการศึกษาดวย 

 สรุปแนวคิดของความเทาเทียมกันทางการศึกษาไวเปนประเด็น ดังนี ้
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1)  เปนแนวคิดท่ีเนนความเทาเทียมกันในโอกาสและผล ในแงหนึ่ง ความเทาเทียมกันทาง

การศึกษา มาจากการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงหมายถึง คุณภาพเครื่องอํานวยความสะดวก

ในโรงเรียน จํานวนหนังสือในหองสมุด คุณภาพครู เวลาท่ีสอน เปนตน อีกแงหนึ่ง คือ โอกาสท่ีเกิด

จากผลของการศึกษา โดยจะดูจากดัชนีช้ีวัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการ

ศึกษาและศีลธรรม การพัฒนาสังคม 

2)  ความเทาเทียมกันหรือไมเทาเทียมกันสามารถเกิดไดทุกท่ี ตัวอยางเชน ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีแตกตางกัน สามารถเกิดไดในกลุมเพ่ือน หองเรียน กลุมเด็กท่ีมีความสามารถตางกัน 

โรงเรียน ทองถ่ิน และความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากความแตกตางทาง

สถานภาพเศรษฐกจิและสังคมท่ีแตกตางกันเกิดไดทุกท่ีเชนกันไมวาท่ีใด 

3)  ความเทาเทียมกันไมจําเปนตองขึ้นอยูกับคุณภาพการศึกษาท่ีดีเสมอไป เพราะถาการศึกษา

โดยรวมเลวลง เด็กนักเรียนจะมีคุณภาพลดลงอยางเทาเทียมกัน 

ประเด็นความเทาเทียมกันทางการศึกษาของไทยไดรับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอยาง

กวางขวาง ในปพ.ศ. 2517 โดยเฉพาะความไมเทาเทียมกันในระดับประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษา

สําหรับคนสวนใหญของประเทศ มีการแตกตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางวาง

พ้ืนฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน คณะกรรมชุดนี้ได

กําหนดความเทาเทียมท่ีพึงประสงคไว 3 ประการ คือ 

1)  ความเทาเทียมในดานสิทธิ ในระดับการศึกษาภาคบังคับ รัฐจะตองใหทุกคนมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกัน โดยมิยอมใหความแตกตางเกี่ยวกับเพศ เช้ือชาติ ฐานะเศรษฐกิจ 

และถ่ินท่ีอยู เปนขอความจํากัดแตประการใด ท้ังนี้เพราะเปนการศึกษาภาคบังคับสําหรับคนสวน

ใหญของประเทศ และเปนการศึกษาท่ีใหผลตอบแทนแกสังคมสูงกวาบุคคล 

2)  ความเทาเทียมในโอกาสการศึกษาท่ีสูงกวาการศึกษาภาคบังคับ รัฐตองจัดใหทุกคนมี

โอกาสและมีเสรีภาพท่ีจะรับการศึกษาโดยเสมอภาคกัน ท้ังนี้เพราะเปนการศึกษาท่ีมิใชเพ่ือคนสวน

ใหญของประเทศ และเปนการศึกษาท่ีใหผลตอบแทนแกผูเรียนมากกวาแกสังคมโดยสวนรวม ใน

กรณีท่ีเปนผูยากไร รัฐตองพิจารณาใหทุนการศึกษาอยางเทาเทียมกันดวย 

3)  ความเทาเทียมกันในดานคุณภาพการศึกษา สําหรับการจัดการศึกษานั้น รัฐตองใหความ

สนับสนุนในอัตราสวนท่ีชวยลดความเหล่ือมลํ้าต่ําสูง ไมวาสถานศึกษานั้นจะตั้งอยูในเมืองหรือ

ชนบทหางไกล เพ่ือท่ีจะทําใหคุณภาพของการศึกษาของทองถ่ินตางๆ อยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึง

องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา ไดแก คาใชจายทางการ

ศึกษา อัตราสวนผูเรียนตอครู คุณภาพและประสบการณครู ประเภทสถานศึกษา และสภาพ

หองเรียน เปนตน 
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อยางไรก็ตามความเทาเทียมกันท่ีพึงประสงคดังกลาวมานี้ ไมไดหมายความวา ประชาชน

ทุกคนจะตองไดเขาเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังหมด แตละบุคคลท่ีจะไดรับการศึกษาระดับใด

นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงความเทาเทียมท้ัง 3 ประการดังกลาวแลว ยังตองนึกถึงความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจแตละบุคคล พิจารณาประกับความสามารถท่ีบุคคลผูนั้นจะทํางานใหแก

สวนรวมได ความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน และความตองการของประเทศชาติในสวนรวมดวย 

รังสรรค ธนะพรพันธุ (2519: 263-268) ไดใหความหมายของ ความเสมอภาคในโอกาสทาง

การศึกษาไวดังนี้ 

1)  สภาวการณท่ีมีการใหหลักประกันแกเด็กแตละคนไดศึกษาเลาเรียนตลอดชวงระยะเวลา

หนึ่งตามความสามารถและสติปญญา 

2)  ปรากฏการณท่ีเด็กทุกคนมีโอกาสไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 

3)  สภาวการณท่ีเด็กทุกคนมีโอกาสไดพัฒนาทักษะและความสามารถตามท่ีแตละคนมีอยู

โดยธรรมชาติและการส่ังสมใหไดดท่ีีสุดและมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

4)  สภาวการณท่ีเด็กทุกคนไดรับถายทอดและพัฒนาทักษะและความรูขั้นพ้ืนฐานอันจําเปน

แกการอยูรอดแหงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม จนกระท่ังทักษะและความรูขั้นพ้ืนฐานดังกลาว

นี้มีอยูโดยเทาเทียมกันในตัวเด็ก 

 

2.2.1  ความสําคัญของความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 

เหตุท่ีโอกาสทางการศึกษาไดรับความสนใจ เนื่องจากการศึกษาถูกมองวาเปนเครื่องมือใน

การเล่ือนช้ันทางสังคมและเศรษฐกิจได ผูท่ีมีการศึกษายอมมีโอกาสพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

อันสงผลถึงการพัฒนาประเทศ เม่ือเปนเชนนี้ โอกาสทางการศึกษาจึงเปนส่ิงจําเปน เพราะ 

1)  ระดับของความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษามีผลเช่ือมโยงตอระดับการกระจาย

ผลประโยชนอันเกิดจากการพัฒนา ผูท่ีมีโอกาสทางการศึกษาดีกวายอมมีความสามารถท่ีจะแบงปน

ผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากกวา Psacharopolos and Woodhall (1986: 319-320 

อางถึงใน จรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2544: 68) กลาววาการขยายการลงทุนทางการศึกษาอยางรวดเร็ว

ในประเทศกําลังพัฒนาในศตวรรษท่ี 1960 และ 1970 คอนขางเอ้ือประโยชนใหกับผูท่ีมีรายไดสูง 

และอยูในเขตเมืองมากกวาชนบท ซ่ึงกลับทําใหเกิดชองวางระหวางรายไดมากกวาท่ีจะชวยลด

ชองวางการศึกษาดวยตัวมันเองไมไดชวยใหการกระจายรายไดเปนธรรมและเอ้ือประโยชนในการ

หางานทํา แตการศึกษาสามารถชวยเพ่ิมรายไดใหกับคนยากจนได ถาการศึกษาไดรับการใสใจและ

มีการกระจายโอกาสทางการศึกษาและทรัพยากรระหวางกลุมตางๆ ในสังคม 
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2)  โอกาสทางการศึกษามีความสัมพันธโดยตรงตอการเพ่ิมคุณภาพใหกับคนสวนใหญ

ในสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงไปคอนของมาก 

โดยเฉพาะการเปล่ียนไปเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ซ่ึงตองการผูมีความรูและทักษะช้ันสูงมาก

ขึ้น คนไทยสวนใหญตองการปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง จึงนาท่ีจะไดรับความรูมากกวา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซ่ึงอาจไมเพียงพอตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีกําลังปรับตัว

และเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว พลภัทร บุราคม (2549: 30) กลาววาตัวอยางของการท่ีรัฐบาลเขามามี

บทบาทในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษาพัฒนาดานทุนมนุษยโดยเฉพาะการศึกษาท่ีมีการ

กลาวถึงกันมากก็จะไดแก กรณีของประเทศเอเชียตะวันออก ซ่ึงรวมถึง ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต และ

ไตหวัน ในประเทศเหลานี้ รัฐบาลจะเขามามีบทบาทในการลงทุนดานมนุษยสูงมาก  โดยจัด

การศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษากอนและคอยๆ ขยายไปสูระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเปดโอกาส

ทางการศึกษาใหแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ทําใหประเทศเหลานี้มีฐานของทุนมนุษยท่ีดี

และกวางขวาง สวนการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาระดับมัธยม เชน ในระดับมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจาก

ผูเรียนสวนใหญในระยะแรกๆ ของการพัฒนา มักจะมาครอบครัวท่ีมีฐานะดีเปนสวนใหญ ดังนั้น 

การอุดหนุนจึงเนนออกมาในรูปของทุนการศึกษาท่ีใหแกผูเรียนดีแตมีฐานะยากจน เพ่ือเปดโอกาส

ใหคนจนสามารถเขาเรียนในระดับสูงไดมากย่ิงขึ้น 

 

2.2.2  ความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 กําหนดความหมายการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา 

เปนการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงเปน 3 ระดับ คือ การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

การศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 

 การศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง การศึกษาสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาความรู 

ความสามารถในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ การริเริ่ม

การพัฒนาท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ การสรางสรรคและเผยแพรความรู การริเริ่มการพัฒนาท้ังทาง

วิชาการและวิชาชีพการสรางสรรคและเผยแพรความรู  การริเริ่มการพัฒนาประเทศทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม รวมท้ังการสงเสริมบทบาทของประเทศใน

ประชาคมโลก 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2545 - 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2545: 21-22) ไดระบุวามีความจําเปนในการเตรียมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแก

เยาวชนท่ีเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีอัตราเพิ่มคอนขางสูงมากขึ้นทุกป โอกาสทางการศึกษา
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษายังมีไมมากทันกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ 

โลกพัฒนาและกาวหนาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยีสมัยใหมเกิดขึ้นและเติบโตไปมาก มี

พัฒนาการรูปแบบท่ีหลากหลาย การพัฒนาการเรียนรูของคนไทย และการสรางสังคมแหงการ

เรียนรู จึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือความเสมอภาคและพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอน 

รวมทั้งเปนเคร่ืองมือในการกระจายสูสถานศึกษา ชุมชุน และสังคมไทย ใหคนไทยสามารถเขาถึง

ความรูไดอยางสะดวก งาย และรวดเร็ว ในราคาท่ีไมแพงจนเกินไป ปจจุบันการเนื้อหาหรือความรู

เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหมเพ่ือการแพรกระจายไดอยาง

ท่ัวถึงยังทําไดไมมาก เนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณโครงสรางพ้ืนฐาน ความรู ความสามารถ

และความเขาใจของครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

 สถานการณดังกลาว ทําใหเห็นความจําเปนยิ่งขึ้นในอนาคตท่ีตองเรงเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาใหกับคนไทยใหไดรับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เ พ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีกําหนดใหบุคคลมี

สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และตองสงเสริมขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง

กวางขวางใหเปนการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีพ่ึงตนเองได สนับสนุนเอกชนในการจัดอุดมศึกษา 

และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูยากจนใหมากขึ้น 

 หนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี 3 ประเภท คือ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543: 14) 

1)  สถาบัน/มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เนนการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เปนการจัดใน

มหาวิทยาลัยจํากดัและไมจํากัด 

2)  สถาบันราชภัฎและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในสังกัดกระทรวงศึกษาการ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสถาบันราชภฎัซ่ึงถือวาเปนสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษาทองถ่ินเนนการจัด

การศึกษาระดับการศึกษาหลังมัธยมศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน การผลิตครูและ

บัณฑิตสาขาวิชาชีพตางๆ ตามความตองการของทองถ่ิน และของประเทศโดยรวม 

3)  การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในวิทยาลัย หรือสถาบันเฉพาะกิจ/เฉพาะกลุม 

 แตปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงมีบทบาทและทําหนาท่ีในจัด

การศึกษาไดแบงระดับปริญญาตรี ออกเปน 3 ประเภท คือ 
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1)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทจํากัดรับนักศึกษาและไมจํากัดรับนักศึกษาซ่ึงได

รวมสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนมหาวิทยาลัย/สถาบันอยูในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2)  สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐประเภทจํากัดรับนักศึกษา เปนมหาวิทยาลัย/

สถาบันอยูในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํากัดรับนักศึกษาและไมจํากัดรับนักศึกษา เปนมหาวิทยาลัย/

สถาบันอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ซ่ึงท้ัง 3 ประเภทท่ีกลาวมาขางตน จัดการศึกษาเพ่ือสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในสภาวการณปจจบัุน 

 

2.2.4  ปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย 

การวิจัยเชิงประจักษมากมายในประเทศอุตสาหกรรม พบวาปจจัยทําใหไมเกิดความเสมอ

ภาคทางการศึกษาท้ังเรื่องการเขาถึงการศึกษา การอยูรอด และผลผลิต ไดแก อาชีพและการศึกษา

ของผูปกครองนักเรียน สวนในประเทศกําลังพัฒนาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความไมเสมอภาคเกิดจาก 

1) ภูมิลําเนาในเขตชนบท/เขตชุมชน 2) รายได 3) เพศ 4) เช้ือชาติ (เผาพันธุ)  

 ปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษาของไทยนั้นไดเกิดจากปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการ

กระจายรายไดท่ียังมีความเหล่ือมลํ้ากันอยูมาก จึงทําใหเกิดการไมเทาเทียมกันในโอกาส จาก

ขอเท็จจริงท่ีวาคนจนสวนใหญมีการศึกษาจํากัด เปนเรื่องท่ีท้ังนักวิชาการและผูท่ีเกี่ยวของทุกคน

ลวนทราบดี แตนับทศวรรษท่ีผานมาระดับการศึกษาของคนอีสานสวนใหญ โดยเฉพาะคนจน

เปล่ียนแปลงชามาก เนื่องจากดวยเหตุของความยากจนทําใหลูกหลานของคนจนเขาถึงเพียง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทานั้น 

 ชูศักดิ์ เอกเพชร และศิริชัย อิสสระโชติ (2524: 165-166 อางถึงใน จรูญศรี มาดิลกโกวิท, 

2544: 72-73) กลาววาการพิจารณาความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตอง

พิจารณาวาใครคือผูไดรับสิทธิการศึกษานั้น เชนเดียวกับ สิริลักษณา คอมันตร และสกนธ์ิ วรัญู

วัฒนา (2532: 40-41) ท่ีเห็นวาในการพิจารณาความเสมอภาคท่ีแทจริง จะตองคํานึงถึงความเสมอ

ภาคในดานสัดสวนของนักศึกษาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตาง 

 ฟราย (2524 อางถึงใน จรูญศรี มาดิลกโกวิท, 2544: 73) เห็นวาความเทาเทียมในการศึกษา 

หมายถึง โอกาสท่ีเทากันของเด็กทุกคนไมวาจะมีภูมิหลังตางกันเพียงใด สวนความเสมอภาค 

หมายถึง การกระจายท่ีไมมีความแตกตางใดๆ ท้ังส้ินในแงปริมาณของตัวช้ีวัดตางๆ เชน 

งบประมาณ เปนตน ฟรายไดนําขอมูลจากรายงานผลการวิจัยการศึกษาในระดับอุดศึกษาของสํานัก
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ป 2520 มาศึกษาและใชดัชนีของโอกาสในการศึกษาตอมาวัดเพ่ือ

แสดงใหเห็นความไมเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงพบวา 

แมวาอัตราการเพิ่มของประชากรไทยไดลดลงจากอัตรารอยละ  1.96 ตอป  ในชวงป พ.ศ. 

2523  ถึงป พ.ศ. 2533  เหลือเพียงรอยละ  1.06 ตอปในระยะเวลา 10 ประหวางป พ.ศ. 2533  ถึงป 

พ.ศ. 2543  แตระบบการศึกษาของไทยยังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  เนื่องจากความตองการ

ศึกษาตอในระดับสูงไดเพ่ิมสูงขึ้น  อุดมศึกษาไทยขยายตัวในอัตราเฉล่ียรอยละ 7 ตอปในระยะเวลา

เดียวกันตั้งแตป  พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543  แตอัตราการขยายตัวของระบบการศึกษาไทยยังไมทัน

กับการขยายตัวในระบบการศึกษาของประเทศท่ีมีความกาวหนาทางเศรษฐกิจ  เชน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุน  และเกาหลี ซ่ึงประชากรมีการศึกษาเฉล่ียระหวาง 10 ถึง 12 ป และ

รายไดประชาชาติตอหัว (Per Capita GNI) ของประชากรสูงกวาไทยโดยเฉล่ีย 12 เทา ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2  แสดงขอมูลการศึกษาจาก UNESCO Institute for Statistics เปรียบเทียบจํานวนป

การศึกษาเฉล่ียของประชากรในประเทศตาง ๆ ระหวางป พ.ศ. 2523 ถึงป พ.ศ. 2543 

 

นักเรียนตอประชากร (Gross Enrollment Ratios) 

2000 1990 

รายไดตอหัว 

Per Capita 

GNI (US$) 

จํานวนปการศึกษาเฉล่ีย 

ของประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป 
Average Years of Adult Schooling 

ประเทศ 

COUNTRY 

2001 1980 1990 2000 

ประถมศึกษา 

Primary 

มัธยมศึกษา 

Secondary 

อุดมศึกษา 

Tertiary 

อายุ 6-23 

Pop 6-23 

สหรัฐอเมริกา 34,280 11.9 11.7 12.0 101.0 95.2 72.6 86.0 

แคนาดา 21,930 10.3 11.0 11.6 99.8 106.4 59.2 - 

ออสเตรเลีย 19,900 10.3 10.4 10.9 102.1 160.8 63.3 - 

เกาหลี 9,460 7.9 9.9 10.8 101.1 94.1 77.6 74.0 

ญี่ปุน 35,610 8.5 9.0 9.5 100.8 102.5 47.7 73.0 

สหราชอาณาจักร 25,120 8.3 8.8 9.4 98.9 156.4 59.5 72.0 

ฟลิปปนส 1,030 6.5 7.3 8.2 112.6 77.3 31.2 - 

ฝรั่งเศส 22,730 6.7 7.0 7.9 104.9 107.8 53.6 78.0 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 

 

นักเรียนตอประชากร (Gross Enrollment Ratios) 

2000 1990 

รายไดตอหัว 

Per Capita 

GNI (US$) 

จํานวนปการศึกษาเฉล่ีย 

ของประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป 
Average Years of Adult Schooling 

ประเทศ 

COUNTRY 

2001 1980 1990 2000 

ประถมศึกษา 

Primary 

มัธยมศึกษา 

Secondary 

อุดมศึกษา 

Tertiary 

อายุ 6-23 

Pop 6-23 

สิงคโปร 21,500 5.5 6.0 7.0 - - - 68.0 

มาเลเซีย 3,330 5.1 6.0 6.5 98.7 70.3 28.2 58.0 

ไทย 1,940 4.4 5.6 6.5 94.8 81.9 35.3 45.0 

จีน 890 4.8 5.8 6.4 113.8 68.2 12.6 - 

อินโดนีเชีย 690 3.7 4.0 5.0 110.0 57.0 14.6 58.0 

 

แหลงท่ีมา:  World Bank,  2002. 

 

จะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศซ่ึงประชากรมีการศึกษาดีท่ีสุด และรายได

ประชาชาติตอหัวของประเทศสูงถึง 34,000 เหรียญ ประชากรในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีโดยสวนใหญจะมีระดับการศึกษาสูงเชนกัน เชน ประเทศคานาดา ออสเตรเลียและ ญี่ปุน 

ประชากรในประเทศเหลานี้มีการศึกษาสูงระหวาง 1.5 ถึง 1.8 เทาของประชากรไทย และประชากร

วัยเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนอยางนอยจนถึงระดับมัธยมศึกษา จะเห็นวาอัตราสวนนักเรียนตอ

ประชากร (Gross Enrollment Ratio) ในระดับประถมและมัธยมศึกษาจะสูงกวารอยละ 95  

ประเทศท่ีประชากรมีการศึกษาสูงแตฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไมไดพัฒนาขึ้น

ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนมีเพียงประเทศฟลิปปนส ซ่ึงเปนหนึ่งในนอยประเทศท่ีประชากรมี

การศึกษาสูงเฉล่ียถึง 8.2 ป แตมีรายไดประชาชาติตอหัวต่ําเพียง 1,030 เหรียญ ในขณะท่ีประเทศ

ฝรั่งเศสและสิงคโปร ซ่ึงประชากรมีการศึกษาโดยเฉล่ียต่ํากวา 8 ป แตท้ังสองประเทศมีรายได

ประชาชาติตอหัวของประชากรสูงกวาประชากรในฟลิปปนสถึง 20 เทา กรณีของประเทศ

ฟลิปปนสเปนตัวอยางซ่ึงทําใหประเทศอ่ืนตองตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาคูกับการพัฒนาดานปริมาณ จะเห็นไดวาการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะตองสงเสริมนวัตกรรม

และความสามารถในการแขงขันในตลาดเสรี  
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แมการศึกษาของประชากรไทยไดพัฒนาดีขึ้นตามลําดับ จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของ

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 4.4 ป ใน พ.ศ. 2523 เปน 5.6 ป ใน พ.ศ. 2533 และไดปรับ

เพ่ิมขึ้นจนถึง 6.5 ป ในป พ.ศ. 2543 แตเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนระดับการศึกษาของ

ประชากรไทยโดยรวมยังคงอยูในระดับต่ํากวาประเทศคูคาและคูแขงของไทยสวนใหญ และ

ประเทศซ่ึงมีระดับการศึกษาของประชากรดอยกวาไทยอยูในปจจุบัน เชน ประเทศอินโดนีเซีย ก็มี

โอกาสสูงท่ีจะแขงขันขึ้นมาทัดเทียมหรือกาวหนากวาประเทศไทย 

จากการศึกษาของสํานักนโยบายสังคมมหภาค  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2545: 56) ไดพบขอเท็จจริงวาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ

การศึกษาของภาครัฐในปจจุบัน เอ้ือประโยชนเฉพาะผูมีเศรษฐานะร่ํารวย โดยเฉพาะในระดับ

การศึกษาขั้นสูง (ตารางท่ี 2.3)  

 ในระดับประถมศึกษาซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ ประชากรรอยละ 20 ซ่ึงมีฐานะยากจน

ท่ีสุด เม่ือแบงลําดับช้ันตามเศรษฐานะของครัวเรือนเปน 5 ลําดับ (Quintile Group) ไดรับการ

อุดหนุนงบประมาณรายจายเพื่อการศึกษาเปนสัดสวนรอยละ 28 ของรายจายดําเนินการดาน

การศึกษาในระดับประถมศึกษา ในขณะท่ีประชากรรอยละ 20 ท่ีรวยท่ีสุดจะไดรับสัดสวนของเงิน

อุดหนุนเพียงรอยละ  10 สาเหตุหนึ่งเนี่องมาจากผูมีฐานะดีนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนใน

สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีมีมาตรฐานการศึกษาในระดับดี 

 แตเม่ือเขาสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20 ของประชากรจากครัวเรือนท่ีจนท่ีสุด มี

สวนไดรับประโยชนในเงินงบประมาณรายจายเพียงรอยละ 17 เนื่องจากคนยากจนบางสวนไมมี

โอกาสศึกษาตอจนถึงระดับมัธยมศึกษาภายหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย รอยละ 50 ของรายจายเพื่อการศึกษาจากภาครัฐเปนรายจายเพื่อสนับสนุนประชากรรอย

ละ 40 จากครัวเรือนซ่ึงมีฐานะดีและฐานะดีมาก สวนรอยละ 20 ของประชากรท่ียากจนท่ีสุดใชเงิน

งบประมาณของภาครัฐเพียงรอยละ 12 หรือเพียงครึ่งหนึ่งของผูมีฐานะร่ํารวย 

 ในระดับอุดมศึกษาประชากรท่ียากจนแทบจะไมไดรับประโยชนอันใดจากคาใชจายเพื่อ

อุดมศึกษาของภาครัฐ ประชากรรอยละ 40 ท่ีมีเศรษฐานะรํ่ารวยเปนผูไดประโยชนสวนใหญถึงรอย

ละ 58 ของคาใชจายดําเนินการในสายอาชีวศึกษา ประชากรรอยละ 20 จากครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด

ไดรับผลประโยชนเพียงรอยละ 5 ของคาใชจายท้ังส้ิน ในระดับอุดมศึกษาสายวิชาการ รอยละ 20 

ของประชากรจากครัวเรือนร่ํารวยท่ีสุดไดรับการสนับสนุนคาใชจายเปนสัดสวนรอยละ 66  ของ

รายจายภาครัฐในระดับการศึกษานี้ ประชากรรอยละ 20 จากครัวเรือนท่ีร่ํารวยรองลงมามีสัดสวน

คาใชจายรอยละ 26 คงเหลืองบประมาณรายจายอุดมศึกษาเพียงรอยละ 8 ซ่ึงตกไปถึงประชากรท่ี
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ยากจนกวาอีกรอยละ 60  ประชากรรอยละ 20 ท่ียากจนท่ีสุดไดรับผลประโยชนจากงบประมาณ

รายจายดําเนินการเพื่อการอุดมศึกษารวมเพียงรอยละ 0.4 ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 

 

ตารางท่ี 2.3  สัดสวนของรายจายดําเนินการภาครัฐดานการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา

และเศรษฐานะของผูรับประโยชน ปงบประมาณ 2544 

 

หนวย : รอยละ 

ลําดับช้ันของเศรษฐานะ (Quintile) 

จนท่ีสุด ลําดับ 2 ลําดับ 3 ลําดับ 4 รวยที่สุด ระดับการศึกษา 

รายจายใน 

แตละระดับ 

การศึกษา Poorest Second Third Fourth Richest 

กอนประถมศึกษา 13.6% 24.0% 24.2% 22.5% 17.8% 11.4% 

ประถมศึกษา 44.2% 28.1% 24.8% 20.7% 16.3% 10.1% 

มัธยมศึกษา 28.7% 15.2% 19.5% 22.9% 21.5% 20.8% 

     ตอนตน 19.1% 16.7% 21.2% 22.9% 20.1% 19.0% 

     ตอนปลาย 9.6% 12.3% 16.1% 22.9% 24.5% 24.3% 

อาชีวศึกษา 5.5% 4.7% 13.0% 24.5% 32.8% 25.2% 

อุดมศึกษา 8.0% 0.4% 0.9% 7.2% 25.6% 65.9% 

รวมทุกระดับการศึกษา 100.0% 20.3% 20.6% 20.7% 19.7% 18.7% 

 

แหลงที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  สํานักนโยบาย

สังคมมหภาค, 2545: 29. 

 

 จะเห็นไดวาในระบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน ภาครัฐสามารถสนับสนุนเงินงบประมาณ

เพ่ือการศึกษาของเยาวชนทุกระดับฐานะเฉพาะในระดับประถมศึกษา แตในระดับการศึกษาสูงกวา

ประถมศึกษา เงินงบประมาณท่ีภาครัฐสามารถจัดสรรใหในปจจุบัน เอ้ือประโยชนเฉพาะผูมีฐานะดี 

สวนผูมีฐานะยากจนกวาจํานวนมากตองออกจากระบบการศึกษาตั้งแตเม่ือจบการศึกษาภาคบังคับ 

และไมมีโอกาสแขงขันกับผูมีฐานะดีเพ่ือเขารับการศึกษาในระดับสูงท่ีภาครัฐสามารถจัดใหใน

จํานวนท่ีจํากัด นอกจากนี้ประชากรยากจนและดอยโอกาสสวนใหญเปนผูอาศัยอยูในชนบท เปน

ผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางสังคมเมืองและชนบท 



 22 

 เปนท่ีทราบกันดีวา การศึกษาเปนการสรางทุนมนุษย (Human Capital) ซ่ึงเปนการลงทุนท่ี

จะสงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาง (Schultz, 1971: 4) รัฐจึงควรมีบทบาทในการ

ลงทุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Education) ซ่ึงรัฐควรเปนผูลงทุนท้ังหมด เนื่องจากผลประโยชน

สวนใหญจะตกสังคม แตการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปประโยชนของการศึกษาจะตกอยูท่ีผูเรียน

มากกวา กลาวคือ ผูเรียนมีโอกาสในการหางานทํามากขึ้นและรายไดในอนาคตมากขึ้น ดังนั้น 

ผูเรียนจึงควรเปนผูรับภาระสวนใหญของการลงทุนในการศึกษาระดับนี้ แตรัฐบาลควรมีบทบาทใน

การสนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสท่ีจะศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นอยางเทาเทียมกัน 

 การลงทุน (Investment) ส่ิงท่ีขาดไมได คือ เงินลงทุน (Education Finance) มีนัก

เศรษฐศาสตรจํานวนมากถกเถียงกันถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมของการอุดหนุนเงินการศึกษาใน

ระดบัอุดมศึกษาขึ้นไป ซ่ึงรูปแบบของการอุดหนุนเงินการศึกษาดังกลาว สามารถแบงออกเปน 2 

แนวคิดดวยกัน คือ (Woodhall, 1983: 7 อางถึงใน มุทิตา คงสมปราชญ, 2550: 26) 

1)  แนวคิดท่ีใหอุดหนุนดวยเงินเปลา (Grant) หรอืดวยทุนการศึกษา (Scholarships) หรือ

การอุดหนุนผานสถานศึกษาโดยตรงดวยการเก็บคาเลาเรียนในอัตราท่ีต่ํา 

2)  แนวคิดท่ีใหอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (Student Loans) 

 สําหรับเหตุผลท่ีนักเศรษฐศาสตรไมเห็นดวยกับการอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษา คือ 

1)  นักเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจน กลัวการมีหนี้สินสะสมในจํานวนมาก ดังนั้น 

การกูยืมจะไมเปนการขยายโอกาสใหนักศึกษากลุมนี้ไดเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น การชวยเหลือ

ดวยแนวคิดแรกจะเหมาะสมกวา 

2)  การใหความชวยเหลือดวยการใหเงินกูยืมจะมีปญหาเกี่ยวกับตนทุนในการ

บริหารงาน (Administration Cost) และปญหาการไมชําระหนี้ (Default) โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลัง

พัฒนาระบบธนาคารจะยังไมมีประสิทธิภาพ จะกอใหเกิดปญหาในการชําระหนี้ นักเศรษฐศาสตร

กลุมนี้จึงมองวา การใหเงินกูยืมไมเหมาะสมกับประเทศท่ีกําลังพัฒนา (Woodhall, 1983: 2 อางถึง

ใน มุทิตา คงสมปราชญ, 2550: 27) 

 สําหรับนักเศรษฐศาสตรท่ีเห็นดวยกับแนวคิดท่ีใหอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืม มีเหตุผล

ดังนี้ (Todaro, 1977: 269 อางถึงใน มุทิตา คงสมปราชญ, 2550: 27) 

1)  การอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมเปนวิธีท่ียืดหยุนกวาการอุดหนุนรูปแบบอ่ืน และ

ในระยะยาวการอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมยังสามารถนําเงินทุนกลับมาหมุนเวียนตอ (Cost 

Recovery) ซ่ึงจะลดภาระการอุดหนุนของรัฐในระยะยาวตอไป 
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2)  การอุดหนุนดวยเงินใหกูยืม เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) นอกจากนี้ ยัง

เปนการอุดหนุนท่ีมีความเสมอภาค (Equitable) เนื่องจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไปใหประโยชน

แกผูเรียนในการเพ่ิมโอกาสในการหางาน และการเพ่ิมรายไดในอนาคต ดังนั้นผูเรียนจึงควรเปนผู

รับภาระตนทุนในการเรียนนั้น 

3)  การอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมนั้นเปนวิธีท่ีรัฐแบกรับภาระการอุดหนุนนอยกวา

วิธีการใหเงินเปลา ทุนการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงเหมาะสมกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีตองการขยาย

การศึกษาใหกวางขึ้น ซ่ึงการอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมจะสามารถชวยเหลือคนไดมากกวาใน

งบประมาณท่ีเทากัน เนื่องจากเงินทุนเหลานั้นจะกลับมาเปนเงินหมุนเวียนตอไป 

 จากประสบการณในประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวา วิธีการใหเงินกูยืมเปนวิธีการอุดหนุนท่ี

ประสบความสําเร็จ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน ญี่ปุน และสิงคโปร สําหรับ

ประเทศในลาตินอเมริกา พบวา วิธีการใหเงินกูยืมเปนวิธีการท่ีใชไดผล และยังขยายอัตราการเขา

เรียน (Enrollment) โดยรัฐไมตองรับภาระดวยการจัดเก็บภาษีเพ่ิม สําหรับปญหาเหลานี้ก็จะหมดไป  

 อยางไรก็ตาม ถึงแมการอุดหนุนดวยการใหเงินกูยืมจะเปนวิธีท่ีประสิทธิภาพ มีความเสมอ

ภาคและสามารถลดขอจํากัดในการหาเงินทุนเพ่ือขยายการศึกษา แตการกูยืมมิใชทางออกสําหรับ

ปญหาทุกอยาง การผสมผสานกับรูปแบบการอุดหนุนดวยการใหเงินเปลา (Grant) ซ่ึงรูปแบบท่ี

เหมาะสมของการอุดหนุนการศึกษานั้นจะมีรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางไรนั้นขึ้นอยูกับเง่ือนไขและ

นโยบายของประเทศนั้นๆ เปนสําคัญ 

 ดวยเหตุผลเหลานี้ การลงทุนเพ่ือการศึกษาของบุคคลจะต่ํากวาระดับท่ีสังคมตองการหาก

พิจารณา ผลกระทบภายนอก (Externalities) จะพบวา การศึกษามีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ 

(Public Goods) คือ เม่ือบุคคลหนึ่งไดรับการศกึษา สังคมจะไดรับสวนรวมในการไดรับประโยชน

ดวย ซ่ึงในกรณีของการศึกษานั้นรัฐตองเขามามีบทบาทเพราะความไมสมบูรณของเง่ือนไข ตาง ๆ 

ดังนี้ 

1)  ระบบเศรษฐกิจไมมีลักษณะแขงขันสมบูรณ อาจมีการผูกขาดปนอยู อาจมีลักษณะ

กึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ดานผูขายหรือผูซ้ือ ซ่ึงจะยึดถือผลประโยชนของตนเหนือส่ิงอ่ืน กลาวคือ ถา

ใหการศึกษาถูกกําหนดขึ้นตามกลไกลตลาดจะพบวา เฉพาะบุตรหลานของผูมีฐานะดีเทานั้นท่ี

สามารถเรียนไดในระดับท่ีสูงขึ้น แตคนจนหรือผูท่ีมีฐานะยากจนไมสามารถสงบุตรหลานใหเรียน

ไดสูง เพราะตองกังวล และเปนหวงเรื่องการทํางานท่ีมีฐานะดี คนเหลานี้จะไดรับการศึกษาดี และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตอไป ในขณะท่ีคนในระดับหนึ่ง จะไมไดรับความเสมอภาค เพราะมีเงินไม

พอท่ีจะเรียน และคนจนเปนคนสวนใหญของประเทศ กลับถูกละเลยเรื่องการศึกษา จากขอจํากัด

ดานเงินทุน ซ่ึงจะเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ตอไปในระยะยาวได ดังนั้น รัฐจึงตอง
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เขามาแกไข เพ่ือชวยใหคนจนสามารถเรียนหนังสือได แมจะไมมีเงินพอ เพ่ือพัฒนาเยาวชนซ่ึงจะ

เปนมันสมองในการพัฒนาประเทศตอไป 

2)  ความไมสมบูรณของขาวสาร เชน การไมรูหนังสือ หรือไมเห็นถึงความสําคัญของ

การศึกษาจะทําใหเกิดความไมสนใจ ในประโยชนในอนาคต ผลักดันใหลูกคาเขาสูตลาดแรงงาน

เร็ว ดวยความจําเปนทางเศรษฐกิจ เปนตน สาเหตุเหลานี้ อาจทําใหผูปกครองไมอยากใหลูกเรียน

หนังสือ แตอาจตองเพียงใหมีงานทําเพ่ือเล้ียงชีพ ดังนั้น รัฐจึงตองเขามาเกี่ยวของ โดยพยายาม

ประชาสัมพันธใหความสําคัญของการศึกษาการจัดการศึกษาระบบใหเปลา การศึกษาภาคบังคับ 

กําหนดอายุต่ําสุด ท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน 

3)  ผลภายนอก การศึกษามีผลภายนอกสูง อันเกิดจากผลได หรือคาเสียโอกาสท่ีวัดไมได 

เชนการศึกษาของแรงงานกลุมหนึ่งเพ่ิมขึ้น อาจมีผลทําใหผลิตภาพของแรงงานอีกกลุมหนึ่งสูงไป

ดวย เพราะตอบแทนสวนบุคคลไมเทากับผลตอบแทนทางสังคม เชน ถาผลตอบแทนบุคคลนอย

กวา ผลตอบแทนสังคม จะทําใหการศึกษาท่ีผลิตขึ้นมีนอยกวาความตองการในตลาด ดังนั้น รัฐควร

มีบทบาทชวยเพ่ิมปริมาณการศึกษา ดวยการใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียน ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 

หรือ รัฐจัดการศึกษาใหเองเพ่ือจะสามารถสรางสถานศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ ใหพอเพียงกับจํานวน

ประชากรของประเทศ เพ่ือกาวไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอไป 

4)  การกระจายรายได การศึกษากบัการกระจายรายได มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

กลาวคือ  

(1)  การใหการศึกษาแกคนกลุมตาง ๆ จะกระทบถึงการกระจายรายได โดยกลุมใดท่ี

มีโอกาสไดรับการศึกษาสูงขึ้น จะหางานทําไดงายขึ้น รายไดจึงสูงขึ้น สามารถทําใหคนมีงานทํา

มากขึ้น เนื่องจากความตองการในตลาดแรงงานปจจุบันเริ่มเปล่ียนไป ตองการคนท่ีมีการศึกษาสูง

เพ่ิมขึ้น เพราะงานในปจจุบันตองใชความรูความสามารถเพ่ิมขึ้นมาก ฉะนั้น ถาคนมีการศึกษา

สูงขึ้น เชน ตามตางจังหวัดก็สามารถมีรายไดสูงขึ้น ทําใหมีการกระจายรายไดไปสูคนในตางจังหวัด

เพ่ิมขึ้น 

(2)  การกระจายรายไดจะกระทบถึงการศึกษาดวยคือ ผูมีรายไดสูงกวาจะมีโอกาส 

และอุปสงคในการศึกษาสูงกวา เชน บุตรหลานคนรวยไดเรียนสูงขึ้น โลกทัศนกวางขึ้น เห็น

ประโยชนของการศึกษา เพ่ิมขึ้นก็จะมีความตองการมีการศึกษามากขึ้นไปดวย ดังนั้น รัฐจึงอาจเขา

มามีบทบาทตอการกระจายรายได โดยอาจเก็บภาษีในอัตรากาวหนา เปนบทบาททางตรง หรืออาจมี

บทบาททางออม เชน ใหการศึกษาฟรีแกคนยากจน 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน รัฐจึงเขามาแทรกแซงทางการศึกษา โดยเปนผูวางนโยบาย

การศึกษาเพราะนโยบายการศึกษา กลาวไดวา เปนขั้นตอนแรกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงจะ

เปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศตอไป และเปนผูบริหาร

แผนการศึกษา ประกอบดวยความชวยเหลือทางการเงิน โดยผานธนาคารพาณิชย เชน สินเช่ือ เพ่ือ

การศึกษา และในปจจุบันก็มีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 สําหรับความชวยเหลือดานการศึกษาของรัฐบาลนั้น เนื่องจากบริการการศึกษามีคุณสมบัติ

พิเศษคือ ผูผลิต (หรือตัวผูเรียนเอง) อาจไมแสดงความตองการท่ีจะศึกษาเองอยางเปดเผย ในกรณีท่ี

เปนการศึกษาภาคบังคับ จะเห็นวา เด็กจะไมสามารถตัดสินใจเองไดวาจะเรียนหรือไม แตอํานาจ

การตัดสินใจจะขึ้นอยูกับผูปกครอง และความยากจนของประชาชน ซ่ึงเพราะถายากจนก็ไมมีเงิน

สงบุตรหลานเขาโรงเรียนดี และคาเลาเรียนสูง และถาเรียนรัฐบาลก็ยังอยากใหบุตรหลานเอาเวลา

ไปทํางานหาเงินมากกวาไปเรียนหนังสือ อาจทําใหไมมีการเปดเผยความพอใจ ท่ีจะทําใหลูกหลาน

ของตนไดรับการศึกษามากเทาท่ีควร   ดังนั้น ถาปลอยใหเอกชนทําหนาท่ีจัดสรรทรัพยากรในการ

ผลิตบริการการศึกษาแตผูเดียว กลไกตลาดอาจทําหนาท่ีอยางไมมีประสิทธิภาพก็ได และบริการ

การศึกษาท่ีผลิตไดจะมีนอยกวาปริมาณท่ีจะทําใหสังคมมีสวัสดิภาพสูงสุด  (Social Optimum 

Output) เพราะเม่ือมี Demand ท่ียังไมเปดเผยอยู Supply ท่ีตอบสนอง ก็จะไมไดทําใหเกิด 

Equilibrium (ดุลยภาพท่ีแทจริง) นั่นเอง  หรือ อาจอธิบายไดวา (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2514: 58) 

ในบริการการศึกษานี้ อํานาจซ้ือของประชาชน แตละคนจะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวา จะ

สามารถสงลูกหลานเขาโรงเรียนไดหรือไม และจะสงเสียใหเรียนไดสูงเพียงใด ประชาชนท่ีมีฐานะ

ยากจนยอมไมอยูในฐานะท่ีจะศึกษาเลาเรียนเพื่อทัดเทียมกับคนม่ังมีเทาท่ีควร เพราะฉะนั้น หาก

ภาครัฐบาลเปนผูจัดสรรบริการการศึกษา ความเปนธรรมในชองโอกาสแหงการศึกษา จะเกิดขึ้นได 

แตอยางไรก็ตาม ถาใหรัฐบาลเปนผูจัดสรรบริหารการศึกษา หากรัฐบาลจัดสรรไดไมท่ัวถึง เชน ตั้ง

โรงเรียนไดไมมากพอท่ีจะตอบสนองกับความตองการของประชาชนหรือคุณภาพโรงเรียนของ

รัฐบาลไมมีคุณภาพเทากับโรงเรียนเอกชนดัง ๆ คาเลาเรียนแพง หรือตองมีการสอบเขาใชคะแนนท่ี

สูงล่ิว ก็ยอมทําใหโอกาสเกื้อหนุนตอบุตรหลานคนรวยมากกวาบุตรหลานคนจน เพราะบุตรหลาน

คนรวยจะไดเปรียบกวาท้ังทุนทรัพยท่ีจะใชสงเสริมการศึกษาและเวลาท่ีจะใชในการเลาเรียน 

 

2.3  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาสําหรับงานวิทยานิพนธนี้ไดพยายามท่ีจะขยายความรูทางดานรัฐประศาสน

ศาสตร (สวนท่ีเปนสาขาการบริหารการเงินและการคลัง) ซ่ึงเปนสังคมศาสตรประยุกตท่ีเกิดขึ้นมา
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ในระยะไมนาน เขาไปทําความเขาใจพ้ืนท่ีทางเศรษฐศาสตรในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร

สวัสดิการสังคมท่ีเปนการกระจายผลประโยชนความเทาเทียมดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ

ไทย ภายใตหัวขอการประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับผลงานเอกสารการศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีผูเคย

ศึกษามากอนโดยจะขอกลาวถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตามลําดับเวลาทางประวัติศาสตรอยางสังเขป 

ดังนี้ 

 นภาทิพย ปญจศิริ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (เม่ือนํา

นโยบายไปปฏิบัติ) พบวา โครงการปลอยเงินกูไดไมบรรลุเปาหมาย อุสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รายไดครอบครัว อาชีพ ทัศนคติท่ีไมอยากเปนหนี้และผลการศึกษา

ของนักเรียนลวนมีผลการตัดสินใจไมกูเงินกองทุนฯ และยังพบวาอุปสรรคเกิดจากสถานศึกษาท่ี

เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีใหกูเงิน การประสานงานระหวางการศึกษากับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของยังไมเขาใจวิธีปฏิบัติการกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขท่ีทําใหไมสามารถกูเงินไดสะดวก เพ่ือ

เปนประโยชนตอผูบริหารกองทุน ในการพิจารณาหาแนวทางแกไข เพ่ือใหกองทุนเกิดประโยชน

สูงสุด โดยใชแบบสอบถามลงใหกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 และนักเรียน

อาชีวะปท่ี 1 จังหวัดปทุมธานี รวม 287 คน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2539: 20-26) ไดติดตามผลการดําเนินงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ผลการติดตามพบวา สภาพปญหาการดําเนินงานกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาของเจาหนาท่ีจังหวัดคือ เจาหนาท่ียังขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองระเบียบ ขอ

ปฏิบัติตาง ๆ ในการดําเนินการกองทุนฯ เนื่องจากเปนการดําเนินงานปแรก และเปนเรื่องใหม ทํา

ใหการบริหารวงเงินกองทุนจากท่ีไดรับจดัสรรใหคิดเปนสองเทาตลอดปการศึกษา ในหลายจังหวัด

ไดบริหารวงเงินกองทุนตามยอดท่ีไดรับแจงไงเพียงเทาเดียว ทําใหมียอดวงเงินใหนักเรียน 

นักศึกษา กูยืม ตลอดปการศึกษานอย สงผลใหการบริหารวงเงินกองทุนในภาพรวมยังไมเต็มเม็ด

เต็มหนวยเทาท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ียังมีนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะขอกูยืมเงินอยูอีกจํานวนไมนอย การเขารวม

ประชุมรับทราบนโยบายและขอปฏิบัติผูเขารวมประชุมมิไดเปนผูปฏิบัติ แตผูปฏิบัติมิไดเขารวม

ประชุมทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติ หลายจังหวัดเห็นวาควรสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานกองทุนฯ บาง สําหรับระยะเวลาในการดําเนินงานตลอดจนการรายงานผลขอมูลคอนขาง

กระช้ันชิดไมสามารถดําเนินการตามเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากมีสถานศึกษาบางสังกัดมีระยะเวลาการ

เปดปดภาคเรียนไมพรอมกัน ทําใหมีปญหาในเรื่องระยะเวลาการดําเนินงาน 

 สภาพปญหาการดํ า เนินงานกองทุนฯ  ของเจ าหน า ท่ี ธนาคาร  พบว า เจ าหน า ท่ี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีเปนกลุมตัวอยางใหความเห็นวา มีปญหาในการดําเนินงานการ
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ตรวจสอบสัญญากูยืมเงินบาง เพราะสัญญากูยืมเงินท่ีจัดสงมายังมีขอผิดพลาด ทําใหตองมีการแกไข

หลายครั้ง จึงเสียเวลามาก นอกจากนี้ในบางสาขาเห็นวาในระยะแรก ๆ จัดทําบัตร A.T.M. ไมคอย

ทัน เพราะมีจํานวนผูขอกูมาก เปนตน 

 สภาพปญหาการดําเนินงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาคือเจาหนาท่ียังขาดความรู ความ

เขาใจในการดําเนินงานกองทุนฯ โดยเฉพาะการจัดทําสัญญากูและสัญญาค้ําประกัน ทําใหสัญญา

ผิดพลาดมากตองแกไขหลายครั้ง สงผลใหนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ไดรับเงินชาไปดวย 

สถานศึกษาบางแหงมีจํานวนผูกูยืมเงินมาก แตวงเงินท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ จึงใชวิธีหารเฉล่ีย

ใหกับทุกคน ทําใหนักเรียน นักศึกษา ไดรับเงินกูนอยไมพอใช สถานศึกษาบางแหงเห็นวาในระยะ

ตนของการดําเนินงานกองทุน โดยเฉพาะการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการพิจารณาใหกูยืม

เงินนั้น มีเวลาในการปฏิบัติคอนขางกระช้ันชิดทําใหดําเนินการไมคอยทัน 

 สมฤดี วงษสมิง (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหการดําเนินงานตามนโยบาย

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานกองทุน ความ

ตองการของนิสิตนักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนฯ วิเคราะหการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนและ

เสนอแนวทางพัฒนากองทุนฯ ผลการศึกษาพบวา นิสิตนักศึกษาไดรับเงินชา บุคลากรมีไมเพียงพอ 

นโยบายการดําเนินงานไมชัดเจน นิสิตนักศึกษาตองการไดรับเงินภายใน 1 เดือนหลังจากทําสัญญา 

ซ่ึงในสภาพความเปนจริงจะไดรับหลังจากทําสัญญาแลว 60 วัน นิสิตนักศึกษาตองการกูยืมกองทุน

ฯ อยางตอเนื่องในวงเงินไมเกิน 100,000 บาทตอป การวิเคราะหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

นโยบายและวัตถุประสงคของกองทุนฯ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ท่ี 8 และสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน เพราะผูรับทุนสวนใหญมาจากครอบครัวเกษตรกร หลักเกณฑ

ตางๆ มีความเหมาะสม แตปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการปฏิบัติงานลาชา ซ่ึงทําใหไดรับเงินชา ผล

การดําเนินงานในปการศึกษา 2539 ยังไมสามารถตอบสนองนโยบายกองทุนไดอยางท่ัวถึง ในป

การศึกษา 2540 นิสิตนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไดกูยืมเงินกองทุนฯ มากขึ้น การเสนอแนว

ทางการแกไขควรมีการปรับปรุงกระบวนการของการดําเนินงานใหรวดเร็วขึ้น โดยการจัดหา

บุคลากรเพ่ิมเติมในการแนะนําและตรวจสอบเอกสารชวงงานเรงดวน 

 โกศล ฐานะ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การติดตามการดําเนินงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและ

ประมวลสรุปความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ โดยใชแบบสํารวจแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยาง คณะกรรมการการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ และเจาหนาท่ี
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ผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จํานวน 124 คน และนักเรียน นักศึกษาผูกูยืม

เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จํานวน 427 คน ผลการวิจัย พบวา 

1)  ทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานกองทุนเงินฯ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก 

2)  การใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา สวนใหญเห็นวา มีปญหาอุปสรรคอยูในระดับมาก ยกเวน

การปฏิบัติงานตามปฏิทินงาน และการกํากับดูแลสถานศึกษาในการดําเนินงานกองทุนฯ มีปญหา

อุปสรรคอยูในระดับนอย 

3)  ทุกฝายท่ีเกี่ยวของเห็นวา ระเบียบ หลักเกณฑ การส่ังการและแนวดําเนินงานกองทุนฯ 

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ยกเวนการไมจัดสรรงบประมาณคาดําเนินงานใหจังหวัดและ

สถานศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 

4)  สวนมากเห็นวา ไมควรแกไขระเบียบ หลักเกณฑ การส่ังการและแนวดําเนินงาน คิดเปน

รอยละ 67.47 ยกเวนหลักเกณฑเกี่ยวกับรายไดของบิดา มารดา และนักเรียน นักศึกษา รวมกันไม

เกิน 120,000 บาท การกําหนดใหเบิกจายเงินกูท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แหงเดียว และการ

ไมจัดสรรงบประมาณคาดาํเนินงานใหจังหวัดและสถานศึกษา 

 จากการวิจัยของโกศล ฐานะ ศึกษาสภาพการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และประมวลสรุป

ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานของกองทุนฯ เฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุเทานั้น 

เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีขอมูลท่ีไดอาจไมเพียงพอและไมเหมาะสมตอการนําไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

และในสวนของขอเสนอแนะท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยของ

สถานศึกษาไดแก การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษาและสถานท่ีในการปฏิบัติงานไม

เพียงพอ 

 วัชรพงศ สุขรักษา (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

กูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอการตัดสินใจกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 2. เพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจกูยืมเงินกองทุนฯ ประชากรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา คือ ผูปกครองของนักเรียน 

นักศึกษาท่ีกูยืมเงินกองทุนฯ จํานวน 2,229 คน สุมเลือกกลุมตัวอยางมาทําการศึกษา จํานวน 375 

คนโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสรางและคําถามปลายเปด ผลการศึกษา พบวา 

 1)  ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจกูยืมเงินกองทุนฯ ซ่ึงเรียงตามลําดับความสําคัญคือ ระเบียบ

เกี่ยวกับกองทุนฯ ระยะเวลาสงใชคืนเงินคืนกองทุนฯ ยาวนาน 15 ป อัตราดอกเบ้ียเงินกูต่ํามากเพียงรอย

ละ 1 ตอป ระดับผลการเรียนของผูกู แรงผลักดันจากสภาพแวดลอมดานบุคคล การไดรับขาวสารขอมูล 
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สําหรับแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมดานบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองมากท่ีสุด คือตัว

นักเรียน นักศึกาผูกู รองลงมาคือ คูสมรส และอาจารยท่ีปรึกษาของผูกูตามลําดับ 

 2)  ปญหาท่ีเกีย่วของกับการตัดสินใจของผูปกครองเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ภาระหนี้สิน

ท่ีมีอยูเดิมในสถาบันการเงิน การไดรับขาวสารขอมูลท่ีไมชัดเจน การไมเช่ือวาจะมีกองทุนฯ ใน

ลักษณะนี้จริง และการไมเช่ือม่ันในตัวผูกูอยูในการปกครองวาจะเรียนสําเร็จ 

 งานวิจัยของวัชรพงศ สุขรักษา ซ่ึงใชพ้ืนท่ีในจังหวัดกาฬสินธุเชนเดียวกับโกศล ฐานะ โดย

ขอสังเกตท่ีพบจากงานการศึกษาของวัชรพงศ สุขรักษา พบวา ในการตัดสินใจกูยืมเงินกองทุนฯ 

ผูปกครองมีผลตอการตัดสินใจกูยืม ซ่ึงในเรื่องการชําระหนี้คืนกองทุนฯ ผูปกครองมีผลตอการ

ชําระหนี้คืนดวยเชนกัน ซ่ึงผูปกครองนั้นอยูในดานท่ีเกี่ยวของกับตัวผูกูยืม 

 สําหรับขอเสนอแนะท่ีมาจากผลการวิจัยเกี่ยวของกับปจจัยของสถานศึกษา ไดแก ดาน

หลักเกณฑ ระเบียบและวิธีการประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางท่ัวถึงและชัดเจน ควร

มีการเรงรัดในการกระตุนและปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบ ตอการปฏิบัติตามขอผูกพันใน

สัญญากูยืมและสัญญาค้ําประกัน ท้ังนี้ เพ่ือไมใหการบริหารงานกองทุนประสบปญหาการไมชําระ

หนี้คืนกองทุนฯ อีกท้ังควรจัดใหมีการติดตามนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินเพ่ือใหคําแนะนําหรือ

ปรึกษา เกี่ยวกับการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาของผูกู 

อิทธิพล ใจสมัคร (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการประเมินโครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือประเมิน 

1) ปจจัยนําเขาการดําเนินโครงการกองทุนเพ่ือการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดวย 

การรับรู เขาใจโครงการ การวางแผนและควบคุมของคณะกรรมการกองทุนประจําสถาบัน

สมรรถนะขององคกรประชาสัมพันธและเผยแพร 2) กระบวนการดําเนินงานโครงการกองทุนฯ ใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) ปญหาและอุปสรรคของโครงการกองทุนเงินฯ ในสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยนําเขา มีการรับขาวสารทุกคนโดยรูขอมูลจากคูมือปฏิบัติงาน

โครงการฯ ของทบวงมหาวิทยาลัย สวนใหญเขาใจโครงการและวัตถุประสงคดี คณะกรรมการ

กองทุนประจําสถาบันมีการเตรียมพรอมการปฏิบัติงานเปนอยางดี แตยังมีปญหาเรื่องความสมบูรณ

และความชัดเจนของระเบียบและกฎเกณฑ การจัดการดานสมรรถนะองคกรเรื่องความพรอมของ

บุคลากรและสถานท่ียังมีความพรอมในระดับนอย การจัดประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร

ขอมูลของโครงการเปนส่ือประเภทโปสเตอรและบอรดขาวสารเปนสวนใหญซ่ึงไดรับจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยแตรับในเวลากระชั้นชิดมากทําใหระยะการดําเนินการกระชั้นไปดวย ดานการ

ดําเนินงานโครงการฯ ฝายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินงานตาม

กระบวนการท่ีทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอนไวเปนอยางดี ขั้นตอนท่ีเปนปญหามาก คือ การ
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พิจารณาคัดเลือกและการสัมภาษณ คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอกูไมชัดเจน ไมมีกรอบในการ

สัมภาษณ ทําใหผูปฏิบัติงานตองกําหนดเอง โดยพิจารณาประเด็นฐานะเศรษฐกิจดานรายไดและ

ทรัพยสินของครอบครัวเปนสําคัญ การประกาศผลทําท่ีสถาบันนั้นๆ กวาครึ่งหนึ่งทําสัญญาท่ี

สถาบันนั้น ท่ีเหลือทําท่ีทองท่ีของผูกูยืม ทําใหยากแกการตรวจสอบสัญญา มีการติดตามผลกูเรื่อง

ผลการเรียนและแจงใหทบวงมหาวิทยาลัยรับรู แตการสํารวจความตองการเงินกองทุนของนักศึกษา 

การตรวจสอบสภาพความเปนอยูของผูกูยืมและการพนสภาพนักศึกษา ยังมีการติดตามนอยมาก 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (2541: 44-47) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานตาม

นโยบายกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา 

 1)  ผลการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง 

 2)  เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสงขลาของนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และผูท่ีเกี่ยวของท่ีมี

สถานภาพตางกัน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีทัศนคติตอผลการดําเนินงานตาม

นโยบายกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 3)  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีนาสนใจ

คือ ปญหาดานการจัดสรรเงินกองทุนในจํานวนเงินท่ีนอยเกินไปไมสามารถสอดคลองกับคาใชจาย 

และวงเงินจัดสรรไมเพียงพอกับความตองการของผูกู ปญหาดานการประชาสัมพันธท่ีไมท่ัวถึง ไม

ตอเนื่อง และไมชัดเจน 

 สําหรับขอเสนอแนะและแนวทางแกไขไดแก การจัดสรรเงินทุนท้ังจํานวนและวงเงินควร

ใหเหมาะสมกับคาใชจาย และเพียงพอกับความตองการของผูกูในดานการประชาสัมพันธ ควร

ดําเนินการใหท่ัวถึงและชัดเจน โดยอาศัยส่ือมวลชนตาง ๆ ในการพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน 

นักศึกษา ควรพิจารณาควบคูไปกับความประพฤต ิ

 Ziderman (1999: 1-3) ไดทําวิจัยเรื่อง The Student Loans Scheme in Thailand: A Review 

and Recommendations for Efficient and Equitable Functioning of the Schene ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเรื่อง Educational Management and Finance Study ของ UNESCO ผลการวิจัยพบวา 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษายังคงมีปญหาโดยเฉพาะเรื่องกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียนยากจน

และเรือ่งความคงอยูไดทางการเงินของกองทุน (Finance Sustainability) ท้ังนี้ปญหาเกิดจากการเรง

รีบจัดตั้งโครงการโดยไมศึกษาใหรอบคอบ ไมสนใจโครงสรางการบริหารงาน ไมมีการเสนอใหตั้ง

องคการบริหารกองทุนโดยตรง ประเด็นเรื่องเงินกูถูกมองเปนเรื่องเล็กกวาท่ีควรจะเปนและการ

จัดสรรงบประมาณเปนแบบจากบนลงลาง นอกจากนี้ยังไมมีการวิเคราะหและพยากรณทางการเงิน 
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จึงทําใหการคาดการณผลของโครงการท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังภาระงบประมาณในอนาคตเปนไปในทาง

ไมดี ขอคนพบจากรายงานวิจัยของ Ziderman สรุปเปนประเด็นไดดังนี ้

1)  ความครอบคลุมของโครงการ  

กลุมท่ีกูยืมมากกวารอยละ  60 ของงบประมาณคือ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาการกู ยืมมากกวาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการกูนอยท่ีสุด คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ สถาบันสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการกูมากท่ีสุด คือ สถาบันราชภัฏ ซ่ึงมีผูกูมากกวา 1 ใน 3 ของผูท่ีลงทะเบียนเรียน

ท้ังหมด โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของเอกชนมีนักเรียนกูประมาณ 1 ใน 3 สวนมหาวิทยาลัย

เอกชนมีผูกูประมาณรอยละ 20  ปญหาของการไมครอบคลุมผูเรียนอยางกวางขวาง เพราะจํานวนผู

ท่ีตองการกูไมไดสัดสวนกับงบประมาณเงินกูท่ีมีให 

2)  ความเสมอภาค 

แมวาวัตถุประสงคของโครงการจะเนนกลุมนักเรียนยากจน แตการออกแบบการกระจาย

เงินทุนไมเอ้ือตอการบรรลุวัตถุประสงค การกระจายเงินกูเปนแบบบนลงลางตามโครงสรางระบบ

การศึกษา ทําใหมีการอนุมัติใหเงินกูเปนไปตามความพอใจมากกวาดูท่ีความจําเปน และพบวา

กระทรวงศึกษาธิการจะเขมงวดกฎเกณฑมากกวาทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันไดรับอิสระในการ

แจกจายงบประมารเงินกู จึงทําใหนโยบายการแจกจายแตกตางกันไปแตละสถาบัน ขาดความ

ยุติธรรมระหวางสถาบันท่ีไดรับจัดสรร (Horizontal Equity) โครงการเงินกูของไทยไมมีความเปน

ธรรมในเรื่องความไมเปนธรรมในการไดรับการดูแลระหวางสถาบันเหมือนกันแตตางสังกัด ความ

ไมเปนธรรมระหวางสถาบันภายในกระทรวงเดียวกัน และความไมเปนธรรมของนักเรียนใน

สถาบันการศึกษาเดียวกัน แตไมพบประเด็นความเปนธรรมเรือ่งเพศ แตกลับพบวาผูกูเปนนักเรียน

หญิงมากกวาชาย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศามสตรนักศึกษาหญิงกูเพ่ิมจากรอยละ 59 ในป 2539 เปน

รอยละ 63 ในป 2540  

3)  ผลของเงินกูท่ีมีตอการเขาถึงการศึกษาและออกกลางคัน 

โครงการเงินใหกูยืมมีผลกระทบใหนักเรียนศึกษาตอได แตมีสวนนอย เพราะจาก

ผลการวิจัยพบวา ถึงแมจะไมมีเงินกู นักเรียนสวนใหญก็จะไมออกกลางคัน โดยอางวาสามารถหา

งานทําได หรือประหยัดและขอความชวยเหลือจากครอบครัว 

นักเรียนท่ีมีสิทธิไดรับเงินกูแตความจริงไมไดรับเพราะไมไดรับรูขาวสารเงินกู แตประมาร

ครึ่งหนึ่งบอกวาไมจําเปนตองกู อี 1 ใน 4 ไมไดยื่นขอกูโดยใหเหตุผลวาผูปกครองคัดคานและกลัว

ภาระหนี้สิน อีกรอยละ 20 สนใจกูแตขาดหลักฐานย่ืนขอกูจึงไมไดรับพิจารณา และเห็นวา
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แบบฟอรมยุงยากเกินไป ผูวิจัยเห็นวายังสามารถขยายการเขาถึงเงินกูไดอีก ถามีการจัดขั้นตอนการ

สมัครขอกูและช้ีแจงผลประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับและระเบียบการกูยืม 

สภาพเศรษฐกิจวิกฤตทําใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามีบทบาทในการปองกันการ

ออกกลางคันของนักเรียนมัธยมศึกษามากกวาระดับอุดมศึกษา และโดยเฉพาะมัธยมศึกษาสาย

สามัญ ผลการวิจัยตรงนียื้นยันไดวาควรเปล่ียนเงินกูเพ่ือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเปนใหความ

ชวยเหลือกลุมเปาหมายแทนซ่ึงจะปองกันการออกกลางคันไดมากกวาเงินกู 

4)  ความเปนธรรม 

ความเสมอภาคในการใหเงินกูเปนส่ิงท่ียอมรับไดเพราะการศึกษาในแตละระดับใชเงินไม

เทากันและคาใชจายระหวางศึกษาอาจไมเทากันเนื่องจากระยะทางของท่ีพัก แตโครงการเงินกูทําให

เกิดความไมเปนธรรมระหวางผูรับท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและระดับความตองการเหมือนกัน แต

ไดรับเงินกูจํานวนมาเทากัน ความไมเปนธรรมมาจาก 2 สาเหตุ คือ เง่ือนไขการอนุมัติใหกูของแต

ละสถาบันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยตางกัน ขาดการใหขอมูลท่ีเพียงพอ 

และขาดการประเมินผลยอนกลับ 

5)  การเงินของกองทุน 

เปาหมายและความคงอยูไดทางการเงินของกองทุนฯ ยังเปนปญหา การวิเคราะหและการ

พยากรณทางการเงินทําแบบหลวมๆ ทําใหเปนปญหาตอภาระงบประมาณในอนาคต หนี้สวนท่ี

ไมไดรับการชําระคืนเม่ือถึงกําหนดเวลาเปนการอุดหนุนแฝง (Hidden Grant) ของรัฐบาลท่ีมีตอผูกู 

ยิ่งมีผูไมจายหนี้คืนมากเทาไร รัฐบาลก็ตองอุดหนุนแฝงมากเทานั้น นอกจากนี้อัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํา

มาก การจายเงินคืนโดยไมใชคาเงินท่ีแทจริงท่ีหักอัตราเงินเฟอออกไปแลว (Real Rate) ระยะการ

ชําระหนี้ท่ียาวนาน คาใชจายในการบริหารงานและจํานวนหนี้ท่ีไมไดรับการชําระคืน ปจจัยเหลานี้

ทําใหรัฐตองใขงบประมาณสนับสนุนเปนจํานวนเงินท่ีสูงมาก แมจะมองภาพคาใชจายในการ

บริหารและเงินท่ีไมไดรับชําระคืนในทางท่ีดีและคิดอัตราดอกเบ้ียสวนลดเพียงรอยละ 6 กองทุนจะ

ฟนขึ้นมาเพียงรอยละ 13-19 (Cost-Recovery Ratio) ถาลดระยะเวลาชําระเงินคืนจาก 15 เหลือ 8 ป 

และคิดอัตราดอกเบ้ียสวนลดรอยละ 5 กองทุนจะฟนขึ้นมาไดถึงรอยละ 70 แตจะเพ่ิมภาระหนี้สิน

ใหกับผูกูยืม ผูวิจยัจึงคํานวณใหมและพบวา ถาคิดอัตราดอกเบ้ียสวดลด เพียงรอยละ 3 การเงินของ

กองทุนจะฟนเพียงรอยละ 56 แตชําระเงินไมตองแบกภาระหนักเกินไป และเปนผลท่ียอมรับไดเม่ือ

เทียบเคียงกับโครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในตางประเทศ ผูวิจัยไดเสนอแนะไววาการ

ท่ีรัฐบาลตองอุดหนุนแฝงในจํานวนเงินท่ีสูง รัฐควรเปล่ียนจากอุดหนุนการใหเงินกูในระดับ

มัธยมศึกษาเปนทุนการศึกษาแบบให เปลา  (Scholarship) แทนและใหคงเงินกูไวแตใน
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ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงทุกสถาบันการศึกษาตองมีเง่ือนไขการอนุมัติเดียวกันหมดและมีเง่ือนไขการ

ชําระเงินคืนท่ีทําใหกองทุนคงอยูได 

สมชัย ฤชุพันธ และชลธาร วิศรุตวงศ (2543: 1) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร

จัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคและขอคนพบของงานวิจัยคลายกับท่ี 

Ziderman (1999) ไดศึกษาไวเม่ือ ป 2541 ผลการวิจัยสรุปวา วัตถุประสงคของกองทุนฯ ของไทย 

เปนการชวยเหลือเพ่ือสังคมอยางเดียว ตางกับกองทุนฯ ของตางประเทศท่ีเนนท้ังวัตถุประสงคดาน

สังคม และดานเศรษฐกิจ เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเก็บคาเลาเรียนท่ีครอบคลุมตน

ทุนการศึกษาท่ีแทจริง (Cost Recovery) ได และชวยลดภาระรัฐบาลในการจัดการงบประมาณมาใช

จายเพื่อการศึกษาเปนรายป สําหรับการเขาถึงกลุมเปาหมาย พบวากองทุนฯ ท่ีใหแกนักเรียน 

นักศึกษาเปนจํานวนมาก แตไมสามารถพิสูจนไดวากองทุนประสบผลสําเร็จในการกูยืมกับ

กลุมเปาหมายหรือไม ความเทาเทียมกันของการไดรับเงินกูยืมยังคงเปนปญหา เนื่องจากการจัดสรร

งบประมาณเนนใหตามสังคมมากกวาตัวนักเรียน อัตราดอกเบ้ียเงินกูเพียงรอยละ 1 ระยะปลอดหนี้ 

2 ป และระยะเวลาการผอนชําระ 15 ป อีกท้ังระบบติดตามและบังคับการชําระหนี้ไมเขมงวด ทําให

รายไดจากดอกเบ้ียไมพอท่ีจะครอบคลุมตนทุนการบรหิารและจัดการกองทุนฯ ได เงินใหกูยืมของ

กองทุนฯ จึงมีลักษณะคลายเงินอุดหนุนใหเปลามากกวา แมวาในปจจุบันกองทุนฯ จะยังไมสามารถ

คํานวณตนทุนท่ีแทจริงในการบริหารและจัดการไดก็ตาม จึงมีแนวโนมสูงวารัฐบาลจําเปนตองให

การสนับสนุนดานการเงินตอกองทุนฯ ตอไปเรือ่ยๆ ในอนาคต 

อนันต บํารุงไทยและคณะ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดสรร

เงินเงินกองทุนฯ จังหวัดกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา 2541 2) ศึกษาความพึงพอใจการ

ดําเนินงานกองทุนฯ จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ของการดําเนินงานกองทุนฯ จําแนกตามสภาพผูตอบแบบสอบถาม และระดับการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสุมของ YAMANE ท่ีมีความเช่ือม่ัน 95% 

ความคาดเคล่ือน +-5% ไดจํานวน 844 คน สุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการดําเนินงานกองทุนฯ 

อยูในระดับมาก ดานปจจัยการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานกระบวนการอยูในระดับมาก และ

ดานผลการดําเนินงานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจการดําเนินงานกองทุนฯ 

จําแนกตามสถานสภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ดานปจจัยการดําเนินงานมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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จําแนกตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวา ดานปจจัยการดําเนินงานมีความ

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนในดานกระบวนการมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานผลการดําเนินงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ

ขาวสารขอมูล การดําเนินงานกองทุนฯ เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองและท่ัวถึง สถานศึกษา

ควรสรางเจตคติในการใชจายเงินใหกับผูกูยืม ซ่ึงเปนการปลูกจิตสํานึกในการใชจายเงินอันเปนการ

ลดภาระในการติดตามการใชจายเงินกูยืมคืนของนักศึกษา 

 จรูญศรี มาดิลกโกวิท (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหผลของเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีมีผลตอความเสมอภาคทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือศึกษา1) ผลของเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีมีตอจํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2) การใชเงินกูเพ่ือการศึกษาของ

นักศึกษา 3) ผลของเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีมีตอความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบวา หลังมีกองทุนฯ ในชวงป 2539-2543 จํานวนนักศึกษามี

แนวโนมเพ่ิมสูงกวากรณีไมมีกองทุนฯ แตในอัตราการเพิ่มกลับลดลงจากรอยละ 6.8 เปน 5.1 ซ่ึง

นาจะเปนผลมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นักศึกษาใชเงินกูมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ คาเลาเรียน คา

ครองชีพและคาใชจายเกี่ยวกบัการศึกษา หลังมีกองทุนฯ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใน

ภาพรวมเม่ือพิจารณาจากกลุมอาชีพผูปกครองเพ่ิมขึ้น (คาสัมประสิทธ์ิจินี่ลดลงจาก 0.36 เปน 0.25) 

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในภาพรวมเม่ือพิจารณาจากภูมิลําเนาของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น

เล็กนอย (คาสัมประสิทธ์ิจินี่ลดลงจาก 0.25 เปน 0.22) ความไมเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเปด เม่ือพิจารณาจากกลุมอาชีพผูปกครองลดลงมากท่ีสุด (คาสัมประสิทธ์ิจินี่ลดลงจาก 

0.35 เปน 0.22) และพบวาไมมีความแตกตางในโอกาสทางการศึกษาระหวางเพศของนักศึกษา การ

เสนอแนวทางการแกไขดานนโยบาย คือ ควรมีมาตรการในการสรางความยั่งยืนใหแกกองทุนฯ การ

ติดตามตรวจสอบ และวิธีการใหนักศึกษานําเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาไปใชในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา

ใหมากท่ีสุด และปรับปรุงระบบการคัดเลือกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาท่ียากจนมีโอกาสเขาศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น และมีการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาเหลานั้น แนวทางการแกไขดาน

การจัดเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตามความเห็นของ

ผูเกี่ยวของกับนโยบายกองทุนฯ 3 อันดับแรก คือ 1) ควรเพิ่มโอกาสในการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวยเพ่ือใหสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได 2) ไม

ควรนําสาขาขาดแคลนมาพิจารณาในการอนุมัติเงินกูใหนักศึกษา และ 3) ควรพิจารณาจํานวนบุตร

และหนี้สินของผูปกครองรวมกับเกณฑรายไดผูปกครอง 
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 ศัจธร วัฒนะมงคล (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจและเจตคติ

ของผูกูยืมจากสถาบันราชภัฏท่ีมีตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วัตถุประสงคเพ่ือความรูความ

เขาใจและเจตคติของผูกูยืมจากสถาบันราชภัฏเกี่ยวกับกองทุนฯ ความสัมพันธระหวางความรูความ

เขาใจและเจตคติของผูกูยืม ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูกูยืม กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ี

กําลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติในสถาบันราชภัฏ ท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ จํานวน 339 คน 

เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ความรูความเขาใจของผูกูยืมจากสถาบันราช

ภัฏเกี่ยวกับกองทุนฯ โดยรวมอยูในปานกลาง แตดานวัตถุประสงคของกองทุนฯ และดานการทํา

สัญญากูยืม และสัญญาค้ําประกันสวนใหญอยูในระดับมาก ผูกูยืมมีเจตคติท่ีดีตอกองทุนฯ เพ่ือ

ศึกษา  ความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจและเจตคติของผูกูยืมท่ีมีตอกองทุนฯ  มี

ความสัมพันธในทางบวก ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสวนใหญวาดีและเหมาะสม 

 ขอเสนอแนะท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากผลการศึกษา ท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษา ไดแก การ

สรางเจตคติท่ีดีตอกองทุนฯ และการสรางปลูกจิตสํานึกแกผูกูใหตระหนักถงคุณคาของเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

สรุป กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2539 เพ่ือเพ่ิมโอกาส

ใหกับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตนมีโอกาสศึกษาตอจนถึงระดับปริญญา

ตรี โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1 บาทผอนชําระนาน 15 ป มีระยะปลอดหนี้ 2 ป กองทุนฯ อยูใน

ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ และมีธนาคารกรุงไทย (จํากัด)

มหาชนเปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานท่ีผานมากอวทุนประสบ

ปญหาหลายๆ ดานโดยเฉพาะในเรื่องของความเปนธรรมและความท่ัวถึง รวมถึงปญหาการชําระ

หนี้ของนักศึกษาท่ีจบไปแลว งานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดแก การวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ การ

ดําเนินงานตามนโยบายของกองทุน การประเมินกองทุนฯ ในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนและเสนอแนะเพ่ือประสิทธิภาพและความเปนธรรมในการดําเนินงานของกองทุน และ

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน เพ่ือนํามาศึกษาเปนแนวทางใน

การวิจัยการประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา กรณีศึกษา: สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอไป 
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2.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้แยกออกเปน 2 สวน คือ กรอบในการประเมินศึกษา

ดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และกรอบในการประเมินความพึงพอใจของผูรับ

เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ซ่ึงสามารถเขยีนแผนภาพท่ี 2.1 และ 2.2  ได ดังตอไปนี ้

 

        1.  ปญหาความไมเทาเทียมกันทางการศึกษา 

        2.  ความสําคัญของความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 

        3.  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

        4.  ผูไดรับเงินกูแยกตามภูมิภาค 

        5.  ผูไดรับเงินกูแยกตามประเภทของสถานศึกษา 

        6.  แหลงเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 

        7.  การจัดสรรเงินกูเพ่ือการศึกษา 

        8.  ปญหาการจัดสรรเงินกูเพ่ือการศึกษา 

       9.  มาตรการในการติดตามผูท่ีไมมาชําระหนี ้

     10.  ผลการชําระหนี ้

 

ภาพที่ 2.1  กรอบในการประเมินศึกษาดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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ตัวแปรอิสระ (X)                                                            ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  กรอบการประเมินความพึงพอใจของผูรับเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

ดานภูมิหลังของครอบครัว/บุคคล 

 

1. เพศ 

2. ภูมิลําเนา 

3. จํานวนพี่นอง 

4. การศึกษาของผูปกครอง 

5. อาชีพของผูปกครอง 

6. รายไดของผูปกครอง 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา 

 

ความเหมาะสมของเง่ือนไข 

1. เง่ือนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

    - คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืม 

    - คุณสมบัติผูรับรองรายไดครอบครัว 

    - คุณสมบัติของผูคํ้าประกันสัญญากูยืมเงิน 

2. เง่ือนไขกระบวนการขอกูยืม 

    - ความสะดวกในข้ันตอนการขอรับบริการ 

    - ความกาวหนาและพัฒนาของระบบบริการท่ีให 

    - ความรวดเร็วในข้ันตอนของการใหบริการ 

    - ความเอาใจใสของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 

    - ความเสมอภาคและเสมอหนาเจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการ 

    - มีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการ 

3. เง่ือนไขวงเงินใหกูยืม 

    - เงินกูสําหรับคาเลาเรียน 

    - เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา 

    - เงินกูเพื่อคาใชจายในการครองชีพ 

4. เง่ือนไขของเงินใหกูยืม 

   - การตรงเวลาของการออกเงินกู 

   - ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืม 

  -  อัตราดอกเบ้ีย 



บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือศึกษาการประเมินผลและ

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนระเบียบการวิจัยคือ 1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 2) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 3) การ

เก็บรวบรวมขอมูล 4) นิยามปฏิบัติการ 5) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1  ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

3.1.1  ประชากร ในเรื่องของการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ของสถาบันการศึกษาประเภทจํากัดของรัฐ, สถาบันการศึกษาประเภทจํากัดในกํากับของรัฐ, 

สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ, สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน ท่ี

ไดรับอนุมัติใหกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในปการศึกษา 2551 รวมจํานวน 166 สถาบัน 

สวนการศึกษาเชิงปริมาณ จํานวน 400 คน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบตามกลุม (Cluster Sampling) เพ่ือแบงประเภทของ

มหาวิทยาลัย และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเลือก

ช่ือมหาวิทยาลัยออกตามกลุม กลุมละ 2 มหาวิทยาลัย รวม 8 มหาวิทยาลัย ดังนี ้

สถาบันการศึกษาประเภทจํากัดของรัฐ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยา

สงขลานครินทร วิทยาลัยเขตหาดใหญ 

สถาบันการศึกษาประเภทจํากัดในกํากับของรัฐ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย เอกสาร (Documentary) และแบบสอบถาม 

(Questionnaire) มีดังนี ้

3.2.1  การศึกษาจากเอกสาร ผูวิจัยไดรวบรวมและศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานตามกองทุนฯ ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนํามากําหนดกรอบ

แนวความคิดและออกแบบการวิจัย 

3.2.2  แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพ่ือใช

สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาท่ีกูยืม กองทุนฯ ในป

การศึกษา 2551 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

1)  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ 

3)  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

เปนแบบมาตรวัดประเมินคาแบบลิเคอร (Likert Scale)  โดยเปนมีเกณฑการใหคะแนน

ดังนี้   

 คะแนน ระดับของความคิดเห็น 

 5 เห็นดวยอยางย่ิง 

 4 เห็นดวย 

 3 เฉย ๆ 

 2 ไมเห็นดวย 

 1 ไมเห็นดวยอยางย่ิง 

 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉล่ียในการแปลผล  โดยใชสูตรการคํานวณความกวางของอันตรภาคช้ัน  

มีดังนี้ (มัลลิกา  บุนนาค. 2537:  39) 

 จากสูตร   ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =   ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด –  ขอมูลท่ีมีคาต่ําสุด 

                                                                                                จํานวนช้ัน 

   แทนคา       จากสูตร  =    
5

15−
  =    0.80 
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 เกณฑคะแนนเฉล่ียของระดับของการตัดสินใจของผูใชบริการ 

                              คาเฉลี่ย             ระดับของความคิดเห็น 

   4.21 – 5.00  ระดับมากท่ีสุด 

   3.41 – 4.20  ระดับมาก 

   2.61 – 3.40  ระดับปานกลาง 

   1.81 – 2.60  ระดับนอย 

   1.00 – 1.80  ระดับนอยท่ีสุด 

 

 3.2.3  การตรวจแบบสอบถามที่สรางขึ้นนี้ไดสงใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบ

ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบขอความเนื้อหา ภาษา 

ความชัดเจน ครอบคลุม และความถูกตองตามประเด็นท่ีศึกษาแลวนํามาปรับปรุงแกไขจน

แบบสอบถามมีความสมบูรณเพ่ือนําออกมาใชเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ตอไป 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

3.3.1  ศึกษาเอกสารดวยตนเอง 

3.3.2  การแจกแบบสอบถาม โดยเก็บดวยตนเองและใชวิธีการสงไปรษณีย พรอมท้ังแนบ

ซองติดแสตมป ระบุช่ือ ท่ีอยู ของผูวิจัย เพ่ือใหผูตอบสงกลับคืน 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแบบสอบถามเปนคําถามชนิดปลายปด (Close-ended 

Questions) และคําถามชนิดปลายเปด (Open-ended Questions) เปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ซ่ึงทําการทดสอบ (Pre-Test) กอนเพ่ือปรับปรุงแกไขความถูกตองและความสมบูรณของคําถามให

ชัดเจนย่ิงขึ้น และใหตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษากอนนําไปใช 

 

3.4  นิยามปฏิบัติการ 

 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) ไวดังนี ้

การประเมินผลและความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  หมายถึง การ

ประเมินผลของการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือศึกษาถึงความเปนธรรมและ

ความท่ัวถึงนั้นไปสูนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนใหเขาถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดาน

เง่ือนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เชน คุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงิน

กูยืม, คุณสมบัติผูรับรองรายไดครอบครัว และคุณสมบัติของผูค้ําประกันสัญญากูยืมเงินดาน

เง่ือนไขกระบวนการขอกู เ งิน  เชน  ความสะดวกในขั้นตอนและติดตอการขอรับบริการ , 

ความกาวหนาและพัฒนาของระบบบริการท่ีให, ความรวดเร็วในขั้นตอนของการใหบริการ, ความ

เอาใจใสของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ, ความเสมอภาคและเสมอหนาของบริการท่ีให, บุคลิก ทาทีและ

มารยาทในการบริการ ดานเง่ือนไขวงเงินใหกูยืม เชน เงินกูสําหรับคาเลาเรียน , เงินกูสําหรับ

คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา, เงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพ และดานเงื่อนไขของเงิน

ใหกูยืม เชน การตรงเวลาของการออกเงินกู, ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมและอัตราดอกเบ้ีย 

ความเปนธรรม หมายถึง การท่ีนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนไมมีเงินท่ีจะศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาไดรับประโยชนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในการกูยืมเพ่ือศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไปในอนาคต 

ความทั่วถึง หมายถึง นักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนไมมีโอกาสท่ีอยากจะเรียนตอใหเขาถึงจาก

กองทุนฯ ใหกระจายผลประโยชนใหนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนอยางท่ัวถึง ไมแบงแยกวาจะอยูใน

ภูมิภาคใด ศาสนาใดก็ตาม 

เงื่อนไขหรือหลักเกณฑการขอกู หมายถึง คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิจะขอกูยืมเงิน เชน ตอง

เปนผูมีสัญชาติไทย, เปนผูท่ีขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 

150,000 บาทตอป  

สิทธ์ิขอกูยืมนั้นบิดามารดาหรือผูปกครองเปนผูค้ําประกันและตองมีผูรับรองรายได

ประกอบอาชีพเปนขาราชการระดับ 5 ขึ้นไป 

เงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม หมายถึง กระบวนการในขั้นตอนเมื่อเตรียมหลักฐานครบถวน

ตองยื่นตอเจาหนาท่ีท่ีใหบริการท่ีเกิดขึ้นจริงสอดคลองกับสภาพท่ีควรจะเปนหรือตอบสนองความ

ตองการของตนมากเพียงใด ประกอบดวย 1) ความสะดวกในขั้นตอนและติดตอการขอรับบริการ 

เชน แตละขั้นตอนและการติดตอในการยืนหลักฐานมีเจาหนาท่ีเพียงพอตอใหการบริการหรือไม 2) 

ความกาวหนาและพัฒนาของระบบบริการท่ีให เชน เจาหนาท่ีไดใชเครื่องเทคโนโลยีในการชวย

บริการหรือไม 3) ความรวดเร็วในขั้นตอนของการใหบริการ เชน การวางระเบียบไวชัดเจนไม

ซับซอนทําใหไมเกิดการหยุดชะงัก 4) ความเอาใจใสของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ เชน ความเต็มใจใน

การบริการ มีปญหาเจาหนาท่ีใหการแนะนําในการขอรับการบริการหรือไม 5) ความเสมอภาคและ

เสมอหนาของการบริการท่ีให เชน มีลัดคิวหรือไม หรือพอใจอยากจะบริการแกคนไหนก็เลือกตาม
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ความพอใจของตน 6) มีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการใหบริการ เชน การบริการมีความสุภาพ

ออนโยนและมีความพรอมตอการใหบริการหรือไม 

เงื่อนไขวงเงินใหกูยืม หมายถึง เปนวงเงินท่ีกองทุนฯ ไดกําหนดคาใชจายของนักศึกษามี

ท้ังหมด 3 สวน คือ คาบํารุงการศึกษาหรือคาเลาเรียน คาใชจายเกี่ยวกับการศึกษา คาใชจายท่ีจําเปน

ในการครองชีพระหวางเรียน 

เงื่อนไขของเงินใหกูยืม  หมายถึง เงินท่ีไดรับอนุมัติเงินกู ประกอบดวย ระยะเวลาของการ

ออกเงินกูหลังทําสัญญาค้ําประกัน 1 เดือน, ระยะเวลาชําระเงินคืนกองทุนฯ, อัตราดอกเบ้ียของเงิน

กูยืม 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล  

 

ดานคุณภาพไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก การศึกษาจากขอมูลเอกสารท่ี

เกี่ยวของ (Documentary Data) เชน เอกสารทางราชการพระราชบัญญัติของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา หนังสือ งานคนควาวิจัยท่ีเกี่ยวของ เอกสารทางสถิติ เพ่ืออธิบายถึงการบริหารการ

ดําเนนิการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

สวนในดานปริมาณ  ผูวิจัยใชการวิ ธีพรรณนาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดแก คารอยละ หรือคาเฉล่ีย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistic Package for Social Science: 

SPSS for Windows Version 10) และใชวิธีการเชิงอนุมาน (Inferential Method) เพ่ืออธิบายถึงปจจัย

ภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษาของผูปกครอง, อาชีพของผูปกครอง, 

รายไดของครอบครัว) ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการหาความสัมพันธของตัวแปร ไดแก คาสถิติ T-

test, F-test 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

 

กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

4.1  ความเปนมาและวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

จากความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลไทยไดกําหนดนโยบายสนับสนุน

ภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาและฝมือแรงงาน และแกปญหาความเหล่ือมลํ้าดาน

การศึกษาในสังคมดวยการใหโอกาสแกนักเรียน/นักศึกษาท่ีดอยโอกาส โดยใหภาครัฐบาล

สนับสนุนทางการเงิน จากแนวความคิดดังกลาว รัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ใหแกนักเรียน/นักศึกษาท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย  

เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2538 คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายชวน หลีกภัย มีมติเห็นชอบ

ในหลักการในการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยมอบหมายใหกระทรวง การคลัง 

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ 

กยศ. ตอมาในวันท่ี 16 มกราคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 อยูใน

กํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยดําเนินการในลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน และเร่ิมให

นกัเรียน นักศึกษากูยืมไดตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนมา มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งดังนี้ 

1)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแกผูท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอยซ่ึง 

ดอยโอกาสทางการศึกษา อันจะมีสวนสําคัญในการยกฐานะความเปนอยูของประชาชน และเปน

การสนองตอนโยบายการกระจายรายได  

2)  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางดานอุปสงค โดยการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการรับภาระคาใชจายทางการศึกษาของประชาชน  

ตอมาเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2541 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 มีผล
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ทําให กยศ. มีฐานะทางกฎหมายท่ีชัดเจน โดยเปนนิติบุคคลในกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 

 

4.2  โครงสรางและอํานาจหนาที่  

 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในการกํากับดูแลของกระทรวง 

การคลัง โครงสรางของกยศ. ประกอบดวยคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ดังภาพท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกองทุน 

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

คณะอนุกรรมการบัญชี 

จายท่ี1 ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ประธาน) 

 
ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา 

 คณะอนุกรรมการบัญชี 

จายท่ี 2 เลขาธิการ

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ประธาน) 

 

 

สถานศึกษา  สถานศึกษา 

 

 

   

 

 

ภาพที่ 4.1  โครงสรางการบริหารกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 15. 

รัฐมนตร ี

วาการกระทรวงการคลัง 

ผูบริหารและจัดการ 

เงินใหกูยืม 



 45 

คณะกรรมการ กยศ. มีหนาท่ีหลักในการกําหนดนโยบาย ระเบียบกฎเกณฑการกู ยืม 

ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเงินกู ยืมและคาใชจายในการบริหารใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

คณะกรรมการ กยศ. ประกอบดวยคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจ

ายท่ีสอง คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง มีหนาท่ีกํากับดูแลการกู ยืมของสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญ เปนการกูยืมของนักเรียน ในระดับมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย สวนคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองมีหนาท่ีกํากับดูแลการกูยืมของสถาน ศึกษา

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเกือบท้ังหมด เปนการกูยืมของนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาโดยมีผูจัดการกยศ. ใหการสนับสนุนการดําเนินการของคณะ อนุกรรมการท้ังสอง

ชุด  

โครงสรางรองลงมาจากคณะอนุกรรมการบัญชีจ ายท่ีหนึ่งและบัญชีจายท่ีสอง ไดแก  

สถานศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการอนุมัติเงินกูยืมแกนักเรียน/นักศึกษาภายใตการกํากับดูแล

จากคณะอนุกรรมการตนสังกัด นอกจากนี้ กยศ. ไดจางผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ซ่ึงไดแก 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหทําหนาท่ีในการเบิกจายและรับชําระหนี้ของผูกูเม่ือครบกําหนด ตลอดจน

ทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธกยศ. ใหแกนักเรียน นักศึกษาดวย  

 

4.3  หลักเกณฑการใหกูยืมเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

หัวขอนี้จะกลาวถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิกู ยืม ขอบเขตวงเงินกู ยืม 

รวมทั้งหลักเกณฑและเง่ือนไขการจายเงินกูยืมใหแกผูกูยืม  

 

4.3.1  คุณสมบัติของผูกูยืม  

นักเรียน นักศึกษาผูมีสิทธิกูยืมเงินจากกยศ. จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

1)  เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 150,000 บาทตอป 

ปจจุบันปการศึกษา 2552 ไดเพ่ิมรายไดตอครอบครัวไมเกิน 200,000 บาทในกรณีท่ีผูขอกูยืมมีราย

ได รายไดตอครอบครัวจะพิจารณาจากรายไดของผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดาและมารดา ใน

กรณีท่ีผูปกครองไมใชบิดามารดา จะพิจารณารายไดของผูปกครองแทน และหากผูขอกูยืมไดสมรส

แลว จะพิจารณารายไดของผูกูยืมรวมกับรายไดของคูสมรส  

2)  เปนผูท่ีมีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวดัและประเมินผลของ

สถาบันการศึกษา 
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3)  เปนผูท่ีมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง

หรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย 

4)  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดการควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอ่ืน  ๆ

รัฐวิสาหกิจหรือสวนราชการอ่ืน  ๆ 

5)  ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน  

6)  ไมเปนผูท่ีทํางานประจําในระหวางศึกษา  

7)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  

8)  ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

9)  ตองมีอายุในขณะท่ีขอกู โดยเม่ือนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป และระยะเวลา  

ผอนชําระอีก 15 ปแลวตองไมเกิน 60 ป  

 

4.3.2  วงเงินใหกูยืม 

คณะกรรมการกยศ. ไดกําหนดวงเงินใหกูยืมสูงสุดแกนักเรียน นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในระดับ

และสาขาตางๆ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1  วงเงินใหกูยืมสูงสุดของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตามระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา วงเงินกูยืมสูงสุด (บาทตอป)  

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 55,440  

ปวช. หรือเทียบเทา 62,500  

ปวท./ปวส. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา 70,240  

ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและหลักสูตรวิทยา

ศาสตรเทคโนโลย ี

127,000  

ปริญญาตรีหลักสูตรอ่ืนๆ 100,000  

 

แหลงท่ีมา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 19. 
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การอนุมัติวงเงินกูยืมจะพิจารณาจากคาใชจายจริงในการศึกษาซ่ึงไดแก คาธรรมเนียม

การศึกษาในสาขาวิชาท่ีผูกูศึกษาอยู สําหรับเงินกูในสวนของคาครองชีพนั้น คณะกรรมการประจํา

สถานศึกษาจะพิจารณาความตองการของผูกูแตละราย โดยใหผูกูประมาณการคาใชจายท่ีตองการกู

เขามาใหพิจารณา ท้ังนี้ คาใชจายท่ีจะใหกูในแตละรายการจะตองอยูในขอบเขตท่ีกําหนด (ดูตาราง

ท่ี 4.2)  

 

ตารางท่ี 4.2  ขอบเขตเงินกูจําแนกตามประเภทคาใชจาย  

 

แหลงท่ีมา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 20. 

 

4.3.3  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายเงินกูยืม  

เม่ือผูกูไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมในแตละประเภทของคาใชจายแลว เงินกูจะถูกโอนเขาบัญชี

ของผูกูและบัญชีของสถานศึกษาตามประเภทของคาใชจาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1)  เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชีของสถานศึกษา ไดแก  

คาเลาเรียน ซ่ึงหมายรวมถึง คาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต และคาธรรมเนียม

การศึกษาท่ีจายตาม    ภาคหรือปการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 

ค าใช จ าย เกี่ยว เนื่องกับการศึกษา  ซ่ึงเป นค าใช จ ายท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ

นอกเหนือจากคาเลาเรียน  

(หนวย: บาทตอป) 

คาครองชีพ 

ระดับการศึกษา 
คา 

เลาเรียน 

คาใชจาย

เกี่ยวกับ

การศึกษา 

ที่พัก ใชจาย

สวนตัว 

รวมไมเกิน 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,440 3,000 18,000 24,000 55,440 

2. อาชีวศึกษา      

    - ปวช.  16,500 4,000 18,000 24,000 62,500 

    - ปวท./ปวส. หรืออนุปริญญา 20,240 4,000 18,000 28,000 70,240 

3. ปริญญาตรี      

    - วิทยาศาสตรสุขภาพ/เทคโนโลย ี 73,000 6,000 18,000 30,000 127,000 

    - หลักสูตรอ่ืนๆ 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000 
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คาท่ีพักในกรณีท่ีผูกูพักหอพักของสถานศึกษา  

2)  เงินกูยืมท่ีจายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษาผูกูยืม ไดแก  

คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีนอกเหนือจากคาเลาเรียน  

คาท่ีพักในกรณีท่ีจัดหาหอพักเอง และคาใชจายสวนตัว  

กยศ. ไดมอบหมายใหธนาคารกรุงไทยเปนผู บริหารและจัดการเงินใหกู ยืม ท้ังนี้ 

ธนาคารกรุงไทย  จะโอนเงินกู ยืมในสวนของคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจ ายอ่ืนๆ ท่ี

สถานศึกษาเรียกเก็บเขาบัญชีของสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือปองกันไมใหผูกูนําเงินท่ีกูยืมจาก กยศ. 

ไปใชในจุดประสงคอ่ืน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจเกิดปญหาในกรณีท่ีไดมีการโอนเงินคา

ธรรมเนียมใหกับสถานศึกษาแลว แตผูกูเลิกศึกษากลางคัน และสถานศึกษาไมไดแจงตอสํานักงาน 

กยศ. ทําใหผูกูตองรับภาระชําระหนี้เงินกูในสวนของคาเลาเรียนท้ังๆ ท่ีไมไดศึกษาในภาคเรียนนั้น  

 

4.4  ข้ันตอนการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

 

4.4.1  การพิจารณาอนุมัติเงินใหกูยืม  

การพิจารณาอนุมัติเงินใหกูยืมมีขั้นตอนดังตอไปนี้ (ดูภาพท่ี 4.2)  

1)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณประจําปสมทบให

กองทุนเงินใหกู  ยืมเพ่ือการศึกษา และเม่ือรัฐบาลโดยสํานักงบประมาณโอนงบประมาณใหกยศ. 

แลว คณะกรรมการกยศ. จะดําเนินการจัด สรรเงินใหแกคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งและ

คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง  

2)  กยศ. แจงหลักเกณฑ คุณสมบัติ ขอบเขต และระเบียบการกูยืมใหกระทรวง ศึกษาธิการ

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใหหนวยงานท้ังสองแจงใหสถานศึกษาประกาศให

ผูท่ีจะกูยืมทราบตอไป  

3)  สถานศึกษาปดประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติ ขอบเขตของผูกูยืม ระเบียบการใหกูยืม

ใหนักเรียน/นักศึกษาทราบ พรอมประกาศรับสมัครผูกูยืม  

4)  นักเรียน นักศึกษาผูขอกูยื่นแบบคําขอกูพรอมแนบเอกสารและหลักฐานตาง  ๆท่ีเกี่ยวของ 

ณ สถานศึกษาท่ีศึกษาอยู  

5)  คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารและ

พิจารณาคุณสมบัติของผูขอกู โดยการสัมภาษณหรือตรวจสอบขอเท็จจริงโดยการเย่ียมเยียน

ครอบครัวของผูขอกู เม่ือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการฯ กําหนด จึงพิจารณาใหกูยืมได  
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6)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษาอนุมัติใหกูยืมได 

สถานศึกษาจะตองประกาศรายช่ือผูขอกูยืมท่ีไดรับอนุมัติโดยเปดเผย และรายงานผลการคัดเลือก

ให  กยศ. และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ. ธนาคารกรุงไทย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการดําเนินการอนุมัติเงินกูของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

แหลงท่ีมา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2548: 41. 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

สถานศึกษาเก็บแบบคําขอกูพรอม

หลักฐานไว 60 วัน นับแตวัน 

ไมอนุมัติ 

สถานศึกษาประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิกูยืม

และแจงหนังสืออนุมัติใหกู ยืม ผูขอกูยืมขอ 

เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย 

อนุบัญชีจายท่ี1 และ 2 จัดสรรเงินใหสถานศึกษา 

สํานักงานกยศ. แจงหลักเกณฑคุณสมบัติ ขอบเขต ระเบียบ การใหกูยืม

ใหอนุบัญชีจายท่ี 1 และ 2 เพื่อแจงสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 

สถานศึกษาปดประกาศหลักเกณฑคุณสมบัติ ขอบเขต ระเบียบ การใหกูยืม

พรอมประกาศรับสมัครและแจกแบบฟอรมขอกู 

สํานักงบประมาณอนุมัติเงินงวดงบประมาณใหกยศ. 

ผูขอกูยื่นแบบคําขอกูพรอมแนบเอกสาร/หลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวของ ณ สถานศึกษาท่ีศึกษาอยู 

คณะกรรมการประจําสถานศึกษา

ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา

คุณสมบัติพรอมอนุมัติใหกูยืม 

คณะกรรมการ กยศ. จัดสรรเงินใหอนุบัญชีจายท่ี 1 และ 2 
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4.4.2  ขั้นตอนการกูยืม 

กยศ. และสถาบันการศึกษาจะประชาสัมพันธเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกยศ. ใหแกนักเรียน

นักศึกษาไดทราบกอนสมัครเขาเรียน นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอกูจะตองเขาเรียน 

(หรือลงทะเบียนเรียน) ในสถาบันการศึกษากอนจึงจะเริ่มดําเนินการขอกูยืมไดโดยท่ีขั้นตอนการกู

ยืมของกยศ. มีความแตกตางกันระหวางประเภทผูกูรายใหม ผูกู ตอเนื่องในสถาบันการศึกษา

เดียวกัน และผูกูตอเนื่องท่ีเปล่ียนสถาบันการศึกษา (หรือเปล่ียนระดับการศึกษาจากมัธยมปลายเปน

อุดมศึกษา) 

กยศ. กําหนดใหผูกูตองทําสัญญากูยืมในลักษณะปตอปหรือผูกูจะตองทําสัญญาเงินกูใหม

ทุกป ในกรณีของผูกู ตอเนื่องในสถาบันการศึกษาเดิมนั้น ผูกูจะตองทําสัญญากูยืมของปตอไป

ในชวงปลายปการศึกษา (ประมาณเดือนกุมภาพันธ-มีนาคมของทุกป) ท้ังนี้เพ่ือใหไดรับเงินกู 

ในชวงตนปการศึกษาใหม (ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป)  

กรณีของผูกูยืมรายใหมและผูกูยืมรายเกาท่ีเคยกูยืมจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมากอนจะตอง

เริ่มขั้นตอนการขอกูยืมในวันเปดภาคเรียนใหม โดยคณะกรรมการประจําสถาบันการ ศึกษาจะ

พิจารณาเอกสารหลักฐานและสัมภาษณผูขอกู  ตอจากนั้น จะคัดเลือกผูมีสิทธิกูยืมและพิจารณา

กําหนดวงเงินกูยืมของผูกูแตละราย กระบวนการตั้งแตการย่ืนใบคําขอกูจนกระทั่งถึงการเบิกจาย

เงินในสวนของผูกูรายใหมและผูกูตอเนื่องแตเปล่ียนสถาบันการศึกษามีรายละเอียดดังภาพท่ี 4.3 

โดยขั้นตอนท้ังหมดใชระยะเวลาอยางนอย 3 เดือนหลังจากเปดภาคการศึกษาซ่ึงเปนชวงใกลปด

ภาคการศึกษาแรกแลว  
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4.5  ข้ันตอนการชําระหนี้เงินกูคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 

ผูกูยืมมีหนาท่ีชําระเงินกูยืมคืนกยศ. หลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแลวเปนเวลา 

2 ป หรือในกรณีท่ีผูกูยืมพนสภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษาแลวเปนเวลา 2 ป หรือมีระยะปลอด

หนี้ 2 ปนับตั้งแตเลิกกูยืมนั่นเอง หัวขอนี้จะนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑการชําระหนี้คืน 

และมาตรการในการติดตามการชําระหนี้ของกยศ.  

 

4.5.1  หลักเกณฑการชําระหนี ้

1)  ผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระหนี้ในปแรกจะตองชําระเงินตนรอยละ 1.5 ตอปของ

วงเงินท่ีกูยืมไปโดยไมตองเสียดอกเบี้ย  

2)  ผูกูยืมสามารถเลือกวิธีการผอนชําระเปนรายปหรือรายเดือน โดยมีระยะเวลาชําระ

ตั้งแต 1 ปเปนตนไปแตไมเกิน 15 ป  

3)  ผูกูยืมตองชําระหนี้คืนกอนวันครบกําหนดชําระหนี้ (วันท่ี 5 กรกฎาคม ของทุกป) 

พรอมดอกเบ้ียรอยละ 1 ตอป ยกเวนในการชําระหนี้คืนงวดแรกซ่ึงผูกูยืมไมตองชําระดอกเบี้ย หาก

ผูกูผิดนัดโดยชําระหนี้ภายหลังวันครบกําหนด จะตองเสียเบ้ียปรับในอัตรารอยละ 12 ตอปของเงินต

นท่ีตองชําระงวดนั้น และหากคางชําระเกิน 12 เดือน ผูกูจะตองเสียเบ้ียปรับรอยละ 18 ตอปของเงิน

ตนในงวดท่ีคางชําระท้ังหมด  

4)  หากชําระหนี้คืนกอนกําหนดท้ังหมดหรือบางสวน โดยชําระในชวงระยะเวลา

ปลอดหนี้ 2 ป ผูกูยืมไมตองเสียดอกเบี้ย  

5)  ผูท่ีครบกําหนดชําระหนี้คืนสามารถขอผอนผันการชําระหนี้ไดตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไว โดยผูท่ีสามารถขอผอนผันการชําระหนี้ ไดแก ผูท่ีไมมีรายได ผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 4,700 

บาทตอเดือน และผูประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ สงครามและจลาจล ในกรณีขอผอนผันดวย

เหตุผลท่ียังไมมีรายไดหรือประสบภัยพิบัติ ผูกูสามารถขอผอนผันไดคราวละไมเกิน 6 เดือน แต

ท้ังนี้รวมแลวตองไมเกิน 2 ป สวนในกรณีท่ีมีรายไดต่ํากวาเดือนละ 4,700 บาท ผูกูยืมจะสามารถ

ขอผอนผันไมตองชําระหนี้เต็มจํานวนได แตตองผอนชําระไมต่ํากวา 300 บาทตอเดือนหรือ 2,400 

บาทตอป และตองไมนอยกวาดอกเบี้ยท่ีตองชําระจริง ท้ังนี้การขอผอนผันการชําระหนี้จะตองมี

เอกสารรับรองเพื่อใชประกอบการพิจารณาในแตละกรณีดวย 

6)  ผูครบกําหนดชําระหนี้จะตองชําระหนี้คืนตามอัตราสวนขั้นต่ําของเงินตนตาม

ตารางท่ี 4.3 โดยมีอัตราสวนท่ีตองชําระท่ีต่ํามากในชวงปแรกและคอยๆ เพ่ิมขึ้นจนเต็มจํานวนยอด

หนี้ในปท่ี 15 ท้ังนี้ ผูกูสามารถชําระหนี้คืนมากกวาท่ีกําหนดได  
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ตารางท่ี 4.3  อัตราสวนการชําระหนี้ของเงินตน  

 

ปที่ชําระ อัตราสวนยอดหนี ้ (รอยละ) 

1 1.5 

2 2.5 

3 3 

4 3.5 

5 4 

6 4.5 

7 5 

8 6 

9 7 

10 8 

11 9 

12 10 

13 11 

14 12 

15 13 

รวม 100 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2548: 58. 

 

4.5.2  มาตรการในการติดตามหนี้ กรณีผูกูคางชําระ จะมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1)  สงจดหมายถึงผูกูท่ีจะครบกําหนดชําระหนี ้เพ่ือแจงภาระหนี้และวิธีการติดตอขอ

ชําระหนี้ใหทราบกอนถึงวันครบกําหนดชําระ  

2)  ผูกูท่ียังไมมีความสามารถชําระกองทุนฯ ใหโอกาสขอผอนผันการชําระไดหากมี

เหตุผลสมควรและเขาเกณฑการผอนผัน 

3)  เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี ้

(1)  เดือนแรกโทรศัพทเตือนใหมาชําระ  

(2)  เดือนท่ี 2 ถึงเดือนท่ี 12 โทรศัพทและสงจดหมายติดตามทวงถามเปนระยะ  ๆ
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(3)  เกิน 12 เดือน หากยังไมไดรับการติดตอชําระหนี ้จะติดตามผูกูและผูค้ํา

ประกันโดยวิธีออกไปพบตัว (Home Visit) 

 

4.5.3  วิธีนับระยะเวลาครบกําหนดชําระหนี ้

ตัวอยาง ผูกูยืมสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในปการศึกษา 2545 ผูกูยืมจะครบกําหนด

ชําระหนี้งวดแรกภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 ดังภาพท่ี 4.4  

 

 
 

ภาพที่ 4.4   การนับระยะเวลาครบกําหนดชําระหนี ้

แหลงที่มา:  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน). 2548: 19. 

 

4.5.4  วิธีการชําระหนี ้

ชองทางในการชําระหนี้คืน สามารถเลือกชองทางในการชําระหนี้ได 3 วิธี 
1)  ชําระท่ีเคานเตอรธนาคารผูกูยืมสามารถชําระหนี้มากกวาหรือเทากับหรือนอยกวา

จํานวนเงินท่ีตองชําระก็ได ผูกูยืมจะไดรับใบรับเงินเพ่ือกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเก็บไวเปน

หลักฐาน 

2)  ชําระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูยืม ผูกูยืมจะตอง

แจงความประสงคกับธนาคารใหหักบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูยืม ท่ีเปดไวตอนทําสัญญากู

หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพยท่ีผูกูยืมเปดใหม และผูกูจะตองนําเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ท่ีผู

กูยืมเปดใหม และผูกูจะตองนําเงินเขาบัญชีเงินฝาก ออมทรัพยกอนวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกป 
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(กรณีชําระหนี้เปนรายป) หรือกอนวันท่ี 5 ของทุกเดือน (กรณีชําระหนี้เปนรายเดือน) ผูกูยืม จะตอง

นําบัญชีเงินฝากออมทรัพยไปรับรายการหักบัญชีท่ีสาขาและเก็บไวเปนหลักฐาน  

3)  ชําระหนี้ทางตู ATM ของธนาคารกรุงไทยฯ ท่ัวประเทศ โดยใชเลขท่ีบัตรประชาชน

เปนรหัสทํารายการ การชําระหนี้วิธีนี้ ตองเก็บสลิป ATM ไวเปนหลักฐานดวย  

อนึ่ง การใหบริการรับชําระหนี้ท้ัง 3 ชองทางนี้จะตองเสียคาธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท 

 

4.5.5  ขั้นตอนการชําระหนี ้

1)  การติดตอชําระหนี้ครั้งแรก ผูกูยืมทุกรายตองติดตอแสดงตนในการชําระหนี้ที่

ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาใดก็ไดท่ีทานสะดวก โดยขอใหผูกูยืมดําเนินการดังนี้ 

(1)  กรอกหนังสือแสดงตนในการชําระหนี้ (กยศ.201) และเก็บสําเนาไวเปน

หลักฐาน 

(2)  หากผูกูยืมประสงคจะเปล่ียนงวดการชําระหนี้จากรายปเปนรายเดือน

สามารถทําได โดยใหผูกูยืมแจงความประสงคดังกลาวกับพนักงานของธนาคาร 

(3)  แจงจํานวนเงินท่ีผูกูยืมประสงคจะชําระหนี้งวดแรกพรอมชําระหนี้กับ

พนักงานของธนาคาร โดยผูกูยืมจะไดรับใบรับเงินเพ่ือชําระหนี้กองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา 

เก็บไวเปนหลักฐาน 

2)  การชําระหนี้ครั้งตอไป ผูกูยืมสามารถชําระหนี ้ไดตามวิธีใดวิธีหนึ่งของการชําระ

หนี้ท้ัง 3 วิธีตามท่ีกลาวขางตน 

 

4.5.6  การชาํระหนี้กอนกําหนด 

1)  ผูกูยืมสามารถชําระหนี้คืนกองทุนฯท้ังหมดหรือบางสวนในชวงกอนสําเร็จการศึกษา 

หรือชวงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปไดโดยไมตองเสียดอกเบี้ย 

2)  กรณีท่ีผูกูยืมยังไมสําเร็จการศึกษา ผูกูยืมสามารถหยุดพักชําระหนี้และสามารถ

กูยืมเงินตอไปในปการศึกษาท่ีเหลือได 

3)  กรณีท่ีผูกูยืมเปนผูครบกําหนดชําระหนี้แลว แตผูกูยืมกําลังศึกษาอยูใหผูกูยืมนํา

รายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204) หรือ หนังสือรับรองการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีรับรองสําเนาถูกตองแลวไปใหธนาคารเพื่อชะลอการชําระหนี้ และหากในปตอๆ ไป 

ผูกูยืมยังไมสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ใหผูกูยืมนําเอกสารดังกลาวไปใหธนาคารตั้งแตวันท่ี 

1 กรกฎาคมของทุกปเปนตนไป จนกวาผูกูยืมจะสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา  
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4)  กรณีท่ีผูกูยืมเปนผูครบกําหนดชําระหนี้แลว แตผูกูยืมดังกลาวสําเร็จการศึกษาไม

ถึง 2 ป ใหผูกูยืมนําหนังสือรับรองการสําเร็จ การศึกษาหรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร 

หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาท่ีรับรอง สําเนาถูกตองแลวไปใหธนาคาร

เพ่ือชะลอการชําระหนี ้

กรณีการขอผอนผันชําระหนี ้ผูกูยืมตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนวันท่ีครบกําหนดชําระ

หนี้แตละงวด หากผูกูยืมยังไมชําระ และพนวันท่ีครบกําหนดชําระแลว (5 กรกฎาคม ของทุกป) ถือ

วาผูกูยืมคางชําระหนี้จะตองเสียเบ้ียปรับและถูกติดตามหนี้จนกวาจะไดรับอนุมัติ ผอนผันชําระหนี้ 

จึงระงับการติดตามและถือเปนหนี้ปกติตอไป 

 

4.5.7  การยกเลิกสัญญาฯ ระหวางการศึกษา 

การยกเลิกสัญญาฯ ระหวางปการศึกษา เกิดขึ้นไดตามความประสงคของผูกูยืมเองหรือ

ยกเลิกสัญญาฯ โดยกองทุนฯ เนื่องจากผูกูมีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือความประพฤติไมเหมาะสม 

ผูกูยืมมีหนาท่ีตองชําระหนี้คืนกองทุนฯ ภายใน 30 วัน หรือภายในเวลาท่ีไดทําความตกลงกับ

กองทุนฯ โดยผูกูยืมจะติดตอ ทําหนังสือยกเลิกและชําระหนีท้ั้งหมดไดภายใน 30 วัน ธนาคารจะสง

เรื่องใหกองทุนฯ พิจารณาเปนรายไป กรณีท่ีผูกูยืมเงินกองทุนฯ ถึงแกความตายหนี้ตามสัญญากูยืมฯ 

เปนอันระงับไป ท้ังนี้ทายาทหรือสถาบันตองสงสําเนาใบมรณะบัตรท่ีรับรองโดยเจาหนาท่ี ราชการ

ผูมีอํานาจใหธนาคารทราบ และกรณีผูกูพิการ หรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได 

ใหขอผอนผันจากคณะกรรมการฯ เปนกรณีๆ ไป 

 

4.6  สรุป 

 

ในบทนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนมา วัตถุประสงค โครงสราง

เกี่ยวกับการบริหารงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยครอบคลุมถึงเง่ือนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เง่ือนไขกระบวนการขอกูยืม เง่ือนไขวงเงินใหกูยืม 

เง่ือนไขของเงินใหกูยืม ขั้นตอนการขอกูเงินและการอนุมัติเงินกูจนถึงการชําระหนี้คืนของผูกูยืม 

รายละเอียดเหลานี้ เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการประเมินผลของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาในบทตอไป 

 

 

 



บทท่ี 5 

 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 
 ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหถึงผลการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาในปท่ีผานมารวมถึงการกระจายผลประโยชนจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในเชิง

คุณภาพ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของกองทุนฯ วาผลประโยชนจะตกถึงมือของกลุมเปาหมายท่ี

แทจริงหรือไม และศึกษาปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานของกองทุนฯ ตลอดจนวิธีการ

แกปญหาดังกลาว 

ในชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเกิดจากในแถบประเทศเอเชียซ่ึง

ประเทศไทยไดมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู และวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 

2550 ซ่ึงเกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปญหาภาวะการเงินภายในประเทศ ทําใหประเทศ

ไทยไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน จึงมีผลทําใหประเทศไทยมีการปฏิรูปท่ีสําคัญหลายประการ

เกิดขึ้น เชน การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบการเมือง การปฏิรูปทางการศึกษา การ

กระจายอํานาจทางการคลัง  เปนตน  การปฏิรูปทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ   การออก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงถือวาเปนกาวสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของ

ประเทศไทย  จากวิกฤตการณดังกลาวขางตนทําใหเราไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวา 

การศึกษาสามารถเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ  และสามารถแขงขันในระดับระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะในโลกปจจุบันซ่ึงเปนยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเคล่ือนยายปจจัยการผลิต การ

ส่ือสาร การคมนาคม เปนไปอยางรวดเร็วและคลองตัวนั้น  ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบจากการมี

ปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากหรือมีแรงงานราคาถูก  ไมสามารถใชไดในโลก

ยุคใหมไดอีกตอไป  แตเปนปจจัยดวยทรัพยากรมนุษยหรือคนท่ีมีความรูความสามารถ  มีภูมิปญญา 

มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถคิดประดิษฐส่ิงใหม ๆ  และสามารถปรับตัวไดท้ังในระดับทองถ่ิน

และระดับโลกเปนปจจัยท่ีช้ีขาดความสามารถในการแขงขันในโลกยุคใหม แนวคิดการปฏิรูป

การศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กอใหเกิดการเปล่ียน 
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แปลงหลายประการในระบบการศึกษาไทย  การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในกฎหมายดังกลาว (สมชัย 

ฤชุพันธุ และชลธาร วิศรุตวงศ, 2544: 2) ไดแก 

 1)  การใหสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา  12 ป  ท่ีรัฐ

ตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (หมวด 2 มาตรา 10)  

 2)  การกําหนดใหการศึกษาภาคบังคับเปน 9 ป (หมวด 3 มาตร 17) และ 

 3)  การจดัการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22) 

 นอกจากนี้  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 60 (2)  กําหนดใหรัฐ

จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย  ตามความ

เหมาะสมและความจําเปน การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาว นําไปสูการ

เปล่ียนแปลงและการปรับปรุงบทบาทของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ีปจจุบันใหทุน

กูยืมแกนักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา  และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา  การ

เปล่ียนแปลงของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีตอกองทุนฯ ท่ีสําคัญ (สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร วิศรุต

วงศ, 2544: 3-4) ไดแก 

 ประการที่หนึ่ง  การกําหนดสิทธิและโอกาสเสมอกันของบุคคลในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม

นอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย (มาตรา 10)  และให

รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแกผูเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน (มาตรา 60 (1))  ทําใหผูเรียนการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 12 ป ไมตองกูยืมเงินคาเลาเรียนจากกองทุนฯ  อีกตอไป  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติ

ดังกลาวไดกําหนดใหนักเรียนมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมเก็บคาใชจาย  ซ่ึงในท่ีนี้

หมายถึงคาเลาเรียนเทานั้น  แตสําหรับนักเรียนท่ียากจนมาก ๆ  การท่ีจะใหโอกาสในการรับ

การศึกษานั้น  นอกจากคาเลาเรียนแลว  รัฐจําเปนตองใหการสนับสนุนคาใชจายอ่ืน ๆ  ดวย เชน คา

เครื่องเขียน คาแบบเรียน คาเครื่องแตงกาย และคาอาหาร เปนตน  ซ่ึงคาใชจายในสวนนี้อาจจําเปน

ท่ีรัฐจะตองใหทุนการศึกษาเพ่ิมเติมตามความจําเปน  เพ่ือใหโอกาสกับนักเรียนท่ียากจน  และตอง

ตรวจสอบไดวานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพยจริงหรือไม 

 ประการที่สอง  สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาแมวารัฐไมตองจัดการศึกษา

ใหโดยไมเก็บคาใชจาย  แตรัฐมีหนาท่ีจัดการศึกษาใหผูเรียนไดสามารถเรียนเต็มตามศักยภาพ  การ

นาํแนวคิดการเพ่ิมการอุดหนุนเพ่ือการศึกษาผานอุปสงค  และลดการอุดหนุนเพ่ือการศึกษาผาน

อุปทานในการปฏิรูปการศึกษา  จะสงผลใหคาใชจายท่ีผู เรียนตองแบกรับในการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เพ่ิมจํานวนนักเรียน  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพย  และตองการทุนการศึกษาและทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาและทุนใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นซ่ึงโดยเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

มาตรา 60 (2) รัฐมีหนาท่ีจัดสรรเงินทุนกูยืมแกผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอยตามความ

เหมาะสมและความจําเปนใหอยางเพียงพอ  เพ่ือสรางโอกาสใหกับผูเรียนท่ีขาดทุนทรัพยไดเรียน

อยางเต็มตามศักยภาพ 

 กลาวโดยสรุปเห็นไดวาประการท่ีหนึ่งนั้นรัฐบาลปจจุบันภายใตแกนนําพรรคประชาธิปตย

ไดสนองเจตนารมณรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ขณะนี้งบประมาณจํานวน 18,257 ลานบาท ท่ีใช

ดําเนินงานตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ของพรรคประชาธิปตย ไดสงถึงมือโรงเรียน

และผูปกครองแลว โดยกําหนดใหนําไปจับจายของฟรี 5 รายการ ไมวาจะเปนคาเทอม ตําราเรียน 

อุปกรณการเรียน ชุดนักเรียน และคากิจกรรมพิเศษ ตามท่ีรัฐบาลจัดสรรให เพ่ือหนุนใหเกิดการ

เรียนฟรีตามนโยบาย สวนประการท่ีสอง การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือลด

งบประมาณของรัฐในการอุดหนุนลงจากเดิม เพราะรัฐมีหนาท่ีจัดการบริการสาธารณะ (Public 

Goods) ใหกับสังคมหลายอยางและยังตองพัฒนาประเทศควบคูกันไปดวย ทําใหงบประมาณท่ีมี

จํากัดกระทบกับการจัดการศึกษาอยางไมสามารถหลีกเล่ียงได จะตองกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูป

ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือใหการจัดการศึกษา

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษา

อยางมีคุณภาพ เพราะการอุดมศึกษานั้น เปนระดับการศึกษาท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศบนเวที

เศรษฐกิจโลก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2542: 8) ซ่ึงในการปฏิรูประบบการเงิน

อุดมศึกษาท่ีดําเนินการมากอนหนานี้ ยังมีปญหาเรื่องการอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาวาควร

มีสัดสวนระหวางรัฐกับผูเรียนท่ีเหมาะสมอยางไร ควรใชกลไกใดเปนเครื่องมือ เพราะการนํา

กองทุนเงินใหกูยืมสําหรับเปนคาใชจายในการศึกษามาใชท้ังสองกองทุน คือ กองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) ยังไมสามารถพัฒนา

ระบบการเงินท่ีเนนการอุดหนุนผานผูเรียนไดตามตองการ รวมท้ังปญหาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนก็ยังไมดีขึ้นอีกดวย  

 การเนนในเรื่องความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ โดยปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาดวยการมุงปรับเปล่ียนการอุดหนุนผานทางดานอุปทาน

หรือสถานศึกษา (Supply Side of Education) มาอุดหนุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (Demand 

Side of Education) โดยใชกองทุนเงินใหยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) นั้น กลาวกันวา เปน
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นวัตกรรมทางการเงินแบบใหม ท่ีสรางความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม

สําหรับผูเรียน โดยการเพิ่มอํานาจซ้ือใหกับผูเรียนผานการทํางานของกลไกตลาด ท่ีจะนําไปสูการ

แขงขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามเจตนารมณ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย และแนวคิดนี้จะทําใหการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาท้ัง

ระบบมีการเปล่ียนแปลงตามไปในทุกสวน และสงผลตอการปฏิรูปการอุดมศึกษาโดยตรง 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2542: 2)  

การนํากองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) มาใชแทนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) และใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาท้ังระบบ ทําใหผูเขารับ

การศึกษาในป 2549 กูยืมเงินคาเลาเรียนจากกองทุนดังกลาวไดเพียงกองทุนเดียว แตก็ดําเนินการอยู

ไดเพียงแคภาคแรกของปการศึกษาเทานั้น เพราะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทาง การเมือง ไดยุติการให

กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) แลวกลับมาใชกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา (กยศ.) อีกครั้ง โดยรวมลูกหนี้ของกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคตเขามาใน

กองทุนนี้ดวย  ทําใหการใชกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) เปนเครื่องมือปฏิรูป

ระบบการเงินอุดมศึกษาตองยุติลง พรอมกับท้ิงประเด็นคําถามท่ีรัฐตองตอบใหสังคมและประชาชน

ไดรูวา โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจะ

เปนอยางไรตอไป  

การนํากองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ) มาใชเปนเครื่องมือในการปฏิรูป

ระบบการเงินอุดมศึกษา แมจะเปนระยะเวลาส้ันๆ ก็อาจทําใหคนท่ัวไปเห็นและเขาใจไปไดวา 

โอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคนไทยมีเพ่ิมขึ้น เพราะการใหกูยืมนั้นใหสิทธ์ิแกทุก

คน ท่ีลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหมของสถาบันอุดมศึกษาท้ังหมด โดยไมมีการกําหนดเกณฑรายได

ของครอบครัวผูท่ีตองการกูยมื ซ่ึงแตกตางไปจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จึงทําให

จํานวนผูกูมีปริมาณมากโดยไมไดแยกแยะวามีความจําเปนในการกูยืมจริงหรือไม และยังทําให

งบประมาณท่ีนํามาใชในกองทุนมีวงเงินสูงมาก แมจะมีการประชาสัมพันธใหทราบวา ผูท่ีสามารถ

ชําระคาเลาเรียนไดโดยไมกูเงินจากกองทุนจะไดรับสวนลดคาเลาเรียนเปนพิเศษ  แตสวนใหญก็

ตองการใชสิทธ์ิกูยืม จึงทําใหเหมือนกับวาโอกาสทางการศึกษาในระดับนี้มีมากขึ้น โดยไมได

พิจารณาปจจัยอ่ืนประกอบ  

การดําเนินการดังกลาวของกองทุน จํานวนผูกูจึงพุงสูงขึ้นเกือบ 400,000 ราย เม่ือนําลูกหนี้

ท้ังหมดมารวมอยูในกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) ในเวลาตอมา ปรากฏวามาจาก

ครอบครัวผูมีรายไดนอยตามเกณฑกําหนดประมาณ 160,000 รายเทานั้น ซ่ึงลูกหนี้ท่ีเขาเกณฑของ

กองทุนเงินใหยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จะสามารถกูไดท้ังเงินคาใชจายในการศึกษา (คาหนวย
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กิต คาธรรมเนียม คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการศกึษา) และคาใชจายสวนตัว (คาหอพัก คาเครื่องแตง

กาย และคาอาหาร) สวนท่ีเหลือจะไมสามารถกูเงินคาเลาเรียนได แตถาหากไดรับพิจารณาแลววามี

ความจําเปนจริงๆ ไดมีการผอนผันใหกูคาใชจายสวนตัวได  

 จากความสําคัญดังกลาวกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

ดําเนินการขึ้นใหมตามมติคณะรัฐมนตรี    เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2551 เปนทุนการศึกษาแบบตองใช

คืนเนนใหกูยืมเฉพาะสาขาวิชาท่ีมีความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนในการ

พัฒนาประเทศ โดยผูสําเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทําและมีรายไดอยางย่ังยืน ดําเนินการให

กูยืมสําหรับผูกูยืมรายใหม นิสิต นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2551 และมติคณะรัฐมนตรีในคราว

ประชุม เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552 ใหดําเนินการใหกูยืมสําหรับผูกูยืมรายใหมท่ีเขาเรียนในช้ันป

ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 โดยเนนสาขาท่ีเปนความตองการหลัก และมีความชัดเจนของ

การผลิตกําลังคนรวมกับภาคเอกชนเปนลําดับแรก (กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2551) เพ่ือ

สนองตอบตอแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาขางตน  และนําไปสูแนวคิดการจัดการศึกษาโดยอาศัย

กลไกตลาดโดยรัฐตองปฏิรูปแนวการอุดหนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาผานอุปทาน (Supply Side of 

Education)ใหนอยลง และเพ่ิมการอุดหนุนผานอุปสงค (Demand Side of Education) ใหมากขึ้น 

ดวยการลดเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหกับสถานศึกษา  อุปกรณการศึกษา  ครูและอาจารย  และเพ่ิม

เงินอุดหนุนท่ีใหกับนักเรียนนักศึกษาแทน  โดยใหในรูปคูปองการศึกษา หรือคาใชจายรายหัว หรือ

ทุนการศึกษาใหแกผูเรียนรายบุคคล เปนตน รูปแบบการศึกษาท่ีใหเงินอุดหนุนผานตัวผูเรียน  

(Demand Side of Education)  เปนการจัดการศึกษาท่ีอาศัยกลไกตลาด  สถานศึกษาใดท่ีมีการ

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากจํานวนนักเรียน

ท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในสถานศึกษานั้น  ระบบการอุดหนุนการศึกษาในรูปแบบใหมนี้นักเรียนเปนผู

เลือกสถานศึกษา จึงทําใหสถานศึกษาตองแขงขันกันท้ังในดานคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ  อันนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5.1  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เปนแหลงเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรเพ่ือสนับสนุน

การศึกษา  โดยมุงใหกูยืมแกนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย  โดยเริ่มใหการกูยมืเงินตั้งแต พ.ศ. 2539 

และตอมา ไดมีพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใชบังคับ ในป 2541 ซ่ึงได

ดําเนินการมาเปนเวลา 10 ป ณ ส้ินเดือน กันยายน พ.ศ. 2549  กองทุนฯ  ไดใหเงินกูยืมแกนักเรียน 

นักศึกษาเปนจํานวนรวมทั้งส้ินถึง 2,679,772 ราย  มูลหนี้ตามสัญญา จํานวน 237,260.37 ลานบาท
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นับวาบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม  จากการศึกษาของ Ziderman, 1999 

อางถึงใน สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร วิศรุตวงศ (2544: 5) พบวาการดําเนินงานของกองทุนยังไม

บรรลุเปาหมายเทาท่ีควรเนื่องจากเง่ือนไขการใหกูยืม การคัดเลือก (Screen)  และการตรวจสอบ

นักเรียนท่ีจะไดรับเงินกูไมไดเช่ือมโยงกับความขาดแคลนทุนทรัพยของนักเรียน  นอกจากกําหนด

รายไดตอครัวเรือนของผูกูยืมไมเกินระดับหนึ่ง ๆ  ทําใหเกิดความไมแนใจวานักเรียนจํานวนมากท่ี

ไดรับทุนกูยืมจะเปนนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยจริง  ซ่ึงพบวายังมีนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

อีกจํานวนมากท่ีไมรับทุนกูยืม และในชวงของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจพบวา มีนักเรียนออกจากการ

เรียนจํานวนมาก  และอัตราการชําระเงินกูยืมของกองทุนฯ  ท่ีคอนขางต่ํา  ทําใหเกิดคําถามวารายได

ท่ีกองทุนฯ  ไดรับจะคุมคาตนทุนการบริหารกองทุนฯ หรือไม ควรหรือไมควรท่ีรัฐจะใหการ

อุดหนุนการศึกษาดวยการใหกูยืมเงิน  หรือรัฐควรจะใหเปนทุนการศึกษาแบบใหเปลาแทน 

 

 5.1.1  แหลงเงินทุนและการจัดสรรของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 แหลงเงินของกองทุนฯ เพ่ือนํามาใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดจากรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ. 2539 เพ่ือดําเนินการใหกูยืมครั้งแรกในปการศึกษา 2539 (พฤษภาคม พ.ศ. 

2539 – เมษายน พ.ศ. 2540) จํานวน 3,000 ลานบาท โดยตั้งแตปงบประมาณ 2539 – ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2548 รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหกบักองทุนฯ ท้ังหมดเปนเงิน 238,001 ลานบาท สําหรับ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหกับกองทุนฯ (เฉพาะในสวนของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กยศ.) เปนเงินจํานวน 25,108 ลานบาท เงินจํานวนดังกลาวท่ีไดรับ

จัดสรรมีจํานวนเพิ่มขึ้นในชวง 5 ปแรก จาก 3,000 ลานบาท ในปแรก (ปงบประมาณ 2539) เปน 

8,450 บาท ในปท่ี 2 (2540) คิดเปนการเพ่ิมขึ้นรอยละ 181.67 ในปท่ี 3 (2541) เพ่ิมขึ้นเปน 18,300 

ลานบาทคิดเปนรอยละ 116.57 ของปท่ี 2 (2540) ในปท่ี 4 (2542) เพ่ิมขึ้นเปน 20,000 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 9.29 ในปท่ี 3 (2541) ในปท่ี 5 (2543) เพ่ิมขึ้นเปน 25,600 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.00 

ของปท่ี 4 (2442) ในปท่ี 6 (2544) เพ่ิมขึ้นเปน 28,000 ลายบาท คิดเปนรอยละ 9.38 ของปท่ี 5 ในปท่ี 

7 (2545) เงินท่ีจัดสรรมีจํานวนคงท่ีคือ 28,000 ลานบาท ในปท่ี 8 (2546) มีจํานวนท่ีลดลงเปน 

27,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ -3.57 ของปท่ี 7 (2545) ในปท่ี 9 (2547) เพ่ิมขึ้นเปน 27,160 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 0.59 ของปท่ี 8 (2546) ในปท่ี 10 (2548) เพ่ิมขึ้นเปน 27,383 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 0.82 ของปท่ี 9 ในปท่ี 11 (2549) ลดลงเปน 25,108 ลานบาท คิดเปนรอยละ -8.31 ของปท่ี 

10 จะเห็นไดวาเงินท่ีไดรับจัดสรรมีอัตราการเพิ่มท่ีลดลงอยางเห็นไดชัดในป 2542   (รายละเอียด

ปรากฏในตารางท่ี 5.1) 
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ตารางท่ี  5.1  การจัดสรรงบประมาณใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาใน 

 สังกัดอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และสอง 

 

ปงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับ

(ลานบาท) 

อัตราการเพิ่ม/ลด

(รอยละ) 

2539 3,000 - 

2540 8,450 181.67 

2541 18,300 116.57 

2542 20,000 9.29 

2543 25,600 28.00 

2544 28,000 9.38 

2545 28,000 - 

2546 27,000 -3.57 

2547 27,160 0.59 

2548 27,383 0.82 

2549 25,108 -8.31 

รวม 238,001 334.44 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 10. 

 

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาใน

สังกัดอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และสอง มีรายละเอียดในตารางท่ี 5.2 และ 5.3 
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ตารางท่ี 5.2  หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการปการศึกษา  2539-2546 

 

ปการศึกษา หลักเกณฑการจัดสรร รอยละ 

2539 – 2541 1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษา(ต้ังแต ม.ปลายข้ึนไป) ในแตละจังหวัด 60 

 2.  ฐานะทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัด 30 

 3.  นโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 10 

จัดสรรเพิ่มเติม  

ครั้งท่ี 2 (2541) 

1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษา (ต้ังแต ม.ปลายข้ึนไป) ในแตละจังหวัด 25 

 2.  เพิ่มใหสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 30 

 3.  จํานวนความตองการของสถานศึกษา 30 

 4.  ลําดับความยากจนและนโยบายพิเศษ 15 

จัดสรรเพิ่มเติม   

ครั้งท่ี 3 (2541) 

1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีขอกูเพิ่ม 70 

 2.  เกณฑนโยบายพิเศษ 30 

 2.1  ระดับอาชีวศึกษาถงึอุดมศึกษา 15 

 2.2  สถานศึกษาเอกชน 15 

(2542) 1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีขอกู 80 

 2.  พื้นท่ียากจนและนโยบายพิเศษ 20 

(2543) 1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีขอกู 80 

 2.  พื้นท่ียากจนและนโยบายพิเศษ 20 

 2.1  พื้นท่ียากจน 5 

 2.2  นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต+คนพิการ 5 

 2.3  นักเรียนระดับ ปวช./ปวส. ในระดับอาชีวศึกษา  

(เอกชน+รัฐวิสาหกิจ) 

5 

 2.4  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

(2544) 1.  จํานวนนักเรยีน นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปทุก

ระดับจนถึงปริญญาตรี ในปการศึกษา 2543 

80 

 2.  ความยากจน 20 

2545 1.  จํานวนนักเรียน นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป  ถึง

ปริญญาตรีท่ีมีอยูจริงในปการศึกษา 2544 ของแตละจังหวัด แตละ

ระดับจัดสรรวงเงินให 

70 
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ตารางท่ี 5.2  (ตอ) 
 

ปการศึกษา หลักเกณฑการจัดสรร รอยละ 

 2.  พื้นท่ียากจน  จัดสรรวงเงินให 15 

 2.1  รายไดเฉลี่ยตอคนตอปแตละจังหวัด 10 

 2.2  จํานวนครัวเรือนยากจน 5 

 3.  นโยบายพิเศษ  จัดสรรวงเงินให 15 

 3.1  นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต+คนพิการ 5 

 3.2  นักเรียนระดับ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 5 

 3.3  นักเรียนระดับปริญญาตรี/ปทส. 5 

2546 1.  จํานวนนักเรียน/นักศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง 

ปริญญาตรีท่ีมีอยูจริงในปการศึกษา 2545 ของแตละจังหวัด  

แตละระดับจดัสรรวงเงินได 

60 

 2.  ความยากจน จัดสรรวงเงินให 20 

 2.1  รายไดเฉลี่ยตอคนตอปในแตละจังหวัด 10 

 2.2  จํานวนครัวเรือนยากจนในแตละจังหวัด 10 

 3.  นโยบายพิเศษ จัดสรรวงเงินให 20 

 3.1  จํานวนนักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิตและคนพิการ 5 

 3.2  จํานวนนักเรียนระดับ ปวช. 5 

 3.3  จํานวนนักเรียนระดับ ปวส./ปวท. 5 

 3.4  จํานวนนักเรียนระดับ ปทส./ปริญญาตรี 5 

 

แหลงที่มา:  วิชิต  หลอจีระชุณหกุล และคณะ, 2547: 22. 
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ตารางท่ี 5.3  หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา  2539-2546 

 

ป พ.ศ. หลักเกณฑการจัดสรร 

2539 ใชจํานวนนิสิต นักศึกษาท้ังสถาบันเปนเกณฑ แลวคํานวณเฉลี่ยตามจํานวนนิสิต นักศึกษาท้ัง

สถาบัน 

2540 – 2543 1.  แบงวงเงินกูยืมท่ีทบวงไดรับมาเปน 2 สวน เทา ๆ กัน 

 

 2.  นําวงเงินสวนแรกมาคํานวณเฉลี่ยตามสัดสวนจํานวนนิสิต นักศึกษาท่ีจะรับเขาใหมใน 

การศึกษานั้น ของแตละสถาบัน โดยเทียบจากจํานวนนิสิต  นักศึกษาท่ีจะรับเขาใหมของทุก

สถาบันท่ัวประเทศ (เฉพาะท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย) 

 3.  นําวงเงินสวนท่ีสองมาคํานวณเฉลี่ย ตามจํานวนผูกูรายใหมของปการศึกษาท่ีผานมาของ

แตละสถาบัน โดยเทียบจากจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูกูรายใหมของทุกสถาบัน 

เชนเดียวกับ ขอ 2 

 4.  นําผลการคํานวณท่ีไดรับของแตละสถาบันจากขอ 2 และขอ 3 มารวมกันจะเปนวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร 

2544 – 2546 1.  แบงวงเงินกูยืมท่ีทบวงไดรับมาเปน 2 สวน เทา ๆ กัน 

 2.  นําวงเงินสวนแรกมาคํานวณเฉลี่ยตาม คาเฉลี่ยของจํานวนนิสิตนักศึกษาใหม ยอนหลัง 5 ป  

ของแตละสถาบัน โดยเทียบกับคาเฉลี่ย รวมกับคาเฉลี่ยรวมของจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีจะรับเขา

ใหมของทุกสถาบันท่ัวประเทศ (เฉพาะท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย) หากสถาบันใดเปดดําเนินการ

ไมถึง 5 ป ใหเพิ่มจํานวนนิสิตนักศึกษาไดอีกรอยละ 10จากคาเฉลี่ยของจํานวนนิสิตนักศึกษาใหม

ของสถาบันนั้น 

 3.  นําวงเงินสวนท่ีสองมาคํานวณเฉลี่ย ตามคาเฉลี่ยของจํานวนผูกูรายใหม ยอนหลัง 5 ปของ

แตละสถาบัน โดยเทียบกับคาเฉลี่ยรวมของจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูกูรายใหมยอนหลัง 5 

ป ของทุกสถาบันเชนเดียวกับ ขอ 2 หากสถาบันใดเปดดําเนินการไมถึง 5 ป ใหใชขอมูลเฉลี่ย

เทาจํานวนปท่ีมีขอมูล 

 4.  นําผลการคํานวณท่ีไดรับของแตละสถาบันจากขอ 2  และขอ 3 มารวมกันจะเปนวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร 

 

แหลงที่มา:  วิชิต หลอจีระชุณหกุล และคณะ, 2547: 23. 
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จากตารางท่ี 5.3 จะมีการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับผูกูราย

ใหมใหกับสถาบันการศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโดยตรงแนวคิดกวาง ๆ ในการจัดสรร

วงเงินสําหรับผูกูรายใหม ดังนี ้

1)  จัดสรรใหสถาบันการศึกษาเต็มตามจํานวนวงเงินท่ีไดรับ โดยไมสํารองไวท่ี

สวนกลาง 

2)  จัดสรรใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบบกําหนดวงเงิน บาทตอป 

3)  จัดสรรใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง  แบบกําหนดสัดสวนผูกูรายใหม รอยละ 10 

ของนักศึกษาใหม 

 

5.1.2  การจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ดูภาพที่ 4.1) 

5.1.2.1  ระดับคณะกรรมการกองทุนฯ (จัดสรรเงินระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ

ทบวงมหาวิทยาลัย) ในแตละปคณะกรรมการกองทุนฯ  จะพิจารณาและกําหนดเพดานวงเงินกู  

คุณสมบัติผูกู  และพิจารณาจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแกสถานศึกษาในสังกัด  ควบคุมหรือ

กํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  (3,750  แหง)  หรือกระทรวงหรือสวนราชการอ่ืนท่ีไมใช

ทบวงมหาวิทยาลัย   (55  แหง)   และสถานศึกษาในสังกัด   ควบคุมหรือกํ ากับดูแลของ

ทบวงมหาวิทยาลัย  (68 แหง)  เกณฑการพิจารณาท่ีใชไดแกจํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนใหมในแต

ละดับการศึกษา  ตนทุนการศึกษาของแตละสังกัด  สัดสวนการจัดสรรเงินในอดีต  เปนตน  ซ่ึงจาก

ขอมูลการจัดสรรเ งินงบประมาณใหแก ผู กู รายใหม  จะเห็นไดว าสถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการไดรับสัดสวนการจัดสรรงบประมาณแกผูกูรายใหมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จากรอยละ 

60 ในป  2539  เปนรอยละ  67  ในชวงป  2541 – 2546 การกําหนดสัดสวนการจัดสรรระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ  (MOE)  และทบวงมหาวิทยาลัย  (MUA)  ซ่ึงพิจารณาจากตนทุนการศึกษา

ของสถานศึกษาโดยแยกตามสังกัดท่ีควบคุมหรือกํากับดูแลเปนสําคัญ  แตมิไดคํานึงถึงระดับรายได

ของครอบครัวนักเรียนหรือจํานวนนักเรียนท่ียากจนในแตละระดับการศึกษา  คาใชจายการศึกษาใน

แตละระดับ  หรือประมาณการจํานวนนักเรียนท่ีตองการเงินชวยเหลือในปนั้น ๆ  และจํานวนเงินท่ี

ตองการใชแตอยางใด  จนมีการวิจารณวาการจัดสรรเงินกองทุนฯ  ในระดับตาง ๆ  ลวนมุงท่ีจะ

รักษาสัดสวนเงินท่ีจัดสรรใหยุติธรรมระหวางหนวยงานมากกวาท่ีจะมุงจัดสรรเงินใหถึงนักเรียน  

นักศึกษาท่ียากจน 

เม่ือพิจารณาจากจํานวนผูกูและจํานวนเงินกูท่ีจัดสรรระหวางกระทรวงศึกษาธิการ

และทบวงมหาวิทยาลัย  แยกตามระดับการศึกษาพบวากระทรวงศึกษาธิการไดรับเงินจัดสรร

ประมาณรอยละ  62 – 70  แตจัดสรรเงินใหกับจํานวนผูกูในสัดสวนประมาณรอยละ  83 – 85  
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แสดงถึงขนาดเงินกูท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรใหกับผูเรียนแตละคนเม่ือคิดเปนเงินโดยเฉล่ียมี

จํ านวนนอยกว า ท่ีทบวงมหาวิทยา ลัยจัดสรรให  และสอดคลองกับระดับการศึกษา ท่ี

ทบวงมหาวิทยาลัยกํากับดูแลซ่ึงสวนใหญเปนระดับอุดมศึกษา 

เม่ือพิจารณาจากสัดสวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนและไดรับเงินกูยืมจะพบวา  จํานวน

เงินท่ีกองทุนจัดสรรใหกับโรงเรียนเอกชน  (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)  ท่ีเขาโครงการกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสามารถจัดสรรใหกับผูท่ียื่นขอกูยืมไดเพียงรอยละ  20  เทานั้น  และสัดสวนนี้

มีแนวโนมลดลงตามงบประมาณท่ีจัดสรรใหซ่ึงมีแนวโนมลดลง  และจํานวนผูแสดงความประสงค

ท่ีจะกูยืมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

จากปริมาณจํานวนนักเรียนท่ียื่นความตองการขอกูยืมเงินมีแนวโนมสูงขึ้น  เม่ือ

เปรียบเทียบกับจํานวนเงินงบประมาณใหแกผูกูรายใหมท่ีมีแนวโนมลดลง  จึงเปนไดวาเงิน

งบประมาณท่ีจัดสรรใหกองทุนฯ  นั้นไมเพียงพอกับความตองการ  หรือมิฉะนั้นอาจเปนไปไดวา

เงินกูยืมท่ีจัดสรรมิไดถึงมือนักเรียน  นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง 

5.1.2.2  ระดับอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งและอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง เม่ือไดรับ

การจัดสรรเงินกองทุนฯ  แลว  อนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งและอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองจะ

พิจารณาจัดสรรเงินท่ีไดรับใหสถานศึกษาในสังกัดอีกทีหนึ่ง  โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาจัดสรร

เงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขึ้นเอง  ดังนั้น  ภาระหนาท่ีในการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ  

ใหกับผูกูวาจะเปนจํานวนเงินเทาใด  และใหเปนคาใชจายอะไร  ขึ้นกับการตัดสินใจของ

อนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งและท่ีสองเปนสําคัญ 

1)  อนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง 

เ กณฑ ก า ร พิ จ ารณาจั ดสร ร เ งิ นให กู ยื ม เ พ่ื อก า ร ศึ กษากรณีข อง

กระทรวงศึกษาธิการนั้นอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งเปนผูกําหนดโดยการกําหนดเกณฑการ

พิจารณาจัดสรรเงินกูจะแตกตางกันไปในแตละปท้ังในดานหลักเกณฑและสัดสวนการให

ความสําคัญ  โดยมีการกําหนดเกณฑการจัดสรรเงินกูดังนี ้

ปการศึกษา  2539 – 2541  กําหนดเกณฑจากจํานวนนักเรียน  นักศึกษาท่ีมี

ในแตละจังหวัด  ฐานเศรษฐกิจของจังหวัด  และพิจารณาจากนโยบายปนั้นของกระทรวงศึกษาเปน

อยางไร  กลาวคือ  ถาจังหวัดใดมีนักเรียน  นักศึกษามากก็จะไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินกูใหมาก

โดยมีน้ําหนักรอยละ  60  จังหวัดใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะไดรับจัดสรรเงินกูนอย  เปนตน  โดย

แบงสัดสวนความสําคัญดังนี้ 

(1)  จํานวนนักเรียน นักศึกษา (ตั้งแตระดับมัธยมปลายขึ้นไป) ในแตละ

จังหวัด 60 % 
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(2)  ฐานะทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัด 30 % 

(3)  นโยบายพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ 10 % 

ตอมากระทรวงศึกษาไดรับเงินกูยืมจัดสรรเพ่ิมเติมจึงไดปรับเกณฑการ

จัดสรรเ งินกู โดยปรับเกณฑการพิจารณาจัดสรรเ งินกู ใหม หันมาเนนการให เ งินกู ต อ

สถาบันอุดมศึกษา  ความตองการเงินกูของสถานศึกษา  และลําดับความยากจนของจังหวัด  และ

นโยบายพิเศษ  (นักเรียนพิการ  นักเรียนโครงการเสมาพัฒนาชีวิต)  แทน  โดยใหสัดสวน

ความสําคัญดังนี้ 

จัดสรรเพ่ิมเติมครั้งท่ี  2  (2541) 

(1)  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา (ตั้งแตระดับมัธยมปลายขึ้นไป) ในแตละ

จังหวัด 25 % 

(2)  เพ่ิมใหสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 30 % 

(3)  จํานวนความตองการของสถานศึกษา 30 % 

(4)  ลําดับความยากจนและนโยบายพิเศษ 15 % 

จัดสรรเพ่ิมเติมครั้งท่ี  3  (2541) 

(1)  จํานวนนักเรียน  นักศึกษาท่ีขอกูเพ่ิม 70 % 

(2)  เกณฑนโยบายพิเศษ 30 % 

(2.1)  ระดับอาชีวศึกษาถึงอุดมศึกษา 15 % 

(2.2)  สถานศึกษาเอกชน 15 % 

ปการศึกษา 2542  เกณฑการจัดสรรเงินกู  ไดเปล่ียนเปนใหความสําคัญกับ

จํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีขอกูและใชพ้ืนท่ียากจนท่ีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กําหนด  กลาวคือ  ถามีจังหวัดใดหรือสถาบันศึกษาใดมีจํานวนนักเรียนและนักศึกษาท่ีขอกูยืมเงิน

เยอะก็จะไดรับการจัดสรรเงินมาก  และจังหวัดใดท่ีอยูในพ้ืนท่ียากจนท่ีสภาพัฒนฯ  กําหนดก็จะ

ไดรับการจัดสรรเงินมาก  เปนตน  เกณฑการจัดสรรปการศึกษา  2542  มีดังนี้ 

(1)  จํานวนนักเรียน  นักศึกษาขอกู 80 % 

(2)  พ้ืนท่ียากจนและนโยบายพิเศษ 20 % 

ปการศึกษา 2543  เกณฑการจัดสรรเงินกูยังคงเหมือนในปการศึกษา  2542  

แตใหความสําคัญของพ้ืนท่ียากจน  นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต  และคนพิการ  นักเรียนระดับ  

ปวช.  ปวส.  อาชีวศึกษา  และปริญญาตรีในสัดสวนเทา ๆ  กัน  (รอยละ 5)  เกณฑการจัดสรรป

การศึกษา  2543  คือ 

(1)  จํานวนนักเรียน  นักศึกษาขอกู 80 % 
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(2)  พ้ืนท่ียากจน  และนโยบายพิเศษ 20 % 

(2.1)  พ้ืนท่ียากจน 5 % 

(2.2)  นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต  และคนพิการ 5 % 

(2.3)  นักเรียนระดับ ปวช. ปวส.  ในระดับอาชีวศึกษา (เอกชนและ

รัฐวิสาหกิจ) 5 % 

(2.4)  นักเรียนระดับปริญญาตร ี 5 % 

หมายเหตุ: นโยบายพิเศษ หมายถึง นักเรียนพิการ นักเรียนโครงการเสมา

พัฒนาชีวิต ฯลฯ 

พ้ืนที่ยากจน หมายถึง จํานวนหมูบานยากจนในแตละจังหวัดโดยใช

ขอมูลสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑการจัดสรรท่ีกําหนดโดยอนุกรรมการบัญชีจาย

ท่ีหนึ่งแลว จะเห็นไดวาเกณฑการพิจารณากําหนดขึ้นจากปจจัยท่ีไมเกี่ยวกับความยากจนของ

นักเรียนโดยตรง กลาวคือกําหนดจากปจจัยท่ีไมสะทอนความตองการความชวยเหลือทางการเงิน

ของนกัเรียนโดยตรง  แตเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความยากจนของนักเรียนโดยออม  เชน  จํานวน

นักเรียนในแตละจังหวัด  ฐานะทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัด  จํานวนความตองการของ

สถานศึกษา  เปนตน  ทําใหยากจะเช่ือม่ันไดวาการจัดสรรเงินกูยืมไดถึงมือนักเรียนท่ียากจน  และ

ตองการเงินชวยเหลืออยางแทจริง 

เม่ืออนุกรรมการบัญชีท่ีหนึ่งกําหนดเกณฑการจัดสรรเงินแลวเงินกองทุนฯ  

จะถูกแบงออกเปนสองสวน  สวนหนึ่งใหกับกรมสําหรับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  และ

สถานศึกษานอกสังกัดในกรุงเทพมหานคร  และอีกสวนหนึ่งใหกับจังหวัดตาง ๆ  การจัดสรรเงิน

แตละสวนจะมีคณะกรรมการหรือคณะทํางานระดับกรมและระดับจังหวัดทําหนาท่ีจัดสรรเงิน

ใหกับสถานศึกษาตอไป  และเม่ือสถานศึกษาไดรับเงินท่ีจัดสรร  คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

ของสถานศึกษาจะทําหนาท่ีจัดสรรและบริหารเงินดังกลาวใหแกนักเรียนท่ีมีความประสงคจะกูยืม

ตอไป 

การจัดสรรเงินกองทุนฯ  ท่ีผานหนวยงานหลายระดับดังกลาวขางตนนั้น  

โดยท่ีแตละหนวยงานมีอํานาจในการกําหนดเกณฑการจัดสรรใหหนวยงานท่ียอมลงไป  ท้ังนี้

ขึ้นกับดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  ทําใหกองทุนฯ  ยากท่ีจะกํากับและตรวจสอบวาเงินกองทุนฯ ได

จัดสรรไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ  หรือไม  หรือนักเรียน นักศึกษาท่ียากจนไดรับเงินกูยืม 

หรือไม 
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เม่ือพิจารณาแนวโนมของการจัดสรรเงินกองทุนฯ  แยกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1- 12  (สวนภูมิภาค)  และสวนกลาง  ประกอบดวย  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ

นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  พบวามากกวารอยละ  85  ของเงินท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดรับ

การจัดสรร  ไดจัดสรรใหกับผูกูรายใหมในสวนภูมิภาค 

2)  อนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง 

หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินใหกูยืมเ พ่ือการศึกษากรณีของ

ทบวงมหาวิทยาลัย  อนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง  กําหนดใหมีการจัดสรรตามสายวิชา  ดังนี ้

(1)  สายวิทยาศาสตร  กูไดเต็มตามเพดาน  คือ  100,000 บาทตอป 

(2)  สายสังคมศาสตร  กูไดประมาณ  60,000  บาทตอป 

การกําหนดจํานวนเงินกูจะกําหนดจากสัดสวนการจัดสรรเงินกองทุนใหกับ

สถานศึกษาในปกอนหนา  และปรับหลักเกณฑบางสวนสําหรับมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัย

รามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)  ซ่ึงไมสัมพันธกับความยากจนของนักเรียน  

นักศึกษาหรือจํานวนนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในแตละสถานศึกษา  หลังจากอนุกรรมการ

บัญชีจายท่ีสองกําหนดเกณฑการจัดสรรเงินแลว  เงินทุนจะจัดสรรโดยตรงไปยังแตละสถานศึกษา

ในสังกัด   ท้ังสถานศึกษาเอกชนและรัฐบาล  มหาวิทยาลัยปดและมหาวิทยาลัยเปด  โดย

คณะกรรมการหรือคณะทํางานของสถานศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดสรรและบริหารเ งินท่ี

ไดรับจัดสรรแกนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะกูยืมตอไป 

อยางไรก็ตาม  วิธีการคัดเลือกผูกูยืม  (รายใหม)  โดยท่ัวไปในระดับ

สถานศึกษาจะมีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกโดยคํานึงถึงความยากจนของผูกูยืมเปนลําดับแรก  

ในกรณีวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอโดยจะพิจารณาความสําคัญของผูกูเรียงลําดับตาม

ความสําคัญ  (มากไปนอย)  ดังนี้ 

(1)  เปนผูท่ีมีฐานะต่ํากวา 

(2)  ศึกษาสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

(3)  มีภูมิลําเนาอยูในเขตโควตาของสถาบัน 

(4)  ศึกษาในระดับช้ันป 1 

ตามมติของอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง ไดออกกฎเกณฑกําหนดวงเงินให

กูยืมซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรร มีการเปล่ียนแปลงทุกป โดยในปการศึกษา 2550 มีหลักเกณฑ

ในการจัดสรรดังตอไปนี้  

(1)  จํานวนนักเรียน นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจนถึง

ปริญญาตรีท่ีมีอยูจริงในปการศึกษา 2549 (จัดสรรวงเงินใหรอยละ 60)  
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(2)  พ้ืนท่ีความยากจน (จัดสรรวงเงินใหรอยละ 20)  

(3)  นโยบายพิเศษของรัฐบาล (จัดสรรวงเงินใหรอยละ 15)  

(4)  จํานวนผูกูคางชําระหนี้ (จัดสรรวงเงินใหรอยละ 5 - พิจารณา

เฉพาะผูคางชําระป 2549)  

(5)  ผลการดําเนินงานกองทุนของสถานศึกษาใหปรับลดจาก

สถานศึกษารวมเปนวงเงินรอยละ 2 แลวนําไปจัดสรรใหสถานศึกษาอ่ืนท่ีไดรับวงเงินไมเพียงพอ  

 

คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดจะนําเงินงบประมาณท่ีไดรับมาแบงวงเงิน

จัดสรรไปยังสถานศึกษาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไว 5 ขอ เชน การจัดสรรตามเกณฑจํานวนนักเรียน/นักศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปจนถึงระดับปริญญาตรี รอยละ 60 สามารถดําเนินการไดหลายวิธี เชน  
 

วิธีท่ี 1  จัดสรรวงเงินใหรอยละ 60 =  
 

เงินรอยละ 60 x จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแตละสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมดในเขตพื้นท่ี 
 

วิธีท่ี 2  จัดสรรวงเงินใหรอยละ 60 =  
 

เงินรอยละ 60 x (จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะขอกู – จํานวนผูกูรายเกา) 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมดในเขตพื้นท่ี 

 

 

จะเห็นไดวา หลักเกณฑการจัดสรรเงินงบประมาณเงินกูไปยังสถานศึกษา

ถูกกําหนดขึ้นจากปจจัยท่ีไมไดสะทอนความยากจนของนักเรียนโดยตรง เนื่องจากขึ้นอยูกับจํานวน

นักเรียนนักศึกษาเปนสวนใหญ และแมวาจะมีเกณฑการจัดสรรท่ีพิจารณาความยากจนของพื้นท่ี

ท่ีตั้งสถานศึกษา น้ําหนักของเกณฑดังกลาวมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น  

สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร  วิศรุตวงศ (2544: 21-22) กลาววาแมวารัฐบาล

จะจัดสรรงบประมาณใหกองทุนฯ  เปนจํานวนสูงขึ้นทุกป  แตหากแยกพิจารณาระหวาง

งบประมาณท่ีจัดสรรใหผูกูรายเกา  และผูกูรายใหม  แลวจะพบวางบประมาณท่ีใหกับผูกูรายใหมมี

จํานวนลดลงทุกปเนื่องจากกองทุนฯ  มีภาระตองทําสัญญาตอเนื่องกับผูกูรายเกาหากยังมีคุณสมบัติ

ตามกําหนด  เพ่ือใหผูกูไดรับการศึกษาตอเนื่องตอไป  ซ่ึงตองใชเงินงบประมาณสวนหนึ่งอยางนอย

เทากับจํานวนเทากับงบประมาณปกอนหนางบประมาณสวนท่ีเหลือหรือสวนท่ีเพ่ิมขึ้นจาก

งบประมาณปกอนหนาจึงเปนเงินท่ีจัดสรรเพ่ือใหกูยืมแกผูกูรายใหม  ซ่ึงจัดสรรใหเปนจํานวนคงท่ี
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หรือลดลง  และถานําปจจัยเงินเฟอมาพิจารณาดวย  เงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพ่ือใหกูแกผูกูรายใหม

ในรูปคาของเงินท่ีแทจริง  (Real Term) จะย่ิงมีมูลคาลดลง  แสดงถึงการสนับสนุนการใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาของภาครัฐท่ีมีแนวโนมลดลง 

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ไดจัดสรรเงินใหแก 

คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง โดยพิจารณาจัดสรรจาก

ปจจัยดังนี้ 

(1)  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

ระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย 

(2)  สัดสวนผูกูยืมรายใหมในปท่ีผานมา 

(3)  วงเงินใหกูยืมเฉล่ียตอคน ตอป ของแตละระดับการศึกษาแตละ

สาขาวิชา (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5.4) 

 

ตารางท่ี 5.4  การจัดสรรเงินงบประมาณใหกับผูกูรายใหม 

 

ปการศึกษา 
งบประมาณ

(ลานบาท) 

สัดสวนการจัดสรร

MOE:MUA 

2539 6,000 3 : 2 

2540 9,900 1.8 : 1 

2541 6,000 2 : 1 

เพิ่มเติม 2,500 2 : 1 

2542 6,000 2 : 1 

เพิ่มเติม (ADB) 100 - 

2543 3,200 2 : 1 

2544 7,000 2 :1 

2545 4,600 2 : 1 

2546 3,080 1.89 : 1 

รวม 33,700 - 

 

แหลงที่มา:  วิชิต หลอจีระชุณหกลุ และคณะ, 2547: 17. 

หมายเหตุ:  MOE คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

MUA คือทบวงมหาวิทยาลัย 
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5.1.3  ปญหาการจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 จากการเปดเผยการทุจริตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.) ในโครงการกูยืมเพ่ือ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนมากเกือบ  3 หม่ืนลานบาท  ผลการตรวจสอบพบวามี

การปลอยใหกูยืมเงินผิดเง่ือนไข  โดยใหผูมีรายไดสูงกวาเกณฑกูยืมเงินในอัตราสวนท่ีสูงมาก

นอกนั้น  ยงัใหคน ๆ  เดียวกูจํานวนมากขณะเดียวกันก็พบทุจริตการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรอีก

เปนจํานวนมากเชนกัน   

 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานกองทุน  พบวากองทุนจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหนิสิตนักศึกษาท่ี

ขาดแคลนทุนทรัพยไดกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราต่ํา 

สําหรับเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพ

ระหวางการศึกษา โดยมีคุณสมบัติ  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองมีรายไดรวมกันไมเกิน  300,000  

บาท  มีผลการเรียนดีหรือเรียนได    ไมมีงานประจําทํา  ไมเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ขอรับแบบคําขอกูและกู ท่ีกองกิจการนิสิตนักศึกษา ระยะเวลาขอรับคําแบบคําขอกูและย่ืนกู

ประมาณ  30 วัน  จัดแบงผูกูยืมเปน  2  กลุม  คือ  ผูกูยืมตอเนื่อง ยื่นแบบคําขอกูในเดือนมีนาคม 

และผูกูยืมใหมยื่นแบบคําขอกูในเดือนเมษายน  และประกาศรายชื่อกําหนดการสัมภาษณใหผูกู

ทราบลวงหนาประมาณ  15 วัน การคัดเลือกจะพิจารณาจากแบบคําขอกูยืมและการสัมภาษณ 

การกูยืมพิจารณาจากความจําเปน  ตามท่ีนิสิตนักศึกษาขอกูในวงเงินไมเกิน  100,000  บาทตอป  

ประกาศผลผูไดรับอนุมัติใหกูยืมหลังจากลงทะเบียนเรียนแลว  และตองใหบิดามารดาหรือ

ผูปกครองมาทําสัญญาภายใน 30  วัน  หลังจากนั้นประมาณ  60  วัน  นิสิตนักศึกษาจะไดรับเงิน

สําหรับปญหาการดําเนินงานกองทุน พบวานิสิตนักศึกษากองทุนไดรับเงินลาชา  บุคลากรไม

เพียงพอ  นโยบายการดําเนินงานไมชัดเจน 

การเปดชองทางใหสถานศึกษานําเงินกูไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ การมอบอํานาจใน

การคัดเลือกผูกูและอนุมัติวงเงินกูใหแกสถานศึกษา เปดชองทางและสรางแรงจูงใจใหสถานศึกษา 

โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน นําเงินกูท่ีไดรับจัดสรรไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยรัฐไมมี

กลไกการตรวจสอบท่ีรัดกุม   พบวามีสถานศึกษาเอกชนบางแหงแสวงหาประโยชนจาก กยศ.โดย

การจัดทํารายช่ือผูกูปลอม และเบิกเงินกูเขาสถานศึกษา  

 การตรวจสอบและปราบปราม  (Enforcement) ของการจัดสรรและการใชเงินกองทุนฯ  

โดยผิดวัตถุประสงคเปนงานท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีซ่ึงสงผลใหการจัดสรรเงินกองทุนฯ  ตรงตอ

เปาหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  กองทุนฯ  จึงตั้งหนวยงานและกรรมการเพื่อทําหนาท่ีนี้

โดยเฉพาะในระดับสวนกลางและระดับเขต  โดยการสุมตรวจ  และตรวจสอบการดําเนินการงาน
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ของกองทุนฯ  ท่ีมอบหมายใหสถานศึกษาตาง ๆ  อยางเปนระบบและตอเนื่อง (สมชัย ฤชุพันธุ และ

ชลธาร  วิศรุตวงศ, 2544: 131) 

 เม่ือสถานศึกษาประมาณการจํานวนนักศึกษาท่ีมีความตองการเงินกูยืม  และจํานวน

นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกองทุนฯ  กําหนดแลว ใหแจงกับสํานักงานกองทุนฯ  เพ่ือ

เก็บเปนขอมูลในการเสนอของบประมาณสนับสนุนกองทุนฯ  ตอไป  และเม่ือเปดภาคการศึกษา

สถานศึกษามีหนาท่ีประชาสัมพันธ จัดใหผูตองการกูยืมเงินจากกองทุนฯ  แจงความประสงคขอรับ

ทุนกูยืม  ดําเนินการคัดเลือกผูกู  และสัมภาษณผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืม  และเก็บรักษาหลักฐานสัญญา

การกูยืมเงิน 

 สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร  วิศรุตวงศ (2544: 132) ไดกลาววา การจัดสรรเงินกูใหนักศึกษา 

กองทุนฯ  ควรจะพยายามสงเงินสดใหถึงมือผูกูโดยตรงเทาท่ีจําเปน เพ่ือปองกันไมใหผูกูนําเงินสด

ไปใชผิดวัตถุประสงคโดยกองทุนฯ จะจัดสรรเงินกูยืมสําหรับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาใชจาย

ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใดๆ  ของผูกู  ตลอดจนคาใชจ ายเพื่อการครองชีพ  โดยการให

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  ทําหนาท่ีโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีของแตละสถานศึกษา  ตาม

จํานวนผูกูและวงเงินใหกูของผูกูแตละราย  และใหสถานศึกษาทําหนาท่ีโอนเงินคาเลาเรียนหรือ

คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเขาบัญชีของสถานศึกษา  สําหรับคาใชจายเพื่อการครองชีพ

ใหสถานศึกษาโอนเขาบัญชีของผูกูเฉพาะคาใชจายท่ีจําเปน  ถาคาใชจายบางอยางสถานศึกษา

สามารถจายในรูปคูปองได  เชน คูปองอาหาร หรือบัตรโดยสาร  ก็ควรใหคูปองหรือบัตรโดยสาร

แทนการใหเงินสดแกนักศึกษา หรือคาหอพัก หากผูกูพักในหอพักของสถานศึกษาก็ใหสถานศึกษา

หักคาใชจายดังกลาวเขาบัญชีสถานศึกษา  หากพักในหอพักนอกสถานศึกษา  ก็ใหสถานศึกษาโอน

เขาบัญชีเจาของหอพักโดยตรงโดยใหผูกูถือเงินสดใหนอยท่ีสุดเพ่ือปองกันปญหาผูกูนําเงินไปใช

ผิดวัตถุประสงค 

ความเส่ียงของการไดรับเงินกูยืมของนักเรียน นักศึกษา เม่ือพิจารณาเงื่อนไขและขั้นตอน

การดําเนินการใหกูยืมของกยศ. ผูวิจัยมีขอสังเกตวา ในมุมมองของนักเรียน นักศึกษาท่ีมาจาก

ครัวเรือนรายไดนอย การกูยืมจากกยศ. นาจะมีความเส่ียงหลายประการ คือ  

1)  ความไมแนนอนของการไดรับเงินกูยืม ผูท่ีมีสิทธ์ิกูยืมไดจะตองเขาเรียนในสถานศึกษา

กอน โดยไมมีหลักประกันท่ีแนนอนวาจะไดรับเงินกูยืม แมวา กยศ. มีนโยบายท่ีใหสิทธิพิเศษ ใน

การได รับเงินกู ยืมแก ผู ท่ีเคยกู ยืมจาก  กยศ.มาก อน  แต เปล่ียนระดับการศึกษาหรือเปล่ียน

สถาบันการศึกษาก็ตาม  

2)  การแขงขันในระดับสูงของการไดรับเงินกูยืม การจะไดรับอนุมัติเงินกูยืมหรือไม

นั้น ขึ้นอยู กับงบประมาณท่ีสถาบันการศึกษาไดรับวาเพียงพอตอจํานวนผูตองการขอกูหรือไม 
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วิธีการจัดสรรเงินกู ยืมไปยังสถานศึกษา ท่ีไมไดอางอิงกับความยากจนของนักเรียน/นักศึกษา

โดยตรง (ดูรายละเอียดในภาพท่ี 5.1) ทําใหสถานศึกษาบางแหงไดรับงบประมาณ ไมเพียงพอตอผู

ท่ีตองการกูยืมในสถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงหากมีผูตองการกูยืมจํานวนมาก ก็จะทําใหเกิดการแขงขันใน

ระดับสูง ดังนั้นผูท่ีมีคุณสมบัติอยูในเกณฑท่ีกําหนดจึงไมสามารถคาดหวังไดแนนอนวาจะไดรับ

เงินกูยืม ในกรณีของผูท่ีเคยกูยืมจากสถาบันการศึกษาอ่ืนมากอนก็ยังตองเผชิญกับความเส่ียงของ

การไดรับเงินกูยืมในระดับหนึ่งดวย  

3)  ความลาชาในการไดรับเงินกูยืม กระบวนการกูยืมท่ีมีหลายขั้นตอน  ทําใหผูกูราย

ใหมท่ีขอกูเปนครั้งแรก และผูกูท่ีเปล่ียนสถาบันการศึกษา (หรือเปล่ียนระดับการศึกษา) ไดรับเงินกู

คอนขางลาชา ประมาณในชวงปลายภาคเรียนแรก ทําใหผูกูจําเปนตองสํารองจายคาเลาเรียน และคา

ใชจายสําหรับการครองชีพในสวนของภาคเรียนแรกไปกอน จากขอมูลบางแหงพบวา มีนักเรียน

นักศึกษาบางรายท่ีตองออกจากการศึกษาเนื่องจากไมมีเงินมาจายคาเลาเรียนในภาคเรียนแรก 

นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปญหาความลาชาในขั้นตอนการคัดเลือกผูกูและพิจารณาอนุมัติวงเงินกูใน

สถานศึกษาบางแหง ซ่ึงมีสาเหตุเนื่องมาจากการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางท่ีไมถูกตอง โดย

ท่ีงบประมาณท่ีถูกจัดสรรใหสถาบันการ ศึกษาในสวนของผูกูตอเนื่องท่ีมาจากสถานศึกษาอ่ืนไม

เพียงพอกับจํานวนผูกู ตอ เนื่องท่ีเขาศึกษาจริง และสถานศึกษาไมสามารถแบงสรรงบประมาณ

จากสวนอ่ืนได (เชน งบประมาณเงินกูสําหรับผูกูตอเนื่องในสถานศึกษาเดิม) สถาบันการศึกษาบาง

แหงแกปญหาโดยการของบประมาณเพ่ิมจากสวนกลาง ซ่ึงขั้นตอนเหลานี้ทําใหการพิจารณาอนุมัติ

เงินกูของสถาบันการศึกษาตองยืดเวลาออกไป เปนผลใหผูกูไดรับเงินกูลาชากวาท่ีเกณฑท่ีกําหนด

ไว ความลาชาของการไดรับเงินกูดังกลาวอาจเปนอุปสรรคในการตัดสินใจศึกษาตอของนักเรียน

ท่ีมาจากครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย  

 

5.1.4  มาตรการในการติดตามผูที่ไมมาชําระหนี ้

กลไกลการติดตามการชําระหนี้เงินกูเม่ือครบกําหนดระยะเวลาปลอดหนี้  2  ปแลว  ผูกูไม

ชําระหนี้และไมติดตอธนาคาร  ธนาคารจะถือวาหนี้ดังกลาวเปนหนี้คางชําระ การติดตามการชําระ

หนี้กองทุนฯ  ดําเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  โดยธนาคารทําหนาท่ีหาขอมูลท่ีอยู

ปจจุบันของผูกูและ/หรือผูค้ําประกันเพ่ือใชในการติดตอ จัดทําทะเบียนผูกูท่ีครบกําหนดชําระ  และ

ตามหนี้ดวยการสงหนังสือตามทวงหนี้  หรือใชโทรศัพทติดตามหนี้กับผูกูและผูค้ําประกันดวย

วิธีการตาง ๆ  ซ่ึงขึ้นอยูกับระยะเวลาหน้ีคางชําระ  ความหางไกลของท่ีอยูของผูกู  (เขตกรุงเทพฯ  

หรอืปริมณฑล  และนอกเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล)  โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ  ดังนี ้
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5.1.4.1  กรณีคางชําระ 

1)  ระยะเวลา  1 – 30 วัน 

(1)  กรณีผูกูอยูในเขตกทม./ปริมณฑล 

เม่ือผูกูคางชําระ  1 – 7 วันแรก  ธนาคารจะติดตามทวงถามโดยการ

โทรศัพทติดตอผูกูและ/หรือผูค้ําประกัน  1 – 2 ครั้ง  เพ่ือแจงยอดหนี้คางชําระและเตือนใหผูกูชําระ

หนี้ท่ีคางหากไมชําระหนี้ภายใน 15 วัน  นับจากวันครบกําหนดชําระหนี้  ธนาคารจะสงจดหมาย

ลงทะเบียนทวงถามผูกู  1 – 2  ฉบับ 

(2)  กรณีผูกูอยูนอกเขต กทม./ปริมณฑล  หรือ ผูกูในเขตกทม./ปริมณฑล  

และไมสามารถติดตอทางโทรศัพท ธนาคารจะสงจดหมายลงทะเบียนทวงถามผูกู 1 – 2  ฉบับเพ่ือ

เตือนใหชําระหนี้คาง 

2)  ระยะเวลา  31 – 90 วัน 

(1)  กรณีผูกูอยูในเขตกทม./ปริมณฑล ธนาคารติดตามทวงถามโดยโทรศัพท

เดือนละ  2 -3  ครั้ง  และสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงผูกูและผูค้ําประกันคนละ  1 – 2  ฉบับตอ

เดือน  เพ่ือแจงภาระการค้ําประกันหนี้  และการชําระหนี้ตามสัญญาท่ีครบกําหนดแลว  แตผูกูไม

ติดตอชําระหนี ้

(2)  กรณีผูกูอยูนอกเขตกทม./ปริมณฑล  หรือผูกูในเขตกทม./ปริมณฑล  

และไมสามารถติดตอทางโทรศัพท ธนาคารจะสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับถึงผูกูและผูค้ําประกัน

คนละ  1 – 2  ฉบับ  ตอเดือน 

3)  ระยะเวลา  91 – 150 วัน 

(1)  กรณีผูกูอยูในเขตกทม./ปริมณฑล ธนาคารติดตามทวงถามโดยโทรศัพท

เดือนละ  2 – 3  ครั้ง  และสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม (Legal Notice)  ลงทะเบียนตอบรับถึงผูกู

และผูค้ําประกัน  รวม  2  ครั้ง  ครั้งละ  2 – 3   ฉบับตอเดือน เพ่ือเปนหลักฐาน  และเสนอใหกองทุน

พิจารณาวาจะดําเนินคดีตอไปหรือจําหนายหนี้สูญ 

(2)  กรณีผูกูอยูนอกเขตกทม./ปริมณฑล  หรือผูกูในเขตกทม./ปริมณฑล  

และไมสามารถติดตอทางโทรศัพท ธนาคารสงหนังสือบอกกลาวทวงถาม  (Legal Notice)  

ลงทะเบียนตอบรับถึงผูกูและผูค้ําประกันรวม  2  ครั้ง  ครั้งละ  2 – 3   ฉบับตอเดือน  เพ่ือเปน

หลักฐานและเสนอใหกองทุนพิจารณาวาจะดําเนินคดีตอไปหรือจําหนายหนี้สูญ 

4)  ถาผูกูยืมไมมาติดตอขอชําระหนี้ภายใน  150  วัน  นับจากวันครบ

กําหนดชําระหนี้โดยไมไดรับอนุมัติใหผอนผัน  หรือคางชําระ  151  วันขึ้นไป  กองทุนฯ  จะ

ดําเนินการตามกฎหมายกับผูกูยืมและผูค้ําประกันโดยสงเรื่องใหทนายความดําเนินการตอไป 
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5.1.4.2  กรณีชําระหนี้ลาชาโดยไมไดรับการผอนผัน 

กองทุนฯ  กําหนดบทลงโทษผูกูยืมท่ีชําระหนี้ลาชาท่ีไมไดรับการผอนผันดวยการ

ปรับ  โดยมีอัตราคาปรับดังนี ้

1)  กรณีชําระหนี้เปนรายเดือนและคางชําระไมเกิน  12  เดือน  เสียคาปรับ

รอยละ  1  ตอเดือน  หรือรอยละ  12  ตอป 

2)  กรณีคางชําระเกิน  12  เดือน  เสียคาปรับรอยละ  1.5  ตอเดือน  หรือรอย

ละ  18  ตอป  ของเงินตนงวดท่ีคางชําระท้ังหมด 

3)  กรณีชําระหนี้เปนรายป  เสียคาปรับรอยละ  1.5  ตอเดือน  หรือรอยละ  

18  ตอป  ของเงินตนงวดท่ีคางชําระท้ังหมด 

 

การคํานวณเบี้ยปรับ 

 

 เบ้ียปรับ  =   เงินตนงวดท่ีคางชําระ x  อัตราเบ้ียปรับ  x  ระยะเวลาท่ีคางชําระของงวดน้ัน  ๆ

  

กลไกลติดตามหนี้ดําเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  มีลักษณะ

คอนขางผอนปรน  เนนท่ีตัวผูกูเปนหลัก  และเปนแบบ  Passive  เนื่องจากเปนการติดตามการชําระ

หนี้โดยการโทรศัพทและสงจดหมายเทานั้นอีกท้ังระยะเวลาสงเรื่องใหทนายความดําเนินการ

ยาวนานถึง  150  วัน  อยางไรก็ตาม เปนท่ีเขาใจกันวาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  หรือ

ธนาคารอ่ืนยอมมีความชํานาญเฉพาะดานการบริการรับฝากและจายเงินมากกวาการติดตามทางหนี้  

อีกท้ังเปนการยากท่ีธนาคารจะสามารถประเมินไดวาผูกูมีรายไดพอชําระหนี้หรือไม  เนื่องจากผูกู

เปนนักเรียน  นักศึกษาท่ียังไมมีงานทํา  และการขอกูยืมสวนใหญใชบุคคลค้ําประกัน  มิไดใช

หลักทรัพยค้ําประกัน 

นอกเหนือจากมาตรการเก็บเบ้ียปรับเม่ือผูกูไมมาชําระหนี้คืนตามกําหนดแลว ในช

วงหลัง กยศ. ยังติดตามผูท่ีไมมาติดตอชําระหนี้ดวยวิธีการตางๆ คือ การเยี่ยมบานผูคางชําระ เพ่ือหา

สาเหตุการไมมาชําระหนี้ และช้ีแจงใหผูกูทราบถึงแนวทางในการดําเนินการของ กยศ. ในการชําระ

หนี้และการขอผอนผันการชําระหนี้ การดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูกูยืมท่ีจบการศึกษาท่ีมีงานทํา

แตไมชําระหนี้ และการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ  ตลอดจนการจัดกิจกรรม เพ่ือเผยแพรขอมู

ลตามสถานศึกษา จากการสัมภาษณผูกูในโครงการเย่ียมบานผูคางชําระในป 2542 พบวา ผูกูไมมา

ติดตอชําระหนี้ดวยสาเหตุตางๆ  คือยังไมมีรายได หรอืรายไดนอยกวา 4,700 บาทตอเดือน (รอยละ 

80.71) ยังศึกษาอยู (รอยละ 10.35) คิดวาเปนเงินใหเปลา (รอยละ 4.18) ปฏิเสธการกูยืมเงิน (รอยละ 
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1.74) หนีออกจากบาน (รอยละ 1.34) และประสบภัยพิบัติและอ่ืนๆ (รอยละ 1.68) ขอมูลดังกลาวบง

ช้ีวาผูกูยืมท่ีไมมาชําระหนี้สวนใหญประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนทุนทรัพย ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่อง

กับสาเหตุการไมมีงานทําของผูกูท่ีจบการศึกษา 

 

5.1.5  ผลการชําระหนี ้

ผลการชําระหนี้ ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 

เพ่ิมขึ้นอยูในเกณฑดี โดยกองทุนฯ มีผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระหนี้รวมทั้งหมด 1,498,777 ราย มีการ

มาชําระหนี้รวมทุกรุนจํานวน 971,313 ราย หรือรอยละ 64.81 เปนเงินสะสมท้ังส้ิน 6,239.80 ลาน

บาท หรือรอยละ 65.89 และมีผูมาชําระหนี้กอนกําหนดจํานวน 11,755 ราย เปนจํานวนเงิน 34.66 

ลานบาท รวมเปนเงินรับชําระหนี้สะสมท้ังส้ิน 6,274.86 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการชําระหนี้

ดังนี ้(แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.5 และ ตารางท่ี 5.6) 

1)  ผูกูยืมท่ีครบกําหนดในป 2542 ซ่ึงเปนผูยืมท่ีครบกําหนดชําระเปนรุนแรก มีผล

การชําระหนี้เพ่ิมขึ้นอยูในเกณฑดีมาก โดยในขณะนี้ผูกําหนดชําระหนี้จํานวน 21,908 ราย มาชําระ

หนี้ท้ังหมด 19,403 รายหรือเฉล่ียรอยละ 89.85 และในจํานวนผูกูยืมท่ีไมมาชําระหนี้จํานวน 2,374 

ราย เม่ือหักผูขอผอนผันการชําระหนี้จํานวน 4 ราย และผูเสียชีวิตจํานวน 324 ราย คงเหลือผูท่ีไม

เคยมาติดตอชําระหนี้รวมทั้งส้ินจํานวน 2,046 ราย หรือเฉล่ียรอยละ 9.34 

2)  ผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระหนี้เกิน 1 ปขึ้นไป (รุนป 2542 ถึง 2547) มีผลการชําระ

หนี้โดยรวมเพ่ิมขึ้นอยูในเกณฑดี โดยในขณะนี้ผูครบกําหนดชําระหนี้จํานวน 1,217,027 ราย มา

ชําระหนี้ท้ังหมด 830,595 รายหรือเฉล่ียรอยละ 68.25 และในจํานวนผูกูยืมท่ีไมมาชําระหนี้จํานวน 

386,432 ราย เม่ือหักผูติดตอขอผอนผัน 585 ราย และผูเสียชีวิตจํานวน 8,327 ราย จะคงเหลือผูท่ีไม

เคยติดตอชําระหนี้รวมทั้งส้ินจํานวน 377,520 รายหรือเฉล่ียรอยละ 31.02 

3)  ผูกูยืมท่ีครบกําหนดในป 2549 ท่ีเพ่ิงถึงกําหนดชําระหนี้ปแรก (5 กรกฎาคม พ.ศ. 

2549) ผูครบกําหนดชําระหนี้จํานวน 281,750 ราย มาชําระหนี้ท้ังหมด 140,781 รายหรือ รอยละ 

49.94 และในจํานวนผูกูยืมท่ีไมมาชําระหนี้จํานวน 141,032 ราย เม่ือหักผูติดตอขอผอนผันจํานวน 

1,041 ราย และผูเสียชีวิตจํานวน 689 ราย จะคงเหลือผูท่ีไมเคยติดตอชําระหนี้รวมทั้งส้ินจํานวน 

139,302 ราย หรือรอยละ 49.44 

4)  ผูกูยืมในแตละปมีการชําระหนี้เพ่ิมขึ้นโดยเม่ือถึงกันยายน พ.ศ. 2549 มีการมา

ชําระหนี้รวมทุกรุนจํานวน 971,313 รายหรือรอยละ 64.81 
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การรับชําระหนี้เปนเงินสะสมท้ังส้ิน 6,239.80 ลานบาท หรือรอยละ 65.89 และมีผูมาชําระ

หนี้กอนกําหนดเปนจํานวน 34.66 ลานบาท รวมเปนเงินรับชําหนี้สะสมท้ังส้ิน 6,274.46 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนท่ีผานมา 87.79 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 5.5  ผลการชําระหนี้ (จํานวนราย) 

 

รายการปที่ 

ครบกําหนด 

ผูที่ครบ

กําหนดชําระ 

ผูมาชําระ

ทั้งหมด 

ผูคางชําระ

ทั้งหมด 

หัก 

ผูขอผอนผัน 

หัก

ผูเสียชีวิต 

คงเหลือ 

ผูไมมาติดตอ 

2542 

(รุนท่ี 1) 

21,595 19,403 

(89.85%) 

2,192 

(10.15%) 

2 394 1,796 

(8.32%) 

2543 

(รุนท่ี 2) 

72,770 64,050 

(88.02%) 

8,720 

(11.98%) 

15 968 7,737 

(10.63%) 

2544 

(รุนท่ี 3) 

142,223 114,924 

(80.81%) 

27,299 

(19.19%) 

29 1,938 25,332 

(17.81%) 

2545 

(รุนท่ี 4) 

212,963 148,116 

(69.55%) 

64,847 

(30.455%) 

43 1,345 63,459 

(29.805) 

2546 

(รุนท่ี 5) 

230,168 144,684 

(62.86%) 

85,484 

(37.14%) 

75 1,272 84,137 

(36.55%) 

2547 

(รุนท่ี 6) 

249,627 163,661 

(65.56%) 

85,966 

(34.44%) 

130 1,055 84,781 

(33.96%) 

2548 

(รุนท่ี 7) 

287,681 175,757 

(61.09%) 

111,924 

(38.91%) 

291 1,355 110,278 

(38.33%) 

รวม 

 

1,217,027 830,959 

(68.25%) 

386,432 

(31.75%) 

585 8,327 377,520 

(31.02%) 

2549 

(รุนท่ี 8) 

281,750 140,781 

(49.94%) 

141,032 

(50.06%) 

1,041 689 139,302 

(49.44%) 

รวมท้ังหมด 

ณ 30 ก.ย. 2549 

1,498,777 917,313 

(64.81%) 

527,464 

(35.19%) 

1,626 9,016 516,822 

(34.48%) 

รวมทั้งหมด 

ณ 30 ก.ย. 2548 

(เทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของป

กอน) 

1,222,137 758,315 

(62.05%) 

463,822 

(37.95%) 

1,696 4,658 457,468 

(37.43%) 
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แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 41. 

ตารางท่ี 5.6  ผลการชําระหนี้ (จํานวนเงิน) 

 

หนวย : ลานบาท 

รายการปที่ครบ

กําหนดชําระ 

ยอดหนี้

ตามสัญญา 

เงินที่ตอง

ชําระ 

เงินที่มา

ชําระ 

เงินที่คาง

ชําระ 

หักผูขอ

ผอนผัน 

หักผูเสีย 

ชีวิต 

คงเหลือเงินที่

คางชําระจากผู

ไมมาติดตอ 

2542 

 

522.15 156.65 156.65 

(100%) 

18.22 

(11.63%) 

0.02 2.69 15.51 

(9.90%) 

2543 

 

2,827.63 678.63 564.20 

(83.14%) 

96.50 

(14.22%) 

0.15 8.41 87.94 

(12.96%) 

2544 

 

7,455.41 1,416.59 1,052.50 

(74.30%)) 

286.93 

(20.25%) 

0.44 17.34 269.15 

(19.00%) 

2545 

 

14,075.11 2,031.61 1,231.25 

(60.60%) 

635.14 

(31.26%) 

0.72 11.37 623.05 

(30.67%) 

2546 

 

19,465.23 2,043.85 1,195.78 

(58.51%) 

719.17 

(35.19%) 

1.06 9.81 708.30 

(34.66%) 

2547 

 

22,580.81 1,580.66 1,011.82 

(64.01%) 

518.97 

(32.83%) 

1.53 6.15 511.29 

(32.35%) 

2548 

 

28,328.51 1,133.14 711.45 

(62.79%) 

434.84 

(38.37%) 

2.05 4.06 428.73 

(37.84%) 

รวม 95,191.17 9,041.13 5,923.65 

(65.52%) 

2,709.77 

(29.97%) 

5.97 59.83 2,643.97 

(29.24%) 

2549 

 

28,636.26 429.54 316.15 

(73.60%) 

205.44 

(47.83%) 

2.55 0.76 202.13 

(47.06%) 

รวมท้ังหมด 

ณ 30 ก.ย. 2549 

123,827.43 9,470.67 6,239.80 

(65.89%) 

2,915.21 

(30.78%) 

8.52 60.59 2,846.10 

(30.05%) 

รวมท้ังหมด 

ณ 30 ก.ย. 2548 

(เทียบกับชวงเวลา

เดียวกันของป

กอน) 

95,009.26 5,937.12 4,018.48 

(67.68%) 

1,918.64 

(32.32%) 

7.57 24.26 1,886.81 

(31.78%) 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 42. 



 82 

 

สําหรับการชําระหนี้คืนกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  พบวา การคางชําระหนี้ใน

ระดับอุดมศึกษามียอดผูไมมาชําระหนี้เปนจํานวนมากเม่ือเทียบตอจํานวนผูกูของระดับอุดมศึกษา

ตั้งแตป พ.ศ. 2542 มีจํานวน 503 ราย ป พ.ศ. 2543 มีจํานวน 3,770 ราย ป พ.ศ. 2544 มีจํานวน 

11,198 ราย ป พ.ศ. 2545 มีจํานวน 24,101 ราย ป พ.ศ. 2546 มีจํานวน 34,352 ราย และป พ.ศ. 2547 

มีจํานวน 42,306 รายตามลําดับ (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5.7) 

 

ตารางท่ี 5.7  การชําระหนี้จําแนกตามระดับของผูกูท่ีกําหนดชําระหนี้คืน 

 

หนวย : คน 

ปที่ครบกําหนด สามัญศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ระดับอ่ืนๆ 

2542 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

8,239 

7,408    (89.91) 

   831    (10.09) 

 

8,477 

7,238         (43.71) 

1,239         (14.62) 

 

4,928 

4,425         (89.79) 

   503         (10.21) 

 

300 

260       (86.67) 

  40       (13.33) 

2543 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

21,828 

18,522  (84.85) 

  3,306  (15.15) 

 

30,028 

23,912       (79.63) 

  6,116       (20.37) 

 

20,736 

16,966      (81.81) 

  3,770      (18.18) 

 

1,110 

   936    (84.32) 

   174    (15.68) 

2544 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

36,635 

28,209  (77.00) 

8,426    (23.00) 

 

60,126 

42,261      (70.25) 

17,865      (29.71) 

 

45,032 

33,834      (75.13) 

11,198      (24.87) 

 

2,330 

1,825   (78.33) 

  505    (21.67) 

2545 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

49,058   

35,068  (71.48) 

13,990  (28.52) 

 

89,199 

56,787      (63.66) 

32,412      (36.34) 

 

24,288 

50,187      (67.56) 

24,101      (32.44) 

 

2,629 

1,914   (72.80) 

   715   (27.20) 

2546 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

51,024  

31,515  (61.77) 

19,509  (38.23) 

 

85,495 

47,704      (55.80) 

37,791      (44.20) 

 

94,416 

60,064      (63.62) 

34,352      (36.38) 

 

2,152 

1,414   (65.71) 

   738   (34.29) 
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ตารางท่ี 5.7  (ตอ) 

 

ปที่ครบกําหนด สามัญศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ระดับอ่ืนๆ 

2547 

ผูกูครบกําหนดชําระ 

มาชําระหนี้ (รอยละ) 

ไมมาชําระหนี้ (รอยละ) 

 

53,581 

30,830  (57.54) 

22,751  (42.46) 

 

92,348 

50,257      (54.42) 

42,091      (45.58) 

 

108,215 

  65,909    (60.91) 

  42,306    (39.09) 

 

2,361 

1,479   (62.64) 

   882   (37.36) 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2547: 39. 

 

5.2  การวิเคราะหการกระจายผลประโยชนของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

  

การจัดตั้ง  กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    กอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกสังคม  คือ ทําให

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา  และอยูในฐานะยากจน ไดมีโอกาสในการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงขึ้น    โดยสามารถกูเงินจากกองทุนฯ  เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษา  เปนการแบงเบา

ภาระของผูปกครอง  และทําใหลดความเหล่ือมลํ้าของชองวางระหวางคนจนกับคนรวย ซ่ึงเปน 

เปาหมายหลักของเรื่องนโยบายการกระจายรายได  ซ่ึงสามารถทําใหเปนจริงได  แตในขณะเดียวกัน

มีกลุมคนบางกลุมแสวงหาผลประโยชนจากกองทุนฯ เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับตนเอง (สมพงษ  

เกษมอมร, 2542: 51)   เชน สถาบันการศึกษาของเอกชน  โดยมีการโฆษณาแอบอาง  หากศึกษาตอ

ในสถาบันของตน มีทุนการศึกษาใหเรียนฟรี  โดยใชเลหเหล่ียมหลอกใหนักเรียนกรอกแบบฟอรม

กูเงินจากกองทุนฯ  และเบิกจายใหเด็กเฉพาะคาเลาเรียนเทานั้น  สวนท่ีเหลือเก็บเขากระเปาตัวเอง  

เนื่องจากกองทุนฯ กําหนดใหสถาบันการศึกษาเปนผูคัดเลือก  นักเรียนนักศึกษาเอง โดยผูกูหรือ

นักเรียน  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกองทุนฯ กําหนด  ถาสถาบันคัดเลือกแลว  นั่นหมายถึง

วา  นักเรียนทุกคนตองไดรับเงินกูจากกองทุนฯ  โดยมีธนาคารกรุงไทยเปนผูตรวจสอบความ

ถูกตองของเอกสารสัญญากู  ถาเอกสารถูกตองธนาคารจะโอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษา  และ

บัญชีของนักเรียน  ทําใหสถานศึกษาอยูในตําแหนงเสือนอนกิน โดยกอบโกยผลประโยชนจาก

กองทุนฯ  มีรายไดท่ีแนนอน  จากจํานวนนักเรียนท่ียื่นขอกูซ่ึงจะไดรับการอนุมัติทุกราย  อีกท้ังเงิน

ดังกลาว  ยังนํามาจายเปนคาเงินเดือนของบรรดาครู อาจารยอีกดวย  ทําใหไมตองใชเงินทุนของ

ตนเอง 
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 นอกจากนี้ยังเปนการเปดชองใหมีการทุจริตเกิดขึ้น  จากผลประโยชนของกองทุนฯ

ขาราชการครู อาจารยแนะแนวบางคน  มีการแอบอางวาสามารถติดตอขอทุนใหนักเรียน  นักศึกษา  

ไดกูยืมเรียนตลอดจนจบการศึกษา  โดยมีเง่ือนไขขอคานายหนาในการดําเนินการจากผูปกครอง

ของ  นักเรียน  นักศึกษา  ท้ัง ๆ ท่ีความจริงแลวหากมีคุณสมบัติครบถวนก็ไมจําเปนตองจายเงินให

ใคร  บางรายมีการปลอมแปลงเอกสารและแอบอางช่ือคนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวมาขอกูเงิน  และ

ประการสําคัญคือ พบวามีนักเรียน  นักศึกษาสวนหนึ่งนําเงินไปใชจายผิดวัตถุประสงค  เท่ียวตาม

สถานบันเทิงเริงรมย  เลนการพนัน  ซ้ือเพจเจอร  และโทรศัพทมือถือ  หรือแมกระท่ังนําไปฝาก

ธนาคารเพ่ือรับดอกเบ้ีย ผลท่ีตามมาคือ  เงินไมถึงมือผูดอยโอกาสตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ  ท่ี

วางเอาไว  และสุดทายเงินกองทุนท่ีใหกูยืมอาจกลายเปนหนี้สูญ  ซ่ึงกองทุนฯ  กําลังประสบอยูใน

ขณะนี้ 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษามาก

ท่ีสุดและมีแนวโนมจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยดูจากจํานวนเงินใหกูยืมในระดับปริญญาตรี ตั้งแตป

การศึกษา 2539-2546 ท่ีพุงสูงขึ้นตามลําดับดังตารางท่ี 5.8 

 

ตารางท่ี 5.8  การจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา 

 

ปการศึกษา มัธยมฯ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ระดับอ่ืนๆ รวม 

2539 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

858.20 

58,961 

14,555.38 

 

771.35 

34,322 

22,473.92 

 

576.76 

20,143 

28,633.27 

 

52.94 

1,940 

27,288.66 

 

1,392.11 

33,030 

42,146.84 

 

1.23 

48 

25,625 

 

3,652.59 

148,444 

24,605.84 

2540 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

1,828.80 

144,306 

12,673.07 

 

2,204 

102,680 

21,470.10 

 

2,174.81 

71,754 

30,309.25 

 

203.05 

6,472 

31,373.61 

 

5,719.09 

109,828 

52,073.15 

 

20.89 

387 

53,979.33 

 

12,151.19 

435,427 

27,906.38 

2541 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

2,485.54 

230,465 

10,784.89 

 

3,507.14 

180,676 

19,411.21 

 

3,881.64 

136,334 

28,471.55 

 

296.25 

9,750 

30,384.64 

 

9,186.22 

187,806 

48,913.35 

 

86.47 

2,018 

49,849.36 

 

19,443.26 

747,049 

26,026.75 

2542 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

2,650.58 

260,541 

10,173.37 

 

3,6895.76 

192,523 

19,144.52 

 

4,762.53 

166,061 

28,679.40 

 

291.59 

9,454 

30,843.03 

 

12,198.94 

250,101 

48,776.05 

 

156.98 

3,188 

49,240.90 

 

23,746.38 

881,868 

26,927.36 
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ตารางท่ี 5.8  (ตอ) 

 

ปการศึกษา มัธยมฯ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ระดับอ่ืนๆ รวม 

2543 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

2,203.08 

252,142 

8,737.46 

 

2,876.64 

167,462 

17,177.87 

 

4,950.31 

178,128 

27,790.75 

 

259.35 

8,652 

29,975.73 

 

13,981.19 

291,368 

47,984.64 

 

179.06 

3,238 

55,299.57 

 

24,449.63 

900,990 

27,136.41 

2544 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

2,595.03 

278,797 

9,308.06 

 

3,064.82 

169,184 

18,115.31 

 

5,458.69 

189,330 

28,831.62 

 

238.30 

7,704 

30,931.98 

 

16,645.63 

335,069 

49,678.22 

 

478.60 

7,574 

63,189.86 

 

28,481.07 

987,655 

28,837.06 

2545 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

2,194.28 

262,495 

8,359.32 

 

2,763.87 

166,570 

16,592.84 

 

5,619.40 

189,336 

29,679.51 

 

216.48 

7,082 

30,567.64 

 

18,565.47 

372,022 

49,904.23 

 

351.29 

5,712 

61,500.35 

 

29,710.79 

1,003,217 

29,615.52 

2546 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

1,720.97 

219,637 

7,835.52 

 

2,225.16 

145,346 

15,039.40 

 

5,002.53 

164.567 

30,398.14 

 

195.89 

6,097 

32,128.92 

 

19,235.21 

377,585 

50,942.73 

 

193.93 

3,742 

51,528.25 

 

28,573.69 

916,974 

31,160.85 

รวม 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

จํานวนราย 

เฉลี่ยตอราย (บาท) 

 

16,536.48 

1,707,341 

9,685.52 

 

21,099.29 

1,158,763 

18,208.46 

 

32,426.67 

1,115,653 

29,065.19 

 

1,753.85 

57,151 

30,688.00 

 

96,923.86 

1,956,809 

49,531.59 

 

1,468.45 

25,907 

56,681.59 

 

170,208.60 

6,021,624 

28,266.23 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2546: 30. 

 

5.2.1  ความเทาเทียมกันในการไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 แหลงเงินทุนของกองทุนฯ  ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน  และไดรับจํานวน

สูงขึ้นทุกป จาก 3,000 ลานบาท  ในปแรก  (2539)  และเพ่ิมขึ้นเปน  25,600 ลานบาท ในป 2543  

อยางไรก็ตาม  หากเปรียบเทียบกับจํานวนผูกูท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วแลวจะเห็นไดวา  จํานวนเงิน

งบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นมีจํานวนนอยกวามาก  ทําใหขนาดเงินกูโดยเฉล่ียตอผูกูมีมูลคาลดลงโดยผูกู

รายใหมไดรับเงินกูมูลคาโดยเฉล่ียต่ํากวาผูกูรายเกาแมวาคาเลาเรียน  คาใชจายเพื่อการศึกษาจะมี

แนวโนมสูงขึ้นทุกปตามอัตราเงินเฟอ  หรือคาครองชีพท่ีสูงขึ้นก็ตาม 

 การจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูกู  แสดงถึง

การลดการใหการสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลผานกองทุนฯ  เพราะหากกองทุนฯ  จะใหผูกูราย
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ใหมในขนาดเงินกูเทาเดิมกองทุนฯ  จะตองใหกูจํานวนรายลดลง  หรือหากกองทุนฯ  จะคงจํานวน

ผูกูเพ่ิมขึ้นในจํานวนเทาเดิม  ขนาดเงินกูท่ีผูกูรายใหมจะไดรับก็จะนอยลง  ซ่ึงกอใหเกิดความไมเทา

เทียมกันระหวางผูกูรายเกาและรายใหม  อีกท้ังเงินกูท่ีผูกูไดรับอาจไมเพียงพอใชจายเพื่อการศึกษา 

 นอกจากนี้  ขนาดเงินใหกูยืมยังกําหนดไมเทาเทียมกันระหวางการใหกูยืมของสถานศึกษา

ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการกับสถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  เนื่องจากคณะกรรมการ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพียงกําหนดเงื่อนไขการใหกูยืมอยางกวาง ๆ  และมอบอํานาจให

คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งและคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองกําหนดขนาดวงเงินกูไดเอง    

นอกจากนี้  คณะกรรมการฯ  ยังมอบอํานาจใหสถานศึกษากําหนดรายละเอียดเง่ือนไขการใหกู 

ขนาดเงินกูภายใตเพดานเงินกูท่ีกําหนด  และกลไกการคัดเลือกผูกูไดเองอยางอิสระเต็มท่ี  นําไปสู

ความหลายหลากของขนาดเงินกู  เง่ือนไขการใหกูยืม  และเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางผูขอกูท่ี

มีคุณสมบัติเหมือนกัน  มีระดับรายไดต่ําเทากัน  แตเรียนอยูตางสถานศึกษาหรือแมแตผูขอกูท่ีเรียน

ในสถานศึกษาท่ีคลายกัน  แตสังกัดตางกระทรวง  (กระทรวงศึกษาธิการกับทบวงมหาวิทยาลัย)  

อาจไดรับเงินกูยืมไมเทากัน และ/หรือมีโอกาสไดรับเงินกูยืมไมเทากัน  ซ่ึงเห็นไดจากผลการศึกษา

ของธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย (ADB)  พบวาขนาดวงเงินใหกูยืมสําหรับสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการจะต่ํากวาขนาดวงเงินใหกูยืมสําหรับสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  

ดังนั้น  ผูกูท่ีเรียนระดับการศึกษาเดียวกัน  อาศัยอยูในเมืองเดียวกัน  ครอบครัวมีรายไดเทากัน  คน

หนึ่งอาจมีสิทธิไดเงินกูยืม  อีกคนอาจไมไดรับเงินกูได  (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5.9)  

นอกจากนี้  ยังพบวาขนาดของเงินกูโดยเฉล่ียท่ีสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใหจะต่ํากวา

ขนาดเงินกูท่ีสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยให   

 

ตารางท่ี 5.9  วงเงินใหกูยืม 

 
คาครองชีพ 

ระดับการศึกษา ผูกําหนด 
คาเลา

เรียน 

คาใชจาย

เก่ียวเนื่องกับ

การศึกษา 
คาท่ีพัก คาใชจายสวนตัว 

รวมเพดานเงิน 

ใหกู (บาท/ป) 

1. มัธยมปลาย กองทุนฯ 10,440 3,000 18,000 24,000 55,440 

 ศธ. 8,000 - - 12,000 20,000 

ตัวอยาง       

ม.เกษตรศาสตร ทบวงฯ      

-  ม.5  12,820 3,000 - 24,000 39,820 

-  ม.6  14,300 3,000 - 24,000 41,320 

ม.รามคําแหง ทบวงฯ 4,000 3,000 - 24,000 31,000 

ม.ประสานมิตร ทบวงฯ 5,850 3,000 - 24,000 32,850 
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ตารางท่ี 5.9  (ตอ) 

 
คาครองชีพ 

ระดับการศึกษา ผูกําหนด 
คาเลา

เรียน 

คาใชจาย

เก่ียวเนื่องกับ

การศึกษา 
คาท่ีพัก คาใชจายสวนตัว 

รวมเพดานเงิน 

ใหกู (บาท/ป) 

2. อาชีวศึกษา       

     2.1  ปวช. กองทุนฯ 16,500 4,000 18,000 24,000 62,500 

 ศธ. 12,000 4,000 12,000 12,000 40,000 

 กองทุนฯ 20,240 4,000 18,000 28,000 70,240 

     2.2  ปวส. ปวท.       

            อนุปริญญา ศธ. 18,000 4,000 12,000 24,000 58,000 

3.  ปริญญาตรี กองทุนฯ 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000 

 ศธ. 18,000 6,000 12,000 24,000 60,000 

 กองทุนฯ 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000 

 

แหลงที่มา:  สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร  วิศรุตวงศ, 2544: 101-102. 

หมายเหตุ:  คาเลาเรียนและคาใชจายการศึกษาจายผานสถานศึกษา  รายการอ่ืนจายใหนักเรียน

นักศึกษาโดยตรงผานธนาคาร 

 

กําหนดเง่ือนไขรายไดครอบครัวนักเรียนสูงสุดท่ีจะขอเงินกูไดคือ  กองทุนฯ  และ

ทบวงมหาวิทยาลัย  กําหนด  300,000 บาท/ป  กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  150,000 บาท/ป  โดย

เริ่มพิจารณาจาก 120,000  บาท/ป  กอน 

ขอมูลจาก  The Student Loan Scheme in Thailand : A Review and Recommendations for 

Efficient and Equitable Functioning of the Scheme (Asian Development Bank Social Sector 

Program Loan)   

การใหกูยืมอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาใหกูฯ  ของสถานศึกษา  โดยมี

อํานาจกําหนดเงินใหกูภายในวงเงินท่ีกระทรวงฯ กําหนด 

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาหลังมีกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษาหลังจากมีกองทุน

กูยืมเพ่ือการศึกษาในชวง 2539-2543 จํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น แตอัตราเพิ่มลดลงจากรอย

ละ6.8 เปน5.1 ซ่ึงนาจะเกิดจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และมี ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

ในภาพรวม เม่ือพิจารณาจากกลุมอาชีพของผูปกครองหรือจากภูมิลําเนาเพิ่มขึ้น  แตมีความไมเสมอ

ภาคในโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดเม่ือพิจารณาตามกลุมอาชีพ ผูปกครองลดลง ซ่ึง

ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาไมมีความแตกตางระหวางเพศของนักศึกษา โดยผูท่ีเรียนใน
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กรุงเทพมหานครยังมีโอกาสในการเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสูงกวาภาคอ่ืน ในขณะท่ีผูท่ีเรียน

ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสในการเลือกเขารับการศึกษา ต่ํากวาภาคอ่ืนๆ  

 การจัดสรรเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหมีความเปนธรรมมากขึ้นเปนส่ิงท่ีจําเปน  และจําเปน

อยางย่ิงท่ีกองทุนฯ  จะตองกําหนดเกณฑการใหกูยืมท่ีชัดเจนมากกวานี้  เพ่ือลดการใชดุลยพินิจใน

การใหกูยืมของหนวยราชการ  สถานศึกษา  รวมทั้งการหาประโยชนจากเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ในเชิงพาณิชย  เพ่ือท่ีกองทุนฯ  จะสามารถจัดสรรเงินใหกูยืมในจํานวนท่ีเหมาะสมแกสถานะทาง

การเงินของนักเรียน  นักศึกษา  และสามารถตรวจสอบได  ท้ังนี้การท่ีจะดําเนินการเชนนั้นได  กอง

ทุนฯ  จําเปนตองมีระบบฐานขอมูลท่ีละเอียดและครบถวน  ระบบการตรวจสอบ  และประเมินผลท่ี

รัดกุม  ท่ัวถึง  และบทลงโทษท่ีชัดเจนและเขมงวด  หากไมทําตามระเบียบ  กฎเกณฑท่ีกองทุนฯ 

กําหนด 

เนื่องจาก การศึกษา ถือไดวา  เปนสินคาสาธารณะ  คือไมตองลงทุนก็สามารถไดรับ

ประโยชนทางออมได  และมีคุณสมบัติพิเศษ  คือ  คนท่ีรับการศึกษาเอง  ไมใชคนท่ีตัดสินใจวาจะ

ลงทุนทําการศึกษาหรือไม  แตขึ้นอยูกับผูปกครองมากกวา  ซ่ึงถาผูปกครองเห็นวาการสงบุตร

หลานไปเลาเรียน  ทําใหเกิดคาเสียโอกาสขึ้น  ผูปกครองอาจจะยินดีใหลูกหลานเขาสูการทํางาน

มากกวาสงไปเรียนหนังสือ 

 ดังนั้น  รัฐบาลจึงตองเขามาชวยเหลือ  และสนับสนุน  ดานการศึกษาของประเทศ   และ

จากการวิจยัเรื่องผลตอบแทนทางการศึกษาในประเทศไทยของ Blaug (1971: 35)  เรื่อง  “The  Rate  

of  Return  to  Investment  in  Education in Thailand: A Report to the National Education Council 

on the Third Educational Development Plan.”  พบวา  อัตราผลตอบแทนทางการศึกษาของสวน

บุคคลจะสูงกวาของสังคมทุกระดับการศึกษา  และเนื่องจากตนทุนทางการศึกษาของสวนบุคคลจะ

ต่ํากวาของรัฐบาลมาก  แสดงใหเห็นวา  รัฐบาลเปนผูใหความชวยเหลือ  และสนับสนุนทาง

การศึกษาเปนจํานวนมาก  จึงทําใหมีความคิดท่ีจัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขึ้น  เพ่ือ

สนับสนุนใหเยาวชนของประเทศไดมีการศึกษาสูงขึ้น  เพ่ือชวยใหนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีฐานะ

ยากจนสามารถเรียนไดสูงขึ้น  ซ่ึงจะสงผลใหเยาวชนของประเทศมีงานทํามากขึ้น  และมีรายไดมาก

ขึ้น  เพ่ือยกระดับฐานะและความเปนอยูใหดีขึ้น  เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายทางเศรษฐกิจท่ีวา  

ยกระดับฐานะรายไดความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น หรือนโยบายการกระจายรายไดนั่นเอง  

กลาวคือ  ถานักเรียน  นักศึกษา  ท่ีกูยืมเงินของทุนไป  สวนใหญสามารถเรียนจบ  มีงานทํา กลาวคือ  

มีรายไดดีขึ้น  นโยบายการกระจายรายได  ซ่ึงถือเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศ  ก็จะ

สามารถเปนจริงไดเร็วขึ้น  และทําใหความเหล่ือมลํ้าชองวางระหวางรายไดของคนเมืองกับคน

ชนบทลดลงไดบาง 



 89 

การจัดสรรเงินกองทุนฯ ขาดความเสมอภาคการจัดสรรเงินกองทุนฯ (สมพงษ  เกษมอมร, 

2542: 76)  ไปแตละเขตการศึกษา  ไมมีกฎเกณฑอะไรท่ีแนนอน  บางจังหวัด  บางเขตฯ  ใชจํานวน

ประชากรท่ีมาก  จํานวนประชากรท่ียากจน  รายไดเฉล่ียตอป (ต่ํา)  ของแตละจังหวัดเปนเกณฑบาง

จังหวัด  บางเขตฯ  ควรไดรับการจัดสรรมาก  แตกลับไมเปนเชนนั้น  เงินสวนใหญจะถูกกระจายไป

อยูจังหวัดท่ีมีความเจริญ เชน  เชียงใหม  นครราชสีมา  ขอนแกน  อุบลราชธานี  ชลบุรี  เปนตน 

นักเรียน  นักศึกษา  ท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงจังหวัดเหลานี้  ก็จะหล่ังไหลกันเขามาท่ีจังหวัด

เหลานี้  เพราะพวกเขาคิดวาเปนสถานศึกษา  ท่ีมีความพรอมกวาจังหวัดของพวกเขา  ในเรื่องของ

เครื่องมืออุปกรณการเรียนท่ีทันสมัย  มาตรฐานการศึกษา  คณาจารยท่ีมีคุณภาพ  และมีช่ือเสียงของ

สถาบัน  หากเปนเชนนี้  นโยบายการกระจายความเจริญสูอนาคต คงไมสัมฤทธ์ิผล  เพราะปจจุบันท่ี

พบจังหวัดท่ีมีความเจริญอยูแลว ก็ยิ่งเจริญขึ้น ๆ  ในขณะท่ีจังหวัดท่ีตองการการสรางความเจริญ

การขยายตัวของการลงทุน  ยังไมไดรับการเหลียวแล 

 

5.2.2  การเขาถึงกลุมเปาหมาย (Target  Group) 

 วัตถุประสงคของกองทุนฯ  คือ  การใหกูยืมแกนักเรียนและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย

โดยใหกูยืมเพ่ือเปนคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา  และคาใชจายท่ีจําเปนในการครองชีพระหวาง

การศึกษา  ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหนักเรียนท่ีดอยโอกาสไดศึกษาตอ  ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ  ดังนั้นกลุมเปาหมาย  (Target  Group)  ของกองทุนฯ  จึงเปน

นักเรียน นักศึกษาท่ียากจนและมีความประสงคจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพ่ือศึกษาตอใน

ระดับสูง 

 ในระยะแรกกองทุนฯ  ตั้งเปาหมายใหกูยืมแกนักเรียน  นักศึกษาท่ียากจนเปนจํานวน  

300,000 ราย กําหนดระยะเวลาดําเนินการภายในเวลา  4 ป  จากการกําหนดเปาหมายดังกลาวพบวา

(สมชัย ฤชุพันธ และชลธาร  วิศรุตวงศ, 2544: 89)  กองทุนฯ  สามารถใหเงินกูยืมแกนักเรียนไดเปน

จํานวนมาก  และเกินจํานวนเปาหมายท่ีตั้งไวในปท่ี 2  ของการดําเนินงาน (2540)  ซ่ึงผลจากการ

ดําเนินงานของกองทุนฯ  พบวาจํานวนผูกูมีไมมากในปแรก  แตจํานวนผูกูไดเพ่ิมขึ้นอยางมากในป

ท่ี 2 – 3  (ชวงป 2540-2541)  เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวคณะกรรมการกองทุนฯ ไดเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขกําหนดความยากจนของผูกู  คือปรับเพ่ิมเง่ือนไขรายไดของครอบครัวผูกูจากไมเกิน 

120,000 บาทตอป เปน  300,000 บาทตอป  ทําใหมีผูประสงคขอกูจํานวนมากมีคุณสมบัติตรงตาม

เง่ือนไขใหมนี้อยางไรก็ตาม  จํานวนนักเรียนท่ีไดรับเงินกูยืมจํานวนมากดังกลาวจะเปน

กลุมเปาหมาย  (นักเรียน นักศึกษาท่ียากจน)  ของกองทุนฯ หรือไม  ยังเปนประเด็นท่ีไมชัดเจน  

เชน  การกําหนดใหรายไดของครอบครัวผูกูไมเกิน  300,000 บาทตอป  ถือวาเปนรายไดท่ียากจน
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หรือไม  (ตอมาในป 2541-2549  คณะกรรมการฯ  ไดปรับลดเง่ือนไขดังกลาว  เปนรายไดของ

ครอบครัวผูกูไมเกิน  150,000  บาทตอป)  แมวากองทุนฯ  จะใหกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาจํานวน

มาก  แตกลับพบวามีนักเรียน  นักศึกษาท่ียากจนจํานวนมากท่ีไมไดรับเงินกูยืม  ทําใหไมไดเรียนตอ

หรือออกจากการเรียนระหวางเรียนเพราะขาดทุนทรัพย  ในขณะท่ียังมีนักเรียน  นักศึกษาบางคนท่ี

ไดรับเงินกูยืมนําเงินท่ีไดไปใชจายอยางฟุมเฟอย      สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบวา   

การดําเนินงานกองทุนฯ  ของสถานศึกษาบางแหงไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร  มีการใหกูยืมแก

ผูท่ีมีรายไดสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  โดยไมมีเหตุผลและไมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

หรือไมปฏิบัติตามระเบียบกองทุนฯ  เกี่ยวกับการจัดทํารายงานแจงผลการศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 

หรือใหแจงจํานวนผูกูยืมท่ีเงินพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษาภายใน 15 วัน  นับแตวันพน

สภาพ 

กลุมเปาหมายของกองทุนฯ  คอื นักเรียน  นักศึกษาท่ียากจน  และมีความประสงคจะเรียน

ตอในระดับการศึกษาท่ีสูงกวามัธยมตนจนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือใหการตั้งเปาหมายของกองทุนฯ  

อยางเปนรูปธรรม  จํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ียากจนท่ีตองการเรียนตอในระดับสูงกวามัธยมตน

จนถึงระดับปริญญาตรีท่ีเปนกลุมเปาหมายควรประมาณการจากโครงสรางจํานวนประชากรอายุตาง 

ๆ ในแตละระดับการศึกษา  นําตัวเลขดังกลาวมาประมาณการคาใชจายตอหัวนักเรียน  แลวจึง

คํานวณหาจาํนวนเงินท่ีตองใชในการใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  เพ่ือตั้งงบประมาณตอไป 

อยางไรก็ตาม  การบรรลุเปาหมายของกองทุนฯ  ท่ีมุงใหเงินกูยืมแกนักเรียนผูขาดแคลนทุน

ทรัพยยังคงเปนประเด็นท่ีนาสงสัย    จากการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินพบวา  การ

จายเงินใหกูยืมไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร มีการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาแกผูท่ีมิไดยากจนจริง

และเช่ือวามีการรั่วไหลเกิดขึ้น (สมพงษ  เกษมอมร, 2542: 96)  เนื่องจาก 

1)  การกําหนดคุณสมบัติผูกูขอยืมของกองทุนฯ  ไมสัมพันธและครอบคลุมลักษณะ

ของผูเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยโดยตรง   กลาวคือ  กองทุนฯ กําหนดหลักเกณฑ/คุณสมบัติโดย

พิจารณาจากรายไดผูกูตอครอบครัวเพียงอยางเดยีวซ่ึงไมเพียงพอใหกองทุนฯ  เขาถึงกลุมเปาหมายผู

ขอกูท่ีมีฐานะยากจนได  ซ่ึงเห็นไดจากในป 2542  กองทุนกําหนดใหรายไดผูกูตอครอบครัวไมเกิน  

150,000  บาทตอป  เวนแตผูขอกูรายเกา  ป 2540-2541  ท่ีกําหนดใหผูขอกูตองมีรายไดตอ

ครอบครัวไมเกิน  300,000  บาทตอป  และป 2539  ท่ีกําหนดใหผูขอกูตองมีรายไดตอครอบครัวไม

เกิน  120,000 บาทตอป ดังนั้น  ควรกําหนดหลักเกณฑ/คุณสมบัติผูขอกูโดยคํานึงถึงขนาดครัวเรือน  

จํานวนผูสามารถหารายไดของครัวเรือน  จํานวนผูอยูในวัยเรียนของครอบครัว สวนประกอบของ

ครอบครัว  เชน พอแมอยูดวยกัน หรือหยาราง  ตลอดจนรายไดตอครัวเรือน  เพ่ือเปนรายละเอียดใน

การประเมินไดวานักเรียนหรือครอบครัวนักเรียนมีความขาดแคลนทุนทรัพยจริงหรือไม 
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2)  กระบวนการคัดเลือก  (Screening Process) และการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ 

(Investigation) ของกองทุนฯ ไมรัดกุมและท่ัวถึง  เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกและการตรวจสอบ

ผูขอกู ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดนั้น  กองทุนฯ  ไมไดดําเนินการเอง  แตมอบอํานาจความ

รับผิดชอบใหเปนของสถานศึกษาดําเนินการแทน  ในทางปฏิบัติสถานศึกษามีแนวโนมท่ีจะ

ดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวอยางรัดกุม  และมีลักษณะเปนเชิงพาณิชย  กลาวคือ  

สถานศึกษาบางแหงคัดเลือกและตรวจสอบผูยื่นความประสงคขอกูยืมตามเอกสารท่ีผูขอกูกรอก

เทานั้น  หรือมอบหมายใหบุคคลคนเดียวทําหนาท่ีตั้งแตการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติและ

หลักฐานการขอกู   จัดทําสัญญากูยืมเงินตลอดจนดําเนินการดานการเงินตั้งแตตนจนจบ  

สถานศึกษาบางแหงใหเงินกูยืมเฉพาะสวนท่ีจายแกสถานศึกษาเทานั้นและลดเงินกูท่ีใหเปน

คาใชจายสวนตัวของผูกู  ท้ังนี้มีสาเหตุเนื่องจาก 

(1)  การคัดเลือกและการตรวจสอบนักเรียน  นักศึกษาผูยื่นขอกู  มีตนทุนท้ังดาน

ตัวเงิน  และดานเวลาคอนขางสูง  แมวากองทุนฯ  จะมีคาตอบแทน  แตก็คอนขางต่ํา  สถานศึกษา

สวนใหญมักจะไมแตงตั้งพนักงานทําหนาท่ีคัดเลือกและตรวจสอบผูขอกูท่ีทําหนาท่ีนี้เต็มเวลา  

(Full-Time)  แตจะแตงตั้งครูหรือพนักงานท่ีมีหนาท่ีประจําอยางอ่ืนอยูแลว  เชน ใหครูแนะแนวทํา

หนาท่ีนี้เปนหนาท่ีเสริม (Part-Time) 

(2)   การให เ งินกูยืมแกนักเรียนจํานวนมากเท าใดจะเปนประโยชนตอ

สถานศึกษาในเชิงพาณิชยมากเทานั้น  กลาวคือ  ถาสถานศึกษาใหเงินกูยืมนักเรียนจํานวนมากได  ก็

จะมีนักเรียนสามารถเรียนกับสถานศึกษาจํานวนมากดวย  และสถานศึกษาก็จะมีรายไดจากคาเลา

เรียนสูงขึ้น  การท่ีนักเรียนท่ีไดกูยืมจะขาดแคลนทุนทรัพยจริงหรือไม  ไมมีสวนเกี่ยวของกับ

สถานศึกษามากนัก  จนบางครั้งพบวาสถานศึกษาบางแหงกําหนดใหเงินกูยืมเพียงพอเฉพาะแกคา

เลาเรียนเทานั้น  เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะสามารถใหเงินกูยืมแกนักเรียนจํานวนมากขึ้น  และเงินจํานวน

นี้ไมพอเพียงตอการใชจายอ่ืน ๆ  ของนักเรียนท่ียากจนอยางแทจริง ทําใหนักเรียนท่ียากจนจริง ๆ  

ไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษานั้นได 

 กองทุนฯ  ตระหนักถึงประเด็นนี้  และไดจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  การคดัเลือกผูกูของ

สถานศึกษา  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูในสถานศึกษาเปนระยะ  ๆ  อยางไรก็ตาม  เนื่องจาก

จํานวนสถานศึกษาท่ีดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามีจํานวนมาก  และเปนการยากท่ีจะ

ช้ีชัดถึงสาเหตุความไมเขมงวดในการคัดเลือก  และ/หรือตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูของสถานศึกษา  

ทําใหการตรวจสอบสถานศึกษาของกองทุนฯ  โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลกองทุนเงินใหกูยืมของจังหวัดและของกรมเปนไปอยางลาชาและไมท่ัวถึง  จึงเสนอแนะ

ใหมีการจัดการสุมตรวจสอบสถานศึกษาตามภูมิภาคบอยครั้งขึ้นมากกวานี้  โดยอาจจัดตั้ง
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คณะกรรมการตรวจสอบประจําภูมิภาคตาง ๆ ใหทําหนาท่ีตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้  ควรมีการ

กําหนดบทลงโทษ หากสถานศึกษาหรือผูกูไมดําเนินการตามระเบียบท่ีกองทุนฯ  กําหนด  เชน  

งวดใหเงินกูยืมสถานศึกษาหรือนักเรียน  นักศึกษา  ดังกลาว  เปนตน 

1)  วงเงินใหกูยมื กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  ไดกําหนดเพดานสูงสุดท่ีสถานศึกษา

สามารถใหกูยืม  โดยมีเพดานสูงสุดในคาบํารุงการศึกษา  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  คาท่ี

พัก  และคาใชจายสวนตัว  ตามระดับการศึกษาดังในตารางท่ี 5.10  คาบํารุงการศึกษาเปนคาใชจาย  

รวมถึงคาหนวยกิต  คาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา  ซ่ึงกองทุนฯ  จะโอนเงินเขา

บัญชีสถานศึกษาโดยตรงในแตละภาคการศึกษา คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและคาท่ีพัก

บางสวนหรือท้ังหมด  อาจเปนเงินท่ีกองทุนฯ  จะโอนเงินเขาบัญชีสถานศึกษาโดยตรงในแตละภาค

การศึกษาก็ได  หากเปนขอตกลงระหวางสถานศึกษากับผูกูยืมตามท่ีระบุไวในสัญญากูยืม  สวน

คาใชจายท่ีเหลือนั้น  กองทุนฯ จะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูยืม โดยคาใชจายท่ี

จําเปนในการดํารงชีพระหวางศึกษา  นั้น  กองทุนฯ จะโอนเขาบัญชีฯ  ใหเปนรายเดือน สวนท่ีเหลือ

จะโอนเขาบัญชีใหเปนรายภาคการศึกษา 

 

ตารางท่ี 5.10  เพดานสูงสุดของวงเงินใหกูยืมตอป  จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

คาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพ 
ระดับการศึกษา 

คาบํารุง

การศึกษา 

คาใชจายท่ี

เกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา คาที่พัก คาใชจายสวนตัว 
รวม 

มัธยมปลาย 10,400 3,000 18,000 24,000 55,440 

อาชีวศึกษา      

   -  ปวช. 16,500 4,000 18,000 24,000 62,500 

   -  ปวท. ปวส. และ 

       อนุปริญญา 

20,240 4,000 18,000 28,000 70,240 

ปริญญาตรี 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000 

 

แหลงที่มา:  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2548: 8. 

 

อยางไรก็ตาม  เนื่องจากคาบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบางแหงโดยเฉพาะ

ในมหาวิทยาลัยเปด  เชน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปนจํานวนเงินไมมาก  กองทุนฯ  จะโอนเงิน
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กูยืมท้ังหมดเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกูยืม  โดยแบงออกเปน  2  สวน  คือ  สวนท่ีหนึ่งเปน

คาบํารุงการศึกษา  และคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  จะโอนเขาบัญชีฯ  ใหเปนรายภาค

การศึกษา  เพ่ือนําไปชําระใหแกสถานศึกษา  สวนคาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพระหวาง

การศึกษาจะโอนเขาบัญชีฯ  ใหเปนรายเดือน 

ในทางปฏิบัติ  สถานศึกษาเอกชนสวนหนึ่ง  มีแนวทางในการกําหนดวงเงินใหกูยืม

แกผูกูยืมดังนี้ เม่ือไดรับวงเงินใหกูยืมท่ีไดรับจัดสรรประจําปแลว  สถานศึกษาจะคํานวณเงินให

กูยืมคงเหลือสําหรับผูกูยืมรายใหม  โดยหักวงเงินใหกูยืมท่ีไดรับจัดสรรดวย  วงเงินใหกูยืมท่ีกันไว

สําหรับผูกูยืมรายเกา  วงเงินใหกูยืมสําหรับผูกูรายใหม  จะนํามาพิจารณากําหนดจํานวนผูกูยืมราย

ใหม  ใหมีจํานวนมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําได โดยมีวงเงินเพียงพอสําหรับคาบํารุงการศึกษา  ตามท่ี

สถานศึกษาเรียกเก็บ  และวงเงินสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในการดํารงชีพระหวางการศึกษา

ประมาณครึ่งหนึ่งของเพดานสูงสุดตามท่ีกองทุนฯ  กําหนด  ซ่ึงทําใหผูกูยืมเงินไมเพียงพอสําหรับ

คาใชจายในการดํารงชีพไดสงผลกระทบตอการเรียนของผูกูยืม 

2)  จํานวนผูกู เม่ือพิจารณาจากจํานวนผูกูรายเกาและรายใหมท่ีพบวาการใหกูยืมของ

กองทุนฯ  เปนการใหกูยืมแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเปนสวนใหญ  หรือ

มากกวารอยละ 50  ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะแตกตางกับกองทุนใหกูยืมในตางประเทศ  ซ่ึงสวนใหญ

มักใหทุนกูยืมแกนักเรียนท่ีศึกษาระดับอุดมศึกษา  และใหทุนการศึกษาใหเปลาแกนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาเหตุสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

ประเทศไทยไมถือเปนการศึกษาภาคบังคับ  ทําใหมีนักเรียนจํานวนมากเลือกท่ีจะไมเรียนตอระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  แตทํางานหาเงินแทน  อัตรา

การเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงต่ํามาก  และโอกาสที่นักเรียนจะลาออกระหวางเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายสูง  กองทุนฯ จึงเนนใหกูยืมแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การ

ดําเนินการดังกลาวจึงเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคดานสังคมของกองทุนฯ นั่นเอง (รายละเอียด

ปรากฏในตารางท่ี 5.11) 
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ตารางท่ี 5.11  จํานวนผูกูรายเกา และรายใหม 

 

2539 2540 2541 
ระดับการศึกษา 

รายใหม รายเกา รายใหม รายเกา รายใหม 

มัธยมปลาย      

-   โรงเรียนรัฐ 59,337 106,951 35,288 100,050 78,324 

-   โรงเรียนเอกชน 24,888 52,871 17,355 47,674 59,522 

รวม 84,225 159,822 52,643 147,724 137,846 

-   โรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ 25,815 75,122 20,125 57,407 63,403 

รวมมัธยมปลาย 110,040 234,944 72,768 205,131 201,249 

สัดสวน (รอยละ) 75 76 68 78 63 

อุดมศึกษา      

-   สถาบันราชมงคล 4,084 7,847 3,658 6,995 12,129 

-   สถาบันราชภัฎ 11,251 23,380 11,855 13,526 44,092 

รวมกระทรวงศึกษาธิการ 15,335 31,227 15,513 20,521 56,221 

-   มหาวิทยาลัยรัฐ 14,352 27,915 15,243 22,328 43,938 

-   มหาวิทยาลัยเอกชน 7.178 14,662 6,245 16,455 20,178 

รวมทบวงมหาวิทยาลัย 21,530 42,577 21,488 38,783 64,116 

รวมอุดมศึกษา 36,865 73,804 37,001 59,304 120,337 

สัดสวน (รอยละ) 25 24 34 22 37 

รวมทั้งส้ิน 146,905 308,748 109,769 264,435 321,586 

 

แหลงที่มา:  สมชัย ฤชุพันธุ และชลธาร  วิศรุตวงศ, 2544: 94. 

 

หากพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูกูพบวา  ผูกูมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

จาก 148,444 ราย ในปแรก (2539) เปน  435,426  ราย  ในปท่ี 2 (2540)  747,010 ราย  ในปท่ี 3 

(2541)  881,868 ราย ในปท่ี 4 (2542) 900,990 ราย ในปท่ี 5 (2543) 987,655 ราย ในปท่ี 6 (2544) 

1,003,217 ราย ในปท่ี 7 (2545) 918,966 ราย ในปท่ี 8 (2546) 884,723 ราย ในปท่ี 9 (2547) 868,264 

ราย ในปท่ี 10 (2548) 459,963 ราย ในปท่ี 11 เม่ือเปรียบเทียบกับเปาหมายจํานวนผูกูท่ีกองทุนฯ 

กําหนด จะเห็นไดวากองทุนฯ  สามารถใหทุนกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาเปนจํานวนเกินกวาเปาหมาย

ท่ีตั้งไว (ผูกูจํานวน  300,000 ราย)  ตั้งแตปท่ี 2  ของการดําเนินงาน (รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 

5.12) 
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ตารางท่ี 5.12  จํานวนผูกู  และอัตราการเพิ่มของจํานวนผูกูตอป 

 

ปการศึกษา จํานวนผูกู  (คน) อัตราการเพ่ิม (รอยละ) 

2539 148,444 - 

2540 436,426 194.00 

2541 747,010 71.17 

2542 881,868 18.05 

2543 900,990 2.17 

2544 987,655 9.62 

2545 1,003,217 1.57 

2546 918,966 -8.40 

2547 884,723 -3.73 

2548 868,264 -1.86 

2549 459,963 -47.03 

  

แหลงที่มา: กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา, 2549: 36. 

 

อยางไรก็ตาม หากจะวิเคราะหผลการดําเนินงานของกองทุนฯ วาสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

หรือไมนั้น  จําเปนตองประเมินและตรวจสอบตอไปดวยวาผูท่ีไดรับเงินกูจากกองทุนฯ  เปนจํานวน

มากนั้นเปนนักเรียนนักศึกษาท่ียากจนจริงหรือไม  และยังมีนักเรียน  นักศึกษาท่ียากจนและมีความ

ตองการกูยืมเพ่ือการศึกษาอีกจํานวนเทาใด  ท่ียังไมไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา  จากขอมูลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการพบวา (สมพงษ  เกษมอมร, 

2542: 96) ในปการศึกษา 2543  สช. ไดรับเงินจัดสรรจํานวน  115  ลานบาท   คาดวาจะจัดสรรใหผู

กูรายใหมได  4,078 ราย  แตมีจํานวนผูยื่นขอกูจํานวนสูงถึง  39,235 ราย  แมวามิใชผูยื่นขอกูทุกราย

จะมีคุณสมบัติผูกูตามท่ีกองทุนฯ  กําหนดครบถวน  แตตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นวาจํานวนเงิน

กูยืมท่ีรัฐจัดสรรใหในปจจุบันไมเพียงพอ และจะมีผูตองการกูแตไมไดรับเงินกูอีกเปนจํานวนมาก 

ซ่ึงการประเมินและตรวจสอบดังกลาวเปนส่ิงท่ีพิสูจนไดยากแตสมควรท่ีจะมีการศึกษาตอไป 
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5.2.3  การจัดสรรเงินใหกูยืมแกกลุมเปาหมาย 

ความสามารถของกองทุนฯ (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 

38) ในการจัดสรรเงินกูยืมไปยังกลุมเปาหมายซ่ึงก็คือ เด็กและเยาวชนจากครอบครัวท่ีมีรายได

นอยกวา 150,000 บาทตอป โดยแบงผูท่ีกูยืมออกเปน 2 กลุมตามระดับการศึกษาคือ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

ขอมูลผูท่ีกูยืมตามรายไดเฉล่ียตอปของครัวเรือนออกเปน 5 ระดับช้ัน ดังแสดงในตารางท่ี 

5.13 จากตารางจะเห็นวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูท่ีกูยืมสวนใหญมาจากครัวเรือนท่ีมีราย

ไดนอยตามเกณฑท่ีกําหนดไว มีเพียงประมาณรอยละ 7 ของผูท่ีกูยืมเทานั้นท่ีมีรายไดของครัวเรือน

สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ในขณะท่ี ในระดับอุดมศึกษา มีผูท่ีกูยืมท่ีมาจากครัวเรือนท่ีมีรายไดเกินกวา

เกณฑท่ีกําหนดถึงประมาณรอยละ 19 

ขอมูลดังกลาวช้ีใหเห็นวา การคัดเลือกผูท่ีกู ยืมของสถานศึกษาบางแหงโดยเฉพาะใน

ระดับอุดมศึกษาอาจไมเข มงวดพอ  ท้ังนี้  การท่ีสัดสวนผู ไดรับเงินกู นอกเกณฑรายไดใน

ระดับอุดมศึกษาสูงกวาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจเนื่องมาจากการท่ีเจาหนาท่ีผูพิจารณา

คัดเลือกผูท่ีกูยืมของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทราบถึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแท

จริงของนักเรียนดีกวาเจาหนาท่ีของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพราะมีความใกลชิดกับ

นักเรียนมากกวา  

 

ตารางท่ี 5.13  นักเรียน นักศึกษาท่ีกูยืมจากกองทุนฯ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอปของครัวเรือน  

 

รายไดครัวเรือน 

(บาทตอป) 

จํานวนนักเรียน

(ราย) 

จํานวนผูที่กูยืม

(ราย) 

สวนแบงในผูที่ 

กูยืมทั้งหมด 

(รอยละ) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

0-50,000 1,698 69 54.76 

50,001-100,000  1,857  35  27.78  

100,001-150,000  1,070  13  10.32  

150,001-200,000  170  0  0.00  

มากกวา200,000  1,230  9  7.14  

รวม 6,025  126  100.00  
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ตารางท่ี 5.13  (ตอ) 

 

รายไดครัวเรือน 

(บาทตอป) 

จํานวนนักเรียน

(ราย) 

จํานวนผูที่กูยืม

(ราย) 

สวนแบงในผูที่ 

กูยืมทั้งหมด 

(รอยละ) 

ระดับอุดมศึกษา    

0-50,000  348  43  28.86  

50,001-100,000  647  53  35.57  

100,001-150,000  466  25  16.78  

150,001-200,000  89  5  3.36  

มากกวา200,000  715  23  15.44  

รวม 2,265  149  100.00  

 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 39. 

 

เม่ือวาดเสนโคงลอเรนซ (Lorenz Curve) เพ่ือแสดงสัดสวนมูลคาเงินกูยืมสะสมตามรายได

ของครอบครัวผูท่ีกูยืมจากนอยไปมาก (สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 

39) (ดังรายละเอียดท่ีภาพท่ี 5.1 และ5.2) จะพบวาเสนโคงอยูสูงกวาเสน 45 องศา ซ่ึงหมายความวา 

เงินกูถูกจัดสรรใหแกผูมีรายไดนอยในสัดสวนท่ีมากกวาผูท่ีมีรายไดมาก ซ่ึงช้ีใหเห็นวา การจัดสรร

เงินกูโดยรวมไปถึงกลุมเปาหมายพอสมควร  
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ภาพที่ 5.1  การจัดสรรเงินกูตามระดับรายไดครัวเรือนของผูท่ีกูยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 40. 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.2  การจัดสรรเงินกูตามระดับรายไดครัวเรือนของผูท่ีกูยืมระดับอุดมศึกษา 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 40. 
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กองทุนฯ สามารถจัดสรรเงินกูยืมไดตรงกับกลุมเปาหมายคือ ผูท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีราย

ไดนอยไดพอสมควร แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได สูงกวาเกณฑการกูยืมจาก 

กยศ. ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การพิจารณาใหเงินกูของสถานศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษายังไม

รัดกุมเพียงพอ นอกจากนี้ กยศ. ยังชวยใหผูกู ยืมท่ีมีรายไดครัวเรือนในระดับต่ํามาก (รายได

ครัวเรือนไมเกิน 30,000 บาทตอปหรือประมาณระดับเสนความยากจน) ซ่ึงเรียนอยูในปสุดทายใน

ระดับมัธยมปลายมีความตองการท่ีจะเรียนตอในระดับอุดมศึกษามากขึ้นอย างมีนัยสําคัญ 

(สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 55)  อยางไรก็ตาม ไมพบวา กยศ. มีส

วนชวยใหผูกูท่ีมีรายไดในระดับสูงกวาระดับดังกลาวมีความตองการเรียนตอมากขึ้น ทําใหโดย

ภาพรวม กยศ. ไมสามารถชวยเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอของผูท่ีกูยืมไดอยางมีประสิทธิ ผลเทาท่ี

ควร เนื่องจากผูกูสวนใหญมีรายไดครัวเรือนในระดับสูงกวา 30,000 บาทตอป  

ขอสังเกตท่ีวา เงินกูยืมสวนใหญถูกจัดสรรใหกลุมเปาหมายดังท่ีกลาวมานั้น ยังไมเพียง

พอท่ีจะสรุปวา กยศ. สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายดังกลาวไดเนื่องจาก 

กลุมเปาหมายอาจตั้งใจเขาศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นอยูแลวแมไมมีกองทุนฯ  

 

5.2.4  การสนองตอกระจายรายไดของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

รัฐบาลของประเทศตางๆ สามารถใชมาตรการทางการคลังท้ังมาตรการทางภาษีและการใช

จายของภาครัฐ เปนเคร่ืองมือหลักในการกระจายรายได เชน จัดเก็บภาษีจากผูท่ีมีรายไดสูง ในอัตรา

ท่ีสูงกวาผู ท่ีมีรายไดต่ํา หรือการใชจายของภาครัฐ ท่ีกําหนดเปาหมายใหผูท่ีมีรายไดต่ํา ได

ประโยชนมากกวาผูมีรายไดสูง เปนตน   

การใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาสามารถถูกใชเปนเครืองมือในการกระจายรายไดในลักษณะท่ี

คลายกับการใชจายภาครัฐ โดยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาสามารถสงผลตอการกระจายรายไดใน 

2 ชองทาง ในชองทางแรก การใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาสามารถชวยกระจายรายได ผานการลงทุน

ดานทรัพยากรมนุษย (Human Capital) โดยท่ีผูเรียนกูยืมเพ่ือลงทุนดานการศึกษาในปจจุบัน เพ่ือจะ

ไดรับรายไดท่ีสูงขึ้นในอนาคตเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว ดังนั้น การท่ีผูท่ีมีรายไดนอยไดรับเงินกูยืม

เพ่ือการศึกษา จึงอาจชวยลดความเหล่ือมลํ้าของรายไดในอนาคตของประชาชน  นอกจากนี้ การให

เงินกู ยืมเพ่ือการศึกษายังสามารถเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดในรูปของการใหเงินโอน 

(Transfer) แกผูกูยืม หากรัฐใหการอุดหนุนเงินกูนั้น ในกรณีของ กยศ. เนื่องจากเงินกู กยศ. มี

เง่ือนไขท่ีคอนขางผอนปรน เชน  คิดอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาอัตราตลาดมากและมีระยะเวลาปลอดการ

ชําระหนี้ยาว การไดรบัเงินกูยืมของกยศ.จึงมีผลเหมือนการไดรับการอุดหนุน ซ่ึงเพ่ิมรายไดใหแก

ครัวเรือนท่ีมีผูกูยืม ผลการประมาณการอัตราการชําระหนี้คืนเงินท่ีผูกูตองชําระคืน กยศ. มีมูลคา
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เพียงรอยละ 40 ของเงินตน หรือรัฐใหการอุดหนุนแกผูกูสูงถึงรอยละ 60 ของเงินท่ีกูยืมไป  เงินกูถูก

จัดสรรใหแกผูมีรายไดนอยในสัดสวนมากกวาผูมีรายไดมาก แตอยางไรก็ตามเงินกูถูกจัดสรรใหแก

ผูมีรายไดนอยและผูมีรายไดมากในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน  

ในการศึกษางานวิจัยของสมฤดี วงศสมิง (2540: 42-25) พบวา กองทุนฯ ไมชวยใหนักเรียน

มัธยมปลายที่กูยืมเงินมีความตองการท่ีเรียนตอในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นในภาพรวม อันเปนผลมา

จากการท่ีผูรับเงินกูสวนใหญสามารถศึกษาตอไดเองอยูแลวโดยไมตองไดรับเงินกู เนื่องจากมี

รายไดครัวเรือนท่ีสูงพอและไมใชกลุมท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา การวิจัยพบวากองทุนฯ สามารถ

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเฉพาะกลุมนักเรียนจากครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํามากเทานั้น ซ่ึงเปนสวนนอย

ของผูท่ีไดรับเงินกูท้ังหมดผลกระทบของการศึกษาของกองทุนฯ ตอการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

ของประชาชนในภาพรวมจึงไมปรากฏ 

จากท่ีกลาวขางมาขางตนนั่นคือ กยศ. มีสวนชวยในการกระจายรายไดผานการอุดหนุนไป

ยังครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยไดพอสมควร  อยางไรก็ตาม การใหเงินกูในระดับอุดมศึกษามีสวนชวย

ในการกระจายรายไดไมมากนัก ความแตกตางดังกลาว อาจเนื่องมาจากเจาหนาท่ีในสถาบัน 

อุดมศึกษาประสบปญหาในการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงของผูขอกู  ซ่ึงทําใหมี

นักศึกษาจากครัวเรือนรายไดสูงจํานวนมากไดรับเงินกูจาก กยศ. ในขณะท่ีการใหเงินกูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เจาหนาท่ีในสถานศึกษาสามารถทราบถึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแทจริงของ

นักเรียนท่ีขอกูไดดีกวา เนื่องจากนักเรียนมีถ่ินท่ีอยูอาศัยใกลเคียงกับสถานศึกษาและมีความคุนเคย

กันมากกวา (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 65) 

กองทุนฯ มีสวนชวยในการกระจายรายไดไปยังครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยไดพอควร ท้ังนี้  

กยศ.ชวยใหเกิดการกระจายรายไดแกครัวเรือนรายไดนอยท่ีมีผูท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย

ไดดีกวาในระดับอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม หาก กยศ. เปนเพียงกลไก ในการใหการอุดหนุนแก

ครัวเรือน โดยไมมีผลตอการลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษยอยางแทจริงแลว กยศ. ก็ไมนาจะ

เปนเคร่ืองมือ ในการกระจายรายไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืน (สมเกียรติ  

ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 66) เชน วิธีการทางภาษี หรือการใหเงินอุดหนุน

โดยตรงแกครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํา เนื่องจากการเขาถึงเปาหมายผูมีรายไดนอยของ กยศ.ยังไมแมนยํา

พอ ดังปรากฏวา มีผูท่ีมีรายไดสูงจํานวนมากไดรับเงินกูยืมจาก กยศ. นอกจากนี้ เง่ือนไขของ กยศ. 

ท่ีใหกูยืมแกนักเรียนนักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมปลายขึ้นไป ยังเปนขอจํากัดของการกระจายรายได

ใหแกครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ํา เนื่องจากผูท่ีมาจากครัวเรือนรายไดต่ําจํานวนมากอาจไมไดศึกษามา

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัดสวนของเด็กและเยาวชน (อายุไมเกิน 24 ป) แยกตามระดับ

การศึกษาสูงสุดและระดับรายไดครัวเรือน โดยใชขอมูลจากโครงการสํารวจเด็กและเยาวชนป 2545 
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จากตารางท่ี 5.14 แสดงใหเห็นวา ผูท่ีมีรายไดต่ําเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสูงกวา

ในสัดสวนนอย  เชน กลุมผูท่ีมีรายไดของครัวเรือนต่ํากวา 50,000 บาทตอป  มีสัดสวนของผูศึกษา

มาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 14 และถึงระดับอุดมศึกษาเพียงรอยละ 2 เทานั้น 

ในขณะท่ีผูท่ีมีรายไดของครัวเรือนสูงกวา 200,000 บาทตอป มีสัดสวนของผูท่ีศึกษา มาถึงระดับ

มัธยมปลายรอยละ 19 และระดับอุดมศึกษาถึงรอยละ 35 ดังนั้น กยศ.หรือมาตรการอุดหนุนทาง

การศึกษาใดๆ ท่ีกําหนดผูมีการศึกษาเกินกวาระดับพ้ืนฐานเปนกลุมเปาหมายจึงเปนเครื่องมือใน

การกระจายรายไดท่ีไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูมีรายไดนอยสวนใหญไมสามารถศึกษาตอมา

จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา  

 

ตารางท่ี 5.14  สัดสวนของผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดจําแนกตามรายไดครัวเรือน (บาทตอป) 

 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 67. 

 

 5.2.5  กองทุนกับการขยายโอกาสทางการศึกษา 

 การกระจายโอกาส ทางการศึกษา สําหรับผูดอยโอกาส ผานกองทุนกูยืมเพ่ือ การศึกษาการ

จัดสรรเงินทุนกูยืมนับจากป2539-2549 มีแนวโนมลดลง โดยเฉล่ีย10 ป มีการจัดสรรใน วงเงิน 

21,269.124 ลานบาท เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด และตองจัดสรรใหกับผูกูรายเกาดวย แตในป

2549 มีการจัดสรรลดลงจากป 2548 เปน 6,001.83 ลานบาท สําหรับผูกูรายเกาดวย งบประมาณ

เงินกองทุนคิดเปนรอยละ 3 ของงบประมาณเพ่ือการศึกษา การจัดสรรเงินกูยืมยังไมท่ัวถึง ตั้งแตป 

พ.ศ. 2539-2546 ผูไดรับทุนกูยืมเฉล่ียประมาณ รอยละ 34 ของผูขอกู (ขอมูลของสถาบันสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ) โดยอัตราสวนของผู ไดรับอนุมัติเงินกู มีแนวโนมลดลง หลักเกณฑการ

รายไดครัวเรือน 

ระดับการศึกษา ไมเกิน 50,000  50,001 -

100,000 

100,001 -

150,000 

150,001 -

200,000 

สูงกวา

200,000 

ประถมศึกษา 50%  37%  29%  23%  18%  

มัธยมศึกษาตอนตน 34%  40%  43%  54%  28%  

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14%  18%  19%  10%  19%  

อุดมศึกษา 2%  5%  9%  13%  35%  

รวม 100%  100%  100%  100%  100%  
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จัดสรรมีความเปนธรรม ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการย่ืนกูในแตละสถาบัน แตหลักเกณฑดัง

กลาว ยังขาดความเสมอภาคในการไดรับโอกาสการกูยืม เนื่องจากการกําหนดโควตาการกูยืมไปยัง

สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทําใหผูไดรับอนุมัติเงินกู มีระดับความยากจนท่ีแตกตางกันระหวาง

สถาบันผูยากจนระดับเดียวกันในสถาบันหนึ่งอาจ ไดรับอนุมัติ แตในอีกสถาบันหนึ่งไมไดรับ

อนุมัติ ผลของการใหทุนกูยืมทางการศึกษาสงผลใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นใน 

ภาพรวมเม่ือพิจารณาตามกลุมอาชีพของพอแมผูปกครอง หรือตามกลุมภูมิลําเนา การบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการใชเงินท่ีไดจาการกูยืม ยังไมมีประสิทธิผล มีสถานศึกษา หลายแหงใชระเบียบกองทุนกู

ยืมเปนกลไกประชาสัมพันธใหคนเขาเรียนในสถานศึกษาฟรี โดยหักเงินกูยืมเปนคาธรรมเนียมของ

สถาบัน  

การเพ่ิมทางเลือกในการศึกษาของผูเรียน โดยหลักการกองทุนฯ นาจะมีสวนในการเพ่ิม

ทางเลือกในการศึกษาของผูเรียนไดจากการใหเงินกูยืมแกผูเรียนโดยตรง ซ่ึงทําใหผูเรียนสามารถ

เลือกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาใดก็ได เนื่องจากเงินกูของ กยศ. ชวยลดขอจํากัดดานฐานะทาง

เศรษฐกิจของผูเรียนท่ีมีรายไดนอย แตการบริหารงานของกองทุนฯ ท่ีเปนอยูในปจจุบัน มิใชเปน

แนวคิดของการจัดสรรเงินผานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (Demand Side Financing) เนื่องจากมีลักษณะ

เปนการจัดสรรเงินใหแกสถานศึกษาไมใชการจัดสรรใหแกผูเรียนโดยตรง และยังเปนการเพิ่มภาระ

ทางการคลังของรัฐในการจัดการศึกษา โดยมิไดทําใหการจัดสรรเงินของรัฐผานดานอุปทานหรือ

สถานศึกษา (Supply Side Financing) ลดลง 

 การใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาควรดําเนินการใหสอดคลองกับแนวคิดในการสนับสนุนทาง

การเงินระดับอุดมศึกษาผานอุปสงค (Demand Side Financing) หรือตัวผูเรียน แทนการอุดหนุน

ผานดานอุปทาน (Supply Side financing) หรือสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมอํานาจซ้ือบริการศึกษาแกผูเรียน

ผานการทํางานของกลไกตลาด และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท่ีสุด โดยในการ

ดําเนินงานของกองทุนฯ จําเปนตองทําควบคูกับการปรับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีสะทอนตนทุน

คาใชจายดําเนินการ (Operating Cost) เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหผูเรียน

ซ่ึงเปนผูไดรับประโยชนจากการศึกษาโดยตรงมีสวนรวมรับภาระคาใชจายตามหลักประโยชนท่ี

ไดรับ (Benefit Principle)  

1)  ควรดําเนินการใหกูทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนเครื่องมือในการแกปญหา

ความยากจน โดยมุงทําใหคนไมตองจนไมใชมุงบรรเทาความเดือดรอนของคนจน ดวยการใหความ

ชวยเหลือคนยากจนและผูท่ีดอยโอกาสใหมีโอกาสไดรับการศึกษาและสามารถหารายไดสูงขึ้นใน

อนาคต 
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2)  นอกเหนือจากการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนท่ีดอยโอกาสหรือยากจน 

ซ่ึงเปนวัตถุประสงคดานสังคม (Social Objective) กองทุนฯ ควรมีวัตถุประสงคดานการเงิน 

(financial objective) ในการดํารงเปนกองทุนฯ หมุนเวียนโดยไมเปนภาระกับภาครัฐดวย 

3)  การคัดเลือกและการจัดสรรเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนพิเศษใหแกผูดอยโอกาส

ยากจนจําเปนตองพิจารณาใหถึงกลุมเปาหมายอยางแทจริง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค

ใหแกกลุมผูเรียนกลุมนี ้

 อยางไรก็ตาม พบวาผลกระทบและแนวโนมท่ีเกิดขึ้นของกองทุนฯ ทําใหนักเรียนท่ีกูยืมมี

ทางเลือกในการศึกษาตอเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงทําให

มหาวิทยาลัยเอกชนขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษท่ีผานมา (ดูรายละเอียดภาพท่ี 5.3) แสดง

จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ไมสูงกวาระดับปริญญาตรี) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแตป 

2535 ถึง 2547 ภาพดังกลาวช้ีใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของจํานวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แตภาพดังกลาวยังไมสามารถช้ีชัดไดวา การเพ่ิมขึ้นนั้นเปนผลมาจากการ

มีกองทุนฯ หรือเปนการเพิ่มขึ้นโดยแนวโนมปกติ (Trend) 

 

 
 

ภาพที่ 5.3  จํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ไมสูงกวาปริญญาตรี) 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 72. 

หมายเหตุ:  เสนประแสดงถึงปท่ีเริ่มมีกองทุนฯ 

 

 ภาพท่ี 5.4 แสดงสัดสวนของจํานวนนักศึกษาของท้ัง 3 กลุม จากภาพจะเห็นวาสัดสวนของ

จํานวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนากใหญและขนาดกลางมีโนมโนมลดลง ในขณะท่ี
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สัดสวนของจํานวนนักศึกษาเอกชนขนาดเล็กท่ีกอตั้งหลังจากมีกองทุนฯ เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด 

สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูน (2549: 72) ตั้งขอสังเกตวาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กท่ีกอตั้งขึ้นใหม ไดรับประโยชนมากจากเงิน

กูยืมของกองทุนฯ มาก เพราะชวยใหมีนักศึกษาเขาเรียนมากขึ้นและถึงจุดคุมทุนในการใหบริการ

เร็วขึ้น เราอาจกลาวไดวากองทุนฯ นาจะชวยเพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาแกผูเรียนจากการทําใหเกิด

สถาบันการศึกษาเอกชนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก 

 

 
 

ภาพที่ 5.4  สวนแบงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา  มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 73. 

หมายเหต:ุ  เสนประแสดงถึงปท่ีเริ่มมีกองทุนฯ 
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ภาพที่ 5.5  สัดสวนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจําแนกตามประเภทสถาบันการศึกษา 

แหลงที่มา:  สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูล, 2549: 74. 

หมายเหต:ุ  1.  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐประเภทอ่ืนๆ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย 

ราชมงคล และสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนสาขาอาชีวศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

2.  เสนประแสดงถึงปท่ีเริ่มมีกองทุนฯ 

 

สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และอารียา มนัสบุญเพ่ิมพูน  (2549: 74) พิจารณาสวนแบงของ

นักศึกษาในระบบอุดมศึกษาท้ังหมดดังแสดงในภาพท่ี 5.5 พบวา โดยรวมแลวสัดสวนของนักศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคอนขางคงท่ี ในขณะท่ีสัดสวนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไมจํากัด

รับ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )  มีแนวโนมลดลง  แตสัดสวนของนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืนโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น การเปล่ียนแปลงดังกลาวนาจะเกิดจากการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

ราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัยในป 2545 ซ่ึงทําใหเกิดทางเลือกใหมสําหรับผูเรียนนอกจาก

มหาวิทยาลัยไมจํากัดรับและมหาวิทยาลัยเอกชน อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาการเปล่ียนแปลงดังกลาว

นั้นไมนาจะเกี่ยวของกับกองทุนฯ มากนัก 

ขอความขางตนช้ีวา กองทุนฯ อาจเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมทางเลือกทางการศึกษาใหแก

ผูเรียนจากการเกิดขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กหลังจากการตอตั้งกองทุนฯ  

จากตารางท่ี 5.15 แสดงถึงการกระจายผลประโยชนไปตามภูมิภาคตางๆ ช้ีใหเห็นวาจํานวน

ผูท่ีไดรับเงินกูจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 592,496 ราย คิดเปนรอยละ 33.09 รองลงมา 

กรุงเทพมหานครมีจํานวน 395,702 ราย คิดเปนรอยละ 22.10 ภาคเหนือมีจํานวน 326,616 ราย คิด
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เปนรอยละ 18.24 ภาคกลางมีจํานวน 215,251 ราย คิดเปนรอยละ 12.02 ภาคใตมีจํานวน 189,111 

ราย คิดเปนรอยละ 10.56 ภาคตะวันออกเปนภูมิภาคท่ีจํานวนผูกูไดรับเงินกูนอยท่ีสุดเพียง 71,507 

ราย คิดเปนรอยละ 3.99 และอ่ืนๆ หมายถึง ไมไดระบุไวชัดเจนวาเปนภูมิภาคใด คิดเปนรอยละ 

0.01 

 

ตารางท่ี 5.15  ผูท่ีไดรับเงินกูจําแนกตามภูมิภาคท่ีครบกําหนดชําระหนี้ในปการศึกษา 2545-2551 

 

ภูมิภาค จํานวนราย คิดเปนรอยละ 

กรุงเทพมหานคร 395,702 22.10 

กลาง 215,251 12.02 

เหนือ 326,616 18.24 

ตะวันออก 71,507 3.99 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 592,496 33.09 

ใต 189,111 10.56 

อ่ืนๆ 134 0.01 

รวม 1,790,817 100.00 

 

แหลงที่มา:  ธนาคารกรุงไทย, 2552. 

 

 จากตารางท่ี 5.16 แสดงใหเห็นถึงแตละจังหวัดตางๆ ในภูมิภาคท่ีผูไดรับเงินกู ภาคกลาง 

จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจํานวน 395,702 ราย คิดเปนรอยละ 

64.77 รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานีมีจํานวน 31,814 ราย คิดเปนรอยละ 5.21 จังหวัดนครสวรรคมี

จํานวน 31,719 ราย คิดเปนรอยละ 5.19 จังหวัดลพบุรีมีจํานวน 22,144 ราย คิดเปนรอยละ 3.62 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวน 15,826 ราย คิดเปนรอยละ 2.59 จังหวัดนครปฐมมีจํานวน 

14,586 ราย คิดเปนรอยละ 2.39 จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวน 12,232 ราย คิดเปนรอยละ 2.00 

ตามลําดับ จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูนอยท่ีสุด คือ จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวน 1,989 ราย และ จังหวัด

สมุทรสงครามมีจํานวน 2,034 ราย คิดเปนรอยละ 0.33 เทากัน 

 ภาคเหนือ จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหมมีจํานวน 77,225 รายคิด

เปนรอยละ 23.64 รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลกมีจํานวน 39,891 ราย คิดเปนรอยละ 12.21 จังหวัด

เชียงรายมีจํานวน 35,745 ราย คิดเปนรอยละ 10.94 จังหวัดลําปางมีจํานวน 35,578 ราย คิดเปนรอย
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ละ 10.89 ตามลําดับ จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูนอยท่ีสุด คือ จังหวัดแมฮองสอนมีจํานวน 4,336 ราย 

คิดเปนรอยละ 1.33 

 ภาคตะวันออก จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ จังหวัดชลบุรีมีจํานวน 28,224 ราย คิด

เปนรอยละ 39.47 รองลงมา คือ จังหวัดฉะเชงิเทรามีจํานวน 9,574 ราย คิดเปนรอยละ 13.39 จังหวัด

จันทบุรีมีจํานวน 8,918 ราย คิดเปนรอยละ 12.47 จังหวัดสระแกวมีจํานวน 7,827 ราย คิดเปนรอย

ละ 10.95 จังหวัดระยองมีจํานวน 7,534 ราย คิดเปนรอยละ 10.54 จังหวัดปราจีนบุรีมีจํานวน 7,335 

ราย คิดเปนรอยละ 10.26 จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูนอยท่ีสุด คือ จังหวัดตราดมีจํานวน 2,095 ราย คิด

เปนรอยละ 2.93 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ จังหวัดขอนแกนมีจํานวน 

70,549 ราย คิดเปนรอยละ 11.91 รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมามีจํานวน 63,108 ราย คิดเปน

รอยละ 10.65 จังหวัดอุบลราชธานีมีจํานวน 55,963 ราย คิดเปนรอยละ 9.45 จังหวัดมหาสารคามมี

จํานวน 47,567 ราย คิดเปนรอยละ 8.03 จังหวัดอุดรธานีมีจํานวน 45,316 ราย คิดเปนรอยละ 7.65 

ตามลําดับ จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูนอยท่ีสุด คือ จังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวน 9,050 ราย และจังหวัด

หนองบัวลําภูมีจาํนวน 9,084 ราย คิดเปนรอยละ 1.53 เทากัน 

 ภาคใต จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจํานวน 44,525 ราย 

คิดเปนรอยละ 23.54 รองลงมา คือ จังหวัดสงขลามีจํานวน 40,539 ราย คิดเปนรอยละ 21.44 จังหวัด

สุราษฎรธานีมีจํานวน 19,022 ราย คิดเปนรอยละ 10.06 จังหวัดยะลามีจํานวน 13,650 ราย คิดเปน

รอยละ 7.22 จังหวัดตรังมีจํานวน 11,774 ราย คิดเปนรอยละ 6.23 จังหวัดปตตานีมีจํานวน 11,092 

ราย คิดเปนรอยละ 5.87 จังหวัดท่ีผูท่ีไดรับเงินกูนอยท่ีสุด คือ จังหวัดพังงามีจํานวน 2,635 ราย คิด

เปนรอยละ 1.39 

 

ตารางท่ี 5.16  ผูท่ีไดรับเงินกูจําแนกตามจังหวดัท่ีครบกําหนดชําระหนี้ในปการศึกษา 2545-2551 

 

จังหวัด จํานวนราย คิดเปนรอยละ 

ภาคกลาง   

กรุงเทพมหานคร 395,702 64.77 

สมุทรปราการ 9,626 1.58 

นนทบุรี 5,000 0.82 

ปทุมธานี 31,814 5.21 

พระนครศรีอยุธยา 15,826 2.59 
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ตารางท่ี 5.16   (ตอ) 
 

จังหวัด จํานวนราย คิดเปนรอยละ 

อางทอง 4,570 0.75 

ลพบุรี 22,144 3.62 

สิงหบุรี 4,416 0.72 

ชัยนาท 3,979 0.65 

สระบุร ี 10,694 1.75 

นครนายก 4,581 0.75 

นครสวรรค 31,719 5.19 

อุทัยธานี 7,742 1.27 

ราชบุร ี 13,194 2.16 

กาญจนบุร ี 12,2232 2.00 

สุพรรณบุร ี 9,600 1.57 

สมุทรสาคร 1,989 0.33 

สมุทรสงคราม 2,034 0.33 

นครปฐม 14,586 2.39 

เพชรบุร ี 9,505 1.56 

รวม 610,953 100.00 

ภาคเหนือ   

เชียงใหม 77,225 23.64 

ลําพูน 10,477 3.21 

ลําปาง 35,578 10.89 

อุตรดิตถ 19,587 6.00 

แพร 12,587 3.85 

นาน 14,295 4.38 

พะเยา 12,511 3.83 

เชียงราย 35,745 10.94 

แมฮองสอน 4,336 1.33 

กําแพงเพชร 16,271 4.98 

ตาก 7,726 2.37 

สุโขทัย 11,927 3.65 
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ตารางท่ี 5.16   (ตอ) 
 

จังหวัด จํานวนราย คิดเปนรอยละ 

พิษณุโลก 39,891 12.21 

พิจิตร 9,305 2.85 

เพชรบูรณ 19,155 5.86 

รวม 326,616 100.00 

ภาคตะวันออก   

ชลบุร ี 28,224 39.47 

ระยอง 7,534 10.54 

จันทบุร ี 8,918 12.47 

ตราด 2,095 2.93 

ฉะเชิงเทรา 9,574 13.39 

ปราจีนบุร ี 7,335 10.26 

สระแกว 7,827 10.95 

รวม 71,507 100.00 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

นครราชสีมา 63,108 10.65 

บุรีรัมย 39,148 6.61 

สุรินทร 31,033 5.24 

ศรีสะเกษ 30,930 5.22 

อุบลราชธานี 55,963 9.45 

ยโสธร 14,021 2.37 

ชัยภูมิ 21,451 3.62 

อํานาจเจริญ 9,050 1.53 

หนองบัวลําภู 9,084 1.53 

ขอนแกน 70,549 11.91 

อุดรธานี 45,316 7.65 

เลย 18,032 3.04 

หนองคาย 16,990 2.87 

มหาสารคาม 47,567 8.03 
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ตารางท่ี 5.16   (ตอ) 
 

จังหวัด จํานวนราย คิดเปนรอยละ 

รอยเอ็ด 30,386 5.13 

กาฬสินธุ 27,974 4.72 

สกลนคร 33,721 5.69 

นครพนม 16,906 2.85 

มุกดาหาร 11,267 1.90 

รวม 592,496 100.00 

ภาคใต   

ประจวบคีรีขันธ 4,680 2.47 

นครศรีธรรมราช 44,525 23.54 

กระบ่ี 4,786 2.53 

พังงา 2,635 1.39 

ภูเก็ต 9,065 4.79 

สุราษฎรธานี 19,022 10.06 

ระนอง 3,192 1.69 

ชุมพร 6,455 3.41 

สงขลา 40,539 21.44 

สตูล 2,715 1.44 

ตรัง 11,774 6.23 

พัทลุง 7,937 4.20 

ปตตานี 11,092 5.87 

ยะลา 13,650 7.22 

นราธิวาส 7,044 3.72 

รวม 189,111 100.00 

อ่ืนๆ 134 100.00 

รวมท้ังส้ิน 1,790,817 100.00 

 

แหลงที่มา:  ธนาคารกรุงไทย, 2552. 
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 จากตารางท่ี 5.17 แสดงใหเห็นวาผูท่ีไดรับเงินกูในระดับอุดมศึกษาสังเกตไดวาจํานวนผูท่ี

ไดรับเงินกูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจากเขตกรุงเทพมหานคร

มีจํานวนมากท่ีสุด รวม 321,105 ราย เฉล่ียรอยละ 41.36 รองลงมา คือ สถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 155,632 ราย เฉล่ียรอยละ 20.05 สถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคเหนือ 

มีจํานวน 120,867 ราย เฉล่ียรอยละ 15.57 สถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคกลาง มีจํานวน 94,208 ราย 

เฉล่ียรอยละ 12.13 สถาบันอุดมศึกษาจากภูมิภาคใต มีจํานวน 67,016 ราย เฉล่ียรอยละ 8.63 และผูท่ี

ไดรับเงินกูในสถาบันอุดมศึกษาจากภาคตะวันออก มีจํานวนนอยท่ีสุดเพียง 17,538 ราย คิดเปนรอย

ละ 2.26 

 

ตารางท่ี 5.17  จํานวนผูท่ีไดรับเงินกูจําแนกตามภูมิภาคในระดับอุดมศึกษาท่ีครบกําหนดชําระหนี้

ในปการศึกษา 2545-2551 

 

ภูมิภาค 

สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 

จํานวนราย 

สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

จํานวนราย 

สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน

จํานวนราย 

รวม รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 193,128 127,977 - 321,105 41.36 

กลาง 70,046 23,994 168 94,208 12.13 

เหนือ 106,463 14,390 14 120,867 15.57 

ตะวันออก 17,364 174 - 17,538 2.26 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 127,000 28,306 326 155,632 20.05 

ใต 54,023 12,869 124 67,016 8.63 

รวมท้ังส้ิน 568,024 207,710 623 776,366 100.00 

 

แหลงที่มา: ธนาคารกรุงไทย, 2552. 

 

จากตารางท่ี 5.18 แสดงจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูจําแนกตามสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ัง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงสังกัดใน

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปรากฏวาในสถาบันการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุดถึง 108,392 ราย 

คิดเปนรอยละ 26.10 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีจํานวน 11,329 ราย เฉล่ียรอยละ 

2.73 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีจํานวน 8,543 ราย เฉล่ียรอยละ 
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2.06 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจํานวน 7,382 ราย เฉล่ียรอยละ 1.78  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร มีจํานวน 6,956 ราย เฉล่ียรอยละ 1.67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มี

จํานวน 6,082 ราย เฉล่ียรอยละ 1.46 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีจํานวน 5,923 ราย เฉล่ียรอย

ละ 1.43 ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม มีจํานวน 23,063 ราย คิดเปนรอยละ 5.55 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีจํานวน 

17,960 เฉล่ียรอยละ 4.32 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มีจํานวน 17,940 ราย เฉล่ียรอยละ 4.32 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีจํานวน 10,773 ราย เฉล่ียรอยละ 2.59 มหาวิทยาลัยสยาม มีจํานวน 

10,702 ราย เฉล่ียรอยละ 2.58 ตามลําดับ 

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีจํานวนผูไดรับเงินกูมาก

ท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีจํานวน 11,469 ราย คิดเปนรอยละ 

2.85 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีจํานวน 8,482 ราย เฉล่ียรอยละ 2.11 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีจํานวน 5,298 ราย เฉล่ียรอยละ 1.32 มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวน 

5,164 ราย เฉล่ียรอยละ 1.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ 4,735 ราย เฉล่ียรอยละ 1.18 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีจํานวน 4,195 ราย เฉล่ียรอยละ 1.04 ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจํานวนท่ีมีผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มีจํานวน 7,038 คิดเปนรอยละ 

1.75 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีจํานวน 4,641 ราย เฉล่ียรอยละ 1.15 

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มีจํานวน 3,098 ราย เฉล่ียรอยละ 0.77 มหาวิทยาลัยเจาพระยา มีจํานวน 

2,771 ราย เฉล่ียรอยละ 0.69 มหาวิทยาลัยภาคกลาง มีจํานวน 2,678 ราย เฉล่ียรอยละ 0.67 

ตามลําดับ มีสถาบันวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีเพียงสถาบันเดียว มีจํานวน 168 ราย เฉล่ียรอยละ 0.04  

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคเหนือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีจํานวนผูไดรับเงินกูมาก

ท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีจํานวน 14,579 ราย คิดเปนรอยละ 12.06 รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวน 11,590 ราย เฉล่ียรอยละ 9.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มี

จํานวน 10,003 ราย เฉล่ียรอยละ 8.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีจํานวน 9,338 ราย เฉล่ียรอยละ 

7.73 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีจํานวน 9,267 ราย เฉล่ียรอยละ 7.67 มหาวิทยาลัยนเรศวร มี

จํานวน 9,111 ราย เฉล่ียรอยละ 7.54 ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจํานวนผูท่ีไดรับเงินกู

มากท่ีสุด  คือ  มหาวิทยาลัยพายัพ  มีจํานวน  8,314 ราย  คิดเปนรอยละ 6.88 รองลงมา 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทิรน มีจํานวน 2,623 ราย เฉล่ียรอยละ 2.17 มหาวิทยาลัยโยนก มีจํานวน 2,265 

ราย เฉล่ียรอยละ 1.87 วิทยาลัยพิษณุโลก มีจํานวน 169 ราย เฉล่ียรอยละ 0.14 วิทยาลัยเชียงราย มี

จํานวน 140 ราย เฉล่ียรอยละ 0.12 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง มีจํานวน 58 ราย เฉล่ียรอยละ 0.05 



 113 

ตามลําดับ สถาบันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน มีจํานวน 10 ราย เฉล่ียรอยละ 0.008 และ

สถาบันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก มีจํานวน 4 ราย เฉล่ียรอยละ 0.003 

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันออก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีจํานวนผูไดรับเงินกู

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจํานวน 6,895 ราย คิดเปนรอยละ 39.31 รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจํานวน 2,772 ราย คิดเปนรอยละ 15.81 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร มีจํานวน 2,680 ราย เฉล่ียรอยละ 15.28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะ

เกษตรศาสตร บางพระ มีจํานวน 2,288 ราย เฉล่ียรอยละ 13.05 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยเขตจันทบุรี  มีจํานวน 1,465 ราย เฉล่ียรอยละ 8.35 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาลัยเขตศรีราชา 1,264 ราย เฉล่ียรอยละ 7.21 ตามลําดับ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนระยอง มี

จํานวน 160 ราย เฉล่ียรอยละ 0.91 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยเอเซียน มีจํานวน 14 ราย เฉล่ียรอยละ 

0.08 

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีจํานวนผู

ไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจํานวน 13,983 ราย คิดเปนรอยละ 8.98 

รองลงมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจํานวน 12,353 ราย เฉล่ียรอยละ 7.94 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย มีจํานวน 12,155 ราย เฉล่ียรอยละ 7.81 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวน 11,790 ราย 

เฉล่ียรอยละ 7.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจํานวน 11,687 ราย เฉล่ียรอยละ 7.51 

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี มีจํานวน 9,976 ราย เฉล่ียรอยละ 6.41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มี

จํานวน 8,961 ราย เฉล่ียรอยละ 5.76 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจํานวน 7,628 ราย เฉล่ียรอยละ 

4.90 ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 12,629 ราย คิดเปนรอยละ 8.11 รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล มีจํานวน 6,583 ราย เฉล่ียรอยละ 4.23 มหาวิทยาลัยราชธานี มีจํานวน 3,922 ราย เฉล่ียรอย

ละ 2.52 วิทยาลัยสันตพล มีจํานวน 1,637 ราย เฉล่ียรอยละ 1.05 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ มี

จํานวน 1,488 ราย เฉล่ียรอยละ 0.96 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มีจํานวน 1,325 ราย 

เฉล่ียรอยละ 0.85 สถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ีมีจํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ สถาบันวิทยาลัย

ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย มีจํานวน 198 ราย เฉล่ียรอยละ 0.13 รองลงมา คือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

มุกดาหาร มีจํานวน 119 ราย เฉล่ียรอยละ 0.08 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู มี

จํานวน 9 ราย เฉล่ียรอยละ 0.006 

สถาบันการศึกษาในภูมิภาคใต สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีจํานวนผูไดรับเงินกูมากท่ีสุด 

คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มีจํานวน 6,091 ราย คิดเปนรอยละ 9.09 
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รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีจํานวน 5,822 ราย เฉล่ียรอยละ 8.69 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจํานวน 5,599 ราย เฉล่ียรอยละ 8.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มี

จํานวน 5,553 ราย เฉล่ียรอยละ 8.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจํานวน 5,054 ราย เฉล่ียรอยละ 

7.54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีจํานวน 4,694 ราย เฉล่ียรอยละ 7.00 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจํานวน 4,691 ราย เฉล่ียรอยละ 7.00 ตามลําดับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมี

จํานวนผูท่ีไดรับเงินกูมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มีจํานวน 6,395 ราย คิดเปนรอยละ 9.54 

รองลงมา คือ วิทยาลัยศรีโสภณ มีจํานวน 2,739 ราย เฉล่ียรอยละ 4.09 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต มี

จํานวน 2,108 ราย เฉล่ียรอยละ 3.15 วิทยาลัยตาป มีจํานวน 1,627 ราย เฉล่ียรอยละ 2.43 ตามลําดับ 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีเพียงสถาบันวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสสถาบันเดียว มีจํานวน 124 

ราย เฉล่ียรอยละ 0.19  

 

ตารางท่ี 5.18  จํานวนผูท่ีไดรับเงินกูจําแนกตามสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีครบกําหนดชําระ

หนี้ในปการศึกษา 2545-2551 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

ภาคกลาง    

กรุงเทพมหานคร ภาครัฐ   

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2,476 0.60 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 5,540 1.33 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4,649 1.12 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 6,082 1.46 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 188 0.05 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 769 0.19 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

8,543 2.06 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 5,663 1.36 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6,956 1.67 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 5,923 1.43 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

วิทยาเขตบพิตรพิมุข 

725 0.17 

 



 115 

ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

วิทยาเขตเพาะชาง 

658 0.16 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิทยาเขตพระนครเหนือ 

1,001 0.24 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

1,410 0.34 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิทยาเขตโชติเวช 

595 0.14 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

วิทยาเขตเทเวศร 

464 0.11 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 

484 0.12 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  

2 0.0005 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตอุเทนถวาย 

206 0.05 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

1,100 0.26 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ 

1,046 0.25 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

2,325 0.56 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิทยาเขตพระนครใต 

1,060 0.26 

 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 1,178 0.28 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 3,240 0.78 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 11,329 2.73 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7,382 1.78 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3,562 0.86 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 108,392 26.10 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 180 0.04 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8,314 2.00 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23,063 5.55 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 6,633 1.60 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 17,960 4.32 

 มหาวิทยาลัยสยาม 10,702 2.58 

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2,199 0.53 

 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10,773 2.59 

 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 17,940 4.32 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 8,735 2.11 

 มหาวิทยาลัยเกริก 3,349 0.81 

 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 6,987 1.68 

 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 2,233 0.54 

 มหาวิทยาลัยธนบุรี 3,681 0.89 

 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 49 0.01 

 วิทยาลัยรัชตภาคย 416 0.10 

 วิทยาลัยเซนตหลุยส 385 0.09 

 วิทยาลัยทองสุข 938 0.23 

 วิทยาลัยดุสิตธานี 295 0.07 

 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 1,159 0.28 

 วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 1,464 0.35 

 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 683 0.16 

 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 1 0.0002 

นนทบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

11,469 2.76 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วิทยาลัยเขตนนทบุรี 

856 0.21 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยราชพฤกษ 1 0.0002 

นครปฐม ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยมหิดล 5,164 1.24 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2,468 0.59 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 

สนามจันทร 

1,984 0.48 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3,871 0.93 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

วิทยาเขตศาลายา 

405 0.10 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1,335 0.32 

 วิทยาลัยแสงธรรม 89 0.02 

ปทุมธานี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 4,735 1.14 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

วิทยาเขตปทุมธาน ี

1,397 0.34 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะวิทยาศาสตร 

332 0.08 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะศึกษาศาสตร 

153 0.04 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะศิลปกรรม 

927 0.22 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

236 0.06 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะนาฏศิลปและดุริยางค 

501 0.12 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

1,275 0.31 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะศิลปะศาสตร 

200 0.05 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะคหกรรมศาสตร 

1,29 0.31 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

207 0.05 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยรังสิต 7,038 1.69 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 3,098 0.75 

 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 1,362 0.33 

นครนายก ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยเซนตเทเรซา อินติ 17 0.004 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วิทยาเขตอยุธยา หันตรา 

2,037 0.50 

สมุทรปราการ ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4,641 1.12 

พระนครศรีอยุธยา ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2,819 0.68 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วิทยาเขตอยุธยา วาสุกร ี

2,197 0.53 

สุพรรณบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

871 0.21 

 มหาวิทยาลัยโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

ม.เกษตรศาสตร 

52 0.01 

ลพบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3,289 0.79 

เพชรบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 5,298 1.28 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

กาญจนบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4,195 1.01 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 964 0.23 

ราชบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 3,332 0.80 

นครสวรรค ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 8,482 2.04 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2,678 0.64 

 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 2,771 0.67 

อุทัยธานี ภาครัฐ   

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี 168 0.04 

 รวม 415,313 100.00 

ภาคเหนือ    

เชียงใหม ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 11,590 9.59 

 มหาวิทยาลัยแมโจ 8,678 7.18 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตลานนา 

4 0.003 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 10,003 8.28 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตภาคพายัพ 

4,659 3.85 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยพายัพ 8,314 6.88 

 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 2,623 2.17 

 มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 821 0.68 

เชียงราย ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 14,579 12.06 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 764 0.63 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตเชียงราย 

943 0.78 

 ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยเชียงราย 140 0.12 

แมฮองสอน ภาครัฐ   

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน 10 0.008 

ลําปาง ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 9,338 7.73 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตลําปาง 

2,125 1.76 

 ภาคเอกชน 58 0.05 

 มหาวิทยาลัยโยนก 2,265 1.87 

 วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง 2,125 1.76 

พิษณุโลก ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9,111 7.54 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6,764 5.60 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตพิษณุโลก 447 0.37 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2,797 2.31 

 ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยพิษณุโลก 169 0.14 

อุตรดิตถ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 9,267 7.67 

เพชรบูรณ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 5,408 4.47 

กําแพงเพชร ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 5,814 4.81 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

นาน ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตนาน 

2,148 1.78 

ตาก ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

วิทยาเขตตาก 

2,024 1.67 

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตาก 4 5.60 

 รวม 120,867 0.37 

ภาคตะวันออก    

ฉะเชิงเทรา ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 2,680 2.31 

ชลบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยบูรพา 6,895 0.14 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 1,264 7.67 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2,288 4.47 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยเอเซียน 14 4.81 

ระยอง ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 160 1.78 

จันทบุรี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 2,772 1.67 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

วิทยาเขตจันทบุรี 

1,465 8.35 

 รวม 10,643 100.00 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

ขอนแกน ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 11,790 7.58 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 62 0.04 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตขอนแกน 

2,098 1.35 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,629 8.11 

 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 626 0.40 

 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 1,488 0.96 

นครราชสีมา ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 3,611 2.32 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7,125 4.58 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,365 2.16 

 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 6,583 4.23 

 วิทยาลัยนครราชสีมา 96 0.06 

ชัยภูมิ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 616 0.40 

บุรีรัมย ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 12,155 7.81 

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย 198 0.13 

มหาสารคาม ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13,983 8.98 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11,687 7.51 

อุบลราชธานี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3,622 2.33 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12,353 7.94 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยราชธานี 3,922 2.52 

อุดรธานี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 9,976 6.41 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 1,325 0.85 

 วิทยาลัยสันตพล 1,637 1.05 

สุรินทร ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 8,961 5.76 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร 

3,604 2.32 

เลย ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5,490 3.53 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตศรีลานชาง 

27 0.02 

สกลนคร ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 

เฉลิมพระเกียรติสกลนคร 

852 0.55 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 7,628 4.90 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสกลนคร 

1,380 0.89 

กาฬสินธุ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 401 0.26 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ 6 0.004 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตกาฬสินธุ 

3,693 2.37 

ศรีสะเกษ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1,140 0.73 

นครพนม ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 380 0.24 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 

 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

รอยเอ็ด ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 848 0.54 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตรอยเอ็ด 

147 0.09 

มุกดาหาร ภาครัฐ   

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 119 0.08 

หนองบัวลําภู ภาครัฐ   

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลําภู 9 0.006 

 รวม 155,632 100.00 

ภาคใต    

ประจวบคีรีขันธ ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  

วิทยาเขตวังไกลกังวล 

1,300 1.94 

ภูเก็ต ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต 575 0.86 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 4,110 6.13 

นครศรีธรรมราช ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2,381 3.55 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 

23 0.03 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 5,822 8.69 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2,077 3.10 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตศรีวิชัย 

73 0.11 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช 

1,580 2.36 

 ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยศรีโสภณ 2,739 4.09 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 2,108 3.15 
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ตารางท่ี 5.18  (ตอ) 
 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
จํานวนราย รอยละ 

สงขลา ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 6,091 9.09 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 4,691 7.00 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 5,054 7.54 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

วิทยาเขตภาคใต 

2,403 3.59 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1,132 1.69 

 ภาคเอกชน   

 มหาวิทยาลัยหาดใหญ 6,395 9.54 

สุราษฎรธานี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี

147 0.22 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษา 

สุราษฎรธาน ี

248 0.37 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี 5,553 8.29 

 ภาคเอกชน   

 วิทยาลัยตาป 1,627 2.43 

ตรัง ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง 353 0.53 

ยะลา ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5,599 8.35 

ปตตานี ภาครัฐ   

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 4,694 7.00 

นราธิวาส ภาครัฐ    

 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 117 0.17 

 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส 124 0.19 

 

แหลงที่มา: ธนาคารกรุงไทย, 2552. 

 



บทท่ี 6 

 

ผลการวิเคราะห 
 

ผลการศึกษาเรื่อง  “การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  กรณีศึกษา   สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา”  ไดทําการ

วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  ไดผลการศึกษาดังนี ้

6.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

6.2  การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551 

 6.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

6.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ผลจากตารางท่ี  6.1  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน  

400  คน  ไดผลการศึกษาดังนี้   

 เพศ  ตัวอยางเปนชาย  จํานวน  175  คน  คิดเปนรอยละ  43.8  หญิง  จํานวน  225  คน  รอย

ละ  56.3 

ชั้นป  ตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูในช้ันปท่ี  2  จํานวน  109  คน  คิดเปนรอยละ  27.3  

รองลงมาคือ  ช้ันปท่ี  3   จํานวน  96  คน  คิดเปนรอยละ  24.0  ช้ันปท่ี  1  จํานวน  95  คน  คิดเปน

รอยละ  23.8  ช้ันปท่ี  4  จํานวน  92  คน  คิดเปนรอยละ  23.0  และท่ีนอยท่ีสุดคือ  ช้ันปท่ี  5  

จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  2.0   

ภูมิลําเนาเดิม  ตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  จํานวน  

273  คน  คิดเปนรอยละ  68.3  และมีภูมิลําเนาเดิมอยูในตางจังหวัด  จํานวน  116  คน  คิดเปนรอย

ละ  29.0   

จํานวนพ่ีนองในครอบครัว  (รวมนักศึกษาดวย)  ตัวอยางสวนใหญมีพ่ีนองจํานวน  2 – 3  

คน  จาํนวน  241  คน  คิดเปนรอยละ  60.3    รองลงมาคือ  มีพ่ีนองจํานวน  4 – 5  คน  จํานวน   83  
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คน  คิดเปนรอยละ  20.8    มีพ่ีนองจํานวน  1  คน  จํานวน  66  คน  คิดเปนรอยละ  16.5  และท่ีนอย

ท่ีสุดคือ   มีพ่ีนองตั้งแต 6  คนขึ้นไป  จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ  2.3   

คุณวุฒิทางการศึกษาของผูปกครอง   ตัวอยางสวนใหญผูปกครองมีการศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี  จํานวน  166  คน  คิดเปนรอยละ  41.5   รองลงมาคือ  ระดับมัธยมศึกษา/ปวส.  จํานวน  

135  คน  คิดเปนรอยละ  33.8  ระดับประถมศึกษา  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  21.0   และท่ี

นอยท่ีสุดคือ  ระดับสูงกวาปริญญาตรี  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.8   

อาชีพของผูปกครอง  ตัวอยางสวนใหญผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง  จํานวน  152  คน  

คิดเปนรอยละ  38.0  รองลงมาคือ  อาชีพคาขาย  จํานวน  119  คน  คิดเปนรอยละ  29.8  อาชีพ 

เกษตรกร  จํานวน  102  คน  คิดเปนรอยละ  25.5 และท่ีนอยท่ีสุดคือ  ผูปกครองเกษียณจากงาน  

จํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  1.5 

รายไดของครอบครัว  ตัวอยางสวนใหญครอบครัวมีรายไดมากกวา  5,000 บาท  จํานวน  

287  คน  คิดเปนรอยละ  71.8  รองลงมาคือ  มีรายได  2,000 – 5,000  บาท  จํานวน  97  คน  คิดเปน

รอยละ  24.3  และท่ีนอยท่ีสุดคือ  นอยกวา  2,000  บาท  จํานวน  15  คน  คิดเปนรอยละ  3.8  

 

ตารางท่ี  6.1  รอยละของขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลท่ีตอบแบบสอบถาม   

 

รอยละของขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

      ชาย 175 43.8 

      หญิง 225 56.3 

รวม 400 100.0 

ชั้นป   

     ปท่ี  1 95 23.8 

     ปท่ี  2 109 27.3 

     ปท่ี  3 96 24.0 

     ปท่ี  4 92 23.0 

     ปท่ี  5 8 2.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  6.1  (ตอ) 

 

รอยละของขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนาเดิม   

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล 273 68.3 

    ตางจังหวัด 116 29.0 

    ไมตอบ 11 2.8 

รวม 400 100.0 

จํานวนพ่ีนองในครอบครัว (รวมนักศึกษาดวย)   

     1  คน 66 16.5 

     2 – 3  คน 241 60.3 

     4 – 5  คน 83 20.8 

     ตั้งแต  6  คนขึ้นไป 9 2.3 

     ไมตอบ 1 .3 

รวม 400 100.0 

คุณวุฒิทางการศึกษาของผูปกครอง   

     ประถมศึกษา 84 21.0 

     มัธยมศึกษา/ปวส. 135 33.8 

     ปริญญาตรี 166 41.5 

     สูงกวาปริญญาตร ี 15 3.8 

รวม 400 100.0 

อาชีพของผูปกครอง   

     เกษตรกร 102 25.5 

     ลูกจาง/รับจาง 152 38.0 

     คาขาย 119 29.8 

     ผูปกครองเกษียณจากงาน 6 1.5 

     ไมตอบ 21 5.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  6.1  (ตอ) 

 

รอยละของขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

รายไดของครอบครัว   

     นอยกวา  2,000 บาท 15 3.8 

     2,000 – 5,000  บาท 97 24.3 

     มากกวา  5,000  บาท 287 71.8 

     ไมตอบ 1 0.3 

รวม 400 100.0 

 

6.2  การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551 

  

จากตารางท่ี  6.2  พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

กองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุน ฯ 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.00)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนด

เง่ือนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุน ฯ มากท่ีสุดคือ  เรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิ

ไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม  (Χ  =  3.03)  รองลงมาคือ  เรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของ

ครอบครัวมีความเหมาะสม (Χ  =  2.99)  และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ   เรื่องคุณสมบัติของผูค้ํา

ประกันมีความเหมาะสมในการค้ําประกัน (Χ  =  2.98)    
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ตารางท่ี  6.2  แสดงรอยละ  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุน ฯ  

 

ระดับความคิดเห็น 
ดานการกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
มาก

ท่ีสุด 

มาก นอย นอย

ท่ีสุด 

ไม

ตอบ 
Χ  S.D ระดับ 

1.   คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม 

21.3 60.8 17.8 0.3 - 3.03 0.63 มาก 

2.  คุณสมบัติของผูรับรองรายไดของ

ครอบครัว  เชน  หนาท่ี      ตําแหนง  

คุณวุฒิ ฯลฯ  มีความเหมาะสม 

21.0 57.3 21.8 - - 2.99 0.65 ปาน

กลาง 

3.  คุณสมบัติของผูคํ้าประกัน  เชน  

ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมใน

การคํ้าประกัน 

21.0 56.3 21.8 0.8 0.3 2.98 0.68 ปาน

กลาง 

โดยรวม 
     3.00 0.56 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  6.3  พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

กองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (Χ  = 2.82)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอ

กูยืมมากท่ีสุดคือ  เรื่องความสะดวกในขั้นตอนของการขอกูเงินมีความเหมาะสม (Χ  =  2.92)  

รองลงมาคือ  เรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา  มีการพัฒนา  มีความเหมาะสมและมีความ

ทันสมัย (Χ  =  2.87)  และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ   เรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก  ทาทีและ

มารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม  (Χ  =  2.75)    
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ตารางท่ี  6.3  แสดงรอยละ  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขกระบวนการ

ขอกูยืม  
 

ระดับความคิดเห็น 
ดานการกําหนดเง่ือนไข 

กระบวนการขอกูยืม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก นอย นอย

ท่ีสุด 

ไม

ตอบ 
Χ  S.D ระดับ 

1.  ความสะดวกในข้ันตอนของการ

ขอกูเงินมีความเหมาะสม 

23.3 48.5 26.0 2.3 - 2.92 0.76 ปาน

กลาง 

2.  ระบบการบริการมีความกาวหนา  

มีการพัฒนา  มีความเหมาะสมและ 

มีความทันสมัย 

18.5 54.0 24.3 3.3 - 2.87 0.73 ปาน

กลาง 

3.  ข้ันตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

21.0 46.3 27.5 4.8 0.5 2.85 0.73 ปาน

กลาง 
4.  เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ 

เอาใจใสในการชวยแกปญหา  และ

ใหขอเสนอแนะแกผูกู 

17.5 51.0 25.8 5.8 - 2.80 0.79 ปาน

กลาง 

5.  เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู 

17.5 47.5 28.5 6.5 - 2.76 0.81 ปาน

กลาง 

6.  เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก  

ทาทีและมารยาทในการบริการท่ี

เหมาะสม 

19.0 44.8 28.8 7.5 - 2.75 0.84 ปาน

กลาง 

โดยรวม 
     2.82 0.67 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  6.4  พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

กองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงินใหกูยืม  โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ  = 2.94)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืมมากท่ีสุด

คือ  เรือ่งเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอคาใชจายจริง (Χ  =  
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2.97)  รองลงมาคือ  เรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริง (Χ  =  2.95) และ

ท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ   เรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน (Χ  

=  2.90)    

 
ตารางท่ี  6.4  แสดงรอยละ  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงินใหกูยืม   

 

ระดับความคิดเห็น 
ดานการกําหนดเง่ือนไข 

วงเงินใหกูยืม   
มาก

ท่ีสุด 

มาก นอย นอย

ท่ีสุด 

ไม

ตอบ 
Χ  S.D ระดับ 

1.  เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริง 

16.3 53.0 24.0 3.3 3.5 2.92 0.81 ปาน

กลาง 
2.  เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริง 

18.0 51.5 24.3 2.3 4.0 2.97 0.82 ปาน

กลาง 

3.  เงินกูเพ่ือคาใชจายในการครอง

ชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน 

15.0 52.3 27.3 2.0 3.5 2.90 0.79 ปาน

กลาง 

โดยรวม 
     2.94 0.76 ปาน

กลาง 
 

จากตารางท่ี  6.5  พบวา  กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ 

กองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ  = 2.93)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมมากท่ีสุด

คือ  เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม (Χ  =  2.97)  รองลงมาคือ  เรื่องระยะเวลาการ

ชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม (Χ  =  2.95) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ   เรื่องเงินกูมีการออกท่ี

ตรงเวลา  และตรงตามความตองการใช (Χ  =  2.90)    
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ตารางท่ี  6.5  แสดงรอยละ  คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุน ฯ ในปการศึกษา 2551  ดานการกําหนดเง่ือนไขของเงินให

กูยืม 

 

ระดับความคิดเห็น 
ดานการกําหนดเง่ือนไข 

ของเงินใหกูยืม 
มาก

ท่ีสุด 

มาก นอย นอย

ท่ีสุด 

ไม

ตอบ 
Χ  S.D ระดับ 

1.  เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา  และ

ตรงตามความตองการใช 

19.3 44.5 28.3 4.3 - 2.90 0.88 ปาน

กลาง 
2.  ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมี

ความเหมาะสม 

16.5 50.3 28.0 1.5 - 2.93 0.80 ปาน

กลาง 
3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

18.8 49.8 25.5 2.5 3.5 2.95 0.82 ปาน

กลาง 

โดยรวม 
     2.93 0.76 ปาน

กลาง 
 

6.3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

 6.3.1  เกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์กูยืมเงิน 

1)  เกณฑคุณสมบัติมีความเหมาะสมสมควรใหมีการปฏิบัติตอไป 

2)  เกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิกูยืมเงินมีมากเกินไปและไมมีการตรวจสอบได 

3)  ควรมีเกณฑใหมากกวานี้ ควรมีเกณฑการกูเงินไมใหปลอยงายเกินไป 

4)  ควรปรับเกณฑ ดานรายไดของผูค้ําประกันใหมากกวานี้ เพ่ือผูกูจะไดสิทธิอยาง

เต็มท่ี   

5)  ควรพิจารณาผูท่ีมีตามเดือดรอนกอน 

6)  ควรท่ีจะใหบุคคลหรือนักศึกษาท่ีมีรายไดนอยหรือนักศึกษาท่ีเปนลูกขาราชการท่ี

ควรจะใหกู  เพราะบางครั้งลูกขาราชการบางครั้งเขาอาจจะมีบิดาหรือมารดาเพียงบุคคลเดียวตองหา

เงินเพียงคนเดียวจึงตองใหมีการยืมเงินท่ีใหลูกขาราชการสามารถกูยืมไดเพ่ือท่ีจะไดแบงเบาภาระ 

บิดามารดาของเขาดวย 

7)  ควรจะใหมีการกูยืมอยางเสมอภาคกับไมควรเลือกคนใดคนหนึ่ง 
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8.  นักศึกษาหรือนักเรียนทุกคนท่ีอยากจะกูและมีความตั้งใจท่ีจะเรียนควรจะให

นักศึกษาทุกคนยื่นเรื่องไดกูทุกคน 

9)  มีการสัมภาษณคุณสมบัต ิ

 

6.3.2  ขั้นตอนการยื่นเร่ืองขอกูยืม 

1)  ขั้นตอนคอนขางยุงยาก มีขั้นตอนมากเกินไป ไมคอยสะดวกในการทําเรื่องกูยืม

เทาใดนัก 

2)  ควรจัดสถานท่ี วัน เวลา ในวันยื่นเรื่องใหมีความพรอม ลดขั้นตอนในการทํางาน 

เพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว 

3)  เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีไมเหมะสมควรมีจิตใจบริการมากกวานี้และควรมีจิตใจ

บริการมากกวานี้ และควรปฏิบัติและใหเหมือนกันทุกคน 

4)  การทํางานใหรวดเร็วมากกวานี้และเหมาะสมกับเวลาท่ีไดกําหนด และควรแจง

ใหนักศึกษาทราบทุกเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตาง  ๆ

5)  ควรตรวจสอบคุณสมบัติผูกูใหละเอียด  

6)  ตองทําใหเปนระบบมากกวานี ้ช้ีแจงเรื่องใหชัดเจน  สงสัญญาท่ีมีความจํานนจะกู

เทานั้น 

7)  ควรมีการใชเทคโนโลยี เพ่ือการติดตอไดสะดวก 

8)  มีความลาชามากในขั้นตอนการดําเนินงานและไมเปนระเบียบในการตอแถวใน

การย่ืนเรื่องและบางครั้งนัดวัน เวลาท่ีไมแนนอนและชัดเจน และผูรับเองบางคร้ังทําเปนไมสนใจ

แลวก็บอกวาผูกูไมใหความรวมมือ 

9)  การใหขั้นตอนท่ีเอ้ือความสะดวกตอนกัศึกษาไมใหรบกวนตอคาบเรียนของ

นักศึกษา 

 

6.3.3  จํานวนเงินที่อนุมัติใหกูยืม 

1)  มีความเหมาะสมในเร่ืองคาเทอม แตคาครองชีพนั้นบางคร้ังก็ไมพอกับคาใชจาย 

คาครองชีพของนักศึกษาเทาใด 

2)  ควรมีจํานวนเงินมากกวา 8,000 บาทขึ้นไป ควรเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท 

ดอกเบ้ียรอยละ 0.5 ตอป 

3)  ควรเพิ่มยอดเงินกูใหมากกวานี้ เพราะจํานวนท่ีกูไมเพียงพอกับคาใชจายคาครอง

ชีพในปจจุบัน 
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4)  เงินคาครองชีพเดือนละ 2000 บาท ควรมีการปรับอัตราขึ้นมากกวานี้เพราะ

คาใชจายท่ีใชนั้นไมคอยพอ 

5)  ควรคํานึงถึง อัตราการครองชีพในปจจุบัน 

 

6.3.4  การชําระกูคืนกองทุนฯ 

1)  มีความเหมาะสม เหมาะแกการใชปฏิบัติตอไป 

2)  ควรปรับปรุงดานการขอใชเงินคืน โดยผานทางธนาคารเปนอยางด ี

3)  ควรเพิ่มมาตรการชําระหนี้ใหมากกวานี้ เพ่ือจะไดชําระเงินไดตรงเวลา 

4) ไมทราบเหมือนกันวาระเบียบในการชําระเงินกูคืนเปนอยางไร ถาอยางไรก็

แลวแตก็ควรแจงใหทราบกอนลวงหนาเพ่ือจะไดเตรียมตัวกันถูก 

5)  การชําระมีความเหมาะสมพอสมควร เนื่องจากเวนใหชําระคืน 2 ป แตในปจจุบันงาน

กอนขางหายาก เม่ือเรียนจบแลวอาจจะยังไมมีงานทําท่ีม่ันคง ควรจะพิจารณาในเร่ืองนี้ดวย 

6)  การชําระเงินคืน ขาดการประชาสัมพันธรายละเอียดวา ตองคืนกําไรใหระยะเวลา

ปลดหนี้ นานกวานี้  

 

6.3.5  อื่นๆ 

1)  อัตราดอกเบ้ียมีความเหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราท่ีนักศึกษาสามารถใชคืนได 

2)  ขอใหเจาหนาท่ีมีการบริการท่ีดีทําใบหนาใหยิ้มหนอยและมีการใหขอมูลท่ี

ตรงกัน 

3)  เจาหนาท่ีไมมีความเปนธรรม เจาหนาท่ีใหบริการไมสุภาพ  

4)  ควรมีการเผยแพรขอมูลใหทราบตรงกันถึงวันเวลาตาง  ๆ

5)  การทํากิจกรรมของ กยศ. เปนการทํากจิกรรมท่ีบังคับเกินไป จะตองมีการเต็มใจ

ในการทํากิจกรรมอ่ืนๆ ไมใชทําดวยการบังคับในเรื่องของบัตรกิจกรรมทุกอยางท้ังของมหาลัยฯ 

และของคณะทํากิจกรรมยังตกเลย ไมรูวาจะทํากิจกรรมไปเพ่ืออะไร เพราะวาชวงนี้มีแตกิจกรรม

ของคณะของโปรแกรมเลยไมคอยวางไปทํากิจกรรม 

6)  กยศ. และเจาหนาท่ีท่ีทําในเรื่องของกิจกรรม กยศ. ควรท่ีจะมีมนุษยสัมพันธท่ี

ดีกวานี้ ไมใชมาถึงหนาไมเปนมิตรกับนักศึกษา 

7)  ตองการใหกองทุนเปดโอกาสใหบุตรขาราชการท่ีมีเงินเดือนไมเกิน 15,000 บาท 

มีสิทธิในการกู ในกรณีท่ีมีบิดาหรือมารดา เปนผูหารายไดเพียงคนเดียว 

8)  ควรชี้แจงเกี่ยวกับเงินกูใหชัดเจน, ควรทําขั้นตอนเงินกูเร็วกวานี ้
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9)  ควรมีการอนุมัติเงินใหอยางตอเนื่องเลย 

10)  เจาหนาท่ีพูดจาไมมีมารยาทเปนอยางมาก  พูดจาไมสุภาพมาติดตอเรื่องก็

เหมือนไมเต็มใจ นาจะเปล่ียนเจาหนาท่ีใหมเพ่ือในการติดเงินกูจะไดมีความประทับใจเพราะทุกครั้ง

ท่ีมาติดตอไมเคยเห็นเจาหนาท่ีพูดจาแบบสุภาพเลย 

11)  ควรมีบุคลากรจากสวนกลางมาประจําตามมหาวิทยาลัยในการใหบริการ เพราะ

ทุกวันนี้ทํางานดีอยูแลว  

12)  เจาหนาท่ีควรมีการไดรบัการพัฒนาทางอารมณมากขึ้น เนื่องจากเจาหนาท่ี 

มักจะใชคําพูดท่ีไมสุภาพ มีมารยาทท่ีไมดีในการบริการไมควรมาปฏิบัติหนาท่ี

เกี่ยวกับการบริการ  

13)  ควรมีการคัดเลือกเจาหนาท่ีมาปฏิบัติงานในเรื่องคุณสมบัติของการบริการควรมี

คําพูดสุภาพ ควรมีจรรยาบรรณ ในการทํางานอยางมาก ไมใชใชแตอารมณ 

14)  ควรตรวจสอบฐานะของผูกูใหดีกวานี ้

15)  มีระยะเวลาท่ีจะใหผูกูไดมีเวลาหางานเพื่อจะทําเงินมาคืนกองทุน ทําใหผูกูไม

ตองรีบรอนมาก และไมตองระวังเรื่องดอกเบ้ีย ผูกูจะรูสึกไมถูกเรงรัด มีเวลาผอนผัน 

16)  ควรจะมีการบอกขั้นตอนใหชัดเจนกวานี ้

17)  ควรจะใหเด็กท่ีกูทยอยใชเงินท่ีกูมาจนหมด 

18)  การชําระเงินกูคืนกองทุนชําระดอกเบี้ยในราคาท่ีถูก 

 

6.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี  1  นักศึกษาท่ีมีเพศตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample t-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี 6.6 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ  พบวา เพศชาย

มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 และเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.514 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม พบวา เพศชาย มีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 2.78 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.87 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวา
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ไดคา Sig. = 0.202 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.96 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.555 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.95 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.704 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยมืไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  พบวา เพศชายมีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.90 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.602 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.6  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ชาย (n = 174) เพศ หญิง (n = 255) ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา Χ  S.D. Χ  S.D. 
t Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลกัเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.98 .56 3.02 .57 -.654 .514 

ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.78 .73 2.87 .64 -1.279 .202 

ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.96 .73 2.92 .77 .591 .555 

ดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม 

2.95 .75 2.92 .78 .380 .704 

ภาพรวม 2.90 .56 2.93 .55 -.522 .602 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี  6.7 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.544 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 เพศหญิงมีระดับความพึง

พอใจเทากับ 3.00 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.728 นั่นคือ เพศชายและเพศ

หญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายได

ของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการ

ค้ําประกัน พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

3.00 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.467 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนง

หนาท่ีมีความเหมาะสมในการค้ําประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.7  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ รายขอ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ชาย (n = 174) เพศ หญิง (n = 255) ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ 

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ Χ  S.D. Χ  S.D. 
t Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิ

ไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม 

3.01 .64 3.04 .63 -.607 .544 

2. คุณสมบัติของผูรับรองรายไดของ

ครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง 

คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสม 

2.98 .65 3.00 .65 -.348 .728 

3. คุณสมบัติของผูคํ้าประกัน เชน 

ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมใน

การคํ้าประกัน 

2.95 .69 3.00 .68 -.728 .467 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี  6.8 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.991 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม

ไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.91 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.297 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการ

พัฒนา มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา เพศชายมี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.77 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.089 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอ 

เสนอแนะแกผูกู พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.73 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.86 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.103 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใส

ในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะแกผูกูไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค และ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.71 เพศหญิงมีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 2.80 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.263 นั่นคือ เพศชายและเพศ

หญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและเสมอหนาในการบริการผูกูไมแตกตางกัน  

6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.71 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.79 และ

เม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.337 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความ 
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พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทใน

การบริการท่ีเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.8  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ชาย (n = 174) เพศ หญิง (n = 255) ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม Χ  S.D. Χ  S.D. 
t Sig. 

1. ความสะดวกในขั้นตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.93 .78 2.92 .75 .011 .991 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา 

มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและ

มีความทันสมัย 

2.83 .79 2.91 .70 -1.027 .297 

3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.77 .85 2.91 .80 -1.703 .089 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ

เอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

2.73 .84 2.86 .75 -1.637 .103 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค

และเสมอหนาในการบริการผูกู 

2.71 .85 2.80 .78 -1.121 .263 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบริการ

ท่ีเหมาะสม 

2.71 .93 2.79 .78 -.962 .337 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.9 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.512 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของ

ทานไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 เพศหญิงมีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.97 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.867 นั่นคือ เพศชายและเพศ

หญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

เพศชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.397 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละ

วันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.9  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกาํหนดเงื่อนไขวงเงิน

ใหกูยืมรายขอ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ชาย (n = 174) เพศ หญิง (n = 255) ดานการกําหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม Χ  S.D. Χ  S.D. 
t Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.96 .81 2.91 .83 .643 .521 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.98 .81 2.97 .83 .167 .867 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการ

ครองชีพเพียงพอตอการใชใน

แตละวัน 

2.95 .78 2.88 .81 .848 .397 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.10 พบวา  
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1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา เพศ

ชายมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 และเม่ือพิจารณา

จาก คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.820 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใชไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคนืเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา เพศชายมีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.95 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.729 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา เพศชายมีระดับความพึงพอใจ 

เทากับ 2.98 เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.638 นั่นคือ เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.10  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ ชาย (n = 174) เพศ หญิง (n = 255) ดานการกําหนดเงื่อนไข 

ของเงินใหกูยืม Χ  S.D. Χ  S.D. 
t Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.91 .89 2.89 .88 .228 .820 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.95 .78 2.92 .83 .347 .729 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.98 .80 2.94 .84 .470 .638 

 

สมมติฐานท่ี  2   นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาเดิมตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี  6.11 พบวา  
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1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวานักศึกษา

ท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากบั 3.02 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.888 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการ

ใหกูยืมเงินกองทุนฯ ไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัด

มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.582 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม

ไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.914 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงินใหกูยืมไม

แตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.707 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมไม

แตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัด

มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.983 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.11  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.99 .56 3.02 .58 -.141 .888 

ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.84 .68 2.80 .71 .551 .582 

ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.95 .74 2.94 .80 .108 .914 

ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงิน

ใหกูยืม 

2.92 .76 2.95 .81 -.376 .707 

ภาพรวม 2.92 .56 2.92 .56 .022 .983 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี  6.12 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.05 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได คา 

Sig. = 0.634 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติดานรายไดของ

ผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.98 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.625 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
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การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯมีความ

เหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรือ่งคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการ

ค้ําประกัน พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.98 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 และเม่ือพิจารณาจาก คา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.898 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและ

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

คุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการค้ําประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.12  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ รายขอ จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

3.02 .62 3.05 .67 -.477 .634 

2. คุณสมบัตขิองผูรับรอง

รายไดของครอบครัว เชน 

หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสม 

2.98 .66 3.02 .65 -.489 .625 

3. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน 

ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสม

ในการค้ําประกัน 

2.98 .67 2.99 .72 -.128 .898 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี 6.13 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.415 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องความสะดวกในขั้นตอน

การของการขอกูเงินมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.89 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.512 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและ

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

ระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา นักศึกษา

ท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.75 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.115 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภมิูลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็ว

และเหมาะสมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะ 

แกผูกู พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.79 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.679 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะแกผูกูไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 2.77 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.73 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.660 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และ
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ปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและเสมอหนาในการ

บริการผูกูไมแตกตางกัน  

6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.74 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.77 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.804 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ี

ใหบรกิารมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.13  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. ความสะดวกในขั้นตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.95 .75 2.88 .81 .817 .415 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา 

มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและ

มีความทันสมัย 

2.89 .71 2.84 .82 .657 .512 

3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.89 .83 2.75 .80 1.578 .115 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ

เอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

2.79 .79 2.83 .79 -.414 .679 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค

และเสมอหนาในการบริการผูกู 

2.77 .83 2.73 .81 .440 .660 
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ตารางท่ี 6.13  (ตอ) 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบริการ

ท่ีเหมาะสม 

2.74 .85 2.77 .88 -.249 .804 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี 6.14 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.97 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได คา 

Sig. = 0.670 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมี

ความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 3.00 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.667 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอคาใชจายจริง

ของทานไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.782 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการ

ครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวันไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.14  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

วงเงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.93 .81 2.97 .85 -.427 .670 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

3.00 .82 2.96 .84 .431 .667 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการ

ครองชีพเพียงพอตอการใชใน

แตละวัน 

2.92 .76 2.90 .91 .277 .782 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม ดังตารางท่ี 6.15 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา นักศึกษา

ท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.85 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.484 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตาม

ความตองการใชไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม  พบวา นักศึกษาท่ีมี

ภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน

ตางจังหวัดมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.380 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความ

เหมาะสมไมแตกตางกัน  
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3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนา

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัด

มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.348 นั่นคือ 

นกัศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาในตางจังหวัดมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสมไม

แตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.15  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล (n = 273) 

ตางจังหวัด  

(n = 116) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

ของเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.92 .86 2.85 .97 .700 .484 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.91 .78 2.99 .90 -.878 .380 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.93 .81 3.02 .88 -.939 .348 

 

สมมติฐานท่ี  3  นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี 6.16 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวานักศึกษา

ท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึง

พอใจเทากับ 2.95 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.286 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ี

นองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ไมแตกตางกัน  
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2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนอง

จํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.85 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.78 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.717 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอ

กูยืมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 

1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.97 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.382 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงินใหกูยืมไม

แตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเง่ือนไขของเงินใหกูยืม  พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 

1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.82 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.381 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมไม

แตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนอง

จํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.86 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.95 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.88 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.390 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมี

ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกนั  
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ตารางท่ี 6.16  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามจํานวนพี่นอง 

 

1 คน  

(n = 66) 

2-3 คน 

(n = 241) 

4 คนขึ้นไป 

(n = 92) 
ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.94 .60 3.04 .54 2.95 .60 1.257 .286 

ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.83 .69 2.85 .68 2.78 .67 .334 .717 

ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.83 .67 2.97 .77 2.91 .78 .964 .382 

ดานการกําหนดเง่ือนไขของเงิน

ใหกูยืม 

2.81 .71 2.96 .76 2.91 .82 .966 .381 

ภาพรวม 2.86 .60 2.95 .54 2.88 .56 .945 .390 

  

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี 6.17 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 

คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.05 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 3.02 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.780 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติดาน

รายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน

ตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.460 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
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การศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการ

ค้ําประกัน พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 นักศึกษาท่ีมีพ่ี

นองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.05 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คน

ขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.86 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.054 นั่น

คือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

คณุสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการค้ําประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.17  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ รายขอ จําแนกตามจํานวนพ่ีนอง 

 

1 คน  

(n = 66) 

2-3 คน 

(n = 241) 

4 คนขึ้นไป 

(n = 92) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.98 .67 3.05 .62 3.02 .65 .248 .780 

2. คุณสมบัตขิองผูรับรอง

รายไดของครอบครัว เชน 

หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสม 

2.91 .65 3.02 .65 2.98 .68 .779 .460 

3. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน 

ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสม

ในการค้ําประกัน 

2.92 .75 3.05 .65 2.86 .70 2.943 .054 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี 6.18 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 
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คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.93 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.319 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องความสะดวกใน

ขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบรกิารมีความกาวหนา มีการพัฒนา  มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีมีพ่ี

นองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้น

ไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.75 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.101 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระบบ

การบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา นักศึกษา

ท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.82 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.79 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.656 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องขั้นตอนการ

อนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอ 

เสนอแนะแกผูกู พบวา นกัศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 นักศึกษา

ท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 

คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.74 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.549 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

เรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะแกผูกูไม

แตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.85 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.74 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนอง

จํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.74 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา 

Sig. = 0.625 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและเสมอหนาใน

การบริการผูกูไมแตกตางกัน  
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6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.79 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 

2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.76 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.72 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.872 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ี

ใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.18  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามจํานวนพี่นอง 

 

1 คน  

(n = 66) 

2-3 คน 

(n = 241) 

4 คนขึ้นไป 

(n = 92) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. ความสะดวกในขั้นตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.80 .75 2.96 .75 2.93 .78 1.145 .319 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา 

มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและ

มีความทันสมัย 

2.83 .74 2.94 .74 2.75 .72 2.307 .101 

3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.82 .80 2.88 .85 2.79 .78 .423 .656 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ

เอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

2.88 .79 2.80 .81 2.74 .74 .601 .549 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค

และเสมอหนาในการบริการผูกู 

2.85 .77 2.74 .83 2.74 .81 .471 .625 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบริการ

ท่ีเหมาะสม 

2.79 .81 2.76 .87 2.72 .83 .137 .872 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.19 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.85 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 

คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.593 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคา

เลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.82 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.02 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน

ตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.203 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอคาใชจายจริง

ของทานไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 

คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.87 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.543 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือ

คาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวันไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.19  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

วงเงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามจํานวนพี่นอง 

 

1 คน  

(n = 66) 

2-3 คน 

(n = 241) 

4 คนขึ้นไป 

(n = 92) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.85 .75 2.96 .82 2.90 .87 .523 .593 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.82 .72 3.02 .86 2.96 .78 1.602 .203 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการ

ครองชีพเพียงพอตอการใชใน

แตละวัน 

2.83 .67 2.94 .80 2.87 .87 .612 .543 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample t-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.20 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา นักศึกษา

ท่ีมีพ่ีนองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.93 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.603 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมี

จํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูมีการออก

ท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใชไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ี

นองจํานวน 1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.97 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.461 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนอง

ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  
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3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 

1 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.82 นักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวน 2-3 คน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

3.01 และนักศึกษาท่ีมีพ่ีนองจํานวนตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณา

จากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.204 นั่นคือ นักศึกษาท่ีมีจํานวนพ่ีนองตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.20  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามจํานวนพ่ีนอง 

 

1 คน  

(n = 66) 

2-3 คน 

(n = 241) 

4 คนขึ้นไป 

(n = 92) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

ของเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.80 .83 2.92 .90 2.93 .90 .507 .603 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.83 .69 2.97 .81 2.90 .89 .775 .461 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.82 .78 3.01 .81 2.90 .90 1.595 .204 

 

สมมติฐานท่ี  4  นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample t-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี  6.21 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวานักศึกษา

ท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 นักศึกษาท่ีผูปกครอง

มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.212 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ 

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการใหกูยืม

เงินกองทุนฯ ไมแตกตางกัน  
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2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครอง 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.55 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวานักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.64 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.03 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.000 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเง่ือนไขของเงินใหกูยืม พบวานักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.68 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.003 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครอง

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.71 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.97 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 6.21  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.91 .55 3.04 .54 3.01 .59 1.558 .212 

ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.55 .70 2.91 .64 2.90 .66 9.059 .000** 

ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.64 .67 3.03 .79 3.00 .74 8.608 .000** 

ดานการกําหนดเง่ือนไขของเงิน

ใหกูยืม 

2.68 .70 3.00 .80 2.99 .74 5.801 .003** 

ภาพรวม 2.71 .52 2.99 .53 2.97 .56 8.218 .000** 

 

หมายเหตุ:  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี 6.22 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.07 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.03 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.589 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมี

ความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.86 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจ
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เทากับ 3.05 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 3.01 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.088 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของ 

ผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการ

ค้ําประกัน พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.89 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 

และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 ซ่ึง

เม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.395 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน 

เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการค้ําประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.22  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

หลักเกณฑการใหกูยมืเงินกองทุนฯ รายขอ จําแนกตามระดับการศึกษาของ

ผูปกครอง 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.98 .69 3.07 .58 3.03 .64 .531 .589 

2. คุณสมบัตขิองผูรับรอง

รายไดของครอบครัว เชน 

หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสม 

2.86 .62 3.05 .63 3.01 .68 2.441 .088 

3. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 

เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความ

เหมาะสมในการค้ําประกัน 

2.89 .68 3.01 .69 3.00 .68 .930 .395 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี  6.23 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.64 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.001 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมี

ความเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.67 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.91 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.011 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษา

ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระบบการบริการมี

ความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความทันสมัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา นักศึกษา

ท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.55 นักศึกษาท่ีผูปกครอง

มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.001 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ  

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและ

เหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และให

ขอเสนอแนะแกผูกู พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.52 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.89 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.87 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.001 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง
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เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และใหขอเสนอแนะแกผูกูแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.51 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 2.83 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.82 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.007 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและเสมอหนาในการบริการผูกู

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.43 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 และ

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 ซ่ึงเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.000 นั่นคอื นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน

มีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาที

และมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ตารางท่ี 6.23  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. ความสะดวกในขั้นตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.64 .80 3.01 .72 2.99 .74 7.723 .001** 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา 

มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและ

มีความทันสมัย 

2.67 .77 2.91 .71 2.95 .73 4.533 .011* 
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ตารางท่ี 6.23  (ตอ) 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.55 .90 2.96 .83 2.91 .75 7.562 .001** 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอา

ใจใสในการชวยแกปญหา และให

ขอเสนอแนะแกผูกู 

2.52 .81 2.89 .75 2.87 .78 6.829 .001** 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ

ดําเนินการตามขั้นตอนดวยความ

เสมอภาคและเสมอหนาในการ

บริการผูกู 

2.51 .84 2.83 .82 2.82 .78 5.030 .007** 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบรกิารท่ี

เหมาะสม 

2.43 .84 2.84 .80 2.84 .85 8.044 .000** 

 

หมายเหตุ:  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.24 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.65 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.002 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.67 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 3.08 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 3.03 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.60 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการ

ใชในแตละวันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ตารางท่ี 6.24  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

วงเงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ดานการกําหนดเง่ือนไข 

วงเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.65 .78 3.01 .87 2.99 .77 6.103 .002** 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.67 .72 3.08 .86 3.03 .81 7.774 .000** 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชพี

เพียงพอตอการใชในแตละวัน 

2.60 .78 3.01 .81 2.98 .76 8.519 .000** 

 

หมายเหตุ:  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.25 พบวา  

1) เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.60 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก

คา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.001 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ 

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความ

ตองการใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.76 นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.97 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.852 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ 

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสมไม

แตกตางกัน 

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.68 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.002 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 6.25  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ประถมศึกษา  

(n = 84) 

มัธยมศึกษา/

ปวส. (n = 135) 

ปริญญาตรีข้ึน

ไป (n = 181) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

ของเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.60 .87 3.04 .89 2.94 .86 6.946 .001** 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.76 .82 2.97 .84 2.98 .77 2.324 .099 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.68 .78 3.00 .89 3.04 .77 6.113 .002** 

 

หมายเหตุ: มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

สมมติฐานท่ี  5  นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี  6.26 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวานักศึกษา

ท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพ

ลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณ

จากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.323 นั่น

คือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

ในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเง่ือนไขกระบวนการขอกูยืม  พบวา นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากบั 2.73 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/

รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.87 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.242 นั่นคือ 
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นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใน

ดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพ

เกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.99 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.495 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการ

กําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเง่ือนไขของเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.86 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.479 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการ

กําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครอง

มีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.91 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.232 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.26  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.93 .54 3.04 .57 3.00 .57 1.132 .323 

ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.73 .68 2.87 .70 2.83 .64 1.423 .242 

ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.89 .76 2.99 .77 2.90 .75 .704 .495 

ดานการกําหนดเง่ือนไขของเงิน

ใหกูยืม 

2.86 .78 2.98 .77 2.90 .77 .737 .479 

ภาพรวม 2.84 .53 2.96 .59 2.91 .53 1.467 .232 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี  6.27 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.09 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/

เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.06 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.121 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรือ่งคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.90 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.03 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.295 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ



 170 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี 

ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการ

ค้ําประกัน พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร  มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.00 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.783 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน  เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความ

เหมาะสมในการค้ําประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.27  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ รายขอ จาํแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.93 .63 3.09 .62 3.06 .61 2.120 .121 

2. คุณสมบัตขิองผูรับรอง

รายไดของครอบครัว เชน 

หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสม 

2.90 .61 3.03 .68 3.01 .64 1.224 .295 

3. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน 

ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสม

ในการค้ําประกัน 

2.96 .69 3.00 .65 2.94 .72 .245 .783 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี  6.28 พบวา  
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1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/

เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.161 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.81 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.355 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความ

เหมาะสมและมีความทันสมัยไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา นักศึกษา

ท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.75 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพ

ลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณ

จากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.384 นั่น

คือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

เรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และให

ขอเสนอแนะแกผูกู พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.73 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.84 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.77 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.490 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกูไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.63 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.80 และ

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.76 ซ่ึงเม่ือ
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พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.235 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับ

ความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอน

ดวยความเสมอภาคและเสมอหนาในการบริการผูกูไมแตกตางกัน  

6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.63 นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.71 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.168 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสมไม

แตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.28  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. ความสะดวกในข้ันตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.80 .73 2.94 .78 2.99 .74 1.838 .161 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา มี

การพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย 

2.81 .71 2.93 .76 2.83 .73 1.039 .355 

3. ข้ันตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.75 .85 2.88 .78 2.90 .83 .960 .384 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ

เอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

2.73 .80 2.84 .82 2.77 .74 .715 .490 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ

ดําเนินการตามข้ันตอนดวยความ

เสมอภาคและเสมอหนาในการ

บริการผูกู 

2.63 .82 2.80 .84 2.76 .79 1.453 .235 
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ตารางท่ี 6.28  (ตอ) 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบริการท่ี

เหมาะสม 

2.63 .86 2.83 .90 2.71 .77 1.794 .168 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.29 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/

เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.87 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.529 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.93 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดบัความพึงพอใจเทากับ 3.03 และนักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.549 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.83 นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.96 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/

เกษียณจากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 

0.459 นั่นคือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวันไมแตกตางกัน  



 174 

ตารางท่ี 6.29  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

วงเงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.90 .81 2.98 .80 2.87 .86 .638 .529 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.93 .82 3.03 .84 2.94 .82 .600 .549 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการ

ครองชีพเพียงพอตอการใชใน

แตละวัน 

2.83 .83 2.96 .80 2.90 .78 .780 .459 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.30 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา นักศึกษา

ท่ีผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.81 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพ

ลูกจาง/รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณ

จากงาน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.566 นั่น

คือ นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

เรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใชไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/

รับจาง มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 2.86 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.383 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  
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3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีผูปกครองมี

อาชีพเกษตรกร มีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.87 นักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพลูกจาง/รับจาง มี

ระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 และนักศึกษาท่ีผูปกครองมีอาชีพคาขาย/เกษียณจากงาน มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.92 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.390 นั่นคือ นักศึกษาท่ี

ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.30  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เกษตรกร  

(n = 102) 

ลูกจาง/รับจาง 

(n = 152) 

คาขาย/เกษียณ 

(n = 125) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงิน

ใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

F Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.81 .95 2.92 .89 2.93 .85 .570 .566 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.89 .82 2.99 .78 2.86 .86 .961 .383 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.87 .88 3.01 .81 2.92 .83 .945 .390 

 

สมมติฐานท่ี  6  นักศึกษาท่ีมีรายไดของครอบครัวตางกันนาจะมีความพึงพอใจตอกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตางกัน 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample t-test รายดานและในภาพรวม ดัง

ตารางท่ี  6.31 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวานักศึกษา

ท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.01 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.852 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัว

มีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการ

กําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ไมแตกตางกัน  
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2)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเง่ือนไขกระบวนการขอกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.79 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.85 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.430 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได

นอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.90 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 

บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.544 นั่นคือ 

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 

บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงินให

กูยืมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาในดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาที่ครอบครัวมี

รายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.471 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัว

มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได

มากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.93 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. 

= 0.491 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได

มากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.31  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษารายดานและในภาพรวม

จําแนกตามรายไดของครอบครวั 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

2.99 .55 3.01 .57 -.186 .852 

ดานการกําหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืม   

2.79 .66 2.85 .69 -.789 .430 

ดานการกําหนดเง่ือนไขวงเงิน

ใหกูยืม 

2.90 .77 2.95 .75 -.608 .544 

ดานการกําหนดเง่ือนไขของเงิน

ใหกูยืม 

2.88 .79 2.95 .75 -.721 .471 

ภาพรวม 2.89 .52 2.93 .57 -.689 .491 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ดังตารางท่ี  6.32 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตดิานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.04 นักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 3.03 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.812 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและ

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัตขิองผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒ ิ

ฯลฯ มีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.96 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดบัความพึงพอใจเทากับ 

3.01 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.480 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได

นอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอ
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กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาท่ี 

ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมใน

การค้ําประกัน พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.98 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.98 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.995 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 

บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความเหมาะสมในการค้ํา

ประกันไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.32  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ รายขอ จําแนกตามรายไดของครอบครวั 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ

การใหกูยืมเงินกองทุนฯ 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมี

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

3.04 .61 3.03 .64 .238 .812 

2. คุณสมบัตขิองผูรับรอง

รายไดของครอบครัว เชน 

หนาท่ี ตําแหนง คุณวุฒิ ฯลฯ มี

ความเหมาะสม 

2.96 .65 3.01 .66 -.706 .480 

3. คุณสมบัติของผูค้ําประกัน 

เชน ตําแหนงหนาท่ีมีความ

เหมาะสมในการค้ําประกัน 

2.98 .66 2.98 .70 -.006 .995 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม ดังตารางท่ี  6.33 พบวา  
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1)  เม่ือพิจารณาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสม พบวา 

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 นักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.786 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและ

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องความสะดวกในขั้นตอนการของการขอกูเงินมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมี

ความทันสมัย พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.85 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.89 และเม่ือ

พิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.654 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 

บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและมีความ

ทันสมัยไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม พบวา นักศึกษา

ท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.78 นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.293 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัว

มีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องขั้นตอน

การอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสมไมแตกตางกัน  

4)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และให

ขอเสนอแนะแกผูกู พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.76 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.82 

และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.498 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 

5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา และให

ขอเสนอแนะแกผูกูไมแตกตางกัน  

5)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาคและ

เสมอหนาในการบริการผูกู พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 2.69 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.79 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.255 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได
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นอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอ

ภาคและเสมอหนาในการบริการผูกูไมแตกตางกัน  

6)  เม่ือพิจารณาเรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม 

พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.70 นักศึกษา

ท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.78 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0. .394 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษา

ท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

เรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.33  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข 

กระบวนการขอกูยืมรายขอ จําแนกตามรายไดของครอบครวั 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. ความสะดวกในขั้นตอนการ

ของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

2.95 .78 2.92 .75 .272 .786 

2. ระบบการบริการมีความกาวหนา 

มีการพัฒนา มีความเหมาะสมและ

มีความทันสมัย 

2.85 .75 2.89 .73 -.448 .654 

3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความ

รวดเร็วและเหมาะสม 

2.78 .89 2.88 .79 -1.054 .293 

4. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีความ

เอาใจใสในการชวยแกปญหา 

และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

2.76 .76 2.82 .80 -.679 .498 

5. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการดําเนินการ

ตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค

และเสมอหนาในการบริการผูกู 

2.69 .75 2.79 .84 -1.140 .255 
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ตารางท่ี 6.33  (ตอ) 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข

กระบวนการขอกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

6. เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก 

ทาทีและมารยาทในการบริการ

ท่ีเหมาะสม 

2.70 .79 2.78 .87 -.853 .394 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืม ดังตารางท่ี  6.34 พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน พบวา 

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 นักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.95 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.426 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและ

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริงของทาน พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.94 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 

2.99 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.596 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได

นอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทานไมแตกตางกัน  

3)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน พบวา 

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 นักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.92 และเม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.716 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและ

นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวันไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 6.34  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไข

วงเงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามรายไดของครอบครวั 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.88 .88 2.95 .79 -.797 .426 

2. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความ

เพียงพอตอคาใชจายจริงของทาน 

2.94 .84 2.99 .81 -.530 .596 

3. เงินกูเพ่ือคาใชจายในการครอง

ชีพเพียงพอตอการใชในแตละ

วัน 

2.88 .84 2.92 .78 -.364 .716 

 

จากสมมติฐาน เม่ือทดสอบดวย Independent Sample T-test ในดานการกําหนดเงื่อนไขของ

เงินใหกูยืม พบวา  

1)  เม่ือพิจารณาเรื่องเงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช พบวา นักศึกษา

ท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.88 นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.755 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัว

มีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องเงินกูมี

การออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใชไมแตกตางกัน  

2)  เม่ือพิจารณาเรื่องระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ี

ครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.91 นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.94 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาได

คา Sig. = 0.768 นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัว

มีรายไดมากกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่อง

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสมไมแตกตางกัน  
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3)  เม่ือพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม พบวา นักศึกษาท่ีครอบครัวมี

รายไดนอยกวา 5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.87 นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจเทากับ 2.99 และเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวาไดคา Sig. = 0.165 

นั่นคือ นักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดนอยกวา 5,000 บาทและนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายไดมากกวา 

5,000 บาทมีระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมี

ความเหมาะสมไมแตกตางกัน  

 

ตารางท่ี 6.35  ระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดานการกําหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมรายขอ จําแนกตามรายไดของครอบครวั 

 

มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท (n = 112) 

มีรายไดมากกวา 

5,000 บาท  (n = 287) 
ดานการกําหนดเงื่อนไข 

ของเงินใหกูยืม 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

t Sig. 

1. เงินกูมีการออกท่ีตรงเวลา 

และตรงตามความตองการใช 

2.88 .91 2.91 .88 -.313 .755 

2. ระยะเวลาการชําระคืนเงิน

กูยืมมีความเหมาะสม 

2.91 .85 2.94 .79 -.295 .768 

3. อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม 

2.87 .86 2.99 .80 -1.390 .165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 7 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง  “การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กรณีศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา” สามารถทําการ

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และใหขอเสนอแนะจากผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

7.1  สรุปผลการศึกษา 

 

 ผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี ้

 

7.1.1  การดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ผลการศึกษาสรุปไดวา สภาพการดําเนินงานกองทุน  พบวากองทุนจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหนิสิต

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไดกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยคิดดอกเบ้ียใน

อัตราต่ํา สําหรับเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และคาใชจายท่ีจําเปนในการ

ครองชีพระหวางการศึกษา ประกอบกับการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

60 (2) กําหนดใหรัฐจัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผูเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมี

รายไดนอย  ตามความเหมาะสมและความจําเปน การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกฎหมาย

ดังกลาว นําไปสูการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุงบทบาทของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กย

ศ.) ท่ีปจจุบันใหทุนกูยืมแกนักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมปลายหรือเทียบเทา  และระดับอุดมศึกษา

หรือเทียบเทา  การเปล่ียนแปลงของการปฏิรูปการศกึษาท่ีมีตอกองทุนฯ ท่ีสําคัญ กลาวโดยสรุปให

เห็นไดวา 

1)  รัฐบาลปจจุบันภายใตแกนนําพรรคประชาธิปตยไดสนองเจตนารมณรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบัน ท่ีไดมีการดําเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ  

2)  การปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษามีจุดมุงหมายเพ่ือลดงบประมาณของรัฐในการ
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อุดหนุนลงจากเดิม โดยตองกําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ

เทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ เพราะการอุดมศึกษานั้น 

เปนระดับการศึกษาท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถ และ

เปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศบนเวทีเศรษฐกิจโลก  

ซ่ึงในการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาท่ีดําเนินการมากอนหนานี้ ยังมีปญหาเรื่องการ

อุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาวาควรมีสัดสวนระหวางรัฐกับผูเรียนท่ีเหมาะสมอยางไร ควรใช

กลไกใดเปนเคร่ืองมือ เพราะการนํากองทุนเงินใหกูยืมสําหรับเปนคาใชจายในการศึกษามาใชท้ัง

สองกองทุน คือ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินใหยืมท่ีผูกกับรายได

อนาคต (กรอ.) ยังไมสามารถพัฒนาระบบการเงินท่ีเนนการอุดหนุนผานผูเรียนไดตามตองการ 

รวมทั้งปญหาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนก็ยังไมดีขึ้นอีกดวย จึงทํา

ใหไดมีการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาดวยการมุงปรับเปล่ียนการอุดหนุนผานทางดานอุปทาน

หรือสถานศึกษา (Supply Side of Education) มาอุดหนุนผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (Demand 

Side of Education) โดยใชกองทุนเงินใหยืมท่ีผูกกับรายไดอนาคต (กรอ.) ซ่ึงเปนนวัตกรรมทาง

การเงินแบบใหม ท่ีสรางความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมสําหรับผูเรียน 

โดยการเพิ่มอํานาจซ้ือใหกับผูเรียนผานการทํางานของกลไกตลาด ท่ีจะนําไปสูการแขงขันเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอบสนองความตองการของผูเรียน ตามเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย และแนวคิดนี้จะทําใหการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาท้ังระบบ

มีการเปล่ียนแปลงตามไปในทุกสวน และสงผลตอการปฏิรูปการอุดมศึกษาโดยตรง โดยผูกูเงินตอง

มีคุณสมบัติ คือ บิดา  มารดา  หรือผูปกครองมีรายไดรวมกันไมเกิน  300,000  บาท  มีผลการเรียนดี

หรือเรียนได    ไมมีงานประจําทํา  ไมเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขอรับแบบคําขอกูและกู

ท่ีกองกิจการนิสิตนักศึกษา ระยะเวลาขอรับคําแบบคําขอกูและย่ืนกูประมาณ  30 วัน  จัดแบงผูกูยืม

เปน  2  กลุม  คือ  ผูกูยืมตอเนื่อง ยื่นแบบคําขอกูในเดือนมีนาคม และผูกูยืมใหมยื่นแบบคําขอกูใน

เดือนเมษายน  และประกาศรายชื่อกําหนดการสัมภาษณใหผูกูทราบลวงหนาประมาณ  15 วัน การ

คัดเลือกจะพิจารณาจากแบบคําขอกูยืมและการสัมภาษณการกูยืมพิจารณาจากความจําเปน  ตามท่ี

นิสิตนักศึกษาขอกูในวงเงินไมเกิน  100,000  บาทตอป  ประกาศผลผูไดรับอนุมัติใหกูยืมหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนแลว  และตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองมาทําสัญญาภายใน 30  วัน  หลังจากนั้น

ประมาณ  60  วัน  นิสิตนักศึกษาจะไดรับเงิน 

3)  ความไมมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน การดําเนินการ

ของ กยศ. มีผลทําใหนักเรียนท่ีกู ยืมจาก กยศ.ท่ีมาจากครัวเรือนยากจน (รายไดครัวเรือนไมเกิน 
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30,000 บาทตอปหรือต่ํากวาระดับเสนความยากจน) มีความตั้งใจในการศึกษาตอเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ในขณะท่ี กยศ.ไมไดสงผลในการเพ่ิมความตั้งใจในการศึกษาตอแกกลุมผูกูท่ีมี

รายไดสูงกวาระดับเสนความยากจน  การกําหนดกลุมเปาหมายของ กยศ. ท่ีปลอยกูใหกับผูท่ีมีราย

ไดครัวเรือนไมเกิน 150,000 บาทตอปนาจะเปนการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีสูงเกินไปมากซ่ึงทําให

กองทุนฯ ไมสามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐใช

งบประมาณจํานวนมากไปในโครงการดังกลาวแตกลับชวยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเฉพาะกลุม

ประชาชนท่ีมีรายไดต่ํามากซ่ึงคิดเปนสัดสวนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนผูกูท้ังหมด เงินงบประมาณ

ในสวนท่ีปลอยกูใหผูกูท่ีมีรายไดในระดับสูงกวาจึงเปนการใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากไมไดชวยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีกองทุนฯ ตั้งไว  

4)  การขาดกลไกในการตรวจสอบการจัดสรรเงินกู ยืม การดําเนินงานของ กยศ. มี

ลักษณะกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถาบันการศึกษาแตละแหง ใหพิจารณาคัดเลือกผูกูและ

อนุมัติเงินกู แทน กยศ. ดวยความเช่ือวา สถาบันการศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนมากกวาและ

สามารถตัดสินใจไดดีกวา กองทุนฯ แมวา กองทุนฯ ไดกําหนดหลักเกณฑตางๆ ในการจัดสรรเงินกู

ของสถาบันการศึกษาและกําหนดบทลงโทษสถานศึกษาท่ีไมปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว อยาง

ไรก็ตาม  กยศ . ไม ได วางกลไกในการตรวจสอบการจัดสรรเ งินกู ยืมของสถานศึกษา 

นอกเหนือไปจากการตรวจสอบทางบัญชีโดยท่ัวไป ซ่ึงยังดําเนินการไดไมท่ัวถึง การขาดกลไกใน

การตรวจสอบดังกลาวเปดชองใหสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนสามารถนําเงินท่ีไดรับ

จัดสรรไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบได อาจจะมีการใหกูยืมโดยใชช่ือของผูท่ีไมไดเขาศึกษาจริง 

นอกจากนี้ ยังพบนักศึกษาจํานวนมากซ่ึงไมไดเปนผูท่ีมีฐานะยากจนตามเกณฑท่ีกําหนดไวไดรับ

เงินกูยืม ซ่ึงเปนพฤติกรรมแสวงหาประโยชนจาก กยศ.โดยผูกู และมีผลในการลดโอกาสของ

นักเรียนยากจนในการไดรับเงินกูยืม 

5)  การขาดประสิทธิภาพของกลไกติดตามการชําระหนี้คืน ในชวงแรก กยศ.ไมได

วางกลไกในการติดตามการชําระหนี้คืนของผู กูไว ดังจะเห็นไดวาไมมีผูเกี่ยวของฝายใดเลยท้ัง

สถาบันการศึกษา ธนาคารกรุงไทย หรือแมกระท่ัง กยศ. เองท่ีรับหนาท่ีในการติดตามการชําระหนี้

คืน อัตราหนี้คางชําระของ กยศ. ในชวงนั้นจึงอยูในระดับคอนขางสูง อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง

กองทุนฯ ไดเริ่มดําเนินมาตรการตางๆ ในการติดตามทวงหนี ้เชน การประชาสัมพันธและจูงใจผาน

ส่ือตางๆ ใหผูกูมาชําระหนี้คืน การเย่ียมบานผูคางชําระ และท่ีสําคัญคือการดําเนินคดีตามกฎหมาย

กับผูท่ีไมมาชําระหนี้ตามกําหนด ซ่ึงทําใหสัดสวนของผูคางชําระหนี้ลดลงอยางรวดเร็ว อยางไรก็

ตาม การแกปญหาดังกลาวอยางลาชาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงินแกรัฐและผูเสียภาษีอยาง
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มาก และยังสรางปญหาตอความย่ังยืนทางการเงินของ กยศ. ในระยะยาว ตลอดจนสรางวัฒนธรรม

ในการกูยืมท่ีไมถูกตอง  

6)  การขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ ปญหาท่ีสําคัญ

ประการหนึ่งคือ กยศ. ขาดการวางกลไกในการติดตามและประเมินผลลวงหนา ซ่ึงทําใหไมมีขอมูล

ในปรับปรุงการดําเนินงานของ กยศ. ในระหวางดําเนินการ และไมมีขอมูลท่ีออกแบบมาสําหรับ

การประเมินผลโดยเฉพาะ ทําใหไมสามารถประเมินผลใหตรงกับเปาหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ

โครงการได ปญหาดังกลาวสะทอนสภาพโดยรวมของการดําเนินโครงการ ซ่ึงมักเกิดขึ้นโดย

ปราศจากการวางกลไกในการติดตามและประเมินผล ลวงหนา และในบางกรณีไมมีแมกระท่ังเปา

หมายของโครงการท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลในเชิงปริมาณได เลย  ซ่ึงทําให ขาด

กระบวนการปอนกลับท่ีจําเปนอยางย่ิงในการพัฒนานโยบายสาธารณะใหเอ้ือตอสุขภาวะของสังคม  

 

7.1.2  ความเปนธรรมและความท่ัวถึงในการดําเนินการของกองทุนเงนิใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

ผลการศึกษาสรุปไดวา แหลงเงินทุนของกองทุนฯ  ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน  และไดรับจํานวนสูงขึ้นทุกป จาก 3,000 ลานบาท  ในปแรก  (2539)  และเพ่ิมขึ้นเปน  

25,600 ลานบาท ในป 2543 แตเม่ือทําการเปรียบเทียบกับจํานวนผูกูท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วแลวจะ

เห็นไดวา  จํานวนเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นมีจํานวนนอยกวามาก  ทําใหขนาดเงินกูโดยเฉล่ียตอผูกู

มีมูลคาลดลงโดยผูกูรายใหมไดรับเงินกูมูลคาโดยเฉล่ียต่ํากวาผูกูรายเกาแมวาคาเลาเรียน  คาใชจาย

เพ่ือการศึกษาจะมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปตามอัตราเงินเฟอ  หรือคาครองชีพท่ีสูงขึ้นก็ตาม แสดงถึง

การลดการใหการสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาลผานกองทุนฯ  เพราะหากกองทุนฯ  จะใหผูกูราย

ใหมในขนาดเงินกูเทาเดิมกองทุนฯ  จะตองใหกูจํานวนรายลดลง  หรือหากกองทุนฯ  จะคงจํานวน

ผูกูเพ่ิมขึ้นในจํานวนเทาเดิม  ขนาดเงินกูท่ีผูกูรายใหมจะไดรับก็จะนอยลง  ซ่ึงกอใหเกิดความไมเทา

เทียมกันระหวางผูกูรายเกาและรายใหม ทําใหเงินกูท่ีผูกูไดรับอาจไมเพียงพอใชจายเพื่อการศึกษา 

และพบวาขนาดของเงินใหกูยืมยังไมมีความเทาเทียมกันระหวางการใหกูยืมของสถานศึกษาใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับสถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยอีกดวย 

 

7.1.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

ผลการศึกษาสรปุไดวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีความพึงพอใจตอกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.93) โดยเม่ือจําแนกเปนรายดานแลว
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พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางทุกดาน ซ่ึงดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด (Χ  = 3.00) รองลงมาคือ

ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม (Χ  = 2.94) และดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม (Χ  

= 2.94) และดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

(Χ  = 2.82) โดยสามารถพิจารณารายละเอียดโดยสรุปของแตละดานไดดังนี ้

1)  ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการ

ใหกูยืมเงินกองทุนฯ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 3.00) ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไข

หลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ ระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับ

เงินกูยืมมีความเหมาะสม ( Χ  = 3.03) รองลงมาคือ เรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายไดของ

ครอบครัวมีความเหมาะสม (Χ  = 2.99) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ เรื่องคุณสมบัติของผูค้ําประกัน

มีความเหมาะสมในการค้ําประกัน (Χ  = 2.98)  

2)  ดานการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเง่ือนไขกระบวนการขอ

กูยืม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.82) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนด

เง่ือนไขกระบวนการขอกูยืมระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องความสะดวกในขั้นตอนของการขอกูเงินมีความ

เหมาะสม (Χ  = 2.92) รองลงมาคือ เรื่องระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความ

เหมาะสมและมีความทันสมัย (Χ  = 2.87) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ  เรื่องเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมี

บุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีเหมาะสม (Χ  = 2.75)   

3)  ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง (Χ  = 2.94) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไขวงเงินให

กูยืมระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องเงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอตอ

คาใชจายจริง (Χ  = 2.97) รองลงมาคือ เงินกูสําหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริง (Χ  

= 2.92) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ เงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน

(Χ  = 2.90)  
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4)  ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม โดยรวม

อยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.93) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการกําหนดเงื่อนไขของเงิน

ใหกูยืมระดับมากท่ีสุดคือ เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมมีความเหมาะสม (Χ  = 2.95) รองลงมาคือ 

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม (Χ  = 2.90) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ เรื่องเงินกู

มีการออกท่ีตรงเวลา และตรงตามความตองการใช (Χ  = 2.90)   

 

7.1.4  ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษาของผูปกครอง

อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) ที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษา

ของผูปกครอง, อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สรุปไดวา ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา ไมวาจะ

เปนเพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แสดงวาปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา ไมวาจะเปนเพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, อาชีพของ

ผูปกครอง, รายไดของครอบครัวตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ยกเวน การศึกษาของ

ผูปกครองมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา คือ การศึกษาของ

ผูปกครองตางกันมีความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน 

 

7.1.5  ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ผลการศึกษาสรุปไดวา  ปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มีดังตอไปนี้  

1)  เกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิกูยืมเงินมีมากเกินไปและไมมีการตรวจสอบได 

2)  เกณฑดานรายไดของผูค้ําประกันท่ีทําใหผูกูไมมีสิทธิท่ีจะไดกูอยางเต็มท่ี   

3)  การท่ีไมพิจารณาผูกูตามเดือดรอนกอน และมีการเลือกปฏิบัติ ไมมีความเสมอ

ภาค 
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4)  ขั้นตอนท่ีคอนขางยุงยาก มีขั้นตอนมากเกินไป ทําใหไมคอยสะดวกในการทํา

เรื่องกูยืม 

5)  เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีไมมีความเหมาะสม ไมมีจิตใจบริการ 

6)  การทํางานคอนขางชา ไมมีความเปนระบบ ไมมีความเปนระเบียบ ไมมีการแจง

ใหนักศึกษาทราบมีการเปล่ียนแปลงตาง  ๆ

7)  จํานวนเงินท่ีใหกูไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

8)  ไมมีการแจงถึงระเบียบในการชําระเงินกูคืน ทําใหไมสามารถเตรียมตัวได

ถูกตอง 

 

7.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 

ผูวิจัยขออภิปรายผลการศึกษาตามประเด็นวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี ้

 

7.2.1  การดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีสรุปไวสามารถอภิปรายผลไดวา สภาพการดําเนินงานกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษายังมีปญหาและอุปสรรคในการทํางานคอนขางมาก ซ่ึงนาจะเกิดจากการท่ีกองทุน

จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหนักเรียนนิสิตนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไดกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาโดยคิด

ดอกเบ้ียในอัตราต่ํา สําหรับเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายท่ีจําเปน

ในการครองชีพระหวางการศึกษา จึงทําใหการทํางานของกองทุนตองเกี่ยวเนื่องกับคนจํานวนมาก 

และคนในหลากหลายระดับ เปนผลใหเกิด 

1)  ความไมมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน 

2)  การขาดกลไกในการตรวจสอบการจัดสรรเงินกูยืม 

3)  การขาดประสิทธิภาพของกลไกติดตามการชําระหนี้คืน 

4)  การขาดกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ 

 

7.2.2  ความเปนธรรมและความท่ัวถึงในการดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีสรุปไดวา การดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษายัง

กอใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางผูกูรายเกาและรายใหม และระหวางการใหกูยืมของ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับสถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผูศึกษามี
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ความเห็นวานาจะมีสาเหตุมาจากการท่ีในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะท่ีถดถอย

จากปญหาท้ังทางการเมือง และสังคม ทําใหมีผูท่ีประสงคจะขอกูเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ในขณะท่ีงบประมาณจากรัฐบาลท่ีจัดสรรใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาไมไดเพ่ิมจํานวนมากขึ้นตามกันไปดวย สงผลใหหากตองการใหผูกูทุกรายไดรับการ

พิจารณาใหกูโดยเทาเทียมกันหมดก็จะทําใหไดรับยอดเงินท่ีใหกูนอยลงกวาจํานวนยอดกูในปท่ี

ผานๆ มา หรือถาหากตองการใหไดรับการจัดสรรยอดกูในจํานวนเทาเดิมก็จะทําใหมีผูกูบางรายท่ี

จะไมไดรับการพิจารณาใหกูเงิน จึงกอใหเกิดปญหาของความเปนธรรมและความท่ัวถึงในการ

ดําเนินการของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

7.2.3  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีสรุปไดวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีความพึงพอใจตอกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ  = 2.92) นาจะมีสาเหตุมาจากการท่ี

ขั้นตอนและกระบวนการขอกูเงินนั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนตองใชระยะเวลาในการพิจารณาท่ีคอนขาง

นานจึงอาจจะไมสามารถสนองตอบความตองการของผูกูไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ในการขอกู

เงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษายังมีการกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขตางๆ ท่ีคอนขาง

ละเอียดมาก ทําใหผูกูยืมไมเขาใจวาเพราะเหตุใดจึงตองมีการตรวจสอบเอกสาร และมีขั้นตอนของ

การปฏิบัติท่ีคอนขางนาน อีกท้ังความยุงยากในสวนของการหาผูค้ําประกันท่ีตองมีคุณสมบัติตาม

เกณฑท่ีกําหนดก็ทําใหผูกูมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของกองทุนนอยลง 

และผลจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวาสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผูกูยืมมีความพึง

พอใจตอการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาอยูในระดับปานกลางเปนเพราะวา

เจาหนาท่ีท่ีใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการท่ีไมเหมาะสมมากนัก ประกอบกับการ

ท่ีระบบการบริการไมมีความกาวหนา ไมมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสมและมีความทันสมัย ซ่ึงทํา

ใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการขอกู อีกท้ังกลุมตัวอยางยังระบุดวยวาในสวนของเรื่องคุณสมบัติ

ของผูกูนั้น ทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบ เพราะในบางครั้งมีการปลอย

กูมีลักษณะของการเลือกปฏิบัติ ไมเปนธรรม ควรมีการยืดหยุนผอนปรนกฎเกณฑในบางสวนโดย

ตองพิจารณาตามความจําเปน  และความเดือดรอนของผูกู เปนหลัก  อีกท้ังควรมีการจัดหา

งบประมาณเงินกูใหเพียงพอตอความตองการของผูกูทุกคน เพราะนักศึกษาทุกคนก็ยอมมีความ

ตองการท่ีจะไดรับการศึกษาเหมือนกัน มีความตั้งใจท่ีจะเรียนเหมือนกัน ดังนั้นควรใหทุกคนมีสิทธิ

ท่ีจะไดกูเงินโดยท่ัวถึงกัน 
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7.2.4  ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพ่ีนอง, การศึกษาของผูปกครอง, 

อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) ที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

จากผลการศึกษาท่ีสรุปไดวา ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา ไมวาจะเปนเพศ, ภูมิภาค, อาชีพ

ของผูปกครอง ,  รายไดของครอบครัว  และจํานวนพ่ีนอง  มีความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวานาจะเกิด

จากการท่ีในปจจุบัน ระบบการทํางานและระบบการบริหารงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยตางๆ นั้นมีความคลายคลึงและอยูภายใตกรอบการปฏิบัติแบบ

เดียวกัน อีกท้ังหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิกูยืม ขอบเขตวงเงินกูยืม ขั้นตอนการขอ

กูยืม กระบวนการในการพิจารณาใหกูยืม ตลอดหลักเกณฑและเง่ือนไขการจายเงินกูใหแกผูกูยืม 

และการจายคืนเงินกูของผูกูยืมกถู็กกําหนดมาจากหนวยงานสวนกลาง ทําใหหนวยงานท่ีทําหนาท่ี

ในภาคปฏิบัติการสามารถทํางานไดอยางมีมาตรฐานเดียวกัน จึงเปนสาเหตุท่ีสงผลใหนักศึกษาใน

ทุกๆ สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศมีความพึงพอใจ และมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตางๆ ของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไมแตกตางกันนั่นเอง ยกเวน ปจจัยดานระดับการศึกษาของ

ผูปกครองจะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

7.2.5  ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 จากผลการศึกษาท่ีสรุปได จะพบวา ปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ

กระบวนการและขั้นตอนในการทําเรื่องขอกูเงินท่ีใชระยะเวลาคอนขางนาน ประกอบกับการท่ี

เจาหนาท่ีฝายกองทุนมีพฤติกรรมการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหผูกูมีความพอใจตอการดําเนินงาน

ของกองทุนไมมากนัก ซ่ึงปญหาในเรื่องดังกลาวนี้เปนส่ิงท่ีพบเห็นอยูเปนประจําในการดําเนินงาน

ของกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เนื่องจากในการขอกูเงินนั้นตองมีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ตางๆ ใหละเอียด รอบคอบ เพ่ือปองกันปญหาความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาไดในภายหลัง 

และในการใหบริการของเจาหนาท่ีนั้นจะพบวา เจาหนาท่ีจะตองพบปะกับนักศึกษาเปนจํานวนมาก

ในแตละวัน เพราะมีผูมาทําเรื่องขอกู และขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร 

หลักฐานคอนขางมากทําใหอาจจะเกิดอารมณท่ีไมเหมาะสมตอการบริการขึ้นได แตท้ังนี้เจาหนาท่ี

ก็ควรระงับอารมณท่ีไมเหมาะสมไวใหไดมากท่ีสุด เพราะนักศึกษาคือผูท่ีมาขอรับบริการ ซ่ึง

เจาหนาท่ีก็ควรดูแลเปนอยางดีเนื่องจากเปนหนาท่ีโดยตรงอยูแลว 
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7.3  ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  

7.3.1  ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัต ิ

1)  รัฐบาลควรมีการเพ่ิมงบประมาณท่ีใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น

ตามความตองการท่ีแทจริงของผูกูเพ่ือใหเพียงพอตอการกระจายเงินกูอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

2)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรรวมกันในการกําหนดกฎเกณฑ หลักการ เง่ือนไขตางๆ 

ในการขอกูใหมีความชัดเจน และมีความเทาเทียมกันในทุกๆ สถานศึกษา 

3)  หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

กองทุนท่ีประจําอยูในสถานศึกษาตางๆ อยางสมํ่าเสมอ  

4)  ในการพิจารณาถึงวงเงินใหกูยืมแตละครั้ง ควรมีการคํานึงถึงคาครองชีพในสังคม

ปจจุบันและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการศึกษาใหมากขึ้น เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการใชจริง 

และมีความเหมาะสมตามสภาพความจําเปนในการใชเงิน 

5)  ในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูกูนั้นควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู 

ฐานะของผูกูและผูปกครองอยางละเอียดรอบคอบ ประกอบกับควรคํานึงถึงความจําเปนและความ

เดือดรอนของผูกูดวย 

 

7.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1)  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตองการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ

ผูกูยืมและผูท่ียังไมกูยืมเพ่ือหาแนวทางดําเนินการระยะยาว 

2)  ควรศึกษาถึงการประเมินเปรียบเทียบวา กยศ.และกรอ. ส่ิงใดเหมาะสมแกนักศึกษาท่ี

มีรายไดนอยเพ่ือใหไดรับผลประโยชนสูงสุด 

3)  ควรศึกษาความเปนไปไดของหลักเกณฑและคุณสมบัติท่ีนําไปสูกระบวนการ

คัดเลือกการจัดสรรผูท่ีกูยืมใหมีคุณภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา 

4)  ควรมีการประเมินผลและสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ

การศึกษาท่ีมีตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึก

ท่ีจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงแกไขการทํางานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได

อยางเปนรูปธรรมตอไป และจะทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตละสถานศึกษา

ไดอยางชัดเจนมากขึ้นอีกดวย 
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5)  ควรมีการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํางานของเจาหนาท่ีประจํากองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือใหทราบถึงขอมูลปญหาในเชิงลึกของการ

ทํางานวามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง และในการดําเนินงานของกองทุนนั้นเปนไปตาม

เปาหมายท่ีวางไวหรือไม เพ่ือใหสามารถนําขอมูลเหลานี้มาวางแผนจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต 
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พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนปท่ี ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให

ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

.................................................................. 
 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๑" 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี ้

"กองทุน" หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

"กรรมการ" หมายความวา กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

"ผูจัดการ" หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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"ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม" หมายความวา บุคคลซ่ึงคณะกรรมการทําสัญญาจางให

ทําหนาท่ีบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา ๓๗ 

"นักเรียนหรือนักศึกษา" หมายความวา ผูซ่ึงศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา 

หรือสถาบันการศึกษาท่ีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรยีน สถานศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงและใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการตอบรับให

เขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย 

"ผูกูยืมเงิน" หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน 

"รัฐมนตรี" หมายความวา "รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น 

เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

การจัดต้ังกองทุน 

------------------- 

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา "กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา"  

ใหกองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกูยืมเงินแกนักเรียน  หรือ

นักศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจาย

ท่ีจําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา 

มาตรา ๖ ใหกองทุนอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ใหรัฐมนตรีดําเนินการ

จัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนเปนรายปตามความจําเปน มาตรา ๗ กองทุนมีอํานาจและหนาท่ี

ดําเนินการใด ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ วรรคสอง อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 

(๒) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน 

(๓) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

(๔) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน 
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(๕) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

 

มาตรา ๘ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี ้

(๑) เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากรัฐบาลหรือเงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปตาม

มาตรา ๖ วรรคสอง 

(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับจากการดําเนินการของกองทุน 

(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 

 (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๕) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ท่ีกองทุนไดรับไมวาในกรณีใด 

มาตรา ๙ กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๑๐ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอ่ืนตามท่ี

รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะตั้งสํานักงานสาขา ณ ท่ีอ่ืนใดก็ได 

มาตรา ๑๑ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี ้

(๑) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒) เปนคาใชจายในการดําเนินการของกองทุน 

(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัด

กิจการของกองทุน 

มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนอาจนําไปหาดอกผลโดยนําไปฝากไวกับธนาคารท่ีเปน

รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินอ่ืนท่ีเปนของรัฐ 

มาตรา ๑๓ กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณรายรับของกองทุนใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน

คงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรอืกฎหมายอ่ืน 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการบริหารกองทุน 

------------------------ 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา "คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา" ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนรองประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทยและนายกสมาคมสมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เปนกรรมการ 

และกรรมการอีกไมเกินหาคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศการเงินหรือการบัญชีหรือกฎหมาย ดานละหนึ่งคน  

ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และผูจัดการเปนกรรมการ และ

ผูชวยเลขานุการ  

ในกรณีจําเปน ประธานกรรมการจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ

แตงตั้งอีกได ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีท่ี

รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซ่ึงแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ให

ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือเปนกรรมการเพ่ิมขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของ

กรรมการซ่ึงไดแตงตั้งไวแลว  

เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม

ใหกรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการ

ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาท่ี 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี

แตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให

กรรมการท่ีมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม ถารอง

ประธานกรรมการท้ังสองไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ี

ขาด 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(๒) ติดตามประเมินผลการดําเนินกจิการของกองทุน และจัดทํารายงานประจําปเพ่ือ

เผยแพรใหประชาชนทราบ 

(๓) ศึกษาวิเคราะหและประเมินความตองการการกูยืมเงินของนักเรียน หรือนักศึกษาท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน

ตามมาตรา ๖ วรรคสอง 

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพ่ือโอนเขาบัญชีจายท่ีหนึ่ง บัญชีจายท่ีสอง และบัญชีจายตาม

มาตรา ๓๔ 

(๕) พิจารณางบประมาณรายจายประจําปสําหรับการดําเนินการและการบรหิารงานของ

กองทุน 

(๖) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การ

ตรวจสอบ และสอบบัญชีภายใน และขอบังคับอ่ืนท่ีจําเปนในการดําเนินการและบริหารงานของ

กองทุน 

(๗) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และเง่ือนไข เกี่ยวกับการใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงิน

และการชําระคืนเงินกูยืม 
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(๘) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุน 

(๙) ประชาสัมพันธใหบุคคลท่ัวไปไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของกองทุน และคุณคาของ

กองทุน 

(๑๐) ดําเนินการคัดเลือกและทําสัญญาจางหรือมีมติเลิกจางผูจัดการและผูบริหารและจัด

การเงินใหกูยืม 

(๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้หรือเพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุนคณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๓) (๘) (๙) 

และ (๑๑) เฉพาะในสวนท่ีไมเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขใหผูจัดการหรือ

ผูบริหารและจัดการเงิน ใหกูยืมหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือกระทําการแทนคณะกรรมการก็ได 

มาตรา ๑๙ ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของกองทุน 

แตประธานกรรมการจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลใดทํานิติกรรมรวมตลอดท้ังการดําเนินคดี

หรือการบังคับคดีแทนก็ได 

มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้คณะกรรมการอาจแตงตัง้

คณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายใหปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได ใหอนุกรรมการท่ีมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุมให

นํามาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใชบังคับกับการประชุมและการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ี

ประชุมโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๑ ใหกองทุนจางผูจัดการคนหนึ่ง ทําหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน 

(๒) ติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 

(๓) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเพ่ือรายงานให

คณะกรรมการทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของกองทุนใหเปนไป

ตามขอบังคับ 

(๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย หรือตามท่ี 

กําหนดไวในสัญญาจาง 
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มาตรา ๒๒ ผูจัดการตองเปนผูซ่ึงมีความรูและความเช่ียวชาญในดานการบริหารและการ

จัดการทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 

(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 

(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 

(๕) ไมเปนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

(๗) ไมเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ท่ีปรึกษา 

กรรมการ หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

(๙) ไมเปนผูจัดการหรือดาํรงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวน

หรือบริษัท หรือองคกรอ่ืนใด 

(๑๐) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกกองทุนไมวา

โดยตรงหรือโดยออม 

(๑๑) ไมเปนผูถือหุนในบริษัทท่ีไดรับการจางเปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา 

๓๗ หรือในบริษัทอ่ืนใดท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว สัญญาจางผูจัดการใหกําหนดคราวละส่ีป 

แตคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกกไ็ด ใหผูจัดการไดรับคาจาง คาตอบแทนหรือเงินอ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๓ วิธีการคัดเลือกผูจัดการ และสัญญาจางผูจัดการใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด ในสัญญาจางใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ

เง่ือนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานของผูจัดการไวดวย 

มาตรา ๒๔ นอกจากพนจากตําแหนงตามสัญญาจาง ผูจัดการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 

(๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง 
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มาตรา ๒๕ ในการดําเนินการตามมาตรา ๒๑ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทน หรือบุคคล

ใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๖ เม่ือตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมมีการจางผูจัดการคนใหม หรือในกรณีท่ี

ผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนการช่ัวคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของกองทุนคน

หนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูจัดการ ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูจัดการ 

มาตรา ๒๗ เพ่ือจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ใหกองทุนจัดใหมีบัญชีดังตอไปนี ้

(๑) บัญชีรับ เพ่ือรับเงินท้ังปวงของกองทุน 

(๒) บัญชีจายท่ีหนึ่ง เพ่ือจายเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา 

หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงหรือสวน

ราชการอ่ืน ท่ีไมใชทบวงมหาวิทยาลัย 

(๓) บัญชีจายท่ีสอง เพ่ือจายเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย 

(๔) บัญชีจายบริหารกองทุน เพ่ือจายเงินท่ีใชในการดําเนินการของกองทุน 

มาตรา ๒๘ บรรดาเงินท้ังปวงท่ีกองทุนไดรับ ใหสงเขาบัญชีรับตามกําหนดเวลา และตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักไวเพ่ือการใด ๆ ท้ังส้ิน 

มาตรา ๒๙ การส่ังจายเงินจากบัญชีรับใหเปนอํานาจของประธานกรรมการ  หรือรอง

ประธานกรรมการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย และใหกระทําไดแตเฉพาะเพื่อโอนเขาบัญชีจาย

ท่ีหนึ่ง บัญชีจายท่ีสอง บัญชีจายบริหารกองทุน และบัญชีจายตามมาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เปนประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาสถาบันราช

ภัฏ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูจัดการเลขานุการคณะอนุกรรมการ

บัญชีจายท่ีสอง และบุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนอนุกรรมการ ใหผูชวย

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการและ

เลขานุการ และผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงาน
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ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการในกรณีจําเปน ประธาน

อนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๑ ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่งมีหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ 

(๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวง หรือสวนราชการ

อ่ืนท่ีไมใชทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

(๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเฉพาะในสวน

ท่ีเกี่ยวกับบัญชีจายท่ีหนึ่ง 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง ประกอบดวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 

เปนประธานอนุกรรมการ  ผู แทนจากโรงเรียน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษา ท่ี

ทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนส่ีคน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูจัดการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

บัญชีจายท่ีหนึ่ง และบุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนอนุกรรมการ ใหผูชวย

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ง  เปนอนุกรรมการและ

เลขานุการ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา สํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย เปน

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ ในกรณีจําเปน ประธานอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองจะแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการเพ่ิมขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๓ ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองมีหนาท่ี ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๘ 

(๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกดั ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

นโยบายของคณะกรรมการ 

(๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม เฉพาะใน

สวนท่ีเกี่ยวกับบัญชีจายท่ีสอง 

(๔) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีบัญชีจาย เพ่ือจายเงินกูยืม

แกนักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๗ ได 

เม่ือคณะกรรมการกําหนดใหมีบัญชีจายตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับบัญชีจายดังกลาวโดยใหนํามาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดย

อนุโลม  

ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงบุคคลท่ีเกี่ยวของทํานองเดียวกับ

ท่ีกําหนดไวในมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๕ การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง

หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจายตามมาตรา ๓๔ ใหนํามาตรา ๒๐ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช

บังคับโดยอนุโลมใหนํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนงของอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และอนุกรรมการซ่ึง

มิใชอนุกรรมการโดยตําแหนงหรือผูแทนโดยตําแหนงตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 

ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และผูชวยเลขานุการของ คณะอนุกรรมการซ่ึงแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดรับเบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด ๓ 

การจัดการเงินใหกูยืม 

-------------------- 

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการจางบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบเปนผูบริหารและจัด

การเงินใหกูยืม หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการคัดเลือก รวมตลอดท้ังคุณสมบัติของผูบริหาร

และจัดการเงินใหกูยืม ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๘ นอกจากหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในสัญญาจางแลว ผูบริหาร

และจดัการเงินใหกูยืมมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้

(๑) ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ วิธีการในการกูยืมเงิน 
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(๒) แนะนํา และอํานวยความสะดวกแกนักเรียนหรือนักศึกษาและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

ในการดําเนินการกูยืมเงิน 

(๓) เบิกจายเงินกูและดําเนินการจัดสงเงินใหแกผูกูยืม รวมตลอดท้ังเก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี่ยวของ 

(๔) แจงจํานวนหนี้และสถานะของหนี้ใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 

(๕) รับชําระหนี้เงินกู ติดตามทวงถาม และดําเนินคดีเพ่ือบังคับชําระหนี้เงินกู 

(๖) จัดทํารายงานการดําเนินการใหกูยืมเงินเสนอตอคณะกรรมการ 

(๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ สัญญาจางผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ใหมีอายุการจางตามท่ีระบุไวใน

สัญญาจางแตตองไมเกินคราวละสิบป ในกรณีท่ีผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมประสงคจะตออายุ

สัญญาจางตองแจงลวงหนา และทําความตกลงกับคณะกรรมการ ไมนอยกวาสามปกอนสัญญาส้ิน

อาย ุเวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหแจงหลังจากนั้น การตออายุสัญญาจางอาจทําไดตาม วิธีการ

และเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 

มาตรา ๔๐ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตองปฏิบัติหนาท่ีและตรวจสอบดูแลการใหกูยืม

เงินใหถูกตองตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับ มตแิละคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมบริหารหรือจัดการกองทุนหรือปฏิบัติ

หนาท่ีในลักษณะท่ีอาจเปนเหตุ ใหเสียหายแกกองทุน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตาม

มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ แลวแตกรณ ีมีอํานาจส่ังใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม

ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแกไข หรือระงับการกระทําท่ีอาจเปนการเสียหายนั้นได และผูบริหารและจัด

การเงินใหกูยืมตองดําเนินการตามคําส่ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีผูบริหารและจดัการเงิน

ใหกูยืมไมไดดําเนินการแกไขหรือดําเนินการตามคําส่ังภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยไมมีเหตุผล 

อันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจบอกเลิกสัญญาจางไดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้ ไมวาสัญญาจางจะ

กําหนดไวเปนประการอ่ืนหรือไมก็ตาม 

มาตรา ๔๒ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยมือาจบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุ 

สัญญาจางได แตไมวากรณีใดตองแจงเปนหนังสือลวงหนาตอประธานกรรมการไมนอยกวาสามป 

เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหแจงหลังจากนั้น 
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มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมตอสัญญาจางหรือมีการบอกเลิกสัญญาจาง ตาม

มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ หรือมีกรณีจําเปนอ่ืนใด คณะกรรมการอาจคัดเลือกและทําสัญญาจาง

บุคคลใดเปนการช่ัวคราวเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืมได 

หมวด ๔ 

การใหกูยืมเงินและการชําระหนี ้

--------------------- 

มาตรา ๔๔ กอนส้ินปการศึกษาของแตละป ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรี ประกาศกําหนดขอบเขต การใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา รวมตลอดท้ังประเภทวิชา และ

โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ระดับช้ัน การศึกษาและหลักสูตรท่ีจะใหนักเรียนหรือ

นักศึกษากูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเผยแพรใหประชาชนไดทราบ โดยท่ัวไป

และใหสงใหโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาท่ีนักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิขอกูยืมเงิน 

พรอมท้ังระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของดวย  ใหเปนหนาท่ีของโรงเรียน  สถานศึกษา และ

สถาบันการศึกษาท่ีไดรับประกาศตามวรรคสอง ปดประกาศและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของไวใน

ท่ีท่ีเห็นไดท่ัวไปในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาดังกลาว 

มาตรา ๔๕ นักเรียนหรือนักศึกษาซ่ึงมีสิทธิขอกูยืมเงินจากกองทุนตองมีคุณสมบัต ิ

ดังตอไปนี ้

(๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 

(๒) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การกําหนดตาม (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอนจึงจะมีผลใช

บังคับ 

มาตรา ๔๖ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดประสงคจะกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ใหยื่นคําขอตาม

แบบท่ีคณะกรรมการกําหนดตอ ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ณ โรงเรียน สถานศึกษา 

หรือสถาบันการศึกษาท่ีตนกําลังศึกษาอยูหรือท่ีประสงคจะเขาศึกษา แลวแตกรณี การย่ืนคําขอตาม

วรรคหนึ่งใหยื่นไดทุกวันในเวลาทําการของโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

มาตรา ๔๗ คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลซ่ึงรับผิดชอบหรือเปนผูแทนโรงเรียน 

สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาเปนผูอนุมัติการใหกูยืมเงินและลงนามในสัญญากูยืมเงินแทน
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คณะกรรมการก็ได การมอบอํานาจดังกลาวจะทําเปนประกาศเปนการท่ัวไปหรือทําใบมอบอํานาจ

เปนการเฉพาะรายก็ได และคณะกรรมการจะเพิกถอนการมอบอํานาจนั้นเม่ือใดก็ได แตการเพิก

ถอนดังกลาวไมมีผลกระทบตอคําอนุมัต ิหรือสัญญาท่ีผูรับมอบอํานาจไดทําไปแลว เวนแตเปนกรณี

ท่ีกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๘ สัญญากูยืมเงินใหทําเปนรายปหรือระยะเวลาท่ีส้ันหรือยาวกวานั้นตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด ในการทําสัญญากูยืมเงิน คณะกรรมการจะกําหนดใหมีผูค้ําประกันการชําระ

หนี้ดวยก็ได แตจะกําหนดจนเปนอุปสรรคตอผูขาดแคลนทุนทรัพยในอันท่ี จะกูยืมเงินไมได 

มาตรา ๔๙ บรรดาเงินท่ีกูยืมเพ่ือจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ให

ผูบริหารและจัดการเงิน ใหกูยืมเบิกจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น

โดยตรงและใหถือวาเงินท่ีจายดังกลาวเปนสวนหนึ่ง ของเงินกูยืมท่ีผูกูยืมเงินตองชําระคืน 

มาตรา ๕๐ หามมิใหคิดดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใดจากเงินท่ีกูยืมในระหวางท่ีผูกูยืมเงิน

ยังศึกษาอยู 

มาตรา ๕๑ ใหเปนหนาท่ีของโรงเรยีน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาท่ีผูกูยืมเงินศึกษา

อยูแจงผลการศึกษาใหผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืมทราบทุกส้ินปการศึกษา และเม่ือผูกูยืมเงิน

พนสภาพ การเปนนักเรียนหรือนักศึกษาไปแลวไมวาดวยเหตุใด ใหแจงใหผูบริหารและจัดการเงิน

ใหกูยืมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพนสภาพดังกลาว ผูกูยืมเงินตองแจงการเปล่ียนแปลง ท่ีอยู

หรือการยายโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาและการจบการศึกษาใหผูบริหารและจัด

การเงินใหกูยืมทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเปล่ียนแปลงหรือจบการศึกษา ในกรณีท่ีการยาย

โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามีผลใหคาใชจายในการศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือลดลง 

คณะกรรมการจะอนุมัติหรือส่ังใหเพ่ิม หรือลดเงินกูยืมตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

หมวด ๕ 

การนําเงินสงกองทุน 

-------------- 

มาตรา ๕๒ เม่ือผูกูยืมสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเปนเวลาสองป ผูกูยืมเงินมี

หนาท่ีตองชําระเงินกูยืมคืนใหกับกองทุนตามจํานวนระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะกําหนดไวในระเบียบใหเริ่มคิดดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด
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นับแตเวลาใดภายหลังท่ีจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษาแลวก็ได แตอัตราดอกเบ้ีย หรือประโยชน

อ่ืนใดท่ีคิดตองไมเกินอัตราดอกเบ้ีย เงินฝากประจําหนึ่งปของธนาคารออมสิน และหามมิใหคิด

ดอกเบ้ียทบตน ในกรณีจําเปนท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการจะผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระหนี้ตาม

ระยะเวลาท่ีแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในวรรคหนึ่ง หรือชะลอการชําระหนี้เปนการช่ัวคราวหรือ

ลดหยอนหนี้ไดตามท่ีผูกูยืมเงินรองขอเปนราย ๆ หรือเปนการท่ัวไปก็ได ในกรณีท่ีผูกูยืมเงินไม

สามารถชําระหนี้เงินกูคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งและไมไดรับอนุญาต ใหผอน

ผันตามวรรคสาม คณะกรรมการจะกาํหนดใหผูกูยืมตองเสียเงินเพ่ิมอีกไมเกินรอยละ ๑.๕ ตอเดือน

ก็ได 

มาตรา ๕๓ เม่ือผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานท่ีใด ผูกูยืมเงินตองแจงท่ี

อยูและสถานท่ีทํางานนั้นพรอมท้ังจํานวนเงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับใหผูบริหารและจัดการเงินให

กูยืม ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเริ่มทํางาน ใหเปนหนาท่ีของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม

ท่ีจะติดตามและประสาน กับผูกูยืมเงินเพ่ือการชําระเงินท่ีกูยืมคืน ในการนี้จะขอความรวมมือจาก

นายจางใหชวยหักเงินเดือนหรือคาจาง และนําสงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมดวยก็ได ในกรณีท่ี

ผูกูยืมเงินยายท่ีอยูหรือเปล่ียนงานหรือสถานท่ีทํางาน หรือมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือ

คาจาง ผูกูยืมเงินตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๕๔ ผูกูยืมเงินจะชําระเงินท่ีกูยืมคืนกอนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ หรือบอกเลิก

สัญญากูยืมเงินเม่ือใดก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ และในกรณี

บอกเลิกสัญญากูยืมเงินใหสงเงินกูยืมท่ีไดรับ ไปแลวคืนภายในสามสิบวัน หรือภายในกําหนดเวลา

ท่ีทําความตกลงกับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามระเบียบ ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ ในกรณีดังตอไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูยืมเงินและเรียกเงินกูยืมท่ีผู

กูยืมเงินไดรับไปแลวคืนท้ังหมดได (๑) เม่ือปรากฏในภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือ

ไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญ (๒) ผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงท่ี

ใหไวกับกองทุน 

มาตรา ๕๖ ในกรณีท่ีผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ใหหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเปนอันระงับไป 

ในกรณีท่ีผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได ใหคณะกรรมการมี

อํานาจพิจารณาระงับ การเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินได 
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หมวด ๖ 

การเงินและบัญชี 

----------- 

 

มาตรา ๕๗ ใหกองทุนย่ืนรายงานแสดงผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันส้ินสุดแตละไตรมาส 

มาตรา ๕๘ ใหกองทุนจัดทํางบการเงิน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน

นับแตวันส้ินสุดบัญชีทุกป ปบัญชีของกองทุนใหถือตามปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชีของกองทุน แลวทํารายงานผลการสอบ

บัญชีเสนอตอรัฐมนตรี ใหกองทุนโฆษณารายงานประจําปท่ีส้ินไป โดยแสดงงบการเงินท่ีผูสอบ

บัญชีรับรองวาถูกตองแลว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปท่ีลวงมาในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๙ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี

และการเงินทุกประเภทของกองทุน 

บทเฉพาะกาล 

--------- 

มาตรา ๕๗ ใหกองทุนยื่นรายงานแสดงผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันส้ินสุดแตละไตรมาส 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีความ

จําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือสนองตอบความจําเปนดังกลาว จึงสมควรเรงรัด

พัฒนาทางการศึกษา โดยการหาทางแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษาในสังคมดวยการเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น ใหแกนักเรียน นักศึกษา ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดนอย 
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อันจะมีสวนสําคัญในการชวยยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น และดวยการสนับสนุน

การพัฒนา ระบบการศึกษาทางดานอุปสงค โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระคาใชจาย 

ทางการศึกษาของประชาชน เพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนตองจัดตั้งกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขึ้นจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฉบับท่ี 1 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาวาดวย การดําเนินงาน 
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2547 

 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฉบับท่ี 2 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาวาดวย การดําเนินงาน 
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2547 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฉบับท่ี 1 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และ
วิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2547 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดระเบียบคณะกรรมการกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวย

การดําเนินงานหลักเกณฑและวิธีการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 อาศัยอํานาจ

ตามความใน มาตรา 18(7) แหงพระราชบัญญัติกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย

การดําเนินงานหลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงิน ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 
ขอ 2. ระเบียบนี้ ใหใชตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

ขอ 3. บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้

แทน 

ขอ 4. ในระเบียบนี ้

"กองทุน" หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
"ผูกูยมืเงิน" หมายความวา นักเรียน นักศึกษา ท่ีกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
"ผูบริหารสถานศึกษา" หมายความวา ผูบริหารของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบอํานาจจาก

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
"สํานักงานกองทุน" หมายความวา สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
"สถานศึกษา" หมายความวา โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการ

หรือ โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน เอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายหมายวา

ดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีกฎหมายตั้งขึ้น

โดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษาหรือ สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

"ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม" หมายความวา บุคคลท่ีคณะกรรมการทําสัญญาจางใหทําหนาท่ี

บริหารและจัดการเงินใหกูยืม ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ. 2541 
ขอ 5. ใหประธานกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนรักษาการตามระเบียบนี ้
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หมวด 1 

การจัดสรรวงเงินใหกูยืม 

ขอ 6. ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง พิจารณา

จัดสรรวงเงินใหกูยืมท่ีไดรับใหนักเรียน นักศึกษา แตละสถานศึกษาตามหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ 7. ใหคุณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง และคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง แจง

รายละเอียดการจัดสรรวงเงินกูยืมใหสํานักงานกองทุนทราบ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด 2 

ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

ขอ 8. ผูกูยืมเงินกองทุน มี 2 ประเภท ไดแก 

1. ผูกูยืมเงินรายใหม หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ผูท่ีไมเคยกูยืมเงินกองทุนมากอน หรือ

เปนผูท่ีเคยกูยืมเงินมากอนและไดชําระหนี้คืนเสร็จส้ินแลว  

2. ผูกูยืมเงินรายเกา หมายถึง นักเรียน นักศึกษาท่ีอยูในระหวางการศึกษาและเคยกูยืม

เงินกองทุนมากอนไมวาจะเคยกูยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือ สถานศึกษาปจจุบันก็ตาม 

ขอ 9. ผูกูยืมเงินตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ. 2541 ดังนี ้

1. เปนผูมีสัญชาติไทย  

2. เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด  

3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ขอ 10. ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีดังนี ้

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมตรงกับความเปนจริง 

2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการของคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการกูยืม 

3. แจงการเปล่ียนช่ือ ยายท่ีอยูหรือยายสถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพนสภาพการเปน

นักเรียน นักศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวันเปล่ียนช่ือ ยายท่ีอยู ยายสถานศึกษา จบการศึกษา หรือ

พนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา ตอผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)) 

4. แสดงตนตออาจารยท่ีปรึกษา ตามขอ 36 (3) อยางนอยภาคละหนึ่งครั้ง ใหความรวมมือ

ในการดําเนินกิจกรรมที่สถานศึกษากําหนดในหมวด 8 



 221 

5. หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรรมการกําหนด 
 
ขอ 11. นักเรียน นักศึกษา ท่ีขอกูยืมเงินกองทุนตองศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพ

ตามขอ 15 และ ขอ 16 แลว เทานั้น 

ขอ 12. นักเรียน นักศึกษาผูใดประสงคจะกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ใหยื่นคําขอตามแบบท่ี

คณะกรรมการกําหนดตอผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจจาก คณะกรรมการ ณ สถานศึกษาท่ีตนกําลังศึกษา

อยูหรือท่ีประสงคจะเขาศึกษาแลวแตกรณ ีการย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งใหยื่นไดทุกวัน ในเวลาทํา

การของสถานศึกษานั้น  ๆ

ขอ 13. นักเรียน นักศึกษา ท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตองเปดบัญชีเงินฝากกับผูบริหารและ

จัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) พรอมท้ังหนังสือแจงผลการอนมัุติจาก

สถานศึกษาเพ่ือประกอบการขอเปดบัญชีดวย 

ขอ 14. เม่ือผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเปนเวลาสองป ผูกูยืมเงินมี

หนาท่ีตองชําระเงินกูยืมคืนกองทุนตามจํานวนระยะเวลาและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบของ

คณะกรรมการกอนถึงกําหนดระยะเวลาชําระหนีต้ามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินตองรายงานขอมูลพรอม

เอกสารของตนเอง ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ตอผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 

(ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) สาขาใดสาขาหนึ่งกอนส้ินเดือนพฤษภาคมของปถัดจากปท่ี

สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 

 

หมวด 3 

สถานภาพสถานศึกษา 

ขอ 15.สถานศึกษาท่ีดําเนินงานกองทุนตองเปนสถานศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและ

ไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนิน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแตละสาขาวิชาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืน ท่ีสถานศึกษานั้นสังกัด 

ขอ 16. สถานศึกษาตามขอ 15 กอนดําเนินงานกองทุนตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีหนึ่ง หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสอง แลวแตกรณีตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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หมวด 4 

คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา 

ขอ 17. ใหผูบริหารสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา การใหกูยืมเงินประจํา

สถานศึกษา จํานวนเจ็ดคนประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา เปนประธาน ผูแทนองคกรชุมชน 

จํานวนสามคน เปนกรรมการ อาจารยหรือครูของสถานศึกษานั้นจํานวนสามคนเปนกรรมการและ

ในจํานวนนี้ใหประธานแตงตั้งอาจารยหรือครูเปนกรรมการ และเลขานุการจํานวนหนึ่งคนผูแทน

องคกรชุมชนตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงบุคคลท่ีอยูในองคกรชุมนตามความหมายท่ี คณะกรรมการ

กําหนด 

ขอ 18. คณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา

คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาท่ีขอกูยืมเงินเพ่ือเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัต ิโดย

ดําเนินการดังนี ้

1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 

2. สัมภาษณผูขอกูยืมเงิน รวมทั้งถามีความจําเปนอาจสัมภาษณบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของดวย 

3. ตรวจสอบโดยเย่ียมเยียนครอบครัวของผูกูยืมเงินในกรณีท่ีเห็นวามีความจําเปน 

4. สรุปขอมูลการกูยืมเงินของผูขอกูยืมเงิน 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกผูขอกูยืมเงินตามท่ีคณะกรรมการบัญชีจายท่ี

หนึ่ง หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ีสองมอบหมาย 

ขอ 19. ในการดําเนินการตามขอ 18 คณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา

อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ คณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีแทนก็ได 

ขอ 20. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมประจําสถานศึกษาตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และกรรมการท่ีมาประชุมตองมีผูแทน

องคกรชุมชนอยางนอยหนึ่งคนเขารวมประชุมดวย จึงถือวาเปนองคประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ี

ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 

หมวด 5 

การเตรียมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงิน 

ขอ 21. ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานกองทุนตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ระเบียบขอบังคับประกาศหลักเกณฑ

และวิธีการของคณะกรรมการอยางเครงครัดและตองจัดใหมีสถานท่ีบุคลากรใหเหมาะสมและ
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เพียงพอใน การดําเนินงานกองทุน ผูบริหารสถานศึกษานอกจากมีหนาท่ีตามวรรคหนึ่งแลว ใหมี

หนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายดวย 

ขอ 22. ผูบริหารสถานศึกษาตองปดประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และ

วิธีการการดําเนินงานกองทุนไวในท่ีท่ีเห็นไดท่ัวไปให นักเรียน นักศึกษา ทราบโดยเปดเผย ณ 

สถานศึกษา 

ขอ 23. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะอนุกรรมการบัญชีจาย ท่ีหนึ่งและคณะอนุกรรมการบัญชีจายท่ี

สองกําหนด ซ่ึงอยางนอยตองดําเนินการดังนี ้

1. ประชาสัมพันธเรื่องกองทุน  

2. แนะนําใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา 

3. รับแบบคําขอ ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑของผูกูยืมเงิน 

4. เตรียมเอกสารขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 

5. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา 

6. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา 

7. จัดทําประกาศผูไดรับการคัดเลือกใหกูยืมเงิน 

8. จัดเก็บเอกสารตางๆ ไวเพ่ือการตรวจสอบ 

ขอ 24. การคัดเลือกผูกูยืมเงินจะกระทําไดตอเม่ือมีคุณสมบัติตามขอ 9 และเปนผูมี

สถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษาโดยขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีคัดเลือก

นั้นแลว 

ขอ 25. การพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเงินรายใหม กรณีเงินท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะให

กูยืมเงินใหพิจารณาจาก ความขาดแคลนทุนทรัพยของผูขอกูยืมเงินและเปนผูท่ีมีภูมิลําเนาท่ีอยูใน

เขตของสถานศึกษาโดยใหคํานึงถึงผูท่ีมีคุณสมบัติและเคยขอกูยืมเงินกองทุนในปการ ศึกษาท่ีผาน

มาของสถานศึกษานั้น แตไมไดรับการอนุมัตใิหกูยืมเงิน 

ขอ 26. การพิจารณาการคัดเลือกผูกูยืมเงินรายเกาสถานศึกษาตองดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติและสัมภาษณผูยืมเงินทุกครั้ง เม่ือไดผูกูยืม เงินมีคุณสมบัติครบถวนแลวใหพิจารณาจาก

ความขาดแคลนทุนทรัพย สาขาวิชาท่ีศึกษา ผลการเรียน และความประพฤติของผูกูยืม 

ขอ 27. เม่ือผูบริหารสถานศึกษาไดอนุมัติการกูยืมเงินแกนักเรียน นักศึกษาแลว ใหผูบริหาร

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ ประกาศรายช่ือผูขอกูยืม เงินท่ีไดรับอนุมัติโดยเปดเผย ณ สถานศึกษา 

รายงานผลการคัดเลือกใหสํานักงานกองทุน และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)) สาขาท่ีเปดบัญชีทราบตามแบบท่ีสํานักงานกองทุนกําหนด 



 224 

หมวด 6 

การทําสัญญากูยืมและการนําสงสัญญากูยืม 

ขอ 28. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูยืมเงินท่ีไดรับอนุมัติให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ เรื่องกําหนดขอบเขต การใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา รวมท้ัง

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ในการดําเนินการตาม 

วรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษาใชแบบสัญญากูยืมตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซ่ึงสํานักงานกองทุนจะ

จัดสงใหในแตละปเทานั้น 

ขอ 29. ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการจัดใหมีการพิมพหรือเขียนขอความในสัญญา

กูยืมกอนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงิน ผูค้ําประกันและผูรับรอง ลายมือช่ือผูค้ําประกันลงลายมือช่ือ การลง

ลายมือของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองลงลายมือช่ือดวยตนเอง 

ขอ 30. กรณีผูค้ําประกันไมสามารถมาลงลายมือช่ือในสัญญากูยืมตอหนาเจาหนาท่ีหรือ

ผูบริหารสถานศึกษา ตองมีลายช่ือของนายทะเบียนทองท่ี หรอืทองถ่ิน ณ ภูมิลําเนาตามทะเบียน

บาน หรือภูมิลําเนาท่ีประกอบอาชีพของผูค้ําประกันรบัรองดวย 

ขอ 31. ผูบริหารสถานศึกษา ตองจัดใหมีการตรวจสอบสัญญากูยืมและเอกสารประกอบให

ถูกตองครบถวนกอนนําสงใหผูบริหารและจัดการเงินให กูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) 

และตองลงลายมือช่ือในใบนําสงสัญญากูยืมดวยทุกครั้ง 

ขอ 32. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย

การดําเนินงานหลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงิน ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2546 ผูบริหาร

สถานศึกษาตองสงสัญญากูยืมใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) 

สาขาท่ีสถานศึกษาเปดบัญชีไวจํานวนหนึ่งฉบับและใหผูขอกูยืมเงินหนึ่งฉบับ พรอมท้ังสําเนา

สัญญากูยืมโดยรับรองสําเนาสงให ผูค้ําประกันหนึ่งฉบับ เอกสารท่ีตองนําสงพรอมสัญญา 

ประกอบดวย 

1. สําเนาสมุดคูฝากของผูกูยืมเงิน 

2. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืมเงิน 

3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน  

4. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีของผูค้ําประกัน (ถามี)  

5. สําเนาบัตรประกันสังคมของผูปกครองและผูค้ําประกัน (ถามี)  

6. สําเนาประกาศการอนุมัติใหกูยืมเงิน 

ขอ 33. ใหสถานศึกษาโดยผูบรหิารสถานศึกษาเปดบัญชีประเภทออมทรัพยของผูบริหาร

และจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน))  



 225 

โดยใชช่ือวา "บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ (ระบุช่ือสถานศึกษา........)" และ

แจงเลขท่ีบัญชีใหกองทุนทราบ 

 

หมวด 7 

การจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

ขอ 34. ผูบริหารสถานศึกษาตองเก็บแบบคําขอกูพรอมหลักฐานของผูขอกูยืมเงินไวเพ่ือ

การตรวจสอบ ดังนี ้

1. กรณีผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหจัดเก็บไวหกสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไมได

รับการอนุมัต ิ 

2. กรณีผูขอกูยืมเงินท่ีไดรบัการอนุมัติใหกูยืม ใหจัดเก็บไวจนกวาผูกูยืมเงินไดทําขอตกลง

การชําระหนี้กับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) หรือเม่ือไดมี

การชําระหนี้ครบถวนแลว 

ขอ 35. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงินในแตละปตามแบบท่ีสํานักงาน

กองทุนกําหนด และเก็บสําเนาหลักฐานการสงสัญญาณ กูยืมเงินในแตละครั้งไวท่ีสถานศึกษา เพ่ือ

การตรวจสอบ 

 

หมวด 8 

การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงินระหวางศึกษา 

ขอ 36. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงินในระหวางกําลัง

ศึกษา ดังนี ้

1. กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูยืมเงิน  

2. ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื่อง 

3. มอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีใหคําแนะนําดานการกูยืมเงินกองทุน  

4. จัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกผูกูยืมเงินในการชําระหนี้คืนกองทุน  

5. จดัประชุมผูกูยืมเงินและ/หรือผูปกครอบ และ/หรือผูค้ําประกันเพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงคและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ กองทุนในโอกาสตางๆ 

ขอ 37. ผูบริหารสถานศึกษาตองรายงานผลการศึกษาของผูกูยืมเงินท่ีกําลังศึกษาอยู ให

ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) ทราบตามแบบท่ีสํานักงาน

กองทุนกําหนด 
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ขอ 38. ผูบริหารสถานศึกษาตองตรวจสอบวาผูกูยืมเงินลงทะเบียนหรือไม หากผูกูยืมเงิน

ไมลงทะเบียนเรียนตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงิน ใหกูยืม ระงับการโอนเงินใหผูกูยืมเงิน 

ดังกลาวไวกอน 

ขอ 39. ผูบรหิารสถานศึกษาตองแจงการพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษาไมวาดวยเหตุ

ใดๆ ของผูกูยืมเงินใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) ทราบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพนสภาพตามแบบท่ีสํานักงานกองทุนกําหนด 

1. ตาย นับแตท่ีไดดําเนินตามขอ 40  

2. ลาออก นับแตวันท่ีผูกูยืมเงินลาออก  

3. ผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑ นับแตวันทราบผลการศึกษา 

4. มีความประพฤติเสียหาย นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําส่ังใหพนสภาพ 

ขอ 40. ผูบริหารสถานศึกษาตองแจงการเสียชีวิตของผูกูยืมเงินทันทีท่ีทราบใหผูบริหาร

และจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) และใหสงหลักฐานประกอบใหผูบริหาร

และจัดการเงินใหกูยืมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีแจง 
 

หมวด 9 

การติดตามผูกูยืมเงินเม่ือสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 

ขอ 41. ใหผูบริหารศึกษาทําทะเบียน และสํารวจขอมูลท่ีอยูของผูกูเงินท่ีสําเร็จการศึกษา 

เลิกศึกษาและพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษาใน แตละปการศึกษาตามแบบท่ีคณะการรมการ

กําหนด และสําเนาสงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)) 

ขอ 42. ใหผูบริหารสถานศึกษาใหความรวมมือในการสํารวจ ติดตาม และใหขอมูลของผู

กูยืมเงินตามท่ีสํานักงานกองทุนรองขอ 

 

หมวด 10 

มาตรการกํากับผูกูยืมเงินและผูบริหารสถานศึกษา 

ขอ 43. หามมิใหผูบริหารสถานศึกษาหรือบุคคลใด กระทําการใด  ๆในลักษณะนํากองทุน

ไปโฆษณาประชาสัมพันธใหบุคคลอ่ืนเขามาศึกษาใน สถานศึกษาของตน นอกจากขอความท่ี

สํานักงานกองทุนกําหนด 

ขอ 44. ผูบริหารสถานศึกษา และ/หรือ เจาหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินงานกองทุนตองใหความรวมมือในการช้ีแจง และจัด เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
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กองทุนหรือเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวของเม่ือไดรับการรองขอจากกรรมการ อนุกรรมการหรือผูจัดการ 

กองทุน แลวแตกรณ ี

ขอ 45. ในกรณีผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ.2541 ระเบียบขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการของคณะกรรมการ สํานักงานกองทุน

จะดําเนินการตักเตือนและใหผูกูยืมเงิน ปรับปรุงแกไข หากไมดําเนินการปรับปรุง แกไข จะมีผลดี

ตอการพิจารณาใหกูยืมเงินของผูกูยืมรายนั้นในปตอไปตามควรแกกรณ ีหรือเพิกถอนการใหกูยืม

เงิน 

ขอ 46. ในกรณีผูบริหารสถานศึกษา และ/หรือเจาหนาท่ีของสถานศึกษาไมดําเนินงาน

กองทุนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ การศึกษา พ.ศ.2541 ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการของคณะกรรมการ ใหสํานักงานกองทุนดําเนินการอยาง

ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี ้

1.  กรณีเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ 

1.1  เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข 

1.2  แจงตนสังกัดใหดําเนินการลงโทษทางวินัยของขาราชการ 

1.3 ดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

2. กรณีเปนสถานศึกษาของเอกชน 

2.1  เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข 

2.2  กํากับและควบคุมการดําเนินงานกองทุนของสถานศึกษานั้น 

2.3  ระงับการดําเนินการใหกูยืมในคณะ/สาขาวชิาท่ีมีการจัดการการเรียนการสอนไม

เปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย 

2.4  เพิกถอนการมอบอํานาจการดําเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ. 2541 

2.5  เพิกถอนการใหความเห็นชอบการดําเนินงานกองทุน ตามขอ 16 

2.6  ดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 47. ใหคณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา ซ่ึงไดมีการแตงตั้งตาม

หลักเกณฑและวิธีการเดิมกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษาตาม ขอ 17 ของระเบียบนี้แลว 
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ขอ 48. บรรดาขอกําหนด หลักเกณฑและวิธีการใดท่ีเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินกองทุน ท่ีใช

บังคับอยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไป จนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุง

แกไขใหเปนไปตามระเบียบนี ้ท้ังนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีระเบียบนีใ้ชบังคับ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฉบับท่ี 2 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และ

วิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2547 

 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวย 

การดําเนินงาน หลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 ใหมีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (7) แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ.2541 คณะกรรมการ กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวาระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวย 

การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงิน ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2547 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอแหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

วาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 

และใหใชขอความตอไปนี้แทน "ขอ 17 ใหผูบริหารสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงิน

ใหกูยืมประจําสถานศึกษาจํานวนหาคน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธานผูแทน

องคกรชุมชนจํานวน หนึ่งคนเปนกรรมการ อาจารย หรือครูของสถานศึกษานั้น จํานวนสองคน

เปนกรรมการ และใหประธานแตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ จํานวน

หนึ่งคน 

ผูแทนองคกรชุมชนตามวรรคหนึ่งใหหมายถึงบุคคลที่อยูในองคกรชุมชน ตามความหมาย

ที่คณะกรรมการกําหนด" 

ขอ 4. ใหยกเลิกขอความในขอ 20 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา วาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ. 2546 และใหใชขอความตอไปนี้แทน "ขอ 20 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืม

เงินประจําสถานศึกษา ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

จึงถือวาเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี

เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง

เสียงเปนเสียงชี้ขาด" 
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ขอ 5. ใหยกเลิกขอความใน ขอ 38 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา วาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ.2546 และใหใชขอความตอไปนี้แทน "ขอ 38 ผูบริหารสถานศึกษาตองตรวจสอบวาผูกูยืมเงิน

ลงทะเบียนหรือไม หากผูกูยืมเงินไมลงทะเบียนเรียน ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละภาค

การศึกษา และใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมระงับ การโอนเงินใหผูกูยืมเงินดังกลาวไวกอน" 

ขอ 6. ใหเพ่ิมเติมขอความเปนขอ 43/1 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา วาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และ  วิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ.2546 ดังนี ้"ขอ 43/1 ผูบริหารสถานศึกษาตองสงคืนเงินกูยืมของผูกูยืมเงินท่ีมิไดใช ตามที่

กําหนดไวในสัญญากูยืมใหแกกองทุน กอนส้ินแตละภาคการศึกษาของสถานศึกษา" 

ขอ 7. สถานศึกษาใดท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษา

ไปแลว กอนท่ีระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช ใหสามารถดําเนินการ วิธีการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 ดังนี้ "ขอ 43/1 ผูบริหารสถานศึกษาตองสงคืนเงินกูยืมของผูกูยืมเงินท่ีมิได

ใช  ตามที่กําหนดไวในสัญญากูยืมใหแกกองทุน กอนส้ินแตละภาคการศึกษาของสถานศึกษา" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

 

แบบสอบถาม การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา: สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

กรณีศึกษา: สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

ผูตอบ  นิสิต นักศึกษาท่ีกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน  

ตอนที ่1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโปรดตอบคําถามหรือทําเครื่องหมาย 

                 / ใน [   ] 

 

1. เพศ  [     ] ชาย   [     ] หญิง 

2. เปนนักศึกษาช้ันปท่ี ..................... 

3.         ภูมิลําเนาเดิม                

 [     ] กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม                            

สมุทรสาคร (ผูมีภูมิลําเนาเดิม โปรดวง จังหวัดดวย) 

[     ]  ตางจังหวัด โปรดระบุช่ือจังหวัด ................................................... 

4. นักศึกษามีพ่ีนองท้ังหมด (รวมนักศึกษาดวย) 

 [     ] 1 คน     [     ] 2-3 คน 

 [     ] 4-5 คน     [     ] ตั้งแต 6 คนขึ้นไป 

5. คุณวุฒิทางการศึกษาของผูปกครอง 

 [     ] ประถมศึกษา    [     ] มัธยมศึกษา/ปวส. 

 [     ] ปริญญาตรี    [     ] สูงกวาปริญญาตร ี

6. อาชีพของผูปกครอง 

[     ] เกษตรกร    [     ] ลูกจาง/รับจาง 

[     ] คาขาย     [     ] ผูปกครองเกษียณจากงาน 

7. ครอบครัวของนักศึกษามีรายไดประมาณเดือนละเทาไร (รวมท้ังเงินเดือนและรายไดอ่ืนๆ) 

 [     ]      นอยกวา 2,000 บาท 

 [     ]      2,001-5,000 บาท 

 [     ]      มากกวา 5,000 บาท 
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ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 

   ขอใหทานเขียนเครื่องหมาย [ /  ] ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด

เพียงชองเดียวเทานั้น 

4 แสดงวาเห็นดวยมากท่ีสุด 

3 แสดงวาเห็นดวยมาก 

  2 แสดงวาเห็นดวยนอย 

  1 แสดงวาเห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

ขอความ มากท่ีสุด 

 

4 

มาก 

 

3 

นอย 

 

2 

นอยท่ีสุด 

 

1 

ทานคิดวาในการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืม

เงินกองทุนฯ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 

    

8. ดานคุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืม     

9. ดานคุณสมบัติผูรับรองรายไดครอบครัว     

10. ดานคุณสมบัติของผูคํ้าประกัน     

ทานคิดวาในการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

    

11. ความสะดวกในข้ันตอนการขอรับบริการ     

12. ความกาวหนาและพัฒนาของระบบบริการท่ีให     

13. ความรวดเร็วในข้ันตอนของการใหบริการ     

14. ความเอาใจใสของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ     

15. ความเสมอภาคและเสมอหนาเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ     

16. มีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการ     

ทานคิดวาในการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การกําหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

    

17. เงินกูสําหรับคาเลาเรียน     

18. เงินกูสําหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     

19. เงินกูเพื่อคาใชจายในการครองชีพ     
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ขอความ มากท่ีสุด 

 

4 

มาก 

 

3 

นอย 

 

2 

นอยท่ีสุด 

 

1 

ทานคิดวาในการกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา การกําหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม มีความ

เหมาะสมมากนอยเพียงใด 

    

20. การตรงเวลาของการออกเงินกู     

21. ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูยืม     

22. อัตราดอกเบ้ีย     

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

   โปรดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 

- เกณฑคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิกูยืมเงิน

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

- ข้ันตอนการยื่นเรื่องขอกูเงิน

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

- จํานวนเงินเงินท่ีอนุมัติใหกูยืม

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

- การชําระเงินกูคืนกองทุนฯ

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

- อื่นๆ

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

 

แหลงขอมูลใชในการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อสถานศึกษาผูที่ไดรับเงินกูครบกําหนดชําระหนี้ปการศึกษา 2545-2551 

 

inst_code title_part name_part 
จํานวน

ราย 

000207 มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 5923 

000208 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย 12155 

000271 วิทยาลัย รัชตภาคย 416 

000349 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตบพิตร

พิมุข 

725 

000365 มหาวิทยาลัย คริสเตียน 1335 

000403 มหาวิทยาลัย ม2520    เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตร

พิมุขมหาเมฆ 

1046 

000506 มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 8314 

000544 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 206 

000642 มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร 2680 

000646 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตร ี 3289 

000679 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2476 

000692 มหาวิทยาลัย เกริก 3349 

000702 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรม 927 

000703 มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย 6987 

000706 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร

บางพระ 

2288 

000707 มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 11687 

000825 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย 14579 

000853 วิทยาลัย ศรีโสภณ 2739 

000902 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตพิษณุโลก 2797 

000910 มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธาน ี 12353 

000915 มหาวิทยาลัย นเรศวร 9111 

000923 มหาวิทยาลัย ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 3240 
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inst_code title_part name_part 
จํานวน

ราย 

000935 มหาวิทยาลัย วงษชวลิตกุล 6583 

000942 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ 5408 

000958 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม 10003 

000978 มหาวิทยาลัย เซนตจอหน 2233 

000993 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร 5814 

001019 มหาวิทยาลัย ภาคกลาง 2678 

001061 มหาวิทยาลัย รามคําแหง 108392 

001093 มหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณ ี 2772 

001106 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุร ี 5298 

001110 มหาวิทยาลัย พายัพ 8314 

001143 มหาวิทยาลัย มหิดล 5164 

001145 มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมูบานจอมบึง 3332 

001149 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 2098 

001204 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 11329 

001212 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตลําปาง 2125 

001249 มหาวิทยาลัย เชียงใหม 11590 

001271 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12629 

001286 มหาวิทยาลัย สยาม 10702 

001303 มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต 4110 

001307 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 13983 

001338 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุร ี 4195 

001384 มหาวิทยาลัย ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 6082 

001402 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร ี 1465 

001435 ป48เปล่ียน00 4344 โครงการขยายการศึกษามหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทรตรัง 

2 

001438 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 1380 

001440 มหาวิทยาลัย บูรพา 6895 

001441 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร 3604 
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inst_code title_part name_part 
จํานวน

ราย 

001452 มหาวิทยาลัย ราชธาน ี 3922 

001455 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนาร ี 3611 

001486 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน 2148 

001564 มหาวิทยาลัย หอการคาไทย 6633 

001582 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 11469 

001618 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 4649 

001667 มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ 9267 

001668 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนคร

เหนือ 

1001 

001677 มหาวิทยาลัย ศิลปากร * 188 

001683 มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง 9338 

001686 วิทยาลัย เซนตหลุยส 385 

001712 มหาวิทยาลัย รังสิต 7038 

001717 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ 4659 

001726 มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 2199 

001728 มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต 10773 

001730 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช 595 

001734 สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ *** 6 

001738 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 7382 

001740 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตเชียงราย 943 

001775 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2468 

001793 มหาวทิยาลัย แมโจ 8678 

001830 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร 6956 

001831 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต 575 

001832 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตตาก 2024 

001836 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุร ี 856 

001853 มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย 5490 

001857 มหาวิทยาลัย อุบลราชธาน ี 3622 
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inst_code title_part name_part 
จํานวน

ราย 

001858 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค 8482 

001871 มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุร ี 3562 

001887 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตอยุธยา 

หันตรา 

2037 

001889 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกจิ 3367 

001890 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและ

เทคโนโลย ี

666 

001898 มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา 5599 

001940 สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล สงขลา 1 

001959 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร 8961 

001984 วิทยาลัย แสงธรรม 89 

001993 มหาวิทยาลัย โยนก 2265 

002014 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2819 

002032 มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 4641 

002053 มหาวิทยาลัย ศรีปทุม 23063 

002072 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม 6764 

002080 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี 147 

002102 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย 17960 

002128 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช 5822 

002166 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธาน ี 1397 

002184 มหาวิทยาลัย ราชภฏันครปฐม 3871 

002200 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร 2476 

002225 สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน 1178 

002233 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะเกษตรศาสตรนคร

ศรีธรรม 

1580 

002235 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร 8753 

002247 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 5540 

002249 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา 7125 
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inst_code title_part name_part 
จํานวน

ราย 

002254 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3365 

002270 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี *** 1 

002319 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา 5054 

002340 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี 4693 

002341 มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ 4735 

002342 มหาวิทยาลัย ขอนแกน 11790 

002373 สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 8543 

002428 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎรธาน ี 5553 

002448 สถาบัน ราชภัฏอุดรธานี *** 1 

002453 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร 7628 

002464 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 6091 

002465 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร 464 

002469 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต 2403 

002483 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 1264 

002493 มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธาน ี 9976 

002505 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขต

นครศรีธรรมราช 

2077 

002519 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี 871 

002520 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2325 

002557 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตร

อุดมศักดิ ์

484 

002558 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง 658 

002561 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทค

โน 

1132 

002620 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ 

ภูวนารถ 

1100 

002637 วิทยาลัย ทองสุข 938 
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จํานวน

ราย 

002699 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการ

พระนคร 

1410 

002749 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตศาลายา 405 

002758 มหาวิทยาลัย ไปรวมกับ 2520  เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยา

เขตพระนครใต 

1060 

002779 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 180 

002783 มหาวิทยาลัย ทักษิณ 4691 

002795 มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 1984 

002796 มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ 769 

002797 มหาวิทยาลัย นานาชาติชิลเลอร-แสตมฟอรดเปล่ียนช่ือรหัส004924 49 

002814 มหาวิทยาลัย หาดใหญ 6395 

002817 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะนาฏศิลปและ

ดุริยางค 

501 

003031 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศึกษาศาสตร 153 

003152 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

1275 

003169 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร 200 

003170 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคหกรรมศาสตร 1294 

003239 วิทยาลัย ดุสิตธานี 295 

003251 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ 3693 

003343 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตอยุธยา 

วาสุกร ี

2197 

003450 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธาน ี 248 

003464 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร 

236 

003879 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ 2381 

003921 มหาวิทยาลัย เจาพระยา 2771 

003942 มหาวิทยาลัย อีสเทิรนเอเชีย 3098 
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004008 วิทยาลัย เทคโนโลยีราชธานีอุดร ยกเลิกเปล่ียนรหัส 004821 1324 

004012 วิทยาลัย สันตพล 1637 

004059 มหาวิทยาลัย เวสเทิรน 964 

004080 มหาวิทยาลัย แมฟาหลวง 764 

004087 มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

(เปล่ียน 4822) 

17939 

004107 วิทยาลัย ตาป 1627 

004156 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร 332 

004170 มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ 616 

004344 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร เขตการศึกษาตรัง 353 

004353 มหาวิทยาลัย ปทุมธาน ี 1362 

004355 มหาวทิยาลัย ฟารอีสเทอรน 2623 

004356 วิทยาลัย เซาธอีสทบางกอก 1159 

004378 มหาวิทยาลัย นอรท-เชียงใหม 821 

004399 มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาฬสินธุ 401 

004426 มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะเกษ 1140 

004439 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 852 

004493 วิทยาลัย นอรทกรุงเทพ 1464 

004504 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยี

ส่ือสารมวลชน 

207 

004518 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตศรีวิชัย 73 

004522 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 62 

004594 วิทยาลัย เซนตเทเรซา อินต ิ 17 

004599 มหาวิทยาลัย ราชภัฏรอยเอ็ด 848 

004600 วิทยาลัย กรุงเทพธนบุร ี 683 

004601 วิทยาลัย บัณฑิตเอเซีย 626 

004602 วิทยาลัย บัณฑิตบริหารธุรกิจ 1488 

004606 มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครพนม 380 
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004608 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง 27 

004639 วิทยาลัย ชุมชนอุทัยธาน ี 168 

004641 วิทยาลัย ชุมชนบุรีรัมย 198 

004647 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตพิษณุโลก 447 

004649 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 23 

004659 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 147 

004660 วิทยาลัย ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร 119 

004667 มหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุร ีม.เกษตรศาสตร 52 

004704 วิทยาลัย กรุงธนเชียงราย ยกเลิกเปล่ียนรหัส 004816 140 

004707 วิทยาลัย อินเตอรเทคลําปาง 58 

004708 วิทยาลัย เฉลิมกาญจนา 158 

004709 วิทยาลัย พิษณุโลก 169 

004715 วิทยาลัย ชุมชนนราธิวาส 124 

004731 วิทยาลัย ชุมชนแมฮองสอน 10 

004737 วิทยาลัย ชุมชนหนองบัวลําภ ู 9 

004783 มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร 117 

004796 มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา 4 

004801 วิทยาลัย ชุมชนตาก 4 

004821 มหาวิทยาลัย ราชธานี วิทยาเขตอุดรธาน ี 1 

004822 มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต 1 

004827 วิทยาลัย ราชพฤกษ 1 

004837 มหาวิทยาลัย ธนบุรี 1 

004838 วิทยาลัย กรุงเทพสุวรรณภูมิ 1 

004841 วิทยาลัย เฉลิมกาญจนา ระยอง 2 

004859 มหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มทร.

พระนคร 

2 
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รายชื่อสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 78 แหง 

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (จฬ.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มช.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี(มจธ.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(มทส.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.) 

9. มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 

10. มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) 

12. มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

13. มหาวิทยาลัยแมโจ (มจ.) 

14. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (มฟล.)     (ม.ในกํากับของรัฐ) 

15. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (มร.) 

16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (มวล.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 

18. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) 

19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 

20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) 

21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(มอบ.) 

22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื (มจพ.)  (ม.ในกํากับของรัฐ) 

24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (สพบ.) 

25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) 

26. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) 



 

245 

27. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) 

28. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พน.) 

29. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี(มรธ.) 

30. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (มบส.) 

31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (มร.ชม.) 

32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ช.) 

33. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (มร.ลป.) 

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (มรอ.) 

35. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) 

36. มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร (มรภ.กพ.) 

37. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (มรนว.) 

38. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (มร.พช.) 

39. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี(มร.อด.) 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) 

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.) 

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) 

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (มรภ.บร.) 

45. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร (ม.รภ.สร.) 

46. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี(มรภ.อบ.) 

47. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มรอย.) 

48. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(มรรพ.) 

49. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (มรร.) 

50. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี(มรท.) 

51. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (มรว.) 

52. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี(มรภ.พบ.) 

53. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี(มรกจ.) 

54. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.) 

55. มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (มรมจ.) 

56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธาน ี(มรส.) 
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57. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรนศ.) 

58. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.) 

59. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.) 

60. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) 

61. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ (มกส.) 

62. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.) 

63. มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด (ม.รอ.) 

64. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) 

65. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ม.มจร.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

66. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) (ม.ในกํากับของรัฐ) 

67. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) 

68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(มทร.ธัญบุรี) 

69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) 

70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) 

71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 

72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) 

73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) 

74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) 

75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) 

76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) 

77. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร (มนธ.) 

78. มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  13  แหง  ขอมูล  ณ  เดือนกรกฏาคม 2551 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แหง/วิทยาลัยเอกชน 27 แหง/สถาบัน 5 แหง 

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) 

2. มหาวิทยาลัยเกริก (มกร.) 

3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มกบ.) 

4. มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ม.ค.ต.) 

5. มหาวิทยาลัยเจาพระยา (มจพ.) 
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6. มหาวิทยาลัยชินวัตร (มชว.) 

7. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (มซจ.) 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) 

9. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (มธบ.) 

10. มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม (มนช.) 

11. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด (มนชส.) 

12. มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี(ม.ป.ท.) 

13. มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.) 

14. มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ม.กก.) 

15. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.) 

16. มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) 

17. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (มรบ.) 

18. มหาวิทยาลัยราชธาน ี(มรธ.) 

19. มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (มว.) 

20. มหาวิทยาลัยเอเซียน 

21. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร(ประเทศไทย) (ม.ว.ท.) 

22. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (มท.) 

23. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มศป.) 

24. มหาวิทยาลัยสยาม (มส.) 

25. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (มกค.) 

26. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ(ม.ฉ.ก.) 

27. มหาวิทยาลัยหาดใหญ (ม.ญ.) 

28. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (มอช.) 

29. มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (มวอ.) 

30. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ม.ออ.) 

31. มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน (ม.ฟ.อ.) 

32. มหาวิทยาลัยโยนก (ย.น.) 

33. มหาวิทยาลัยธนบุรี (มธร.) 

34. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  

35. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี(มกธ.) 
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36. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟก (ม.น.อ.) 

37. มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิรน 

38. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (วฉก.) 

39. วิทยาลัยเชียงราย (วชร.) 

40. วิทยาลัยเซนตเทเรซา-อินต ิ(ว.ท.อ.) 

41. วิทยาลัยเซนตหลุยส (ว.ซล.) 

42. วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก (ซ.อ.บ.) 

43. วิทยาลัยดุสิตธาน ี(วดธ.) 

44. วิทยาลัยตาป (วตป.) 

45. วิทยาลัยทองสุข (ว.ท.) 

46. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต (วทต.) 

47. วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) 

48. วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (วนก.) 

49. วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ว.บ.อ.) 

50. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย (ว.บ.อ.) 

51. วิทยาลัยพิษณุโลก (ว.พ.ล.) 

52. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาต ิ(ว.พ.น.) 

53. วิทยาลัยรัชตภาคย (ว.ร.ภ.) 

54. วิทยาลัยลุมน้ําปง (วป.) 

55. วิทยาลัยศรีโสภณ (ว.ศส.) 

56. วิทยาลัยสันตพล (วสพ.) 

57. วิทยาลัยแสงธรรม (วส.) 

58. วิทยาลัยอินเตอรเทค ลําปาง (ว.อ.ท.) 

59. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (วกส.) 

60. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) 

61. วิทยาลัยราชพฤกษ (วรพ.) 

62. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง 

63. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ (สบจ.) 

64. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท (วทพ.) 

65. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน (สทญ.) 
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66. สถาบันอาศรมศิลป (ส.อ.ศ.) 

67. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา (สทอ.) 

68. สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน (สทป.) 

69. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  

 

วิทยาลัยชุมชน 19 แหง 

1. วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

3. วิทยาลัยชุมชนตาก 

4. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 

5. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

6. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลําภ ู

7. วิทยาลัยชุมชนสระแกว 

8. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน ี

9. วิทยาลัยชุมชนระนอง 

10. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

11. วิทยาลัยชุมชนปตตาน ี

12. วิทยาลัยชุมชนยะลา 

13. วิทยาลัยชุมชนสตลู 

14. วิทยาลัยชุมชนพังงา 

15. วิทยาลัยชุมชนยโสธร 

16. วิทยาลัยชุมชนตราด 

17. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

18. วิทยาลัยชุมชนแพร 

19. วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกลุ นายเสกสรรค   บุญรอด 

 
วัน เดือน ปเกิด    เสารท่ี 6 พฤษภาคม 2521 

 
ประวัติการศึกษา    วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2543 

     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) 

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริศาสตร ปการศึกษา 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




