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ปีการศึกษา  2554 
 
 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน

ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษา 2) ค้นหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 วิธีการประเมินผลในครั้งน้ีได้น ารูปแบบการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงระบบ 
(Input-Output Model) ของ Katz and Kahn และรูปแบบการประเมิน IPOO มาดัดแปลง และ

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554 โดยแบ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวน 362 คน และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) สถานศึกษาละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน  2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและ

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) สถานศึกษาละ 2 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา แห่งละ  
1 คน และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แห่งละ 1 คน รวมจ านวน 

6 คน ซึ่งในการประเมินผลครั้งน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการศึกษา พบว่า 
1.  ผลการด าเนินงานในภาพรวม ได้แก่  

1.1  การประเมินปัจจัยน าเข้า ปรากฏผลว่า นักเรียนนักศึกษา ผู้บริหาร 
สถานศึกษา และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจัยน าเข้ามีความเพียงพอ 
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และเหมาะสมดใีนระดบัหนึ่ง โดยในด้านความ จ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาเป็นดา้นทีม่กีารด าเนินงานไดด้ทีีสุ่ด (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24) 

1.2  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน ปรากฏผลว่า นักเรียนนักศึกษา    
ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  กระบวนการ
ด าเนินงานเป็นระบบดใีนระดบัหนึ่ง โดยในด้านการให้บรกิารเป็นด้านที่มกีารด าเนินงานได้ดี
ทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12) 

1.3  การประเมนิผลผลติ ปรากฏผลว่า นักเรยีนนักศกึษามคีวามเหน็ว่าผลผลติ
จากการด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.21) ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  
การด าเนินงานสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ใน  
ระดบัหนึ่งเท่านัน้ 

1.4  การประเมนิผลลพัธ ์ปรากฏผลว่า นักเรยีนนักศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
และอาจารย์ผู้ปฏบิตัิงานมคีวามเห็นสอดคล้องกันว่า ผลลพัธ์จากการด าเนินงานสร้างความ 
พึงพอใจและสร้างเสริมจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21) 

2.  ปญัหาหรอือุปสรรคที่ส าคญัในการด าเนินงาน ได้แก่ (1) ความไม่เพียงพอของ
งบประมาณที่ทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจดัสรรใหแ้ก่สถานศกึษา รวมไปจนถงึความ
ไม่เพยีงพอของค่าครองชพีของนักเรยีนนักศึกษา (2) ความกระชัน้ชิดของระยะเวลาในการ
ประสานงานทางดา้นข่าวสารและค าสัง่ระหว่างกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม และสถานศกึษา (3) ความไม่เพยีงพอของจ านวน
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา (4) การขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และขัน้ตอนต่างๆ ในการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษา และ (5) ความล่าชา้ของระบบอนิเทอรเ์น็ตภายในสถานศกึษา  

3.  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ไดแ้ก่  
3.1  รฐับาลควรมกีารเพิม่งบประมาณให้แก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรบัความต้องการในการกู้ยมืเงนิที่แท้จรงิของนักเรยีนนักศึกษา 
ทุกคน และควรเพิม่วงเงนิกูใ้หม้คีวามเหมาะสมกบัค่าครองชพีในปจัจบุนัมากขึน้ 

3.2  ควรมกีารตดิต่อประสานงานทีเ่ป็นระบบและเอื้อต่อการปฏบิตังิานระหว่าง  
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม และ
สถานศกึษา 

3.3  ควรมกีารจดัสรรบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในแต่ละสถานศึกษาให้มจี านวน 
เพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินงาน 



 
(5) 

 

3.4  สถานศกึษาควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขัน้ตอน
ในการกูย้มืเงนิและรายละเอยีดของหลกัเกณฑต่์างๆ ของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาใหแ้ก่
นักเรยีนนักศกึษามากขึน้ พรอ้มทัง้กระตุ้นเตอืนให้นักเรยีนนักศกึษามคีวามสนใจและใส่ใจกบั
ขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองมากขึน้ 

3.5  สถานศึกษาควรพฒันาและปรบัปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มปีระสทิธภิาพ
รองรบัการใชง้านมากยิง่ขึน้ 

 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis        The Evaluation of Student Loan Fund: A Case Study of 

Vocational Education Institutions in Samutsongkhram Province 

Author           Miss Kanokwara  Phuangprayong 

Degree          Master of Arts (Social Development Administration) 

Year           2011 
 
 

  The objectives of the Evaluation of Student Loan Fund: A Case Study of 

Vocational Education Institutions in Samutsongkhram Province were: 1) to evaluate the 
performance of the student loan fund of vocational education institutions in 

Samutsongkhram Province with the emphasis on inputs, implementation process, 
outputs and outcomes; 2) to find out problems, obstacles and solutions for the 

improvement of student loan fund implementation. 

  The study was based on the Input-Output Model and the IPOO Model which 
was modified and applied for determining scope of this evaluation. The data and 

information was collected from two groups of people who involved with the student loan 
fund in vocational educational institutions in Samutsongkhram Province.  First was the 

group of vocational students who received loan in the education year of 2011.  This 

group included 362 students from three vocational education institutions in which their 
data were collected through questionnaire.  About three students from each vocational 

education institution -- or totally nine students -- participated in the focus group.  
Second was the group of the administrators and officials, including one administrator 

and one official from each vocational education institution -- or totally six informants – 

who gave in-depth Interviews.  The data from questionnaire was analyzed and 
described by descriptive statistic included frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 
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The study was found as followings.  

1.  The overall evaluation: 
1.1  Input Evaluation: Students, administrators and officials agreed that 

the inputs were quite sufficient and appropriated in which the value of student loan fund  
and its necessity for the students were viewed  as the most important issue (an average 

of 4.24). 

1.2  Process Evaluation: Students, administrators and officials have the 
same opinion that the process was quite systematic, and the service was seen as the 

best implementation in the process (an average of 4.12). 

1.3  Output Evaluation: Students believed that the Student Loan Fund 

was able to achieve its objectives (an average of 4.21). But the administrators and 

officials, on the other hand, argued that the objectives of student loan fund was just 
slightly achieved.  

1.4  Outcome Evaluation. Students, administrators and officials highly 
satisfied with the student loan fund, particularly the creation of spending awareness and 

consciousness among students (an average of 4.21).   

2.  There were five importance problems or obstacles in the student loan fund 
implementation.  First problem was the insufficient budget for the student loan fund that 

led to the inadequate loan for students’ costs of living.  Secondly, there was a messy in 
coordination and collaboration between the Student Loan Fund, the Samutsongkhram 

Primary Education Service Area Office and vocational education institutions. The third 

problem was that the number of officials taking care of the implementation process was 
not enough. Fourth, students lacked knowledge and understanding about the 

regulations and procedures for receiving loan. Finally, there was the problem in the 
internet system in vocational education institutions, especially the delay of transmitting 

process. 

3.  The suggestions in the implementation of student loan fund: 

3.1  The government should increase the budget for the Student Loan   

Fund to meet the demand of students.  Particularly the budget for students’cost of living 
should be increased.  

3.2  There should be more systematic coordination and collaboration  

between the Student Loan Fund, the Samutsongkhram Primary Education Service Area 
Office and vocational education institutions.  
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3.3  The number of officials taking care of the loan should be more 
appropriated.  

3.4  Vocational education institutions should focus more on their public 
relations, particularly on the way to instruct students with attractive information about the 
regulations and procedures for receiving loan. 

3.5  The internet system in every vocational education institutions should 
be developed and improved for serving the implementation process. 
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  วิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา 
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ส าเรจ็ลุล่วงได้ เนื่องมาจากผูเ้ขยีนไดร้บั
ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น 
ตลอดจนก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายพฒันากจิการ
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ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน และความร่วมมอืในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เป็น 
อยา่งด ีซึง่เป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหก้ารศกึษาครัง้นี้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้  
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารยผ์ู้ควบคุมวทิยานิพนธ์ของผู้เขยีน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรกึษา ให้ขอ้แนะน า และ
ขอ้สงัเกตที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมคีุณค่าหลายประการต่อการปรบัปรุงร่างวทิยานิพนธ์ จนส าเรจ็
เป็นวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ ตลอดจนให้ก าลงัใจผู้เขยีนในการท าวทิยานิพนธ์มาโดยตลอด 
และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ ์ วชิรขจร และ รองศาสตราจารย ์ 
ดร. พชิาย รตันดลิก ณ ภูเก็ต ที่ไดก้รุณาพจิารณา ตรวจสอบ ให้ขอ้ชี้แนะ และค าแนะน า เพื่อ
เพิม่ความถูกตอ้งของวทิยานิพนธน์ี้ใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์แห่งสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ทุกท่านที่ให้
ความเมตตากรุณาในการประสทิธปิระสาทวชิาความรู้ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ที่มคีุณค่าแก่ผู้เขยีน 
และขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีค่ณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืใน
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครัง้นี้ เป็นอย่างดี และขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่รกัทุกคน 
ส าหรบัก าลงัใจและความช่วยเหลอืทีม่ใีหม้าโดยตลอด 
 สุดท้ายนี้  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ นายวราวุธ  พวงประยงค์ และนางกนกศร ี 
พวงประยงค ์ผู้ซึง่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผู้เขยีน เป็นทัง้ผู้อยู่เบือ้งหลงัของความส าเรจ็ทาง
การศกึษา ช่วยส่งเสรมิ สนบัสนุน กระตุน้เตอืน และเป็นก าลงัใจทีส่ าคญัยิง่ตลอดมา 
 ขอให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความภาคภูมิใจต่อการมีส่วนร่วมของ 
ผูม้พีระคุณทุกๆท่าน และผูเ้ขยีนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจศกึษาต่อไป 
 

กนกวรา  พวงประยงค์ 
                                                                                        พฤษภาคม  2555 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
  การพฒันาประเทศใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขนัทดัเทยีมกบันานาอารยประเทศ
ได้นัน้จะต้องประกอบไปด้วยมติต่ิางๆ ทีข่บัเคลื่อนไปอย่างมคีวามเชื่อมโยงกนัไม่ว่าจะเป็นมติิ
ทางด้านเศรษฐกจิ มติทิางด้านสงัคม และมติิทางด้านการเมอืงการปกครอง ซึ่งมติต่ิางๆดงัที่
กล่าวมานี้ตอ้งอาศยัทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกลไกพืน้ฐานส าคญัในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิการพฒันา 
เหตุเพราะมนุษยเ์ป็นหน่วยที่เลก็ที่สุดของสงัคม เป็นทัง้ผู้ทีพ่ฒันาและไดร้บัผลแห่งการพฒันา
ต่างๆ ดงันัน้แล้วหากสงัคมใดประกอบด้วยสมาชกิอนัเป็นทรพัยากรมนุษย์ที่ถึงพร้อมไปด้วย
ศกัยภาพและคุณภาพ กย็อ่มส่งผลใหส้งัคมนัน้ๆ เป็นสงัคมทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงและพรอ้มทีจ่ะ
เผชญิหน้ากบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต  
  การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หถ้งึพรอ้มดว้ยศกัยภาพและคุณภาพมรีากฐานส าคญัอยู่ที ่
การศกึษา เพราะการศกึษาเป็นกลไกพืน้ฐานที่จะช่วยยกระดบัชวีติความเป็นอยู่ของมนุษยใ์ห้
สูงขึ้น เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความรู ้
ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในขณะนี้มคีวามต้องการทุนมนุษยอ์นัเป็น
ปจัจยัการผลติทีส่ าคญัของระบบเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ทุนมนุษย์
ทีเ่ป็นผลติผลของอาชวีศกึษาซึง่ก าลงัประสบกบัปญัหาการขาดแคลนอยู่ในปจัจุบนั ปญัหาน้ีเอง
ที่ก าลงักลายเป็นอุปสรรคและจะก่อให้เกิดข้อจ ากัดในการพฒันาระดบัขดีความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศทัง้ในปจัจุบันและอนาคต ทัง้นี้ ในด้านปริมาณของแรงงานฝีมือ 
ในปจัจุบนันัน้กล่าวได้ว่าสวนทางกับความต้องการก าลงัคนด้านอาชีวศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น 
ในระบบเศรษฐกิจและสงัคมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2553 – 2557 มภีาพรวมของ 
ความต้องการก าลงัคนด้านอาชวีศึกษาทัง้ใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบรกิาร
เพิม่ขึน้รวมถงึ 2.7 ลา้นคน หรอืเฉลีย่ปีละ 675,000 คน (ประดษิฐ ์ระสติานนท,์  2554: 7) โดย
สามารถพจิารณาภาพรวมของความต้องการก าลงัคน ด้านอาชวีศกึษาที่เพิม่ขึ้นในปี 2554 – 
2557 ไดด้งัตารางที ่1.1 
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ตารางท่ี 1.1  ภาพรวมของความตอ้งการก าลงัคนทางดา้นอาชวีศกึษาทีเ่พิม่ขึน้ในปี  
          2554 – 2557 
 
ความต้องการแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 
     ภาคอตุสาหกรรม 1 แสนคน 1 แสนคน 1 แสนคน 1 แสนคน 4 แสนคน 
     ภาคเกษตร 2 แสนคน 1 แสนคน 2 แสนคน 1 แสนคน 6 แสนคน 
     ภาคบริการ 4 แสนคน 5 แสนคน 4 แสนคน 4 แสนคน 1.7 ลา้นคน 

 
แหล่งท่ีมา: ประดษิฐ ์ ระสติานนท,์ 2554: 7. 
 
  ภาพรวมของความต้องการก าลงัคนทางด้านอาชวีศกึษาที่เพิม่มากขึน้นัน้แสดงให้เหน็
ถึงความส าคญัของทรพัยากรมนุษย์อนัเป็นปจัจยัการผลิตที่มคีุณค่าอย่างมากต่อการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจ  
อนัได้แก่ แรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ไปจนถึงระดบัภาพรวมของประเทศ  ส่วนในด้าน
คุณภาพของแรงงานฝีมอืนัน้พบว่า แรงงานกว่าครึง่หนึ่งของไทย (รอ้ยละ 54.2 ของแรงงานทัง้
ประเทศ 37.06 ลา้นคน) หรอืคดิเป็นแรงงานจ านวนถงึ 20.11 ลา้นคน มกีารศกึษาอยู่ในระดบั
ประถมศึกษาและต ่ากว่า (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2552 อ้างถงึใน วทิยากร เชยีงกูล, 2552: 
29) ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากประเทศไทยยงัคงเผชญิกบัปญัหาความยากจน และปญัหาการ
กระจายรายได้ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั ส่งผลให้บุตรหลานของผูม้รีายได้น้อยไม่มโีอกาสเขา้ศกึษาต่อ
ถงึชัน้มธัยมศกึษาหรอืในระดบัที่สูงกว่าการศกึษาขัน้พื้นฐาน รวมไปจนถงึการที่ต้องเผชญิกบั
ปญัหาการออกกลางคนัอนัมสีาเหตุมาจากสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัไม่เอื้ออ านวย 
ส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รบัความเสมอภาคทางการศกึษาเหมอืนดงัเช่นเยาวชนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ปญัหาความยากจนจึงเป็นอีกเหตุปจัจัยหน่ึงที ่
ตัดโอกาสและบัน่ทอนความมัน่คงทางการศึกษาของเยาวชน และมีส่วนท าให้จ านวน 
ผู้เขา้สู่ระบบการศึกษามจี านวนลดลง ผนวกกบัค่านิยมทางการศึกษาของเยาวชนสมยัใหม่ที่
ต้องการจะศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเพื่อยกระดบัไปสู่การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงและ 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบการทัง้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และ 
ภาคบรกิาร  โดยสามารถพจิารณาจากการประมาณการแนวโน้มของจ านวนผูเ้ขา้เรยีนในระดบั
อาชวีศกึษาในปี 2546-2568 ไดด้งัตารางที ่1.2  
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ตารางท่ี 1.2  ประมาณการแนวโน้มของจ านวนผูเ้ขา้เรยีนในระดบัอาชวีศกึษาปี 2546-2568 
 

 ปี 2546 ปี 2548 ปี 2553 ปี 2558 ปี 2563        ปี2568 
 จ านวน (คน) 553,391 526,198 456,536 357,472 302,815    215,002 

 คิดเป็นร้อยละ 17.58 16.75 14.69 12.62 10.55        7.82 

แหล่งท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2550: 103.   

จากประมาณการแนวโน้มของจ านวนผู้เข้าเรยีนในระดบัอาชวีศกึษาในปี 2546-2568  
พบว่า ในปี 2546 มผีูเ้ขา้เรยีนในระดบัอาชวีศกึษาจ านวน 553,391 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.58 
และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถงึปี 2568 ซึ่งประมาณการว่าจะมจี านวนผู้เขา้เรยีนใน
ระดบัอาชวีศกึษาเหลอืเพยีง 215,002 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.82 ซึง่หมายถงึการลดจ านวนลงของ
ทุนมนุษยอ์นัเป็นผลผลติจากอาชวีศึกษาที่เป็นปจัจยัการผลติที่ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ ด้วยเหตุนี้จงึส่งผลให้รฐับาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของการปรบัตวัทางการศกึษา และใหค้วามส าคญักบัการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษา
มากขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
ที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว เกิดกระบวนการสร้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทันต่อกระแส 
โลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในยุคแห่งการแข่งขนัในปจัจุบัน โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายของ 
การปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่สองไว้ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่1 ประจ าปีงบประมาณ 2554  
ไว้อย่างชดัเจนว่า จะเร่งรดัการผลติและพฒันาคุณภาพมาตรฐานการจดัการอาชวีศกึษา โดย
เพิม่สดัส่วนผู้เรยีนอาชวีศึกษา ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของการอาชวีศึกษา และให้บรกิารสงัคม 
ก่อใหเ้กดิค่านิยมในการเรยีนสายอาชวีศกึษา (วทิยาลยัสารพดัช่างยะลา, 2554: 13) โดยจะเพิม่
สดัส่วนของผูเ้รยีนในสายอาชวีศกึษา : สายสามญั เป็น 60 : 40 ใหไ้ดภ้ายในปี 2561  
          อย่างไรก็ตามปญัหาส าคญัอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทุนมนุษย์ซึ่งเป็น
ปญัหาทีเ่รือ้รงัมาเป็นระยะเวลานานและส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มโีอกาสไดร้บัการศกึษา
ในระดบัทีส่งูกว่าการศกึษาขัน้พืน้ฐานนัน่คอื ปญัหาความยากจนและปญัหาความเหลื่อมล ้าทาง
สงัคมซึ่งเป็นปจัจยัทีท่ าให้รฐับาลจดัตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอืผู้ทีต่้องการจะศกึษาแต่ขาดแคลน
ทุนทรพัย ์โดยได้จดัตัง้กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีในปี 
2538 และใหเ้ริม่ด าเนินการกองทุนในลกัษณะเงนิทุนหมุนเวยีน ในปี 2539  ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปญัหาความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษาในสงัคม เพิม่โอกาสทางการศึกษาในระดบัที่
สูงขึน้ อนัเป็นส่วนส าคญัในการช่วยยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดขีึ้น ซึง่เป็น 
การสนับสนุนและเร่งด าเนินการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อรองรบัความเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอีกด้วย (กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา, 2551จ: 1) 
          ปจัจุบนักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาได้สนับสนุนการกู้ยมืให้แก่นักเรยีนเพื่อให ้
หนัมาเขา้ศกึษาในสายอาชวีศกึษาและสายวทิยาศาสตรม์ากขึน้ มุ่งเน้นทีจ่ะใหน้ักเรยีนนักศกึษา
ที่จบการศึกษามาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2554  
ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนโยบายที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อใน 
สายอาชวีศกึษามากยิง่ขึน้ทัง้ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี และ ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
เพื่อเป็นการสร้างทุนมนุษย์ในการพฒันาประเทศ เหตุเพราะในปจัจุบนัตลาดแรงงานมคีวาม
ต้องการผู้ที่เรยีนจบในระดบัอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุนมนุษย์ในสายอาชีวศึกษา หรือ 
สายอาชพีสามารถท างานทีใ่ชค้วามรูค้วามช านาญและมทีกัษะฝีมอืมากกว่าสายสามญั และเป็น
สาขาที่จบการศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานท าอยู่ในระดับที่สูงมาก ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา และเป็นกลไกในการผลติทรพัยากรมนุษยท์ีต่รง
กบัความต้องการของตลาดแรงงาน  จงึได้สนับสนุนใหผู้เ้รยีนเขา้ศกึษาต่อในระดบัอาชวีศกึษา 
ในสาขาอาชพีทีข่าดแคลน อาทเิช่น  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม  ช่างยานยนต ์ ช่างอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ช่างไฟฟ้าก าลงั  ช่างกลโรงงาน  บญัชพีาณชิยกรรม เป็นต้น  นอกจากน้ีกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษายงัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา โดยเลง็เหน็ว่า สถานศกึษา
ควรจะตอ้งมกีารปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาใหด้เีพื่อผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ  และเปิดการเรยีน
การสอนในสาขาทีเ่ป็นความตอ้งการของประเทศ  อกีทัง้ทางกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษายงั
มุง่หวงัใหน้กัเรยีนนกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะขอกู้เงนิมกีารวางแผนการศกึษาโดยเลอืกเรยีนในสาขา
ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และเลอืกเรยีนในสถาบนัการศกึษาทีม่คีุณภาพ
เพราะจะมีโอกาสหางานท าได้ง่ายกว่าและส่งผลให้มีรายได้เพื่อน าส่งคืนแก่กองทุนเพื่อ
หมนุเวยีนน ามาใหรุ้น่น้องไดกู้ย้มืต่อไปซึง่จะท าใหก้องทุนเขม้แขง็และใชเ้งนิงบประมาณไดอ้ย่าง
มปีระโยชน์สงูสุด (กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา, 2554: 2)  
  ส าหรบัจงัหวดัสมทุรสงครามเป็นจงัหวดัทีเ่ลก็ทีสุ่ด  ตัง้อยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง ส่วนในด้าน
อุตสาหกรรมนั ้นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลติน ้าปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรปูสตัวน์ ้า อุตสาหกรรมแปรรปู
ผลผลติทางการเกษตร มโีรงงานทัง้สิน้ 259 โรงงาน จ านวนการจา้งงานแรงงานประมาณ 8,459 
คน (ส านกับรหิารยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2, 2552: 15) แต่ส่วนใหญ่แลว้เป็น
แรงงานที่ไร้ฝีมอื ในส่วนของข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรอืน ของ
ส านักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นจงัหวดัทีม่สีดัส่วนคนจนมากทีสุ่ดใน
กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง2 แบ่งตามส านักยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั ซึง่มจี านวน 4 จงัหวดั 
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ได้แก่ จงัหวดัสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสงคราม จงัหวัดเพชรบุร ี และจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
(ส านกังานบรหิารยทุธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2, 2552: 1) ดงัตารางที ่ 1.3 
 
ตารางท่ี 1.3  สดัส่วนคนจนในกลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2543 – 2550 
 

จงัหวดั 
 สดัส่วนคนจน (ร้อยละ) 

 ปี 2543  ปี 2545  ปี 2547  ปี 2549  ปี 2550          
จงัหวดัสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 
จงัหวดัเพชรบุรี 

6.40 
0.76 
11.12 

1.43 
4.21 
7.35 

0.26 
2.71 
6.20 

0.76 
4.74 
2.16 

0.42 
5.89 
3.19 

 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 13.38 11.13 6.87 1.58 3.54  

แหล่งท่ีมา: ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2550. 
  หมายเหตุ สดัส่วนคนจน ค านวณจากจ านวนประชากรทีม่รีายจา่ยเพื่อการบรโิภคต ่า
กว่าเสน้ความยากจน หารดว้ย จ านวนประชากรทัง้หมด คณูดว้ย 100 

  กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทัง้ 4 จงัหวัดข้างต้นมีอาณาเขตติดต่อกันและม ี
ภูมปิระเทศที่ใกล้เคยีงกนั แต่จากสดัส่วนคนจนที่ส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 
พบว่า จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัทีม่สีดัส่วนคนจนมากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 5.89 ดว้ยสาเหตุ
นี้เองทีส่่งผลให้จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นจงัหวดัที่น่าสนใจในการศกึษาและประเมนิผลกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาโดยมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิารทัง้ 3 
แห่ง อนัไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม  วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม และวทิยาลยั
การอาชพีอมัพวา เป็นกรณศีกึษา 
  การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามในครัง้นี้เป็นการศกึษาเพื่อให้ทราบถงึปจัจยัน าเขา้ (Input) 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลผลติ (Output) และผลลพัธ ์(Outcome) ปญัหา อุปสรรค 
ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ และน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานให้
เกดิความเสมอภาค สะดวก รวดเรว็ และเป็นธรรม อนัจะน าไปสู่การพฒันาทุนมนุษยใ์นสงัคม
เพื่อสนองต่อการพฒันาประเทศไปในทศิทางอนัพงึปรารถนาต่อไป  
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1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1.  เพื่อประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ

ด าเนินงาน ผลผลติ และผลลพัธ์ โดยมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม
เป็นกรณศีกึษา 

2.  เพื่อค้นหาปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1  ด้านเน้ือหาสาระ 
การประเมินผลครัง้นี้ เป็นการศึกษาการด าเนินงานในด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา: กรณีศึกษา สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยท าการ
ประเมนิใน 5 ดา้น ดงันี้ 

1.3.1.1  ประเมนิปจัจยัน าเขา้ คอืการประเมนิปจัจยัที่ใช้ในการด าเนินงานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา อนัไดแ้ก่ ทรพัยากรในดา้นต่างๆ 

1.3.1.2  ประเมนิกระบวนการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
คอื การประเมนิกระบวนการในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนินงานในดา้นต่างๆ 

1.3.1.3  ประเมนิผลผลิตจากการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการ 
ศกึษา คอื การประเมนิการบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

1.3.1.4  ประเมนิผลลพัธ์จากการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการ 
ศกึษา คอื การประเมนิผลต่อเป้าหมายหรอืคุณประโยชน์ที่เกดิขึน้จากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา 

1.3.1.5  คน้หาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงาน
ดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  
      
  1.3.2  ด้านพ้ืนท่ี 

การประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา เป็นการศกึษาในดา้นของปจัจยัน าเขา้ 
กระบวนการด าเนินงาน ผลผลติ และผลลพัธ์ โดยมุ่งศึกษาในสถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษา 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนในจงัหวัด
สมทุรสงคราม ซึง่ไดแ้ก่สถานศกึษา 3 แห่ง ดงัต่อไปนี้  

1.  วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม 
2.  วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
3.  วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา  
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    1.3.3  ด้านเวลา 

การประเมินผลครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  
 

 

1.3.4  ด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.3.4.1  กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด
สมุทรสงครามและเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายใหม่ ในปีการศึกษา 

2554 
1.3.4.2  ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 

1.4.1  ท าให้ทราบถึงผลการประเมินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม อันได้แก่ ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ

ด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  

1.4.2  ท าให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน 
พร้อมทั้งยังสามารถที่จะน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้

การด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 



 

 

 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

การประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา โดยมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาใน
จงัหวดัสมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษา เป็นการวจิยัเชงิประเมนิผลในนักเรยีนนักศึกษาระดบั
อาชวีศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร ที่กู้ยมืเงนิ 
จากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่ ในปีการศกึษา 2554 และผู้บรหิารสถานศกึษา 
เจา้หน้าที ่หรอื อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา โดยผูศ้กึษาไดอ้าศยั
แนวคดิทฤษฎี เอกสาร และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จากการค้นคว้าขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
  2.1  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผล 
  2.2  การคลงัเพื่อสงัคม 
  2.3  สาระส าคญัของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
  2.4  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการ 
  2.5  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูค้วามเขา้ใจ 
  2.6  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
  2.7  แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติส านึก 
  2.8  แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจในการศกึษาต่อ 
  2.9  แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 
   2.10  ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผล 
 
  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิผล แบ่งการศกึษาออกเป็น 6 หวัขอ้ คอื ความหมาย
ของการประเมินผล ประเภทของการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการประเมนิผล ขัน้ตอนการประเมนิผล และรปูแบบทีใ่ชใ้นการประเมนิผล โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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  2.1.1  ความหมายของการประเมินผล 
  ค าว่า “ การประเมนิ ” หรอื “ การประเมนิผล ” มคีวามหมายตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า 
“ Evaluation ” ซึง่มผีูใ้หค้ านิยามความหมายไวห้ลากหลายความหมาย ดงัต่อไปนี้  

Davis (1974 อ้างถงึใน อารยี ์บวัสุรยิะ, 2548: 11) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิ
โครงการไวว้่า การประเมนิเป็นการตรวจสอบวตัถุประสงคข์องโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่และบรรลุถงึเป้าหมายนัน้ดว้ยดมีากน้อยเพยีงใด 

Weiss (1992 อา้งถงึใน ฉันทนา นกกริม่, 2549: 30) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิ 
ไวว้่า การประเมนิเป็นกระบวนการที่มจีุดมุ่งหมายเพื่อวดัผลกระทบของโครงการเทยีบกบัสิง่ที่
ก าหนดไว้เพื่อน าไปสู่การตดัสนิใจเกี่ยวกบัโครงการและการปรบัปรุงโครงการในอนาคต  หรอื
กล่าวอกีนยัหน่ึง การประเมนิผลเกีย่วขอ้งกบัการใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตร ์เพื่อวนิิจฉัย
และปรบัปรงุ การวางแผน การตดิตามผล ประสทิธผิล และประสทิธภิาพของแผนงานทีเ่กี่ยวกบั 
การสาธารณสุข การศกึษา สงัคมศาสตร ์และงานบรกิารสาธารณะดา้นอื่นๆ 

Suchman (1967 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์, 2550: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมนิไวว้่า การประเมนิเป็นการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ หรอืการใชเ้ทคนิคการวจิยั
ทางสงัคมศาสตรเ์พื่อหาขอ้มลูที่เป็นจรงิ และเชื่อถอืไดเ้กี่ยวกบัโครงการ เพื่อการตดัสนิใจว่า
โครงการดงักล่าวดหีรอืไม่ดอีย่างไร หรอืเป็นการคน้หาว่าผลของกจิกรรมที่วางไวใ้นโครงการ 
ประสบความส าเรจ็ตรงตามวตัถุประสงค ์หรอืความมุง่หมายของโครงการหรอืไม่ 

Stufflebeam (1990 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์, 2550: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการ
ประเมนิโครงการไว้ว่า การประเมนิโครงการเป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ
ตดัสนิใจ เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื และส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ 

Alkin (1969 อ้างถงึใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 8) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิ 
ไวว้่า การประเมนิเป็นกระบวนการของการท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการตดัสนิใจดว้ยการคดัเลอืก
ข้อมูลที่เหมาะสมรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจดัท ารายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

Worthen and Sander (1987 อา้งถงึใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 9) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการประเมนิไวว้่า การประเมนิเป็นการพจิารณาคุณค่าของสิง่ๆหนึ่ง ประกอบดว้ย การจดัหา
สารสนเทศเพื่อตดัสนิคุณค่าของแผนงาน ผลผลติ กระบวนการ หรอืการบรรลุวตัถุประสงค์ หรอื
การพจิารณาศกัยภาพของทางเลอืกต่างๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ (2533: 204 อา้งถงึใน ชยัวฒัน์ มจัฉาธคิุณ, 2543: 12) ได้
ให้ความหมายของการประเมนิผลไว้ว่า การประเมนิผลเป็นสิง่จ าเป็นต่อกจิกรรมโครงการหรอื
งานใดๆโดยพจิารณาความส าคญัของการประเมนิผลไดจ้ากประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
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1)  การประเมนิผล หมายถึง กระบวนการที่มรีะบบและต่อเนื่อง เพื่อจะวัด 
ความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวของงาน  โดยน าผลที่ได้มาปรบัปรุงวธิีการด าเนินงาน เพื่อให้
แผนงาน หรอืโครงการบรรลุวตัถุประสงค ์

2)  การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณค่าของผลงานที่ได้ร ับด้วยการ
เปรยีบเทยีบผลงานทีเ่กดิขึน้กบัความตอ้งการทีก่ าหนดไว้ 

3)  การประเมนิผลเป็นการตรวจสอบว่างานที่ท าได้ผลดหีรอืไม่ เพยีงไร ทัง้นี้
อาจเป็นการประเมนิผลระหว่างการด าเนินงาน เพื่อน าผลไปพจิารณาปรบัปรุงแผนงานหรอื
กระบวนการด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอือาจเป็นการประเมนิผลสรุปรวมตลอด
โครงการว่า ตัง้แต่ด าเนินการมาจนสิน้สุดโครงการนัน้ไดผ้ลดหีรอืไมเ่พยีงไรกไ็ด้ 

4)  การประเมนิผลเป็นกระบวนการเชงิระบบทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งใกลช้ดิ
กบัการตดัสนิใจทัง้ในระดบัผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารโครงการ และผูก้ าหนดนโยบาย 

ประชุม รอดประเสรฐิ (2535: 73 อ้างถงึใน เสน่ห ์นาชยัเวยีง,  2541: 11) ไดก้ล่าวถงึ
การประเมนิโครงการว่าหมายถงึ กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูของ
การด าเนินโครงการ อกีทัง้พจิารณาบ่งชีใ้หท้ราบถงึจุดเด่นหรอืจุดดอ้ยของโครงการนัน้อย่างมี
ระบบ แล้วท าการตัดสินใจปรบัปรุงแก้ไขโครงการนัน้เพื่อการด าเนินงานทัง้ในปจัจุบนัและ
อนาคตต่อไป  

เสน่ห ์นาชยัเวยีง (2541: 11) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิโครงการว่าหมายถงึ กระบวนการ
ที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการเพื่อหา
แนวทางในการตัดสินใจว่าโครงการนัน้สมควรจะปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อเพิ่มคุณภาพ 
ประสทิธภิาพของโครงการใหด้ยีิง่ขึน้ 

ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (2542: 5) ได้ใหค้วามหมายของการประเมนิไว้ว่า 
การประเมนิเป็นกระบวนการที่มุ่งตอบค าถามเกี่ยวกบัคุณค่าของสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืกล่าวอกีนัย
หนึ่งในเชิงบทบาทของการประเมนิต่อการตัดสินใจ การประเมนิจะหมายถึงกระบวนการที่
ก่อใหเ้กดิสารสนเทศเพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด    

สุภาพร ศรสีตัตรตัน์ (2545: 10) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิผลว่าหมายถงึ การประยุกต์ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการน าระเบยีบวธิวีจิยัทางสงัคมศาสตรม์าแสวงหาความรูเ้กี่ยวกบัการด าเนินงาน
ของนโยบาย แผนงาน โครงการ ในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ งหรือทัง้กระบวนการ เพื่อหา 
แนวทางการตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบาย แผนงาน หรอื โครงการนัน้ 

อรสา กนัธญัญะทรพัย ์(2546: 18) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครงการไวว้่า การ
ประเมินโครงการเป็นกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมายข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัความต้องการ  การหาแนวทางปรบัปรุงวธิกีารจดัการเกี่ยวกบัโครงการ และหาผลที่
แน่ใจว่าเกดิจากโครงการเพื่อเป็นการเพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพของโครงการใหด้ยีิง่ขึน้  
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วนชัพร แพสุขชื่น (2551: 7) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิผลไวว้่า การประเมนิผล
เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศกึษาประสทิธิภาพและประสทิธิผลของ
นโยบาย แผนงาน หรอืโครงการ โดยใช้เทคนิควิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตรม์าประยุกต์ใช้ แลว้น าผลการประเมนิมาอธบิายระดบัความส าเรจ็ หรอื เป็นเครื่องมอืใน
การปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวท้ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต 

วรรณภา ทองแดง (2551: 9 – 10) ได้สรุปความหมายของการประเมนิผลไวว้่า การ
ประเมนิผลเป็นการตดัสนิคุณสมบตับิางอย่างของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล รวมทัง้โครงการต่างๆ 
ซึง่กระบวนการประเมนิผลนัน้ ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื (1) การเลอืกสิง่ทีต่้องการ
ประเมนิ (2) การพฒันาและใช้กระบวนการเพื่ออธบิายสิง่ทีต่้องการประเมนินัน้อย่างถูกต้อง
แมน่ย า และ (3) การสงัเคราะหห์ลกัฐานทีเ่ป็นผลจากกระบวนการไปสู่การตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย 

มรรษมน บวัภา (2553: 11) ไดส้รุปความหมายของการประเมนิผลโครงการไวว้่า การ
ประเมนิผลโครงการเป็นกระบวนการในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูของโครงการเพื่อ
หาแนวทางส าหรบัโครงการนัน้ๆว่าควรจะด าเนินงานต่อ ยุต ิหรอืปรบัปรุง เพื่อให้โครงการนัน้
บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละมปีระสทิธภิาพ 
 จากการรวบรวมความหมายของการประเมินดังที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงสามารถสรุป 
ค านิยามภายใต้ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาในครัง้นี้ ได้ว่า  
การประเมนิผล คอื หนึ่งในขัน้ตอนของการบรหิารงานเพื่อเป็นการรวบรวมขอ้มลูวเิคราะหข์อ้มลู 
และตรวจสอบผลลพัธ์ที่ได้จากการด าเนินการของโครงการต่างๆ ว่าม ีคุณภาพ ประสทิธภิาพ 
และมคีวามเหมาะสมบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืไม่เพยีงใด เมื่อด าเนินการไป
แลว้พบปญัหาอุปสรรคอย่างไรบา้ง ทัง้น้ีผลจากการประเมนิดงักล่าวจะเป็นสารสนเทศยอ้นกลบั
ที่ท าให้หน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนประกอบการพฒันาปรบัปรุง
แกไ้ขการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
   
  2.1.2  ประเภทของการประเมินผล 
  การประเมนิผลโครงการเป็นสิง่ที่ควรท าควบคู่ไปกบัการด าเนินโครงการนับตัง้แต่การ
เลอืกโครงการ การวางแผนโครงการ การด าเนินงานตามโครงการ จนถงึการประเมนิผลสุดทา้ย
ของโครงการ ชนิดของการประเมนิโครงการจะแตกต่างกนัไปตามช่วงเวลาของการประเมนิ 
ดงัต่อไปนี้ (สุวมิล ตริกานนัท,์ 2550: 9 – 10) 
  Need Assessment หมายถงึ การประเมนิความต้องการขององคก์รหรอืกลุ่มสงัคมเพื่อ
น ามาท านโยบาย แผนงาน หรอืโครงการใดๆ เป็นการประเมนิก่อนเริม่ท าแผนหรอืท าโครงการ 
  Feasibility Study หมายถงึ การประเมนิเพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องทางเลอืกเพื่อ 
น ามาจดัท าเป็นนโยบาย แผนงาน หรอืโครงการใด ๆ นิยมประเมนิใน 6 ดา้น คอื 
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1)  ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับ 
ผลตอบแทนทีไ่ดร้บั 

2)  ด้านสงัคม เป็นการพจิารณาว่าโครงการหรอืแผนงานไม่ขดัต่อวฒันธรรม 
ประเพณ ีและวถิกีารด ารงชวีติ ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

3)  ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการด าเนินงานจะมีข้อขัดแย้งทาง 
การเมอืง เกดิขึน้หรอืไม ่ตลอดจนการไดร้บัการสนบัสนุนทางการเมอืง 

4)  ดา้นบรหิาร เป็นการพจิารณาถงึขดีความสามารถขององคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งว่า
มคีวามสามารถทีจ่ะด าเนินการไดห้รอืไม ่

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพจิารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
เทคนิควธิกีารทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงาน 

6)  ดา้นสิง่แวดล้อม เป็นการพจิารณาว่าโครงการหรอืแผนงานที่จดัท าขึน้มผีล
ต่อการท าลายสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ 

Context Evaluation หมายถึง การประเมนิบรบิทของโครงการว่ามคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่ประกอบดว้ยความจ าเป็นของโครงการ ความตอ้งการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความ
เหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพืน้ทีด่ าเนินโครงการ 
  Input Evaluation หมายถงึ การประเมนิความพรอ้มของสิง่ต่าง ๆ ทีถู่กน าเขา้มาร่วมใน
โครงการ ประกอบดว้ย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจดัการ วสัดุอุปกรณ์ 
  Process Evaluation หมายถงึ การประเมนิการปฏบิตังิานตามนโยบาย แผนงาน หรอื
โครงการว่ามคีวามถูกตอ้งเหมาะสมเพยีงใด มปีญัหาและอุปสรรคอยา่งไรบา้ง 

Monitoring หมายถงึ การตดิตามก ากบังานซึ่งเป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรอืโครงการทีว่างไวห้รอืไม่ 
  Formative Evaluation หมายถงึ การประเมนิความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อด าเนิน
โครงการไปไดร้ะยะหนึ่ง เพื่อน าผลไปใชแ้กไ้ขปรบัปรงุโครงการ 
  Product Evaluation หมายถงึ การประเมนิผลผลติทีไ่ดจ้ากโครงการว่าเป็นไปตามที่
คาดหวงัหรอืไมเ่พยีงใด 
  Summative Evaluation หมายถงึ การประเมนิผลสรุปโครงการ หลงัจากสิน้สุดการ
ด าเนินโครงการนัน้ เพื่อน าผลไปประกอบการตดัสนิใจว่า ควรปรบัปรุง แก้ไข สานต่อ หรอืยุติ
โครงการ 
  Outcome Evaluation หมายถงึ การประเมนิผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากโครงการทัง้หมด ทัง้ที่
คาดหวงัและไมค่าดหวงั 
  Follow-up Study หมายถงึ การตดิตามผลทีเ่กดิขึน้จากโครงการเมื่อโครงการสิน้สุดไป
แลว้ จะมกีารตดิตามผลเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการพฒันา 
อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัโครงการทีก่ าหนด 
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Meta-evaluation หมายถงึ การประเมนิโครงการประเมนิเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของการประเมนิ นิยมใชป้ระเมนิการประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) การประเมนิผลสรุป 
(Summative Evaluation) และการประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ (Outcome Evaluation) ดงัภาพที ่2.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1  แสดงประเภทของการประเมนิตามช่วงเวลาของโครงการ 
แหล่งท่ีมา: สุวมิล ตริกานนัท,์ 2550: 10. 

เยาวด ีรางชยักุล วบิูลยศ์ร ี(2546: 96 – 103) ไดแ้บ่งประเภทของการประเมนิโครงการ
ออกเป็น 4 ประเภท คอื 1) การประเมนิความต้องการทีจ่ าเป็น 2) การประเมนิกระบวนการ  
3) การประเมนิผลผลติ และ 4) การประเมนิประสทิธภิาพ ซึง่สามารถอธบิายได ้ดงันี้   
  1)  การประเมนิความตอ้งการทีจ่ าเป็น 
  แนวคดิของการประเมนิความต้องการทีจ่ าเป็น (Need Assessment) เริม่ต้นทีป่ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 โดยโครงการต่างๆ เหล่านัน้ มกัถูกเรยีกรอ้งใหม้ี
การระบุวิธีการวัดและประเมินความต้องการของโครงการไว้ในเป้าหมายด้วย ทัง้นี้ เพื่อ
ประสทิธภิาพของการวางแผนโครงการ ซึง่ต่อมาไดก้ลายเป็นเกณฑพ์ืน้ฐานส าหรบัการพจิารณา
อนุมตัเิพื่อให้การสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการต่างๆ ทางการศกึษา เช่น 
โครงการทีเ่กี่ยวกบัการส่งเสรมิวชิาการ โครงการพฒันาจติใจและอารมณ์ของเดก็นักเรยีน และ
โครงการฝึกอบรมทางอาชวีศกึษา เป็นต้น โครงการเหล่านี้ไดท้ าการประเมนิความต้องการที่
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จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ และเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการประเมนิให้กว้างขวางมากยิง่ขึน้ 
ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัภาค และระดบัชาต ิ
  ในการวดัและประเมนิความต้องการที่จ าเป็นนั ้น ก่อนด าเนินโครงการใดๆ จะต้องม ี
การวางแผนของโครงการนัน้ๆ ไวล้่วงหน้าอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถตอบค าถาม 
ไดต้รงตามความต้องการทีแ่ทจ้รงิ ในปจัจุบนันกัประเมนิไดใ้หค้วามสนใจเกี่ยวกบัการวางแผน
เพื่อการประเมนิ และเชื่อว่าการวางแผนโครงการจ าเป็นต้องจดัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ประเมนิ โดยใหก้ารวางแผนโครงการเป็นขัน้ตอนหนึ่งของการประเมนิโครงการนัน้ๆ  ก่อนน า
โครงการไปสู่ข ัน้ปฏบิตัิ ท าให้นักวางแผนที่ดตี้องมขีอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกบัความต้องการที่
จ าเป็นอย่างถูกต้อง โดยอาศยัเทคนิคซึง่สามารถวดัและประเมนิความต้องการทีเ่หมาะสมไดใ้น
เชงิปรมิาณ รวมทัง้อาจใชเ้ทคนิคอื่นๆ ทีเ่อื้อต่อการประเมนิความต้องการได้ เช่น การใชข้อ้มลู
จากระเบยีนสะสมทีม่อียู่ หรอืการสงัเคราะหส์ารสนเทศทีม่อียู ่เป็นตน้ 
  2)  การประเมนิกระบวนการ 
  แนวคดิหลกัของการประเมนิกระบวนการ คอื เมื่อโครงการไดร้บัการพฒันาและเริม่มี
การด าเนินการแลว้ นักประเมนิต้องยอ้นกลบัไปทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการอีกครัง้
เพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั ้นได้ปฏบิตัิไปตามทุกขัน้ตอนที่ได้ออกแบบไว้หรอืไม่และได้จดั
กจิกรรมเพื่อให้บรกิารต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการหรอืไม่ การประเมนิ
กระบวนการของโครงการเช่นน้ี ถา้จะกล่าวอกีนยัหน่ึง คอื เป็นการตรวจสอบความพยายามของ 
โครงการว่า ไดด้ าเนินการไปอยา่งครบถว้นและตรงตามแผนทีว่างไวทุ้กขัน้ตอนหรอืไมน่ัน่เอง 
  ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรบัการประเมนิโครงการ มกัจะถูกรวบรวมไว้โดย
ตวัแทนของหน่วยงานและไมอ่ยูใ่นรปูแบบทีใ่ชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ดงันัน้ การจดัขอ้มลูใหอ้ยู่ใน
รปูแบบทีเ่รยีกใชไ้ดโ้ดยตรงนัน้ จงึตอ้งเสยีทัง้เวลาและค่าใชจ้่าย ซึง่นักประเมนิกระบวนการควร
ตระหนักในเรื่องนี้ และควรมคีวามพยายามทีจ่ะออกแบบการเกบ็ขอ้มลูที่จ าเป็นต่างๆ อย่างมี
ระบบ ทัง้นี้เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นการรวบรวมขอ้มูลและการสรุปขอ้มลูข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัโิครงการใหม้ากทีสุ่ด ถงึแมว้่าการประเมนิกระบวนการ มไิดบ้่งชีถ้งึ
ความส าเรจ็ของโครงการ แต่กม็คีวามส าคญัต่อผูร้บัผดิชอบโครงการในส่วนทีเ่กี่ยวกบัเงนิทุนที่
จะน ามาสนบัสนุนโครงการหรอืน ามาใชเ้พื่อการขยายโครงการ ซึง่จ าเป็นจะต้องมขีอ้มลูเบือ้งต้น
จากการประเมนิดงักล่าวเพื่อจะไดท้ราบว่าโครงการนัน้ๆ มแีผนงานทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิด้
จรงิเพยีงใดและน่าจะประสบผลส าเรจ็ไดห้รอืไม่ นอกจากนัน้เมื่อมกีารประเมนิกระบวนการของ
โครงการแล้วสิ่งส าคญัคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ านวยการโครงการสามารถจะปรบัการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปในทศิทางทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ของโครงการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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   3)  การประเมนิผลผลติ 
  ที่ผ่านมานักประเมนิมกัจะเน้นการประเมินผลสมัฤทธิข์องโครงการจากการประเมนิ
ผลผลติโดยตรงของโครงการนัน้ๆ ซึง่ความจรงิแลว้เป็นการยากทีจ่ะระบุ “เหตุ” ซึง่มกัหมายถงึ 
ปจัจยัน าเขา้ในระหว่างการด าเนินโครงการกบั “ผล” ทีเ่กดิตามมาของโครงการดงันัน้ การ
ประเมนิผลผลติของโครงการทีส่ าคญัคอื นกัประเมนิจะตอ้งแสดงแนวทางในการวดัผลส าเรจ็ของ
โครงการใหน่้าเชื่อถอื มกีารวดัที่แม่นย า มผีลการวดัทีต่รงกบัความเป็นจรงิ และมคีวามคงที่
ส าหรบัวิธีการวดันัน้อาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจยัที่ซบัซ้อน คล้ายกับการออกแบบ
โครงการวจิยัเชงิทดลอง ส่วนการก าหนดความส าเรจ็ของโครงการ ยงัมคีวามเหน็แตกต่างกนั
ตามกลุ่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หน่วยงานทีส่นบัสนุน บุคลากรของโครงการ และผูร้บับรกิาร ซึง่
แต่ละกลุ่มมรีะดบัของการยอมรบัความส าเรจ็ต่างกนัไป ดงันัน้นักประเมนิจงึต้องหาตวับ่งชี้ที่
สามารถเป็นทีย่อมรบัของทุกกลุ่มและมคีวามเป็นไปไดส้ าหรบัการประเมนิของโครงการ แมว้่า
จะเป็นเรือ่งยากและซบัซอ้นแต่กม็คีวามส าคญั เพราะทุกโครงการย่อมคาดหวงัทีจ่ะทราบสภาพ
ทีแ่ท้จรงิว่า มผีลผลติเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพยีงใด มผีลขา้งเคยีง
ประการใด และมผีลกระทบอยา่งไรบา้ง ทีจ่ะน าไปสู่การตดัสนิคุณค่าของโครงการทีเ่กดิขึน้ ดว้ย
เหตุนี้นกัประเมนิทีด่จีงึตอ้งพยายามประเมนิใหไ้ดว้่า 

(1)  โครงการนัน้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  และประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพยีงใด รวมทัง้มผีลขา้งเคยีงอะไรบา้งทีส่ามารถจะบ่งบอกถงึผลกระทบของโครงการดงักล่าว 

(2)  มหีลกัฐานดา้นขอ้มลู สารสนเทศ และบรกิารทีส่นับสนุนผลการประเมนิซึ่ง
สามารถน ามาอธบิายหรอือภปิรายได ้ทัง้เชงิประจกัษ์และเชงิเหตุผลมากน้อยเพยีงใด 

(3)  มีวิธีการและตัวบ่งชี้ของการประเมินที่สามารถชี้แจงหรือยืนยันความ
เป็นไปได ้ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัไดห้รอืไม่ และเพราะเหตุใด  
  4)  การประเมนิประสทิธภิาพ 
  ปจัจุบนันักประเมนิและผู้บรหิารโครงการ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการประเมนิ
ประสทิธภิาพของโครงการมากขึน้ โดยถอืว่าการประเมนิประสทิธภิาพของโครงการเป็นประเภท
ของการประเมนิที่จ าเป็น เพราะจะช่วยเสรมิให้โครงการเหล่านัน้ สามารถด าเนินการอย่าง
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการทีเ่อื้อต่อการพฒันาทอ้งถิน่หรอื
โครงการทีเ่ป็นตวัก าหนดเกณฑส์ าคญัส าหรบัประกนัโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาติ ทีจ่ะไม่ต้อง
สูญเสยีทรยัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากดัโดยไม่จ าเป็น ปกติแล้วการประเมนิประสทิธภิาพของ
โครงการมกัจะเริม่จากค าถามต่างๆ กนั เช่น 

(1)  ความส าเรจ็ของโครงการนัน้ๆ เมือ่เทยีบกบัค่าใชจ้า่ยแลว้มคีวามเหมาะสม
หรอืไม่ 

(2)  ผลผลติของโครงการเกดิจากปจัจยัทีล่งทุนไปใช่หรอืไม่ 
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(3)  โครงการน้ีมผีลผลติสงูกว่าโครงการอื่น เมือ่ลงทุนเท่ากนัหรอืไม่ และเพราะ
เหตุใด 
  นอกจากนี้การแบ่งประเภทการประเมนิโครงการโดยใช้เกณฑ์ช่วงเวลาตามวงจรของ
โครงการ ถอืเป็นการแบ่งประเภทการประเมนิทีเ่อื้อต่อการน าไปปฏบิตัิ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ คอื 1) ก่อนด าเนินโครงการ 2) ระหว่างด าเนินโครงการ 3) สิน้สุดโครงการ รวมทัง้
ขัน้ตอนการประเมนิโครงการทุกระยะ ซึง่สามารถสรปุได ้ดงันี้ (พสิณุ ฟองศร,ี 2549: 90 – 98) 

1)  การประเมนิก่อนด าเนินโครงการ  
เป็นการประเมนิก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินการ เพื่อหาขอ้มลูมาตดัสนิใจว่าจะปรบัเปลีย่น 

ด าเนินการแบบโครงการน าร่องหรอืด าเนินแบบโครงการเตม็ หรอืระงบัโครงการ ดงันัน้ลกัษณะ
ส าคญัของการประเมนิก่อนด าเนินโครงการ จงึเป็นการประเมนิเพื่อศกึษาความเหมาะสมที่จะ
ด าเนินโครงการ มุง่ตรวจสอบความจ าเป็น ความเป็นไปได้ ความพรอ้มหรอืปจัจยัน าเขา้ โดยน า
ขอ้มลูมาตดัสนิใจวางแผนว่าควรจะด าเนินโครงการหรอืไม่ อย่างไร เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  ประโยชน์ของการประเมนิก่อนด าเนินโครงการ มดีงันี้ 

(1)  ช่วยใหผู้้บรหิารหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งกบัโครงการไดร้บัสารสนเทศที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม ซึ่งเอื้อต่อการตัดสินใจว่ามีความจ าเป็น ความเป็นไปได้ หรือความพร้อมของ
ทรพัยากรทีจ่ะด าเนินโครงการหรอืไม่ อยา่งไร 

(2)  ช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจะด าเนินโครงการสารสนเทศ
ทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ในการวางแผนทัง้ดา้นทรพัยากรต่างๆ การก าหนดกจิกรรมและขัน้ตอนที่
จะด าเนินโครงการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3)  ช่วยเพิม่ความมัน่ใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ โดยการประเมนิก่อน
การด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิม่ความมัน่ใจแก่ผู้เกี่ยวขอ้งกบัโครงการทุกฝ่ายว่า
โครงการมโีอกาสไดร้บัความส าเรจ็ได ้

2)  การประเมนิระหว่างด าเนินโครงการ 
การประเมนิระหว่างด าเนินโครงการ เป็นการประเมนิในระหว่างทีโ่ครงการด าเนินการ

อยู่ เพื่อหาขอ้มลูมาตดัสนิใจปรบัปรุง เปลีย่นแปลงการปฏบิตักิารโครงการ ในระยะต่อไปให้
บรรลุวตัถุประสงค์และมปีระสทิธภิาพสูงสุด ประโยชน์ของการประเมนิระหว่างด าเนินโครงการ 
มดีงันี้  

(1)  ช่วยให้ได้สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงกจิกรรม และช่วยให้
ไดว้ธิปีฏบิตัอิื่นๆ องคป์ระกอบต่างๆ ในช่วงเวลาทีเ่หลอื หรอืการด าเนินการในรุน่ต่อไป 

(2)  ช่วยให้ผูบ้รหิารหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการตดัสนิใจได้ทนัท่วงทภีายใต้
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครอบคลุม เป็นการเพิ่มศักยภาพของโครงการและลดความ
สญูเสยีสิน้เปลอืงทรพัยากรต่างๆได ้
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(3)  ช่วยเพิม่ความมัน่ใจแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัโครงการ ทัง้ผูร้บัผดิชอบผูส้นับสนุน 
และผูร้บับรกิาร ฯลฯ จะเกดิความมัน่ใจได้ เพราะเป็นการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และ
ครบวงจร ตามหลกัการบรหิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าผลการประเมนิพบว่า มคีวามส าเรจ็หรอืมี
แนวโน้มว่าจะส าเรจ็ 
  3)  การประเมนิเมือ่สิน้สุดโครงการ 
  ลกัษณะส าคญัของการประเมนิโครงการ จะเป็นการประเมนิหลงัจากโครงการสิน้สุดแลว้ 
เพื่อศึกษาผลการด าเนินโครงการว่ามปีระสิทธิภาพประสิทธิผลหรอืผลทัง้ทางตรงทางอ้อม
อย่างไร สารสนเทศทีไ่ดจ้งึเน้นใช้เพื่อการตดัสนิใจ เลกิ หยุด หรอืด าเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง
หรอืด าเนินการใหม่ในโอกาสต่อไป ซึง่การประเมนิเมื่อสิ้นสุดโครงการนัน้ อาจแบ่งออกเป็น
ประเภทย่อยได้ 5 ประเภท คอื การประเมนิผลผลติ ผลลพัธ ์ผลกระทบ การประเมนิดว้ยการ
ตดิตามผลหลงัสิน้สุดโครงการไปแลว้ระยะหนึ่ง และการประเมนิงานในการประเมนิโครงการ 
  ประโยชน์ของการประเมนิเมื่อสิน้สุดโครงการ คอื ช่วยในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัอนาคต
ของโครงการภายใต้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครอบคลุม ขอ้มูลทีไ่ด้จะชดัเจนและแสดงถงึความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของผูร้บัผดิชอบทุกฝ่าย เป็นการสนองตอบหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี 
หรอืธรรมาภบิาลไดเ้ช่นเดยีวกบัแนวคดิหลกัการประเมนิสิง่อื่นๆ 
 
  2.1.3  เกณฑก์ารประเมินผล 
  ในการประเมนิผลนัน้ จ าเป็นต้องอาศยัเกณฑบ์างประการในการศกึษา ซึง่เกณฑต่์างๆ
ได้รบัการพฒันาขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการน ามาใช้ ได้แก่ ประสิทธผิล ประสทิธภิาพ ความ
พอเพียง ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ซึ่งความหมายของเกณฑ์การประเมนิต่างๆ ดงัที ่
กล่าวมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ (ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์, 2529: 1 อ้างถงึใน ฉันทนา นกกริม่, 
2549: 31 – 32) 

1)  ประสทิธผิล หมายถงึ เกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบผลลพัธแ์ละผลกระทบของนโยบาย/ 
แผนงาน/โครงการ กบัวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เป็นการตัง้ค าถามที่ว่า นโยบาย/แผนงาน/
โครงการประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ 

2)  ประสิทธิภาพ หมายถึง เกณฑ์ในการเปรียบเทียบปจัจยัน าเข้ากับผลลัพธ์และ
ผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เป็นการตัง้ค าถามทีว่่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
สามารถตอบสนองความตอ้งการทัง้หมดของสงัคมไดห้รอืไม ่เพยีงใด 

3)  ความพอเพียง หมายถึง เกณฑ์ในการเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ กับความต้องการทัง้หมดของสงัคม (หรอืขอบเขตทัง้หมดของ
ปญัหา) ซึง่เป็นการตัง้ค าถามทีว่่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการ สามารถตอบสนองความต้องการ
ทัง้หมดของสงัคมไดห้รอืไม ่เพยีงใด 
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4)  ความเสมอภาค หมายถึง เกณฑ์ในการเปรียบเทียบโอกาสที่จะได้ร ับบริการ
สาธารณะตาม นโยบาย/แผนงาน/โครงการ มคีวามเท่าเทยีมส าหรบัประชาชนทุกกลุ่มทุกพวก
หรอืไม่ เป็นการตัง้ค าถามว่าใครบา้งทีม่โีอกาสหรอืไม่มโีอกาสไดร้บัผลลพัธแ์ละผลกระทบตาม 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ  และใครบ้างที่ทราบหรอืไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตาม 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

5)  ความเป็นธรรม หมายถึง เกณฑ์ในการเปรยีบเทยีบว่าประชาชนผู้เสียเปรยีบใน
สังคมได้รบัผลลัพธ์และผลกระทบของ นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ในสัดส่วนเช่นใดเมื่อ
พิจารณาร่วมกับประชาชนผู้ได้เปรียบในสังคม เป็นการตัง้ค าถามว่า นโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ถูกก าหนดขึน้เพื่อประโยชน์ส าหรบัผู้ไดเ้ปรยีบในสงัคมเป็นส าคญัและ/หรอืก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวมหรอืเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ส่วนน้อย 

6)  ความพรอ้ม หมายถงึ เกณฑใ์นการบรกิารทีพ่รอ้มทุกเวลา ผูใ้หบ้รกิารมคีวามเตม็ใจ
และพร้อมที่จะให้บรกิารอยู่เสมอ เป็นการตัง้ค าถามว่า นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ได้มกีาร
วางแผนชดัเจน ด้านการจดัการทรพัยากรทางการบรหิารเพื่อส่งผลให้โครงการส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์
  การใชเ้กณฑป์ระเมนิผลนัน้ ไม่ไดห้มายความว่าจะต้องใชเ้กณฑ์การประเมนิทุกเกณฑ์
ในการศึกษาวิจยั ในทางปฏิบตัิควรจะเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเป็นหลกัเพื่อแสดงให้เห็น 
การประเมนิโครงการหรอืนโยบายนัน้ว่าส าคญัในเรื่องใด ทัง้นี้อาจจะน าเกณฑอ์ื่นบางตวัเขา้มา
ประกอบในการศกึษาดว้ยกไ็ด ้โดยในการศกึษาครัง้นี้ จะใชเ้กณฑป์ระสทิธผิลเป็นเกณฑ์หลกัใน
การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าผลของการด าเนินงานในด้าน
กระบวนการด าเนินงานและผลลพัธ์จากการด าเนินงานตามโครงการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่ อ
การศกึษานัน้บรรลุตามวตัถุประสงคห์รอืไมเ่พยีงไร  
  

2.1.4  ความส าคญัและประโยชน์ของการประเมินผล 
การบรหิารโครงการดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็นโครงการดา้นเศรษฐกิจ สงัคม หรอืการเมอืง

การปกครอง จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้นัน้ จ าเป็นต้องอาศัยการประเมิน
โครงการที่เป็นระบบ ซึง่การประเมนิโครงการถอืว่าเป็นกระบวนการทีม่คีวามส าคญัและจะขาด
เสยีมไิดเ้พราะผลของการประเมนิมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ต่อการบรหิารโครงการอย่างยิง่  

วรีะพล สุวรรณนันต์ (2531: 97 อ้างถงึใน ธนวฒัน์ กณะบุตร, 2545: 30) ไดก้ล่าวถงึ
ความส าคญัและประโยชน์ของการประเมนิโครงการว่า  ในการปฏบิตังิานโครงการไม่ว่าจะโดย
หน่วยงานเอกชนหรอืหน่วยงานราชการจะต้องประกอบดว้ยขัน้ตอนทีส่ าคญั 3 ขัน้ตอนดว้ยกนั
คอื การวางแผน การปฏบิตัติามแผนและการประเมนิโครงการ โดยเฉพาะในขัน้ตอนทีส่ามของ 
การประเมนิโครงการนัน้นับว่าเป็นกระบวนการทีจ่ะขาดเสยีไม่ไดใ้นการบรหิารโครงการ  เพราะ
ผลของการประเมนิมคีวามส าคญัและมปีระโยชน์ดงันี้   
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1)  ช่วยชีใ้หเ้หน็ว่าโครงการนัน้จ าเป็นหรอืไม่และมคีวามเป็นไปไดเ้พยีงใดเพื่อ
น าไปใชใ้นการตดัสนิว่าควรอนุมตัใิหท้ าโครงการนัน้หรอืไม่ 

2)  ช่วยใหท้ราบว่า ปจัจยัต่างๆทีจ่ะใชใ้นการด าเนินโครงการ มคีวามพรอ้มและ
เหมาะสมเพยีงไร เพื่อน าผลไปใชป้รบัปรงุสิง่ทีย่งับกพรอ่งก่อนทีจ่ะเริม่โครงการ 

3)  ท าให้ทราบขอ้บกพร่องในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน เพื่อช่วยในการ
ตดัสนิใจปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการด าเนินงานในส่วนทีย่งับกพรอ่งอยู่ในช่วงโครงการ
นัน้ก าลงัด าเนินการ 

4)  ท าให้ทราบว่าโครงการนัน้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่ 
เพื่อน าผลไปใชใ้นการตดัสนิใจว่าควรจะลม้เลกิโครงการหรอืด าเนินโครงการนัน้ต่อไป 

5)  ช่วยกระตุน้ใหม้กีารเรง่รดัปรบัปรุงวธิกีารด าเนินงาน 
6)  ช่วยควบคุมการด าเนินงานใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการลด

ความสญูเปล่าในการใชท้รพัยากร 
  นอกจากประเด็นที่บ่งบอกถึงความส าคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ดงักล่าวขา้งต้น เยาวด ีรางชยักุล วบิูลยศ์ร ี(2542: 93 อ้างถงึใน ธรรมพร แขง็กสกิาร, 2549: 
15 – 16) ไดก้ล่าวถงึความส าคญัและประโยชน์ของการประเมนิโครงการไวด้งันี้ 

1)  การประเมนิเป็นเครื่องมอืของการรบัรองคุณภาพในการบรกิาร ถงึแมจ้ะไม่
สามารถประกันผลสัมฤทธิช์ ัน้สูงสุดของโครงการ แต่ก็สามารถจะรบัรองคุณภาพของการ
ให้บรกิารในระดบัหนึ่งได้  ด้วยเหตุนี้องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆจ านวนมาก จงึเห็น
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้วธิกีารประเมนิโครงการเพื่อให้เป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอืจากบุคคลที่
เกีย่วขอ้งรวมทัง้ประชาชนโดยทัว่ไปดว้ย 

2)  การประเมนิช่วยให้ผูส้นับสนุนด้านเงนิทุน ได้รบัทราบปญัหาหรอือุปสรรค
ในการด าเนินงานของโครงการ  โดยอาศัยหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจรงิ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการทีจ่ดัขึน้เพื่อการกุศล  เช่น  โครงการอาหารกลางวนัส าหรบันักเรยีน
ทีด่อ้ยโอกาส  จากการประเมนิจะท าใหท้ราบว่าทุนทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากโครงการนี้มจี านวน
เพยีงพอหรอืไม ่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บับรกิารจากโครงการอาหารกลางวนัมคีวามรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่
พงึพอใจดา้นใดบา้ง  ทัง้นี้เพื่อหาทางปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ในโอกาสต่อๆไป 

3)  การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานที่พจิารณาจดัสรรทุนเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ เช่น ส านัก
งบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีการอนุมัติโครงการใดๆ ทางส านัก
งบประมาณแผ่นดินมกัจะขอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลการประเมนิจากหน่วยงานที่จ ัดท า
โครงการเหล่านัน้ไปประกอบการพจิารณาด้วยเสมอทัง้นี้เพื่อให้การจดัสรรงบประมาณเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 
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4)  การประเมนิช่วยชี้ให้เห็นความส าคญัของการด าเนินโครงการตามล าดบั
ก่อนหลงัโดยสามารถจะทราบไดว้่า โครงการใดมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วนกว่ากนั ทัง้นี้เพื่อลดปญัหา
ในการคดัเลอืกโครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดนัจากอ านาจทางการเมอืงอนัเนื่องมาจาก
โครงการมจี านวนมากทัง้จากการขยายโครงการและโครงการที่ต่อเนื่องแต่มเีงนิทุนสนับสนุน
จ านวนจ ากดั  ดงันัน้ การประเมนิโครงการต่างๆอย่างมรีะบบ ควบคุมในทุกขัน้ตอนจะท าใหไ้ด้
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ทีน่่าเชื่อถอื ซึง่จะช่วยชีแ้นะไดว้่าโครงการใดควรจะไดร้บัการพจิารณาใหก้าร
สนบัสนุนก่อนและโครงการใดทีค่วรจะใหก้ารสนบัสนุนในล าดบัถดัไป 

5)  การประเมนิช่วยให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้รบับรกิาร ข้อมูลประเภทน้ีท าให้
ทราบถงึขอ้จ ากดัและปญัหาต่างๆ ในการปฏบิตังิานเพื่อน ามาปรบัปรุงโครงการตลอดจนเพื่อ
ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 

6)  การประเมนิช่วยให้ทราบถึงผลผลติของโครงการทัง้ในด้านที่พงึประสงค ์
และไมพ่งึประสงคค์วบคู่กนัไป เพราะถงึแมว้่าการด าเนินโครงการต่างๆลว้นมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ไดผ้ลผลติทีพ่งึประสงคเ์ป็นหลกั แต่ในความเป็นจรงิแลว้กอ็าจจะมผีลผลติส่วนทีไ่ม่พงึประสงค์
ตามมาดว้ย 
 
  2.1.5  ขัน้ตอนการประเมินผล 
  ในการด าเนินการประเมนิ ขัน้ตอนของการประเมนิโดยละเอียดจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะ
ประเมนิและประเภทของการประเมนิ แต่โดยทัว่ไปแลว้ขัน้ตอนการประเมนิสามารถแบ่งคร่าวๆ
ไดด้งัภาพที ่2.2 (สวุมิล ตริกานนท,์ 2550: 13) 
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ภาพท่ี 2.2  แสดงขัน้ตอนการประเมนิ 
แหล่งท่ีมา: สุวมิล ตริกานันท,์ 2550: 14. 

ศกึษารายละเอยีดของสิง่ทีถู่กประเมนิ 
(การวเิคราะหโ์ครงการ) 

ศกึษาความตอ้งการ 
ของผูใ้ชผ้ลการประเมนิ 

ก าหนดประเดน็ในการประเมนิ 

ก าหนดตวัชีว้ดั 

พฒันาตวัชีว้ดั 
   1. ก าหนดแหล่งขอ้มลู 
   2. ก าหนดเครื่องมอื 
   3. ก าหนดเกณฑ ์ หรอื  มาตรฐานตวัชีว้ดั 

ออกแบบการประเมนิ 
   1. ออกแบบการสุม่ตวัอย่าง 
   2. ออกแบบการวเิคราะหข์อ้มลู 
   3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมนิ 

เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   1. สรา้งเครื่องมอื 
   2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
   3. เกบ็ขอ้มลู 

วเิคราะหข์อ้มลู 

แปลผล และ สรุปผล 

จดัท าขอ้เสนอแนะในการใชผ้ลการประเมนิ 

เขยีนรายงาน 
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ขัน้ตอนการประเมนิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัขัน้ตอนในกระบวนการประเมนิของ 
สมหวงั พธิยิานุวฒัน์ (2524: 65 – 76 อ้างถงึใน รชฎ ต่วนเพช็ร,์ 2546: 15) ซึง่ไดเ้สนอขัน้ตอน
ของกระบวนการประเมนิโครงการ ไวด้งันี้ 

1)  ท าการศกึษาและวเิคราะหโ์ครงการทีจ่ะท าการประเมนิ ซึง่มคีวามส าคญัมากเพราะ
การทราบรายละเอียดและท าความเข้าใจกับโครงการ จะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะท าให้การ
ประเมนิตรงกบัเป้าหมายมากยิง่ขึน้ ซึง่ผูป้ระเมนิควรทีจ่ะศกึษาโครงการในเรือ่งต่างๆใหล้ะเอยีด 

2)  ก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิโครงการ โดยมขีัน้ตอนประเมนิของการตัง้
วตัถุประสงค ์ดงันี้ 
   (1)  ระบุบุคคลหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

      (2)  ระบุเรือ่งราวหรอืข่าวสารทีบุ่คคลหรอืองคก์รเหล่านัน้ตอ้งการไดจ้าก 
การประเมนิเพื่อประกอบการตดัสนิใจเกี่ยวกบัโครงการในแงต่่างๆ 

      (3)  สรปุวตัถุประสงคข์องการประเมนิโครงการนัน้ๆ 
3)  ออกแบบการประเมนิโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นขัน้ตอนอันเป็นหวัใจส าคญัของการ

ประเมนิโครงการซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองโครงการทีจ่ะท าการประเมนิ 
4)  สรา้งเครือ่งมอืเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอนัไดแ้ก่ แบบทดสอบ แบบสอบถาม  

แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
5)  รวบรวมขอ้มลู 
6)  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งส่วนมากจะเป็นการค านวณค่า

มชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 

7)  วางแผนการเขยีนสรปุการประเมนิและน าเสนอผูบ้รหิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
 
2.1.6  รปูแบบท่ีใช้ในการประเมินผล 
รปูแบบ (Model) ในการประเมนินัน้มผีูเ้สนอความคดิเกี่ยวกบัรปูแบบในการประเมนิผล 

เป็นการแสดงถึงกรอบแนวคดิหรอืเค้าโครงร่างในการประเมนิที่มลีกัษณะของการเชื่อมโยง
สมัพันธ์และต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ แต่ละรูปแบบนัน้มีความแตกต่างกันออกไปตัง้แต่
ความหมาย แนวคดิ เหตุผล วธิกีาร ตลอดจนมขีอ้จ ากดัเฉพาะตวัของแต่ละรปูแบบ  โดยผูรู้แ้ละ
นกัวชิาการต่างๆไดน้ าเสนอไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึง่ผูศ้กึษาจะน าเสนอมาพอสงัเขป ดงันี้ 

  2.1.6.1  รปูแบบการประเมนิของ Ralph W. Tyler 
  Tyler เ ป็นผู้ เริ่มต้นบุกเบิกแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

รุ่นแรกๆ ในปี ค.ศ. 1930 โดยมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการประเมนิโครงการว่า การประเมนิ คอื  
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมเฉพาะอย่างกบัจุดมุ่งหมายเชงิพฤตกิรรมทีว่างไว ้และมคีวามเชื่อว่า 
จุดมุ่งหมายที่ตัง้ขึ้นอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมนิได้เป็น
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อย่างดี และโครงการจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ดูได้จากผลผลิตของโครงการว่าตรงตาม
จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวต้ัง้แต่แรกเริม่หรอืไม่เท่านัน้ ซึง่เรยีกแบบจ าลองในแนวความคดิลกัษณะนี้ว่า 
แบบจ าลองทีย่ดึความส าเรจ็ของจดุมุง่หมายเป็นหลกั (Goal Attainment Model or Objective) 
    Tyler (1936 อ้างถงึใน เยาวด ีรางชยักุล วบิูลยศ์ร,ี 2546: 30) มคีวามเหน็ว่า
การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา
กระบวนการเรยีนการสอน ทัง้นี้ Tyler ไดเ้ริม่ต้นการน าเสนอแนวความคดิทางการประเมนิโดย
ยดึกระบวนการของการจดัการเรยีนการสอนเป็นหลกั กล่าวคอื Tyler ไดน้ิยามว่า กระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการที่มุ่งจดัขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ 
พงึปรารถนาในตวัของผูเ้รยีน ดว้ยเหตุนี้จุดเน้นของการเรยีนการสอน จงึขึน้อยู่กบัการทีผู่เ้รยีน
จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมตามทีมุ่่งหวงั โดยกระบวนการดงักล่าวควรมขีัน้ตอนในการ
ด าเนินการ ดงันี้ 

ขัน้ที ่1  ตอ้งมกีารระบุหรอืก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนลงไปว่าเมื่อสิน้สุดการ
จดัการเรยีนการสอนแลว้ ผูเ้รยีนควรเกดิพฤตกิรรมใด หรอืสามารถกระท าสิง่ใดไดบ้า้งลกัษณะ
ของวตัถุประสงค์ทีช่ดัเจนดงักล่าวนี้ ควรมจีุดเน้นอยู่ทีก่ารก าหนดพฤตกิรรมซึ่งสงัเกตเหน็ได้
โดยชดัเจน หรอืทีเ่รยีกว่าวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

ขัน้ที ่ 2  ต้องระบุต่อไปว่า จากวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวด้งักล่าวนัน้ มเีนื้อหา
ใดบา้งทีผู่เ้รยีนจะต้องเรยีนรู้ หรอืมสีาระใดบา้งทีเ่มื่อผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ลว้ จะก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นขัน้ตอนที ่1 

ขัน้ที่ 3  หารูปแบบและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหาซึ่ง
ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นขัน้ตอนที่ 2 

ขัน้ที ่ 4  หามาตรการในการตรวจสอบหลงัจากสิน้สุดการจดัการเรยีนการสอน
ว่าผูเ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูแ้ละบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ใดบา้งและมวีตัถุประสงค์
ขอ้ใดบา้งทีผู่เ้รยีนยงัไมเ่กดิการเรยีนรู ้
    แนวคดิดงักล่าวนี้เป็นแนวคดิในช่วงต้นๆ ของ Tyler ต่อมา Tyler ไดส้รา้งวงจร
ของวตัถุประสงค์ในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลขึ้นซึ่งเขยีนเป็นแบบจ าลอง
พืน้ฐานเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ โดยมุ่งเน้น
ทีก่ารวดัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาอนัเป็นผลมาจากการเรยีนการสอนในโรงเรยีน ซึ่งมขี ัน้ตอน 
ดงัภาพที ่2.3 
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ภาพท่ี 2.3  แสดงแบบจ าลองการประเมนิของ Tyler 
แหล่งท่ีมา: Tyler, 1936 อา้งถงึใน สุวมิล ตริกานันท,์ 2550: 42.  
 
  กล่าวโดยสรุปคอื การประเมนิในความเหน็ของ Tyler หมายถงึการเปรยีบเทยีบสิง่ที่
ผู้เรียนสามารถกระท าได้จริงหลังจากที่ได้จ ัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์ เชิง
พฤตกิรรมซึ่งได้ก าหนดขึน้ไว้ก่อนที่จะจดัการเรยีนการสอน จากแนวคดิพื้นฐานด้านหลกัการ
และทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการเรยีนการสอนดงักล่าว Tyler จงึไดเ้สนอแบบจ าลอง 
การประเมนิขึน้ เรยีกว่า “Tyler’s Goal Attainment Model” ซึง่เป็นแบบจ าลองทีย่ดึจุดมุ่งหมาย
เป็นหลกัในการประเมนิความส าเรจ็ของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลติของโครงการว่า  
ไดเ้ป็นไปตรงตามจดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม่ 
   2.1.6.2  รปูแบบการประเมนิของ Lee J. Cronbach 
   Lee J. Cronbach (1963 อ้างถงึใน สุภารชัต์ จนัทรส์ว่าง, 2547: 18) ไดเ้สนอ
แนวคดิในเรื่องการประเมนิ โดยเรยีกแนวคดินี้ว่าการประเมนิเป็นยุทธศาสตรข์องการตดัสนิใจ
ถงึแมว้่าแนวคดิของ Cronbach จะไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดทีช่ดัเจนและเป็นระบบมากนักแต่กเ็ป็น

ก าหนดจดุมุง่หมายทางการศกึษา  (ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา) 

เขยีนจดุมุ่งหมายในรปูของจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 

ทดสอบก่อนเรยีน (Pretest) 

สอนดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 

ทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 

เปรยีบเทยีบคะแนน Pretest และ คะแนน Posttest 

น าผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
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ความคดิทีม่อีทิธพิลอย่างยิง่ในการพฒันารปูแบบการประเมนิของ Scriven และ Stake ในเวลา
ต่อมาเพราะบุคคลทัง้สองนี้ได้น าแนวความคดิของ Cronbach มาขยายเพิม่เตมิและสรา้งเป็น
รปูแบบการประเมนิขึน้อกี 2 รปูแบบดว้ยกนั แนวคดิการประเมนิของ Cronbach มุ่งเน้นการ
ประเมนิเพื่อการตดัสนิ โดยไดเ้สนอว่าการประเมนิทีน่ าไปสู่การตดัสนิม ี3 กรณ ีคอื 

1)  การปรบัปรุงหลกัสูตรรายวชิาเพื่อช่วยตดัสนิว่า ปจัจยัน าเขา้ และวธิกีาร
ด าเนินกจิกรรม อาทเิช่น วสัดุอุปกรณ์การสอน และวธิกีารสอนทีใ่ชอ้ยู่เป็นทีน่่าพอใจเพยีงใด มี
ส่วนใดบา้งทีค่วรปรบัปรงุ 

2)  การพจิารณาตวับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการ เพื่อตดัสนิว่าจะวางแผนการ
สอนอยา่งไรจงึจะสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน 

3)  การจดัระบบการบรหิารเพื่อช่วยตดัสนิว่าควรจะจดัระบบการบรหิารอย่างไร
จงึจะเหมาะสม Cronbach ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนิเกี่ยวกบัการเรยีนการสอนไว้ 4 
วธิ ีคอื 

(1)  การศกึษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศกึษาเกี่ยวกบั
ภาวการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน เช่น การทีน่ักเรยีนท าแบบฝึกหดัไม่ถูกต้อง การสงัเกตผล
การใชส้ื่อ การซกัถามนักเรยีนขณะด าเนินการสอน หรอืขณะใหท้ ากจิกรรมต่างๆ ภาวการณ์ที่
เกดิขึน้เหล่านี้สามารถจะน ามาเป็นขอ้มลูทีใ่ชเ้พื่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุรายวชิาไดเ้ป็นอยา่งด ี

(2)  การวดัศกัยภาพของผูเ้รยีน (Proficiency Measurement) เป็นการ
ใหค้วามส าคญัต่อคะแนนรายขอ้มากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทัง้ฉบบั โดย Cronbach ให้
ทศันะว่าคะแนนจากแต่ละขอ้สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึสิง่ทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ลว้ และสิง่ทีค่วรจะพฒันา
ต่อไป ดว้ยเหตุนี้ Cronbach จงึใหค้วามส าคญัต่อการสอบเพื่อวดัสมรรถภาพของผูเ้รยีนระหว่าง
การเรยีนการสอนว่ามคีวามส าคญัมากกว่าการสอบประจ าปลายภาคเรยีนหรอืการสอบปลายปี 

(3)  การวดัทศันคต ิ (Attitude Measurement) Cronbach ใหท้ศันะว่า
ทศันคตเิป็นความเชื่อของบุคคล ถ้าผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน ผูเ้รยีนกจ็ะมคีวามสนใจใน
กจิกรรมการเรยีนการสอน การวดัทศันคตอิาจใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ ใชแ้บบสอบถาม หรอืวธิอีื่นๆ 

(4)  การตดิตามผล (Follow-Up Studies) เป็นการตดิตามผลของการ
ท างานหรอืภาวะการเลอืกศกึษาต่อในสาขาต่างๆ รวมทัง้การใหบุ้คคลเรยีนในระดบัขัน้พืน้ฐานที่
ผ่านมาแล้วไดป้ระเมนิถงึขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของวชิาต่างๆ ว่าควรมกีารปรบัปรุงเพิม่เตมิอย่างไร 
เพื่อช่วยในการพฒันาหรอืปรบัปรงุรายวชิานัน้ต่อไป   
    ขอ้จ ากดัในการประเมนิของ Cronbach มดีงันี้ 
   1)  เน้นการประเมนิผลรวมมากกว่าผลยอ่ย 
   2)  เกณฑก์ารตดัสนิเป็นเกณฑส์มัพนัธก์บักลุ่ม 
   3)  การประเมนิกระบวนการ เน้นทีก่ระบวนการเรยีนการสอนเท่านัน้ ในขณะที ่
องคป์ระกอบอื่นใหค้วามส าคญัน้อย 
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    เมือ่สรปุแนวคดิการประเมนิของ Cronbach จะเหน็ไดว้่า การประเมนิจะมุ่งเน้น
เพื่อการตดัสนิใจ เน้นการปฏบิตั ิ การประเมนิโครงการด้านการเรยีนการสอนไม่ควรประเมนิ
เฉพาะแต่จดุมุง่หมายทีต่ ัง้ไวเ้ท่านัน้ แต่ควรประเมนิหรอืตรวจสอบผลขา้งเคยีงของโครงการดว้ย 
Cronbach ยงัมคีวามเหน็เพิม่เตมิอกีว่า หน้าทีส่ าคญัประการหนึ่งของการประเมนิโครงการดา้น
การเรยีนการสอน คอื การค้นหาขอ้บกพร่องของโครงการเพื่อจะได้หาทางปรบัปรุงแก้ไข
กระบวนการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป  
   2.1.6.3 รปูแบบการประเมนิของ Scriven 
   Scriven (1967: 39 – 83 อ้างถงึใน สุภารชัต์ จนัทรส์ว่าง, 2547: 19) ไดเ้สนอ
แนวคดิเกี่ยวกบัการประเมนิ โดยน าแนวคดิของ Cronbach มาขยายใหก้ว้างขวางออกไปอกี 
Scriven เน้นการประเมนิใน 4 ลกัษณะ คอื 

1)  การประเมนิยอ่ย (Formative Evaluation) เป็นการประเมนิทีอ่ยู่ระหว่างการ
ด าเนินโครงการหรอืการด าเนินหลกัสูตร เป็นการประเมนิเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการสอนโดยใช้
ขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) 

2)  การประเมนิรวมหรอืการประเมนิรวมยอด (Summative Evaluation) เป็น
การประเมนิสรุปผลของหลกัสูตร ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการใช้
หลกัสูตรแลว้ เพื่อเป็นการตดัสนิคุณค่าของการใชห้ลกัสูตรตลอดจนหาจุดเด่น จุดบกพร่องของ
การใชห้ลกัสตูร 

3)  การประเมนิภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมนิคุณค่าของสิง่
ต่าง ๆ ภายในตวัมนัเอง เช่น การประเมนิเนื้อหา จุดมุ่งหมาย กระบวนการใหค้ะแนน เจตคติ
ของคร ู

4)  การประเมนิผลส าเรจ็ (Pay–off Evaluation) เป็นการประเมนิผลทีเ่กดิจาก
สิง่ต่างๆ สิง่ใดสิง่หนึ่งทีใ่ชใ้นการด าเนินการหลกัสูตร เช่น การประเมนิผลการสอนของครทูีม่ต่ีอ
นกัเรยีนหรอืผลทีเ่กดิขึน้กบัครูและผูป้กครอง เป็นต้น Scriven เน้นความส าคญัของการประเมนิ
จุดมุ่งหมายว่า ควรจะด าเนินการก่อนเพราะถ้าจุดมุ่งหมายมคีวามไม่เหมาะสมจะไดด้ าเนินการ
ปรบัปรงุแกไ้ขก่อนโดยใชค้วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
   ขอ้จ ากดัในรปูแบบการประเมนิของ Scriven มดีงันี้ 

1)  Scriven มไิดเ้สนอแนะวธิกีารประเมนิองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรว่าจะ
ท าอยา่งไร เพยีงแต่บรรยายแนวคดิรวบยอดในลกัษณะกวา้งๆ ซึง่เป็นปญัหาในการปฏบิตั ิ

2)  การอธบิายความคดิรวบยอดบางอย่างค่อนขา้งคาบเกี่ยวกนัอยู่ เช่น การ
อธบิายบทบาทของการประเมนิว่าเป็นอยา่งไรแลว้อธบิายเกี่ยวกบัการประเมนิย่อย การประเมนิ
รวม การประเมนิภายในการประเมนิผลส าเรจ็ ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้การประเมนิทัง้ 4 ลกัษณะ  
กค็อื บทบาทของการประเมนินัน่เอง 



 
27 

   เมื่อสรุปแนวคดิการประเมนิของ Scriven จะเหน็ไดว้่าการประเมนิมเีป้าหมาย
ส าคญัเพื่อการตัดสินและตรวจสอบคุณค่าของโครงการ ซึ่งจะต้องอาศัยการก าหนดเกณฑ์
ประกอบการประเมนิ การตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครื่องมอืเพื่อเกบ็ขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก
การปฏบิตั ิเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ 

2.1.6.4  รปูแบบการประเมนิของ Robert E. Stake 
Stake (1967 อ้างถงึใน สุภารชัต์ จนัทรส์ว่าง, 2547: 20; เยาวด ีรางชยักุล  

วบิูลยศ์ร,ี 2546: 39) ไดเ้สนอรปูแบบประเมนิเพื่อประเมนิโครงการทางการศกึษา (Education  
Program Evaluation) ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั 2 ประการ คอื การบรรยาย(Description) และ
การตดัสนิใจ (Judgments) ซึง่การบรรยายนัน้เป็นการอธบิายลกัษณะของขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวม
จากแหล่งต่างๆ ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัสิง่น า (Antecedents) การปฏบิตั ิ(Transactions) และผลที่
ตามมา (Outcomes) ส่วนการตดัสนิใจเป็นการตดัสนิคุณค่าหรอืคุณภาพของโครงการ โดยการ
น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการบรรยายมาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐาน (Standards) ทัง้ในดา้นปจัจยั
ทีต่้องการกระบวนการ และผลผลติ ในทศันะของ Stake เหน็ว่าการประเมนิควรพจิารณาอย่าง
ครอบคลุมมใิช่ท าเพยีงส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงการ จากแนวความคดิของ Stake ได้เสนอ
โครงสรา้งของแบบจ าลองการประเมนิซึ่งใช้ชื่อว่า Stake’s Countenance Model ซึ่งตาม
โครงสรา้งของแบบจ าลองนี้ ไดจ้ าแนกขอ้มลูการประเมนิออกเป็น 2 ส่วน คอื ภาคบรรยาย 
(Description Matrix) และภาคการตดัสนิคุณค่า (Judgment Matrix) และไดเ้สนอว่าก่อนการ
บรรยาย หรอืการตดัสนิคุณค่าของโปรแกรมใด ๆ นักประเมนิควรจะวเิคราะหห์ลกัการและ
เหตุผลของโปรแกรมนัน้ๆ ดว้ย โครงสรา้งของแบบจ าลองเคาน์ทแินนซข์อง Stake (Stake’s 
Countenance Model)  แสดงไดด้งัภาพที ่2.4 
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  เมตรกิซบ์รรยาย (Description Matrix)  เมตรกิซต์ดัสนิคุณค่า (Judgment Matrix) 
 
หมายถงึ  ความสมัพนัธ ์

   หมายถงึ  ความสอดคลอ้ง 
 
ภาพท่ี 2.4  แสดงรปูแบบการประเมนิของ Stake (Stake’s Countenance Model) 
แหล่งท่ีมา: Stake, 1967 อา้งถงึใน เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร,ี 2546: 39. 

 
   จากแผนภาพรปูแบบการประเมนิของ Stake ขา้งตน้ อธบิายไดด้งันี้ 
    1)  มติใินแนวตัง้ 

(1)  สิง่น า (Antecedents) หมายถงึ ภาวะของสิง่ต่างๆทีเ่ป็นอยู่ก่อนที่
จะมกีจิกรรมหรอืการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น ในเรื่องของการเรยีนการสอนจะ
หมายถงึ ภูมหิลงั ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเดมิของ
นกัเรยีน เป็นตน้ 

(2)  การปฏบิตั ิ (Transactions) หมายถงึ ภาวะของการกระท าการ
เคลื่อนไหวหรอืการจดักจิกรรมใดๆ ตามวตัถุประสงค์ หรอืเป้าหมายของงานในโครงการนัน้ๆ 
เช่น การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนส าหรบัครแูละนกัเรยีน 

(3)  ผลผลติ (Outcomes) หมายถงึ ผลที่เกดิขึน้จากการกระท าใน
โครงการ เช่น ในเรื่องของการจดัการเรยีนการสอน ผลผลติทีค่าดหวงั หมายถงึ การทีน่ักเรยีน
เกดิการเรยีนรู ้ มทีศันคตทิี่ด ี มคีวามสามารถและทกัษะเพิม่ขึน้ หลงัจากที่ครูได้จดักจิกรรม 
การเรยีนการสอนไปแลว้ 
    2)  มติใินแนวนอน 

(1)  ส่วนของการบรรยาย หมายถงึ ภาวะทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิหรอืต้องการ
จะใหเ้กดิขึน้โดยสามารถสงัเกตได ้ภาวะในส่วนของการบรรยายแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนยอ่ย คอื 
 

 

หลกัการและเหตุผล 
(Rational) 

  

ความคาดหวงั 
(Intents) 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
(Observations) 

มาตรฐาน

(Standards) 
การตดัสนิ

(Judgments) 

 สิง่น า 
(Antecedents) 

การปฏบิตั ิ
(Transactions) 

ผลผลติ 
(Outcomes) 
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(1.1)  ความมุ่งหมาย หรือความประสงค์ที่คาดหวัง หรือที่

วางแผนไว้เพื่อต้องการให้เกิดขึ้น   
(1.2)  ผลหรือสิ่งที่สังเกตได้จริง 

(2)  ส่วนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจเชิงประเมิน 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนย่อย คือ 

(2.1)  เกณฑ์  ได้แก่  ภาวะที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับ

ปรากฏการณ์ใดๆ ที่สังเกตได้ และเพ่ือระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด 
(2.2)  การเลือกตัดสินใจ ได้แก่ ผลที่เกิดจากการน าเอา

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

  กล่าวโดยสรุป การใช้เมตริกซ์การบรรยายและเมตริกซ์การตัดสินคุณค่าเป็นการ

พิจารณาใน 2 ประเด็นคือ  

1) การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลลัพธ์ 
2) การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  ประเด็นที่ประเมินและการพิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้อง 

แหล่งท่ีมา: สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 44. 

 

จากภาพที่ 2.5 จะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และ

ผลลัพธ์ทั้ง 3 ส่วน ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่

เกิดขึ้นจริงด้วย 

ปัจจัยเบื้องต้น สิ่งที่คาดหวัง

  

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ความสอดคล้อง

  

การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 

สิ่งที่คาดหวัง 

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยเบื้องต้น 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ 

ความสอดคล้อง

  

ความสอดคล้อง

  

ความสัมพันธ์ 
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  การเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากโครงการแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 2 แบบคือ  

1) การเปรียบเทียบสัมบูรณ์ (Absolute Comparison) เป็นการน าผลที่ได้จาก 
โครงการไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ควรจะมี หรือควรจะเป็น หรือควรจะได้

จากโครงการ โดยมีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  
     2)  การเปรียบเทียบสัมพัทธ์ (Relative Comparison) เป็นการน าผลที่ได้จาก

โครงการไปเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันที่ประสบความส าเร็จ 

   2.1.6.5  รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam 
   CIPP Model หรือ ซิปป์โมเดล เป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นกระบวนการ

ต่อเน่ือง โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการเพ่ือหาข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ค าว่า CIPP ย่อมาจากค าว่า Context, Input, Process และ 

Product ซึ่ง Stufflebeam ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการบรรยาย 

การเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญมุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การ

ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product 

Evaluation)  

  รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (สมหวัง  
พิธียานุวัฒน์, 2542: 38 อ้างถึงใน รชฎ ต่วนเพ็ชร์, 2546: 16 – 17) 

   1)  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)  
  การประเมินสภาวะแวดล้อมเป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินทั่วๆไป 

เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผล เพื่อช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะ

เน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ความต้องการ  และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม  นอกจากน้ียังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา  เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่

จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดล้อมน้ีมีลักษณะเด่นๆ ที่ส าคัญมากมาย
จัดเป็นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ นอกจากน้ียังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ 

มีความส าคัญส าหรับการบรรลุเป้าหมาย การประเมินสภาวะแวดล้อมท าให้ได้มาซึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัย และการจัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานการณ์ 

   2)  การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  
  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการจัดหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสิน 

ความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่างๆ ดังน้ี 
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(1)  ความสามารถของหน่วยงานหรอืตวัแทนในการจดัโครงการ 
(2)  ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
(3)  การได้รบัความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการ

ด าเนินไปได ้เช่น หน่วยงานทีช่่วยเหลอื เวลา เงนิทุน อาคารสถานที ่อุปกรณ์ เครือ่งมอื 
  ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ คอื  การวเิคราะหร์ปูแบบของวธิกีารทีใ่ช้

ในรูปของราคาและก าไรที่จะได้รบั ซึ่งผลก าไรอาจไม่ได้อยู่ในรูปของตวัเลขก็ได้ การประเมนิ
ปจัจยัเบื้องต้นน้ีจะช่วยให้ข้อมูลเพื่อจะตดัสนิใจว่า ควรตัง้วตัถุประสงค์เชงิปฏบิตัิอย่างไร ใช้
อตัราก าลงัเท่าไร วางแผนการด าเนินการอย่างไร ซึ่งมคีวามแตกต่างจากการประเมนิสภาวะ
แวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมนิปจัจยัเบื้องต้นเป็นการท าเฉพาะกรณีนัน้ๆ และวิเคราะห์ใน
โครงการเท่านัน้ 

  3)  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation)  
การประเมินกระบวนการเป็นขัน้ตอนของการประเมิน เมื่อแผนด าเนินการได้ร ับ 

การอนุมตัแิละน าไปสู่การปฏบิตัขิองผูร้บัผดิชอบและผูด้ าเนินการทุกล าดบัขัน้แล้ว การประเมนิ
กระบวนการมวีตัถุประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการ คอื 

(1)  เพื่อท านายขอ้บกพรอ่งของการด าเนินการตามขัน้ตอนทีว่างไว้ 
(2)  เพื่อรวบรวมสารนิเทศส าหรบัผูต้ดัสนิใจวางแผนงาน 
(3)  เพื่อเป็นรายงานสะสมถงึการปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้ 

  4)  การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation)   
    การประเมนิผลผลติเป็นการประเมนิเกี่ยวกบัผลที่ได้รบัทัง้หมดจากการด าเนิน
โครงการว่าไดผ้ลมากน้อยเพยีงไร มวีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่างผลสมัฤทธิ ์
จากโครงการกับเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่  
การประเมนิประเภทนี้อาจอาศยัการเปรยีบเทยีบผลผลติกับเกณฑม์าตรฐาน (Absolute or 
Relative Standards) ทีก่ าหนดไวซ้ึง่จะเป็นตวับ่งชีค้วามส าเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการ ทัง้นี้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจปรบัปรงุโครงการ ขยายโครงการ หรอืลม้เลกิโครงการ 
     แนวคดิและเป้าหมายของการประเมนิตามที ่Stufflebeam ไดเ้สนอมานัน้ก็เพื่อ
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจในการด าเนินโครงการแต่ละประเภท จะเหน็ไดช้ดัว่าการประเมนิแต่ละ
ประเภทดงักล่าว จะตอ้งเอื้ออ านวยต่อการน าไปตดัสนิใจ ซึง่สมคดิ  พรมจุย้ (2542: 52  อ้างถงึ
ใน รชฎ ต่วนเพช็ร,์ 2546: 18) ได้เสนอแผนภาพทีแ่สดงถงึความสมัพนัธข์องการตดัสนิใจและ
ประเภทของการประเมนิตามรปูแบบการประเมนิซปิป์ (CIPP Model) ดงัภาพที ่2.6 
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ภาพท่ี 2.6  แสดงความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามรูปแบบการ  

               ประเมินซิปป์ (CIPP Model)  

แหล่งท่ีมา: สมหวัง พิธียานุวัฒน์, 2542: 38 อ้างถึงใน รชฎ ต่วนเพ็ชร์, 2546: 18. 

 

2.1.6.6  รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (Input-Output Model หรือ System   
 Approach Model) ของ Katz and Kahn 

   ปัจจุบันแบบจ าลองที่ผู้บริหารโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
โครงการด้านพัฒนาสังคมนิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แนวคิดและตัวแบบ

การประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที่มีหลักการ

ส าคัญมุ่งเน้นประเมินด้วยวิธีการประเมินผลโดยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) เป็น 
การประเมินที่วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 

ตลอดจนประเมินผลต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในมิติด้านบวกและด้านลบ (Katz and Kahn,  
1978 อ้างถึงใน วรรณภา  ทองแดง, 2551: 24 – 25) 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม หรือ 

บริบท (Context Evaluation) 

ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 

(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิตหรือผลงาน 

(Product  Evaluation) 

เลือกแนวทางในการจัดการ

ด าเนินโครงการที่เหมาะสม 

น าโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ

พร้อมกับการปรับปรุงโครงการ 

ถ้าจ าเป็น 

ตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการว่า

ควรปรับปรุง ปรับขยาย หรือ 

ล้มเลิกโครงการ 
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   ดงันัน้การประเมนิผลโครงการในแนวคดิและแบบจ าลอง Input-Output Model
จงึถอืว่าเป็นการตรวจสอบโครงการใน 2 ช่วงเวลา คอื การประเมนิระหว่างการด าเนินโครงการ
(On-Going Evaluation) เป็นการมุง่ประเมนิประสทิธภิาพของการด าเนินโครงการเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินโครงการว่าไดด้ าเนินเป็นไปตามแนวคดิและหลกัการบรหิารจดัการทีด่ี และ
ด าเนินเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารที่ก าหนดหรอืไม่ มากน้อยเพยีงใด ส าหรบัการประเมนิหลงั
เสรจ็สิน้การด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) จะมุ่งเน้นการประเมนิประสทิธผิล (Outputs) 
ของโครงการ หรอืตรวจสอบประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการว่าบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย
หรอืไม่ รวมถงึการประเมนิผลต่อเป้าหมายหรอืคุณประโยชน์ที่เกดิขึน้ (Outcomes) จาก
โครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีค่าดหวงัและไม่คาดหวงัจากโครงการใน
ทศิทางทีป่รารถนาและไมป่รารถนา 
   โดยสรุป การประเมนิผลในรปูแบบ Input-Output Model ของ Katz and Kahn 
มีหลักการส าคัญของการประเมินที่มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การด าเนินโครงการ โดยจะท าการประเมนิ 2 ช่วงเวลา คอื ประเมนิระหว่างการด าเนินโครงการ 
(On-Going Evaluation) และประเมนิหลงัเสรจ็สิ้นการด าเนินโครงการ (Ex-post Evaluation) 
เพื่อรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจแก่ผูบ้รหิารว่าจะด าเนินการต่อไป  จะต้อง
มกีารปรบัปรงุอะไรบา้ง หรอืจะยตุโิครงการ แสดงไดด้งัภาพที ่2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  แสดงแบบจ าลองการประเมนิ Input-Output Model 
แหล่งท่ีมา: Katz and Kahn, 1978 อา้งถงึใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 25. 
 

ปัจจยัน าเข้า  
(Inputs) 

- ทรพัยากรบุคคล 
- การเงนิ 
- ระบบการจดัการ 
- ระบบตลาด 
- เทคโนโลยทีีน่ ามาใช ้
- เวลาและจงัหวะ 

กระบวนการด าเนินงาน
(Process) 

- การวางแผน 
- การจดัระบบองคก์ร 
- การจดับุคลากร 
- การใชภ้าวะผูน้ า 
- การตดิตามผล 
- การประเมนิผล 
- ระบบการตรวจสอบความ   
  รบัผดิชอบในภารกจิ 

ผลท่ีเกิดขึ้น  
(Outputs) 

- ประสทิธผิล 
- ประสทิธภิาพ 
- ผลทางเศรษฐกจิ 
- ภาพลกัษณ์ 
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   2.1.6.7  รปูแบบการประเมนิของ Provus  
   Provus (1969 อ้างถงึใน สุวมิล ตริกานันท์,  2550:  46) ไดพ้ฒันารปูแบบการ
ประเมนิทีม่ชีื่อว่า Evaluation of Ongoing Programs in the Public School System ขึน้ในปี 
คริสตศักราช 1969 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างขัน้ตอนต่างๆ ของโครงการซึ่ ง
ประกอบดว้ย  
   1)  การออกแบบหรอืวางแผนโครงการ  
   2)  การเตรยีมปจัจยัน าเขา้  
   3)  กระบวนการด าเนินงาน  
   4)  ผลผลติทีไ่ดจ้ากโครงการ  
   5)  การวเิคราะหก์ารลงทุน 
 
                       S                             T                    S                         T 
  
    C     D          C       D  
                      
                        P                                                   P 
                                          
                                            A                                                      A 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8  แบบจ าลองการประเมนิของ Provus 
แหล่งท่ีมา: สุวมิล ตริกานนัท,์ 2550: 46. 
 
  S = มาตรฐาน (Standard) 
  P = การด าเนินงาน (Program performance) 
  C = เปรยีบเทยีบ (Compare) 
  D = ไมส่อดคลอ้ง (Discrepancy information) 
  T = ยกเลกิ (Terminate) 
  A = การเปลีย่นแปลง (Alteration) 
 
 

1 2 3 
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  กจิกรรมที ่          จะน าการด าเนินงาน (P) มาเปรยีบเทยีบ (C) กบัมาตรฐานงาน (S) 
ถา้พบว่าไมส่อดคลอ้ง (D) จะมทีางเลอืกอยู่ 3 ทาง คอื ยุตโิครงการ (T) หรอืมกีารเปลีย่นแปลง 
(A) หรอืกลบัไปเริม่ตน้ใหม ่หากมคีวามสอดคลอ้งกจ็ะด าเนินการในกจิกรรม           ต่อไป 
 
   2.1.6.8  รปูแบบการประเมนิ CPO ของ เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร ี
   CPO ย่อมาจากค าว่า Context  Process  และ Outcome อนัหมายถงึ ปจัจยั 
พืน้ฐานทางดา้นสภาพแวดล้อมของโครงการ กระบวนการปฏบิตัริะหว่างด าเนินโครงการ และ 
ผลผลิตของโครงการตามล าดับ โดยเป็นรูปแบบการประเมินที่สร้างขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึง่เป็นรปูแบบการประเมนิที่ เยาวด ี รางชยักุล 
วบิลูยศ์ร ีเป็นผูพ้ฒันาขึน้ (เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร,ี 2546: 303 – 317) ดงัภาพที ่2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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ภาพท่ี 2.9   แบบจ าลองการประเมนิ CPO 
แหล่งท่ีมา: เยาวด ีรางชยักุล วบิลูยศ์ร,ี 2546: 306. 

1.  ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม  (Context) 

ความตอ้งการ

ทีจ่ าเป็นของ

โครงการ 

ความ 

เป็นไปได ้

ของโครงการ 

วตัถุประสงค์

ของโครงการ 

ความพรอ้ม 

และ 

ทรพัยากรต่างๆ 

2.  กระบวนการปฏบิตัริะหว่างด าเนินโครงการ (Process) 

กจิกรรมของ

โครงการ 
ช่วงเวลาที่

ด าเนินการ 

ความสอดคลอ้งของกจิกรรมและเวลา 

3.  ผลผลติของโครงการ  

 (Outcome) 

ผลรวม 

ผลกระทบ 

คุณค่าและ

ประโยชน์ 
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สญัลกัษณ์ทีใ่ชม้ดีงันี้ 
  1.   หมายถงึ เสน้แบ่งระหว่างองคป์ระกอบ ซึง่แยกกนัไมเ่ดด็ขาด 
  2.   หมายถงึ ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างแต่ละองค์ประกอบในลกัษณะของการ
สื่อสารแบบสองทางอยา่งครบวงจร   
    การประเมนิโครงการตามแนวคดิของเยาวดี รางชยักุล วบิูลยศ์ร ีประกอบดว้ย
ส่วนส าคญั 3 ส่วนใหญ่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กนัและกนัอย่างต่อเนื่องตามล าดบั คอื 1) ปจัจยัพืน้ฐาน
ดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ 2) กระบวนการปฏบิตัริะหว่างด าเนินโครงการ 3) ผลผลติของ
โครงการ องคป์ระกอบแต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงันี้ 
    1)  ปจัจยัพืน้ฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มของโครงการ (Context) 
   ปจัจยัทางด้านน้ี หมายถงึ บรบิทต่างๆ ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการทัง้หมด 
เช่น ปจัจยัทางการเมอืง ทางสงัคม ทางวฒันธรรม รวมทัง้ปจัจยัทางกายภาพ และทางดา้นจติใจ 
เป็นต้น การประเมนิในส่วนนี้เป็นการประเมนิสภาพแวดล้อม หรอื บรบิทต่างๆ ของโครงการ
นัน้ๆ ว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ อยา่งไร โดยพจิารณา 

(1)  ความต้องการของโครงการ (Need Assessment) เพื่อใหท้ราบถงึ
ความจ าเป็น หรอืความตอ้งการของผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีต่อโครงการ 

(2)  ความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility) เพื่อใหท้ราบถงึโอกาส
ในการจดัท าโครงการ 

(3)  การก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อระบุถงึสิง่ทีต่้องการจะ
ใหเ้กดิขึน้จากโครงการ 

(4)  ความพรอ้มและทรพัยากรในดา้นต่างๆ เช่น เงนิทุน งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์ หรอืบุคลากร เป็นตน้ 
   2)  กระบวนการปฏบิตัริะหว่างด าเนินโครงการ (Process) 
   ค าว่า กระบวนการ หมายถงึ ขัน้ตอนหรอืกรรมวธิทีี่จะต้องปฏบิตัติามล าดบั
ก่อนหลงัอย่างเป็นระบบและครบวงจรในระหว่างด าเนินโครงการ กระบวนการดงักล่าวอาจจะ
แตกต่างกนัไปในเชงิปรชัญาของแต่ละโครงการ ถงึแมว้่ากระบวนการปฏบิตัริะหว่างด าเนิน
โครงการอาจจะแตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัเป้าหมายในเชงิปรชัญาของแต่ละโครงการนัน้ๆ ดงัทีก่ล่าว
มาแลว้ แต่ส าหรบัการประเมนิโครงการโดยทัว่ไปมอีงคป์ระกอบส าคญัทีต่้องพจิารณาเป็นพเิศษ
กค็อื ความสอดคลอ้งของกจิกรรมและช่วงเวลา โดยพจิารณาถงึ 

(1)  กจิกรรม (Activity) เพื่อใหท้ราบว่า กจิกรรมนัน้มคีวามสอดคลอ้ง
หรอืตรงกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรอืไม่ และมกีารจดัล าดบัทีเ่หมาะสมต่อเนื่องกนัมากน้อย
เพยีงใด 

(2)  ช่วงเวลา (Timing) เพื่อใหท้ราบว่า ช่วงเวลาทีจ่ะด าเนินโครงการ
ในดา้นกจิกรรมต่างๆ มคีวามเหมาะสม หรอืมขีอ้จ ากดัประการใด และช่วงเวลาทีก่ าหนดไวน้ัน้ 
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สามารถจะปรบัเปลีย่นไปจากเดมิตามความจ าเป็นหรอืไม่ และเพราะเหตุใด 
   3)  ผลผลติของโครงการ (Outcome) 
   ค าว่า ผลผลติของโครงการ หมายถงึ ผลงานหรอืผลทีไ่ดร้บัจากการกระท าใดๆ
ของแต่ละโครงการ โดยสามารถแบ่งผลงานดงักล่าวเป็น 3 ประเภทคอื ผลรวม (Overall) 
ผลกระทบ(Impact) และคุณค่าหรอืประโยชน์ (Utility) ตามล าดบั ในการประเมนิผลผลติของ
โครงการใดๆ กต็ามจงึเป็นการประเมนิเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากโครงการนัน้โดยพจิารณา
ถงึประเดน็ต่อไปนี้ 

(1)  ผลรวม (Overall) เพื่อใหท้ราบถงึผลทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดจากกจิกรรม
ของโครงการ ทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

(2)  ผลกระทบ (Impact) เพื่อใหท้ราบถงึผลทีต่ามมาจากการด าเนิน
โครงการนัน้ๆ ทัง้ทางตรง และทางออ้ม รวมทัง้จากทีค่าดหวงัไวแ้ละมไิดค้าดหวงัไวด้ว้ย 

(3)  คุณค่าหรือประโยชน์ (Utility) เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญและ
คุณค่าของผลที่ได้จากการประเมนิ ทัง้นี้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจหรอืเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมต่อไป 
   จะเหน็ไดว้่าแบบจ าลองการประเมนิ CPO ของ เยาวด ีรางชยักุล วบิูลยศ์ร ีได้
เน้นการประเมนิในดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่อง เริม่ตัง้แต่การประเมนิปจัจยัพืน้ฐานดา้น
สภาวะแวดล้อมอย่างละเอยีด ตามมาด้วยการประเมนิกระบวนการปฏบิตัิระหว่างการด าเนิน
โครงการ และการประเมนิผลผลติของโครงการตามล าดบั จงึนับว่าเป็นรปูแบบของการประเมนิ
ทีค่รบวงจร 
   2.1.6.8  รปูแบบการประเมนิแบบ IPOO Model 
   รปูแบบการประเมนิแบบ IPOO Model ประกอบดว้ยการประเมนิ 4 ดา้น ดงันี้ 
(สมหวงั พธิยิานุวฒัน์, 2528: 200 – 209 อา้งถงึใน พชรวทิย ์จนัทรศ์ริสิริ, 2548: 24 – 29) 

1)  ปจัจยัน าเขา้ (Input) เพื่อออกแบบโครงการ 
2)  กระบวนการ (Process) เพื่อประเมนิขัน้ตอนในการด าเนินการตาม

โครงการ 
3)  ผลผลติ (Output) เพื่อประเมนิผลสมัฤทธิต์ามโครงการว่าบรรลุตาม

ความมุง่หมายมากน้อยเพยีงใด 
4)  ผลลพัธ ์(Outcome) เพื่อประเมนิผลของโครงการโดยทิง้ช่วงระยะ

หน่ึงเพื่อตรวจสอบว่าเป้าหมายของโครงการไดร้บัการตอบสนองมากน้อยเพยีงใด 
           การประเมนิดา้นต่าง ๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1)  การประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการจดัหาขอ้มลูเพื่อใชใ้น
การตดัสนิความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ที่จดัขึน้ โดยดูว่าขอ้มูลนัน้จะมสี่วนช่วยให้บรรลุ
จดุมุง่หมายของโครงการหรอืไม ่ซึง่มกัจะประเมนิในดา้นต่างๆ คอื 
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(1)  ความสามารถของหน่วยงานหรอืตวัแทนในการจดัโครงการ 
(2)  ยทุธวธิทีีใ่ชใ้นการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ 
(3)  การได้รบัความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการ

ด าเนินไปได ้เช่น หน่วยงานทีจ่ะช่วยเหลอื เวลา เงนิทุน อาคารสถานที ่อุปกรณ์เครือ่งมอื 
   ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิปจัจยัน าเขา้ คอื การวเิคราะห์รปูแบบวธิกีารที่ใชใ้นรูป
ของราคาและก าไร (Cost and Benefit) ทีจ่ะไดร้บั โดยประเมนิในอตัราก าลงั เวลา งบประมาณ 
วธิกีารที่มศีกัยภาพ  แต่ถ้าเป็นการประเมนิด้านการศกึษาผลก าไร อาจไม่อยู่ในรูปตวัเลขก็ได ้
การประเมนิปจัจยัน าเขา้น้ีจะช่วยให้ได้ขอ้มูลที่จะตดัสนิใจได้ว่าควรตัง้วตัถุประสงค์เชงิปฏบิตัิ
อยา่งไร ใชอ้ตัราก าลงัเท่าใด วางแผนงานและด าเนินการอย่างไร ซึง่จะแตกต่างจากการประเมนิ
บรบิทในแง่ที่ว่า การประเมนิปจัจยัน าเข้า เป็นการท าเฉพาะกรณีนัน้ๆ และวเิคราะห์ภายใน
โครงการเท่านั ้น รูปแบบของค าถามที่ใช้ถามมีมากมาย เช่น วัตถุ ประสงค์จะก าหนด
วิธีด าเนินการได้หรือไม่ และจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ วิธีการที่ก าหนดสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่จะด าเนินการกบัยทุธวธิทีีเ่ลอืกมาอยา่งไร ฯลฯ ค าถามต่างๆ เหล่านี้
จะแสดงถงึความส าคญัของการประเมนิขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัน าเขา้ เพื่อที่จะได้เป็นตวัก าหนด
ยทุธวธิเีพื่อเป็นการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวโ้ดยค าถามทีจ่ะใชม้ตีัง้แต่ระดบั
กวา้งๆ และค าถามเฉพาะ 

2)  การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนด าเนินการไดร้บั
อนุมตัิและลงมือท า การประเมนิกระบวนการจ าเป็นต้องได้รบัการเตรยีมการเพื่อให้ข้อมูล
ยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูร้บัผดิชอบและ ผูด้ าเนินการทุกล าดบัขัน้ การประเมนิกระบวนการมี
วตัถุประสงคใ์หญ่อยู ่3 ประการ คอื 
                  (1)  เพื่อหาและท านายขอ้บกพรอ่งของกระบวนการหรอืการด าเนินการ
ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว้ 
                     (2)  เพื่อรวบรวมสารสนเทศส าหรบัผูต้ดัสนิใจวางแผนงาน 
                     (3)  เพื่อเป็นรายงานสะสมถงึปฏบิตักิารต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

ยทุธวธิใีนการประเมนิกระบวนการ ม ี3 วธิ ีคอื 
(1)  แสดงให้เหน็หรอืกระตุ้นเตอืนศกัยภาพของทรพัยากรทีท่ าให้เกดิ

ความล้มเหลวในโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ต่อไปนี้ เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
บุคลากรและนักศึกษา วิธีการสื่อสาร การให้เหตุผล ความเข้าใจและความเห็นพ้องกันใน
วตัถุประสงค์ของแผนการ โดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในแผนการนัน้และผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากแผนการ
ในด้านความเพยีงพอของแหล่งบุคลากร อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ปฏทินิการปฏบิตัิงาน 
เป็นตน้ 

(2)  การวางโครงการและการตดัสนิใจก่อนวางแผนโดยผู้อ านวยการ
ระหว่างการด าเนินโครงการนัน้ ตวัอย่างการตดัสนิใจก่อนวางแผน เช่น โครงการพฒันาแบบ



 
40 

สอบ ซึง่มคีวามจ าเป็นจะตอ้งเลอืกโรงเรยีนอย่างเจาะจง ส าหรบัเขา้ร่วมในการทดลองสรา้งแบบ
สอบ ผูต้ดัสนิใจจะสามารถจดัเตรยีมวางโครงการล่วงหน้าไดด้เีมือ่มโีรงเรยีนใหเ้ลอืก แต่ตวัเลอืก
เหล่านี้จะยงัไม่มจีนกว่าจะมรีายชื่อโรงเรยีนที่จะสอบถามไป เมื่อโรงเรยีนได้รบัการตดิต่อแล้ว 
จงึตดัสนิใจเกีย่วกบัโรงเรยีนทีม่คีวามเตม็ใจเขา้รว่มในการทดลองแบบสอบ ดงันัน้ ผูพ้ฒันาแบบ
สอบจงึต้องเลอืกโรงเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการตามแบบการสุ่มตวัอย่างมากทีสุ่ด (แบบ
การสุ่มจะไดร้บัการตดัสนิใจเลอืกวธิกีารมาก่อน) และเขาต้องก าหนดตารางเฉพาะในการบรหิาร
แบบสอบถามในการทดลองตามรูปแบบของแบบสอบถาม ดงันัน้ ในโครงการส่วนใหญ่จงึมี
สถานการณ์ทีต่้องตดัสนิใจจ านวนมากและนี่เป็นเครื่องมอืทีแ่สดงความชดัเจนถงึความต้องการ
ขอ้มลูจากการประเมนิกระบวนการ    

(3)  ยุทธวธิใีนการประเมนิกระบวนการจะบอกลกัษณะส าคญัใหญ่ๆ
ของโครงร่างโครงการ เช่น บอกมโนทศัน์ความต้องการสอนและปรมิาณของการอภปิรายเพื่อ
บรรยายว่าเกิดอะไรขึ้น  ซึ่งสารสนเทศที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการก าหนดว่าท าไม
วตัถุประสงคจ์งึบรรลุผลและไมบ่รรลุผล 
   3)  การประเมนิผลผลติ (Output & Product Evaluation) มจีุดมุ่งหมายเพื่อวดั
และแปลความหมายของความส าเรจ็ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวฏัจกัรของโครงการเท่านัน้ แต่ยงัมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วย ระเบียบวิธีทัว่ ๆ ไปของ 
การประเมนิผลผลติ จะรวมสิง่เหล่านี้เขา้ดว้ยกนั คอื ดูว่าการก าหนดวตัถุประสงคน์ัน้น าไปใชไ้ด้
หรอืไม ่เกณฑใ์นการวดัทีส่มัพนัธก์บัวตัถุประสงคข์องการจดักจิกรรมคอือะไร เปรยีบเทยีบผลที่
วดัมาไดม้าตรฐานสมับูรณ์ (Absolute Criteria) หรอืมาตรฐานสมัพนัธ์ (Relative Criteria) ที่
ก าหนดไวก่้อน และท าการแปลความหมายถงึเหตุของสิง่ทีเ่กดิขึน้ โดยอาศยัการประเมนิบรบิท 
ปจัจยัน าเขา้และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเกณฑน์ัน้อาจเป็นทัง้ Instrumental Criteria หรอื 
Congruence Criteria ซึง่ Scriven ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความแตกต่างของเกณฑท์ัง้สอง ดงันี้ 

(1)  Instrumental Criteria จะสมัพนัธ์กบัความส าเรจ็ที่อยู่ในระดบั 
ปานกลาง และมสี่วนช่วยใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลตามวตัถุประสงคใ์นทีสุ่ด เช่น ก่อนทีแ่บบสอบจะถูก
สรา้งขึน้ รูปแบบของแบบสอบและค าถามจ านวนมากในแบบสอบนัน้จะต้องไดร้บัการจดัท าขึน้
ก่อน หรอืก่อนทีน่กัเรยีนจะอ่านค าว่า cake ไดอ้ย่างเขา้ใจ เขาจะต้องมปีระสบการณ์เกี่ยวกบัสิง่
ทีเ่ป็นความหมายของค ามาก่อน 

(2)  Congruence Criteria จะเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขเบือ้งต้นทีถู่กก าหนด
ไว้ โดยกลุ่มนักเรยีนจะต้องได้รบัคะแนนจากแบบทดสอบที่ระบุมากกว่า หรอืเท่ากบัจ านวนที่
ก าหนด หรอืจะตอ้งน า แผนการสอนใหมเ่ขา้ไปใชใ้นโรงเรยีนนัน้ การระบุเกณฑแ์บบนี้ขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของผูต้ดัสนิใจโดยเฉพาะ 
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                    4)  การประเมนิผลลพัธ ์(Outcome Evaluation) 
  การประเมนิผลลพัธ์เป็นการพจิารณาถงึผลประโยชน์ ผลกระทบ สิง่ที่เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบักลุ่มเป้าหมายอนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของโครงการซึง่สามารถ
เป็นผลลพัธท์ัง้ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว (จริพร สุเมธปีระสทิธิ,์ ม.ป.ป.: 1) 
     การประเมนิผลลพัธเ์กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาประเดน็หลกั 2 ประเดน็  ไดแ้ก่  

(1)  เป้าหมายของผลลพัธท์ีเ่ป็นเป้าหมายของการด าเนินโครงการหรอื 
การใหบ้รกิาร 

(2)  ดชันี้ชี้วดัผลลพัธ์ทีเ่ป็นความคาดหวงัที่วดัและสงัเกตเหน็ได้ซึง่จะ
น าไปสู่เป้าหมายของผลลพัธ ์เป็นสิง่ทีม่องเหน็ไดด้ว้ยตา ไดย้นิไดด้ว้ยหู และสมัผสัไดท้ีส่ามารถ
จะชี้น าได้ว่าโครงการได้มกีารด าเนินการใดบ้างที่เป็นความก้าวหน้าในการบรรลุถงึเป้าหมาย  
ผลลพัธ ์หรอืเป้าหมายการใหบ้รกิารใหม้ากขึน้ตามล าดบั 
   การประเมนิผลลพัธ์โครงการไม่ได้มีเทคนิควิธีการเดียว แต่หากมวีิธีก ารที่
แตกต่างกนัออกไปตามความจ าเป็น และลกัษณะขององค์กรและโครงการที่เกี่ยวข้องดงันัน้
องค์กรจึงต้องแสวงหาเทคนิคและวิธีการประเมินผลลัพธ์ของตนเองเพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้รกิารและเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัปรงุเทคนิคและวธิกีารใหด้ยีิง่ขึน้ไป  
   หน่วยงานภาครฐัจ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงและปฏริูปการบรหิารงานโครงการ
สาธารณะ ในดา้นการแสดงความรบัผดิชอบ ความโปร่งใส การส่งเสรมิประสทิธผิลของโครงการ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เรยีกร้องให้หน่วยงานภาครฐัต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสยี ดงันัน้การก ากบัตดิตามและประเมนิผลโดยองิผลลพัธจ์งึต้องน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืใน
การบรหิารโครงการสาธารณะ เพื่อทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการช่วยผูก้ าหนดนโยบาย  และผูท้ี่มี
อ านาจการตัดสินใจในการตรวจจบัดูความคืบหน้าและแสดงสถานะของผลกระทบของการ
ด าเนินโครงการ 
   การวดัผลลพัธม์คีุณค่าต่อกจิการหลายประการ เพราะถ้าหากไม่มกีารประเมนิ 
ผลลพัธ์ของการด าเนินงานก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าโครงการมคีวามส าเร็จหรอืล้มเหลว เมื่อ 
ไม่สามารถมองเหน็ความส าเรจ็หรอืล้มเหลวของโครงการกไ็ม่อาจจะใหร้างวลัหรอืผลตอบแทน
ได้อย่างเหมาะสม  และถ้าไม่สามารถก าหนดระบบผลตอบแทนบนความส าเรจ็ของการด าเนิน
โครงการก็อาจจะมคีวามเสี่ยงต่อการให้ผลตอบแทนแก่โครงการที่ประสบความล้มเหลวได ้
นอกจากนี้หากไม่สามารถมองเห็นถึงความส าเร็จของโครงการก็ไม่อาจเรียนรู้และใช้เป็น
บทเรียนในการด าเนินงานในครัง้ต่อไปได้  และหากไม่สามารถรบัรู้ถึงความล้มเหลวของ
โครงการกไ็ม่สามารถปรบัปรุงการด าเนินงานใหถู้กต้องและไม่ใหเ้กดิความลม้เหลวซ ้าขึน้อกีได ้
เป็นตน้ เพราะฉะนัน้ถ้าสามารถแสดงสถานะของผลลพัธท์ีเ่ป็นจรงิไดว้่าประสบความส าเรจ็หรอื
ลม้เหลว กจ็ะสามารถเรยีกรอ้งการสนบัสนุนจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีได ้หรอื สามารถหาแนวทาง
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ในการแก้ไขปรบัปรุงได้อย่างทนัท่วงท ีดงันัน้การประเมนิผลลพัธ์จงึถือว่าเป็นระบบการป้อน
ขอ้มลูยอ้นกลบัทีด่ ี(good feedback system)  
   รปูแบบของระบบการประเมนิผลที่ประกอบด้วย IPOO สามารถสรุป ได้ดงั 
ภาพที ่2.10 
 

 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.10   แบบจ าลองระบบการประเมนิผล  
แหล่งท่ีมา: ศุภกจิ ศริลิกัษณ์, ม.ป.ป: 10. 
 
2.2  การคลงัเพ่ือสงัคม 
 
   นโยบายการคลงันัน้เป็นเรือ่งส าคญั จะเรยีกว่า การคลงัรฐับาล หรอืการคลงัสาธารณะก็
มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนัซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องของภาษีอากร การใช้จ่ายภาครฐัและการจดัสรร
งบประมาณ (ซึ่งนับรวมรายจ่ายของรฐับาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรฐัวิสาหกิจ)  
ภาครฐัยงัมบีทบาทการก ากบัดูแลและก าหนดกตกิา รวมทัง้มาตรการสรา้งแรงจงูใจในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น การให้เงนิอุดหนุน การยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษี การคลงัสาธารณะยงัให้
ความส าคญักบัองค์กร ระบบสถาบนั และวธิกีารจดัการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้แต่ละ
บุคคลหรอืหน่วยงานมหีลกัเกณฑก์ารตดัสนิใจที่เกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร ์ค านึงถงึประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ผลประโยชน์ส่วนรวมขององคก์ร รวมถงึผลไดแ้ละผลเสยีส่วนบุคคล  
  การคลงัสาธารณะ เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรทรพัยากรของระบบเศรษฐกจิที่เน้นบทบาท
ของรฐั นโยบายการคลงัและนโยบายการเงนิมบีทบาทส าคญัในฐานะเครื่องมอืเพื่อก ากบัดูแล
เศรษฐกิจให้มเีสถียรภาพ ป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ การขาดดุลการค้าและดุลการช าระเงนิ เป็น
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ หรอืในทางตรงกนัขา้มชะลอความรอ้นแรงทางเศรษฐกจิไดร้ะดบัหนึ่ง  
การคลงัสาธารณะยงัสามารถเป็นเครื่องมอืจุลภาคและเป็นรายพืน้ที่หรอืรายสาขา ช่วยลดความ
เหลื่อมล ้าของการกระจายรายได้และเครื่องมอืสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม เพิม่พลงัใหค้นจน
และผูท้ีด่อ้ยโอกาส  

Input 
ปจัจยัน าเขา้ 

 

 

Process 
กระบวนการ 

Output 
ผลผลติ 

Outcome 
ผลลพัธ ์

วตัถุประสงค์

โครงการ 

Efficiency : ประสทิธภิาพ 

Result : ผลสมัฤทธิ ์

Effectiveness : ประสทิธผิล 
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   ความเหลื่อมล ้ากลายเป็นหวัขอ้ทีม่กีารอภปิรายอย่างกวา้งขวางในเวทต่ีางๆ และคุกรุ่น
อยูใ่นความรูส้กึของคนไทยมาหลายปีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มคนจนและคนดอ้ยโอกาส  ความ
เหลื่อมล ้านัน้สามารถมองได้ในหลายมิติ เช่น การกระจายรายได้ระหว่างคนรวยคนจน   
ความเหลื่อมล ้าของทรพัย์สิน ความเหลื่อมล ้าระหว่างภูมิภาค ความไม่เป็นธรรมทางด้าน
กฎหมาย การเขา้ถงึทรพัยากรทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั สทิธทิางกฎหมายทีดู่เหมอืนว่ามสีองมาตรฐาน 
เป็นตน้ (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 17) 
 

2.2.1  ความเหล่ือมล ้าของรายได้และความมัง่คัง่กับการซ ้าเติมของกระแส 
                       โลกาภิวตัน์ 
  มนีักวชิาการหลายท่านพยายามอธบิายปรากฏการณ์ของความเหลื่อมล ้าที่เพิม่ขึ้นไว้
อย่างน่าสนใจ พอสรุปใจความได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ความ 
เหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยคนจนเพิม่ขึน้ ซึง่สามารถอธบิายไดด้งันี้ (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 
32 – 37) 

ทฤษฎทีี ่1 อคตขิองความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีซึง่เป็นผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิแต่ไม่มี
ส่วนช่วยเพิม่การจ้างงานได้มากนัก นอกจากนี้ยงัมอีคติที่จะเลอืกจ้างบุคคลที่มคีวามรู้สูงไป
ท างานด้วย ใหเ้งนิเดอืนสูง และเปิดรบัจ านวนน้อยมาก ในขณะทีแ่รงงานของประเทศไทยโดย
ส่วนใหญ่ทีด่อ้ยโอกาส ดอ้ยการศกึษา ถูกผลกัดนัใหจ้ าเป็นต้องท างานทีใ่ชแ้รงกายและมคี่าจา้ง
ที่ต ่า หรอืการรบังานไปท าที่บ้านเป็นชิ้นโดยปราศจากสวสัดกิารจากโรงงาน  ปรากฎการณ์นี้
รวมเรยีกสัน้ๆว่า biased technological progress 

ทฤษฎทีี ่2 การยา้ยแรงงานขา้มประเทศ กระแสโลกาภวิตัน์เป็นตวัเปิดโอกาสใหทุ้นและ 
แรงงานเคลื่อนย้ายได้อย่างเสร ีผู้ประกอบการมหีนทางเลอืกการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิง่
แรงงานระดบัล่าง คอืการเลอืกจา้งงานจากแรงงานไทยและจากประเทศเพื่อนบ้าน ผลลพัธ์ต่อ
ค่าจา้งแรงงานระดบัล่างจงึเป็นทางลบ แรงงานระดบัล่างขาดพลงัในการต่อรองค่าจา้งแรงงาน 
โดยสรุปคอืกระแสโลกาภวิตัน์เป็นสาเหตุหนึ่งของการกดค่าจา้งส าหรบัแรงงานขัน้ต ่า แรงงาน
ไทยทีจ่บการศกึษาระดบัประถมศกึษาจงึตกในสภาพจ ายอมต้องยอมรบัค่าจา้งต ่ากว่าค่าจา้งขัน้
ต ่าแต่ยงัดกีว่าตกงาน 

ทฤษฎทีี ่3 การรกุของทุนขนาดใหญ่ กระแสโลกาภวิตัน์เปิดโอกาสใหเ้กดิการจบัมอืของ
ทุนขนาดใหญ่ เกดิการผลติสนิคา้เพื่อป้อนตลาดขนาดใหญ่โดยอาศยัความได้เปรยีบจากขนาด 
ต้นทุนการผลติที่ต ่ากว่า และทุนขนาดใหญ่ได้เบยีดพื้นที่ที่เคยเป็นแหล่งท ามาหากินของทุน
ขนาดเลก็ และโรงงานทีม่สีเกลการผลติขนาดใหญ่ยิง่เปิดโอกาสใหน้ าเครื่องจกัรกลคอมพวิเตอร์
และหุ่นยนตม์าท างานแทนทีแ่รงงานมากขึน้  

ทฤษฎีที่ 4 ความส าเรจ็และความล้มเหลวของสาขาการเกษตรและการผลติขัน้ปฐม
แม้ว่าเทคโนโลยใีนสาขาการเกษตรมคีวามก้าวหน้ามากขึ้น แต่เกษตรกรไทยและในประเทศ
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ด้อยพฒันาอื่นๆทัว่โลกยงัตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาและตลาดโลก ซึ่งยงั
ตอ้งใหร้ฐับาลเขา้มาแทรกแซงราคากนัแทบทุกปี 

ทฤษฎทีี ่5 ความลม้เหลวของนโยบายภาครฐัแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนแรก คอื ภาครฐั
ไม่สามารถปรับปรุงนโยบายภาษีอากรให้มีลักษณะก้าวหน้า เพื่อให้เป็นเครื่องมือของ 
การกระจายรายไดก้ล่าวคอื โครงสรา้งภาษขีองไทยนัน้กว่ารอ้ยละ 60 เป็นการเกบ็ภาษทีางอ้อม
ซึ่งเป็นการเก็บจากฐานการบริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งข้อด้อยของภาษีทางอ้อมคือไม่สามารถ
แยกแยะระหว่างคนรวยคนจน ดงันัน้ผูบ้รโิภคทัง้สองกลุ่มจงึเสียภาษใีห้กบัรฐัในอตัราเดยีวกนั 
แต่เมื่อค านวณเป็นสัดส่วนรายได้นั ้น  คนจนจ่ายภาษีส าหรับการบริโภคเป็นสัดส่วนที่ 
สูงกว่า ความล้มเหลวในส่วนที่สอง คอื ความไม่สามารถของภาครฐัในการจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดนิเพื่อเป้าหมายคนจน หมายถงึ วธิกีารจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิของไทยนัน้จดัสรรให้
กระทรวง ทบวง กรม เป็นการจดัสรรตามอุปทาน หน่วยงานน างบประมาณไปจดัท ากิจกรรม
ตามภารกิจหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น พัฒนาแหล่งน ้ า ส่งเสริมการเกษตร การศึกษาและ
สาธารณสุข ฯลฯ 
  อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยคนจน เป็นสิง่ที่แก้ไขได้หรอือย่างน้อย 
กส็ามารถจะบรรเทาลงได ้แต่ทัง้นี้ต้องมกีารขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะกนัอย่างเอาจรงิเอาจงั  
จ าเป็นต้องมกีารสร้างจนิตนาการใหม่เชงินโยบายโดยการยกเครื่องของนโยบายก าจดัความ
ยากจนอย่างบูรณาการของภาครฐั การยอมรบับทบาทของประชาคมและนโยบายเพิม่พลงัให้
ประชาชน และการผลกัดนัใหห้น่วยธุรกจิท ากจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
   2.2.2  การไต่เต้าทางสงัคมเพ่ือหลดุพ้นจากความยากจน   
  นกัวชิาการหลายท่านใชค้ าว่ากบัดกัความยากจน (poverty trap) เพื่อสะทอ้นปญัหาเชงิ
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสงัคมที่ท าให้คนจนตกอยู่ในวงัวนความยากจนตลอดไป  
ตวัอย่างของกบัดกัความยากจน เช่น เดก็ทีเ่กดิมาในครอบครวัแรงงาน พ่อแม่มอีาชพีรบัจา้งมี
ฐานะยากจน เดก็จงึตกอยู่ในภาวะทุโภชนาการจนไม่มเีรีย่วแรงในการท างาน ประสทิธภิาพใน
การเรยีนและการท างานย่อมต ่ากว่าเดก็คนอื่นๆ ถูกสถานการณ์บงัคบัใหอ้อกจากโรงเรยีนช่วย
ท างานรบัจา้งตัง้แต่เยาวว์ยั ซึง่งานบรกิารบางอาชพีเกดิปญัหาความเสีย่งต่อสุขภาพและสภาพ
การท างานในโรงงานที่ไม่ปลอดภยั ดงันัน้ พอถึงอายุเพียงยี่สิบปีเศษก็ต้องลาออกจากงาน
เพราะว่าสุขภาพไม่อ านวย โอกาสการหลุดพ้นออกจากกับดกัความยากจนจงึเป็นเรื่องยาก 
อย่างไรก็ตามคนที่เคยจนแล้วกลับพลิกผันเป็นร ่ารวยนัน้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าท างาน  
หนักเอาเบาสู้ อดออม จนกระทัง่ตัง้ตัวได้ เราเรยีกปรากฏการณ์นี้ว่า การไต่เต้าทางสงัคม 
(social mobility) สงัคมทีด่คีวรเปิดโอกาสใหทุ้กคนไต่เต้าทางสงัคมได ้ช่วยใหค้นจนมคีวามหวงั
ว่าพรุง่นี้พวกเขายงัมโีอกาสจะร ่ารวยหรอือย่างน้อยกไ็มต่กอยูใ่นสภาพทีย่ากจนอกีต่อไป   
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เมือ่ตน้ปี 2550 ส านักงานเศรษฐกจิการคลงัไดจ้ดัประชุมระดมความคดิเหน็เพื่อท าแผน
แม่บทการเงนิการคลงัเพื่อสงัคม มกีารระดมความคิดเห็นว่านโยบายสาธารณะใดที่ควรจะ
ผลกัดนั  อาทิเช่น มาตรการส่งเสรมิการออมและการสร้างหลกัประกันทางสงัคม มาตรการ
ช่วยเหลอืคนยากจน มาตรการสนับสนุนให้คนจนมโีอกาสศกึษาเล่าเรยีนเพิม่มากขึน้ ซึ่งถอืว่า
เป็นมติิใหม่ที่กระทรวงการคลงัพยายามน าแนวคดิการคลงัเพื่อสังคม มาขบัเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 166 – 169) 
 
  2.2.3  การถ่ายโอนและการกระจายรายได้ 
  การปรบัท่าทขีองนโยบายการคลงัเพื่อสงัคมนัน้เป็นเรื่องถูกต้องและเหมาะสมกบัเวลา 
จากการวจิยัเกี่ยวกบัแบบแผนการใช้จ่ายรฐับาลในสหรฐัอเมรกิาหรอืในยุโรป โดยมองข้อมูล
ยอ้นหลงั 50-100 ปีจะพบหลกัฐานอย่างชดัเจนว่า รายจ่ายดา้นสงัคมของรฐับาลมอีตัราเพิม่ขึน้
รวดเรว็กว่ารายไดป้ระชาชาต ิการทีร่ายจ่ายเพื่อสงัคมของรฐับาลมสีดัส่วนสูงสะท้อนให้เหน็ว่า
รฐับาลนัน้ๆ ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชวีติประชาชนไม่น้อยไปกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ 
มาตรการเร่งการส่งออกหรอืการเพิม่อ านาจการแข่งขนัที่เป็นผลดต่ีอภาคธุรกจิโดยตรง ซึ่งถอื
เป็นโอกาสที่จะปรบัปรุงนโยบายการเงนิการคลงั เพิม่บทบาทดา้นสงัคม สนับสนุนการกระจาย
รายได้ ช่วยเหลอืคนจน ลดความเหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยคนจน  ซึ่งยงัสามารถด าเนินการได้
อกีมากและเป็นผลดต่ีอส่วนรวม (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 171 – 175) 
  มาตรการถ่ายโอนและกระจายรายได ้(redistribution policy) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การเงนิการคลงั ซึง่สามารถด าเนินการไดส้ามแนวทางดว้ยกนั แนวทางแรก โดยผ่านมาตรการ
รายจ่าย ก าหนดแนวทางให้รายจ่ายงบประมาณแผ่นดนิถงึมอืคนจน ค้นหามาตรการการเงนิ 
การคลงัที่ให้ผลบวกต่อคนจนโดยส่งให้ถึงมอืคนจนจะดกีว่าการจ่ายเงนิที่ปราศจากเป้าหมาย 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพฒันาสมยัใหม่สนับสนุนให้ปรบัมาตรการของภาครฐัในแนวทาง  
อุปสงค์ คอื เอาประชาชนหรอืกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตัง้ จดัสรรงบประมาณให้กับประชาชน  
การผลกัดนันโยบายสาธารณะเพื่อช่วยคนจนอย่างมเีป้าหมาย ไม่ใช่เป็นเพยีงความคิดหรอื
จนิตนาการเท่านัน้แต่ถูกผลกัดนัในหลายประเทศ การขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะทีม่เีป้าหมาย
ช่วยคนจนไม่ใช่สิง่ทีเ่กดิขึน้เองโดยอตัโนมตั ิแต่เกดิจากความตัง้ใจทีแ่น่วแน่ หนักแน่น ไม่ถอย
หรอืเลกิราไปโดยง่าย อย่างน้อยฝ่ายการเมอืงและรฐับาลต้องสนับสนุนหรอืควรจะระบุเอาไวใ้น
กฎหมายรฐัธรรมนูญ 
  แนวทางที่สอง การกระจายรายได้โดยผ่านมาตรการภาษี หมายถึง การท าให้ภาษีมี
โครงสรา้งอตัรากา้วหน้า (progressive tax structure) ตวัอยา่งเช่น การเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ  ภาษี
ก าไรจากทุนหรอืส่วนต่างของทุน ภาษมีรดก เป็นตน้ 
  แนวทางทีส่าม มาตรการเพิม่พลงัให้แก่ประชาชน (empowerment principle) และการ
ยอมรบัสทิธพิืน้ฐาน (entitlement principle) ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการแนวใหม่ ใหส้ทิธิ ์
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ประชาชน เปิดโอกาสใหค้นจนก าหนดนโยบายทุกระดบั (ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั ระดบัเทศบาล 
หรอื องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งเกี่ยวกับการจดัสรรงบประมาณของภาครฐั ในอดีต 
หน่วยราชการใชง้บประมาณส่วนใหญ่กบัโครงสรา้งพื้นฐาน ถนนหนทาง สะพาน โรงงาน หรอื
โครงการใหญ่ๆ เป็นต้น แต่ในยุคใหม่เมื่อโครงสร้างพื้นฐานได้ร ับการพฒันาแทบจะเต็มพื้นที่
แล้ว ควรจะปรับแนวทางเพิ่มงบประมาณด้านสังคมเพิ่มขึ้น คือ รายจ่ายด้านการศึกษา   
ดา้นสาธารณสุข ดา้นหลกัประกนัสงัคม และดา้นสวสัดกิารใหผู้ด้อ้ยโอกาส เป็นตน้ 
  การสรา้งหลกัประกนัทางสงัคม หมายถงึ การสรา้งระบบจดัการทีค่ านึงถงึความเสีย่งต่อ 
ประชากรทุกกลุ่ม ประโยชน์ตกแก่คนทุกกลุ่ม แต่คนจนได้ร ับเป็นพิเศษเพราะเหตุว่า  
ความสามารถในการจดัการความเสี่ยงของคนจนนัน้น้อยกว่าบุคคลทัว่ไป ตวัอย่างเช่น คนสอง
คนถูกขโมยเงนิ 10,000 บาท ส าหรบัคนทีไ่มจ่นนัน้ถอืว่าไม่เสยีหายรุนแรงมากนัก อาจปลอบใจ
ตวัเองว่าไม่เป็นไรหาใหม่ได้ แต่ส าหรบัคนจนนัน้อาจหมายถึงการหมดทุนที่สะสมมาหลายปี  
การทีโ่ครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรคเป็นผลงานชิน้โบวแ์ดงของพรรคไทยรกัไทยในอดตี เพราะ
เหตุว่า ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงนิเมื่อเจบ็ป่วย คนรวยคนจนมโีอกาสเจบ็ป่วยเหมอืนๆ กนั  
แต่ในแง่ของความรูส้กึแล้ว ส าหรบัคนจนการเจบ็ป่วยและค่ารกัษาพยาบาลที่ตามมาถอืว่าเป็น 
ความเสีย่งขนาดใหญ่ ดว้ยเหตุผลนี้เองนโยบายดงักล่าวจงึชนะใจของคนจนไดม้ากกว่าคนรวย 
  การจดัสรรงบประมาณโดยเพิ่มรายจ่ายเพื่อสงัคมของภาครฐัในสดัส่วนสูงขึ้น เป็น
หนทางหนึ่งทีจ่ะขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล ้า สรา้งโอกาส และความหวงั
ให้กับคนจน ซึ่งรฐับาลควรมกีารผลกัดนันโยบายก าจดัความยากจนควบคู่ไปกับการเร่งรดั
พฒันาประเทศดว้ย (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 171 – 175) 
 
  2.2.4  บทบาทของการศึกษาต่อการกระจายรายได้ 
  ค่านิยมให้ลูกหลานได้ร ่าเรยีนสูง มงีานท าและมตี าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มคีวาม
ร ่ารวยเป็นความจรงิที่ยากจะปฏิเสธได้ แต่เมื่อตัง้ค าถามว่าการขยายโอกาสทางการศึกษา   
มผีลลดหรอืว่าเพิม่ความเหลื่อมล ้าของการกระจายรายได ้เป็นอกีเรื่องหนึ่ง ซึง่ยงัคงเป็นปรศินา
ในหมู่นักวชิาการ ฝ่ายหน่ึงอ้างว่ายิง่ขยายโอกาสทางการศึกษายิง่ท าให้ความเหลื่อมล ้าของ 
การกระจายรายไดเ้พิม่ขึน้ ในขณะทีอ่กีฝ่ายหน่ึงสนับสนุนว่าการขยายโอกาสทางการศกึษาช่วย
ใหค้วามเหลื่อมล ้าลดลงและการกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทยีมกนัมากขึน้ 
  สถาบนัวจิยัในต่างประเทศหลายแหล่งไดท้ างานวจิยัความสมัพนัธร์ะหว่างการศกึษากบั
การกระจายรายได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆนับร้อยประเทศโดยวัดความ 
เหลื่อมล ้าของการหารายได้ และจดัเก็บจากขอ้มูลเงนิเดอืนค่าจา้งเป็นรายบุคคล เปรยีบเทยีบ
ระดบัรวยจน ต่อจากนัน้ค านวณเป็นเลขดชันีจนิี ซึง่มคี่าตัง้แต่ 0 ถงึ 1 ตวัเลข 0 หมายถงึ การ
กระจายรายไดท้ีม่คีวามเท่าเทยีมกนัอย่างสมบูรณ์ และตวัเลข 1 หมายถงึ การกระจายรายได้ที่
ไม่มคีวามเท่าเทยีมกนัมากทีสุ่ด แต่โดยทัว่ไปเลขดชันีการกระจายรายไดจ้ะอยู่ระหว่าง 0.2-0.6 
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ซึ่งผลการวจิยัหลายชิ้นยนืยนัว่า แนวโน้มการกระจายรายได้มคีวามเหลื่อมล ้าเพิม่ขึ้น (ดเิรก 
ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 177 – 178) 
 

2.2.5  โครงการสินเช่ือการศึกษาท่ีอิงรายได้ในอนาคตในฐานะเคร่ืองมือของการ  
          ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนจน 

  โครงการสนิเชื่อการศกึษาทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต (กรอ.หรอื ICL : Income Contingent  
Loan) ที่เริม่ด าเนินการไปแล้วในปี 2549 เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสการศกึษาให้กบั
เยาวชนของครวัเรอืนที่ยากจนและไม่ยากจน ให้สามารถจะกู้ยมืเงนิจากรฐับาลระหว่างเรยีน  
และให้ช าระเงนิคนืในภายหลงัจบการศกึษาและมงีานท า โดยกรมสรรพากรจะท าหน้าที่หกัค่า
ช าระหนี้จากเงนิเดอืนและค่าจา้ง ณ ทีจ่า่ย (หมายเหตุ เป็นที่น่าเสยีดายว่าโครงการ กรอ. มอีายุ
เพยีงหนึ่งปีเท่านัน้ เพราะว่ารฐับาล พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์ไดป้ระกาศยกเลกิ กรอ. เมื่อกลาง
ปี 2550 สะทอ้นถงึความไมแ่น่นอนและไมค่งเสน้คงว่าของการท านโยบายในประเทศไทย) 
  การให้สนิเชื่อการศึกษาครัง้นี้  ด าเนินการโดยผ่านสถาบนัอุดมศึกษาทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ซึง่ในปีแรกจะให้กบันิสตินักศกึษาปีหนึ่งก่อน ซึง่ต้องใชเ้งนิหลายพนัลา้นบาท ปรมิาณ
เงนิสนิเชื่อจะเพิม่ขึน้ไปทุกปีจนกว่าจะถงึจุดอิม่ตัว เงนิทีจ่ะน ามาไฟแนนซโ์ครงการนี้ ส่วนหนึ่ง
จะตดัจากงบประมาณแผ่นดนิ แต่อีกส่วนหนึ่งคาดว่ารฐับาลจะหาเงินมาโดยวธิขีายพนัธบตัร
การศกึษา ภายหลงัสีปี่เมือ่นกัศกึษาเริม่จบการศกึษาและมงีานท ากเ็ริม่จะทยอยช าระคนื  
  โครงการ กรอ. จะไดผ้ลลพัธท์ีด่ตีามทีต่ ัง้เป้าหมายหรอืไม่เป็นเรื่องทีจ่ะต้องตดิตามและ
ประเมนิผลกันต่อไป จะอย่างไรก็ตาม นี่คือการเปลี่ยนแปลงแนวทางของการจดัการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ ประการแรก เป็นการปรบัแนวความคิดที่ว่าค่าใช้จ่ายการศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาควรจะเป็นภาระของผูเ้รยีนมากว่าภาระของพ่อแม่ คอืผูเ้รยีนกู้เรยีนจากรฐั เมื่อ
เรียนจบท างานแล้วมีเงินเดือนก็ผ่อนช าระคืนให้รฐัด้วยตนเอง แทนที่จะอิงไฟแนนซ์จาก
ผู้ปกครอง แต่ถ้าหากว่าเรยีนจบไปแล้วแต่ไม่มงีานท าหรือรายได้ต ่ าเกินไป ในแง่นี้รฐับาล
กลายเป็นผูร้บัความเสีย่ง ส าหรบัคนท างานมรีายไดก้ต็อ้งช าระเงนิกู ้โดยคนืเงนิใหก้บักองทุนไป
อกีราวสบิปีเศษ โดยที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั จะให้ความร่วมมอืหกัจากเงนิเดอืน ณ  
ทีจ่า่ย ประการทีส่อง รฐับาลก าลงัจะเปลีย่นแปลงวธิกีารอุดหนุนการศกึษา แต่เดมินัน้รฐับาลเคย
จ่ายเงนิอุดหนุนให้กับสถานศึกษา (อุปทาน) เป็นส าคญั ภายใต้ระบบใหม่จะเป็นการให้เงนิกู้
เรยีนโดยตรง (อุปสงค์) ซึ่งจะน าไปจ่ายให้สถาบนัอุดมศกึษาทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอกีต่อ
หนึ่งโดยนัยนี้คนที่เกดิมาจนก็ยงัสามารถเรยีนระดบัอุดมศกึษาได้ไม่ตดิเงื่อนไขว่าพ่อแม่ต้องมี
เงนิพอทีจ่ะอุปการะค่าใชจ้า่ยเล่าเรยีนตลอดสีปี่ 
  แต่เนื่ องจาก กรอ.ไม่ได้จ ากัดการให้กู้ยืมกับคนจนเท่านัน้ นักศึกษาทุกสถาบัน 
อุดมศกึษาไมว่่ารวยหรอืจนกก็ูไ้ดถ้อืว่าเป็นสทิธิก์จ็ะตอ้งดกูนัต่อไปว่าการขยายโอกาสของ กรอ. 
ครัง้นี้ เพิ่มขึ้นเพียงใด และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยให้คนจนได้มีโอกาสเข้าเรียน
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ระดบัอุดมศึกษาได้เพิม่ขึน้เพยีงใด ถ้าหากผู้กู้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนยากจนเป้าหมายของการลด
ความเหลื่อมล ้าของรายไดก้อ็าจจะไมบ่รรลุถงึ ถงึแมว้่าเป้าหมายอื่นๆ จะประสบความส าเรจ็ คอื 
ส่งเสรมิทุนมนุษย์เพิม่ขึ้น สนับสนุนระบบการผลติสมยัใหม่ในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารที่
ตอ้งการแรงงานทีม่คีวามรูด้า้นการจดัการและเทคโนโลยใีนระดบัสูง (ดเิรก ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 
181 – 183) 
  
  2.2.6  ครวัเรือนคนจนกบัโอกาสการเข้าถึงโครงการสินเช่ือการศึกษาท่ีอิงรายได้  
                       ในอนาคต  
  โครงการสนิเชื่อการศกึษาทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) หรอื ICL เปิดโอกาสใหส้มาชกิ
ครอบครวัของคนจนได้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการกู้ยืมเงินเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศกึษาต่อ แต่ในความเป็นจรงิครวัเรอืนคนจนอาจจะถูกกดีกนัออกจากการเข้าถึงบรกิารนี้
ตัง้แต่ต้นก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้จงึน่าจะมกีารประชาสมัพนัธ์ให้กบัครวัเรอืนคนจนให้มากๆ ไม่ใช่
เพยีงแค่โฆษณาผ่านทางโทรทศัน์เพยีงอย่างเดยีว แต่ถ้าหากจดัเป็นโปรแกรมแนะแนวในระดบั
โรงเรยีนมธัยมศกึษาหรอืประถมศกึษา หรอืส่งครูอาจารยไ์ปแนะน าให้กบัผู้ปกครองคนจนถงึที่
บา้นกจ็ะเป็นการดยีิง่ อกีอยา่งหนึ่งคอืน่าจะมกีารวจิยัและรวบรวมขอ้มลูอย่างครบถ้วน เช่น เกบ็
ประวตักิารเรยีนในอดตีเป็นรายบุคคล นอกจากเกบ็ขอ้มลูโรงเรยีน ผลการสอบต่างๆ ที่ผ่านมา 
กค็วรจะเก็บขอ้มูลสถานะทางเศรษฐกจิของผู้ปกครอง เนื่องจากโครงการ กรอ. มเีป้าหมายใน
เชงิเศรษฐกจิที่จะลดความเหลื่อมล ้ารายได้เพื่อตรวจเชค็ว่าเอื้อต่อกลุ่มคนจนเพยีงใด  (ดเิรก 
ปทัมสริวิฒัน์, 2553: 184) 
  กล่าวโดยสรุปโครงการสนิเชื่อการศกึษาทีอ่งิรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) เกดิขึน้อย่างเป็น
ทางการ มคีณะบุคคลรบัผดิชอบ ไดง้บประมาณสนับสนุนจากภาครฐั และมเียาวชนไทยนับแสน
คนไดอ้านิสงส ์เหตุเพราะไมเ่พยีงแต่ช่วยใหเ้ดก็ไทยมโีอกาสร ่าเรยีนในระดบัอุดมศกึษาแลว้ แต่
ยงัสามารถขยายโอกาสให้ครวัเรอืนคนยากจน และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดความเหลื่อม
ล ้าของการกระจายรายไดอ้กีดว้ย  
 
2.3  สาระส าคญัของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 
  2.3.1  ความเป็นมาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 28 
มนีาคม พ.ศ. 2538 โดยกระทรวงการคลงั กระทรวงศกึษาธกิาร และทบวงมหาวทิยาลยั ไดร้่วม
พจิารณาและเลง็เหน็ความส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อรองรบัความเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และเพื่อแก้ปญัหาทางสงัคมเรื่อง
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ความเหลื่อมล ้าทางด้านการศกึษา จงึได้มมีติร่วมกนัในหลกัการโดยจดัตัง้กองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษา โดยมกีระทรวงการคลงั กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลยั เป็น
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดูแล และ บรษิทัมหาชนจ ากดั (บมจ.) ธนาคารกรุงไทย ท าหน้าทีบ่รหิาร
จดัการเงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว 
  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาก่อตัง้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรยีนนักศึกษาที่ 
มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อย สามารถกู้ยมืเงินไปเพื่อศึกษาต่อตัง้แต่ระดับมธัยมศึกษา 
ตอนปลายจนถงึระดบัปรญิญาตรภีายในประเทศทัง้การศกึษาในระบบและนอกระบบ เนื่องจาก
คณะรฐัมนตรไีด้ตระหนักถงึความส าคญัอย่างยิง่ของการศึกษาในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
ซึง่การศกึษาถอืไดว้่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งทีม่สี่วนสรา้งการเตบิโตทางสงัคมและเศรษฐกจิ
อย่างยัง่ยนื ช่วยขยายศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศไทยในตลาดโลก เพื่อความกินดอียู่ดี
ของประชาชนและลดความแตกต่างระหว่างชุมชนได ้ทัง้นี้เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขา้งต้นจ าเป็นที่
จะต้องเพิม่โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรยีนที่ยากจน และสนับสนุนภาคเอกชนในการพฒันา
การศกึษาและพฒันาฝีมอืแรงงาน   

ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตใิห้เริม่ด าเนินการกองทุน 
ลกัษณะเงนิทุนหมนุเวยีน ตามนยัมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. 2491 กองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาจงึเริม่เปิดให้กู้ยมืตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 ด้วยงบประมาณประจ าปี
จ านวนกว่า 3,652.59 ลา้นบาท และยงัได้รบัการจดัสรรงบประมาณสมทบเป็นรายปีตามความ 
จ าเป็น โดยมหีลกัการพื้นฐานว่า “ เพื่อให้เงนิกู้ยมืแก่นักเรยีนนักศกึษาที่มาจากครอบครวัที่มี
รายได้น้อยส าหรบัศึกษาต่อตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทัง้สายสามญัและสายอาชีพ) 
จนถงึระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ รวมทัง้การศึกษานอกระบบต่อเนื่องจากระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้นตามหลกัสูตรและประเภททีก่ระทรวงศกึษาธกิารก าหนด โดยนักเรยีน นักศกึษาจะต้อง
ช าระหนี้คนืพรอ้มดอกเบีย้อตัราต ่าเมือ่จบการศกึษาแลว้ ”   
 เมื่อรฐับาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษานัน้เอื้อประโยชน์แก่นักเรยีน
นักศึกษาที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. 2541 ซึ่งประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2541
โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง และมโีครงสร้างการ
ด าเนินงานทีม่ ัน่คงและเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ และมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิานมากขึน้จาก
ยุคแรก มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ 
บริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปจัจุบันส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษาตัง้อยูท่ีต่กึธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร 
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  จากการด าเนินงานให้กู้ยืมตัง้แต่การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตัง้แต่ปี
การศกึษา 2539 จวบจนปีการศกึษา 2551 มสีถติกิารใหกู้้ยมืเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการ 
ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 – 2551 ดงัตารางที ่2.1 

ตารางท่ี 2.1  แสดงการใหกู้้ยมืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 –  
                 2551 
 

ปี
การศึกษา 

ผูกู้้รายเก่า ผูกู้้รายใหม ่ รวม 
    สญัญา ล้านบาท สญัญา ล้านบาท สญัญา ล้านบาท 

2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 

- 
113,798 
341,052 
592,482 
658,572 
665,595 
738,153 
731,717 
635,158 
631,505 
546,440 
415,948 
486,675 

- 
3,925.23 

11,499.30 
17,928.78 
20,551.90 
22,001.52 
25,544.35 
25,663.30 
21,708.51 
21,602.30 
17,588.98 
16,698.50 
20,601.10 

148,444 
321,628 
405,958 
289,386 
242,418 
322,060 
265,064 
187,249 
249,565 
236,871 
 27,892 
309,087 
126,097 

 3,652.59 
8,225.96 
7,943.72 
5,817.61 
3,897.73 
6,479.55 
4,166.44 
2,973.88 
4,336.89 
3,794.48 

739.13 
9,141.25 
3,744.63 

148,444 
435,426 
747,010 
881,868 
900,990 
987,655 

1,003,217 
918,966 
884,723 
868,376 
574,332 
725,035 
612,772 

3,652.59 
12,151.19 
19,443.02 
23,746.39 
24,449.63 
28,481.07 
29,710.79 
28,637.18 
26,045.41 
25,396.78 
18,328.10 
25,839.75 
24,345.73 

 
แหล่งท่ีมา: กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา, 2551ฉ: 46.   

 
  2.3.2  คณุสมบติัผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงิน (กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา, 2551ง: 1) 
   ผูท้ีม่สีทิธิก์ูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี 
  1)  เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 
  2)  เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด ดงันี้ 
      ผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์หมายความว่า ผู้ที่มรีายได้ต่อครอบครวัไม่เกนิ 200,000 บาท 
ต่อปี รายไดต่้อครอบครวัพจิารณาตามหลกัเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  รายได้รวมของนักเรยีนหรอืนักศึกษาผู้ขอกู้ยมื รวมกับรายได้ของบิดา
มารดา ในกรณทีีบ่ดิามารดาเป็นผูใ้ชอ้ านาจปกครอง 
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(2)  รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของ
ผูป้กครองในกรณทีีผู่ใ้ชอ้ านาจปกครองมใิช่บดิา มารดา 

(3)  รายได้รวมของนักเรยีนหรอืนักศกึษาผู้ขอกู้ยมื รวมกบัรายได้ของคู่สมรส
ในกรณทีีผู่ข้อกูย้มืไดท้ าการสมรสแลว้ 
   3) มคีุณสมบตัอิื่นตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ดงันี้ 

(1)  เป็นผูท้ีม่ผีลการเรยีนดหีรอืผ่านเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลของสถาบนั 
การศกึษา 

(2)  เป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ีไม่ฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของสถาบนัการศกึษา
ขัน้ร้ายแรง หรอืไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติด 
ใหโ้ทษ ดื่มสุราเป็นอาจณิ หรอืเทีย่วเตรใ่นสถานบนัเทงิเรงิรมยเ์ป็นอาจณิ เป็นตน้ 

(3)  เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบหรอืประกาศการสอบคดัเลือก
บุคคลเข้าศกึษาในโรงเรยีน สถานศึกษาหรอืสถาบนัการศึกษาที่อยู่ในสงักดัการควบคุมหรอื
ก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรอื ส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย 
รฐัวสิาหกจิ 

(4)  ไมเ่คยเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาใดๆ มาก่อน 
(5)  ไมเ่ป็นผูท้ีท่ างานประจ าในระหว่างการศกึษา 
(6)  ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(7)  ไม่เป็นหรอืเคยได้รบัโทษจ าคุก โดยค าพพิากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
(8)  ต้องมอีายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกบัระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ

ระยะเวลาผ่อนช าระอกี 15 ปีรวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 60 ปี 
 
  2.3.3  เอกสาร/หลกัฐานท่ีใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน  ประกอบดว้ย 

1)  แบบค าขอกูย้มืเงนิทีจ่ดัพมิพอ์อกจากระบบ e-studentloan และแบบค าขอกู้ยมืเงนิที่
เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101)  

2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชนของผูย้ ื่นค าขอกูย้มืเงนิ   
3)  ส าเนาทะเบยีนบ้าน และ ส าเนาบตัรประชาชนของบดิาและมารดา หรอืผู้ปกครอง 

หรอืคู่สมรสของผูย้ ืน่ค าขอกูย้มืเงนิ  
4)  เอกสารประกอบการรบัรองรายได ้ดงันี้ 

      กรณีบดิา มารดา ผู้ปกครอง หรอืคู่สมรสของผู้กู้ยมืเงนิมรีายได้ประจ าให้ใช้หนังสือ
รบัรองเงนิเดอืน/สลปิเงนิเดอืนของบุคคลนัน้แลว้แต่กรณี 
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      กรณีบดิา มารดา ผู้ปกครอง ผูย้ ื่นค าขอกู้ยมืเงนิ หรอืคู่สมรสของผู้กู้ยมืเงนิไม่มรีายได้
ประจ าใหใ้ช้หนังสอืรบัรองรายได้ครอบครวัของผู้ขอกู้ยมืเงนิ (แบบ กยศ.102) และส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการของผูร้บัรองรายได้   

5)  หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษา (แบบ กยศ.103)  
 

  2.3.4  ขอบเขตการกู้ยืมเงิน (ประจ าปีการศึกษา 2554) 

ตารางท่ี 2.2  ขอบเขตการกูย้มืเงนิ (ประจ าปีการศกึษา 2554) 
 

ระดบัการศึกษา / สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา  

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

 
1. มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
14,000 

 
13,200 

 
 27,200 

2. ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
2.1) พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ ยกเวน้
สาขา การบญัช ีและ ธุรกจิคอมพวิเตอร ์
2.2) พาณิชยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขา
การบญัช ีและ ธุรกจิคอมพวิเตอร ์
2.3) ศลิปหตักรรมหรอืศลิปกรรม 
เกษตรกรรมหรอืเกษตรศาสตร ์ประมง 
สิง่ทอ คหกรรมหรอืคหกรรมศาสตร ์และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
2.4) ช่างอุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สาร  
ทศันศาสตร ์วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 
21,000 

 
21,000 

   
21,000 

 
 
 

21,000 

 
16,500 

 
26,400 

 
26,400 

  
 
 

26,400 

 
 37,500 

  
 47,400 

    
 47,400 

 
 
 

 47,400 

3. ปวท./ปวส. 
3.1) พาณิชยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ 
ศลิปหตัถกรรม หรอื ศลิปกรรม 
เกษตรกรรม หรอื เกษตรศาสตร ์ประมง 
สิง่ทอ คหกรรมหรอืคหกรรมศาสตร ์และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
3.2) ช่างอุตสาหกรรมหรอือุตสาหกรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สาร  
ทศันศาสตร ์และ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 
25,000 

  
  
 
  

 30,000 

 
26,400 

  
  
 
  

26,400 

 
 51,400 

  
  
  
 

 56,400 
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ตารางท่ี 2.2  (ต่อ) 
 

ระดบัการศึกษา / สาขาวิชา 

 
 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา  

บาท/ราย/ปี 

 
ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

 
รวม 

บาท/ราย/ปี 

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
4.1) สงัคมศาสตร ์ศลิปศาสตร ์
มนุษยศาสตร ์ศกึษาศาสตร ์
4.1.1) กลุ่มสาขาวชิาทีข่าดแคลน และ
เป็นความตอ้งการของตลาดแรงงาน
ไดแ้ก่ บญัช ีเศรษฐศาสตร ์สารสนเทศ 
นิตศิาสตร ์ศกึษาศาสตร ์
(ภาษาต่างประเทศ วทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร)์ ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม  
โลจสิตกิศ ์อุตสาหกรรมบรกิาร  
ธุรกจิอุตสาหกรรม และธุรกจิการบนิ 
4.1.2) กลุ่มสาขาอื่น ๆ 
     4.1.2.1) ผูกู้ย้มืเงนิรายเก่าทีเ่คยกูย้มื
ในระดบัอนุปรญิญา/ปรญิญาตรใีน
สาขาวชิาทีอ่ยู่ใน 4.1.2 นี้มาก่อนปี
การศกึษา 2554 
     4.1.2.2) ผูกู้ย้มืเงนิอื่นนอกจากขอ้ 
4.1.2.1 
4.2) ศลิปกรรมศาสตร ์สถาปตัยกรรม
ศาสตร ์
4.3) วศิวกรรมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลย ี
4.4) เกษตรศาสตร ์
4.5) สาธารณสขุศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์
4.6) แพทยศ์าสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์
ทนัตแพทยศาสตร ์

  
 
 

60,000 
   
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
  
 
 

50,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
90,000 

 
200,000 

  

   
 
 
26,400 

  
 
 
 
 
 
 
 
26,400 

  
  

 
26,400  
 
26,400 
 
26,400 
 
26,400 
26,400 
 
26,400 

   
  
 
 86,400 

  
  
 
 
 
 
 
 
 86,400 

  
  

 
 76,400  
 
 96,400 
 
 96,400 
 
 96,400 
116,400 
 
226,400 

 

แหล่งท่ีมา: กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา, 2551ข: 3. 
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  2.3.5  การเปิดระบบ e-Studentloan 
  กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาได้พฒันาระบบการกู้ยมืเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืเรยีกว่าระบบ e-Studentloan เพื่อทดแทนระบบการกูย้มืแบบเดมิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ 
การกูย้มืมคีวามถูกตอ้ง รวดเรว็ อกีทัง้ท าให้ สถานศกึษา ผูกู้้ยมื ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา มขีอ้มลูเพื่อใช้ในการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอย่างด ีซึ่งได้มี
การเริม่ใชง้านจรงิ ตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม  2551 (ปีการศกึษา 2551) เป็นตน้มา 
  ระบบงาน e-Studentloan เป็นระบบงานทีใ่ชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในการ
ด าเนินงาน โดยมกีารท างานผ่าน Web browser บนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นระบบทีเ่ขา้มาช่วย
ตัง้แต่การจดัสรร การยื่นค าขอกู้ การพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้ยมื การจดัท าสญัญา จนถงึการช าระ
เงนิคืนและการติดตามหนี้ ผู้กู้ยมืรายเก่า และผู้กู้ยมืรายใหม่ จะต้องเข้ามายื่นกู้ผ่านระบบ  
e-Studentloan โดยทุกคนจะต้องเขา้มาขอรบัรหสัผ่าน ขณะเดยีวกนั ระบบนี้จะมกีารตรวจสอบ
ขอ้มลูบุคคลกบัทะเบยีบราษฎร ์เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามถูกต้องยิง่ขึน้ ซึง่สถานศกึษาจะไดร้บัขอ้มลู
การยื่นกู้เพื่อน าไปพจิารณาคดัเลอืกผู้กู้ที่มคีุณสมบตัิตรงตามระเบยีบการกู้ยมืเงนิของกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาต่อไป 
  ระบบนี้เป็นระบบที่ให้ผู้กู้ยมืและสถานศึกษา สามารถจดัท าและเห็นยอดเงนิกู้ของ
ตนเองไดถู้กตอ้งจงึท าใหผู้กู้ย้มืมคีวามสะดวก และสามารถไดร้บัเงนิกู้ยมืไดร้วดเรว็ขึน้ (กองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา, 2551ฉ: 41)  
  
  2.3.6  ขัน้ตอนการกู้ยืมเงิน 

นักเรียนนักศึกษาต้องยื่นขอกู้ยมืเงนิผ่านระบบการกู้ยมือิเล็กทรอนิกส์ หรอื ระบบ 
e-studentloan จาก www.studentloan.or.th ตามปฏทินิเวลาทีก่องทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ก าหนด โดยตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ (กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา, 2551ค: 4)  

1)  นกัเรยีนนกัศกึษาลงทะเบยีนรบัรหสัผ่าน โดยนักเรยีนนักศกึษาทีม่คีวามประสงคข์อ
กูย้มืสามารถลงทะเบยีนเพื่อรบัรหสัผ่านในระบบ e-studentloan โดยกองทุนจะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ป
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกับกรมการปกครอง  หลังจากนักเรียนนักศึกษาลงทะเบียน 
รบัรหสัผ่านแลว้ต้องรอประมาณ 30 นาท ีโดยทางกองทุนจะน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปตรวจสอบกบักรม 
การปกครองถงึจะท าขัน้ตอนที ่2 ได ้ 

2)  นักเรยีนนักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยมืเงนิ โดยนักเรยีนนักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยมื
เงนิกองทุน ผ่านทางระบบ e-studentloan พรอ้มพมิพ์แบบค าขอกู้ยมืและแนบเอกสารประกอบ
เพื่อส่งใหก้บัสถานศกึษาทีต่นเองจะเขา้ศกึษา  

3)  สถานศึกษาสมัภาษณ์ และคดัเลือก โดยคณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรยีก
นักเรยีนนักศกึษามาสมัภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบตัเิพื่อพจิารณาค าขอกู้ยมืเงนิ และอนุมตัิ
สทิธิก์ารใหกู้ย้มื 
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4)  สถานศึกษาบนัทึกกรอบวงเงนิ (กรณีอนุมตัิ) โดยผู้ปฎิบตัิงานของสถานศึกษา
บนัทกึกรอบวงเงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการศกึษา ในแต่ละภาคการศึกษา
ของผู้ขอกู้ยมืเงนิเป็นรายคน แต่เมื่อรวมจ านวนทัง้หมดแล้วต้องไม่เกนิขอบเขตตามที่กองทุน
ก าหนด ผ่านทางระบบ e-studentloan 

5)  สถานศกึษาประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิก์ู้ยมืเงนิ โดยผูบ้รหิารของสถานศกึษาประกาศ
รายชื่อผูม้สีทิธิก์ูย้มืเงนิผ่านทางระบบ e-studentloan และปิดประกาศใหน้ักเรยีนนักศกึษาทราบ
ผลการอนุมตั ิ

6)  นักเรยีนนักศกึษาตรวจสอบผลการอนุมตัิ โดยนักเรยีนนักศกึษาตรวจผลการอนุมตัิ
จากประกาศของสถานศกึษา หรอืตรวจผลการพจิารณาอนุมตัผิ่านทางระบบ e-studentloan 

7)  นักเรยีนนักศึกษาเปิดบญัชธีนาคาร โดยนักเรยีนนักศึกษาเปิดบญัชอีอมทรพัย ์ณ 
สาขาของธนาคารกรงุไทยหรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยทีต่นเองประสงคจ์ะใชบ้รกิาร ถ้า
มบีญัชอีอมทรพยัธ์นาคารกรุงไทยหรอืธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยทีส่ามารถใช้งานได้อยู่
แลว้และประสงคจ์ะใชก้ไ็มต่อ้งเปิดบญัชใีหม่ 

8)  นักเรยีนนักศกึษาท าสญัญากู้ยมืเงนิ โดยนักเรยีนนักศึกษาบนัทกึขอ้มูลในสญัญา
ผ่านทางระบบ e-studentloan พมิพ์สญัญา 2 ชุด และจดัหาเอกสารประกอบสญัญาพรอ้มกบั 
ลงลายมอืชื่อใหค้รบถว้นแลว้น าส่งสถานศกึษา 

9)  สถานศกึษาตรวจสอบสญัญากู้ยมืเงนิโดยผูบ้รหิารของสถานศกึษาตรวจสอบสญัญา
ของผู้กู้ยมืเงนิ ถ้าสญัญาถูกต้องและเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ให้ยนืยนัผลการตรวจสอบ
ผ่านทางระบบ e-studentloan  

10)  สถานศกึษาลงทะเบยีนค่าเล่าเรยีน โดยผูป้ฏบิตังิานกองทุนของสถานศกึษาบนัทกึ
เงนิค่าเล่าเรยีน และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเนื่องกบัการศกึษาของภาคเรยีนนัน้ๆ ตามทีผู่กู้้ยมืเงนิขอกู้
จรงิแต่ไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่นัทกึกรอบวงเงนิไว้พรอ้มพมิพใ์บลงทะเบยีนใหผู้กู้้ยมืเงนิตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและลงนามในเอกสาร 

11)  นักเรยีนนักศึกษายนืยนัจ านวนเงนิกู้ยมืในแบบลงทะเบยีนค่าเล่าเรยีน นักเรยีน
นกัศกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามในเอกสารแบบลงทะเบยีนค่าเล่าเรยีน 

12)  สถานศึกษาตรวจสอบใบลงทะเบยีน โดยผู้บรหิารของสถานศึกษาตรวจสอบใบ
ลงทะเบยีนของผูกู้ย้มืเงนิผ่านทางระบบ e-studentloan  

13)  นักเรยีนนักศกึษารบัเงนิกู้ยมื โดยผูกู้้ยมืเงนิจะสามารถเบกิถอนเงนิสดในส่วนของ
ค่าครองชพีไดเ้ป็นรายเดอืน ภายใน 3 วนั นับแต่ทีส่ถานศกึษาไดต้รวจสอบใบลงทะเบยีนจาก
ระบบ e-studentloan โดยกองทุนจะโอนเงนิเขา้บญัชทีุกวนัทีเ่งนิเขา้บัญชเีป็นวนัแรกของภาค
การศกึษานัน้ๆ ส าหรบัค่าเล่าเรยีน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการศึกษา กองทุนจะโอนเข้า
บญัชขีองสถานศกึษา 
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14)  สถานศกึษารวบรวมเอกสารสญัญา และเอกสารประกอบ โดยสถานศกึษารวบรวม
สญัญาแบบลงทะเบยีน และเอกสารประกอบของผูกู้ย้มืเงนิในภาคการศกึษานัน้ๆ 

15)  สถานศึกษาจดัท าใบน าส่งเอกสารสญัญา กรอกข้อมูลในใบน าส่งเอกสารสญัญา
แลว้ใหผู้ม้อี านาจลงลายมอืชื่อ (หา้มใชต้รายางลายมอืชื่อ) พรอ้มประทบัตราสถานศกึษา  

16)  สถานศกึษาน าส่งเอกสาร รวบรวมเอกสารเพื่อน าส่งธนาคารกรุงไทยหรอืธนาคาร
อสิลามแห่งประเทศไทย 
 
  2.3.7  ผูค้ า้ประกนัในสญัญากู้ยืมเงิน จะตอ้งเป็นบุคคลในขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี้ 
  1)  บดิา มารดา หรอืผูป้กครอง 
  2)  กรณบีดิามารดาเสยีชวีติ ใหผู้ป้กครองทีร่บัอุปการะเลีย้งดลูงนามแทน 
  3)  บุคคลทีป่ระกอบอาชพีมรีายไดน่้าเชื่อถอื 
  4)  กรณคีู่สมรสของผูค้ ้าประกนัไมใ่หค้วามยนิยอมใหผู้ค้ ้าประกนัลงนามฝา่ยเดยีวได ้
  5)  กรณไีมม่บีุคคลค ้าประกนัใหใ้ชห้ลกัทรพัยแ์ทน 
 
  2.3.8  การลงนามค า้ประกนัในสญัญากู้ยืมเงิน 

ผูค้ ้าประกนัลงลายมอืชื่อค ้าประกนัในสญัญากู้ยมืต่อหน้าสถานศกึษา หากผูค้ ้าประกนัมี
ทีอ่ยูห่่างไกลจากสถานศกึษาใหจ้ดัส่งสญัญาใหผู้ค้ ้าประกนัลงลายมอืชื่อค ้าประกนัได ้และต้องให้
เจา้พนกังานทะเบยีนทอ้งที ่(อ าเภอ) หรอืเจา้พนักงานทะเบยีนทอ้งถิน่ (เทศบาลหรอืส านักงาน
เขต) ในเขตพืน้ทีท่ีผู่ค้ ้าประกนัอาศยัอยู ่ลงนามรบัรองลายมอืชื่อของผูค้ ้าประกนั 

 
  2.3.9  บคุคลผู้รบัรองรายได้ในสญัญากู้ยืมเงิน จะตอ้งเป็นบุคคลในขอ้ใดขอ้หนึ่ง 
ดงันี้ 
  1)  ขา้ราชการผูด้ ารงต าแหน่งไมต่ ่ากว่าระดบั 5 หรอืเทยีบเท่า 
  2)  หวัหน้าสถานศกึษา ทีผู่ข้อกูย้มืศกึษาอยู่ 
  3)  ผูป้กครองทอ้งถิน่ระดบัผูใ้หญ่บา้นขึน้ไป (ส่วนพนกังานรฐัวสิาหกจิ นายกเทศมนตรี
หรอืต าแหน่งอื่นทีน่อกเหนือจากนี้ไมส่ามารถรบัรองได)้ 

หมายเหตุ: ระดบั 5 หรอืเทยีบเท่า (ทหารต ารวจเทยีบเท่ายศพนัตรขีึ้นไป)หวัหน้า
สถานศกึษา (อธกิารบด ีผูร้บัใบอนุญาต ผูอ้ านวยการ ครใูหญ่) 
   
  2.3.10  หลกัเกณฑก์ารช าระหน้ี 
  กรณที าสญัญากบัธนาคารกรงุไทย (กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา,  2551ฌ:  1) 

1)  เมือ่ผูกู้ย้มืเงนิส าเรจ็การศกึษา หรอืเลกิการศกึษาเป็นเวลา 2 ปี ถอืว่าผูกู้้ยมืเป็นผู ้
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ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยมืเงนิมหีน้าที่ต้องช าระเงนิกู้ยมืคนืให้กบักองทุนตามระยะเวลา และ
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

2)  ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยมืเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้ง
สถานภาพการเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหธ้นาคารทราบ ถอืว่าเป็นผูค้รบก าหนดช าระหนี้ 

3)  ก่อนวนัที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยมืที่ครบก าหนดช าระหนี้
งวดแรกจะไดร้บัหนังสอืจากธนาคาร เพื่อแจง้เงนิต้นทัง้หมด จ านวนเงนิทีต่้องช าระหนี้งวดแรก 
ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้ รวมทัง้ตารางการช าระหนี้ของแต่ละปี 

4)  ผูกู้ย้มืทีค่รบก าหนดช าระหนี้จะตอ้งช าระหนี้งวดแรกภายในวนัที ่5 กรกฎาคม ของปี
ทีค่รบก าหนดช าระหนี้ 

5)  ผูกู้ย้มืจะตอ้งเสยีดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปีของเงนิต้นคงคา้งของปีที ่1 เป็นต้นไป โดย
จะต้องช าระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก 

6)  ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงนิไม่สามารถช าระหนี้เงนิกู้คนืได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด คอื
ภายในวนัที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี ถอืว่าผู้กู้ผดินัดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยมืจะต้องเสยีเบี้ยปรบัใน
อตัราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงนิต้นที่ค้างช าระในงวดนัน้ กรณีค้างช าระไม่เกิน 12 เดอืน และ
จะต้องเสยีเบี้ยปรบัในอตัรารอ้ยละ 18 ต่อปี ของเงนิต้นงวดที่ค้างช าระทัง้หมด กรณีค้างช าระ
เกนิ 12 เดอืน  
  กรณที าสญัญากบัธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

1)  เมื่อผู้กู้ยมืเงนิส าเรจ็การศกึษา หรอืเลกิการศกึษาเป็นเวลา 2 ปี ถอืว่าผู้กู้ยมืเป็นผู้
ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยมืเงนิมหีน้าที่ต้องช าระเงนิกู้ยมืคนืให้กบักองทุนตามระยะเวลา และ
วธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

2)  ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยมืเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้ง
สถานภาพการเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหธ้นาคารทราบ ถอืว่าเป็นผูค้รบก าหนดช าระหนี้ 

3)  ก่อนวนัที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยมืที่ครบก าหนดช าระหนี้
งวดแรกจะไดร้บัหนังสอืจากธนาคาร เพื่อแจง้เงนิต้นทัง้หมด จ านวนเงนิทีต่้องช าระหนี้งวดแรก 
ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้ รวมทัง้ตารางการช าระหนี้ของแต่ละปีใหผู้กู้้ยมืทราบ 

4)  ผูกู้ย้มืทีค่รบก าหนดช าระหนี้จะตอ้งช าระหนี้งวดแรกภายในวนัที ่5 กรกฎาคม ของปี
ทีค่รบก าหนดช าระหนี้ 

5)  ผูกู้ย้มืจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ รอ้ยละ 1 ต่อปีของเงนิต้นคงคา้งของปีที ่
1 เป็นต้นไป โดยจะต้องช าระหนี้ภายในวนัที ่5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องช าระหนี้ใหเ้สรจ็
สิน้ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัจากวนัครบก าหนดช าระหน้ีงวดแรก 

6)  ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงนิไม่สามารถช าระหนี้เงนิกู้คนืได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ
ภายในวนัที ่5 กรกฎาคม ของทุกปี ถอืว่าผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ ซึง่ผูกู้ย้มืจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม 
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จดัการกรณีผดินัดช าระหนี้ร้อยละ 12 ต่อปี ของเงนิต้นที่ค้างช าระในงวดนัน้ กรณีค้างช าระ 
ไม่เกิน 12 เดอืน และจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมจดัการกรณีผดินัดช าระหนี้ในอตัราร้อยละ 18  
ต่อปีของเงนิตน้งวดทีค่า้งช าระทัง้หมด กรณคีา้งช าระเกนิ 12 เดอืน 
   
  2.3.11  วิธีนับระยะเวลาครบก าหนดช าระหน้ี  
  ตวัอย่าง ผู้กู้ยมืส าเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษาในปีการศกึษา 2554 ผู้กู้ยมืจะ 
ครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก ภายใน วนัที ่5 กรกฎาคม 2557 
 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2.11   วธินีบัระยะเวลาครบก าหนดช าระหนี้ 
แหล่งท่ีมา: กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา, 2551ช: 2. 
 
  2.3.12  การช าระหน้ี 
  กรณที าสญัญากบัธนาคารกรงุไทย การช าระหนี้สามารถช าระได ้5 ช่องทาง ดงันี้ 

1)  ช าระโดยการหกับญัชอีตัโนมตัจิากบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ของผูกู้ย้มื โดยจะตอ้งแจง้ความประสงคก์บัธนาคารใหห้กับญัชเีงนิฝากทีเ่ปิดไวต้อนท าสญัญากู้
หรอืบญัชเีงนิฝากออมทรพัยท์ีผู่กู้้ยมืเปิดใหม่ และผูกู้้จะต้องน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากฯ ก่อนวนัที ่
5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีช าระหนี้เป็นรายปี) หรอืก่อนวนัที ่5 ของทุกเดอืน (กรณีช าระเป็น
รายเดอืน) ผูกู้้ยมืจะต้องน าสมุดบญัชเีงนิฝากฯ ไปปรบัรายการหกับญัชทีี่สาขาและเก็บไว้เป็น
หลกัฐาน 

2)  ช าระที่เคาน์เตอร ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารมสีาขาบรกิารกว่า 900 สาขา
ทัว่ประเทศ ผูกู้ย้มื สามารถช าระหนี้ มากกว่าหรอืเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจ านวนเงนิทีต่้องช าระกไ็ด ้
ผูกู้ย้มืจะไดร้บัใบรบัเงนิเพื่อช าระหนี้กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไวเ้ป็นหลกัฐาน  

ปีการศกึษา 2554 
วนัทีจ่บการศกึษา 

ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 

5 กรกฎาคม  

2557 วนัเริม่ผ่อน

ช าระหน้ีงวดแรก 
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3)  ช าระที่เครื่องฝาก/ถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM/ADM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย กว่า
9,000 แห่งทัว่ประเทศ ผู้กู้ยมืสามารถช าระหนี้ มากกว่าหรอืเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจ านวนเงนิที่
ตอ้งช าระกไ็ด ้ผูกู้ย้มืจะไดร้บั “ ใบบนัทกึรายการช าระหนี้ กยศ.” ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4)  ช าระทาง INTERNET http://www.ktb.co.th ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยมื
สามารถช าระหนี้มากกว่าหรอืเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจ านวนเงนิที่ต้องช าระกไ็ด ้โดยผูกู้้ต้องสมคัร 
KTB Online 

5)  ช าระผ่านโทรศพัทม์อืถอื (KTB ONLINE AT MOBILE) ผูกู้้ยมืสามารถช าระหนี้
มากกว่าหรอืเท่ากบัหรอืน้อยกว่าจ านวนเงนิทีต่้องช าระกไ็ด ้โดยผูกู้้สามารถสมคัรใชบ้รกิารผ่าน
ตู ้ATM, KTB ONLINE และสาขาของธนาคาร 
  กรณีท าสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การช าระหนี้สามารถช าระได ้  
2 ช่องทาง ดงันี้ 

1)  ช าระโดยการหกับญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยของผูกู้้ยมื 
โดยต้องแจง้ความประสงค์กบัธนาคารให้หกับญัชเีงนิฝากที่เปิดไว้ตอนท าสญัญากู้ยมืเงนิเพื่อ
การศกึษา หรอืเปิดบญัชใีหม่และผูกู้้ยมืเงนิต้องน าเงนิฝากเขา้บญัชก่ีอนวนัที ่5 กรกฎาคม ของ
ทุกปี 

2)  ช าระที่เคาน์เตอรธ์นาคารอสิลามแห่งประเทศไทยทัว่ประเทศ ผู้กู้ยมืสามารถช าระ
หนี้มากกว่าทีก่ าหนดช าระได ้โดยผูกู้ย้มืจะไดร้บัใบรบัเงนิเพื่อช าระหนี้ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 กรณีการช าระหนี้ก่อนก าหนด ผูกู้้ยมืสามารถช าระหนี้คนืกองทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน
ในช่วงก่อนส าเรจ็การศกึษา หรอืช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได ้โดยผู้กู้ยมืไม่ต้องเสยีดอกเบี้ย
หรอืค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ 
  2.3.13  วิธีการช าระหน้ี 
  กรณที าสญัญากบัธนาคารกรงุไทย 

1)  การติดต่อในครัง้แรก ผู้กู้ยมืทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการช าระหนี้ที่ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ไดท้ีท่่านสะดวก ในการช าระหนี้ผูกู้้ยมืจะต้องเสยีค่าธรรมเนียม ครัง้
ละ 10 บาท โดยมวีธิกีารดงันี้  

(1)  กรอกหนงัสอืแสดงตนในการช าระหนี้ (กยศ.201)           
(2)  หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการช าระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือน

สามารถท าได ้โดยใหผู้กู้ย้มืเงนิแจง้ความประสงค ์ 
(3)  แจง้จ านวนเงนิที่ผูกู้้ยมืประสงค์จะช าระหนี้งวดแรก พรอ้มช าระหนี้ โดยผู้

กูย้มืจะไดร้บัใบรบัเงนิเพื่อช าระหน้ีกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นหลกัฐาน     
2)  การช าระหนี้ครัง้ต่อไป ใหน้ าเงนิเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องผูกู้้ทีไ่ดแ้จง้

ความประสงค์ไว้แก่ธนาคารโดยต้องมีเงินบัญชีมากพอกับเงนิต้นงวดที่ต้องช าระกับงวดที่ 
คา้งช าระ (หากม)ี ดอกเบี้ย และ เบีย้ปรบั (ถ้าม)ี หรอื ช าระที่เคาน์เตอร ์บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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ทุกสาขาทัว่ประเทศ โดยช าระที่เครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมตัิ (ATM/ADM) ของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทยช าระทาง INTERNET http://www.ktb.co.th ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรอื 
ช าระผ่านโทรศพัทม์อืถอื (KTB ONLINE AT MOBILE) 
  กรณที าสญัญากบัธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

1)  การติดต่อช าระหนี้ครัง้แรก ผู้กู้ยมืทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการช าระหนี้ที่
ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย สาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก ในการช าระหนี้ผู้กู้ยมืจะต้องเสยี
ค่าธรรมเนียม ครัง้ละ 10 บาท โดยมวีธิกีารดงันี้  

(1)  กรอกหนงัสอืแสดงตนในการช าระหนี้ (กยศ.201) 
(2)  หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการช าระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือน

สามารถท าได ้โดยใหผู้กู้ย้มืเงนิแจง้ความประสงค ์ 
(3)  แจง้จ านวนเงนิที่ผู้กู้ยมืประสงค์จะช าระหนี้งวดแรกพร้อมช าระหนี้ โดยผู้

กูย้มืจะไดร้บัใบรบัเงนิเพื่อช าระหน้ีกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นหลกัฐาน  
2)  การช าระหนี้ ครัง้ ต่อไปให้น า เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ที่ ได้แจ้ง 

ความประสงค์ไว้แก่ธนาคาร โดยต้องมเีงนิในบญัชมีากพอกบัเงนิต้นงวดที่ต้องช าระกบังวดที่
คา้งช าระ(หากม)ี และค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ หรอืค่าธรรมเนียมจดัการกรณีผดินัดช าระหนี้ 
และ ช าระทีเ่คาน์เตอร ์ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทัว่ประเทศ    
 
  2.3.14  ตารางแสดงการค านวณเงินต้นและดอกเบีย้   
  ตารางตวัอย่างแสดงการผ่อนช าระของยอดเงนิกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงนิต้น
และดอกเบีย้ในแต่ละปี 
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ตารางท่ี 2.3   แสดงการค านวณเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

ปีท่ี
ผอ่น
ช าระ 

ยอด 
เงินกู้ 

คงเหลือ
ตามสญัญา 

การผอ่น
ช าระเงิน
ต้นรอ้ยละ

ต่อปี 

เงินต้นท่ี
ต้องช าระแต่

ละงวด 

ดอกเบี้ย
รอ้ยละ 1 
ต่อปี 

ยอดเงิน
ต้นและ
ดอกเบี้ย 

บวก
ค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

100,000 
98,500 
96,000 
93,000 
89,500 
85,500 
81,500 
76,000 
70,000 
63,000 
55,000 
46,000 
36,000 
25,000 
13,000 

 

1.5 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 

100.0 

1,500 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
11,000 
12,000 
13,000 

100,000 

- 
985 
960 
930 
895 
855 
810 
760 
700 
630 
550 
460 
360 
250 
130 

9,275 

1,500 
3,485 
3,485 
4,430 
4,895 
5,355 
5,810 
6,760 
7,700 
8,630 
9,550 

10,460 
11,360 
12,250 
13,130 

109,275 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
 

 
แหล่งท่ีมา:  กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา. 2551ก: 5.  
 
สตูรการค านวณดอกเบีย้และเบีย้ปรบั 
ดอกเบีย้  =  ยอดเงนิกูค้งเหลอื *  X  อตัราดอกเบีย้ (1%) X จ านวนวนั ** 
           365 
หมายเหตุ :  *   หมายถงึ จ านวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด หกัดว้ยจ านวนเงนิตน้ทีช่ าระแลว้ 

**  หมายถงึ นบัตัง้แต่วนัทีค่รบก าหนดช าระหน้ีครัง้ล่าสุดถงึวนัช าระเงนิ 
เบีย้ปรบั  =  จ านวนเงนิงวดทีต่อ้งช าระ * X อตัราดอกเบีย้ปรบั(12%และ18%) ** X จ านวนวนั 
      365 
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หมายเหตุ :  *   หมายถงึ จ านวนเงนิทีต่อ้งช าระในงวดทีค่า้งช าระในแต่ละงวด 
**  หมายถงึ อตัรดอกเบีย้ปรบั 12% คดิจากเงนิตน้งวดทีค่า้งช าระไมเ่กนิ 12  
  เดอืน และ 18% คดิจากเงนิตน้งวดทีค่า้งช าระเกนิกว่า 12 เดอืน 

 
2.3.15  หลกัเกณฑก์ารขอผอ่นผนัช าระหน้ี 
 

ตารางท่ี 2.4   แสดงหลกัเกณฑก์ารขอผ่อนผนัช าระหน้ี 
 

หลกัเกณฑ ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัเกณฑ ์
 
1. เป็นผูไ้ม่มรีายได ้ 
 
 
 
 
2. เป็นผูม้รีายไดต้ ่ากว่า 
เดอืนละ 4,700 บาท 

 
  
 
 
 
3. เป็นผูป้ระสบภยัพบิตั ิ
จากธรรมชาต,ิ สงคราม, 
จลาจล 

  
-  แบบฟอรม์ กยศ. 202, 203  
-  หนงัสอืรบัรองจากผูใ้หญ่บา้น หรอื  
   ขา้ราชการ ระดบั 5 ขึน้ไป 
-  ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
   ผูร้บัรอง 
-  แบบฟอรม์ กยศ. 202, 203  
-  หนงัสอืรบัรองจากผูใ้หญ่บา้น หรอื 
   ขา้ราชการ ระดบั 5 ขึน้ไป 
-  หนงัสอืรบัรองรายได/้แสดงรายไดจ้าก   
   หน่วยงาน 
-  ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  
   ผูร้บัรอง 
-  แบบฟอรม์ กยศ. 202, 203  
-  หนงัสอืรบัรองจากผูใ้หญ่บา้น หรอื 
   ขา้ราชการระดบั 5 ขึน้ไป ต ารวจยศ 
   รอ้ยต ารวจตร ีขึน้ไป 
-  ส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัผูร้บัรอง 
 

   
-  ยดืเวลาไดค้ราวละไม่เกนิ  
   6 เดอืนรวมแลว้ไม่เกนิ 2 ปี 

 
 

 
-  ผ่อนช าระไดไ้มต่ ่ากว่า  
   300 บาทต่อเดอืน หรอื  
   2,400 บาทต่อปี แต่ 
   ไม่น้อยกว่าดอกเบีย้ 

 
 
 

 
-  ยดืเวลาไดค้ราวละไม่เกนิ  
   6 เดอืนรวมแลว้ไม่เกนิ 2 ปี 

   
แหล่งท่ีมา: กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา. 2551ซ: 6. 
 
  ผู้กู้ยมืต้องด าเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผนัช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวนัที่ 
ครบก าหนดช าระหนี้แต่ละงวด และหากพน้วนัทีค่รบก าหนดช าระแลว้ (5 กรกฎาคมของทุกปี) 
ถือว่าผู้กู้ค้างช าระหนี้  จะต้องเสียเบี้ยปรบัและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รบัอนุมตัิผ่อนผัน 
ช าระหนี้ ระงบัการตดิตามจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาและถอืเป็นหนี้ปกตต่ิอไป 
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ในกรณีผู้กู้ยมืศกึษาอยู่หรอืส าเรจ็การศกึษาไม่ถงึ 2 ปี แต่ไดร้บัจดหมายแจง้ภาระหนี้ 
ตามหลกัเกณฑแ์ลว้จะยงัถอืว่าไมเ่ป็นผูค้รบก าหนดช าระหน้ีผูกู้้จะตอ้งท า “ หนงัสอืแบบรายงาน 
สถานภาพการศกึษา (กยศ. 204) ” และใหส้ถาบนัการศกึษารบัรองทุกปีจนกว่าจะจบการศกึษา 
ส าหรบัผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้ไมถ่งึ 2 ปี ใหผู้กู้้ยมืน าหนังสอืรบัรองการส าเรจ็การศกึษาหรอืใบ
ปรญิญาบตัรหรอืใบประกาศนียบตัรหรอืรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปให้สาขาของ
ธนาคารเพื่อเปลีย่นวนัครบก าหนดช าระหนี้ 
  ในกรณีที่ผู้กู้ยมืกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามกีารเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง 
เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บญัชเีงนิฝาก เข้าท างานหรอืย้ายสถานที่ท างาน ผู้กู้ยมื
จะต้องท า “ หนังสอืแบบรายงานขอ้มูลผู้กู้ยมืเงนิ (กยศ.108) ” และจดัส่งให้ธนาคารตามที่อยู่
ต่อไปนี้ 
  ธนาคารกรงุไทย จดัส่งใหก้บัฝา่ยบรหิารโครงการภาครฐั บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร
สุขมุวทิ ชัน้ 14 เลขที ่10 ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจดัส่งให้กบัฝ่ายโครงการพเิศษธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย อาคารควิเฮา้ส ์อโศก ชัน้ 14 เลขที ่66 ถนนสุขุมวทิ 21 (อโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 
  ในกรณผีูกู้้ยมืถงึแก่กรรม หนี้ตามสญัญากู้ยมืเงนิจะเป็นอนัระงบัไป โดยใหบ้ดิา มารดา 
ผูป้กครอง ผู้ค ้าประกนั หรอืทายาทแจง้ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วนั พรอ้มแนบ
หลกัฐาน เป็นส าเนาใบมรณะบตัร หรอืส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยมื โดยมี
เจา้หน้าทีร่าชการประทบัตราและลงลายมอืชื่อรบัรอง และผูป้กครองตอ้งรบัรอง ส าเนาถูกตอ้ง 
    หากผูกู้ย้มืยงัอยูร่ะหว่างการศกึษา ใหส้ถานศกึษามหีน้าทีแ่จง้การเสยีชวีติของผูกู้้ยมืต่อ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาผ่านทางธนาคาร 
  ในกรณีผู้กู้ยมืพกิารหรอืทุพพลภาพ หนี้ตามสญัญากู้ยมืเงนิจะเป็นอนัระงบัไป โดยให้
ยืน่เอกสารต่อ บมจ. ธนาคารกรงุไทย เพื่อเสนอกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พจิารณาระงบั 
การเรยีกใหช้ าระหนี้ตามสญัญา ดงันี้ 
  1)  ส าเนาสมดุประจ าตวัคนพกิาร 
  2)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูกู้ย้มืและผูค้ ้าประกนั 
  3)  ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูกู้ย้มืและผูค้ ้าประกนั 
  4)  รายงานการตรวจทางการแพทย ์
  5)  ใบรบัรองแพทย ์
  ส าเนาเอกสารทุกฉบบัต้องรบัรองส าเนาถูกต้องจากผู้กู้ยมื ผูค้ ้าประกนั หรอืผู้ปกครอง
ทุกฉบบั 
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2.4  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ 
 
  ในการศึกษาความหมายของการบรหิารและการบรหิารจดัการ ควรท าความเข้าใจ
แนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคอื สบืเนื่องจากมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ซึ่ง
หมายถงึ มนุษยโ์ดยธรรมชาตยิ่อมอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเดีย่ว การอยู่รวมกนัเป็น
กลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว ( family) 
เผ่าพนัธุ ์(tribe) ชุมชน (community) สงัคม (society) และประเทศ (country) เมื่อมนุษยอ์ยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มยอ่มเป็นธรรมชาตทิีใ่นแต่ละกลุ่มจะต้องม ี“ ผูน้ ากลุ่ม ” รวมทัง้ม ี“ แนวทางหรอื
วธิกีารควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่ม ” เพื่อใหเ้กดิความสุขและความสงบเรยีบรอ้ย สภาพเช่นนี้ได้
มวีวิฒันาการตลอดมา โดยผูน้ ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดบัประเทศของภาครฐั ในปจัจุบนัอาจ
เรียกว่ า  “ผู้บริหาร ”  ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั ้น  เรียกว่า  การบริหาร 
(administration) หรอื การบรหิารราชการ (public administration) ดว้ยเหตุผลเช่นนี้ มนุษยจ์งึ
ไม่อาจหลกีเลี่ยงการบรหิารหรอืการบรหิารราชการได ้และท าใหก้ล่าวไดอ้ย่างมัน่ใจว่า “ ทีใ่ดมี
ประเทศ ทีน่ัน่ยอ่มมกีารบรหิาร ” (วริชั วริชันิภาวรรณ.  ม.ป.ป.:  1) 
 
  2.4.1  ความหมายของการบริหารจดัการ 
  หนังสือองค์การและการจดัการฉบบัสมบูรณ์ของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2545:  
18 – 19  อา้งถงึใน วนัทนา สุภาพรอด, 2553: 24) ไดร้วบรวม ความหมายของค าว่าการบรหิาร
และการจดัการ ไดด้งันี้ 

1)  ค าว่า การบรหิาร (administration) ใช้ในการบรหิารระดบัสูง โดยเน้นทีก่ารก าหนด
นโยบายที่ส าคญัและการก าหนดแผนของผูบ้รหิารระดบัสูง เป็นค าที่นิยมใช้ในการบรหิารรฐักจิ 
(public administration) หรอืทีน่ิยมใชใ้นหน่วยงานราชการ และค าว่า ผูบ้รหิาร (administrator) 
หมายถงึ ผูบ้รหิารทีท่ างานอยูใ่นองคก์รของรฐั หรอืองคก์รทีไ่มมุ่ง่หวงัก าไร 

2)  ค าว่า การจดัการ (management) จะเน้นการปฏบิตักิารให้เป็นไปตามนโยบายหรอื
แผนที่วางไว้ ซึ่งนิยมใช้ในการจดัการธุรกจิ ส่วนค าว่าผู้จดัการ (manager) หมายถงึ บุคคลใน
องค์กรซึ่งท าหน้าที่รบัผดิชอบต่อกจิกรรมในการบริหารทรพัยากรและกจิการงานอื่นๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวข้ององคก์ร 
  ดงันัน้การบรหิารจดัการ จงึหมายถงึ ชุดของหน้าทีต่่างๆ (a set of functions) ทีก่ าหนด 
ทิศทางในการใช้ทรพัยากรทัง้หลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององคก์ร 
  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2542 อ้างถงึใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 31) ไดใ้ห้
ความหมายของการจดัการว่าหมายถงึ กระบวนการน าเอาทรพัยากรการบรหิารมาใชใ้ห้เกดิการ
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1) การวางแผน (planning) 2) การจัดองค์การ

(organizing) 3) การชี้น า(leading) 4) การควบคุม (controlling) ซึ่งจากความหมายดังกล่าวมีค า 
3 ค า คือ กระบวนการ ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.12 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12   แสดงกระบวนการจัดการ 

แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 อ้างถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 31) 

 
  ศิริอร ขันธหัตถ์ (2539: 2 – 3 อ้างถึงใน มรรษมน บัวภา, 2553: 34) ได้ให้ความหมาย

ของการบริหารและการจัดการว่าหมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนร่วมด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งใช้ได้ทั้งในการบริหารกิจการของรัฐบาล ในส่วนที่เรียกว่า  

รัฐกิจ และเอกชน ในส่วนที่เรียกว่า ธุรกิจ ส่วนค าว่า การจัดการ มีความหมายเช่นเดียวกับ 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ แต่จะมุ่งใช้เฉพาะภาคธุรกิจเท่านั้น 

  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548: 5) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ การบริหารการพัฒนา
แม้กระทั่งการบริหารการบริการ แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่าง

น้อย 3 ส่วน คือ 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/

หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

ราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือ 
การวางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และ การประเมินผล (evaluating) และ 3) มี

จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละ
ค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของ

ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว 

Input 

- คน 

- เงิน 

- วัตถุดิบ 

- วิธีการ 

Process 

- การวางแผน 

- การจัดองค์การ 

- การชี้น า 

- การควบคุม 

Output 

- สินค้า 

- บริการ 



 

66 

การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็น

ต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย 
แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 

ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน  

  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของ
มนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือ

วิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่า
ผู้บริหารและการบริหารจัดการ ตามล าดับ ซึ่งการบริหาร การจัดการ หรือ การบริหารจัดการนั้น

มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรในองค์การปฏิบัติงานได้

บรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการใช้กระบวนการน าทรัพยากรมาใช้
อย่างเหมาะสม 

 

  2.4.2 ความส าคัญของการบริหารจัดการ 

  ในสังคมหน่ึงๆ มนุษย์ย่อมมีพฤติกรรมร่วมกันในอันที่จะกระท าการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของสมาชิกในสังคมมากที่สุด มีการแบ่งงานกันท าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
มีการปรับปรุงการบริหารของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการและข้อเรียกร้องต่างๆ ของประชาชน พยายามหามรรควิธี (means) ที่

จะเป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ฉะนั้นการบริหาร จึงมีความส าคัญ 
ดังน้ี (สมพงษ์ เกษมสิน, 2514: 4 – 5) 

1)  การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันไดัอย่างผาสุก 

2)  จ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลท าให้องค์กรต่างๆ ต้องขยายงานด้าน

การบริหารงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3)  การบริหารเป็นเครื่องมือบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมในด้าน

วิชาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4)  การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญอันจะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 

5)  การบริหารจะช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของ
สังคมในอนาคต 

6)  การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ความส าเร็จของ

การบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง (political 
socio-cultural factors environment) อยู่เป็นอันมาก 
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7)  การบรหิารมลีกัษณะต้องใช้การวนิิจฉัยสัง่การเป็นเครื่องมอื ซึ่งนักบรหิารจะต้อง
ค านึงถึงปจัจยัแวดล้อมต่างๆ และการวินิจฉัยสัง่การนี้ เองที่เปีนเครื่องมือแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนกับรหิารและความเจรญิเตบิโตของการบรหิาร 

8)  ชวีติประจ าวนัของมนุษยไ์มว่่าในครอบครวัหรอืส านักงานยอมมสี่วนเกี่ยวพนักบัการ
บรหิารเสมอ ดงันัน้การบรหิารจงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการทีจ่ะด ารงชพีอย่างสงบสุข
ในสงัคม 

9)  การบรหิารกบัการเมอืงเป็นสิง่ทีค่วบคู่กนัอย่างแยกไม่ออก ฉะนัน้การศกึษาจงึต้อง 
ค านึงถงึสภาพทางการเมอืงดว้ย 

นอกจากความส าคัญของการบริหารข้างต้นที่กล่าวมา ความส าคัญโดยทัว่ไปของ 
การบรหิารจดัการนัน้ก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ (ปรชีา แดงโรจน์, 2538: 40 อ้างถงึใน วรรณาภา  
ทองแดง, 2551: 35) 

1)  ประโยชน์ในการท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายโดยถอืหลกัประหยดั แต่ไดผ้ลผลติสงู 
2)  ประโยชน์ในการท าใหเ้กดิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของงาน คอื ไดผ้ลงานตาม

ความคาดหมายและประโยชน์สงูสุด 
3)  ประโยชน์ในการเป็นเครือ่งชีถ้งึความเจรญิ หรอืความเสื่อมขององคก์ารในอนาคต 
4)  ประโยชน์ในการอาศยัหลกัการบรหิารจดัการ มาใชป้รบัปรงุงานใหม้ปีระสทิธภิาพใน

การแขง่ขนั 
5)  ประโยชน์ในการพยงุและส่งเสรมิฐานะทางเศรษฐกจิของชาตโิดยส่วนรวม 

 
  2.4.3  หลกัการบริหารจดัการทัว่ไป 
  หลกัและวธิกีารบรหิารในองคก์ารโดยทัว่ไป มอียูห่ลายแบบ แต่ส่วนใหญ่มาจากรากฐาน
ของทฤษฎอีงคก์ารตามแนวคดิของ Henri Fayol (1916 อ้างถงึใน มฆัวาฬ สุวรรณเรอืง, 2536: 
54 – 56) หรอือาจเรยีกว่าเป็นหลกัของการบรหิารทัว่ไป (general principle of management) 
ซึง่มอียู ่14 ประการ ดงันี้ 

1)  การแบ่งงานกนัท า (division of work) คอื การท างานตามความช านาญเฉพาะ เป็น
การท าตามความสามารถของแต่ละบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดผลงานที่มปีระสทิธภิาพ
มากทีส่ดุ 

2)  อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบ (authority and responsibility) เป็นการก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการปฏบิตัิงานให้สอดคล้องตามระดบัความรบัผดิชอบของบุคคล เป็นปจัจยั
ส าคัญในการสัง่งานและการบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอ านาจหน้าที่จะต้องม ี
ความสมัพนัธก์บัความรบัผดิชอบดว้ยเสมอ ดงัค ากล่าวทีว่่า “ Wherever authority is, exercise 
responsibility arises ” หรอือ านาจหน้าทีค่วรมเีท่ากบัความรบัผดิชอบ “ Authority should be 
equal to responsibility ” 
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3)  ระเบยีบวนิยั (discipline) การท างานตอ้งเป็นไปอย่างมรีะเบยีบต้องมกีารตกลง หรอื
ก าหนดให้ชัดเจนว่า สิ่งใดที่ผู้ปฏิบัติงานควรประพฤติหรืองดเว้นการประพฤติ โดยจะต้อง 
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดหรอืข้อตกลงนัน้ ซึ่งหลกัการนี้จะใช้ได้ผลต่อเมื่อมกีารปกครองที่ดีใน 
ทุกระดบั ระเบยีบวนิยัดงักล่าวมคีวามชดัเจน ยุตธิรรม คนส่วนใหญ่ยอมรบั มคีวามเป็นธรรมใน
การรกัษาระเบยีบวนิยั การตดัสนิขอ้พพิาทและการลงโทษทีเ่หมาะสม 

4)  เอกภาพในการบงัคบับญัชา (unity of command) ผูป้ฏบิตังิานต้องทราบว่าใครเป็น
ผู้มีอ านาจและมีหน้าที่ร ับผิดชอบโดยตรงที่จะรับค าสัง่หรือแกัปญัหา โดยทัว่ไปถือว่า
ผูป้ฏบิตังิานควรไดร้บัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดยีว เพื่อจะไดไ้ม่เกดิความสบัสนในการ
ท างานซึง่จะเป็นการลดความขดัแย้งระหว่างแผนกต่างๆ หรอืระหว่างบุคคลทีท่ างานร่วมกนัอกี
ดว้ย 

5)  เอกภาพในการอ านวยการ (unity of direction) คอื กจิกรรมต่างๆ ของกลุ่ม จะต้อง
มเีป้าหมายหรอืจดุรว่มอนัเดยีวกนัสอดคลอ้งตามแผนงานรวมกนั การสัง่งานต้องไม่ซ ้าซอ้นหรอื
กา้วก่ายกนั เพราะอาจจะท าใหเ้กดิความสบัสนวุ่นวายได้ 

6)  ไม่ถอืประโยชน์ส่วนตวัเหนือส่วนรวม (subordination of individual to general 
interest) ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งค านึงถงึประโยชน์ขององคก์ารก่อนเป้าหมายและผลประโยชน์ ของ
องคก์ารจะตอ้งอยูเ่หนือสิง่อื่นใด 

7)  ผลประโยชน์ตอบแทน (remuneration of personnel) เมื่อมกีารท างานย่อมต้องมี
ค่าตอบแทนและผลตอบแทนโดยจะต้องเป็นไปอย่างยุตธิรรมทีสุ่ดโดยค านึงถงึสภาพแวดล้อม 
เช่น ค่าครองชพี ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทัง้ฐานะทางเศรษฐกจิขององคก์าร เพื่อให้
เกดิความพอใจของทัง้องคก์ารและบุคคล 

8)  การรวมอ านาจไว้ทีศู่นยก์ลาง (centralization) เป็นการรวมงานทีม่ลีกัษณะของการ 
บรกิารทีเ่หมอืนๆกนัและน ามาขึน้ไวก้บัศูนยก์ลางเดยีวกัน โดยมกีารกระจายอ านาจทีเ่หมาะสม
เพื่อใหส้่วนบรหิารไดค้วบคุมหน่วยต่างๆ ภายในองคก์ารไดพ้อสมควร 

9)  สายการบงัคบับญัชา (scalar chain) มสีายการบงัคบับญัชาทีล่ดหลัน่กนั นับตัง้แต่ผู้
มอี านาจสูงสุดลงมาถึงบุคลากรระดบัต ่าสุดในองค์กร อนัจะเป็นผลต่อเอกภาพของการบงัคบั
บญัชา คอื ผูบ้งัคบับญัชามอี านาจสัง่การต่อเจา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมาจนถงึระดบัต ่าสดุได ้ 

10)  การออกค าสัง่ (order) เป็นการจดัระเบยีบตวับุคคลหรอืสิง่ของต่างๆ ในการท างาน 
ผูบ้รหิารจะต้องก าหนดลกัษณะงาน ขอบเขตงาน มกีารจดัผงัขององคก์าร (organization chart) 
สรา้งแบบแผนทางสงัคม เพื่อจดัใหบุ้คคลและวตัถุสิง่ของในการท างานเกดิความเหมาะสมและ
เกดิความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

11)  ความเสมอภาค (equity) ผู้บรหิารจะต้องมคีวามเป็นธรรม เสมอภาค และปฏบิตัิ
ต่อผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาอยา่งยตุธิรรม ไมม่กีารเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั 
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12)  ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าทีก่ารท างาน (stability of tenure) ผูท้ างานจะต้องรบั
หลกัประกนัหรอืสญัญาว่าจะไม่ถูกใหอ้อกจากงานก่อนครบก าหนดการทดลองปฏบิตังิาน ทัง้นี้
เพื่อใหโ้อกาสศกึษางานอยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ  

13)  ความคิดริเริ่ม ( initiative) มกีารน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ เข้ามา
ปรบัปรุงการบรหิารงานให้ทนัสมยัและกาัวหน้าอยู่เสมอ รวมถงึในแง่ทีว่่าผู้บงัคบับญัชาจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาแสดงความคดิเห็นและเสนอข้อบกพร่องที่มอียู่ในองค์การเพื่อ
แกไ้ขใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

14)  ความสามคัคจีงรกัภกัดต่ีอองคก์าร (esprit de corps or harmony) ทุกคนใน
องค์การต้องมคีวามสามคัคกีลมเกลยีวร่วมแรงร่วมใจในการท างานหรอืมกีารท างานเป็นทีม 
(team work)  
 
  2.4.4  กระบวนการบริหาร 
  กระบวนการบรหิารเป็นแนวทาง เทคนิค หรอืวธิกีารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการปฏบิตัภิารกจิ
ใหป้ระสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งทราบ 
กระบวนการบรหิารไวใ้หแ้ม่นย า และให้ความรูค้วามสมัพนัธ์ของกระบวนการเหล่านัน้เพื่อจะ
สามารถเลอืกใชไ้ดถู้กตอ้ง (นพพงษ์ บุญจติราดุลย,์ 2543: 39 อา้งถงึใน มรรษมน บวัภา, 2553: 
36) 
  Gulick and Urwick (1937 อ้างถงึใน ยงยุทธ เกษสาคร, 2551: 25 – 26) ไดก้ล่าวถงึ
กระบวนการบรหิารไว ้7 ประการคอื POSCORB ประกอบดว้ย   

1)  การวางแผน (Planning) หมายถงึ การวางโครงการกวา้งๆ โดยคดิว่ามงีานอะไรบา้ง
ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามความส าเรจ็แลว้วางแนวปฏบิตัแิละจุดประสงคข์องการปฏบิตังิานนัน้ๆ  ก่อน
ลงมอืปฏบิตักิาร 

2)  การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถงึ การจดัรปูเคา้โครงการบรหิาร และก าหนด
อ านาจหน้าทีข่องหน่วยงานย่อยหรอืต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานใหช้ดัเจนและวธิตีดิต่องาน
สมัพนัธต์ามล าดบัชัน้แห่งอ านาจหน้าทีส่งูต ่าลดหลัน่กนัไป 

3)  การจดัหาและพฒันาบุคลากร (Staffing) หมายถงึ การบรหิารงานเกี่ยวกบับุคคล
หรอืเจา้หน้าทีทุ่กประเภทของหน่วยงาน การคดัเลอืกบุคคล การบรรจุแต่งตัง้ การฝึกอบรม
พฒันาบุคลากรทีบ่รรจุแต่งตัง้ การบ ารุงขวญั การเลื่อนขัน้และลดขัน้ ตลอดจน การพจิารณาให้
พน้จากงาน การบ ารงุรกัษาสภาพการท างานทีด่แีละมปีระสทิธภิาพให้คงอยูต่ลอดไป 

4)  การวนิิจฉัยค าสัง่ (Directing) หมายถงึ หลงัจากไดว้เิคราะหแ์ละพจิารณางานโดย
รอบคอบแลว้ มกีารวนิิจฉัยสัง่การแลว้ กต็้องมกีารตดิตามดูแล ใหม้กีารปฏบิตังิานตามค าสัง่
นัน้ๆ ในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน 



 
70 

5)  การประสานงาน (Co-ordination) หมายถงึ การสื่อสมัพนัธก์บัหน่วยงานย่อยหรอื
บุคลากรต าแหน่งต่างๆ ภายในองคก์าร ทัง้นี้เพื่อให้การท างานเกดิความมปีระสทิธภิาพและมี
ประสทิธผิล 

6)  การรายงาน (Reporting) หมายถงึ การเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้เบือ้งบนและเบือ้งล่าง เพื่อใหท้ราบความก้าวหน้า
ทุกระยะ และเพื่อใหเ้กดิความสะดวกแก่การประสานงานกบัหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้มกีารบนัทกึ
ไวเ้ป็นหลกัฐานเกีย่วกบัการท างานทุกระยะ 

7)  งบประมาณ (Budgeting) หมายถงึ การวางแผนหรอืโครงการใชจ้่ายเงนิ การจดัท า
งบประมาณ และการควบคุมการใชจ้า่ยเงนิโดยรอบคอบรดักุม 
  Gregg (1976 อ้างถงึใน กาญจนา ไชยรตัน์, 2547: 23) ไดน้ ารายงานของกระบวนการ
บรหิารตามความเหน็ของนักวชิาการบรหิารการศกึษาส่วนใหญ่ 35 ราย มาวเิคราะหเ์พราะเหน็
ว่ามหีลายรายการทีซ่ ้าซอ้นกนั ต่างกนัเฉพาะรปูศพัทเ์ท่านัน้ แลว้สรุปว่า ความจรงิกระบวนการ
ทัง้หมดมตีวัประกอบเพยีง 7 ประการเท่านัน้ คอื   

1)  การตดัสนิใจสัง่การ (Decision Making) 
2)  การวางแผน (Planning) 
3)  การก าหนดอ านาจหน้าที ่(Organizating) 
4)  การเสนอรายงาน (Communicating) 
5)  การใชอ้ทิธพิล (Influencing) 
6)  การประสานงาน (Co-Ordination) 
7)  การประเมนิผลงาน (Evaluation) 

 
2.5  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้ความเข้าใจ 
 
  2.5.1  ความหมายของความรู้ความเข้าใจ   

Bloom (n.d. อา้งถงึใน ยงยุทธ เจรญิรตัน์, 2545: 19) ไดอ้ธบิายความหมายของความรู้
ความเขา้ใจไวว้่า ความรู ้หมายถงึ พฤตกิรรมและสถานการณ์ต่างๆ ซึง่เน้นการจดจ าไม่ว่าจะ
เป็นการระลกึถึงหรอืระลกึได้ก็ตาม เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอนัเนื่องมาจากการเรยีนรู้โดย
เริม่ตน้จากการรวบรวมสาระต่างๆ เหล่านัน้ จนกระทัง่พฒันาไปสู่ข ัน้ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้
ต่อไป โดยความรูอ้าจแยกออกเป็น ความรูเ้ฉพาะสิง่ ความรูใ้นเรือ่งระเบยีบการ และความรูเ้รื่อง
สากล เป็นต้น ส่วนความเขา้ใจนัน้ หมายถงึ ความสามารถทางปญัญาและทกัษะอนัประกอบ 
ดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) การแปลความ หมายถงึ ความสามารถที่จะให้
ความหมายของค า 2) การตคีวาม หมายถงึ ความสามารถในการเขา้ใจความหมายของการคดิ 
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3) การประเมนิค่า หมายถงึ ความสามารถในการคาดคะเนถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากการกระท า 
ดงันัน้ บุคคลจะมคีวามเขา้ใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้สามนี้ 
  ประภาเพญ็ สุวรรณ (2520: 16) ไดก้ล่าวถงึความรูไ้วว้่า ความรูใ้นทีน่ี้เป็นพฤตกิรรม
เบือ้งต้น ซึง่ผูเ้รยีนเพยีงแต่จ าได้ อาจจะโดยการนึกไดห้รอืการมองเหน็ไดย้นิกจ็ าได้ ความรูใ้น
ขัน้นี้ ไดแ้ก่ ความรูเ้กี่ยวกบัค าจ ากดัความ ขอ้เทจ็จรงิ ทฤษฎ ีกฎ โครงสรา้งวธิกีารแก้ปญัหา 
มาตรฐาน เป็นต้น จะเหน็ว่าการจ าไดห้รอืระลกึไดน้ี้ไม่ไดใ้ชก้ระบวนการของการใชค้วามคดิที่
ซบัซอ้น หรอือาจกล่าวไดว้่าไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถของสมองมากนกั ซึง่เป็นระดบัของพฤตกิรรม
ขัน้ตน้ 
  ส่วนความเขา้ใจ หมายถงึ เมือ่บุคคลไดม้ปีระสบการณ์กบัข่าวสารหนึ่งๆ อาจจะโดยการ
ได้ฟงั ได้อ่าน หรอืได้เขยีน ซึ่งเป็นที่คาดว่าบุคคลนัน้จะท าความเข้าใจกบัข่าวสารนัน้ๆ  
โดยความเขา้ใจน้ีอาจจะแสดงออกในรปูของทกัษะหรอืความสามารถต่อไปนี้ 

1)  การแปลความ หมายถงึ ความสามารถในการบรรยายเกี่ยวกบัข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้
ค าพดูของตนเอง ซึง่ออกมาในรปูแบบทีแ่ตกต่างจากเดมิหรอืออกมาในภาษาอื่น แต่ความหมาย
ยงัคงเหมอืนเดมิ 

2)  การใหค้วามหมาย หมายถงึ การใหค้วามหมายต่อสิง่ต่างๆ หรอืข่าวสารต่างๆ ซึง่
ออกมาในรปูความคดิเหน็ขอ้สรปุตามทีบุ่คคลนัน้เขา้ใจ 

3)  การคาดคะเน หมายถงึ ความสามารถในการตัง้ความหมายหรอืคาดหวงัว่าอะไรจะ
เกิดขึ้น ซึ่งความสามารถนี้จะเกิดจากความเข้าใจสภาพการณ์และแนวโน้มที่อธิบายไว้ใน
ขา่วสารนัน้ๆ 

วนิัย วงษ์ใหญ่  (2523: 130 อ้างถงึใน ศรศีกัดิ ์ จงศริ,ิ 2545: 32)  ไดใ้หค้วามหมายว่า 
ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมเบื้องต้นที่ผู้เรยีนสามารถจ าได้ระลึกได้ โดยการมองเห็น ได้ยนิ  
ความรูใ้นขอ้เทจ็จรงิ กฎเกณฑ ์ ค าจ ากดัความ  เป็นตน้  

ไพศาล หวงัพานิช (2526: 105 อ้างถงึใน ชนาทปิ อ่อนหวาน, 2553: 41) ได้ให้
ความหมายของความเขา้ใจว่า หมายถงึ ความสามารถในการน าความรูค้วามเขา้ใจ ไปดดัแปลง
ปรบัปรุงเพื่อให้สามารถจบัใจความ อธบิาย หรอืเปรยีบเทียบ สรุปใจความ เรื่องราว ความ
คดิเหน็ ขอ้เทจ็จรงิต่างๆได้ บุคคลที่มคีวามเขา้ใจในสิง่ใดจะสามารถแปลความหมาย ตคีวาม 
หรอืขยายความเกีย่วกบัสิง่นัน้ได ้  

รตัตกิรณ์ จงวศิาล (2535: 49) กล่าวว่า ความรู ้หมายถงึ ขอ้มลูและขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ที่
ไดร้บัและสะสมไวใ้นรปูของการจ า  
  จากความหมายของความรู้ความเข้าใจที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความรู ้
ความเขา้ใจ หมายถงึ การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ความสนใจและใส่ใจกบัขอ้มลูต่างๆ 
ที่บุคคลได้เก็บไว้ในสมอง โดยสามารถน าออกมาใช้ในการให้ข้อมูล ให้ความหมาย อธบิาย 
จดัล าดบั หรอืเปรยีบเทยีบขอ้เทจ็จรงิต่างๆได ้
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  2.5.2  ระดบัของความรู้ 
  ในปี1956 Bloom และคณะ ไดเ้สนอแนวคดิว่าความรูค้ ือความสามารถทางพุทธปิญัญา 
โดยประกอบดว้ย ความรู ้ความสามารถและทกัษะต่างๆ ทางสมอง โดยแบ่งเป็น 6 ขัน้ ซึง่เรยีง
จากพฤติกรรมที่แสดงถึงระดบัความรู้ข ัน้ต ่าที่ไม่ซบัซ้อน ขึน้ไปสู่ระดบัความรู้ข ัน้สูงที่ซบัซ้อน 
ดงันี้ (ไสว เลีย่มแกว้, 2528: 119 อา้งถงึใน ศรศีกัดิ ์จงศริ,ิ 2545: 33 – 39)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13   แสดงระดบัของความรู ้
แหล่งท่ีมา: ไสว เลีย่มแกว้, 2528: 119 อา้งถงึใน ศรศีกัดิ ์จงศริ,ิ 2545: 33 – 39. 
  
  การจ าแนกพุทธปิญัญาออกเป็นระดบัความรูท้ ัง้ 6 ขัน้นัน้ Bloom และคณะ ไดแ้จกแจง
รายละเอยีดในแต่ละขัน้ โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ (วนัทนี เตชะคุณารกัษ์, 2541: 19 – 20)   

1)  ความรู ้ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่น้นถงึความจ าและการระลกึไดต่้อความคดิ ปรากฏการณ์
ต่างๆ เป็นความจ าทีเ่ริม่จากสิง่งา่ยๆ ไปจนถงึความจ าทียุ่ง่ยาก ซบัซอ้น ซึง่แบ่งความรูอ้อกเป็น
ประเภทต่างๆ ดงันี้ 

(1)  ความรูเ้กีย่วกบัเนื้อหาวชิาโดยเฉพาะ ไดแ้ก่  
      1)  ความรูเ้กีย่วกบัความหมายของค าต่างๆ 
           2)  ความรูเ้กีย่วกบัความจรงิต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ เวลา เหตุการณ์ บุคคล 

สถานที ่เป็นตน้ 
   (2)  ความรูเ้กีย่วกบัวธิแีละการด าเนินงานทีเ่กีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งโดยเฉพาะ 
        1)  ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะแบบแผนต่าง ๆ 

     2)  ความรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มและการจดัล าดบั 
     3)  ความรูเ้กีย่วกบัการจ าแนกและแบ่งประเภทของสิง่ต่างๆ 
     4)  ความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบ วธิกีารด าเนินงานของสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

6.  การประเมนิค่า 

5.  การสงัเคราะห ์

4.  การวเิคราะห ์

 3.  การน าไปใช ้

 2.  ความเขา้ใจ 

 1.  ความรู ้

 

ทกัษะทาง

สตปิญัญา 

 

ระดบัสงู 

ซบัซอ้น 

 

ระดบัต ่า 

ไมซ่บัซอ้น 
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(3)  ความรูเ้กีย่วกบัการรวบรวมแนวความคดิและโครงสรา้งของสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
1)  ความรูเ้กี่ยวกบักฎและการใชก้ฎนี้ในการบรรยายคุณค่า พยากรณ์ 

หรอืตคีวามหมายของสิง่ทีเ่ราสงัเกตเหน็ 
2)  ความรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละโครงสรา้ง 

2)  ความเขา้ใจ เป็นความสามารถทางสตปิญัญาในการขยายความรูใ้หไ้กลออกไปจาก
เดมิอยา่งสมเหตุสมผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

(1)  การแปล ไดแ้ก่ การทีแ่ต่ละบุคคลสามารถเขา้ใจเหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่าง 
ถูกตอ้งโดยสามารถอธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจดว้ยค าพูดหรอืแปลความหมายใหผู้้อื่นเขา้ใจดว้ยความ
เขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

(2)  การตคีวาม เป็นการอธบิาย หรอืเรยีบเรยีงเนื้อหานัน้เสยีใหมใ่หเ้ขา้ใจง่าย  
(3)  การสรุปเพื่อท านาย เป็นความสามารถในการเสนอแนวทางเพื่อบอก

แนวโน้ม และผลต่างๆ ทีจ่ะตามมา เป็นการขยายความคดิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตี อนาคต หรอื
เงือ่นไขอนัใกลท้ีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ 

3)  การน าไปใช ้เป็นความสามารถในการน าความรูไ้ปใช้ ซึง่จะต้องอาศยัความสามารถ 
หรอืทกัษะทางด้านความเข้าใจดังกล่าวมาแล้ว การน าความรู้ไปใช้นี้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
การแกป้ญัหานัน่เอง 

4)  การวเิคราะห์ เป็นความสามารถในการพจิารณาแยกแยะวตัถุหรอืเนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อยที่มคีวามสมัพนัธ์กนัและพจิารณาเสาะหาความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆ ว่าประกอบเขา้
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 

(1)  การวเิคราะหส์่วนประกอบต่าง ๆ 
(2)  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประกอบนัน้ 
(3)  การวเิคราะหห์ลกั หรอืวธิกีารรวบรวมส่วนประกอบต่างๆ เหล่านัน้ 

5)  การสงัเคราะห์ เป็นความสามารถในการรวมส่วนประกอบย่อยๆ หรอืส่วนใหญ่ๆ 
เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นเรื่องเดยีวกนั เป็นกระบวนการที่ต้องใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ ซึง่แบ่งออกเป็น
ลกัษณะยอ่ยๆดงันี้ 

(1)  การกระท าทีเ่ป็นสื่อใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความหมาย 
(2)  การกระท าทีเ่กีย่วกบัแผนงานหรอืขอ้เสนอตามวธิกีารต่างๆ 
(3)  การพฒันาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประกอบต่างๆ ส่วนประกอบเหล่านัน้

รวมกนัไดโ้ดยอาศยัความสมัพนัธอ์ะไรทีส่ าคญั 
6)  การประเมนิค่า เป็นการตัดสินคุณค่าในสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมายไว้ โดยมกีาร

ก าหนดเกณฑท์ี่แน่นอนเป็นฐานในการพจิารณาตดัสนิ การประเมนิค่าเป็นขัน้ของพฒันาการ
ทางความคดิที่สูงสุดของพุทธลิกัษณะ และเป็นความสามารถที่ต้องใช้ทัง้ความรู้ ความเข้าใจ 
การน าไปใช ้การวเิคราะห ์และการสงัเคราะห ์เขา้มารว่มพจิารณาในการประเมนิผล  
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   2.5.3  การวดัความรู้ 
รตัตกิรณ์  จงวศิาล (2535: 51) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดัความรู ้คอื ความสามารถในการ

ระลกึถงึเรื่องราวขอ้เทจ็จรงิและประสบการณ์ต่างๆ หรอืเป็นการวดัการระลกึถงึประสบการณ์
เดิมที่บุคคลได้ร ับจากค าสอนหรือการบอกกล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทัง้ต าราจาก
สิง่แวดลอ้มต่างๆ ดว้ยค าถามวดัความรูแ้บ่งออกเป็น 3 ชนิด คอื 

1)  ถามความรูใ้นเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอยีดของเนื้อหา ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ของ
เรือ่งราวทัง้หลาย ประกอบดว้ยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศพัทแ์ละนิยาม กฎและความจรงิหรอื
รายละเอยีดเนื้อหาต่างๆ 

2)  ความรูใ้นวธิกีาร เป็นการถามวธิกีารปฏบิตัต่ิางๆ แบบแผน ประเพณี ขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิทัง้หลาย เช่น ถามระเบยีบแบบแผน ล าดบัขัน้ตอนและแนวโน้ม การจดัประเภทและ
หลกัเกณฑต่์างๆ 

3)  ถามความรูร้วบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าขอ้สรุปหรอืหลกัการของ
เรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะ เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลกัหรอืหวัใจของ
เนื้อหานัน้ๆ 
  รววีรรณ ชนิะตระกูล (2533: 38 – 41 อ้างถงึใน ชนาทปิ อ่อนหวาน, 2553: 43 – 44) 
ไดก้ล่าวไวว้่า การสรา้งแบบทดสอบเพื่อเป็นเครือ่งมอืวดัพฤตกิรรมดา้นความรู ้ความจ า ทีเ่ป็นที่
รูจ้กัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1)  แบบอตันัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้สอบเขยีนตอบ เป็นการยากที่จะควบคุมการตอบ
ของผูส้อบได ้แบบทดสอบชนิดน้ียงัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 

(1)  แบบทดสอบทีไ่ม่จ ากดัค าตอบ (Essay – extended response) หมายถงึ 
แบบทดสอบทีผู่ต้อบมสีทิธใินการตอบอยา่งเสร ี

(2)  แบบทดสอบที่จ ากดัค าตอบ (Essay  – restricted response) หมายถงึ 
แบบทดสอบทีผู่ต้อบมสีทิธใินการตอบจ ากดั 

(3)  แบบทดสอบแบบตอบสัน้ๆ (Short – answer) หมายถึง แบบทดสอบที่
ตอ้งการค าตอบทีเ่ป็นวลเีท่านัน้ 

(4)  แบบทดสอบแบบใหเ้ตมิค าสมบรูณ์ หมายถงึ แบบทดสอบทีต่อ้งการใหเ้ตมิ
ค าตอบ 

2)  แบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มรีปูแบบ (Structure) มากที่สุด สามารถใช้วดัผลได้
แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

(1)  แบบถูกผดิ (True – False) ค าถามชนิดนี้ถามถงึความจรงิ หรอืหลกัการ 
กฎเกณฑต่์างๆ และการตคีวาม 
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(2)  แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching) ลกัษณะของแบบทดสอบม ี2 คอลมัน์
โดยคอลมัน์หนึ่งเป็นชุดค าถาม อีกคอลมัน์หนึ่งเป็นชุดค าตอบ ผู้ตอบจะต้องเลือกค าตอบที่
ถูกตอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัค าถาม 

(3)  แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ (Multiple Choice)  แบบทดสอบลกัษณะนี้จะ
ประกอบดว้ยส่วนโจทย ์และ ส่วนตวัเลอืก  แบบทดสอบลกัษณะนี้จะวดัความสามารถของสมอง
ได้ตัง้แต่ขัน้ต ่ าจนถึงขัน้สูง โดยค าตอบในตัวเลือกนั ้นจะมีข้อถูกอยู่ เพีย งข้อเดียว เป็น
แบบทดสอบทีน่ิยมใชก้นัมาก 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ในการสร้างเครื่องมอืเพื่อวดัความรู้ความเข้าใจ
จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกบันิยาม หลกัการ ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความรู้ความเข้าใจใน  
รายเอียดและหลกัเกณฑท์ัว่ไปของโครงการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา โดยผู้ศึกษาใช้
แบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นปรนัยแบบถูกผดิ (True – False) โดยถามถงึเนื้อหาของกองทุน
เงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ในส่วนของหลกัการ วธิกีาร หลกัเกณฑต่์างๆ และการตคีวาม ซึง่จะ
ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวดัความรูค้วามเขา้ใจ 

 
2.6  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ  
 
  2.6.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

Tiffin และ Mccormick (1917: 322 อ้างถงึใน รวมบุญ อาจวงษ์, 2548: 16) กล่าวว่า  
ความพงึพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษยท์ี่ตัง้อยู่บนความต้องการพื้นฐาน (Basic need) โดยมี
ความเกี่ยวขอ้งกนัอย่างใกลช้ดิกบัผลสมัฤทธิแ์ละสิง่จงูใจ (Incentive) โดยพยายามหลกีเลีย่งสิง่
ทีไ่มต่อ้งการ 

Morse (1958 อ้างถงึใน ทวิากร เหล่าลอืชา, 2546: 37) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ความพึงพอใจว่าหมายถึง สิง่ใดก็ตามที่สามารถลดความตึงเครยีดของมนุษย์ให้น้อยลงและ
ความตงึเครยีดเหล่านัน้เป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย ์เมื่อมนุษยม์คีวามต้องการมาก 
กจ็ะเกดิปฏกิริยิาเรยีกรอ้ง เมื่อใดความต้องการได้รบัการตอบสนองความตงึเครยีดก็จะน้อยลง
หรอืหมดไปท าใหเ้กดิความพงึพอใจ    

Vroom (1964 อ้างถงึใน ณฏัฐมิา มากชู, 2545: 28) ไดก้ล่าวถงึค าจ ากดัความของ 
ความพงึพอใจไวว้่า ทศันคต ิและความพงึพอใจในสิง่หนึ่งสามารถใชแ้ทนกนัได้ เพราะทัง้สองค า
นี้จะหมายถงึผลที่ได้จากการที่บุคคลเขา้ไปมสี่วนร่วมในสิง่นัน้ ทศันคตใินด้านบวกจะแสดงให้
เหน็ถงึสภาพของ ความพงึพอใจในสิง่นัน้ และทศันคตใินดา้นลบจะแสดงใหเ้หน็ถงึสภาพความ
ไมพ่งึพอใจในสิง่นัน้   
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Shelly (1975: 252 – 278 อ้างถงึใน ขวญัเรอืน วงษ์มณี, 2547: 14) ไดก้ล่าวไวว้่า
ความพงึพอใจ คอื ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สกึสองแบบของมนุษย์ คอื ความรู้สกึทางบวกและ
ความรู้สกึทางลบ ซึ่งความรูส้กึทุกชนิดของมนุษยจ์ะอยู่ ในสองแบบนี้ ความรู้สกึทางบวก คอื 
ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้แลว้จะท าใหม้คีวามสุข ส่วนความรูส้กึทางลบ คอื ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้แลว้จะ
ท าให้เกิดความไม่สบายใจ ความรู้สกึสองแบบนี้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างสลบัซบัซ้อน ระบบ
ความสมัพนัธ์ของความรูส้กึทัง้สองเรยีกว่า ระบบความพงึพอใจ ความคดิเหน็หรอืความพอใจ
ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทรพัยากร (Resource) หรอืสิง่เรา้ (Stimuli) การวเิคราะหร์ะบบความพงึพอใจ 
คอื การศกึษาทรพัยากรหรอืสิง่เรา้ว่าแบบใดทีต่อ้งการจะท าใหเ้กดิความพงึพอใจของมนุษย ์

พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า พอใจ 
ว่าหมายถงึ สมใจ ชอบใจ ส่วนค าว่า ความพงึพอใจ หรอื ความพอใจ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษ
ว่า Satisfaction ซึง่มคีวามหมายโดยทัว่ๆไปว่า ระดบัความรูส้กึในทางบวกของบุคคลต่อสิง่หนึ่ง
สิง่ใด (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2544: 19 อา้งถงึใน อทติยา จนิดามณ,ี 2553:  16) 

สุพรรณี ไชยอ าพร และ สนิท สมคัรการ (2534: 12 อ้างถงึใน วรรณาภา ทองแดง,  
2551: 60) ไดใ้หค้ าจดัความของความพงึพอใจไวว้่าเป็นสภาพทางจติทีแ่สดงออกถงึความสุขที่
ได้รบัรูว้่าสิง่ที่ตนใฝ่ฝนัหรอืปรารถนา (aspiration) ได้รบัการสนองตอบตามที่ตัง้ความหวงัไว้ 
การที่บุคคลแสดงความพงึพอใจต่อสภาพการด ารงชวีิตของตนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งย่อม 
แสดงว่าชวีติในช่วงเวลานัน้มคีุณภาพทีเ่จา้ของชวีติตอ้งการ 

ชรณิี เดชจนิดา (2538: 17) กล่าวว่าความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืทศันคติ
ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืปจัจยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ความรูส้กึพงึพอใจจะเกดิขึน้ เมื่อ
ความต้องการของบุคคลได้รบัการตอบสนอง หรอืบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหนึ่ง ความรู้สึก
ดงักล่าวจะลดลงหรอืไม่เกดิขึน้ หากความต้องการ หรอืจุดมุ่งหมายนัน้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 
ความรูส้กึทางลบความรูส้กึทางบวก และความสุข มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างสลบัซบัซอ้น และ
ระบบความสมัพนัธข์องความรูส้กึทัง้สามนี้ เรยีกว่า ระบบความพงึพอใจโดยความพงึพอใจจะ
เกดิขึน้เมือ่ระบบความพงึพอใจมคีวามรูส้กึดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ   

มรรษมน บวัภา (2553: 49) ไดใ้หค้วามหมายของความพงึพอใจว่าหมายถงึ อารมณ์ 
ความรูส้กึ หรอืทศันคตทิีด่ทีีบุ่คคลไดร้บัจากปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ ส่งผลใหบุ้คคลนัน้เกดิความพงึ
พอใจ และแสดงออกถงึความยนิด ีและภาคภูมใินการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
  จากความหมายขา้งต้นจงึอาจสรุปได้ว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึที่เกดิจาก
ความต้องการที่มนุษย์คาดหวงัไว้ ถ้าความต้องการได้รบัการตอบสนองตามที่คาดหวงัไว้หรอื
ได้ร ับมากกว่าที่คาดหวังไว้ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  แต่ถ้าความต้องการไม่ได้ร ับ 
การตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวค้วามพงึพอใจกจ็ะไมเ่กดิขึน้ 
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  2.6.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจ 
  ทฤษฎคีวามต้องการตามล าดบัขัน้ของ Maslow กล่าวว่า ความต้องการของคนเราเป็น
จุดเริม่ต้นของกระบวนการจงูใจ และความต้องการของคน โดยมขีอ้สงัเกต ดงันี้ 1) คนเราม ี
ความต้องการทีไ่ม่สิ้นสุด เพราะเมื่อได้รบัการตอบสนองความต้องการอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกดิ 
ความต้องการอย่างอื่นต่อไปไม่มทีีส่ ิน้สุด 2) ความต้องการทีย่งัไม่ไดร้บัการตอบสนองจะท าให้
เกดิการจงูใจทีจ่ะท าพฤตกิรรม ส่วนความต้องการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้จะไม่เกดิการจงูใจ
อกีต่อไป และ 3) ความต้องการของคนจะเป็นล าดบัขัน้ โดยเริม่จากความต้องการพืน้ฐานที่
จ าเป็นไปสู่ความต้องการไปในระดบัทีสู่งขึน้ และความต้องการในระดบัต้นจะเป็นพื้นฐานของ
ความต้องการในระดบัทีสู่งขึน้ไป คนจงึจ าเป็นต้องไดร้บัการตอบสนองความต้องการอย่างเป็น
ล าดบัขัน้จงึจะสามารถพฒันาความต้องการในระดบัทีสู่งขึน้ไปได ้ (Maslow, 1943: 374 – 396 
อา้งถงึใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 63)   
  ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย ์5 ขัน้ตามทฤษฎแีรงจงูใจของ Maslow (1943: 374 – 
396 อา้งถงึใน ณฏัฐมิา มากช,ู 2545: 30) มดีงันี้ 

1)  ความต้องการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบือ้งต้น
เพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น ้า ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค 
ความตอ้งการพกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ 

2)  ความต้องการความปลอดภยัหรอืความมัน่คง (Security or Safety Needs) เมื่อ
ความต้องการทางดา้นร่างกายไดร้บัการตอบสนองตามสมควรแลว้ มนุษยจ์ะมคีวามต้องการใน
ขัน้ต่อไปทีส่งูขึน้คอื ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั หรอืความมัน่คงต่างๆ ความต้องการ
ทางดา้นความปลอดภยั จะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการป้องกนั เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัจากอนัตราย
ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัร่างกาย หรอืความปลอดภยัจากความสูญเสยีทางด้านเศรษฐกิจ ส่วน
ความมัน่คงนัน้ หมายถงึ ความต้องการความมัน่คงในการด ารงชพี เช่น ความมัน่คงในหน้าที่
การงาน และสถานะทางสงัคม 

3)  ความต้องการทางดา้นสงัคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลงัจากที่
ไดร้บัการสนองในสองขัน้ดงักล่าวแลว้ กจ็ะมคีวามตอ้งการขัน้สงูขึน้ คอื ความต้องการทางสงัคม
จะเริม่เป็นสิง่จงูใจที่ส าคญัต่อพฤตกิรรมของคน ความต้องการด้านนี้จะเป็นความต้องการอยู่
รว่มกนัและการไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลอื่น 

4)  ความต้องการทีจ่ะมฐีานะเด่นในสงัคม (Esteem or Status Needs) เป็นขัน้ต่อมา
ของความตอ้งการ โดยเป็นความต้องการทีป่ระกอบดว้ยสิง่ต่างๆ ดงันี้ คอื ความมัน่ใจในตนเอง
ในเรื่องความสามารถ ความรู ้และความส าคญัของตวัเอง รวมทัง้ความต้องการทีจ่ะมฐีานะเด่น
เมื่อเทยีบกบับุคคลอื่น หรอือยากทีจ่ะใหบุ้คคลอื่นยกย่องสรรเสรญิในความรบัผดิชอบต่อหน้าที่
การงานและด ารงต าแหน่งทีส่ าคญัในองคก์าร 
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5)  ความต้องการได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization or Self-Realization) 

ล าดับความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ คือ ความต้องการที่อยากประสบความส าเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่อยากจะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งตาม

ทัศนะของตน 
 นอกจากน้ียังมีทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ซึ่งเสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ 

(Hertzberg’s Two Factor Theory) โดยสรุปว่ามีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานของแต่ละบุคคล กล่าวคือ (สมยศ นาวีการ, 2540: 148 – 
150) 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) 

ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ 

เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน 
ได้แก่ 

(1)  ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างาน
ได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จัก

ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเร็จ

ของงานนั้นๆ 
(2)  การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจาก

ผู้บังคับบัญชา การยอมรับน้ีอาจจะอยู่ในการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจหรือ
การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหน่ึงอย่างใด

บรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 

(3)  ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจ อาศัยความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ มีความท้าทายให้ต้องลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระท าได้ตั้งแต่ต้น

จนจบโดยล าพังแต่ผู้เดียว 
(4)  ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่าง

ใกล้ชิด 

(5)  ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของบุคคลในองค์กร 

การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
2)  ปัจจัยบ ารุงรักษา (Maintenance Factor) 

ปัจจัยบ ารุงรักษา หมายถึง ปัจจัยที่จะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่

ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิด
ความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 
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(1)  เงนิเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืนและการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ๆ 
เป็นทีพ่อใจของบุคลากรในการท างาน 

(2)  โอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่
บุคคลได้รบัการแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยงัหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคล
สามารถไดร้บัความกา้วหน้าในทกัษะวชิาชพีดว้ย 

(3)  ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถงึ
การติดต่อสื่อสารกนัไม่ว่าจะเป็นกิรยิาหรอืวาจาที่แสดงถึงความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถ
ท างานรว่มกนัมคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนัอยา่งด ี

(4)  สถานะของอาชพี หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นอาชพีที่ได้รบัการยอมรบันับถอื
จากสงัคม มเีกยีรต ิและมศีกัดิศ์ร ี

(5)  นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ การจดัการและการบรหิารองค์การ
การตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร 

(6)  สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสยีง 
อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมไปจนถงึลกัษณะของสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอื
ต่างๆ อกีดว้ย 

(7)  ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถงึ ความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ดอีนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจาก
งานในหน้าทีข่องเขาไมม่คีวามสุข และพอใจกบัการท างานในแห่งใหม ่

(8)  ความมัน่คงในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คง
ในการท างาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์าร 

(9)  วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง  ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรอืความยตุธิรรมในการบรหิาร 

ดงันัน้ในการศกึษาทฤษฎแีรงจงูใจของ Herzberg เป็นการศกึษาเพื่อทีจ่ะท าใหท้ราบถงึ
ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจในการท างานว่าม ี2 ปจัจยั คอื ปจัจยัจงูใจ และ ปจัจยับ ารุงรกัษา   
เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในปจัจยัต่างๆ เหล่านี้แล้วก็จะท าให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจใน 
การท างาน ซึ่งเมื่อเกิดแรงจูงใจในการท างานแล้วพวกเขาก็จะท างานโดยไม่เห็นแก่ความ 
เหน็ดเหนื่อย เพื่อความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซึง่เมือ่พวกเขาเกดิความรูส้กึเหล่านี้
แล้วก็จะกลายเป็นความรูส้กึจงรกัภกัดแีละสัง่สมจนกลายเป็นความผูกพนัต่อองค์การต่อไปจน
ไมค่ดิทีจ่ะลาออกไปท างานทีอ่ื่น 
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2.7 แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัจิตส านึก 
 
  2.7.1  ความหมายของจิตส านึก 
  จติส านึกคอืภาวะจติทีต่ื่นและรูต้วัสามารถตอบสนองต่อสิง่เรา้จากประสาทสมัผสัทัง้ห้า 
เป็นสภาพจติใจหรือความรู้สึกนึกคิดชนิดใดชนิดหนึ่งที่เรามีอยู่ที่เราตื่นตัวรู้ตัวตลอดเวลา  
เมือ่ไปพบเหน็กบัเหตุการณ์ใดกส็ามารถแสดงออกมาไดอ้ย่างทนัท่วงท ีจติส านึกเมื่อเกดิขึน้แลว้
กย็ากทีจ่ะจางหายไป (ราชบณัฑติยสถาน, 2524: 81 อา้งถงึใน พชัรา ปทัมสงิห,์ 2550: 10)  

ศกัดิ ์สุทรเสณี (2531: 7 อ้างถงึใน ขวญัชนก ต่วนชื่น, 2551: 13) ไดก้ล่าวว่า จติส านึก
เป็นมติหินึ่งของเจตคต ิซึง่มตินิี้จะมองว่าเจตคตอิยูใ่นสภาวะจติส านึกหรอืจติไรส้ านึก หรอือยู่ใน
ส านึกบางส่วน จงึอาจกล่าวไดว้่า จติส านึกเป็นส่วนหนึ่งของการรบัรูท้างจติใจซึง่เกดิขึน้ก่อนการ
เกดิพฤตกิรรม โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ดา้น คอื ความรู ้ความรูส้กึทางจติใจ และพฤตกิรรม 

บุญสม หรรษาศริพิจน์ (2542: 72 อ้างถงึใน สาธดิา ส าราญรมย,์ 2553: 9) ไดก้ล่าวว่า 
จติส านึก คอื ภาวะทีส่ามารถรบัรูแ้ละเรยีนรูใ้นสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อตนเองและจากสงัคม  เป็นภาวะ
ทีต่ื่นตวัและรูต้วั เกดิขึน้กบัความรูส้กึหรอืรบัรูใ้นสิง่ทีเ่ป็นอยู่และควรจะเป็น  จติส านึกของแต่ละ
บุคคลขึน้อยู่กบัพื้นฐานของจติใจของความรู้ความเป็นผู้มศีลีธรรมของบุคคลนัน้ พื้นฐานของ
จติใจของแต่ละคนขึน้อยู่กบัพืน้ฐานของครอบครวัและสภาพแวดลอ้ม หากว่าครอบครวัมคีวาม
อบอุ่นและสามารถเป็นที่ปรกึษาที่ดต่ีอสมาชิกในครอบครวั สมาชกิในครอบครวัก็จะเป็นผู้มี
ความมัน่คงในจติใจ และเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมได ้

สุพจน์ ทรายแกว้ (2545: 45 – 57) ไดใ้หค้วามหมายของจติส านึกว่า จติส านึก หมายถงึ 
สภาวะจติใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึ ความคดิ ความปรารถนาต่างๆ สภาวะจติใจดงักล่าวเกดิ 
การรบัรู ้ซึง่มคีวามหมายเหมอืนกนักบัค าว่า การรูต้วั เป็นการประเมนิค่า การเหน็ความส าคญั 
ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ด้มาจากทศันคติ (attitude) ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) ความเหน็ 
(opinion) ความสนใจ (interests) ของบุคคล ค าว่า จติส านึก เป็นค ามคีวามหมายใกลเ้คยีงทีสุ่ด
กบัค าว่า ความเชื่อ (beliefs) ซึง่เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการรวบรวมและสมัพนัธก์นัของประสบการณ์ 
ท าหน้าทีป่ระเมนิค่าจติใจว่าสิง่ใดเป็นสิง่ส าคญั หากปราศจากความเชื่อและประสบการณ์ต่างๆ 
ที่คนมอียู่นัน้ก็จะอยู่เพยีงในความทรงจ า ไม่มสี่วนใดมคีวามส าคญัเด่นชดัขึ้นมา แต่หากว่า
ประเมนิค่าแลว้มคีวามตระหนกัถงึความส าคญัทีม่ต่ีอสิง่นัน้ แสดงว่าจติส านึกถงึสิง่นัน้ของบุคคล
ไดเ้กดิขึน้แลว้ 
  ดงันัน้อาจสรุปได้ว่า จติส านึก หมายถงึ สภาวะที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างทาง
ความคดิทีล่กึซึง้ของบุคคล ซึง่เกดิการหล่อหลอมจากพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดูภายในครอบครวั
และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล เป็นการก่อเกิดจากภายในที่ไม่ม ี
การเปลีย่นแปลงหรอืสญูหายไป จติส านึกของแต่ละบุคคลสามารถเหน็ไดจ้ากการกระท านัน้ๆ ที่
มต่ีอตนเอง และต่อบุคคลอื่นในกลุ่มสงัคมเดยีวกนั มคีวามตระหนักถงึความส าคญัของปญัหาที่
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มผีลกระทบต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคมโดยรวม ซึ่งมผีลต่อคนส่วนใหญ่ จติส านึกทีด่ใีนตวั
บุคคลจะส่งผลให้บุคคลมกีารแสดงออกที่ด ีมพีฤตกิรรมการปฏบิตัิตนที่เหมาะสม ตลอดจนม ี
แนวทางการแกไ้ขสภาวการณ์นัน้ใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวมได้ 
 
  2.7.2  ประเภทของจิตส านึก 
  Wundt (1893) ไดแ้บ่งจติออกเป็น 3 ประเภท คอื การรูส้กึสมัผสั (Sensation) 
ความรูส้กึ (Feelling) และ จนิตนาการ (Imagination) ซึง่เป็นกระบวนการท างานของจติ สิง่เรา้  
ประสาทสมัผสั ระบบประสาทในสมอง การรบัรู้ การคดิ อารมณ์ ส่วนปจัจยัที่มผีลต่อ
กระบวนการทางจติ ไดแ้ก่ สิง่เรา้ภายนอก อวยัวะรบัสมัผสั ระบบประสาท ประสบการณ์เดมิ 
ค่านิยม ทศันคต ิความตัง้ใจ การรบัรู ้และการเรยีนรู ้ส่วนคนทีม่จีติส านึกทีด่จีะประพฤตปิฏบิตัิ
อย่างเหมาะสมกบัจติส านึก และใชจ้ติส านึกในเรื่องต่างๆ ดงันี้ (สมพงษ์ สงิหะพล, 2542: 15 – 
16 อา้งถงึใน สาธดิา  ส าราญรมย,์ 2553: 10) 

1)  จติส านึกเกี่ยวกบัตนเอง (Self Consciousness) เป็นจติส านึกเพื่อการพฒันาตนเอง
ท าใหต้นเองเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เป็นจติส านึกธรรมดาทัว่ไปที่ทุกสงัคมมคีวามพยายาม
เหมอืนกนัทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิขึน้ เช่น ความขยนัหมัน่เพยีร ความมานะอดทน ความรบัผดิชอบ 
เป็นตน้ 

2)  จติส านึกเกี่ยวกบัผูอ้ื่น (Others oriented consciousness) เป็นจติส านึกทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลของคนในกลุ่มชนหนึ่ง สงัคมหนึ่ง เช่น ความรกั ความเหน็อก
เหน็ใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น จติส านึกดา้นนี้คนส่วนใหญ่ถูกหล่อหลอมมาจากพืน้ฐานดัง้เดมิ
ของวฒันธรรมไทย 

3)  จติส านึกเกี่ยวกบัสงัคมหรอืจติส านึกสาธารณะ (Social or public consciousness) 
เป็นจติส านึกทีต่ระหนักถงึความส าคญัในการอยู่ร่วมกนั หรอืค านึงถงึผูอ้ื่นทีร่่วมความสมัพนัธ์
เป็นกลุ่มเดยีวกนั จติส านึกทางดา้นนี้คนเรายงัขาดกนัอยู่มาก และสมควรทีจ่ะต้องมกีารพฒันา
ให้มขีึน้โดยเรว็ ได้แก่ จติส านึกด้านเศรษฐกิจแบบช่วยเหลอืกนั แบบพึ่งตนเอง และเพื่อ 
การแข่งขนัในสงัคม จติส านึกด้านการเมอืงโดยมปีระชาธปิไตยแบบก้าวหน้า ยดึถอืหลกัการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จติส านึกดา้นสุขภาพ 
โดยการมสี่วนในการแกป้ญัหาของสงัคม จติส านึกดา้นวฒันธรรมความเป็นไทย การปรบัเปลีย่น
วฒันธรรมพืน้ฐานรวมทัง้จติส านึกการรวมกลุ่มดว้ย เป็นตน้ 
 
  2.7.3  การเกิดจิตส านึก 
  จติส านึกเป็นคุณลกัษณะทางจติพสิยัทีป่รากฎหรอืก่อรปูขึน้ในจติใจของมนุษยแ์ต่ละคน 
ภายหลงัไดร้บัรูป้รากฎการณ์หรอืไดร้บัสิง่เรา้จากภายนอกในเชงิสะสม การก่อตวัของจติส านึก
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เป็นกระบวนการก่อรปูทีม่คีวามต่อเนื่องกนัจงึยากทีจ่ะก าหนด แยกแยะ หรอืท าการจดัล าดบัชัน้
เพื่อบ่งชี้ว่าบุคคลมคีวามรูส้กึอยู่ในขัน้ใดได้อย่างชดัเจนแน่นอน การก่อรูปของจติส านึกยงั 
เกี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะทางด้านสตปิญัญาและการกระท าของมนุษยอ์กีด้วย หรอือาจกล่าว 
อกีนยัหน่ึงไดว้่า จติส านึกของมนุษยก่์อรปูขึน้ผ่านกระบวนการเรยีนรูข้องบุคคล ซึง่กระบวนการ
เรยีนรูน้ี้ มอีงคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ดงันี้ (Boom et al, 1956: 179 อ้างถงึใน พชัรา   
ปทัมสงิห,์ 2550: 14 – 16 )  

1)  คุณลกัษณะดา้นพุทธพิสิยั หมายถงึ การไดร้บัรู้ (Cognition) หรอืมปีระสบการณ์
โดยตรงกบัสิง่ต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมผ่านประสาทสมัผสัต่างๆ ท าใหบุ้คคลรูจ้กั  
ระลกึถงึ และมคีวามเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้ สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และ
ประเมนิคุณค่าของสิง่ดงักล่าวได ้จนน าไปสู่การก่อรปูของคุณลกัษณะทางดา้นจติพสิยั 

2)  คุณลกัษณะดา้นจติพสิยั หมายถงึ ความรูส้กึทางจติใจ (Affection) อนัไดแ้ก่ การมี
ความสนใจหรอืใส่ใจในสิง่ดงักล่าว โดยมปีฏกิริยิาสนองตอบต่อการเหน็หรอืใหคุ้ณค่า การจดั 
ระบบของคุณค่า และสรา้งเป็นคุณลกัษณะนิสยัทีน่ าไปสู่คุณลกัษณะทางดา้นทกัษะพสิยั 

3)  คุณลกัษณะทางดา้นทกัษะพสิยั หมายถงึ พฤตกิรรม (Behavior) หรอืการแสดงออก
ทีส่ามารถจะสงัเกตรปูแบบความประพฤตไิดอ้ยา่งชดัเจน เรยีกว่า บุคลกิภาพ 
  จติส านึกของบุคคลจากการเรยีนรู้จงึเกิดขึ้นภายหลงัจากการมปีระสบการณ์ตรงกับ 
สิง่เรา้ การรบัรูใ้นส่วนนี้ไดก่้อรูปขึน้ในจติใจของบุคคลในรปูของความเชื่อ  ค่านิยม ทศันคต ิ
ทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรม  เป็นคุณลกัษณะทางจติที่ก่อรูปผ่านกระบวนทางปญัญา เป็นปฏกิริยิา
ตอบสนองต่อปรากฎการณ์ทางสงัคม  ส่วนแนวทางในการเสรมิสรา้งจติส านึกของคนในสงัคมว่า
จะต้องเกดิขึน้จากการคลุกคลอียู่กบัความถูกต้อง การปลูกฝงัอบรม การฝึกปฏบิตั ิการไดเ้หน็
ตวัอยา่งทีช่วนใหป้ระทบัใจ ปจัจยัเหล่าน้ีจะค่อยๆ โน้มน าใจของบุคคลใหเ้กดิจติส านึกทีถู่กต้อง 
และการสรา้งจติส านึกต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นต้องอาศยัสถาบนัทางสงัคมหลายส่วนร่วมมอืกัน
ดงันี้ (รญัจวน อนิทรก าแหง, 2528: 110 – 119 อา้งถงึใน พชัรา ปทัมสงิห,์ 2550: 14 – 16) 

1)  สถาบนัทางการศกึษา จะต้องมกีารก าหนดเป้าหมายของการศกึษาใหถู้กต้องเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาทีแ่ทจ้รงิ สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดต้องจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหม้จีติส านึกใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ การจดัการศกึษาควรมุ่งเน้นทีก่ารสรา้งจติส านึกภายใน คอื การพฒันาจติใจที่
เป็นรากฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการสรา้งจติส านึกในทางจรยิธรรมใหห้นักแน่นเขม้แขง็ เน้น
การฝึกอบรมใหรู้จ้กัการท าหน้าทีข่องตนเองอยา่งดทีีสุ่ดดว้ยความส านึกว่าทุกหน้าทีม่คีุณค่าและ
มคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนั 

2)  สถาบนัทางศาสนา จะต้องเป็นผู้น าในการสรา้งจติส านึกต่อส่วนรวมใหเ้กดิขึน้โดย
น ากลับไปสู่ค าสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงเน้นให้เห็นแก่ประโยชน์สุขของสังคมเป็นใหญ่  
ไม่บรโิภคเกนิความจ าเป็นหรอืเพราะความอยาก มคีวามสนัโดษ พอใจทีจ่ะมกีนิ มอียู่ มใีช ้
เท่าทีจ่ าเป็น รูจ้กัเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ผูอ้ื่น รูจ้กัหน้าที ่ ปฏบิตัหิน้าทีใ่หถู้กต้อง ช่วยสรา้งสรรคแ์ละ
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พัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้หันเข้ามาอยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรมโดย  
การประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่คนในสงัคม 

3)  สถาบนัครอบครวั จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัความอบอุ่นของครอบครวัเป็นอนัดบัแรก 
เพราะเป็นจุดเริม่ต้นที่จะช่วยใหเ้กดิจติส านึก ความใกล้ชดิระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิง่จ าเป็น
อยา่งยิง่ในการเลีย้งดอูบรมลกู  ความใกลช้ดิจะเป็นสื่อทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั และ
กลายเป็นความเหน็ใจซึง่กนัและกนั  สถาบนัครอบครวัจงึเป็นพืน้ฐานของสงัคม ถ้าครอบครวัมี
แต่ความคลอนแคลน สงัคมก็จะพลอยคลอนแคลนไปดว้ย และเดก็ที่เตบิโตจากครอบครวัที่
คลอนแคลนจะมจีติส านึกทีค่ลาดเคลื่อน ดงันัน้ การสอนสัง่และการอบรมของสถาบนัครอบครวั
จงึควรมกีารด าเนินการใหส้อดประสานไปในจุดหมายเดยีวกนักบัการสอนการอบรมของสถาบนั 
การศกึษา และสถาบนัทางศาสนา เพื่อเป็นการปูพื้นฐานหรอืฝงัรากให้เด็กมจีติส านึกที่เป็น
สมัมาทฏิฐเิสยีตัง้แต่ยงัเดก็ เพื่อที่เดก็จะได้เป็นก าลงัในการสรา้งสรรค์สงัคมที่มคีวามร่มเยน็ 
เป็นสุขต่อไปในอนาคต 

4)  สื่อมวลชน เป็นสถาบนัทีม่อีทิธพิลอยา่งยิง่ในการกระจายความคดิ ความรู ้หรอืสิง่ใด
สิง่หนึ่งสู่การรบัรูข้องประชาชน สื่อมวลชนจะช่วยสรา้งความเขา้ใจ สรา้งจติส านึกทีถู่กต้องใหแ้ก่
สงัคมได ้ เนื่องจากสื่อมวลชนมบีทบาทและอทิธพิลอย่างยิง่ต่อการเสรมิสรา้งการรบัรูท้ีจ่ะสัง่สม
กลายเป็นจติส านึกของคนในสงัคม 
  ดงันัน้ จติส านึก (Consciousness) จงึเป็นคุณลกัษณะทางจติทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การแสดงออกของมนุษย์เป็นผลลพัธ์ที่ส ัง่สมขึ้นจากการมปีระสบการณ์ตรงในชวีติของแต่ละ
บุคคล ทัง้ในส่วนของการเรยีนรูแ้บบเป็นทางการและการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั โดยรปูแบบของ
จติส านึกทีพ่งึประสงค์ อนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าคอืสิง่ทีเ่ป็นคุณงามความดทีี่ควรส่งเสรมิใหบุ้คคล
ยดึถอืเป็นกรอบในการด าเนินชวีติซึง่เรยีกว่า อุดมการณ์ แมว้่า บรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืง 
และสงัคมวฒันธรรมจะเป็นปจัจยัส าคญัที่มผีลต่อการเสรมิสร้างจติส านึกของบุคคลในส่วนที่
แตกต่างกันและมีผลท าให้จิตส านึกของบุคคลแตกต่างกันแล้ว แต่ความเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม ก็มีผลท าให้จิตส านึกของบุคคล
เปลีย่นแปลงไปไดอ้กีดว้ย (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2545: 56 – 57) อย่างไรกต็าม ในทา้ยทีสุ่ดแลว้
หากบุคคลสามารถดึงเอาจิตส านึกที่ตนมีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อ
พฤตกิรรมการพฒันา สรา้งความรูส้กึรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง และทุกคนในสงัคมกจ็ะอยู่
รว่มกนัอยา่งสงบสุข 
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2.8    แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจในการศึกษาต่อ 
 
  เจอืจนัทร ์จงสถติอยู่ (2525: 19 อ้างถงึใน นิตยา ประเสรฐิประศาสน์, 2546: 39 – 40)  
ไดก้ล่าวถงึเหตุจงูใจในการศกึษาว่าขึน้อยูก่บัปจัจยัต่าง ๆ ดงันี้ 
  1)  สภาพฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั 
  2)  ทุนทรพัยท์ีใ่ชใ้นการศกึษามากหรอืน้อยกว่ากนั 
  3)  คุณภาพของการจดัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
  4)  ภมูลิ าเนาของสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นส่วนกลางหรอืส่วนภูมภิาค 
  5)  ความมชีื่อเสยีงของสถานศกึษาทีแ่ตกต่างกนั  
  ซึง่ปจัจยัทัง้ 5 ประการดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นเป็นผลใหบุ้คคลมเีหตุจูงใจในการเลอืกเขา้ 
ศกึษาต่อต่างกนั 
  ประหยดั ทองมาก (2529: 48 อา้งถงึใน นิตยา ประเสรฐิประศาสน์, 2546 :39) กล่าวว่า  
แรงจงูใจทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการศกึษา คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ (Achievement  Motivation) 
ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ที่จะเอาชนะ
อุปสรรค และฝา่ฟนักระท าสิง่ทีย่ากๆ ใหป้ระสบผลส าเรจ็ หรอืเป็นความปรารถนาทีจ่ะกระท าสิง่
ใดๆ ใหส้ าเรจ็โดยเรว็ทีสุ่ดและไดผ้ลดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ ผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิท์ีสู่งจะบรรลุผล 
ส าเรจ็ในการศกึษาและมคีวามมานะพยายามทีจ่ะศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ไป   
  ทพิยว์รรณ นพวงศ ์ณ อยธุยา (2526: 32 – 34 อ้างถงึใน ธญัชนก แสงส่ง, 2549: 15 – 
16) กล่าวถงึเหตุจูงใจในการศกึษาของบุคคลในแต่ละระดบัว่ามคีวามแตกต่างกนัไปตามวยั 
ฐานะ และโอกาส  ในวยัเดก็ส่วนใหญ่จะเรยีนเพราะพ่อแม่ให้เรยีน หรอืเรยีนตามเพื่อน ถ้าเป็น
วยัรุน่ตอนปลายและวยัทีก่ าลงัยา่งเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ตอนต้น คอื อายุระหว่าง 16 – 25 ปี กอ็าจจะมี
ความรูส้กึนึกคดิเกี่ยวกบัการเรยีนไปอกีแบบหนึ่ง เพราะผูท้ีอ่ยู่ในวยันี้เริม่มองเหน็แนวทางชวีติ 
ซึ่งเหน็ได้จากบุคคลรอบขา้ง บางคนอาจจะเริม่มคีวามรบัผดิชอบเกี่ยวกบัภาระของครอบครวั
ต่างๆทีน่อกเหนือไปจากความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอตนเอง  และอาจไดพ้บเหน็ปญัหาชวีติครอบครวั  
จากครอบครวัของตนเอง เพื่อน ญาตพิีน้่องหรอืผูใ้กลช้ดิอื่นๆ ความคดิเกี่ยวกบัการเรยีนอาจจะ
เริ่มมีแนวหันเหเข้าสู่ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเรียนในสาขาที่หางานท าได้ง่าย   
มรีายได้ดี  ไม่ต้องท างานหนัก และที่ส าคัญคือ ต้องเป็นงานประเภทที่ตนมใีจรกัและชอบ 
ที่จะท าด้วย  เป็นต้น  บางครัง้การเลอืกสาขาวิชาต่างๆ ของเด็กวยัรุ่นมกัขึ้นอยู่กับค่านิยม   
พ่อ แม่ พี่น้อง และเพื่อน  เพราะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของคนไทย ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
บุตรหลานมกีารตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง พ่อ แม่ ญาตพิีน้่อง บางคนมคี่านิยมเก่าๆ ว่าเรยีนระดบั
มหาวทิยาลยัเท่านัน้ทีจ่ะท าใหบุ้ตรหลานไดง้านดีๆ ท า มเีงนิเดอืนสูง  เป็นเจา้คนนายคน  เป็นที่
เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่และวงศ์ตระกูล โดยไม่ค านึงถึงความสามารถของผู้เรียน ในเรื่อง 
การสนบัสนุนของครอบครวันี้  ครอบครวัใดมฐีานะทางเศรษฐกจิดกีม็กัจะพยายามส่งบุตรหลาน
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ให้ได้เรยีนถึงระดบัสูงสุดเท่าที่สติปญัญาจะเอื้ออ านวยให้เรยีนได้ อาจเรยีนจนถึงระดบัชัน้
ปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอก ส่วนครอบครวัใดมฐีานะทางเศรษฐกจิไม่ด ี ไม่อาจส่งบุตรหลานให้
เรยีนในระดบัอุดมศกึษาได ้กจ็ าเป็นตอ้งใหอ้อกไปประกอบอาชพีช่วยเหลอืครอบครวัก่อน เมื่อมี
โอกาสในภายหน้าและมคีวามสนใจจงึค่อยกลบัเขา้มาศกึษาต่อ ในการเขา้ศกึษาของกลุ่มหลงันี้
มคีวามแตกต่างจากกลุ่มแรก คอื คนกลุ่มหลงันี้มกัจะเลอืกเรยีนในสิง่ที่ตนสนใจ และเพิม่พูน 
วทิยฐานะทางสงัคมและเศรษฐกจิอกีดว้ย 
  ปฐม นิคมานนท์ (2528: 321 อ้างถงึใน นัศรนี ดลระหมาน, 2551: 18) กล่าวว่า เหตุที ่
จงูใจใหผู้ใ้หญ่เขา้มาเรยีนเหตุผลทีห่นึ่ง คอื เหตุจงูใจด้านอาชพี (Vocational Motives) เป็น
เหตุผลที่ส าคญัและชดัเจนทีสุ่ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ใหญ่วยัต้น หรอื คนหนุ่มสาวทีเ่ขา้เรยีน
เพราะตอ้งการพฒันาตนเองทัง้ดา้นอาชพีและดา้นความรูเ้พื่อจะไดห้างานง่ายขึน้ประกอบอาชพี
ไดด้ขีึน้ ไดร้บัการเลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่ง หรอืเพื่อใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้ 
   กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อจะประกอบด้วยความต้องการและ
เป้าประสงค์ที่มลีกัษณะผสมผสานกนัหลายประการ ทัง้ด้านความรู ้ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านอาชพีและเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ แล้วแต่สถานภาพที่ตนเองเป็นอยู่ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้
หมายถงึแรงจงูใจในการศกึษาต่อทีเ่กดิขึน้ของนักเรยีนในระดบัอาชวีศกึษาเมื่อมีโอกาสไดกู้้ยมื
เงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
 2.9  แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
   
 การให้การศกึษาจะเป็นไปตามความต้องการและการเลอืกของบุคคล ในความเป็นจรงิ
ยงัมคีวามแตกต่างกนัอยูม่ากทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ก่อใหเ้กดิความเหลื่อมล ้ากนั โอกาส
ทางการศึกษาจงึเป็นวิถีทางไปสู่ความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตของบุคคล เพราะสงัคม 
เปิดโอกาสใหบุ้คคลประกอบอาชพีต่างๆ ตามแนวทางทีร่ะบบการศกึษาเตรยีมมาให ้ การศกึษา
จงึเป็นบนัไดเพื่อให้ทุกคนปีนขึ้นไปไขว่คว้าหาโอกาสในชวีติ (โสภาวด ีวริยิะลาภสกุล, 2546: 
26-27) 
  Gordon (1972: 423 – 424 อ้างถงึใน โสภาวด ีวริยิะลาภสกุล, 2546: 26 – 27) ไดใ้ห้
ความหมายของความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา ไว ้4 ประการ คอื 

1)  สภาวการณ์ที่มหีลกัประกนัแก่บุคคลแต่ละคนให้ไดศ้กึษาเล่าเรยีนตลอดระยะเวลา
หน่ึงตามความสามารถของสตปิญัญา 

2)  สภาวการณ์ที่บุคคลทุกคนมโีอกาสไดร้บับรกิารทางการศกึษาทีม่คีุณภาพทดัเทยีม
และเสมอภาคกนั 
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3)  สภาวการณ์ทีบุ่คคลทุกคนมโีอกาสไดพ้ฒันาทกัษะและความสามารถตามทีแ่ต่ละคน
มอียูโ่ดยธรรมชาต ิและโดยการสรา้งสมใหไ้ดด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

4)  สภาวการณ์ที่บุคคลทุกคนได้รบัการถ่ายทอดและพฒันาทกัษะความรู้พื้นฐานอัน
จ าเป็นแก่การด ารงชวีติอยูใ่นสงัคม 

Cohn (1982: 696 อ้างถงึใน เสาวณีย ์มุราชยั, 2549: 19) ไดใ้หค้วามหมายของความ
เสมอภาคทางการศกึษา หรอื ความเป็นธรรมทางการศกึษา (Educational Equity or Fairness) 
ว่าหมายถงึ การทีน่ักเรยีนทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชัน้ เผ่าพนัธุ ์ลทัธ ิหรอืสถานะทางเศรษฐกจิ
ใดๆ ในสงัคมจะต้องไดร้บัการศกึษาเท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ ความเสมอภาคยงักนิความกว้าง
ไปถงึความเสมอภาคของทรพัยากรการศกึษาซึง่เป็นสิง่ป้อนเขา้ (Input) และความเสมอภาคใน
ผลผลติของการศกึษา (Output) อกีดว้ย 

เสน่ห ์จามรกิ (2526: 177) ไดก้ล่าวถงึโอกาสทางการศกึษาโดยมองที่บทบาทหน้าที่ที่
เอือ้อ านวยต่อโอกาส  คอื การศกึษาจะตอ้งท าใหเ้กดิความยุติธรรมในสงัคมมากขึน้จะต้องท าให้
ทุกคนไมว่่าจะมาจากชนชัน้ใดมโีอกาสเท่าเทยีมกนั  และท าใหร้ะบบชนชัน้เสื่อมสลายไปในทีสุ่ด 

การเขา้ถงึโอกาสทางการศกึษาไดเ้ท่าเทยีมกนัทุกคนนัน้ย่อมเป็นไปไม่ได ้ ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัปจัจยัที่จะจ ากดัโอกาสทางการศึกษาของผู้เรยีน ซึ่ง มนัส สุวรรณ และ ประหยดั ปานด ี
(2532: 19 อ้างถงึใน โสภาวด ี วริยิะลาภสกุล, 2546: 29) ได้สรุปปจัจยัทีจ่ ากดัโอกาสทาง
การศกึษาไวอ้ยา่งน้อย 2 ปจัจยั คอื 
  1)  ปจัจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวั  ไดแ้ก่ 

(1)  ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครวั อาชีพของบิดามารดาเป็น
ตัวก าหนดรายได้  ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายส าหรบัการศึกษาของบุตร จ านวนพี่น้องทัง้หมดใน
ครอบครวัและจ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในปจัจุบันเป็นภาระทาง
เศรษฐกจิของครอบครวัทีบ่ดิามารดาต้องรบัหน้าที ่ซึง่หมายถงึการจ ากดัโอกาสใหเ้หลอืน้อยลง  
รายไดข้องบดิามารดาซึง่หมายถงึความสามารถในการส่งเสยีบุตรใหเ้รยีนต่อใหส้งูขึน้ 

(2)  ความพร้อมของนักเรยีน ได้แก่ ความพร้อมในด้านจติวทิยา เช่น สมอง 
รา่งกาย ความปรารถนา ความมานะพยายาม ความพรอ้มในดา้นสงัคม เช่น การอยู่รวมกนัของ
บดิามารดา ภาระการเลี้ยงดู ความรบัผดิชอบต่อครอบครวัของนักเรียน การสนับสนุนด้าน
การศึกษาและรายได้ของบิดามารดา ความพร้อมด้านกายภาพ เช่น ความห่างไกลของ
สถาบันการศึกษา ยานพาหนะในการเดินทาง ความสะดวกสบายในการเดินทาง ข่าวสาร
การศึกษา และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เมื่อเทียบนักเรยีนชนบทกับในเขตเมอืงโดยเฉพาะ
นักเรยีนในกรุงเทพมหานคร ในชนบทจะมคีวามพร้อมทางด้านต่างๆไม่ดนีัก ยิง่ชนบทที่อยู่
ห่างไกลความเจรญิยิง่จ ากดัโอกาสทางการศกึษา 
  2)  ความเอือ้อ านวยของโอกาสทางการศกึษา 

(1)  ปรมิาณของโอกาส คอื จ านวนทีน่ัง่ทีเ่อือ้อ านวยใหแ้ก่ผูท้ีด่อ้ยโอกาส 
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(2)  การกระจายโอกาส ได้แก่ ความเสมอภาคระหว่างนักเรยีนในเมอืงกับ
ชนบทและความเสมอภาคในสาขาวชิาที่นักเรยีนในชนบทมโีอกาสจ ากดัที่จะเลอืกศกึษาตามที่
ตนตอ้งการและมคีวามถนดั 
  ปญัหาเรือ่งโอกาสทางการศกึษา มผีลกระทบต่อฐานะทางอาชพีและหนทางก้าวหน้าใน
ชวีติตลอดจนสถานภาพความสมัพนัธ์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืง ดงันัน้การกระจาย
โอกาสทางการศกึษาให้ทัว่ถงึจะท าให้บุคคลด าเนินชวีติไดอ้ย่างดทีีสุ่ดเท่าทีค่วามสามารถของ
ตนจะอ านวย 
  จากที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่า ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา หมายถึง  
สภาวการณ์ทีบุ่คคลมหีลกัประกนัในการศกึษาเล่าเรยีนตลอดระยะเวลาหนึ่งตามความสามารถ
ของสตปิญัญา และมโีอกาสไดร้บับรกิารทางการศกึษาทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกนั ซึง่ในการศกึษา 
ครัง้นี้ หมายถงึ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษาของนักเรยีนผู้ขาดแคลนทุนทรพัย ์ ใน
การที่จะได้รบัโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัอาชวีศึกษา และได้รบัการจดัสรรเงนิกู้ยมืจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
 2.10  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ชยัวฒัน์ มจัฉาธคิุณ (2543: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การประเมนิผลนโยบาย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม ่  
ผลการศกึษาพบว่า 

1.  การด าเนินงานกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย
จงัหวดัเชยีงใหมป่ระสบความส าเรจ็ในระดบัปานกลาง 

2.  ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ขอ้มูลที่เป็นครูหรอืเจา้หน้าที่ในการวเิคราะห์ครัง้นี้ คอื  
ระยะเวลาที่ร ับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อผล 
การด าเนินงานของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาแต่อย่างใด ส าหรบักลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
นักเรียนมีเพียงปจัจยัวงเงินกู้ยืมที่นักเรียนได้รบัจากกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาที่มี
ความสมัพนัธใ์นทางบวกกบัผลการด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

3.  ปจัจยัการด าเนินงานที่มคีวามสมัพนัธต่์อผลการด าเนินงานของกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษา 

3.1  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นครหูรอืเจา้หน้าที ่พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อผล
การด าเนินงานของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ได้แก่ โครงสรา้งกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา ลกัษณะของครหูรอืเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิาน และสภาพแวดลอ้มของกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา 
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3.2  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นนกัเรยีน พบว่า ปจัจยัการด าเนินงาน ไดแ้ก่ แนวทาง 
การด าเนินการ โครงสรา้งกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา สภาพแวดล้อมของกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษา และลกัษณะของนักเรยีน มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัผลการด าเนินงาน
ของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

4.  ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แก่  
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม่ไดร้บังบประมาณจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศึกษา 
น้อยกว่าความตอ้งการกูย้มืของนกัเรยีน ในขณะทีจ่ านวนครหูรอืเจา้หน้าทีท่ีดู่แลงานกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของโรงเรยีนมไีม่เพียงพอ ครูและเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในโรงเรยีนยงัไม่มี
ความพรอ้มในการเขา้มามสี่วนร่วมในงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษานอกจากนี้นักเรยีน
และเจา้หน้าทีเ่กีย่วขอ้งบางคนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษา ปจัจยัดงักล่าวส่งผลใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ไมป่ระสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร 

ณฏัฐมิา มากชู (2545: 234 – 252) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การประเมนิโครงการแก้ไข
ปญัหาความยากจน (กข.คจ.) ตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยใชง้บประมาณพเิศษปี 2544 ตามแผน
ก่อหนี้ต่างประเทศ ศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการประเมนิโดยสรุป พบว่า ปจัจยั
น าเขา้สู่โครงการ และกระบวนการด าเนินงานมคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง ส่วนผลผลติจาก
โครงการ พบว่า ครวัเรอืนเป้าหมายมรีายไดเ้ฉลี่ยเมื่อเทยีบกบัรายไดก่้อนยมืเงนิจากโครงการ
เพิม่มากขึน้ และเมื่อพจิารณารายไดห้ลงัยมืเงนิจากโครงการไปประกอบอาชพีเทยีบกบัเกณฑ์ 
จปฐ. พบว่า จ านวนครวัเรอืนยากจนเป้าหมายทีม่รีายไดต้กเกณฑ ์ จปฐ. มจี านวนลดลง และ
พบว่าคุณภาพชวีติครวัเรอืนยากจนส่วนใหญ่มรีะดบัสูงขึน้ โดยมคีุณภาพชวีติดา้นการมงีานท า
มากทีสุ่ด ส่วนผลการประเมนิผลกระทบจากโครงการ ด้านผลการประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโครงการ กข.คจ. ของครวัเรอืนยากจนเป้าหมาย และคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. 
ประจ าหมู่บา้น พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงการ กข.คจ.ระดบัสูง และ
ครวัเรอืนยากจนทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อโครงการระดบัสูง โดยพงึพอใจ
ดา้นการมงีานท ามากทีสุ่ด 

โสภาวด ีวริยิะลาภสกุล (2546: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเรื่อง ความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศกึษาอนัเน่ืองมาจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา : กรณีศกึษามหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยัพบว่า  จ านวนนิสติผูกู้้ยมืเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษากบั
จ านวนนิสติผูด้อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิมสีดัส่วนเฉลีย่ เท่ากบั 2.28 : 1 โดยมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนั
มากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2544 และจ านวนนิสติทัง้หมดกบัจ านวนนิสติผูด้อ้ยฐานะทางเศรษฐกจิ
มสีดัส่วนเฉลีย่เท่ากบั 3.01 : 1 โดยมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2540 จาก 
การวเิคราะห์ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาอนัเนื่องมาจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาโดยการอธบิายดว้ยเสน้โคง้ลอเรนซ ์ดรรชนีจนิี่ และดรรชนีคุซเนทส์ จ าแนกตามระดบั
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รายไดข้องบดิาและมารดาหรอืผู้ปกครอง และจ าแนกตามคณะ ในปีการศกึษา 2539 – 2545 
โดยใช้สัมประสิทธิค์วามแปรผัน พบว่า นิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา และนิสติผู้ดอ้ยฐานะทางเศรษฐกจิ จากการวเิคราะหค์วามเสมอภาคในปีการศกึษา 
2539 – 2545 โดยใช้สมัประสทิธิค์วามแปรผนั พบว่า นิสติผู้กู้ยมืเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษามคีวามเสมอภาคมากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2539 และนิสติผู้ดอ้ยฐานะทางเศรษฐกจิมี
ความเสมอภาคมากทีสุ่ดในปีการศกึษา 2544 

เบญจาภา มสุกิะสนิธุ ์(2547: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรือ่งการด าเนินงานกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของ สถาบนัอุดมศกึษาเอกชนตามความคดิเหน็ของผู้บรหิาร เจา้หน้าที ่ 
และ นกัศกึษา ผลการวจิยัสรปุไดว้่า  

1.  การศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร เจา้หน้าที ่และนักศกึษาทีม่ต่ีอการด าเนินงาน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ของสถาบนัอุดมศกึษา พบว่า 

1.1  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีม่คีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โดยรวมมคีวามเหมาะสมในระดบัมากเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานในดา้น หลกัเกณฑ ์
ระเบยีบข้อบงัคบั ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการจดัสรรวงเงนิให้กู้ยมื ด้านการพจิารณาให้
กู้ยมื และด้านการท าสญัญากู้ยมืว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนในด้านการสร้าง
จติส านึกของผูกู้ย้มื มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

1.2  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการ 
ศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนโดยรวมว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า นักศกึษา มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานในดา้นหลกัเกณฑ ์ระเบยีบและ
ขอ้บงัคบั ดา้นการจดัสรรวงเงนิใหกู้้ยมื ดา้นการพจิารณาใหกู้้ยมื และดา้นการท าสญัญากู้ยมืว่า
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านการประชาสมัพนัธ์และด้านการสรา้งจติส านึกของผู้
กูย้มืมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

2.  การเปรยีบเทียบความคิดเห็นของผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ ที่มต่ีอการด าเนินงาน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โดยรวมและเป็นรายดา้นจ าแนก
ตามตวัแปรประเภทของสถานศกึษา และ ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน พบว่า 

2.1  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่ทีส่งักดัสถานศกึษาต่างประเภทกนั มคีวามคดิเหน็
ต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บรหิารและเจา้หน้าที่ที่สงักดัสถานศกึษา 
ต่างประเภทกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาในด้านของ
การจดัสรรวงเงินให้กู้ยืม ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม และด้านการสร้างจิตส านึกของผู้กู้ยืม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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2.2  ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที ่ทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา โดยรวม
และเป็นรายดา้นทุกดา้นไมต่่างกนั 

3.  การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัศกึษา ทีม่ต่ีอการด าเนินงานกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน โดยรวมและเป็นรายดา้น จ าแนกตามตวัแปรสภาพ
การกูย้มืของนกัศกึษา และประเภทของสถานศกึษา พบว่า 

3.1  นักศึกษาที่มีสภาพการกู้ยืมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาโดยรวมไม่ต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศกึษา
ที่มสีภาพการกู้ยมืต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
ดา้นการจดัสรรวงเงนิให้กู้ยมื และดา้นการท าสญัญากู้ยมื แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 

3.2  นักศกึษาที่ศกึษาอยู่ในสถานศกึษาต่างประเภทกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการ
ด าเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาโดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

ไกรวุฒ ิประกาศวุฒสิาร (2548: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปญัหาการด าเนินงาน
ของผูป้ฏบิตังิานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในจงัหวดัเพชรบุร ีผลการวจิยัพบว่า 1) ปญัหา
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า  
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา มปีญัหาการด าเนินงานโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านการประชาสมัพนัธ์ รองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาในการด าเนินงาน และดา้นงบจดัสรร 2) เปรยีบเทยีบปญัหาการด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเงินเพื่อการศึกษา โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามเพศ 
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน อาย ุและการผ่านการฝึกอบรมประชุมสมัมนาเกี่ยวกบั
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า พนักงานที่มเีพศ ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน อาย ุและการผ่านการฝึกอบรมประชุมสมัมนาเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาต่างกนั มปีญัหาการด าเนินงานกองทุนใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาโดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถิติ ิ

สุภชัชา  แสงจนัทร ์(2548: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปญัหาการด าเนินงานดา้น
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา โรงเรยีนท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ผลการวจิยัสรุปพบว่า  
1) นกัเรยีนผูกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามปีญัหาในการด าเนินงานของกองทุน
อยู่ในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละแนวการปฏบิตัิ
ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ดา้นการจดัสรรเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ดา้นการพจิารณา
คุณสมบตัขิองผู้กู้ และด้านการบรกิารมปีญัหาในระดบัน้อย ส่วนด้านการท าสญัญากู้ยมืเงนิมี
ปญัหาในระดบัปานกลาง 2) นักเรยีนผู้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาที่มเีพศ
ต่างกัน มีปญัหาจากการด าเนินงานของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยรวมทุกด้าน
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แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนนกัเรยีนทีม่แีผนการเรยีนสถานภาพการกู ้
รายไดเ้สรมิ ศาสนา ภมูลิ าเนา ทีต่่างกนั มปีญัหาจากการด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษา แตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ3) นักเรยีนมคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปญัหา
การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามากที่สุด คือ นักเรยีนและผู้ปกครอง 
ไมท่ราบแนวทาง และขัน้ตอนการช าระคนืเงนิกูเ้มือ่จบการศกึษาออกไป 

เสาวณีย ์ มุราชยั (2549: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน า
นโยบายกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิผลการวจิยัสรุปพบว่า 1) การน านโยบาย
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัมิแีนวโน้มเป็นไปในทางทีด่ ี 2) ความแตกต่างทาง
สถานภาพของนักเรยีน ระหว่างนักเรยีนทีกู่้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา และ
นักเรยีนที่ไม่ได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาส่งผลต่อความคดิเห็นเกี่ยวกับ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ของนโยบายกองเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 3) ปจัจยัทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ของนโยบายและสามารถอธบิายความส าเรจ็ของการน านโยบายไปปฏบิตัอิย่างมี
นัยส าคญัทางสถติ ิ คอื (1) ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั (2) ทศันคตขิองนักเรยีนทีม่ต่ีอ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

พชัรา ปทัมสงิห ์(2550: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาเรื่องจติส านึกของนิสติมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ที่มีต่อการช าระคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า   
1) นิสติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรม์จีติส านึกต่อการช าระคนืเงนิกองทุนให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
อยู่ในระดบัปานกลาง 2) นิสติชายและนิสติหญงิมจีติส านึกต่อการช าระคืนเงนิ กองทุนใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 3) นิสติทีศ่กึษาอยู่ในชัน้ปีต่างกนั
มจีติส านึกต่อการช าระคนืเงนิกองทุนใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไม่แตกต่างกนั 4) นิสติทีศ่กึษาใน
กลุ่มคณะวชิาต่างกนัมจีติส านึกต่อการช าระคนืเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยนิสติกลุ่มคณะวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ และ
นิสติกลุ่มคณะวชิาเกษตรศาสตร ์มจีติส านึกต่อการช าระคนืเงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
แตกต่างจากนิสติกลุ่มคณะวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ส่วนคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่าง  
5) นิสติที่มสีถานภาพครอบครวัต่างกนั มจีติส านึกต่อการช าระเงนิคนืแก่กองทุนให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาไม่แตกต่างกนั 6) นิสติทีพ่กัอาศยัขณะศกึษาอยู่ต่างกนัมีจติส านึกต่อการช าระคนื
เงนิกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไมแ่ตกต่างกนั  

วรรณาภา ทองแดง (2551: บทคดัย่อ) ได้ท าการศกึษาเรื่องการประเมนิผลโครงการ 
อยูด่มีสีุข ในปีงบประมาณ 2550: ศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างพืน้ทีท่ีป่ระสบความส าเรจ็กบัพืน้ที่
ทีไ่มป่ระสบความส าเรจ็อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน ผลการศกึษาพบว่า  

1.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวม มดีงันี้ 
1.1  การประเมนิปจัจยัน าเขา้สู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 กลุ่มเหน็

ว่าปจัจยัน าเขา้สู่โครงการมคีวามเหมาะสมและพอเพยีง 
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1.2  การประเมนิกระบวนการด าเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 กลุ่ม
เหน็ว่ากระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินงานไดด้ ี

1.3  การประเมนิผลผลติ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครวัเรอืนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการเหน็ด้วยกบัผลผลติที่ได้รบัจากการด าเนินงานตาม
โครงการ 

1.4  การประเมนิผลลพัธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครวัเรอืนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการ มคีวามรูค้วามเขา้ใจและพงึพอใจต่อโครงการ 

2.  การเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามโครงการระหว่างพืน้ทีท่ีป่ระสบความส าเรจ็
และพืน้ทีท่ีไ่มป่ระสบความส าเรจ็ 

2.1  การประเมนิปจัจยัน าเขา้สู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทัง้ 2
พืน้ที ่เปรยีบเทยีบเหน็ว่า ปจัจยัน าเขา้สู่โครงการมคีวามเหมาะสมและพอเพยีง ยกเว้นกลุ่ม
ขา้ราชการทีไ่มม่คีวามคดิเหน็ใดๆ ต่อพืน้ทีท่ีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ เนื่องจากท าหน้าทีพ่จิารณา
กลัน่กรองโครงการทีห่มูบ่า้นไดเ้สนอมาเท่านัน้ 

2.2  การประเมนิกระบวนการด าเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทัง้ 
2 พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบเหน็ว่า กระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ด าเนินงานไดด้ ีแต่ในดา้นการ
วางแผน การประสานงาน และการตดิตามงานในพืน้ทีท่ีไ่ม่ประสบความส าเรจ็ ด าเนินงานไดใ้น
ระดบัปานกลางเท่านัน้ 

2.3  การประเมนิผลผลติ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครวัเรอืนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการทัง้ 2 พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบเหน็ดว้ยกบัผลผลติทีไ่ดร้บั
จากการด าเนินงานตามโครงการ 

2.4  การประเมนิผลลพัธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ไดแ้ก่ กลุ่ม
ครวัเรอืนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการทัง้ 2 พืน้ทีเ่ปรยีบเทยีบ มคีวามพงึพอใจและมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงการ แต่ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ การประชุมประชาคม และการมตีวัแทนจากประชาชนเป็นผู้รบัผดิชอบ
โครงการนัน้พบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ในพืน้ทีท่ีไ่ม่ประสบความส าเรจ็มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบั
ปานกลางเท่านัน้ 

3.  ปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) ความไม่พอเพยีงของงบประมาณและ
ทรพัยากรทีใ่ชด้ าเนินงานตามโครงการ  2) การเสนอโครงการมขีัน้ตอนทียุ่่งยากอกีทัง้ประชาชน
ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณ  และ 3) การตดิตามการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานราชการขาดความต่อเนื่อง 

เสกสรรค ์ บุญรอด (2552: 184 – 194) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง การประเมนิผลและความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา :กรณีศึกษา
สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า การด าเนินงานของกองทุนเงนิให้กู้ยมื
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เพื่อการศกึษา 1) การก าหนดเกณฑร์ายไดข้องผูม้สีทิธกิู้ยมืสูงเกนิไป ท าให้กองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศึกษาไม่สามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้มีรายได้ต ่ าให้มีประสิทธิภาพได ้  
2) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การจดัสรรเงนิกู้ยมื ท าให้เกดิการแสวงหาประโยชน์โดย 
มชิอบ และมผีลในการลดโอกาสของนักเรยีนทีย่ากจนในการได้รบัเงนิกู้ยมื 3) การขาดกลไก 
การตดิตามการช าระหนี้คนืทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหเ้กดิความสูญเสยีทางการเงนิแก่รฐัและผูเ้สยี
ภาษ ี 4) การขาดกลไกในการตดิตาม และประเมนิผล ท าใหก้ารด าเนินงานของกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาผดิพลาดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยไมไ่ดร้บัการแกไ้ข 

กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้มคีวามพงึพอใจต่อกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างม ี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ซึง่ดา้นการก าหนดเงื่อนไขหลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมื
เงนิกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้น
การก าหนดเงื่อนไขวงเงนิใหกู้้ยมื ดา้นการก าหนดเงื่อนไขของเงนิใหกู้้ยมื และดา้นการก าหนด
เงือ่นไขกระบวนการขอกูย้มืกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

ปจัจยัภูมหิลงัของนักศกึษา (เพศ ภูมภิาค จ านวนพีน้่อง การศกึษาของผูป้กครอง 
อาชพีของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครวั) ที่มผีลต่อความพงึพอใจของนักศกึษาในระดบั 
อุดมศกึษาต่อกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา สรุปได้ว่า ความพงึพอใจของนักศกึษาระดบั 
อุดมศกึษาต่อกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา เมื่อจ าแนกตามเพศ ภูมภิาค จ านวนพีน้่อง
อาชพีของผูป้กครอง รายไดข้องครอบครวั พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างกนั ยกเวน้ ปจัจยัดา้น
ระดบัการศกึษาของผู้ปกครองจะมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั  
0.01 

มรรษมน บวัภา (2553: 145 – 159) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การประเมนิผลโครงการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง: กรณีศกึษาอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษา
พบว่า 1) การประเมนิกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ ดา้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมอืง และสมาชกิกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง เหน็ว่ากระบวนการด าเนินงานตาม
โครงการ ด าเนินงานได้ด ี โดยเฉพาะในเรื่องการอ านวยการ เรื่องการอธบิายหรอืแนะน า
รายละเอยีดของโครงการของขา้ราชการระดบัอ าเภอผู้เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ  2) การประเมนิ
ผลลพัธ์จากโครงการ ในดา้นสมาชกิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง เหน็ดว้ยปานกลาง กบั
ผลลัพธ์จากโครงการ โดยเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ ท าให้ประชาชนมีเงนิทุนในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมอืง และสมาชกิกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก และ 
มคีวามพงึพอใจเกี่ยวกบัโครงการในระดบัปานกลาง ส่วนปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานตาม
โครงการ ไดแ้ก่ การไม่มาเขา้ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปญัหา การไม่รูห้ลกัเกณฑ ์และสาระส าคญั
ของกองทุนหมูบ่า้นและชุมชนเมอืง รวมไปถงึการช าระเงนิกูไ้มต่รงตามก าหนด 



 

 

 

บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษาต่างๆ 
ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

  3.1  กรอบแนวคดิการประเมนิ 
  3.2  นิยามปฏบิตักิาร 
  3.3  วธิกีารประเมนิ 
  3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.5  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3.6  ตวัชีว้ดัในการประเมนิ 
  3.7  เกณฑก์ารวดั 
  3.8  การทดสอบเครือ่งมอื 
  3.9  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.10  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1  กรอบแนวคิดการประเมิน 
   
  จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหก้ารประเมนิผลกองทุน 
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา: กรณีศกึษา สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม  
ผูศ้กึษาไดน้ ารปูแบบการประเมนิ ไดแ้ก่ การประเมนิเชงิระบบ (Input-Output Model) ของ Katz 
and Kahn และรปูแบบการประเมนิ IPOO มาดดัแปลง และประยุกต์ใชใ้นการประเมนิผลครัง้นี้ 
โดยการประเมนิผลครัง้นี้ประกอบไปดว้ยการศกึษาใน 5 ส่วนดว้ยกนั คอื 
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    3.1.1  การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 
   3.1.1.1  ด้านงบประมาณ 

    3.1.1.2  ด้านบุคลากร 

   3.1.1.3  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3.1.1.4  ด้านระบบการกู้ยืมเงิน 

   3.1.1.5  ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 
   3.1.1.6  ด้านความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

   3.1.1.7  ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

   

3.1.2  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

3.1.2.1  ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการ    

3.1.2.2  ด้านการจัดหน่วยงานและการเตรียมด าเนินงาน 
3.1.2.3  ด้านการติดตามตรวจสอบ  

     3.1.2.4  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
3.1.2.5  ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 

3.1.2.6  ด้านการจัดสรรเงิน 

3.1.2.7  ด้านการให้บริการ 
3.1.2.8  ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ 

 

3.1.3  การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)    

3.1.3.1  การบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คือ การที่

นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถ

กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีกลไกในการ
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงิน 

 

   3.1.4  การประเมินผลลัพธ์ (Outcome Evaluation)    

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

3.1.4.1  ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ในปีการศึกษา 
2554 ในด้านของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน

นักศึกษาที่เกิดขึ้นหลังจากได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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3.1.4.2  จติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการ 
ศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิรายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 
  

3.1.5  การค้นหาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ 
                      ด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  แสดงกรอบแนวคดิการประเมนิผล 

 
 

ปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) 
-  ดา้นงบประมาณ    -  ดา้นบุคลากร 
-  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  -  ดา้นระบบการกูย้มืเงนิ 
-  ดา้นการสนบัสนุนการด าเนินงาน  -  ดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนฯ  
-  ดา้นหลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืของกองทุนฯ   
    
 

 
กระบวนการด าเนินงาน  (Process Evaluation) 

-  ดา้นการวางแผนการใหกู้ย้มืและการบรหิารจดัการ -  ดา้นการจดัหน่วยงานและการเตรยีมด าเนินงาน 
-  ดา้นการตดิตามตรวจสอบ   -  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
-  ดา้นการพจิารณาใหกู้ย้มื   -  ดา้นการจดัสรรเงนิ 
-  ดา้นการใหบ้รกิาร    -  ดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้ ้
 

การประเมินผลผลิต  (Output Evaluation) 
การบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนฯ คอื การที่นักเรยีนนักศกึษาที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้

น้อย มโีอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา สามารถกูย้มืเงนิจากกองทุนฯ ไปเพื่อศกึษาต่อในระดบัที่
สงูขึน้ และมกีลไกในการไดร้บัอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
 

การประเมินผลลพัธ ์ (Outcome Evaluation)    
-  ความพงึพอใจของนกัเรยีนนกัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิรายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ในดา้นของการเปลีย่นแปลง
ทางสภาพแวดลอ้ม และสภาพความเป็นอยู่ของนกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนฯ 
-  จติส านึกในการใชจ้่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนฯ ของนกัเรยีนนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนฯ 
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3.2  นิยามปฏิบติัการ 
 
   กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา หมายถึง กองทุนที่ร ัฐบาลจัดตัง้ขึ้นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่โอกาสทางการศกึษาให้กบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย
ที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ให้สามารถศึกษาต่อได้ถึงระดบัที่สูงกว่าการศึกษาขัน้พื้นฐานไปจนถึง
ระดบัอุดมศกึษาภายในประเทศ (ทัง้สายสามญัและสายอาชวีศกึษา) รวมทัง้การศกึษานอกระบบ
ต่อเนื่องจากระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  โดยก าหนดใหกู้ย้มืเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการศกึษา 
  การประเมินผล หมายถงึ การศกึษาผลจากการด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษา ในส่วนของปจัจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลติ และผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จาก
การด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาหรอืไม ่
  สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา หมายถงึ สถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา ที่เปิดสอนในหลกัสูตรวชิาชพีตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร ในที่นี้
ไดแ้ก่ วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม และวทิยาลยัการอาชพี
อมัพวา 
  นักเรียนนักศึกษา หมายถงึ นักเรยีนนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอาชวีศกึษาทัง้
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) ของ
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงครามและเป็นผูท้ี่กูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษารายใหมใ่นปีการศกึษา 2554   
  ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการ
นักเรยีนนักศึกษา ซึ่งมหีน้าที่ควบคุมดูแลและบรหิารจดัการงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
  บุคลากรผู้ปฏิบติังาน หมายถงึ เจา้หน้าที ่หรอื อาจารย ์ทีท่างสถานศกึษามอบหมาย
ให้ดูแล รบัผดิชอบการปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ย ืมในปจัจุบันในเชิง
ประเมนิค่าถงึความรูส้กึหรอืมทีศันคตทิางดา้นบวกหลงัจากที่ไดกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา 
  ความคิดเหน็ หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของนักเรยีนนักศกึษาผู้กู้ยมืเงนิรายใหม่ และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เจา้หน้าที ่หรอื อาจารย์ ในดา้นความถูกต้องเหมาะสมต่อประเดน็ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม  
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   ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ความสนใจและ 
ใส่ใจในขอ้มลูต่างๆ ของนกัเรยีนนกัศกึษาผูกู้้ยมืเงนิรายใหม่ โดยสามารถน าออกมาใชใ้นการให้
ขอ้มูล ให้ความหมาย อธบิาย หรอืเปรยีบเทยีบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาได ้     
  โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง นักเรียนนักศึกษาที่มาจาก
ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย และต้องการกู้ยมืเงนิทุกคน มหีลกัประกนัในการศกึษาเล่าเรยีน โดยมี
โอกาสได้รบัการจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั ท าให้เกิด
ความเสมอภาคในการศกึษาเล่าเรยีนในสาขาวชิาทีส่นใจและเป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน  
  จิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
หมายถงึ ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อหน้าที่ การรูจ้กัคุณค่าของเงนิที่กู้ยมืมาและใชจ้่ายเงนิอย่างมี
สตเิพื่อประโยชน์ทางการศกึษา มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม รูคุ้ณของแผ่นดนิในการที่
จะปฏบิตัติามกฎเกณฑ์การช าระหนี้ของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา โดยมคีวามตระหนัก
อยูเ่สมอว่าเมือ่ถงึก าหนดการช าระหนี้จะตอ้งช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
  การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) หมายถงึ การประเมนิความพรอ้มและ
ความเหมาะสมของทรพัยากรหรอืสิง่ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่ประกอบดว้ย 

1)  ดา้นงบประมาณ หมายถงึ การบรหิารงบประมาณและการใชจ้่ายเงนิส าหรบั
การด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ซึง่เป็นงบประมาณทีส่ถานศกึษาใชใ้นการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งบประมาณ
เกี่ยวกบัครุภณัฑ ์การจดักจิกรรม และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษา เป็นตน้ 

2)  ด้านบุคลากร หมายถึง บุคลากรผู้ด าเนินงานเกี่ยวข้องกบักองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา  เจา้หน้าที่ หรอื
อาจารยท์ีท่างสถานศกึษามอบหมายใหป้ฏบิตังิาน ดแูล รบัผดิชอบในการด าเนินงานกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

3)  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ ระบบงานของกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการด าเนินงาน กล่าวคอื เป็นระบบ 
การกู้ยมืเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ทีเ่รยีกว่าระบบ e-Studentloan ซึง่เป็นระบบทีเ่ขา้มาช่วย
ในการด าเนินงานรวมไปจนถงึการจดัการขอ้มลูใหแ้ก่สถานศกึษาและนกัเรยีนผูกู้ย้มืเงนิ 

4)  ดา้นระบบการใหกู้้ยมืเงนิ หมายถงึ กระบวนการหรอืขัน้ตอนในการใหกู้้ยมื
เงนิในดา้นต่างๆ เช่น ขัน้ตอนการจดัสรร การยื่นค าขอกู้ การพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้ยมื การจดัท า
สญัญา รวมไปจนถงึการช าระเงนิคนืและการตดิตามหนี้ทีเ่ป็นระบบราบรืน่ 
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5)  ดา้นการสนบัสนุนการด าเนินงาน หมายถงึ การสนับสนุนในดา้นต่างๆ ของ
ภาครฐัและสถานศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา   

6)  ดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา  หมายถงึ
ความส าคญัของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาต่อการลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม การสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้แก่นักเรยีนที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อยให้มี
โอกาสไดศ้กึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 

7)  ดา้นหลกัเกณฑก์ารให้กู้ยมืของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา หมายถงึ
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขต่างๆ รวมไปจนถงึขอบเขตการใหกู้้ยมืเงนิทีก่ าหนดขึน้เพื่อเป็นแนวปฏบิตัิ
ใหเ้กดิความพอ้งตอ้งกนัและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  
  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) หมายถงึ การศกึษา
และประเมนิความถูกตอ้งเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ 

1)  ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมเงินและการบริหารจดัการ หมายถึง การ
วางแผนการด าเนินงานในดา้นการใหกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา เจา้หน้าที่ หรอื อาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา และมี
โครงสรา้งของการบรหิารจดัการทีช่ดัเจน ช่วยใหก้ารด าเนินงานเป็นระบบราบรืน่ 

2)  ด้านการจดัหน่วยงานและการเตรยีมด าเนินงาน หมายถงึ การจดัสรรและ
การเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงานในหน่วยงาน ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย 
อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ ระบบปฏิบตัิงาน ความราบรื่นในการติดต่อประสานงานและการ
เตรยีมด าเนินงานระหว่างผูป้ฏบิตังิาน ความเหมาะสมของการมอบหมายงานชีแ้นะงาน ระหว่าง
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เจา้หน้าที ่หรอื อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

3)  การติดตามตรวจสอบ หมายถึง ความสม ่าเสมอในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา เจา้หน้าที ่หรอื อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา และมกีารน าปญัหาทีพ่บจากการตดิตามผลไปปรบัปรงุการด าเนินงานใหด้ขีึน้ 

4)  การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอยีดและหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา และความทัว่ถงึของการ
กระจายขา่วสารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา 

5)  ดา้นการพจิารณาใหกู้ย้มื หมายถงึ การด าเนินงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เจ้าหน้าที่ หรอือาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการพิจารณา
คุณสมบตัขิองผู้มสีทิธิก์ู้ยมืที่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด และมกีารพจิารณาคดัเลอืกด้วย
ความเป็นธรรม ถูกต้องเหมาะสมไปตามกฎระเบียบหลกัเกณฑ์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา 

6)  การจดัสรรเงิน หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศกึษา เจา้หน้าที่ หรอื อาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาในการ
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จดัสรรเงนิให้กู้ยมื ได้แก่ การส ารวจความต้องการในการกู้ยมื ความเสมอภาคยุตธิรรมในการ
จดัสรรเงนิ และความรวดเรว็จากการจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา  

7)  ดา้นการใหบ้รกิาร หมายถงึ การด าเนินงานของสถานศกึษา เจา้หน้าที่ หรอื
อาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาทีจ่ะท าให้ผูกู้้ยมืไดร้บัความพงึพอใจ
จากการใหบ้รกิารทางดา้นเอกสาร การใหค้ าแนะน า ขัน้ตอนในการขอกู้ยมืเงนิ ความสะดวกจาก 
การบรกิารในดา้นเวลา สถานที ่ ความเสมอภาค และอธัยาศยัของผูใ้หบ้รกิาร 

8)  ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ หมายถึง การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา เจา้หน้าที ่หรอือาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
ในการให้ความรู ้สร้างความตระหนักในหน้าที่ความรบัผดิชอบแก่นักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ สร้าง
จติส านึกใหเ้หน็คุณค่าของเงนิทีไ่ดร้บั จติส านึกในการใชจ้่ายเงนิ มกีารอบรมคุณธรรมจรยิธรรม
ใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษา และมกีารจดักจิกรรมทีส่รา้งจติส านึกทีเ่หมาะสม 

การประเมินผลผลิต (Output Evaluation) หมายถงึ การประเมนิในเรื่องของการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ในดา้นของโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษาทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย และได้รบัอนุมตัใิหกู้้ยมื
เงนิถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกู้ยมืเงนิ 
  การประเมินผลลพัธ์ (Outcome Evaluation) หมายถงึ การประเมนิผลทีเ่กดิขึน้จาก 
การด าเนินงานใน 3 ดา้น ดงันี้  

1)  ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในด้านของการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษา 

2)  จติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษา
ของนกัเรยีนนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษา 
 
3.3  วิธีการประเมิน 
 
  การประเมนิผลครัง้นี้เป็นการประเมนิโดยใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัประเมนิผล (Evaluative 
Research) โดยแหล่งขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัเชงิประเมนิผลนี้มาจาก 3 ส่วนดงันี้ 
 
  3.3.1  ศึกษาข้อมลูจากเอกสาร    
  เป็นการศกึษารวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจากหนงัสอื งานวจิยั  
และเอกสารทางราชการเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.3.2  การศึกษาเชิงส ารวจด้วยวิธีการเชิงปริมาณ    

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

รายใหม่ในปีการศึกษา 2554 โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

    

3.3.3  การศึกษาเชิงส ารวจด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ  

  เป็นการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) และ แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่มีบทบาท

ส าคัญในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และกลุ่ม

นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังน้ี 

     3.3.3.1  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)  
   เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือ 

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา   
  3.3.3.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

   เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่

กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554  
 

3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.4.1 ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี 

3.4.1.1  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ หรือ อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 7 คน จากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด

สมุทรสงครามทั้ง 3 แห่ง แบ่งเป็น 

    1)  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ านวน  3  คน 
    2)  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  2  คน 

       3)  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ านวน  2  คน 
3.4.1.2  กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

รายใหม่ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 362 คน จากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด

สมุทรสงครามทั้ง 3 แห่ง แบ่งเป็น 
    1)  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ านวน  336  คน 

    2)  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  16  คน 
       3)  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ านวน  10  คน  
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3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.4.2.1  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าแบบสอบถาม (Questionnaire)  

โดยใช้ประชากรที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายใหม่

ในปีการศึกษา 2554 ทั้งหมด 362 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
3.4.2.2  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

(In-Depth Interview) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา และ อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

จ านวนทั้งหมด 6 คน โดยท าการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด

สมุทรสงครามทั้ง 3 แห่ง ดังน้ี  
1)  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และ

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 คน รวมจ านวน  2 คน 
2)  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 

และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 คน รวมจ านวน  2 คน 

3)  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และ
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1 คน รวมจ านวน  2 คน 

3.4.2.3  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554  จ านวนทั้งหมด 9 คน โดย 
ท าการเก็บข้อมูลจาก 3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ดังน้ี  

       1)  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ านวน  3  คน 

    2)  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  3  คน 
       3)  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จ านวน  3  คน 

 

3.5  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งน้ี ผู้ประเมินได้ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 

และแนวทางการสนทนากลุ่ม ซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เป็นหลัก ดังน้ี 
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  3.5.1  การเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา 
  แบบสอบถามมทีัง้หมด 5 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเพื่อประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input  Evaluation) ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยถามถงึ 
เพศ อายุระดบัการศกึษา เกรดเฉลีย่ จ านวนสมาชกิในครอบครวั อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
เหตุผลในการกูย้มืเงนิ พฤตกิรรมการใชจ้า่ยเงนิ  จ านวน  13  ขอ้ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความ
พรอ้มและความเหมาะสมของทรพัยากรหรอืสิง่ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานของกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา จ านวน 22 ขอ้ 
  ตอนที ่2 แบบสอบถามเพื่อประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) ประกอบดว้ย  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความ
ถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในดา้นต่างๆ 
จ านวน  24  ขอ้ 

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถามในเรื่อง
เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา จ านวน  8  ขอ้ 
  ตอนที ่3 แบบสอบถามเพื่อประเมนิผลผลติ (Output Evaluation) ประกอบดว้ย    

ส่วนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อโอกาสใน
การได้กู้ยมืเงนิเพื่อการศกึษาต่อและการได้รบัอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิอย่างมคีวามถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจ านวน 7 ขอ้ 
  ตอนที ่4 แบบสอบถามเพื่อประเมนิผลลพัธ ์(Outcome Evaluation)  ประกอบดว้ย    

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้าน
ของการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้ม และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรยีนทีกู่้ยมืเงนิทีเ่กดิขึน้
หลงัจากไดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา จ านวน  7  ขอ้ 

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ด้านจติส านึกในการใช้จ่ายเงนิ และ
จติส านึกต่อกองทุนเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  4  ขอ้ 

ตอนที ่5 แบบสอบถามเพื่อใหท้ราบถงึ ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ประกอบดว้ย
ค าถามเกี่ยวกบัปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ซึง่เป็น
ค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) จ านวน  2 ขอ้ 
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  3.5.2  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา และ 

                       อาจารย์ 

 

  แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีดังน้ี 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

  ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

3.5.3  การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา 

 

  แนวทางการสนทนากลุ่มมีดังน้ี 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ 

ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  ส่วนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

3.6  ตัวช้ีวัดในการประเมิน 

ตารางท่ี 3.2  แสดงตัวชี้วัดในการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล 

 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 

(Input Evaluation) 

 
ด้านงบประมาณ 
 
 
ด้านบุคลากร 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ความเพียงพอของงบประมาณ 
- ความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้อ านวย

ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
- ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรที่
ด าเนินงาน 

- ความเหมาะสมในด้านความรู้ความ 
สามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 

 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

แหล่งข้อมูล 

 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 

(Input Evaluation) (ต่อ) 

 
ด้านระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 
ด้านระบบการกู้ยืมเงิน 
 
 
ด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
 
ด้านความจ าเป็นและ
ความส าคัญของกองทุนฯ 
 
ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืม
เงิน 
 
 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

 
ด้านการวางแผนการให้กู้ยืม
และการบริหารจัดการ  
 
 
ด้านการจัดหน่วยงานและ

การเตรียมด าเนินงาน 
 

 
 

 
 

- ความเหมาะสมในการใช้งานของระบบ 
e-Studentloan 

 
- ความเป็นระบบของการให้กู้ยืมเงินใน
ขั้นตอนต่างๆ 

 
- ความเพียงพอในการสนับสนุนและให้
ความส าคัญกับกองทุนฯ 

 
- ระดับความจ าเป็นและความส าคัญของ
กองทุนฯในประเด็นต่างๆ 
 

- ระดับความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ใน
ประเด็นต่างๆ 

 
 
 
 
 
- ความเป็นระบบในการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

- ความชัดเจนของโครงสร้างการบริหาร
จัดการ 

- ความเหมาะสมในการจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ในการด าเนินงาน 

- ความราบร่ืนในการติดต่อประสานงานและ
การเตรียมด าเนินงานระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

- ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน 
 

 
 
 

 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 

 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 

แหล่งข้อมูล 

 

การประเมินกระบวนการ

(Process Evaluation) 

 (ต่อ) 

 

ด้านการติดตามตรวจสอบ 
 
 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 
 
ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 
 
 
ด้านการจัดสรรเงิน 
 
 
ด้านการให้บริการ 
 
 
ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ 
 
 
 
 
 
การประเมินผลผลิต 

(Output Evaluation) 

 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ 
 

 
 
 

 
 

- ความสม ่าเสมอในการติดตามผลการกู้ยืม
เงิน 

- ความสามารถในการติดตามช่วยเหลือ 
- ความชัดเจนในการแนะน า/อธิบาย
รายละเอียดของกองทุนฯ 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ 
- ความถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณา
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน 

 
- ความเสมอภาคในการจัดสรรเงิน 
- ความรวดเร็วในการจัดสรรเงิน 
 
- ระดับความพึงพอใจในการให้บริการใน
ประเด็นต่างๆ 

 
- กิจกรรมภายในสถานศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือ
สร้างจิตส านึกต่อสังคมที่มีส่วนสร้างความ
ตระหนักต่อจิตส านึกในเร่ืองการใช้จ่ายเงิน
และการช าระหน้ีคืนกองทุนฯ 

 
 

 

 

 
- โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- ความถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในการได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 

 

 
 
 
 

 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 

 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 

 
ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล 

 

กาประเมินผลลัพธ์ 

(Outcome Evaluation) 

 
ด้านสภาพแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียนหลังจากที่ได้กู้ยืม
เงินจากกองทุนฯ 
ด้านจิตส านึกในการ 
ใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อ
กองทุนฯ 
 
 

ปัญหา อุปสรรค และ 

ข้อเสนอแนะ 

 

 
 
 
 

- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนหลังจาก
ที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ในประเด็น
ต่างๆ 

- ระดับความคิดเห็นในด้านจิตส านึกใน
การใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนฯ
ในประเด็นต่างๆ 

 
 

 
 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
 

- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
- นักเรียนนักศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา, 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

3.7  เกณฑ์การวัด 

 
   3.7.1  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียน 

 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า (Input  Evaluation)   

ส่วนที่ 2  ผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามที่
แตกต่างกัน ดังน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อ 1-14  เห็นด้วยอย่างยิ่ง   =  5  คะแนน 
เห็นด้วย    =  4  คะแนน 

ไม่แน่ใจ    =  3  คะแนน 
ไม่เห็นด้วย    =  2  คะแนน 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   =  1  คะแนน 
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ขอ้ 15-22   มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  = 5  คะแนน 
   มคีวามเหมาะสมมาก   = 4  คะแนน 
   มคีวามเหมาะสมปานกลาง   = 3  คะแนน 
   มคีวามเหมาะสมน้อย   = 2  คะแนน 

มคีวามเหมาะสมน้อยทีสุ่ด = 1  คะแนน 
 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation)   
ส่วนที่ 1  ผู้ประเมนิได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามที่

แตกต่างกนั ดงันี้ 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ขอ้ 1-24  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   =  5  คะแนน 

เหน็ดว้ย    =  4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ    =  3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย    =  2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่   =  1  คะแนน 

ขอ้ 25 ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 

ขอ้ 26   ใช่    =  0  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  1  คะแนน 

ขอ้ 27   ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 

ขอ้ 28   ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 

ขอ้ 29     ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 

ขอ้ 30   ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 

ขอ้ 31   ใช่    =  0  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  1  คะแนน 

ขอ้ 32     ใช่    =  1  คะแนน 
ไมใ่ช่      =  0  คะแนน 
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 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิต (Output  Evaluation)   
ส่วนที่ 1  ผู้ประเมนิได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามที่

แตกต่างกนั ดงันี้ 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ขอ้ 1-7   เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   =  5  คะแนน 

เหน็ดว้ย    =  4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ    =  3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย    =  2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่   =  1  คะแนน 

 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลลพัธ ์(Outcome  Evaluation)   

ส่วนที่ 1  ผู้ประเมนิได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามที่
แตกต่างกนั ดงันี้ 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ขอ้ 1-7   มคีวามพงึพอใจอย่างมาก =  5  คะแนน 

มคีวามพงึพอใจ   =  4  คะแนน 
รูส้กึเฉยๆ    =  3  คะแนน 
ไมม่คีวามพงึพอใจ  =  2  คะแนน 
ไมม่คีวามพงึพอใจอย่างมาก =  1  คะแนน 
ส่วนที่ 2  ผู้ประเมนิได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามที่

แตกต่างกนั ดงันี้ 
  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
ขอ้ 8-11  เหน็ดว้ยอยา่งยิง่   =  5  คะแนน 

เหน็ดว้ย    =  4  คะแนน 
ไมแ่น่ใจ    =  3  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ย    =  2  คะแนน 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่   =  1  คะแนน 

    
 เกณฑก์ารประเมินผล 
  จากขอ้ค าถามในแบบสอบถามการประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีถ่ามถงึ
ความคดิเหน็ ความรู้ความเขา้ใจ และความพงึพอใจของนักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืเงนิในประเดน็
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไดใ้ชเ้กณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงันี้ 
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  เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินต่อกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในส่วนของปัจจยัน าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ผลผลิต (Output) และผลลพัธ ์(Outcome)  
 ไมเ่หน็ดว้ย  ค่าเฉลีย่  1.00-2.33  คะแนน 
  เฉย ๆ    ค่าเฉลีย่  2.34-3.66  คะแนน 
  เหน็ดว้ย   ค่าเฉลีย่  3.67-5.00  คะแนน 
  (ช่วงคะแนนคอื 1-5) 
 
  เกณฑ์การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินต่อกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในเรื่องของความเหมาะสมในส่วนของปัจจยัน าเข้า (Input)  
  มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย   ค่าเฉลีย่  1.00-2.33  คะแนน 
  มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่  2.34-3.66  คะแนน 
  มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก   ค่าเฉลีย่  3.67-5.00  คะแนน 
  (ช่วงคะแนนคอื 1-5) 
 
 เกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินเก่ียวกบั
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในส่วนของกระบวนการ (Process) 
  มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัน้อย   ค่าเฉลีย่  0.00-0.33  คะแนน 

มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัปานกลาง  ค่าเฉลีย่  0.34-0.66  คะแนน 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมาก   ค่าเฉลีย่  0.67-1.00  คะแนน 
(ช่วงคะแนนคอื 0-1)  
 

  เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินในส่วนของ
ผลลพัธ ์(Outcome) 

มคีวามพงึพอใจระดบัน้อย  ค่าเฉลีย่  1.00-2.33  คะแนน 
มคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง  ค่าเฉลีย่  2.34-3.66  คะแนน 
มคีวามพงึพอใจระดบัมาก  ค่าเฉลีย่  3.67-5.00  คะแนน 
(ช่วงคะแนนคอื 1-5) 
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3.8  การทดสอบเคร่ืองมือ 

  การทดสอบเครื่องมอืเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพและมคีวามเทีย่งตรงนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีส่ าคญัและ
จ าเป็นอยา่งมากต่อการวจิยั เพราะคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยันัน้กเ็ป็นสิง่ทีจ่ะช่วยให้
งานวิจยัออกมาอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้ผู้ประเมินจึงต้องมีการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เครือ่งมอืโดยมวีธิกีาร ดงันี้ 

3.8.1  ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงในเชิงพินิจ (Face Validity) โดยการสรา้ง
แบบสอบถามทีอ่าศยัแนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางหลกัในการสรา้ง
แบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ทีส่รา้งเสรจ็แล้วให้อาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบพจิารณาความเที่ยงตรงในเนื้อหา และด าเนินการปรบัปรุงแก้ ไข
แบบสอบถามใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้ 

3.8.2  ท าการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปท าการ 
Pretest กบักลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแ้ก่ กลุ่ม
นักเรียนที่ศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  เนื่องจากมลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง 
ซึง่การท า Pretest นัน้ไดเ้ลอืกตวัแทนนกัเรยีนจ านวน 30 คน หลงัจากนัน้จงึน าแบบสอบถามมา
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค้่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ในระดบัทีย่อมรบัได ้ดงัต่อไปนี้ 

 
ความเช่ือมัน่      ค่าความเช่ือมัน่แอลฟ่าเท่ากบั 

ส่วนการประเมนิปจัจยัน าเขา้           .9160 
ส่วนการประเมนิกระบวนการด าเนินงาน          .9612        
ส่วนการประเมนิผลผลติ            .9038 
ส่วนการประเมนิผลลพัธ ์           .8981 
 

3.9  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา: กรณีศกึษา 
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม ผูป้ระเมนิไดด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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3.9.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภมิู โดยการศกึษารวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีผลงาน 
วจิยั และเอกสาร รายงานต่างๆทีท่างกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไดจ้ดัท าขึน้ รวมทัง้ 
ภาคนิพนธ์ และวทิยานิพนธ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาและเกี่ยวขอ้งกบั
การประเมนิผลต่างๆ 

3.9.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมิู โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม
และแนวทางการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.10  การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษา 
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผูป้ระเมนิไดใ้ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ทัง้ใน
เชงิปรมิาณ และคุณภาพ ดงันี้ 
  3.10.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Science Personal 
Computer for Windows) โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวเิคราะห์
ขอ้มลู ดงันี้  

3.10.1.1  การแจกแจงความถีข่องขอ้มลูจากแบบสอบถามดว้ยการใช้ค่าความถี ่
(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

3.10.1.2  การวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ดว้ยการใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.10.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการวเิคราะหใ์น
เชงิเนื้อหา (Content Analysis) ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูเอกสาร และการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง อนัไดแ้ก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และ อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา และการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรยีนผู้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดั
สมุทรสงคราม ซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ต่างๆ ในการประเมนิผลครัง้นี้ เพื่อให้สามารถ
ตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ของการศกึษาในครัง้นี้ทัง้สองขอ้ โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ
คุณภาพจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการสนบัสนุนผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการประเมิน 

การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ประเมินได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) กบันักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่
ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 362 คน ซึง่เกบ็ขอ้มลูไดจ้รงิจ านวน  303 คน นอกจากนี้ไดท้ าการ
เกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบันักเรยีนนักศกึษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุน
เงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน และเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้าร
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารยผ์ูป้ฏบิตังิาน
ดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
จ านวน 6 คน โดยผูป้ระเมนิไดก้ าหนดกรอบการเสนอผลการประเมนิออกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี้ 

  4.1  บรบิททัว่ไปของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 4.2  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.3  ผลการประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input Evaluation) 
  4.4  ผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 
  4.5  ผลการประเมนิผลผลติ (Output Evaluation) 
  4.6  ผลการประเมนิผลลพัธ ์(Outcome Evaluation) 
  4.7  ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเงนิเพื่อ
การศกึษา 
  
 4.1  บริบททัว่ไปของจงัหวดัสมทุรสงคราม  
   

4.1.1  สภาพทัว่ไป 
จงัหวดัสมทุรสงคราม ตัง้อยู่ในเขตภาคกลางค่อนลงมาทางใต้ ตรงชาย ฝ่ังทะเลอ่าวไทย

บรเิวณปากแม่น ้าแม่กลอง เป็นจงัหวดัที่มพีื้นที่เล็กที่สุดของประเทศไทย มเีนื้อที่ประมาณ 
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416.71 ตารางกโิลเมตร  แบ่งเป็น 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอบางคนท ีอ าเภออมัพวา และอ าเภอ
เมอืงสมุทรสงคราม มลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าแม่กลองตอนล่างและที่ราบลุ่ม
ชายฝ่ังทะเล มแีม่น ้าแม่กลองเป็นแม่น ้าสายหลกัไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ตามแนวเหนือใต ้
ผ่านอ าเภอบางคนท ีอ าเภออมัพวา และไหลลงสู่อ่าวไทยทีอ่ าเภอเมอืงสมุทรสงคราม ความยาว
ประมาณ 140 กโิลเมตร นอกจากนี้ยงัมลี าคลองน้อยใหญ่มากมายแยกจากแม่น ้าแม่กลองกว่า 
300 คลอง ซึง่แมน่ ้าล าคลองต่างๆ จะมสีภาพน ้าทีแ่ตกต่างกนั โดยสามารถจดัแบ่งไดเ้ป็น 3 เขต
หลกั คอื เขตน ้าจดื เขตน ้ากรอ่ย และเขตน ้าเคม็ ซึง่ล าคลองต่างๆ จะท าหน้าทีร่ะบายน ้าระหว่าง
พืน้ทีส่่วนบนกบัชายฝ่ังทะเล ท าใหเ้กดิความสะดวกในดา้นการคมนาคมทางน ้าและการประกอบ
อาชพีประมงและเกษตรกรรม 

จงัหวดัสมทุรสงครามมปีระชากรทัง้หมด 194,057 คน แยกเป็นชายจ านวน 93,405 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.13 เป็นหญงิจ านวน 100,652 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.87 ความหนาแน่น 465 
คนต่อตารางกโิลเมตร  

 
4.1.2  สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัสมุทรสงครามประกอบอาชพีเกษตรกรรม ท าสวนผลไม ้
สวนมะพรา้ว และการประมง ส่วนการประกอบอาชพีทางด้านอุตสาหกรรมนัน้ ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมขนาดเลก็ โดยมอุีตสาหกรรมที่ส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผลติน ้าปลาและอาหาร
ทะเล อุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตร เป็นตน้ 
 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวดัสมุทรสงครามขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในด้าน
การท่องเทีย่วและการบรกิาร เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ มธีรรมชาตอุิดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ มสีถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ ดงึดูดใหผู้ค้นมาท่องเทีย่วมากมาย 
อาทเิช่น ดอนหอยหลอด ตลาดน ้าอมัพวา ตลาดรถไฟ อุทยาน ร. 2 การล่องเรอืชมหิง่หอ้ย ชม
วถิีชวีติของชุมชนรมิน ้า วดัหลวงพ่อบ้านแหลม วัดบางกุ้ง(โบสถ์ปรกโพธิ)์ วดัจุฬามณี ฯลฯ  
แต่อย่างไรก็ตาม ในปจัจุบนัจงัหวดัสมุทรสงครามก าลงัประสบปญัหาความเสื่อมโทรมทาง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ปญัหาการลดจ านวนลงของสตัว์น ้าและพื้นที่ 
ป่าชายเลน วิถีชีวิตผู้คนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสืบเนื่องจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที ่
มากขึ้น ปญัหาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่ า และปญัหาการขาดแคลนแรงงานทางด้าน
เกษตรกรรม การประมง และงานบรกิาร เป็นตน้ 
 
 4.1.3  สภาพสงัคมและวฒันธรรม 

จงัหวดัสมุทรสงครามมโีครงสรา้งทางสงัคม ประกอบดว้ยผู้มเีชื้อชาตไิทยเป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมามเีชือ้ชาตจินี ประชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาครสิต์ และ



 

115 

 

ศาสนาอสิลาม สภาพความเป็นอยูแ่ละสงัคมของชาวจงัหวดัสมุทรสงครามมคีวามสงบสุขร่มเยน็
มาแต่โบราณ ชาวจงัหวดัสมุทรสงครามมอุีปนิสยัรกัความสนัโดษ จติใจโอบอ้อมอาร ียดึมัน่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ทัง้นี้จะเหน็ได้จากการสรา้งวดัในจงัหวดัสมุทรสงครามที่มี
จ านวนมากถงึ 110 วดั  

การตัง้บา้นเรอืนของชาวสมทุรสงครามส่วนใหญ่มลีกัษณะกระจดักระจายและมบีางส่วน
รวมกลุ่มบรเิวณรมิแม่น ้าแม่กลอง แต่ในปจัจุบนัก าลงัประสบปญัหาด้านสงัคมและวฒันธรรม 
อาทิเช่น ปญัหาเกษตรกรขายที่ดิน ที่ท ากิน และมกีารจดัสรรที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น สภาพ 
การด ารงชีวิตแบบชุมชนมจี านวนลดน้อยลง จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขาดการสืบทอด 
การประกอบอาชพีทางดา้นเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่อาชพีท าน ้าตาลมะพรา้วทีม่จี านวน
ลดลง เป็นตน้ 
   
 4.1.4  สภาพการจดัการศึกษา 
  จงัหวดัสมทุรสงคราม มสีถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) จ านวน 83 แห่ง (แบ่งเป็น ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา (สพป.) จ านวน 
74 แห่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) จ านวน 9 แห่ง) ส านักบรหิารงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน 10 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) จ านวน 8 แห่ง และส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) จ านวน 3 แห่ง รวม 
104 แห่ง มนีกัเรยีน จ านวน 32,169 คน ครจู านวน 1,734 คน ดงัตารางที ่4.1 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนสถานศกึษา คร ูและนกัเรยีน จ าแนกตามสงักดั ปีการศกึษา  2554 
 

สงักดั 
จ านวนสถานศึกษา 

(แห่ง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนคร ู

(คน) 
สพฐ. (สพป.) 74 12,944 778 
สพฐ. (สพม.) 9 7,812 395 
สช. 10 4,134 206 
อปท. 8 3,830 173 
สอศ. 3 3,449 182 
รวม 104 32,169               1,734 
 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม, 2554: 4. 
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จากตารางที ่4.1 พบว่า สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัสมุทรสงคราม
จ านวน 104 แห่ง เป็นสถานศกึษาทีส่งักดัส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ใน
ก ากบัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา (สพป.) มากทีสุ่ด 74 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 
71.15 รองลงมาเป็นสถานศึกษาที่สงักดัส านักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน (สช.) 10 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 9.62 สงักดัส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) ในก ากบัของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 9 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 
8.65 สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) 8 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 7.69 และสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) น้อยทีสุ่ด 3 แห่ง คดิเป็นรอ้ยละ 2.89 ตามล าดบั 

ส าหรบัการพจิารณาจดัสรรเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ส าหรบัผู้กู้รายใหม ่
ประจ าปีการศกึษา 2554 ของจงัหวดัสมุทรสงคราม มสีถานศกึษาในสงักดัแจง้จ านวนนักเรยีน
นักศกึษาทีป่ระสงคจ์ะกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา จ านวน 12 แห่ง แบ่งเป็น
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 9 แห่ง และระดบัอาชวีศกึษา 3 แห่ง โดยในส่วนของสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษามผีลการจดัสรรวงเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ส าหรบัผู้กู้รายใหม ่
ประจ าปีการศกึษา 2554 ดงัตารางที ่4.2  
   
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนทีส่ถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามไดร้บัจดัสรร 
                 จ านวนผูกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา และจ านวนผูต้อ้งการกู้เพิม่  
                 ประจ าปีการศกึษา  2554  
 

ล าดบั
ท่ี 

สถานศึกษา ระดบัชัน้ 
จ านวนท่ี

ได้รบัจดัสรร 
(คน) 

จ านวนผู้
กู้ยืม (คน) 

จ านวนผู้
ต้องการกู้
เพ่ิม (คน) 

1 วทิยาลยัเทคนิค
สมทุรสงคราม 

    ปวช. 
    ปวส. 

 187 
149 

187 
149 

26 
0 

2 วทิยาลยัสารพดัช่าง
สมทุรสงคราม 

    ปวช. 35 16 0 

3 วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา     ปวช. 
    ปวส. 

7 
3 

7 
3 

1 
0 

 รวม   381 362 27 
 
แหล่งท่ีมา: ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม, 2554. 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาทัง้สามแห่งได้รบัจดัสรรจ านวน 
381 คน มผีูกู้้ยมืจ านวน 362 คน และมจี านวนผู้ต้องการกู้เพิม่ 27 คน ซึ่งภายหลงัได้รบัการ
พจิารณาจดัสรรจ านวนรายและวงเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ส าหรบัผู้กู้รายใหม่ ปี
การศกึษา 2554 เพิม่เตมิ ตามมตคิณะอนุกรรมการบญัชจี่ายทีห่นึ่ง ครัง้ที ่6/2554 เมื่อวนัพุธที ่
28 ธนัวาคม 2554 โดยกระทรวงศกึษาธกิารไดข้อความร่วมมอืส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมุทรสงครามแจง้สถานศกึษาในก ากบัทีไ่ดร้บัการจดัสรรจ านวนรายและวงเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาส าหรบัผูกู้้รายใหม่ ปีการศกึษา 2554 เพิม่เตมิ ทราบและก าชบัสถานศกึษา
ให้พจิารณาผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วน ทัง้นี้ในส่วนของสถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดั
สมุทรสงคราม มจี านวนผูกู้้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิ จ านวน 5 คน แบ่งเป็น วทิยาลยัเทคนิค
สมทุรสงคราม ไดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิ จ านวน 4 คน และวทิยาลยัการอาชพีอมัพวา ไดร้บัการ
จดัสรรเพิม่เตมิ จ านวน 1 คน 
 

4.2  ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
   

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างม ี3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1)  การเก็บขอ้มลูโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผูกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาราย
ใหม่ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 303 คน 2) การเก็บขอ้มูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงครามและเป็นผูท้ีกู่้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาใน
ปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน 3) การเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth 
Interview) โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิ
ใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 6 คน  
โดยปรากฏผลการศกึษาในส่วนของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 
 

4.2.1  ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนนักศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  
                      (Questionnaire) 
  ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มนักเรยีนนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงครามและเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษารายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 จ านวน 303 คน ประกอบดว้ย เพศ สถานศกึษาทีส่งักดั  
ระดบัการศกึษา ประเภทวชิาและสาขาวชิาที่ก าลงัศกึษา ผลการเรยีนเฉลี่ย จ านวนสมาชกิใน
ครอบครวัทีก่ าลงัศกึษาเล่าเรยีน (รวมนกัเรยีนนกัศกึษา) ผูป้กครองของนักเรยีนนักศกึษา ระดบั
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การศกึษาสูงสุดของผู้ปกครอง อาชพีหลกัของผู้ปกครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนจากอาชพีหลกั
ของผูป้กครอง การใชจ้า่ยเงนิเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิทีกู่้ยมืจากกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษา การท างานและมรีายไดเ้สรมิจากการท างานระหว่าง
การศึกษาของนักเรยีนนักศึกษา และสถานภาพการใช้จ่ายเงนิในแต่ละเดือนของนักเรียน
นกัศกึษา ปรากฏผลดงัตารางที ่4.3  

เพศ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 209 คน (รอ้ยละ 69.0) และเป็น
เพศชายจ านวน 94 คน (รอ้ยละ 31.0) 
  สถานศึกษาที่นักเรียนนักศึกษาสังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม จ านวน 277 คน (รอ้ยละ 91.4) รองลงมาคอื วทิยาลยัสารพดัช่าง
สมทุรสงครามจ านวน 16 คน (รอ้ยละ 5.3) และวทิยาลยัการอาชพีอมัพวา จ านวน 10 คน (รอ้ย
ละ 3.3)ตามล าดบั 
  ระดบัการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) จ านวน 186 คน (รอ้ยละ 61.4) รองลงมาคอื ศกึษาอยู่ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 117 คน (รอ้ยละ 38.6) 

ประเภทวิชาที่นักเรียนนักศึกษาก าลังศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษา 
อยู่ในประเภทวชิาพาณิชยกรรม จ านวน 198 คน (ร้อยละ 65.4) รองลงมาคอื ประเภทวชิา
อุตสาหกรรม จ านวน 83 คน (รอ้ยละ 27.4) ประเภทวชิาคหกรรมจ านวน 14 คน (รอ้ยละ 4.6) 
และประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 8 คน (รอ้ยละ 2.6) ตามล าดบั  

ผลการเรยีนเฉลี่ยของนักเรยีนนักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มผีลการเรยีน
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ไป จ านวน 172 คน (รอ้ยละ 56.8) รองลงมาคอื มผีลการเรยีนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.75-
2.99 จ านวน 52 คน (รอ้ยละ 17.2) มผีลการเรยีนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.49 ลงไป จ านวน 40 คน  
(ร้อยละ 13.2) และมีผลการเรียนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.50-2.74 จ านวน 39 คน (ร้อยละ 12.9) 
ตามล าดบั 

จ านวนสมาชิกในครอบครวัของนักเรียนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาเล่ าเรียน (รวมตัว
นักเรยีนนักศึกษา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิในครอบครวัที่ก าลงัศึกษา 
เล่าเรยีน 1 คน จ านวน 120 คน (รอ้ยละ 39.6) รองลงมามจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีก่ าลงั
ศกึษาเล่าเรยีน 2 คน จ านวน 105 คน (รอ้ยละ 34.7) และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีก่ าลัง
ศกึษาเล่าเรยีน นอกเหนือจากจ านวนทีก่ล่าวมา 78 คน (รอ้ยละ 25.7) ตามล าดบั 

ผูป้กครองของนักเรยีนนักศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มมีารดาเป็นผู้ปกครอง 
จ านวน 175 คน (รอ้ยละ 57.8) รองลงมาคอื มบีดิาเป็นผูป้กครอง จ านวน 92 คน (รอ้ยละ 30.4)  
และมบีุคคลอื่นๆเป็นผูป้กครองจ านวน 36 คน (รอ้ยละ 11.8) ตามล าดบั 
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ระดบัการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบ
การศกึษาสูงสุดในระดบัประถมศกึษาตอนต้น จ านวน 100 คน (รอ้ยละ 33.0) รองลงมาคอื จบ
การศกึษาสูงสุดในระดบัประถมศกึษาตอนปลาย จ านวน 94 คน (รอ้ยละ 31.0) จบการศกึษา
สูงสุดในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 44 คน (รอ้ยละ 14.5) จบการศึกษาสูงสุดในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 36 คน (ร้อยละ 11.9) จบ
การศึกษาสูงสุดในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.)/อนุปรญิญา จ านวน 16 คน  
(รอ้ยละ 5.3) จบการศกึษาสงูสุดในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 9 คน (รอ้ยละ 3.0) และไม่ไดศ้กึษา 
จ านวน 4 คน (รอ้ยละ 1.3) ตามล าดบั 

อาชพีหลกัของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
หลกัคอื อาชพีรบัจา้งทัว่ไป จ านวน 182 คน (รอ้ยละ 60.1) รองลงมาคอื อาชพีประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 36 คน (รอ้ยละ 11.9) อาชพีเกษตรกร จ านวน 35 คน (รอ้ยละ 11.6) 
อาชพีพนักงาน/ลูกจา้งของบรษิทัเอกชน จ านวน 30 คน (รอ้ยละ 9.9) และอาชพีอื่นๆ จ านวน 
20 คน (รอ้ยละ 6.5) ตามล าดบั 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนจากอาชพีหลกัของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 2,001-5,000 บาท จ านวน 164 คน (รอ้ยละ 54.1) รอง 
ลงมาคอื มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 5,001-8,000 บาท จ านวน 95 คน (รอ้ยละ 31.4) มรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 8,001 บาทขึน้ไป จ านวน 31 คน (รอ้ยละ 10.2) มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน
ตัง้แต่ 2,000 บาทลงไป จ านวน 13 คน (รอ้ยละ 4.3) ตามล าดบั 

การใชจ้า่ยเงนิเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิทีกู่้ยมืจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศึกษาของนักเรยีนนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงนิทีกู่้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา จ านวน 237 คน (รอ้ยละ 78.2) 
รองลงมาคือ ไม่ต้องใช้จ่ายเงนิเพิม่เติมนอกเหนือจากเงนิที่กู้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา จ านวน 66 คน (รอ้ยละ 21.8)  

การท างานและมีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษระหว่างการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ท างานและไม่มรีายได้เสรมิจากการท างานพิเศษ
ระหว่างการศกึษา จ านวน 244 คน (รอ้ยละ 80.5) รองลงมาคอื ท างานและมรีายได้เสรมิจาก
การท างานพเิศษระหว่างการศึกษา 501-1,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 20 คน (ร้อยละ 6.6) 
ท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศึกษา 1,501-2,000 บาทต่อเดอืน 
จ านวน 14 คน (รอ้ยละ 4.6) ท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศกึษา 
1,001-1,500 บาทต่อเดอืน จ านวน 12 คน (ร้อยละ 4.0) ท างานและมรีายได้เสรมิจากการ
ท างานพเิศษระหว่างการศกึษา 2,501-3,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 5 คน (รอ้ยละ 1.7) ท างาน
และมรีายไดเ้สรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศกึษา 3,501-4,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 3 
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คน (รอ้ยละ 1.0) ท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศกึษา ตัง้แต่ 500 
บาทต่อเดอืนลงไป จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 0.7) ท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานพเิศษ
ระหว่างการศกึษา 2,001-2,500 บาทต่อเดอืน จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 0.7) ท างานและมรีายได้
เสรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศกึษา 3,001-3,500 บาทต่อเดอืน จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 
0.3) ตามล าดบั 
  สถานภาพการใช้จ่ายเงนิในแต่ละเดือนของนักเรยีนนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มเีงนิไม่พอใช้จ่ายเป็นบางเดอืน จ านวน 138 คน (รอ้ยละ 45.5) รองลงมาคอื มเีงนิ 
ใชจ้า่ยพอดทีุกเดอืน จ านวน 102 คน (รอ้ยละ 33.7) มเีงนิไม่พอใชจ้่ายทุกเดอืน จ านวน 30 คน  
(รอ้ยละ 9.9) มเีงนิใช้จ่ายเหลอืเก็บทุกเดอืน จ านวน 28 คน (รอ้ยละ 9.2) และ มเีงนิใช้จ่าย 
เหลอืเกบ็เป็นบางเดอืน จ านวน 5 คน (รอ้ยละ 1.7) ตามล าดบั 
 

4.2.2  ข้อมูลทัว่ไปของนักเรียนนักศึกษาจากการเกบ็ข้อมูลโดยใช้การสนทนา 
                      กลุ่ม (Focus Group) 

ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มนักเรยีนนักศึกษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงครามและเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานศกึษาที่
สงักดั ระดบัการศกึษา ประเภทวชิาและสาขาวชิาทีก่ าลงัศกึษา อาชพีหลกัของผู้ปกครอง การ
ท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานระหว่างการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษา ปรากฏผลดงั
ตารางที ่4.4 

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 7 คน (รอ้ยละ 77.8) และเป็น
เพศชายจ านวน 2 คน (รอ้ยละ 22.2) 

สถานศกึษาทีน่ักเรยีนนักศกึษาสงักดั พบว่า กลุ่มตวัอย่างศกึษาอยู่ในวทิยาลยัเทคนิค
สมุทรสงคราม จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 33.3) วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน 
(รอ้ยละ 33.3) และวทิยาลยัการอาชพีอมัพวา จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 33.3) 

ระดบัการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) จ านวน 6 คน (รอ้ยละ 66.7) รองลงมาคอื ศกึษาอยู่ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 33.3) 

ประเภทวชิาทีน่ักเรยีนนักศกึษาก าลงัศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ศกึษาอยู่ใน
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม จ านวน 7 คน (รอ้ยละ 77.8) รองลงมาคอื ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 22.2)  

การท างานและมีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษระหว่างการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ท างานและไม่มรีายได้เสรมิจากการท างานพิเศษ
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ระหว่างการศกึษา จ านวน 6 คน (รอ้ยละ 66.7) รองลงมาคอื ท างานและมรีายไดเ้สรมิจากการ
เป็นพนักงานเสริฟ์อาหาร จ านวน 2 คน (รอ้ยละ 22.2.) และ ท างานและมรีายไดเ้สรมิจากการ
ท างานเป็นผูน้ าเทีย่วในวนัหยดุ จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 11.1) ตามล าดบั 

อาชพีหลกัของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
หลกัคอื อาชีพรบัจ้างทัว่ไป จ านวน 7 คน (ร้อยละ 77.8) รองลงมาคอื อาชพีประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 11.1) และ อาชพีแมบ่า้น จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 11.1) 
   

4.2.3  ข้อมูลทัว่ไปของผู้บริหารสถานศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้การ 
                      สมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)   
  ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาที่เป็นผู้ควบคุมดูแลงานด้าน
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการ
นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามทัง้ 3 แห่ง 
ปรากฏผลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
เป็นเพศชาย อาย ุ54 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 

รองผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
เป็นเพศชาย อาย ุ54 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา เป็น
เพศชาย อายุ 58 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 6 ปี 

 
4.2.4  ข้อมูลทัว่ไปของอาจารย์จากการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ 

                      เจาะลึก (In-Depth Interview)  
ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฝา่ยงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน
ของสถานศกึษา ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
ของสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงครามทัง้ 3 แห่ง ปรากฏผลการศึกษา
ดงัต่อไปนี้ 
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อาจารย์หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็น

เพศชาย อายุ 40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท มีประสบการณ์ในการท างานด้าน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาเป็นระยะเวลา 2 ปี 
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมุทรสงคราม เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ใน
การท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาเป็นระยะเวลา 3 ปี 

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

เป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างาน

ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 

                  จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554 จากการเก็บ 

                  ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จ านวน 

(N=303) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1. เพศ 

            ชาย 

       หญิง 

2. สถานศึกษาท่ีนักเรียนนักศึกษาสังกัด 

        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

       วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

3. ระดับการศึกษา 

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. ประเภทวิชาท่ีนักเรียนนักศึกษาก าลังศึกษา 

        พาณิชยกรรม 

       อุตสาหกรรม 
       คหกรรม 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       

 

94 

209 
 

277 

16 
10 

 
186 

117 

 

198 

83 
14 

8 

 

31.0 

69.0 
 

91.4 

5.3 
3.3 

 
61.4 

38.6 

 

65.4 

27.4 
4.6 

2.6 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จ านวน 

(N=303) 

ร้อยละ 

(100.0) 

5. ผลการเรียนเฉล่ีย (เกรดเฉล่ีย) 

       ตั้งแต่ 2.49 ลงไป 

       2.50 – 2.74  
       2.75 – 2.99 

       3.00 ขึ้นไป 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีก าลังศึกษา 

(รวมตัวนักเรียนนักศึกษา) 

       1 คน 

       2 คน 

       อ่ืนๆ 

7. ผู้ปกครอง 

       บิดา 

       มารดา 
       อ่ืนๆ 

8. การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง 

       ประถมศึกษาตอนต้น 
       ประถมศึกษาตอนปลาย 

       มัธยมศึกษาตอนต้น 

       มัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) / อนุปริญญา 

       ปริญญาตรี 
       ไม่ได้ศึกษา 

9. อาชีพหลักของผู้ปกครอง 

       พนักงาน / ลูกจ้างของบริษัทเอกชน 

       รับจ้างทั่วไป 
       เกษตรกร  

       ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย 
       อ่ืนๆ 

 

40 

39 
52 

172 

 

 

120 
105 

78 
 

92 

175 
36 

 
100 

94 

44 
36 

16 
9 

4 

 

30 

182 
35 

36 

20 

 

13.2 

12.9 
17.2 

56.8 

 

 

39.6 
34.7 

25.7 
 

30.4 

57.8 
11.8 

 
33.0 

31.0 

14.5 
11.9 

5.3 
3.0 

1.3 

 

9.9 

60.1 
11.6 

11.9 

6.5 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จ านวน 

(N=303) 

ร้อยละ 

(100.0) 

10. รายได้ต่อเดือนจากอาชีพหลักของผู้ปกครอง 

       ต ่ากว่า 2,000 บาท 

       2,001 – 5,000 บาท    
       5,001 – 8,000 บาท 

       8,001 บาทขึ้นไป      

11.  การใช้จ่ายเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินค่าครองชีพท่ี   

 ได้รับจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียน  

  นักศึกษา 

                 ไม่ต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม 

       ต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม 

12.  การท างานและมีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษใน  

 ระหว่างการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

       ไม่ได้ท างาน 

       ท างานและมีรายได้เสริม ตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือนลงไป 

       ท างานและมีรายได้เสริม 501 – 1,000 บาทต่อเดือน 
       ท างานและมีรายได้เสริม 1,001 – 1,500 บาทต่อเดือน 

       ท างานและมีรายได้เสริม 1,501 – 2,000 บาทต่อเดือน 
       ท างานและมีรายได้เสริม 2,001 – 2,500 บาทต่อเดือน 

       ท างานและมีรายได้เสริม 2,501 – 3,000 บาทต่อเดือน 

       ท างานและมีรายได้เสริม 3,001 – 3,500 บาทต่อเดือน 
       ท างานและมีรายได้เสริม 3,501 – 4,000 บาทต่อเดือน 

13.  สถานภาพการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนของนักเรียน

นักศึกษา 

       มีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บทุกเดือน 
       มีเงินใช้จ่ายเหลือเก็บเป็นบางเดือน 

       มีเงินใช้จ่ายพอดีทุกเดือน 
       มีเงินไม่พอใช้จ่ายทุกเดือน 

       มีเงินไม่พอใช้จ่ายเป็นบางเดือน 

 

13 

164 
95 

31 

 

 

 
66 

237 
 

 

244 
2 

20 
12 

14 

2 
5 

1 
3 

 

 

28 

5 
102 

30 

138 

 

4.3 

54.1 
31.4 

10.2 

 

 

 
21.8 

78.2 
 

 

80.5 
0.7 

6.6 
4.0 

4.6 

0.7 
1.7 

0.3 
1.0 

 

 

9.2 

1.7 
33.7 

9.9 

45.5 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม 

                  เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554 จาก  

                  การเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

ประเภทและคุณลักษณะ 
จ านวน 

(N=9) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

      2. สถานศึกษาท่ีนักเรียนนักศึกษาสังกัด 

        วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
       วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

3. ระดับการศึกษา 

       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

4. ประเภทวิชาท่ีนักเรียนนักศึกษาก าลังศึกษา 

                   พาณิชยกรรม  

                   อุตสาหกรรม  

5. การท างานและมีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษใน  

ระหว่างการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

                     ผู้น าเที่ยวในวันหยุด 

                 พนักงานเสิร์ฟอาหาร 
                 ไม่ได้ท างาน 

6. อาชีพของผู้ปกครอง 

       รับจ้างทั่วไป 
       ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

       แม่บ้าน 

 

2 

7 

 

3 
3 

3 
 

6 

3 
 

7 
2 

 

 
1 

2 
6 

 

7 
1 

1 

 

22.2 

77.8 

 

33.3 
33.3 

33.3 
 

66.7 

33.3 
 

77.8 
22.2 

 

 
11.1 

22.2 
66.7 

 

77.8 
11.1 

11.1 
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4.3  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) 
 

การประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input Evaluation) มคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการด าเนินงาน 
เน่ืองจากการประเมินปจัจยัน าเข้าจะท าให้ทราบถึงความเพียงพอ ความพร้อม และความ
เหมาะสมของทรพัยากรต่างๆที่ถูกน าเขา้มาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการประเมนิปจัจยั
น าเขา้จะช่วยให้ผู้ด าเนินงานทราบขอ้มูลของทรพัยากรที่ใช้ในการด าเนินงานว่ามคีวามพรอ้ม
หรอืความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด และสามารถน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปปรบัใช้ในกระบวนการ
ด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  การประเมนิปจัจยัน าเขา้ในครัง้น้ี ผู้ศกึษาได้พจิารณาความเพยีงพอ ความพรอ้ม และ
ความเหมาะสมของปจัจยัน าเข้าใน 7 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านระบบการกู้ยมืเงนิ ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน ด้านความ
จ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา และด้านหลกัเกณฑ์การให้กู้ยมืของ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ซึง่ปรากฏผลการประเมนิ ดงันี้ 
 

4.3.1  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้าในความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา จาก 
                      การเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  จากผลการประเมินปจัจยัน าเข้าในภาพรวม นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ปจัจยัน าเข้ามีความเพียงพอ มีความพร้อม และมีความเหมาะสมด ี
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95) ปรากฏผลดงัตารางที ่4.5 
  เมือ่พจิารณาผลการประเมนิปจัจยัน าเขา้เป็นรายดา้นและรายขอ้ ปรากฏผลดงันี้ 
  ด้านงบประมาณ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่างบประมาณมคีวามเพียงพอและ
ความพรอ้มด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เหน็ด้วยว่า งบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมตัเิพื่อด าเนินงานทางดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ของสถานศกึษามคีวามเพยีงพอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.73) อกีทัง้วสัดุอุปกรณ์หรอืสิง่ที่ใช้อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษามี
ความพรอ้มด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77) ดงัตารางที ่4.5 
  ดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าบุคลากรมจี านวนเพยีงพอและเหมาะสม
ด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า 
จ านวนบุคลากรที่เป็นอาจารย์ และ/หรอื เจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลสนับสนุนหรือให้ค าแนะน า
เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษามคีวามเพยีงพอ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89) 
อีกทัง้ผู้บรหิาร อาจารย์ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษามคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11) ดงัตารางที ่4.5 
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  ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมคีวามพรอ้มและความเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16) และเมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า ระบบ e-Studentloan ช่วยอ านวยความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินงาน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20) เป็นระบบทีใ่หบ้รกิารดว้ยความถูกต้องแม่นย า
ด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09) และโดยสรปุแลว้ระบบ e-Studentloan เป็นระบบทีม่คีวามเหมาะสมใน
การใชง้านเป็นอยา่งด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19) ดงัตารางที ่4.5 
  ด้านระบบการให้กู้ยืมเงนิ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ระบบการให้กู้ยมืเงนิใน
ด้านของขัน้ตอนในการให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น 
ขัน้ตอนในการจดัสรรเงนิ การยื่นค าขอกู้ยมื การพจิารณาอนุมตัเิงนิให้กู้ยมื การจดัท าสญัญา
กู้ยืม รวมไปจนถึงการช าระหนี้คืนและการติดตามหนี้ในภาพรวมแล้วมีความเป็นระบบด ี
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98) ดงัตารางที ่4.5 
  ดา้นการสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่ามกีารสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาเป็นอย่างด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09) และเมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า ภาครฐัไดใ้หก้ารสนับสนุนและให้
ความส าคญัในดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาต่อสถานศกึษาเป็นอย่างด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.07) อกีทัง้ผู้บรหิารสถานศกึษาก็มกีารให้การสนับสนุนและให้ความส าคญัในเรื่องกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นอยา่งด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10) ดงัตารางที ่4.5 
  ดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เหน็ด้วยว่า กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามคีุณค่าและความจ าเป็น (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24) 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาเป็นกองทุนที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อย อกีทัง้ยงั
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่เท่าเทยีมกนัแก่ประชาชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.36) และมีส่วนชักน าให้เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียนได้เข้าสู่โอกาสในสายอาชีพที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16) เป็นส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาทุนมนุษยท์ี่
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17) ซึง่โดยสรุปแลว้กองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศึกษาถือเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่ากบัอนาคตของเยาวชนไทย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.27) ดงัตารางที ่4.5 
  ดา้นหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และขอบเขตการกู้ยมืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และขอบเขตการกู้ยืมเงนิของกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า ผูท้ี่มรีายไดต่้อครอบครวัไม่เกนิ 200,000 
บาทต่อปีมีสิทธิไ์ด้กู้ยืมเงนิ เป็นหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 



 

128 

 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) ผู้ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผล มีความประพฤติดี ไม่

ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียมี

สิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24) ดังตารางที่ 4.5 

ในส่วนของหลักเกณฑ์ของผู้ค ้าประกัน เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามี

ระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี นับตั้งแต่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา เป็นหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) เมื่อถึงก าหนดช าระหน้ีผู้กู้ยืม

จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่1 เป็นต้นไป เป็นหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80) หากไม่สามารถช าระหน้ี
คืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรณีค้างช าระเกิน 1 ปี 

จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีของเงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมดเป็นหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08) ผู้กู้จะต้องช าระหน้ี
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบก าหนดช าระหน้ี เป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) ดังตารางที่ 4.5 
ส่วนในด้านขอบเขตการให้กู้ยืมเงินโดยสรุปแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าวงเงินให้

กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับอยู่ขณะน้ี มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงผลการประเมินปัจจัยน าเข้าในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพรวม  

                  รายด้าน และรายข้อ) 
(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input) 

1) การประเมินด้านงบประมาณ 

1.1)   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพ่ือด าเนินงานทางด้าน  

  กองทุนฯ ของสถานศึกษามีความเพียงพอ 

1.2)   วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้อ านวยความสะดวกใน 
  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านกองทุนฯ ของ  

  สถานศึกษามีความพร้อมดี  

    

3.95 

3.75 

3.73 

 

3.77 
 

 

0.37 

0.60 

0.78 

 

0.64 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2) การประเมินด้านบุคลากร 

2.1)  จ านวน เจ้าหน้าที่/อาจารย์ ที่คอยดูและสนับสนุน   
       หรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกองทุนฯ ของสถานศึกษา 

       มีความเพียงพอ 

2.2)  ผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่     

       ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ของสถานศึกษามีความรู้ 

       และความสามารถเหมาะสมดี 
      3)  การประเมินด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    

3.1)   ระบบ e-Studentloan ช่วยอ านวยความสะดวก 
  รวดเร็วในการด าเนินงาน 

3.2)   ระบบ e-Studentloan เป็นระบบที่มีความถูกต้อง  

  แม่นย าดี 
3.3)   โดยภาพรวมระบบ e-Studentloan มีความ 

  เหมาะสมในการใช้งานดี 
1) การประเมินด้านระบบการให้กู้ยืมเงิน 

4.1)  ขั้นตอนในการให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ เช่น 

       ขั้นตอนการจัดสรรเงิน การยื่นค าขอกู้ การพิจารณา 
       อนุมัติเงินกู้ การจัดท าสัญญา รวมไปจนถึงการ  

       ช าระเงินคืน และการติดตามหน้ี โดยภาพรวมแล้วมี 
       ความเป็นระบบดี 

     5)  การประเมินด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 

          5.1)  ภาครัฐให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนในด้าน 
                 กองทุนฯ แก่สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

          5.2)  ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและให้การ 
                 สนับสนุนในด้านกองทุนฯ เป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

      6)  การประเมนิดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนฯ 
          6.1)  กองทุนฯ เอือ้ประโยชน์แก่ประชาชนทีม่าจาก 
                 ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย อกีทัง้ยงัสรา้งความ 
                 เสมอภาคในโอกาสทางการศกึษาทีเ่ท่าเทยีมกนัแก่ 
                 ประชาชน 
          6.2)  กองทุนฯ มสี่วนชกัน าใหน้กัเรยีนนกัศกึษาได้ 
                 เขา้สู่โอกาสในสายอาชพีทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ 
                 ตลาดแรงงานมากขึน้ 
          6.3)  กองทุนฯ เป็นส่วนส าคญัในการช่วยพฒันา 
                 ทุนมนุษยท์ีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา  
                 ประเทศ 

6.4)  การกูย้มืเงนิจากกองทุนฯ ถอืเป็นการลงทุนทาง 
       การศกึษาทีคุ่ม้ค่ากบัอนาคตของเยาวชนไทย 

 7)  การประเมนิดา้นหลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืของกองทุนฯ 
          7.1)  ผูท้ีม่รีายไดต่้อครอบครวัไมเ่กนิ 200,000 บาทต่อปี  
                 มสีทิธิไ์ดกู้เ้งนิจากกองทุนฯ 
          7.2)  ผูท้ีม่ผีลการเรยีนผ่านเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล  
                 มคีวามประพฤตดิ ีไมฝ่า่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของ  
                 สถานศกึษาขัน้รา้ยแรง หรอืไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวาม 
                 ประพฤตเิสื่อมเสยีมสีทิธิก์ูย้มืเงนิจากกองทุนฯ 
          7.3)  หลกัเกณฑข์องผูค้ ้าประกนั 
          7.4)  ผูกู้ย้มืเงนิจากกองทุนฯ มรีะยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี  
                 นบัตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษา 
          7.5)  เมือ่ถงึก าหนดช าระหน้ีผูกู้้ยมืจะตอ้งเสยีดอกเบีย้ใน 
                 อตัรารอ้ยละ 1 ต่อปีของเงนิตน้คงคา้งของปีที ่1  
                 เป็นตน้ไป  
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

          7.6)  หากไมส่ามารถช าระหน้ีคนืแก่กองทุนฯภายใน 
                 ระยะเวลาทีก่ าหนด กรณีทีค่า้งช าระเกนิ 1 ปี  
                 จะตอ้งเสยีเบีย้ปรบัในอตัรารอ้ยละ 18 ต่อปีของ 
                 เงนิตน้งวดทีค่า้งช าระทัง้หมด 
          7.7)  จะตอ้งช าระหนี้ใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 15 ปี  
                 นบัจากวนัครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก 
          7.8)  นกัเรยีนนกัศกึษาคดิว่า ขอบเขตวงเงนิใหกู้ย้มืจาก 
                 กองทุนฯทีไ่ดร้บัอยูใ่นขณะนี้ มคีวามเหมาะสมใน 
                 ระดบัใด       

3.08 
 
 
 

3.69 
 

3.78 

0.98 
 
 
 

0.86 
 

0.85 
 

 
4.3.2  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้าในความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษาจากการ 

                      เกบ็ข้อมลูโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
จากผลการประเมนิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่

ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผูท้ีกู่้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษารายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน ปรากฏผลดงันี้ 

 
4.3.2.1  ดา้นงบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ

การศกึษาของทางสถานศกึษาในดา้นของครุภณัฑห์รอืวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชอ้ านวยความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายในสถานศึกษา เช่น เครื่อง
คอมพวิเตอร ์และระบบอนิเทอรเ์น็ต ในภาพรวมถอืว่าเพยีงพอและมคีวามพรอ้มในระดบัหนึ่ง 
แต่ในบางครัง้ยงัพบปญัหาในการใช้งานอยู่บ้าง เพราะเครื่องคอมพวิเตอรท์ีจ่ดัไว้เพื่อใหบ้รกิาร
แก่นักเรียนนักศึกษามจี านวนจ ากัดและเปิดให้บรกิารโดยรวมทัง้สถานศึกษา  ไม่ใช่เครื่อง
คอมพวิเตอรท์ีจ่ดัไวเ้พื่อการใชง้านดา้นการกู้ยมืโดยเฉพาะ ดงันัน้ผูเ้ขา้มาใชง้านจงึมตีลอดเวลา 
เป็นทัง้ผู้ทีกู่้ยมืเงนิและผูท้ี่ไม่ไดกู้้ยมืเงนิ ส่งผลให้ไม่สามารถรองรบัความต้องการในการใช้งาน
ของนักเรยีนนักศกึษาจ านวนมากภายในระยะเวลาเดยีวกนัได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของ
วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงครามเพราะมนีกัเรยีนนกัศกึษาจ านวนมาก ท าใหน้ักเรยีนนักศกึษาต้อง
เสยีเวลาในการรอคอยเพื่อใชง้าน อกีทัง้การใช้งานผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตในบางครัง้ยงัพบกบั
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ปญัหาความล่าชา้ท าใหก้ารใชง้านไม่มคีวามราบรื่นนัก ด้วยเหตุนี้เองจงึเป็นผลท าให้มนีักเรยีน
นักศึกษาส่วนหนึ่งออกไปใช้งานหรอืสบืค้นข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา
เพิม่เตมิจากรา้นคอมพวิเตอรน์อกสถานศกึษาและเสยีค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพิม่ขึน้  

 
4.3.2.2  ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 

   บุคลากรผู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษาโดย
ภาพรวมแล้วมจี านวนเพยีงพอในระดบัหนึ่ง กล่าวคอื วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงครามและ
วทิยาลยัการอาชพีอมัพวามจี านวนบุคลากรเพยีงพอเมื่อเทยีบกบัจ านวนนักเรยีนนักศึกษาที่
ใหบ้รกิาร แต่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงครามยงัมจี านวนบุคลากรไมเ่พยีงพอเท่าทีค่วร 
เพราะมนีักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืจ านวนมาก ในขณะทีม่อีาจารยแ์ละเจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิานเพยีง
สองท่าน อกีทัง้อาจารยก์ม็ภีาระงานสอนดว้ย ท าให้มภีาระงานที่ต้องรบัผดิชอบหลายด้าน ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาทีล่่าชา้ได ้ 
   ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานของบุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษาโดยรวมแลว้มคีวามเหมาะสมด ีเพราะทุกๆท่านสามารถให้
ขอ้มลูใหค้ าแนะน า และค าปรกึษาเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาแก่
นกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

4.3.2.3  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่น ามาใช้ในการกู้ยมืเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
หรือระบบ e-Studentloan ถือว่ามีความเหมาะสมในการใช้งานดีมากในกรณีที่มีระบบ
อนิเทอรเ์น็ตด ีเพราะระบบนี้มคีวามทนัสมยั และตามหลกัการของระบบแลว้สามารถลดขัน้ตอน
ในส่วนของงานเอกสารไปจากเดมิได้มาก ไม่ต้องเดนิทางไกลไปติดต่อเพื่อด าเนินการต่างๆ  
ซึ่งโดยรวมแล้วมคีวามพึงพอใจในการใช้งานในระบบน้ีเป็นอย่างมาก และยงัไม่พบปญัหา
อุปสรรคในการเขา้ใชง้านในระบบนี้มากนัก แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมเีพื่อนนักเรยีนนักศกึษาบาง
กลุ่มทีไ่ม่มคีวามเขา้ใจในการใชง้านระบบ e-Studentloan ส่งผลใหเ้กดิความผดิพลาดในการใช้
งาน เช่น การกรอกขอ้มลูผดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน เป็นต้น ประกอบกบัระบบอนิเทอรเ์น็ตของ
สถานศึกษาที่มีความล่าช้า อีกทัง้ยงัพบปญัหาระบบอินเทอร์เน็ตล่มจากการที่มผีู้เข้าใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกันมากจนเกินไป ส่งผลให้ในบางครัง้การเข้าใช้งานระบบ
อนิเทอรเ์น็ตไมม่คีวามราบรืน่เท่าทีค่วร   
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4.3.2.4  ดา้นระบบการกูย้มืเงนิ 
ระบบการกู้ยมืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในภาพรวมมคีวามเป็น

ระบบในระดับหนึ่ง กล่าวคือ ขัน้ตอนในการจดัสรรเงินกู้ยืม การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม  
การจดัท าสญัญา รวมไปจนถึงการช าระเงนิคนืและการติดตามหนี้  โดยรวมแล้วเป็นไปตาม
ระเบยีบขัน้ตอนและมคีวามเป็นระบบด ีแต่ในขัน้ตอนของการยืน่ค าขอกู้ยมืใชร้ะยะเวลายาวนาน
มากซึง่อาจมผีลต่อระยะเวลาของการไดร้บัเงนิกู้ยมืจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาที่จะมี
ความล่าชา้ตามไปดว้ย 
 

4.3.2.5  ดา้นการสนบัสนุนการด าเนินงาน 
ในส่วนของภาครฐัถอืว่าใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมื

เพื่อการศกึษาแก่สถานศกึษาไดเ้พยีงพอในระดบัหนึ่ง กล่าวคอื งบประมาณที่ทางสถานศกึษา
ได้รบัมาเพื่อจดัสรรให้แก่นักเรยีนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่จรงิ แต่ถอืว่ายงัไม่มคีวามสมดุลกบั
จ านวนความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของนกัเรยีนนกัศกึษาในแต่ละสถานศกึษา ทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาควรเปิดโอกาสให้นักเรยีนนักศกึษาทุกคนที่มคีุณสมบตัติรงตามหลกัเกณฑก์าร
กู้ยมืเงนิ ให้ได้รบัสทิธิก์ู้ยมืเงนิได้ทัง้หมดโดยไม่มกีารจ ากดัจ านวนการจดัสรร เพราะการจ ากดั
จ านวนการจดัสรรดงักล่าวอาจเป็นการตดัโอกาสการกู้ยมืเงนิของผูท้ีต่้องการกู้ยมืเงนิจรงิๆ และ
ไม่สร้างความเสมอภาคและความยุติธรรมในโอกาสทางการศึกษาที่แท้จริงให้แก่นักเรียน
นักศกึษาก็เป็นได้ เพราะที่ผ่านมาเคยมรีุ่นพี่ที่ต้องพลาดโอกาสการกู้ยมืเงนิไปเพราะเกนิจาก
จ านวนการจดัสรรทีท่างสถานศกึษาไดร้บั  

ในส่วนของผูบ้รหิารสถานศกึษา อาจารย ์และเจา้หน้าที่ทุกท่านในสถานศกึษา
ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเป็นอย่างด ีเพราะเลง็เหน็
ถงึความส าคญัของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีม่ต่ีออนาคตของนักเรยีนนกัศกึษา  

4.3.2.6  ดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามคีุณค่าและความจ าเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นส่วนส าคญัในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวั ท าให้มทีุนทรพัย์เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายทางการศกึษาและค่าครองชพีในชวีติประจ าวนั ทัง้นี้หากบางครอบครวัมรีายจ่ายสูง
นกัเรยีนนกัศกึษาบางคนกจ็ะท างานพเิศษนอกเวลาเรยีนเพื่อน ารายไดเ้สรมิมาเกบ็ออมเพื่อเป็น
ทุนส ารองส าหรบัค่าใชจ้า่ยทางดา้นการศกึษาเพิม่เตมิต่อไป  
   ดงันัน้การกูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจงึถอืเป็นการลงทุนทาง
การศกึษาที่คุ้มค่ากบัอนาคตเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากไม่มเีงนิกู้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษาของรฐับาล อาจท าให้ไม่มทีุนทรพัย์ในการศึกษาต่อ หรืออาจมีโอกาสได้จบ
การศกึษาในวุฒกิารศกึษาที่ไม่สูงนัก แต่เมื่อมเีงนิใหกู้้ยมืจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
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ใหศ้กึษาต่อจนถงึระดบัปรญิญาตร ีกเ็สมอืนเป็นการเพิม่โอกาสท าใหไ้ดม้อีนาคตทางการศกึษา
และการท างานทีด่ขี ึน้ แมก้ารกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจะเป็นการลงทุนเอา
เงนิในอนาคตมาใช้ก่อน แต่ถือว่าเป็นการลงทุนทางการศึกษากบัรฐับาลที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิง่ 
เพราะรฐับาลคดิดอกเบีย้เงนิกูย้มืในอตัรารอ้ยละ1 ซึง่ถอืว่าถูกมากทเีดยีว 
 

4.3.3.7  ดา้นหลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
ในด้านหลกัเกณฑ์การให้กู้ยมืของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา อาทเิช่น

หลกัเกณฑข์องผู้ค ้าประกนั การพจิารณารายได้ครอบครวัไม่เกนิ 200,000 บาทต่อปี อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาช าระหนี้ 15 ปี ถอืว่ามคีวามเหมาะสมดเีพราะดอกเบี้ย 
ไมแ่พง อกีทัง้มรีะยะเวลาการใหช้ าระหนี้ทีย่าวนาน ส่วนในดา้นวงเงนิใหกู้้ โดยภาพรวมมคีวาม
พอเพยีงต่อการใชจ้า่ยในกรณีทีใ่ชจ้่ายอย่างประหยดัและมกีารวางแผนการใชจ้่ายทีด่ ีแต่ในบาง
เดอืนที่มรีายจ่ายพเิศษเพิม่ขึน้ก็จะไม่พอใช้จ่ายบ้าง เพราะในบางเดอืนจ าเป็นต้องมคี่าใช้จ่าย
เพิม่เตมิในเรือ่งวสัดุอุปกรณ์หรอืกจิกรรมต่างๆประกอบการเรยีนในบางรายวชิา ประกอบกบัใน
ปจัจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ดัง้นั ้นหากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถเพิ่ม 
ค่าครองชพีใหแ้ก่นักเรยีนนักศกึษาจากเดอืนละ 2,200 บาท เป็นเดอืนละ 2,500 บาท จะสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษาเป็นอยา่งมาก 
 

กล่าวโดยสรุป จากผลการประเมนิปจัจยัน าเขา้โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
นกัเรยีนนกัศกึษามคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสนับสนุน
การด าเนินงานรวมไปจนถงึจ านวนบุคลากรผู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ของทางสถานศึกษามคีวามพร้อมและมคีวามเพียงพอในระดบัหนึ่ง บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมด ีระบบ e-Studentloan มคีวามเหมาะสมแต่ยงัพบปญัหาใน 
การใชง้านอยู่บ้าง ระบบการใหกู้้ยมืเงนิในขัน้ตอนต่างๆโดยรวมแล้วมคีวามเป็นระบบด ีแต่ใน
ขัน้ตอนการยื่นค าขอกู้ยืมเงินนัน้ยังใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ภาครฐัให้การสนับสนุนเพยีงพอในระดบัหนึ่ง ส่วนผู้บรหิารสถานศึกษา อาจารย ์
และเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรยีนนักศึกษายงัมี
ความเหน็สอดคล้องกนัว่ากองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามคีุณค่าและความจ าเป็นต่ออนาคต
เป็นอยา่งมาก ส่วนในดา้นหลกัเกณฑก์ารให้กู้ยมืนัน้มคีวามเหมาะสม แต่ในส่วนของวงเงนิใหกู้้
หากสามารถเพิม่จ านวนใหม้ากขึน้กว่าเดมิไดจ้ะสรา้งความพงึพอใจเป็นอยา่งมาก 
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4.3.3  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้าในความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
                      อาจารย์ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  
                      Interview) 

จากผลการประเมนิโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กับกลุ่ม
ผู้บรหิารสถานศกึษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน และอาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานดา้นกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงครามจ านวน 3 
คน รวมทัง้สิน้ 6 คน ปรากฏผลดงันี้ 
 
   4.3.3.1  ดา้นงบประมาณ  

ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า งบประมาณทีส่ถานศกึษาใชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่งบประมาณที่จ ัดสรรไว้โดยตรงส าหรับการ
ด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศึกษา แต่เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายของ
สถานศึกษาในแต่ละปีการศกึษาที่เกี่ยวข้องกบั งบบุคลากร งบลงทุนเกี่ยวกบัครุภณัฑ์ต่างๆ 
การจดักิจกรรมหรอืโครงการต่างๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องหรอืสามารถเชื่อมโยงไปกบังานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา เป็นต้น ซึง่โดยรวมแลว้ถอืว่ามคีวามเพยีงพอ
และอยูใ่นระดบัทีส่ามารถใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนนกัศกึษาได้  
   ในด้านความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้อ านวยความสะดวกใน 
การด าเนินงาน อาทิเช่น จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
สามารถรองรบัการใชง้านไดต้ลอดเวลาท าการ แต่ในช่วงระยะเวลาทีน่กัเรยีนนักศกึษาผูกู้้ยมืเงนิ
ตอ้งด าเนินการลงทะเบยีนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตยงัพบปญัหาความล่าชา้ในการเขา้ใชง้านระบบ
อินเทอร์เน็ต อีกทัง้จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ยงัไม่สามารถรองรบัปรมิาณการใช้งานของ
นักเรยีนนักศึกษาได้อย่างเพยีงพอเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิค
สมทุรสงคราม เพราะเป็นสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาทีม่จี านวนนักเรยีนนักศกึษามากทีสุ่ดใน
จงัหวัดสมุทรสงคราม ดังนัน้จ านวนนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยมืเงนิจึงมีจ านวนมากที่สุด  และ 
แปรผนัตรงกบัความต้องการในการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร ์ดงัที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา
กิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงงบประมาณในการ
ด าเนินงานไวว้่า 
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งบประมาณที่ทางสถานศกึษาใชใ้นการด าเนินงานถอืว่ามคีวามเพยีงพออยู่ใน
ระดบัทีส่ามารถใหบ้รกิารแก่นกัเรยีนนกัศกึษาได ้ แต่ในบางครัง้จะพบปญัหาใน
เรือ่งความไม่เพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงานดา้น
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ
อินเทอร์เน็ต ซึ่งในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทางสถานศึกษาไม่ได้มีไว้
เพื่อใหน้กัเรยีนนกัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิใชง้านโดยเฉพาะ แต่เป็นเครื่องคอมพวิเตอร์
ส่วนกลางของสถานศกึษาทีน่ักเรยีนนักศกึษาทุกคนมสีทิธิเ์ขา้มาใช้งาน ดงันัน้
ในช่วงที่นักเรยีนนักศกึษาผูกู้้ยมืเงนิต้องใช้เครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อลงทะเบยีน
ผ่านระบบ e-Studentloan ก็จะเกดิปญัหาการรอคอยเพื่อใช้งานบ้าง เพราะ
เครือ่งคอมพวิเตอรม์จี านวนจ ากดัไม่สามารถรองรบัความต้องการในการใชง้าน
ของนักเรยีนนักศกึษาจ านวนมากในเวลาเดยีวกนัได้ นอกจากน้ีกย็งัพบปญัหา
อินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าในช่วงที่มกีารใช้งานมากอีกด้วย ดงันัน้ในส่วนนี้ 
ผมคดิว่า ควรมกีารบรหิารจดัการการใช้งานเครื่องคอมพวิเตอร์ของนักเรยีน
นักศกึษาผู้ที่กู้ยมืเงนิให้เป็นระบบมากยิง่ขึน้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกใน
การใช้งาน และสามารถให้บรกิารแก่นักเรยีนนักศึกษาได้อย่างเพยีงพอและ
ทัว่ถงึมากขึน้อกีดว้ย (ขจรพงษ์ เยีย่มสวสัดิ,์ 2555) 

 
4.3.3.2  ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เป็นผูค้วบคุมดูแลงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาและ
อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
จ านวนบุคลากรผู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาในส่วนของ
วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงครามและวทิยาลยัการอาชพีอมัพวาขณะนี้มคีวามเพยีงพอและ
เหมาะสมกบัจ านวนนักเรยีนนักศกึษา แต่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามยงัมจี านวน
บุคลากรผู้ปฏบิตังิานไม่เพยีงพอเท่าที่ควร เนื่องจากทางสถานศกึษามผีู้ปฏบิตังิานด้านกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาหลกัๆ เพยีง 2 คน โดยฝา่ยทีร่บัผดิชอบโดยตรงในดา้นนี้ คอื ฝ่ายงาน
แนะแนวอาชพีและจดัหางานของสถานศกึษา ซึง่มหีวัหน้างานเป็นอาจารยท์ีม่ภีาระงานมาก ทัง้
งานสอน และงานแนะแนวต่างๆอีกหลายด้าน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็มหีน้าที่ดูแล
รบัผิดชอบงานแนะแนวต่างๆ ของสถานศึกษาอีกหลายด้านเช่นกนั ดงันัน้ จ านวนบุคลากร
ผูป้ฏบิตังิานถอืว่ายงัมจี านวนไม่เหมาะสมกบัจ านวนนักเรยีนนักศกึษาทีต่้องใหบ้รกิาร ซึ่งอาจ
ส่งผลให้การบริการมีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมในทุกๆขัน้ตอนก็เป็นได้ และด้วยเหตุที่
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามมจี านวนนักเรยีนผูกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงินใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
มากที่สุด ดงันัน้จงึควรมบีุคลากรผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาโดยตรง
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เพิม่ขึน้อกีหน่ึงคนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานแก่บุคลากรผูป้ฏบิตังิานในปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็น
การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหด้มีากยิง่ขึน้อกีดว้ย  
   ส่วนในเรื่องความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบตัิงานนัน้ ถือได้ว่ามคีวามเหมาะสมมากทัง้ทางด้านวุฒกิารศึกษาและความประพฤต ิ  
ทุกท่านมคีวามรบัผดิชอบเอาใจใส่ในการปฏบิตังิานด ีมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานตลอด
ระยะเวลาที่เริม่มกีารด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามา ดงัที่อาจารยห์วัหน้า
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
วทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ไดก้ล่าวถงึความพอเพยีงและความเหมาะสมของบุคลากรไวว้่า 
 

ในด้านจ านวนบุคลากรผู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของ
สถานศึกษายังมีจ านวนไม่เพียงพอเท่าที่ควร แม้ว่าทางสถานศึกษาจะมี
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานด้านนี้อีกหนึ่งคนก็ยงัคงไม่สมดุลกบัจ านวนนักเรยีน
นักศกึษาที่ต้องให้บรกิาร เพราะเจา้หน้าที่เองก็ต้องรบัภาระงานด้านแนะแนว
อาชีพและจัดหางานของนักเรียนนักศึกษาทัง้วิทยาลัย ดังนั ้นหากต้อง
รบัผดิชอบดูแลนักเรยีนนักศกึษาผู้กู้ยมืเงนิอกีเกอืบสามรอ้ยคน จงึไม่สามารถ
ให้บรกิารได้อย่างเต็มที่และทัว่ถึงเท่าที่ควร ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานด้าน
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษามคีวามล่าช้าได้ ดงันัน้ หาก
สามารถเพิม่จ านวนบุคลากรเฉพาะเพื่อมาปฏบิตัิงานและรบัผิดชอบในด้าน
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาโดยตรงอกีหนึ่งคนกจ็ะส่งผล
ใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรวดเรว็ และเป็นการแบ่งเบาภาระงานของผูป้ฏบิตังิาน
เดิมมากยิง่ขึ้น ส่วนในเรื่องความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาถือได้ว่ามคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานดแีลว้ (อนุชาต ิทองสวสัดิ,์ 2555) 

 
4.3.3.3  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษามคีวามคดิเห็นสอดคล้องกนัว่า ในด้านการกู้ยมืเงนิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรอื  
e-Studentloan ถอืว่ามคีวามพรอ้มและความเหมาะสมในการใช้งานด ีเพราะเป็นระบบการกู้ยมื
เงนิทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ทีท่างกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาได้พฒันาขึน้เพื่อใหส้นองต่อ
การใชง้านและด าเนินการดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มาก
ยิง่ขึ้น ซึ่งสามารถลดขัน้ตอนของงานทางด้านเอกสารที่ยุ่งยากได้ในระดบัหนึ่ง โดยรวมแล้ว  
ถือว่ามีความเหมาะสมในการใช้งานดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบปญัหาและอุปสรรคใน 
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การใช้งานอยู่บ้าง เนื่องจาก ระบบน้ีอาศยัปจัจยัในการท างานผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต ซึ่งทาง
สถานศกึษามกัจะประสบกบัปญัหาในการเขา้ใช้งาน ประกอบกบัระยะเวลาทีท่างกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาเปิดใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนนัน้ยงัมชี่วงเวลาทีน้่อยและกระชัน้ชดิจนเกนิไป 
ส่งผลให้นักเรยีนนักศกึษารวมถึงครูอาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานต้องเขา้ใช้งานระบบเป็นจ านวนมาก
ภายในระยะเวลาพร้อมๆกนั ท าให้เกดิปญัหาเวบ็ไซต์ของระบบมคีวามล่าช้าลง รวมไปจนถึง
ปญัหาเว็บไซต์ล่มและไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อด าเนินการได้อย่างราบรื่น ส่งผลให้เกิด 
การท างานซ ้าๆหลายครัง้ ก่อใหเ้กดิการเสยีเวลาและเกดิความสบัสนในการด าเนินการ ซึง่มสี่วน
ท าให้การด าเนินการล่าช้าอีกด้วย นอกจากปญัหาดงัที่กล่าวมายงัพบอุปสรรคในการใช้งาน 
อนัเนื่องมาจากนักเรยีนนักศึกษาอีกด้วย เพราะนักเรยีนนักศกึษาบางคนยงัไม่มคีวามเข้าใจ 
ในการใช้งานและการกรอกขอ้มูลผ่านระบบนี้ เท่าใดนัก ท าให้เกิดความผดิพลาด ซึ่งบุคลากร
ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งตามแกไ้ขใหอ้ยูบ่่อยครัง้  

 
  4.3.3.4  ดา้นระบบการกูย้มืเงนิ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ในดา้นระบบการกู้ยมืเงนิของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา ตัง้แต่ขัน้ตอนในการจดัสรรเงนิกู้ยมื การยื่นค าขอกู้ยมื การพจิารณาอนุมตัเิงนิกู้ยมื 
การจดัท าสญัญา รวมไปจนถงึการช าระเงนิคนืและการตดิตามหนี้ โดยรวมแลว้มคีวามเป็นระบบ
ในระดบัหนึ่ง แต่ในดา้นของการใหย้ื่นค าขอกู้ยมืเงนิยงัคงพบปญัหาในการด าเนินงาน เนื่องจาก 
ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาให้กรอบเวลาในการยื่นค าขอกู้ยมืเงนิไว้อย่างชดัเจน แต่
ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมกัจะขอข้อมูลจ านวนนักเรยีน
นักศกึษาผูท้ี่มคีวามประสงคย์ื่นค าขอกู้ยมืเงนิจากสถานศกึษาเรว็กว่ากรอบเวลาที่ทางกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาก าหนด ท าใหส้ถานศกึษาตอ้งด าเนินการส่งจ านวนนักเรยีนนักศกึษาที่
ยื่นค าขอกู้ยมืตามจ านวนที่ส ารวจได้หรอืประมาณการได้ ณ ขณะนัน้ แต่หลงัจากนัน้ก็จะมี
นกัเรยีนนกัศกึษามาขอยืน่ค าขอกูย้มืเงนิเพิม่เตมิอกี ท าใหท้างสถานศกึษาต้องด าเนินการเสนอ
ขอให้มผีู้กู้ยมืเงนิเพิม่เตมิกบัทางส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม ซึ่ง
กว่าจะผ่านขัน้ตอนในการยื่นขอใหม้ผีูกู้้ยมืเงนิเพิม่เตมินี้ใช้ระยะเวลานานมาก อกีทัง้ในขัน้ตอน
การจดัท าสัญญายงัพบปญัหาผิดพลาดที่เกิดจากเอกสารสญัญาเงินกู้ไม่ถูกต้อง ท าให้ต้อง
ด าเนินงานส่งไปส่งมาและเกดิความล่าชา้ในการด าเนินงานอกีดว้ย นอกจากน้ีปจัจยัดา้นเวลาใน
การด าเนินการตัง้แต่ขัน้ตอนแรกถงึขัน้ตอนทีผู่กู้้จะไดร้บัเงนินัน้ยงัมคีวามล่าชา้อยู่ ซึง่นอกจาก
จะเกดิจากสาเหตุดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัปจัจยัทางดา้นตวัของนักเรยีนนักศกึษา
เองอีกด้วย กล่าวคอื นักเรยีนนักศึกษาส่วนหนึ่งยงัมคีวามล่าช้าในการด าเนินการ อาทิเช่น  
มคีวามล่าช้าในการตดัสนิใจยื่นค าขอกู้ยมืเงนิ และมกัมกีารรอกนัไปรอกนัมา เป็นต้น ส่วนใน
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เรื่องการช าระหนี้คืนแก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษานัน้มกีารด าเนินการเป็นระบบตาม
ขัน้ตอนและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังที่อาจารย์
ผู้ปฏิบตัิงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจดัหางานผู้ปฏิบตัิงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา วทิยาลยัการอาชพีอมัพวาได้กล่าวถงึความพรอ้มและความเหมาะสมในการใช้งาน
ของระบบการกูย้มืเงนิไวว้่า 
 

ขัน้ตอนในการยื่นค าขอกู้ยมืเงนิมคีวามขดัแย้งกนัในด้านของการด าเนินงาน 
เพราะทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาให้กรอบเวลาในการยื่นค าขอกู้ยมื
เงนิชดัเจน แต่ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
มกัจะขอข้อมูลยอดการยื่นค าขอกู้ยมืที่เรว็กว่ากรอบเวลาที่ทางกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาก าหนด ทางสถานศกึษาจงึต้องรบีด าเนินการส่งจ านวนผู้ที่
ยื่นค าขอกู้ยมืเท่าจ านวนที่ได้รบัขณะนัน้ ประกอบกับปจัจยัของตัวนักเรยีน
นักศกึษาที่มกีารตดัสนิใจล่าช้ามกีารรอกนัไปรอกนัมา ท าให้หลงัจากนัน้ยงัมี
นักเรยีนนักศกึษามาขอยื่นค าขอกู้ยมืเพิม่เตมิอกี ท าใหส้ถานศกึษาต้องด าเนิน
เรือ่งเสนอขอใหม้ผีูกู้เ้พิม่เตมิซึง่กว่าจะผ่านขัน้ตอนนี้ใชเ้วลานานมาก (วชัรนิทร ์
ชาญกระบี,่ 2555) 

 
    4.3.3.5  ดา้นการสนบัสนุนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ในดา้นการสนับสนุนการด าเนินงานในส่วนของภาครฐั
ยงัให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามเพยีงพอในระดบัหนึ่งเท่านัน้ ภาครฐัควรจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้นักเรยีนนักศกึษาทีม่คีวามจ าเป็นและต้องการกู้ยมืเงนิทุกๆคนไดม้โีอกาสกู้ยมืเงนิ
ได้เต็มจ านวนตามความต้องการจรงิ ไม่ใช่การจดัสรรงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนในลกัษณะ
สดัส่วน โควตา เพราะเกดิปญัหาในกรณทีีบ่างสถานศกึษามผีูข้อกูย้มืเงนิน้อยกว่าจ านวนทีไ่ดร้บั
จดัสรร แต่บางสถานศกึษากลบัมผีูข้อกู้ยมืเงนิมากกว่าจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรร ท าใหน้ักเรยีน
นักศกึษาที่ศกึษาอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รบัการจดัสรรน้อยกว่าจ านวนผู้ที่มคีวามต้องการกู้ยมื
เงนิตอ้งพลาดโอกาสในการกูย้มืเงนิไป ถงึแมว้่าทางสถานศึกษาจะสามารถท าเรื่องขอกู้เพิม่เตมิ
ให้แก่นักเรยีนนักศึกษาได้ แต่ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
จะต้องตรวจสอบจ านวนผูกู้้ยมืในระดบัอาชวีศกึษาทีเ่หลอืภายในจงัหวดั และน ายอดทีเ่หลอืมา
จดัสรรให้แก่ผู้ที่ต้องการกู้เพิม่เตมิ แต่หากในปีนัน้ๆไม่มจี านวนที่ว่างเหลอืเลยหรอืเหลอืที่ว่าง 
ไม่เพยีงพอกบัความต้องการในการกู้เพิม่เตมิ ทางส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
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สมุทรสงครามจะส่งเรื่องขอกู้เพิม่เตมิแก่ส่วนกลางซึง่ขัน้ตอนนี้จะใชเ้วลานานมาก ส่วนจะไดร้บั
อนุมตัเิพิม่เตมิมากน้อยเพยีงใดหรอืไม่นัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจในการจดัสรรของทางส่วนกลาง 
นอกจากนี้ภาครฐัควรสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเพิม่บุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาโดยเฉพาะให้แก่สถานศกึษาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของผูป้ฏบิตังิานเดมิ 
อกีดว้ย  
   ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษา ไดใ้หค้วามร่วมมอืและสนับสนุนการด าเนินงาน
ได้เป็นอย่างดี มกีารปฏบิตัิงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ  
เพราะทุกๆ ท่านเลง็เหน็ถงึความส าคญัและผลประโยชน์ทีน่ักเรยีนนักศกึษาจะไดร้บัจากกองทุน
เงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาอนัจะเพิม่โอกาสทางการศกึษาเพื่อการพฒันาเยาวชนของชาตต่ิอไป 
ดงัปรากฏในวสิยัทศัน์ของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามที่ว่า “ จะมุ่งผลติและพฒันาบุคลากร
ดา้นวชิาชพีใหม้คีวามรูคู้่คุณธรรมสามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและทนัต่อเทคโนโลย ีสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ” 
 
   4.3.3.6  ดา้นความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษามคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัว่า กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามคีุณค่าและความ
จ าเป็นต่อนักเรยีนนักศกึษาในสถานศกึษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรยีนนักศกึษาส่วนมาก
ขาดแคลนทุนทรพัย์ในการศึกษาต่อ ดงันัน้กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาจงึมสี่วนช่วยให้
นกัเรยีนนกัศกึษาทีข่าดโอกาสทางการเงนิเหล่านี้ ไดม้โีอกาสศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ อกีทัง้ยงั
มสี่วนส าคญัในการชักน าให้นักเรียนนักศึกษาเข้าสู่โอกาสในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการใน
ตลาดแรงงาน และสามารถหางานท าไดท้ัง้ขณะศกึษาและจบการศกึษา สามารถประกอบอาชพี
หลกัที่เป็นทีต่้องการของตลาดแรงงานในปจัจุบนัไดอ้ย่างมัน่คง เพราะในปจัจุบนัตลาดแรงงาน
ก าลงัตอ้งการก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษาเป็นจ านวนมาก ท าใหน้ักเรยีนนักศกึษามทีางเลอืกทีด่ใีน
อนาคต ซึง่เมื่อเทยีบกบัผลทีน่ักเรยีนนักศกึษาจะไดร้บัแลว้ การกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาถอืเป็นการลงทุนทางการศกึษาทีคุ่ม้ค่ากบัอนาคตของนักเรยีนนักศกึษาทีม่คีวาม
มุง่มัน่และตัง้ใจในการศกึษาเป็นอยา่งยิง่ ดงันัน้จงึเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศกึษา การงาน 
และการเงนิใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษา ซึง่ส่งผลถงึความส าเรจ็ในอาชพีการงานในอนาคต และดว้ย
ความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษานี้เองที่ควรจะให้มกีารด าเนินงาน
ด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรยีนนักศึกษา 
รุน่ต่อไป   
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  4.3.3.7  ดา้นหลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ในดา้นหลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืของกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษา เช่น หลกัเกณฑข์องผูค้ ้าประกนั หลกัเกณฑก์ารพจิารณารายไดค้รอบครวัไม่เกนิ 
200,000 บาทต่อปี หลกัเกณฑใ์นดา้นระยะเวลาช าระหนี้ 15 ปี และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี 
เป็นตน้ โดยรวมแลว้ถอืว่ามคีวามเหมาะสมและสมเหตุสมผลด ีแต่ในส่วนของหลกัเกณฑใ์นดา้น
ขอบเขตการให้กู้ยืมเงินนัน้ถือว่าเพียงพอส าหรบันักเรยีนนักศึกษาในระดบัหนึ่ง กล่าวคือ  
ถ้าหากนักเรยีนนักศึกษามกีารบรหิารจดัการการใช้จ่ายเงนิอย่างมรีะบบ รู้จกัการใช้จ่ายเ งนิ
อย่างประหยดัมธัยสัถ์ก็จะสามารถมีเงินใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอเป็นส่วนใหญ่ แต่จากการ
สอบถามนักเรยีนนักศกึษาบางส่วน พบว่าเงนิกู้ยมืในส่วนที่เป็นค่าครองชพีนัน้นอกจากจะเป็น
ค่าเดนิทางมาสถานศกึษาและค่าใชจ้่ายเพื่อการด ารงชพีประจ าวนัซึง่มแีนวโน้มสูงขึน้ในปจัจุบนั
แลว้ ยงัมคี่าใชจ้า่ยปลกียอ่ยเพิม่เตมิอื่นๆ ในรายวชิาทีศ่กึษาอกีดว้ยซึง่ในบางเดอืนกไ็ม่เพยีงพอ
กบัรายจา่ยเท่าใดนกั  

 
กล่าวโดยสรปุจากผลการประเมนิปจัจยัน าเขา้โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ใน 
การสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษามคีวามเพยีงพอ แต่วสัดุ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสนับสนุนการด าเนินงาน อาทเิช่น เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละระบบอนิเทอรเ์น็ต 
ยงัต้องมกีารบรหิารจดัการการเขา้ใช้งานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จ านวนบุคลากรที่ปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นภาพรวมมคีวามเพยีงพอในระดบัหนึ่ง แต่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามยงั
มจี านวนบุคลากรไม่เพยีงพอเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามบุคลากรที่ปฏบิตังิานในปจัจุบนัมคีวามรู้
ความสามารถทีเ่หมาะสม ระบบ e-Studentloan มคีวามพรอ้มและเหมาะสมในการใชง้านดี แต่
ยงัคงพบปญัหาและอุปสรรคในการใช้งานอยู่บ้าง ระบบการกู้ยมืเงนิโดยรวมแล้วมคีวามเป็น
ระบบดีในระดับหนึ่ง ส่วนในด้านของการสนับสนุนการด าเนินงานยังถือว่าภาครัฐยังให้ 
การสนับสนุนเพียงพอในระดบัหนึ่งเท่านัน้ ส่วนผู้บรหิารสถานศึกษาถือว่าให้การสนับสนุน 
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในด้านหลกัเกณฑ์ในการให้กู้ยมืในทุกๆ ด้านถือว่ามคีวามเหมาะสมด ี 
แต่ในดา้นขอบเขตเงนิทีใ่หกู้ย้มืมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อนกัเรยีนนกัศกึษาในระดบัหนึ่ง 
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4.4  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 
 

การประเมนิกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) เป็นการประเมนิการ
ปฏิบตัิงานตามแผนงานหรอืโครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด โดยผลที่ได้จาก 
การประเมนิดงักล่าวจะท าให้ผู้ประเมนิและผู้ปฏบิตังิานทราบถึง จุดเด่น จุดด้อย ปญัหา และ
อุปสรรคของการด าเนินงาน ซึ่งมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่เพราะผู้ปฏบิตังิานสามารถน าขอ้มูล
เหล่านี้มาปรบัใชใ้นการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
  การประเมินกระบวนการด าเนินงานในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้พิจารณาถึงความถูกต้อง
เหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานใน 8 ดา้น คอื ดา้นการวางแผนการใหกู้้ยมืและการบรหิาร
จดัการ ดา้นการจดัหน่วยงานและบุคลากร ด้านการตดิตามตรวจสอบ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
ดา้นการพจิารณาใหกู้้ยมื ดา้นการจดัสรรเงนิ ดา้นการบรกิาร และดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผู้กู้ 
ซึง่ปรากฏผลการประเมนิ ดงันี้ 
 

4.4.1  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานในความคิดเห็นของนักเรียน  
                      นักศึกษา จากการเกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  จากผลการประเมินกระบวนการในภาพรวม นักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า กระบวนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศกึษาด าเนินงานไดด้ ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) ปรากฏผลดงัตารางที ่4.6 
  เมื่อพจิารณาผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานเป็นรายดา้นและรายขอ้ ปรากฏผล
ดงันี้ 
 ด้านการวางแผนการให้กู้ยมืและการบรหิารจดัการ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า
การวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจดัการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษาด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า สถานศกึษามกีารวางแผนการด าเนินงานในด้านการใหกู้้ยมื
เงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00) อีกทัง้ทาง
สถานศกึษามโีครงสรา้งการบรหิารจดัการกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาที่ชดัเจน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.93) ดงัตารางที ่4.6 
 ดา้นการจดัหน่วยงานและบุคลากร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่าการจดัหน่วยงาน
และบุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาด าเนินงานได้ดี
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95) และเมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า 
การจดัสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกบัการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษามคีวามถูกต้องเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89) มวีสัดุอุปกรณ์และ
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เทคโนโลยต่ีางๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาทีม่ ี
ความเหมาะสมในการใชง้านด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85) มลีกัษณะทางกายภาพของอาคารสถานที่
ที่ใช้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมด ี
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93) มรีะบบปฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา
มคีวามเหมาะสมด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01) มคีวามราบรื่นในการติดต่อประสานงานและมกีาร
เตรยีมด าเนินงานระหว่างผู้ปฏบิตังิานเป็นอย่างด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99) และมกีารมอบหมาย
งานใหแ้ก่เจา้หน้าที ่และ/หรอื อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของ
สถานศกึษาดว้ยความเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคล (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00)
ดงัตารางที ่4.6 

ดา้นการตดิตามตรวจสอบ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า การตดิตามตรวจสอบ
หลงัจากการกู้ยมืเงนิของนักเรยีนด าเนินงานได้ด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05) และเมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า เจา้หน้าที ่และ/หรอื อาจารยท์ี่ปฏบิตัิงานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษามกีารดูแล สอบถาม ตดิตามผล หลงัจากการ
กู้ยมืเงนิของนักเรยีนอย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) และเมื่อใดที่นักเรยีนมขี้อสงสยั 
เจา้หน้าที ่และ/หรอื อาจารยท์ีป่ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา
สามารถช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และช่วยหาวธิีการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาต่างๆให้ดขีึ้นเสมอ 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10) ดงัตารางที ่4.6 

ดา้นการประชาสมัพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาด าเนินงานไดด้ ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03)
และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ทางสถานศกึษามกีาร
แนะน าเกี่ยวกบัรายละเอียดของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาอย่างชดัเจนและเข้าใจเป็น
อยา่งด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10) มรีะยะเวลาในการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบั
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและไม่กระชัน้ชดิจนเกินไป(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99) สื่อที่ใช้ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ภายในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆมคีวาม
ชดัเจนและเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97) และเมื่อนักเรยีนมปีญัหา ขอ้สงสยั และไม่เขา้ใจ
เกี่ยวกบัรายละเอยีดในการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา เจา้หน้าที่ และ/หรอื 
อาจารย์ ผู้ปฏบิตัิงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านสามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.04) ดงัตารางที ่4.6 

ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การพิจารณาให้กู้ยืม 
ด าเนินงานได้ดี มีการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิก์ู้ยมืเงนิอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) ดงัตารางที ่4.6 
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ด้านการจดัสรรเงนิ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การจดัสรรเงนิให้แก่นักเรยีนผู้
กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาด าเนินงานได้ด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.92) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า ทางสถานศกึษามี
การส ารวจถามความต้องการของนักเรยีนในเรื่องการกู้ยมืเงินจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99) อกีทัง้มกีารจดัสรรเงนิให้แก่นักเรยีนโดยยดึหลกัความเสมอ
ภาคและมคีวามยตุธิรรมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94) ซึง่โดยรวมแลว้มกีารจดัสรรเงนิใหแ้ก่นักเรยีน
ดว้ยความรวดเรว็ด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84) ดงัตารางที ่4.6 

ดา้นการใหบ้รกิาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า การใหบ้รกิารแก่นักเรยีนเกี่ยวกบั
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาด าเนินงานไดด้ ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12) และเมื่อพจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เจ้าหน้าที่ และ/หรอื อาจารย์ที่ปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาทุกท่านมคีวามเสมอภาคกบันักเรยีนทุกคน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.07) นอกจากนี้ยงัมอีธัยาศยัในการใหบ้รกิารด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15) มคีวามเอาใจใส่
ในการให้บรกิารด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15) และมเีวลาและสถานที่ในการให้บรกิารที่เหมาะสม 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11) ดงัตารางที ่4.6 
  ดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้ ้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า การสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้้
ด าเนินงานได้ด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98) และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เหน็ด้วยว่า สถานศึกษามกีารจดักจิกรรมที่ให้ความรู ้สรา้งความตระหนัก สรา้งจติส านึก
และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) นอกจากนี้ยงั
มกีารจดักจิกรรมทีใ่หค้วามรูห้รอืการสอดแทรกค าสอนในบทเรยีนเพื่อสรา้งความตระหนัก สรา้ง
จติส านึกและความรบัผดิชอบในการใช้จ่ายเงนิรวมไปจนถงึการช าระเงนิคนืแก่กองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาเมือ่ถงึครบก าหนดช าระหนี้อกีดว้ย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96) ดงัตารางที ่4.6 
  ด้านความรู้ความเขา้ใจในเรื่องเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ในภาพรวม
ปรากฏผลว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจในระดบัปานกลางเท่านัน้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.66) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในเรื่อง กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเป็น
เงนิที่รฐับาลจดัสรรให้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการเพิม่โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรยีน
เพื่อให้ได้รบัการศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทัง้สายสามญัและสายอาชพีไปจนถงึ
ระดบัปรญิญาตรภีายในประเทศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.99) เรื่อง กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38) เรื่อง การช าระหนี้คืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา จะต้องช าระหนี้ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 15 ปีนับจากวนัครบก าหนดช าระหนี้ กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.85) เรื่อง ผูกู้้ยมืทีค่รบก าหนด
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ช าระหน้ีจะต้องช าระหน้ีงวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28) เรื่อง ผู้ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74) เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษาจะยกหน้ีให้ (ไม่ต้องช าระหน้ีคืน) ในกรณีที่ผู้กู้ยืม พิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.88) เรื่อง ผู้กู้มี

ระยะเวลาปลอดหน้ีอย่างไม่มีก าหนดเวลาโดยไม่ต้องยื่นผ่อนผันจนกว่าจะมีงานท า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.25) และเรื่อง เงินกู้จากกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินกู้เพ่ือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและเป็นค่าครองชีพระหว่าง

การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95) ดัง
ตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6  แสดงผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง   

                 (ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) 

1) การประเมินด้านการวางแผนการให้กู้ยืมเงินและการ
บริหารจัดการ 

1.1)   สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานใน 

  ด้านการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ อย่างเป็นระบบ 
1.2)   สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนฯ     

  ที่ชัดเจน 
2) การประเมินด้านการจัดหน่วยงานและบุคลากร 

2.1)  การจัดสรรงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีความ 

       เหมาะสมดี 

          2.2)  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ มีความเหมาะสม 

                 ในการใช้งานดี 
          2.3)  อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีลักษณะทาง 

                 กายภาพที่มีความเหมาะสมดี 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

          2.4)  ระบบปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ของสถานศึกษามี  

                 ความเหมาะสมดี           
          2.5)  การติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

                 มีความราบรื่นดี 

2.6)  การมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีความ 

       เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

3) การประเมินด้านการติดตามตรวจสอบ  
3.1)  เจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ของ 

       สถานศึกษา มีการดูแล สอบถาม ติดตามผล ที่เกิด 
       หลังจากการกู้ยืมเงินของนักเรียนนักศึกษาอย่าง 

       สม ่าเสมอ 

3.2)  เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัย เจ้าหน้าที่/อาจารย์  
       ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ สามารถช่วยเหลือ  

       ให้ค าแนะน า และช่วยหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข 
       ให้ดีขึ้นเสมอ 

4) การประเมินด้านการประชาสัมพันธ์ 

4.1)  ทางสถานศึกษามีการแนะน ารายละเอียดของ  
       กองทุนฯ ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจดี 

4.2)  ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร    
       เกี่ยวกับกองทุนฯของสถานศึกษา มีความเหมาะสม 

       ดีไม่กระชั้นชิดจนเกินไป 

4.3)  สื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง 
       กับกองทุนฯ ที่นักเรียนนักศึกษาเคยพบเห็นภายใน 

       สถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ มีความชัดเจนและ 
       ความเหมาะสมดี 

4.4)  เมื่อมี ปัญหา ข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ ในรายละเอียด 

       การกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เจ้าหน้าที่/อาจารย์   
       สามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี  
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5) การประเมินด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 

5.1   สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน 
       นักศึกษาผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินอย่างถูกต้องเหมาะสม  

       เป็นไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ         

6) การประเมินด้านการจัดสรรเงิน 

6.1)  สถานศึกษามีการส ารวจถามความต้องการของ 

       นักเรียนนักศึกษาในเรื่องการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ 
6.2)  การจัดสรรเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 

       เป็นไปโดยยึดหลักความเสมอภาคและยุติธรรม        
6.3)  การจัดสรรเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน 

       โดยภาพรวมมีความรวดเร็วดี 

7) การประเมินด้านการให้บริการ 
7.1)  การให้บริการของ เจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

       ด้านกองทุนฯ ของสถานศึกษา มีความเสมอภาค 
       กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน 

7.2)  เจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ของ 

       สถานศึกษามีอัธยาศัยในการให้บริการดี 
7.3)  เจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ ของ 

       สถานศึกษาทุกท่านมีความเอาใจใส่ในการให้ 
       บริการดี 

7.4)  เวลาและสถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสมดี      

8) การประเมินด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ 
8.1)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้าง 

                 ความตระหนัก สร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
                 ต่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

         8.2)  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ หรือ 

                การแทรกค าสอนในบทเรียนเพื่อสร้างความตระหนัก 
                สร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน         

                รวมไปจนถึงการช าระเงินคืนแก่กองทุนฯ เมื่อครบ 

                ก าหนดช าระหน้ี 

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับกองทุนฯ 

1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาล
จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรเงินให้เป็นทุนหมุนเวียนในการเพิ่ม

โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษา

ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ ไปจนถึงระดับปริญญาตรีภายในประเทศ 

2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับ

ดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
3) การช าระหน้ีคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้อง

ช าระหน้ีให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปีนับจากวันครบก าหนด
ช าระหน้ีงวดแรก 

4) ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหน้ีจะต้องช าระหน้ีงวดแรก

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี 
5) ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
6) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะยกหน้ีให้ (ไม่ต้อง

ช าระหน้ีคืน) ในกรณีที่ผู้กู้ยืม พิการ ทุพพลภาพ หรือ 

เสียชีวิต 

7) ผู้กู้มีระยะเวลาปลอดหน้ีอย่างไม่มีก าหนดเวลาโดยไม่ต้อง

ยื่นผ่อนผันจนกว่าจะมีงานท า 
8) เงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นเงินกู้เพื่อ

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและเป็นค่าครองชีพระหว่าง

การศึกษา 
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4.4.2  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานในความคิดเห็นของนักเรียน 
                      นักศึกษา จากการเกบ็ข้อมลูโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
  จากผลการประเมนิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผูท้ีกู่้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษารายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน ปรากฏผลดงันี้ 
 

4.4.2.1  ดา้นการวางแผนการใหกู้ย้มืและการบรหิารจดัการ 
ในการวางแผนการใหกู้้ยมืและการบรหิารจดัการเป็นหน้าทีข่องทางสถานศกึษา 

ซึ่งนักเรยีนนักศึกษาในฐานะเป็นผู้ที่ได้รบัการบรกิาร โดยภาพรวมแล้วเห็นว่ามกีารวางแผน 
และมโีครงสร้างผู้ดูแลรบัผดิชอบในด้านการให้กู้ยมืเงนิแก่นักเรยีนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ถูกตอ้งเป็นไปตามกฎระเบยีบและหลกัเกณฑด์ ีอกีทัง้งานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
อยูใ่นโครงสรา้งของฝา่ยงานแนะแนวอาชพีและจดัหางานซึง่มคีวามเหมาะสมเป็นอย่างมาก  

    
4.4.2.2  ดา้นการจดัหน่วยงานและการเตรยีมด าเนินงาน 
การจดัสรรและการเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงาน 

ในหน่วยงานของบุคลากรผู้ปฏบิตังิาน เช่น วสัดุอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ โดยรวมแล้วมคีวาม
พรอ้มด ีอาคารสถานทีใ่หบ้รกิารในการตดิต่อประสานงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
มคีวามเหมาะสม เพราะ ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีเ่ป็นจดุศูนยร์วมของฝ่ายท างานต่างๆในสถานศกึษา
สามารถตดิต่อประสานงานกบัอาจารยห์รอืเจา้หน้าทีไ่ด้อย่างสะดวกสบาย การปฏบิตังิานของ
บุคลากรมคีวามเป็นระบบราบรื่นด ีภายในหอ้งแนะแนวอาชพีและจดัหางานมป้ีายเขยีนอธบิาย
ขัน้ตอนในการด าเนินการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาอย่างชดัเจน บุคลากร
ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและสามารถให้
ค าแนะน าและเป็นทีป่รกึษาปญัหาต่างๆใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
4.4.2.3  ดา้นการตดิตามตรวจสอบ 
ทางสถานศกึษามกีารตดิตามและไต่ถามนักเรยีนนักศกึษาถงึปญัหาทีน่ักเรยีน

นกัศกึษาประสบพบเจอว่ามปีญัหาหรอืไม ่อยา่งไร ดว้ยวธิกีารเรยีกประชุมนักเรยีนนักศกึษาผูท้ี่
กู้ยมืเงนิมาไต่ถามโดยใช้แบบสอบถาม แต่ไม่บ่อยครัง้นัก และเมื่อนักเรยีนนักศกึษาประสบกบั
ปญัหาหรอืมขีอ้สงสยัต่างๆ เช่น ปญัหาหรอืขอ้สงสยัในเรื่องหลกัเกณฑก์ารกู้ยมืเงนิ ปญัหาหรอื
ขอ้สงสยัในเรื่องของการกรอกขอ้มลูผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต และหลกัเกณฑก์ารช าระหนี้คนืแก่
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษากส็ามารถไปขอค าแนะน าและความช่วยเหลอืจากอาจารยแ์ละ
เจา้หน้าทีไ่ด้ตลอดเวลาท าการ เพราะทางอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ทุกๆท่านมคีวามยนิดใีหค้วาม
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ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยความเต็มใจ และสามารถช่วยชี้แนะแนวทาง  
การแกไ้ขปญัหาต่างๆใหด้ขีึน้ไดเ้สมอ 
 
   4.4.2.4  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
  ในสถานศึกษามกีารประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาไดอ้ย่างเพยีงพอและเหมาะสมในระดบัหนึ่ง โดยอยู่ในรปูแบบของบอรด์ข่าวสารทีปิ่ด
ประกาศไว้หน้าห้องงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน การประกาศเสียงตามสายภายใน
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผ่านเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา รวมไปจนถงึการสนใจติดต่อสอบถามข่าวสารด้วยตนเอง แต่ควรมรีะยะเวลาใน  
การประชาสมัพนัธใ์หย้าวนานกว่าทีเ่ป็นอยู ่เพราะนกัเรยีนนักศกึษาจะไดร้บัทราบข่าวสารตัง้แต่
เนิ่นๆ มรีะยะเวลาในการตดัสนิใจ และมรีะยะเวลาในการเตรยีมการต่างๆ มากขึน้ อย่างไรกต็าม
เมื่อได้รบัข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาและมีปญัหาหรือข้อสงสัยต่างๆ 
เกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาสามารถช่วยชีแ้จงและอธบิาย
รายละเอยีดไดเ้ป็นอย่างด ีแต่เรื่องทีย่งัไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเท่าทีค่วรคอืเรื่องของหลกัเกณฑ์
ในการช าระหนี้หลงัจากจบการศกึษาไปแล้ว เหตุทีไ่ม่ค่อยมคีวามรู้ เพราะนักเรยีนนักศกึษายงั
คดิว่าเป็นเรื่องไกลตวัและยงัไม่ถึงเวลา ซึ่งอนัที่จรงิแล้วมคีวามส าคญัมาก ดงันัน้จงึอยากให้
สถานศกึษาใหค้วามรูใ้นดา้นน้ีเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มตัง้แต่เนิ่นๆ 
 

4.4.2.5  ดา้นการพจิารณาใหกู้ย้มื 
การพจิารณาคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิก์ู้ยมืเงนิมคีวามเป็นธรรมและถูกต้องเป็นไป

ตามหลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา เพราะทางสถานศกึษายดึ
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาตามกฎระเบยีบของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เช่น การพจิารณา
ผู้กู้ยืมเงนิจากรายได้ของครอบครวัและความประพฤติของนักเรยีนนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่ง
นักเรยีนนักศกึษาผู้ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหกู้้ยมืเงนิรูส้กึว่าไดร้บัความเสมอภาคและความยุตธิรรม
ในการพจิารณาคดัเลอืกเป็นอยา่งยิง่  
 

4.4.2.6  ดา้นการจดัสรรเงนิ 
  วงเงนิกู้ยมืที่ได้รบัถือว่าเพยีงพอในระดบัหนึ่ง ค่าครองชพีที่ได้เป็นรายเดอืน
พอใชจ้า่ยบา้งไมพ่อใชจ้า่ยบา้งในบางเดอืน ซึง่ยงัคงตอ้งมคีวามจ าเป็นในการใชจ้่ายเงนิเพิม่เตมิ
นอกเหนือจากเงนิที่กู้ยมือยู่บ้าง ซึ่งเงนิที่น ามาใช้จ่ายเพิม่เตมิส่วนนี้ก็จะได้จากผู้ปกครองและ
ญาติพี่น้องตามแต่โอกาส หรอืบางคนก็จะท างานหารายได้พเิศษนอกเวลาเรยีนเสรมิไปด้วย 
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ทัง้นี้ตนเองก็จะต้องใช้จ่ายเงนิด้วยความประหยดัและมีการวางแผนการเงนิที่ดีประกอบกนัไป
ดว้ยจงึจะสามารถบรหิารการใช้จ่ายเงนิของตนเองไดอ้ย่างเพยีงพอ อย่างไรกต็ามหากสามารถ
เพิม่จ านวนค่าครองชพีรายเดอืนใหม้ากขึน้กว่าเดมิเลก็น้อย เช่น จากเดอืนละ 2,200 บาทเป็น 
2,500 บาท จะท าใหส้ามารถใชจ้า่ยไดเ้พยีงพอมากยิง่ขึน้ 
   การจดัสรรเงนิให้แก่นักเรยีนนักศึกษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาไม่ถงึกบัรวดเรว็มากนัก โดยเฉพาะในช่วงเดอืนแรกๆจะมคีวามล่าช้าเป็นอย่างมาก 
แต่มคีวามเขา้ใจในระบบการด าเนินงานที่เป็นไปตามขัน้ตอนการจดัสรรเงนิของกองทุนเงนิให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนในเทอมต่อๆไปเมื่อการด าเนินการทุกอย่างมีความลงตัวมากขึ้น  
เงนิค่าครองชพีจะออกตรงตามวนัที่นักเรยีนนักศึกษาได้ท าการยนืยนัสภาพการเป็นนักเรยีน
นักศึกษาด้วยการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้หากสามารถ
ปรบัปรงุระบบการด าเนินการใหม้คีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้จะดเีป็นอย่างมาก   
   ในด้านความเสมอภาคยุติธรรมในการจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาถอืว่ามคีวามเสมอภาคเท่าเทยีมเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืเงนิของกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ในส่วนค่าเล่าเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ถือว่าเป็น 
การเรยีนฟรโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เพราะทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาจะโอนเงนิ  
ส่วนค่าเล่าเรยีนเขา้ในบญัชขีองสถานศกึษาและสถานศกึษาจะเป็นผูห้กัค่าเล่าเรยีนของนักเรยีน
นักศกึษาผูกู้้ยมืเงนิทุกๆคน  แต่ในส่วนค่าเล่าเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) 
ต้องเสียค่าหน่วยกิตเองซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้ร ับวงเงินกู้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สาขาวชิาทีเ่รยีนตามทีท่างกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาก าหนด 
 

4.4.2.7  ดา้นการใหบ้รกิาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน

สถานศึกษามีการให้บริการดีเป็นอย่างมาก ทัง้ทางด้านการให้ข้อมูลและค าแนะน าต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้นอธัยาศยัไมตร ีมคีวามเป็นมติร มมีนุษยสมัพนัธด์ ีพูดจาไพเราะ ยิม้
แยม้แจม่ใส เป็นกนัเองกบันกัเรยีนนกัศกึษาทุกๆคน 
   การใหบ้รกิารในดา้นเวลาและสถานที่มคีวามเหมาะสมด ีมกีารก าหนดวนัเวลา
นัดพบที่เหมาะสม การติดต่อสอบถามและด าเนินการต่างๆมีความสะดวก และมีสถานที่
ปฏิบัติงานที่ตัง้อยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของสถานศึกษาท าให้สะดวกสบายต่อการติดต่อ
สอบถามเป็นอยา่งมาก อกีทัง้มบีรรยากาศทีร่ม่รื่นดอีกีดว้ย 
   ขัน้ตอนในการให้บริการกู้ยืมเงินตัง้แต่การติดต่อสอบถาม ในด้านเอกสาร 
หลกัฐานต่างๆ รวมไปจนถงึการด าเนินการผ่านระบบ e-Studentloan มคีวามเป็นระบบด ีส่วน
ในดา้นการใหบ้รกิารโดยภาพรวมแลว้มคีวามรวดเรว็ในระดบัหนึ่ง  
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   4.4.2.8  ดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้้ 
   ทางสถานศกึษาไม่มกีจิกรรมที่จดัขึน้โดยตรงเฉพาะผู้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา แต่มกีารจดักจิกรรมสรา้งจติส านึกโดยรวมทัง้สถานศกึษาอย่างสม ่าเสมอ 
เช่น โครงการและกจิกรรมจติอาสาต่างๆ โครงการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม โครงการเก็บ
เศษขยะเหลอืใช้ เช่น เศษกระดาษและเอกสารต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปขายเพื่อน าเงนิมา
บ ารงุสถานศกึษา กจิกรรมพีเ่ลีย้งลกูเสอื เป็นตน้ 
  ในส่วนของกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนินัน้ ทางสถานศกึษามกีารจดั
กจิกรรมรกัการออมซึง่เป็นกจิกรรมทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งใหรู้จ้กัการใชจ้่ายเงนิ ซึง่เป็น
กจิกรรมในโครงการธนาคารโรงเรยีนของสถานศกึษา นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม
จรยิธรรม หรอืกจิกรรมอบรมคุณธรรมจรยิธรรมต่างๆ หน้าเสาธงและในรายวชิาที่ศกึษาอย่าง
สม ่าเสมอ รวมไปจนถงึมกีารสอดแทรกค าสอนในเรื่องความตระหนักในการใชจ้่ายเงนิในชัว่โมง
กจิกรรมทุกวนัพุธอกีดว้ย ซึง่กจิกรรมเหล่านี้สามารถเป็นสิง่เตอืนใจในพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิ
และการด าเนินชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

กล่าวโดยสรุปจากผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) นักเรยีนนักศกึษามคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า ในภาพรวมแล้วทางสถานศกึษามกีาร 
วางแผนการด าเนินงานและมโีครงสรา้งผูดู้แลรบัผดิชอบอย่างเป็นระบบด ีบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน
ไดร้บัมอบหมายงานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ มอีธัยาศยัไมตรใีนการใหบ้รกิาร
ดเีป็นอยา่งมาก การจดัสรรและการเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินงาน
ในหน่วยงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยรวมแล้วมีความพร้อมดี ส่วนในด้านของอาคาร
สถานที่ที่ให้บรกิารมคีวามเหมาะสม มกีารประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศึกษาได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรจะมีระยะเวลาในการ
ประชาสมัพนัธท์ีย่าวนานมากขึน้ มกีารใหค้วามรูใ้นเรื่องของหลกัเกณฑใ์นการช าระหนี้หลงัจาก
จบการศึกษามากขึ้น ขัน้ตอนการให้บริการกู้ยืมเงินโดยรวมมีความเป็นระบบดี นักเรียน
นักศกึษาผู้ที่ได้รบัการอนุมตักิู้ยมืเงนิรูส้กึว่าได้รบัความยุติธรรมในการพจิารณาคดัเลอืก  และ
ไดร้บัการจดัสรรเงนิทียุ่ตธิรรมไปตามหลกัเกณฑ ์แต่ในช่วงแรกๆของการไดร้บัเงนิค่าครองชพี
รายเดอืน เงนิจะเขา้บญัชชีา้มาก แต่ในเทอมต่อๆไปกจ็ะไดร้บัเงนิตรงเวลามากขึน้ ในดา้นวงเงนิ
กู้ที่เป็นค่าครองชีพรายเดือนที่ได้รบัถือว่าพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้าง ส่วนในด้านของการสร้าง
จติส านึกแก่ผูกู้ ้ทางสถานศกึษาไมม่กีจิกรรมที่จดัขึน้โดยตรงเฉพาะผูกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษา แต่มกีารจดัโครงการและกิจกรรมสร้างจติส านึกและมกีารอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมต่างๆ โดยรวมทัง้สถานศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
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4.4.3  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานในความคิดเห็นของผู้บริหาร  
                       สถานศึกษา และอาจารย์ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ  
                       เจาะลึก (In-Depth Interview) 

จากผลการประเมนิโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กับกลุ่ม
ผู้บรหิารสถานศกึษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน และอาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงครามจ านวน 3 
คน รวมทัง้สิน้ 6 คน ปรากฏผลดงันี้ 
 

4.4.3.1  ดา้นการวางแผนการใหกู้ย้มืและการบรหิารจดัการ  
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า โดยภาพรวมแลว้การวางแผนการใหกู้้ยมืมคีวามเป็น
ระบบในระดบัหนึ่ง ส่วนการบรหิารจดัการของสถานศกึษามโีครงสรา้งทีช่ดัเจนดี กล่าวคอื ใน
ด้านการวางแผนให้กู้ยมืของสถานศึกษาในกรณีผู้กู้ยมืรายใหม่ สถานศกึษาจะใช้วธิปีระมาณ
การจ านวนผู้ทีม่คีวามต้องการกู้ยมืเงนิรายใหม่โดยองิจากจ านวนผู้กู้ยมืในปีที่ผ่านมา หลงัจาก
นัน้จะส่งจ านวนประมาณการผูต้้องการกู้ยมืเงนินี้แก่ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สมุทรสงคราม ซึ่งถอืว่ายงัไม่ใช่จ านวนความต้องการจรงิทัง้หมด ทัง้นี้เกดิจากการสื่อสารและ 
ส่งต่อข่าวสารจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมุทรสงคราม และจากส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม
มาสู่สถานศึกษายงัมคีวามกระชัน้ชดิ เพราะ ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสงครามมกัจะส่งเรื่องขอยอดจ านวนผู้กู้ยมืเงนิรายใหม่มาที่สถานศึกษาในช่วงก่อนเปิด
ภาคเรยีน ซึง่ในช่วงเวลานี้นกัเรยีนนกัศกึษาใหมย่งัไมเ่ปิดภาคเรยีน ส่งผลใหท้างสถานศกึษาไม่
สามารถสอบถามความต้องการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยตรงกับ
นักเรยีนนักศกึษาใหม่กลุ่มนี้ได้ จงึต้องใช้วธิกีารประมาณการจ านวนผู้กู้ยมืเงนิรายใหม่ ซึ่ง ใน
ที่สุดแล้วอาจไม่ตรงตามความต้องการจรงิของนักเรยีนนักศึกษา และมผีลต่อยอดการจดัสรร
จ านวนผูกู้ย้มืเงนิรายใหมใ่หแ้ก่สถานศกึษา 
   ในส่วนของการบริหารจดัการงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของ
สถานศกึษาเป็นไปตามโครงสรา้งของสายงานทีช่ดัเจนซึง่ผูดู้แลงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมคือผู้บริหารของสถานศึกษาที่ด ารงต าแหน่งรอง
ผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา ซึง่การด าเนินงานต่างๆ ในดา้นกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาจะอยู่ในความรบัผดิชอบของฝ่ายงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน ซึ่งเป็น
ฝ่ายที่มีหน้าที่รบัผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาโดยตรง มี
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานหน่ึงคนโดยจะเป็น

ผู้ดูแลงานทั้งหมดซึ่งในส่วนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จะเหมือนกันกับวิทยาลัย 

การอาชีพอัมพวา แต่ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมีนักเรียนนักศึกษาจ านวนมาก
จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยงานในด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานอีกหน่ึงคน ซึ่งทั้งอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ควบคู่ไปกับงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานของสถานศึกษา โดยรวมแล้วถ้ามองในส่วนของ

การวางแผนงานยังต้องมีการพัฒนาให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ส่วนในด้านการบริหาร 

จัดการนั้นถือว่ามีความชัดเจนและอยู่ในระบบความรับผิดชอบของสายงานที่เหมาะสมดี  

 

4.4.3.2  ด้านการจัดหน่วยงานและการเตรียมด าเนินงาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การจัดหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมของ

ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินงานในหน่วยงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ รวมไปจนถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาจารย์เจ้าหน้าที่มี

ความเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานในระดับหน่ึง ยังคงต้องมีการปรับปรุงทางด้านระบบ
อินเทอร์เน็ตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ส่วนในด้านของสถานที่

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมดีเพราะอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของสถานศึกษาท าให้สะดวกต่อการ

ติดต่อประสานงานของทุกๆฝ่าย แวดล้อมด้วยบรรยากาศทางกายภาพที่ร่มรื่นเหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันได้แก่ อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบการปฏิบัติงานที่

มีความเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา จะรับทราบค าสั่งจาก

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และมีการเข้าร่วมการประชุมเพ่ือ

รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามค าสั่งเป็นอย่างดี มีการติดต่อประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน อีกทั้งตัวของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันมีความพร้อมดี งานที่รับผิดชอบถือว่ามีความ

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีอัธยาศัยไมตรีและความเป็นมิตร ซึ่งทุกท่านถึงพร้อมไป
ด้วยความเอาใจใส่ และเป็นกันเองกับนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก  

 

4.4.3.3  ด้านการติดตามตรวจสอบ  
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ทางสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และไต่ถาม
ถึงผลการด าเนินงานทั้งกับตัวผู้ปฏิบัติงานเอง และกับตัวนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน โดยมีการ

เรียกประชุมนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน และให้ผู้ปฏิบัติงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือ
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รายงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และจากการไต่ถามนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยรวมในที่ประชุมผ่านการใช้แบบสอบถามพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการกู้ยืมเงิน

มากที่สุด คือ เรื่องของความไม่เข้าใจในการกรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียน
นักศึกษาที่มักจะกรอกข้อมูลผ่านระบบไม่ถูกต้อง จ ารหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบไม่ได้ เป็นต้น 

จากนั้นเมื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปัญหาดังกล่าว ก็จะให้ค าแนะน าในการใช้
งาน ช่วยกรอกข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนนักศึกษา และด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเสมอ  

 

4.4.3.4  ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ทางสถานศึกษามีการด าเนินการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ดีในระดับหน่ึง กล่าวคือ การ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาจะอยู่ในรูปแบบของการประกาศหน้าเสาธงขณะที่มีการเข้าแถวท ากิจกรรม การติด
ป้ายประกาศที่บอร์ดข่าวสารของงานแนะแนว การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

การประกาศเสียงตามสายภายในสถานศึกษา ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ รวมไปจนถึงการสนใจติดต่อสอบถามด้วยตัวของ

นักเรียนนักศึกษาเอง ในด้านของระยะเวลาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนั้นทาง

สถานศึกษาจะมีการบอกกล่าวแก่นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
แต่ในส่วนของข้อมูลและค าสั่งให้ด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ทาง

สถานศึกษาได้รับจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามนั้นยังมีความ
กระชั้นชิด ส่งผลให้สถานศึกษามีระยะเวลาในการเตรียมการและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียน

นักศึกษาเพื่อให้ทราบก าหนดการในการด าเนินการต่างๆที่น้อยเกินไป ส่วนในด้านของ

รายละเอียดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่นักเรียนนักศึกษายังไม่มี
ความเข้าใจที่ชัดเจนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาหลังจบการศึกษา ซึ่งโดยปกติทางสถานศึกษาจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อ
เป็นแนวทางในการช าระหน้ีให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษาในทุกๆปี 

 

4.4.3.5 ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินมีความ
เป็นธรรมและถูกต้องเหมาะสมไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา ดังที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง 
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สมทุรสงครามไดก้ล่าวถงึการพจิารณาคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิก์ูย้มืเงนิไวว้่า 
 

การพิจารณาคุณสมบตัิของผู้มีสิทธิก์ู้ย ืมเงนิจะยดึหลักความเป็นธรรม และ 
ถูกต้องเหมาะสมไปตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา โดยทุกสถานศกึษาจะมกีารพจิารณาจากล าดบัความจ าเป็นในเรื่อง
ของสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครวันักเรียนนักศึกษา เป็นหลัก โดยม ี
การพิจารณาคดัเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมาจากครูอาจารย์ใน
สถ านศึกษาแล ะกลั น่ ก ร อ ง อีกค รั ้ง หนึ่ ง โ ด ยผู้ บ ริห า ร สถ านศึกษ า  
(สราวุธ กจิวงศภ์กัดิ,์ 2555) 
 

   4.4.3.6  ดา้นการจดัสรรเงนิ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัว่า สถานศกึษามกีารส ารวจถามความต้องการก่อนการ
กู้ยมืจรงิของนักเรยีนนักศึกษาเพื่อคดัเลือกผู้ที่มคีวามเหมาะสม ด้วยวิธีการสมัภาษณ์เป็น
รายบุคคลเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึของครอบครวั ส่วนในดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บัจากการกู้ยมืนัน้มคีวาม
เพยีงพอในระดบัหนึ่ง แต่หากสามารถเพิม่จ านวนค่าครองชพีรายเดอืนให้แก่นักเรยีนนักศกึษา
อกีจ านวนหน่ึงกจ็ะเป็นการด ีเพราะนอกจากค่าใชจ้่ายทีต่้องใช้ครองชพี กนิ อยู่ ในแต่ละวนัแลว้ 
ยงัมคี่าใช้จ่ายอื่นๆในรายวชิาต่างๆเพิม่เตมิ อกีทัง้นักเรยีนนักศกึษาบางคนมบี้านอยู่ห่ างไกล
จากสถานศกึษา ส่งผลต่อค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าเดนิทางทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ส่วนของวทิยาลยัการอาชพีอมัพวาที่มที าเลทีต่ ัง้อยู่ไกลจากตวัเมอืงเป็นอย่างมาก ซึง่กม็สี่วนที่
ท าใหก้ารใชจ้่ายไม่เพยีงพอบา้งในบางเดอืน แต่ทัง้นี้ตวันักเรยีนนักศกึษาเองกค็วรใชจ้่ายเงนิที่
ได้กู้ยมืมาดว้ยความประหยดัและมกีารวางแผนในการใชจ้่ายที่ดรี่วมดว้ยจงึจะท าใหม้เีงนิใช้ได้
อยา่งเพยีงพอและไมข่ดัสน  
   ในส่วนของการจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษายงัมคีวามล่าชา้
อยู่บ้าง ซึ่งนักเรยีนนักศึกษามกัจะมขี้อสงสยัเกี่ยวกับความล่าช้าในการได้รบัเงนิ เพราะใน
ช่วงแรกๆ กว่าจะได้รบัเงนิก็คอืเปิดภาคเรยีนไปแล้วหลายสปัดาห์ ซึ่งมสีาเหตุหลายประการ
ประกอบกัน เช่น ความล่าช้าอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานที่เป็นไปตามขัน้ตอนของระบบ
ราชการ จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย และความล่าช้าใน 
การด าเนินการของตวันกัเรยีนนกัศกึษาเอง เช่น ความลงัเลในการตดัสนิใจกู้ยมืเงนิ และ การหา
ผูม้ารบัรองรายไดข้องครอบครวัยงัไมไ่ด ้เป็นตน้ ซึง่ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของทางสถานศกึษา
ล่าช้าตามไปด้วย ท าให้นักเรยีนบางส่วนต้องไปกู้เงนินอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อน 
และตอ้งเป็นหน้ีนอกระบบตามมา  
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   นอกจากนี้ในด้านการจดัสรรเงนิมคีวามเสมอภาคแก่ผู้กู้ยมืเงนิทุกคน โดย
เป็นไปตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ซึง่ในส่วนของนักเรยีน
นักศกึษาที่ศกึษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ไม่ต้องเสยีค่าเล่าเรยีน เพราะทาง
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาจะโอนเงนิส่วนค่าเล่าเรยีนเข้าในบญัชขีองสถานศึกษาและ
สถานศึกษาจะเป็นผู้หกัค่าเล่าเรยีนของนักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ยมืเงนิทุกๆ คน แต่ในส่วนของ
นักเรยีนนักศกึษาทีศ่กึษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ต้องเสยีค่าเล่าเรยีน
เอง ซึง่ค่าเล่าเรยีนในส่วนนี้นักเรยีนนักศกึษาจะไดร้บัวงเงนิกู้ไปตามหลกัเกณฑข์องสาขาวชิาที่
นกัเรยีนนกัศกึษาก าลงัศกึษาอยู่ 
 
  4.4.3.7  ดา้นการใหบ้รกิาร 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษามคีวามเหมาะสมดี เป็นไป
ตามปณิธานของงานดา้นการพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษาของสถานศกึษาทีว่่า “ รูห้น้าที่ มี
วนิัย ให้บรกิาร ” ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร การให้ค าแนะน าต่างๆ รวมไปจนถงึการ
บรกิารในดา้นเวลา สถานที ่ถอืไดว้่ามคีวามสะดวกสบายด ีอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารทุก
ท่านมอีธัยาศยัไมตรแีละมคีวามเป็นการเองกบันักเรยีนนักศกึษาเป็นอย่างมาก สงัเกตได้จาก
หน้าตาที่ยิม้แยม้แจ่มใสของนักเรยีนนักศึกษาเมื่อเดนิออกมาจากห้องงานแนะแนวอาชพีและ
จดัหางาน ทุกท่านมคีวามยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืนักเรยีนทุกคนดว้ยความเสมอภาค ใหค้วามส าคญั
กบันกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนอยา่งเท่าเทยีมกนั ส่วนในดา้นความรวดเรว็ในการบรกิารในบางครัง้
อาจไม่ถึงกบัมคีวามรวดเรว็มากนัก เพราะมจี านวนนักเรยีนนักศึกษาที่ต้องให้บรกิารจ านวน
มาก โดยเฉพาะในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม อกีทัง้ยงัขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ต
อกีดว้ย ดงันัน้ในบางครัง้ทีร่ะบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้หรอืเกดิความขดัขอ้ง การใชง้านระบบ
นี้จงึไมร่าบรืน่นกัและเป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหเ้กดิความล่าชา้ในการด าเนินการพอสมควร  

 
    4.4.3.8  ดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษามคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ทางสถานศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาทัง้สามแห่งนัน้ ไม่
มกีารจดักจิกรรมหรอืโครงการสรา้งจติส านึกทีเ่ฉพาะเจาะจงในเรื่องของการกู้ยมืเงนิจากกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา แต่ทางสถานศกึษามกีารกล่าวชีแ้จงและย ้าเตอืนการช าระหนี้คนืในวนั
ปจัฉิมนิเทศนักศกึษาเมื่อจบการศกึษาตามหลกัสูตร ในส่วนของกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้
จา่ยเงนินัน้ ทางสถานศกึษามกีารจดักจิกรรมรกัการออมซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งใหก้ารรูจ้กั 
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คุณค่าของเงนิ ซึง่เป็นกจิกรรมหนึ่งของโครงการธนาคารโรงเรยีนของสถานศกึษา  
   นอกจากกิจกรรมและโครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ทางสถานศึกษายงั
สนับสนุนให้จดักจิกรรมและโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างจติส านึกและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ เช่น กจิกรรมการเป็นจติอาสาในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้า
ท่วม การเป็นจติอาสาของมูลนิธเิพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากในการเป็นศูนย์กรอกน ้าดื่มส่งให้แก่
ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม กจิกรรมการส่งเสรมิใหน้ักเรยีนนักศกึษาสมคัรเป็นผูช้่วยครอูาจารยห์รอืพี่
เลีย้งลกูเสอืวสิามญัเพื่อช่วยในการดแูลน้องๆลกูเสอืในชัว่โมงกจิกรรม การจดัโครงการค่ายอาสา
จากพี่สู่น้อง และกิจกรรมปลูกจติส านึกและความรบัผิดชอบในหน้าที่และชุมชน เป็นต้น แต่
ถึงแม้จะไม่มีการจัดกิจกรรมที่เป็นทางการโดยตรงในด้านนี้  ทางสถานศึกษาก็ยังคงให้
ความส าคญัในการสอดแทรกค าสอนโดยการน้อมน าพระราชด ารสัในเรื่องของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมาเป็นหลกัคดิทีส่ าคญัใหแ้ก่นักเรยีนนักศกึษาทุกคนในการใช้
จ่ายเงนิและการด าเนินชวีติอย่างถูกต้องเหมาะสม มกีารอบรมคุณธรรมจรยิธรรมต่างๆ หน้า 
เสาธงในชัว่โมงกจิกรรม และเน้นย ้าใหค้รอูาจารยท์ุกท่านสอดแทรกแนวคดิและอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งหลกัคดิและจติส านึกทีน่ักเรยีนนักศกึษาได้ซมึซบัจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของทางสถานศึกษานี้เองที่จะเป็นสิง่เตือนใจในการด าเนินชีวิตของนักเรยีน
นกัศกึษา เช่น พฤตกิรรมการใชจ้า่ยเงนิทีกู่้ยมืมา รวมไปจนถงึการมจีติส านึกในการช าระหนี้คนื
แก่กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไดบ้า้งไมม่ากกน้็อย  

 
กล่าวโดยสรปุจากผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ

(In-Depth Interview) กบักลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษาและอาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า การวางแผนงานยงัต้องม ี
การพัฒนาให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ส่วนในด้านการบรหิารจดัการนัน้ถือว่ามีโครงสร้าง
เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของสายงานด ีการจดัหน่วยงานและการเตรยีมด าเนินงานมคีวาม
พร้อมในระดับหนึ่ง  ยังคงต้องปรับปรุง และพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ ทางสถานศกึษามกีารตดิตามและไต่ถามถงึผลการด าเนินงานทัง้กบัตวัผูป้ฏบิตังิานและ
นักเรยีนนักศกึษาผูกู้้ยมืเงนิ ในดา้นการด้านการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้
กู้ ยืม เพื่ อการศึกษาทางสถานศึกษาท าได้ดี ในระดับหนึ่ ง แ ต่ยังมีช่ วงระยะเวลาใน 
การประชาสมัพนัธท์ีน้่อยเกนิไป และพบว่าเรื่องทีน่ักเรยีนนักศกึษายงัไม่เขา้ใจมากทีสุ่ดคอืเรื่อง
การช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาหลงัจบการศกึษา การพจิารณาคุณสมบตัิ
ของผู้มสีทิธิก์ู้ยมืเงนิมคีวามเป็นธรรมและถูกต้องเหมาะสมไปตามกฎระเบยีบหลกัเกณฑ์ของ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา การจดัสรรเงนิใหกู้้ยมืแก่ผูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหกู้้ยมืนัน้มคีวาม
เสมอภาคตรงไปตามหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ส่วนในดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บั
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จากการกู้ยมืนัน้ยงัถอืว่ามคีวามเพยีงพอในระดบัหนึ่งซึง่นักเรยีนนักศกึษาควรมกีารใชจ้่ายดว้ย
ความประหยดั การจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษายงัมคีวามล่าชา้ในช่วงแรกๆ 
การให้บรกิารในด้านต่างๆ ของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัตงิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษามคีวามเหมาะสมด ีในด้านการสรา้งจติส านึกของผู้กู้ ทางสถานศกึษายงัไม่มกีารจดั
กจิกรรมสรา้งจติส านึกโดยตรงในเรื่องการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา แต่มี
การชี้แนะตักเตือนการใช้จ่ายเงนิผ่านอาจารย์ที่ปรกึษาและมกีารจดักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
การสรา้งจติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

 
4.5  ผลการประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  
 
  การประเมนิผลผลติ (Output Evaluation)  เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัซึง่จะจดัท าขึน้
หลงัจากมกีารด าเนินงานเสรจ็สิ้นแล้วโดยขัน้ตอนดงักล่าวท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานว่า
เป็นไปตามที่คาดหวงัหรอืไม่เพยีงใด และน าปญัหาอุปสรรคต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในครัง้ ต่อไป อีกทัง้ยังเป็นการทดสอบสัมฤทธิผ์ลใน 
การด าเนินงานว่าบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวห้รอืไม่ 
  การประเมนิผลผลิตในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้พิจารณาถึงความคิดเห็นและความถูกต้อง
เหมาะสมของผลผลติในดา้นของการบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา คอื 
การที่นักเรยีนที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อยมโีอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สามารถกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาไปเพื่อศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ และมี
กลไกในการได้รบัอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกู้ยมืเงนิ ซึ่ง
ปรากฏผลการประเมนิ ดงันี้ 
 

4.5.1  ผลการประเมินผลผลิตในความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษา จากการเกบ็ 
                      ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  จากผลการประเมนิผลผลติในภาพรวม นักเรยีนนักศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่า ผลผลิตจากการด าเนินงาน บรรลุตามวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21) ปรากฏผลดงัตารางที ่4.6 
  เมือ่พจิารณาผลการประเมนิผลผลติเป็นรายขอ้ ปรากฏผลดงันี้ 
  จากการประเมนิผลผลติเป็นรายขอ้ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ตนเองเป็นผู้ที่ 
มาจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยทีไ่ดร้บัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาจากกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25) อีกทัง้ยงัได้รบัความยุติธรรมในการพิจารณา
คดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิถูกตอ้งตรงตามหลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืเงนิ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22) นอกจากนี้
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เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีส่วนช่วยในเรื่องการพัฒนาการศึกษา (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.21) ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการศึกษาต่อและยังเป็นการเพิ่มจ านวนผู้เรียนสาย

อาชีวศึกษาในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ท าให้รู้สึกมีหลักประกันทาง
การศึกษาว่าสามารถมีทุนทรัพย์ที่สนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนไปจนกว่าจะจบหลักสูตร

การศึกษาที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) รู้สึกได้รับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่
ทัดเทียมกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) และยังมีความคิดเห็นว่า

สถานศึกษายังมีนักเรียนที่ต้องการกู้ยืมเงินและมีคุณสมบัติควรได้รับการกู้ยืมเงินนอกเหนือจาก

จ านวนที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินอีกด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) ดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงผลการประเมินผลผลิตในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพรวม และ  

          รายข้อ) 
(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินผลผลิต (Output) 

1) การเป็นหน่ึงในผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ 

ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

2) การได้รับความยุติธรรมในการพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืม
เงินถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน 

3) เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีส่วนช่วย

ในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 
4) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน

การศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา และยังเป็นการเพิ่ม
จ านวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาในสาขาที่ตลาดแรงงาน

ต้องการอีกด้วย 

5) นักเรียนนักศึกษารู้สึกมีหลักประกันทางการศึกษาว่า

สามารถมีทุนทรัพย์ที่สนับสนุนในการ ศึกษาเล่าเรียนไป

จนกว่าจะจบหลักสูตรการศึกษาที่ต้องการ 
6) โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับท าให้นักเรียนนักศึกษา 

รู้สึกว่าได้รับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียม

กับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่อ่ืนๆ 

4.21 

4.25 

 
 

4.22 
 

4.21 

 
4.22 

 
 

 

4.20 

 

 
4.20 

 

 

0.45 

0.60 

 
 

0.59 
 

0.63 

 
0.61 

 
 

 

0.60 

 

 
0.60 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

7) ในสถานศึกษายังมีผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินและมีคุณสมบัติ

ควรได้รับการกู้ยืมเงินนอกเหนือจากจ านวนที่ได้รับการ
อนุมัติให้กู้ยืมเงิน 

4.18 0.58 

 

 

4.5.2  ผลการประเมินผลผลิตในความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา จากการเก็บ 

                      ข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

  จากผลการประเมินโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจาก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554 จ านวน 9 คน ปรากฏผลดังน้ี 
  นักเรียนนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า ได้รับโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมทุกประการ ท าให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาที่มีช่ือเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้โอกาสในการเรียนรู้หลักวิชาในสาขา

ตนเองที่สนใจ ท าให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมิตร
ที่ดี ได้รับความรักความเมตตาจากครูอาจารย์ทุกๆท่าน  

  นอกจากน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษายังมีส่วนช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ เพราะตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการผู้ที่จบในระดับ

อาชีวศึกษาเป็นจ านวนมาก อีกทั้งทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้มีการสนับสนุนให้

เยาวชนเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน จึงเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่ามีตลาดแรงงานรองรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตของตนเอง
ต่อไปได้อย่างแน่นอน 

  ดังนั้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงเป็นหลักประกันความมั่นคงในการศึกษา

ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคน เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ
ครอบครัวแล้ว ยังท าให้มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้ส าเร็จตามเป้าหมายของชีวิตที่วางไว้ ซึ่ง

เมื่อจบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาแล้วนักเรียนนักศึกษาส่วนหน่ึงก็จะมีความมุ่งหวังไว้ว่าจะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเพราะมั่นใจว่ามีโอกาสและเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อจาก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลอย่างแน่นอน  
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กล่าวโดยสรปุจากผลการประเมนิผลผลติโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) นักเรยีน
นักศกึษามคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า ตนเองและเพื่อนนักเรยีนนักศกึษาทีต่้องการกู้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไดร้บัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา ซึง่ลว้นแลว้แต่
ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากสถานศกึษาใหกู้ย้มืเงนิถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  

 
4.5.3  ผลการประเมินผลผลิตในความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

                      อาจารย์ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  
                      Interview) 
  จากผลการประเมนิโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) กับกลุ่ม
ผู้บรหิารสถานศกึษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน และอาจารยผ์ูป้ฏบิตัดิา้นกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามจ านวน 3 คน รวม
ทัง้สิน้ 6 คน ปรากฏผลดงันี้ 
  ผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารยผ์ู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษามี
ความคดิเหน็สอดคล้องกนัว่าการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษานัน้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาได้ในระดบัหนึ่ง กล่าวคือ นักเรยีน
นักศกึษาที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อยไดร้บัอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการกู้ยมืเงนิ แต่ไดร้บัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกนั
ในระดบัหนึ่งเท่านัน้ ดงัทีร่องผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา วทิยาลยัเทคนิค
สมทุรสงคราม ไดก้ล่าวถงึการบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไวว้่า 
 

ผมคดิว่ากองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาให้โอกาสกบันักเรยีนนักศกึษาส่วน
ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการเงนิจรงิ เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครวั ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รบัโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ 
มากขึ้น สร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางการศึกษาให้แก่นักเรยีนนักศึกษา  
ท าใหน้กัเรยีนนกัศกึษามทีุนทรพัยเ์พยีงพอในระดบัทีจ่ะสามารถศกึษาต่อไดจ้น
จบหลกัสูตรทางการศกึษาที่ต้องการด้วยความสบายใจ ลดภาวะความเครยีด
ทางการศึกษาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาได้  แต่ในด้าน 
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาโดยภาพรวมแล้วนัน้ยงัถือว่าทาง
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษายงัให้ความเสมอภาคไม่ทัว่ถงึและไม่เพยีงพอ
กบัความต้องการของนักเรยีนนักศึกษาที่อยากกู้ยมืเงนิได้อย่างเต็มจ านวน 
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เพราะใหค้วามเสมอภาคกบักลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหอ้ยู่ในจ านวน
ของการจดัสรรเท่านัน้ การใชห้ลกัการนี้ท าใหเ้ลง็เหน็ถงึช่องว่างของการจดัสรร
จ านวนผู้กู้ยมืเงนิที่ส่งผลให้ในบางปีมนีักเรยีนนักศกึษาส่วนหนึ่งซึ่งแมจ้ะเป็น
ส่วนน้อยแต่ต้องพลาดโอกาสในการกู้ยมืไป เพราะจ านวนที่ได้รบัจดัสรรหรอื
จดัสรรเพิ่มมานัน้ยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการในการกู้ยืมของนักเรียน
นกัศกึษาทัง้หมด และถงึแมจ้ะสามารถท าเรื่องขอกู้เพิม่เตมิได ้กจ็ะต้องใช้ระยะ
เวลานาน และต้องขึน้อยู่กบัปจัจยัของโควตาทีเ่หลอืภายในจงัหวดัและดุลพนิิจ
ของทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในส่วนกลางด้วย จงึไม่สามารถสรา้ง
ความเสมอภาคทางการศกึษาอย่างเท่าเทยีมได้อย่างแท้จรงิ นอกจากนี้ยงัมี
นักเรยีนนักศึกษาที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อยแต่เต็มใจที่จะไม่กู้ยมืเงนิ
ดว้ยเหตุผลทีว่่าไม่อยากเป็นหนี้อกีจ านวนหนึ่ง โดยนักเรยีนนักศกึษากลุ่มนี้จะ
ท างานพเิศษเป็นรายได้เสรมินอกเวลาเรยีนและใชห้ลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง
ในการด าเนินชวีติ อย่างไรก็ตามหากพจิารณาในปีการศกึษา 2554 นี้กถ็อืว่า
นักเรยีนนักศกึษาผู้ที่มคีวามต้องการในการกู้ยมืเงนิได้รบัความเสมอภาคทาง
การศกึษาในระดบัหนึ่ง กล่าวคอื นกัเรยีนนกัศกึษาส่วนใหญ่ไดร้บัอนุมตัใิหกู้้ยมื
เงิน และหลังจากมีกระบวนการในการท าเรื่องขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมแก่ทาง
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศึกษาแลว้ ยงัคงมเีพยีงบางคนทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตั ิ
เพราะเกนิจากจ านวนทีท่างส่วนกลางจดัสรรเพิม่เตมิมาให ้ซึง่ทางสถานศกึษา
กจ็ะหาทุนการศกึษาอื่นๆ เพื่อเกื้อหนุนนักเรยีนนักศกึษาส่วนนี้ต่อไป ส่วนใน
เรื่องของการอนุมตัิให้กู้ยมืเงนินัน้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิ (ขจรพงษ์ เยีย่มสวสัดิ,์ 2555) 
 
กล่าวโดยสรุปจากผลการประเมนิผลผลิตโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  

Interview) กบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษามคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า การด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษานัน้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาได้ในระดบั
หนึ่ง เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาที่มาจากครอบครวัที่มีรายได้น้อยและมีความต้องการใน 
การกู้ยมืเงนิได้รบัอนุมตัิให้กู้ยมืเงนิไปตามจ านวนที่ได้รบัจดัสรรมาเท่านัน้ ซึ่งหมายความว่า
หากปีใดนักเรยีนนักศกึษามคีวามต้องการกู้ยมืเงนิเกนิจากจ านวนการจดัสรรดงักล่าว อาจต้อง
พลาดโอกาสในการกู้ยมืเงนิไปเพราะจ านวนทีท่างสถานศกึษาไดร้บัจดัสรรมานัน้ยงัไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการทีแ่ท้จรงิ ซึ่งในปีการศกึษา 2554 นี้ นักเรยีนนักศกึษาผูท้ีม่คีวามต้องการใน
การกู้ยมืเงนิถอืว่าไดร้บัความเสมอภาคทางการศกึษาในระดบัหนึ่ง ซึง่ในทีสุ่ดแลว้ยงัมนีักเรยีน
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นกัศกึษาบางคนแต่ถอืว่าเป็นส่วนน้อยทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัใิหกู้้ยมืเงนิเพราะเกนิจากจ านวนทีไ่ดร้บั
การจดัสรรเพิม่เติม ส่วนในเรื่องของการอนุมตัิให้กู้ยมืเงนินัน้ นักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ยมืทุกคน
ล้วนแล้วแต่ได้รบัการพจิารณาอนุมตัิให้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 
4.6  ผลการประเมินผลลพัธ ์(Outcome Evaluation) 
 
  การประเมนิผลลพัธจ์ากการด าเนินงานนัน้ นับว่าเป็นขัน้ตอนการประเมนิทีม่ปีระโยชน์
อยา่งยิง่ กล่าวคอื การประเมนิผลลพัธจ์ะช่วยใหผู้ท้ีป่ฏบิตังิานสามารถตดัสนิใจเกี่ยวกบัอนาคต
ของโครงการภายใต้สารสนเทศที่ถูกต้องและครอบคลุม ข้อมูลที่ได้จะชัดเจนและแสดงถึง  
ความโปรง่ใสในการด าเนินงานของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย เป็นการตอบสนองการบรหิารจดัการทีด่ ี
  การประเมนิผลลพัธใ์นครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดพ้จิารณาถงึความพงึพอใจของนักเรยีนผูย้มืเงนิ
ในปีการศกึษา 2554 ในด้านของการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่
ของนักเรยีนที่กู้ยมืเงนิที่เกิดขึ้นหลงัจากได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาและ
พิจารณาถึงจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นกัเรยีนทีกู่ย้มืในปจัจบุนั ซึง่ปรากฏผลการประเมนิ ดงันี้ 
 

4.6.1  ผลการประเมินผลลพัธ์ในความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษา จากการเกบ็ 
                      ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  จากผลการประเมนิผลลพัธ์ในภาพรวม นักเรยีนนักศกึษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เหน็ด้วยว่า ผลลพัธ์จากการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ใหค้วามพงึพอใจ
และสรา้งเสรมิจติส านึกในการใชจ้า่ยเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21) ปรากฏผลดงัตารางที ่4.8 
  เมือ่พจิารณาผลการประเมนิผลลพัธเ์ป็นรายดา้นและรายขอ้ ปรากฏผลดงันี้ 
  ดา้นความพงึพอใจในการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของ
กลุ่มตัวอย่างที่กู้ยืมเงนิที่เกิดขึ้นหลงัจากได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปรากฏผลว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22) และ
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทุกๆประเดน็
ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่เกดิขึน้ กล่าวคอื เงนิที่กู้ยมื
จากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาสามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของครอบครวัไดส้่งผลให้
สภาพความเป็นอยู่ของครอบครวัดขีึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24) ช่วยลดความเครยีดทางด้าน
การเงนิของครอบครวั (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23) และนอกจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจะ
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สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วยังท าให้พี่น้องของกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสในการ

เข้าศึกษาต่ออีกด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) ซึ่งหลังจากที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความใส่ใจและมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพ่ืออนาคตมากยิ่งขึ้น 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) อีกทั้งช่วยให้มีความพร้อมในการศึกษาและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆกับทางสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19) นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยให้
สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตรการศึกษาและตัดปัญหาการออกกลางคันได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.17) ซึ่งท้ายที่สุดแล้วกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาถือเป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า

อย่างยิ่งต่ออนาคต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27) ดังตารางที่ 4.8 

   ด้านจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีส่วนช่วยสร้างจิตส านึกแก่

ส่วนรวมให้รู้จักการรับและการให้ด้วยการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธีและช าระเงินคืนเมื่อถึง

ก าหนดเวลาช าระหน้ี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) เพราะการช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาน้ีจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) นอกจากน้ีเมื่อได้รับเงินจากการกู้ยืมน้ีแล้วกลุ่มตัวอย่างมีการวางแผนใน
การใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาอย่างรอบคอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และควรใช้จ่ายเงินที่กู้ยืมมา

น้ีเพื่อการพัฒนาการศึกษาและใช้เพ่ือเป็นค่าครองชีพระหว่างการศึกษาไม่ควรเอาไปใช้จ่าย

เพียงเพื่อแสดงถึงความทัดเทียมทางด้านวัตถุนิยมกับคนอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32) ดังตาราง
ที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงผลการประเมินผลลัพธ์ในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ภาพรวม รายด้าน  

                 และรายข้อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การประเมินผลลัพธ์ (Output) 

1) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่

หลังจากได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1.1)  เงินที่กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

 สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้    

 ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น 

4.21 
4.22 

 
 

4.24 

0.44 
0.48 

 
 

0.63 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.2)  เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาช่วย  

 ลดความเครียดทางด้านการเงินของครอบครัว 
1.3)  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

                 นอกจากจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน  

                 นักศึกษาแล้ว ยังท าให้พี่น้องของนักเรียนนักศึกษา  

                 มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่ออีกด้วย 

1.4)  หลังจากที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
  การศึกษา นักเรียนนักศึกษามีความใส่ใจและมี  

  ความตั้งใจในการศึกษาเพื่ออนาคตมากยิ่งขึ้น 
1.5)  เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   

 ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา 

 และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับทาง   
 สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ 

1.6)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีส่วนช่วยให้  
 นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษา  

 และตัดปัญหาการออกกลางคันได้ 

1.7)  การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 เป็นการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าอย่างยิ่งต่อ 

 อนาคตของนักเรียนนักศึกษา 
2) การประเมินด้านจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึก

ต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียน

นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน 
2.1)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีส่วนช่วยสร้าง   

       จิตส านึกแก่ส่วนรวม ให้รู้จักการรับและการให้ 
       ด้วยการใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธีและช าระหน้ีคืนเมื่อ   

       ถึงก าหนดเวลา 

4.18 

 
4.27 

 

 

 

4.23 
 

 
4.19 

 

 
 

4.17 
 

 

4.27 
 

 
4.18 

 

 
4.10 

 
 

 

 
 

0.61 

 
0.64 

 

 

 

0.72 
 

 
0.64 

 

 
 

0.67 
 

 

0.64 
 

 
0.47 

 

 
0.63 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
(N=303) 

ข้อค าถามในการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.2)  การช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
                 จะเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนและสรา้งโอกาสทางการ 
                 ศกึษาใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษารุ่นต่อไป 
          2.3)  เมือ่นกัเรยีนนักศกึษาไดร้บัเงนิกู้ยมืนี้แลว้มกีาร 
                 วางแผนในการใชจ้่ายเงนิเพื่อการศกึษาอยา่ง 
                 รอบคอบ     

2.4)  เงนิทีกู่้ยมืมาจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาก็ 
                 ควรใชเ้พื่อพฒันาการศกึษาและเป็นค่าครองชพี  
                 ระหว่างการศกึษา ไมค่วรเอาไปใชจ้า่ยในทาง  
                 สุรุย่สุรา่ย หรอืเอาไปใชจ้า่ยเพยีงเพื่อแสดงถงึความ 
                 ทดัเทยีมทางดา้นวตัถุนิยมกบัคนอื่นๆ 

4.20 
 
 

4.08 
 
 

4.32 
 

0.64 
 

 
0.62 

 
 

0.63 

 
4.6.2  ผลการประเมินผลลพัธ์ในความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษา จากการเกบ็ 

                      ข้อมลูโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 จากผลการประเมนิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่

ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผูท้ีกู่้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษารายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 จ านวน 9 คน ปรากฏผลดงันี้ 
 

4.6.2.1  ความพงึพอใจของนักเรยีนนักศกึษาในดา้นของการเปลีย่นแปลงทาง       
            สภาพแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่ทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีไ่ดกู้้ยมืเงนิ 
            จากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
นกัเรยีนนกัศกึษามคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพื่อการศึกษามสี่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัได้เป็นอย่างมาก ช่วยแบ่งเบา
ภาระแก่ผู้ปกครองท าใหผู้ป้กครองไม่ต้องท างานหนัก และช่วยลดความเครยีดทางการเงนิของ
ครอบครวัได้เป็นอย่างดี เนื่องจากครอบครวัมฐีานะยากจน ไม่มทีุนทรพัย์พอที่จะส่งเสริม
การศึกษาให้แก่บุตรหลานทุกๆคนได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้เงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาจงึเขา้มามบีทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายทางดา้นการศกึษาจากผูป้กครอง 
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ท าให้มเีงนิเหลอืพอที่จะใช้จ่ายภายในครอบครวั อกีทัง้ท าให้ผู้ปกครองสามารถส่งให้น้องๆได ้
เล่าเรยีนอกีดว้ย 
   นักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาส่วนใหญ่เป็น
นักเรยีนนักศึกษาที่มคีวามประพฤติดแีละมคีวามตัง้ใจในการศึกษาเล่าเรยีนอยู่แล้ว แต่ด้วย
ความทีม่ทีุนทรพัยใ์นการศกึษาน้อย ท าใหม้คีวามรูส้กึทอ้แทบ้า้ง ไม่มคีวามคาดหวงัถงึอนาคตที่
ไกลเกนิเอือ้มบา้ง แต่เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ท าใหรู้ส้กึ
มแีรงจูงใจและเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้มคีวามพยายามและมคีวามเอาใจใส่กับการศึกษา  
เล่าเรยีนมากขึน้กว่าเดมิ เพราะเริม่มองเหน็โอกาสและอนาคตทางการศกึษาทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
จงึส่งผลให้ขยนัมาเรยีนทุกวนั พยายามไม่ขาดเรยีนถ้าไม่จ าเป็น มคีวามพรอ้มในการเขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆของสถานศกึษา และเมื่อมเีงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษามาสนับสนุน
การศึกษาก็เป็นหลกัประกนัว่าจะมทีุนทรพัย์ในการศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาอย่าง
ราบรืน่และตดัปญัหาการลาออกกลางคนัไดอ้กีดว้ย 
 

4.6.2.2  จิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ 
                     การศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษา 

   นักเรียนนักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า เมื่อได้รบัเงินที่กู้ยืมมาจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เพียงพอต่อการด ารง
ชวีติประจ าวนั โดยเริม่มกีารวางแผนการใช้จ่ายเงนิตัง้แต่การค านวณค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การศกึษารวมไปจนถงึค่าครองชพีในแต่ละเดอืนว่าจะต้องใชใ้หไ้ดภ้ายในวงเงนิทีไ่ดร้บัในแต่ละ
เดอืน หากคาดคะเนแล้วว่าจ าเป็นต้องใช้เงนิเพิม่ก็จะท างานพเิศษเสารอ์าทติยห์รอืใช้วธิกีาร
ประหยดัเกบ็ออมเพื่อน าเงนิมาเป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิต่อไป 
   มกีารวางแผนในเรือ่งของการช าระหนี้คนืแก่กองทุน คอื จะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน
ตัง้แต่ตอนนี้เพื่อให้สามารถศึกษาได้จนจบหลกัสูตรการศึกษาที่ต้องการ และมอีาชพีที่ม ัน่คง 
เพื่อทีว่่าเมือ่ถงึก าหนดช าระหนี้จะสามารถช าระเงนิคนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาทนัที 
เพื่อที่ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาจะได้น าไปเป็นทุนหมุนเวยีนให้รุ่นน้องได้มโีอกาส
ทางการศกึษาต่อไป 
   มีความรู้สึกดีและขอขอบพระคุณอย่างสูงที่มีกองทุนนี้ เกิดขึ้นและเข้ามา
ช่วยเหลอืนักเรยีนนักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย์และขาดโอกาสทางการศึกษา  ท าให้มทีุน
สนบัสนุนในการศกึษาต่อ อกีทัง้ยงัช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครวัไดเ้ป็นอย่างมาก จงึอยากให้
มกีองทุนดีๆ เพื่อการศกึษาของเยาวชนไทยเช่นนี้ต่อไปเรือ่ยๆ  
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  กล่าวโดยสรุปจากผลการประเมินผลผลิตโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) นักเรียน
นักศึกษามีความเห็นสอดคล้องกันว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีส่วนช่วยให้สมาชิกใน

ครอบครัวมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็น
อย่างมาก ท าให้ผู้ปกครองไม่ต้องท างานหนักกว่าที่เคย สมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวมีโอกาสใน

การเข้าศึกษาเล่าเรียน ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสที่ดีทางการศึกษามาแล้วก็จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนจบหลักสูตรการศึกษา เพื่อวันหน่ึงจะสามารถประกอบอาชีพที่มั่นคง และเมื่อถึงก าหนดช าระ

หน้ีจะช าระเงินคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทันทีเพ่ือให้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาได้น าไปเป็นทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อไป 

 

4.6.3  ผลการประเมินผลลัพธ์ในความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ 

                      อาจารย์ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  

                      Interview) 

  จากผลการประเมินโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่ม

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน และอาจารย์ผู้ปฏิบัติด้านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 3 คน รวม

ทั้งสิ้น 6 คน ปรากฏผลดังน้ี 
 

4.6.3.1  ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในด้านของการเปลี่ยนแปลงทาง  

 สภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้กู้ยืมเงิน 
 จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจในด้านของการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้กู้ยืมเงินจาก

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังที่รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้กล่าวถึงการจัดสรรเงินให้กู้ยืมไว้ว่า 

 

หลังจากการกู้ยืมเงินของนักเรียนนักศึกษาทางครูอาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตาม

ผลในด้านความพึงพอใจต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียน

นักศึกษาซึ่งเป็นการติดตามผลจากระบบติดตามของงานแนะแนวอาชีพและ
จัดหางานของสถานศึกษา ซึ่งผลที่ได้รับโดยรวมแล้วนักเรียนนักศึกษามี 

ความพึงพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่
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หลังจากได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมอยู่ในระดับมาก เหตุเพราะ นักเรียน

นักศึกษารู้สึกว่า ตนเองสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ 

ท าให้มีความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินของตนเองมากขึ้น มีความพร้อมที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะรู้สึกว่าเงินที่

ได้รับน้อยไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามาช่วยเลย  อีกทั้งในส่วนของผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจมาก เพราะ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายในเรื่อง 

การศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลานได้ นอกจากน้ียังช่วยให้นักเรียนนักศึกษาที่

กู้ยืมเงินน้ีมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการศึกษา

อย่างราบรื่นและตัดปัญหาการลาออกกลางคันได้ในระดับหน่ึงอีกด้วย แต่ทั้งน้ี
ทั้งนั้นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการจะศึกษาจบหรือไม่จบหลักสูตรการศึกษา

นั้นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและความตั้งใจของนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก 

ซึ่งนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีพื้นฐาน
การเรียนดีและมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก็ยังพบ

กรณีนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมออกกลางคันแต่เป็นจ านวนน้อย สาเหตุก็
เน่ืองมาจากนักเรียนนักศึกษากลุ่มน้ีไม่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนส่งผล

ให้ผลการเรียนตกต ่าและต้องออกจากการศึกษา (สราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์, 2555) 

 
4.6.3.2  จิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ   

 การศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษามีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในภาพรวมแล้วนักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในการ 

ใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังที่อาจารย์หัวหน้างานแนะแนว
อาชีพและจัดหางาน ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

สมุทรสงครามได้กล่าวถึงจิตส านึกในการใช้จ่ายเงินและจิตส านึกต่อกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของนักเรียนนักศึกษาว่า 

 

ในส่วนของจิตส านึกในการใช้จ่ายเงิน ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้จ่าย
ของแต่ละบุคคล หากนักเรียนนักศึกษาทราบถึงคุณค่าของเงินและเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินน้ีอย่างแท้จริง ประกอบกับมีการใช้จ่ายเงินอย่าง
ประหยัดและมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ดี ก็จะสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างไม่ 

ขัดสนแน่นอน ซึ่งเท่าที่เคยสอบถามนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะกล่าวว่าเงิน
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ค่าครองชพีทีไ่ดร้บัเป็นรายเดอืนถอืว่าน้อย แต่ถ้าใชอ้ย่างประหยดักเ็พยีงพอใน
ระดับหนึ่ ง ส่วนในด้านการจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกการใช้จ่ายเงิน ทาง
สถานศกึษาเองก็ไม่ได้มกีารจดักจิกรรมเฉพาะเจาะจงเพื่อนักเรยีนนักศกึษาที่
กู้ยืมเงิน แต่เป็นกิจกรรมรวมทัง้สถานศึกษา เช่น กิจกรรมจิตอาสาต่างๆ 
กจิกรรมสรา้งจติส านึกต่อหน้าที่ของตนเองและชุมชน กจิกรรมอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมหน้าเสาธง และทุกวนัพุธในชัว่โมงกจิกรรม กจิกรรมโครงการธนาคาร
โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งจะสอดแทรกค าสอนให้รู้จ ักคุณค่าของเงินและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ส่วนในดา้นของการตดิตามผลการช าระหนี้คนืกองทุนของ
นักเรยีนนักศกึษาที่จบการศึกษา มกีารประสานงานกบัธนาคารที่ด าเนินการ
ร่วมกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ซึ่งผลที่พบคอื ส่วนใหญ่แลว้จะช าระ
คนืตามหลกัเกณฑ ์แต่กย็งัคงมสี่วนหน่ึงทีไ่ม่ช าระคนื เพราะยงัขาดความเขา้ใจ
ในหลกัเกณฑ์การช าระหนี้ ซึ่งมคีวามเข้าใจผิดว่าถ้ายงัไม่มงีานท าก็ไม่ต้อง
ช าระหนี้จงึไม่ยอมท างาน เพราะกลวัต้องช าระหนี้  เป็นผลท าใหถู้กทางกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาฟ้องรอ้งในเวลาต่อมา (อนุชาต ิทองสวสัดิ,์ 2555) 

 
กล่าวโดยสรุปจากผลการประเมนิผลลพัธ์โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  

Interview) กบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษามคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า นักเรยีนนักศกึษามคีวามพงึพอใจในดา้น
ของการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่เกดิขึน้หลงัจากทีไ่ดกู้้ยมืเงนิ
จากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ครอบครวัท าให้ความเป็นอยู่ของครอบครวัและท าใหม้ทีุนทรพัยส์่งเสรมิการศกึษาต่อในระดบัที่
สูงขึน้ ส่วนในดา้นจติส านึกในการใชจ้่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาของ
นักเรยีนนักศึกษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาถือว่าอยู่ในระดบัดี เพราะ
นักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าเดือนใดต้องมคี่าใช้จ่ายมากก็จะใช้จ่ายเงนิอย่างประหยดั  
มกีารวางแผนการใช้จ่ายเงนิ ท าให้สามารถบรหิารจดัการเงนิที่กู้ยมืมาได้อย่างราบรื่น และ 
เมื่อถงึก าหนดช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษานักเรยีนนักศกึษาทีจ่บการศกึษา
ไปส่วนใหญ่ก็จะช าระหนี้ตามหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา จะมเีพยีงส่วน
น้อยทีย่งัไมช่ าระหนี้คนืเพราะยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา 
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4.7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงานด้าน  
       กองทนุเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
   
  ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอื ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะตามความคดิเหน็ของนกัเรยีนนกัศกึษาทีกู่้ยมืเงนิ
รายใหม่ในปีการศกึษา 2554 และตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศึกษา อาจารย์ หรอื 
เจา้หน้าทีข่องสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ปรากฏผลดงันี้ 
 

4.7.1  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะตามความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษา  
  ตามความคดิเหน็ของนักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
รายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ทัง้ 303 คน ปรากฏผลว่า มจี านวนนักเรยีนนักศกึษาที่ได้ตอบ
แบบสอบถามในส่วนของ ปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ เป็นจ านวน 105 คน (รอ้ยละ 34.65) 
ซึง่นักเรยีนนักศกึษาได้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั ปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ สรุปได้
ดงัต่อไปนี้  
 

4.7.1.1  ปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
ปญัหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน ตามความคิดเห็นของนักเรยีนนักศึกษา 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และผลผลติ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
(ตารางที ่4.9) 
  ในส่วนของปจัจยัน าเขา้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี้ 

1)  ดา้นงบประมาณ มปีญัหาเรื่องความไม่เพยีงพอและความไม่พรอ้ม
ของวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 2 
ประการ คอื  

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 

(2)  ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้ (จ านวนผูต้อบ 10 คน) 
2)  ดา้นบุคลากร มปีญัหาเรื่องบุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่ต้องให้บริการ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม (จ านวนผูต้อบ 8 คน) 

 
 



 

173 

 

3)  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มปีญัหา 2 ประการ คอื 
(1)  การเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ของระบบ e-Studentloan มคีวาม

ล่าชา้ลงและเกดิภาวะเวบ็ไซตล์่มเมือ่มผีูเ้ขา้ใชง้านจ านวนมากในเวลาพรอ้มๆกนั (จ านวนผูต้อบ 
7 คน) 

(2)  ความไม่เข้าใจในการเข้าใช้งานระบบการกู้ยมืเงนิผ่าน
อนิเทอรเ์น็ต หรอื ระบบ e-Studentloan ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการกรอกขอ้มลู (จ านวน
ผูต้อบ 7 คน) 

4)  ดา้นหลกัเกณฑก์ารให้กู้ยมืของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษามี
ปญัหาเรือ่งวงเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรรในส่วนของค่าครองชพีในแต่ละเดอืนยงัไมเ่พยีงพอต่อการใชจ้่าย
เท่าทีค่วร (จ านวนผูต้อบ 11 คน) 

ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน แบ่งออก เป็น 3 ดา้น ดงันี้ 
1)  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ มปีญัหา 3 ประการ คอื 

(1)  การประชาสมัพนัธ์ภายในสถานศกึษามรีะยะเวลาที่น้อย
เกนิไป (จ านวนผูต้อบ 9 คน) 

(2)  ความไม่เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การช าระหนี้คืนแก่
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาหลงัจากจบการศกึษา (จ านวนผูต้อบ 13 คน) 

(3)  การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรท าให้ไม่ได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร และ/หรอื ไม่ทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่แน่นอน มผีลต่อการส่งเอกสารกู้ยมื 
ไมท่นัก าหนดเวลาเพราะตกขา่ว (จ านวนผูต้อบ 3 คน) 

2)  ดา้นการจดัสรรเงนิ มปีญัหา 2 ประการ คอื 
(1)  เงนิเข้าบญัชีล่าช้าส่งผลให้ไม่ทนัต่อการใช้จ่าย (จ านวน

ผูต้อบ 14 คน) 
(2)  เงนิเขา้บญัชลี่าช้าท าให้ต้องไปกู้ยมืเงนินอกระบบเพื่อมา

ใชจ้า่ยก่อน (จ านวนผูต้อบ 2 คน) 
3)  ดา้นการให้บรกิาร มปีญัหาเรื่องความล่าชา้ในการด าเนินงานของ

บุคลากรผูป้ฏบิตังิาน (จ านวนผูต้อบ 9 คน) 
ในส่วนของผลผลติ แบ่งออกเป็น 2 ประการ ดงันี้  

1)  หลกัการจดัสรรจ านวนผู้กู้ยมืเงนิที่ท าให้มนีักเรยีนนักศึกษาผู้ที่มี
ความตอ้งการในการกูย้มืเงนิจรงิๆไมไ่ดร้บัโอกาสในการกู้ยมืเงนิเพราะอยู่ในส่วนทีเ่กนิจ านวนที่
ทางสถานศกึษาไดร้บัการจดัสรร (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 
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2)  ผูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
แล้วสละสิทธิภ์ายหลงั ท าให้ผู้อื่นที่มคีวามต้องการจรงิๆ ต้องหมดโอกาสในการกู้ยมืเงนิไป 
(จ านวนผูต้อบ 2 คน) 

 
4.7.1.2  ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงาน ตามความคิดเห็นของนักเรยีน

นักศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และผลผลติ สรุปได้
ดงัต่อไปนี้ (ตารางที ่4.10) 
  ในส่วนของปจัจยัน าเขา้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี้ 

1)  ดา้นงบประมาณ มขีอ้เสนอแนะ 2 ประการ คอื  
(1)  สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี

จ านวนเพียงพอต่อการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิค
สมทุรสงคราม (จ านวนผูต้อบ 4 คน) 

(2)  ทางสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพในการรองรบัการใช้งานที่มากขึ้น (จ านวน
ผูต้อบ 10 คน) 

2)  ด้านบุคลากร มีข้อเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวน
บุคลากรผู้ปฏบิตังิานโดยตรงทางด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม (จ านวนผูต้อบ 8 คน) 

3)  ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มขีอ้เสนอแนะ 2 ประการ คอื  
(1)  ทางผู้ดูแลเวบ็ไซต์ของระบบ e-Studentloan ควรแก้ไข

ปญัหาเวบ็ไซตล์่ม (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 
(2)  ทางสถานศกึษาควรมกีารแนะน าหรอืให้ความรูใ้นการใช้

งานระบบการกูย้มืเงนิผ่านอนิเทอรเ์น็ตหรอืระบบ e-Studentloan ในแต่ละขัน้ตอนอย่างละเอยีด
เพื่อใหเ้กดิความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 

4)  ดา้นหลกัเกณฑก์ารให้กู้ยมืของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษามี
ขอ้เสนอแนะ 2 ประการ คอื 

(1)  ทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาควรเพิม่ค่าครองชพี
ใหก้บันกัเรยีนนกัศกึษา จากเดอืนละ 2,200 บาท เป็น 2,500 บาท (จ านวนผูต้อบ 8 คน) 

(2)  ในกรณีที่เงนิค่าครองชพีที่ได้รบัขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษาควรท างานในวันหยุดหรือช่วงที่ว่างเว้นจากการศึกษาเพื่อเป็น  
การหารายไดพ้เิศษ (จ านวนผูต้อบ 10 คน) 
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ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้นดงันี้ 
1)  การติดตามตรวจสอบ มขี้อเสนอแนะ คอื อาจารย์และเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาควรมกีารตดิตามผูกู้้ยมืเงนิให้
มากขึน้ (จ านวนผูต้อบ 3 คน) 

2)  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์มขีอ้เสนอแนะ 3 ประการ คอื 
(1)  ควรมีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้มากขึ้นและมี

ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธท์ีย่าวนานขึน้ (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 
(2)  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ควรมีการกระตุ้นเตือนนักเรียน

นกัศกึษาใหร้บัรูข้า่วสารเพื่อประโยชน์ของตวัเอง (จ านวนผูต้อบ 3 คน) 
(3)  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ควรมกีารให้ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ของการช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาแก่
นกัเรยีนนกัศกึษาผูท้ีกู่ย้มืเงนิ (จ านวนผูต้อบ 9 คน) 

3)  ดา้นการจดัสรรเงนิ มขีอ้เสนอแนะ 2 ประการ คอื  
(1)  ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาควรจดัสรรเงนิให้มี

ความรวดเรว็และทนัต่อการใชจ้า่ยของนกัเรยีนนกัศกึษามากขึน้ (จ านวนผูต้อบ 14 คน) 
(2)  ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาควรแจ้งสาเหตุที่มี

การโอนเงนิใหล้่าชา้ (จ านวนผูต้อบ 2 คน) 
4)  ดา้นการใหบ้รกิาร มขีอ้เสนอแนะ 2 ประการ คอื  

(1)  ทางสถานศกึษาควรมรีะบบการปฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีร่วดเรว็ขึน้ (จ านวนผูต้อบ 4 คน) 

(2)  ควรมกีารจดัแบ่งนกัเรยีนนกัศกึษาแต่ละระดบัชัน้แยกตาม
สาขาวชิามาท าเรือ่งขอกูย้มืเงนิและลงทะเบยีนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหเ้กดิความเป็นระบบ
รวดเรว็ และเกดิความเพยีงพอในการเขา้ใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร ์(จ านวนผูต้อบ 10 คน) 

ในส่วนของผลผลติ พบว่า มขีอ้เสนอแนะในดา้นความเสมอภาคทางการศกึษา
คือ ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรอนุมัติเงินให้กู้ยืมกับนักเรียนนักศึกษาที่มี 
ความต้องการในการกู้ยมืเงนิจรงิๆ อย่างเต็มจ านวนความต้องการ ไม่ควรใช้ระบบการจดัสรร
แบบสดัส่วนโควตาแก่สถานศกึษา (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 
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4.7.2  ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะตามความคิดเหน็ของนักเรียนนักศึกษา   
                      จากการเกบ็ข้อมลูโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 ผลการศกึษา โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีกู่้ยมืเงนิ
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ในปีการศึกษา 2554 จากสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงครามทัง้สามแห่ง สถานศกึษาละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน ผูศ้กึษา
ได้น าเสนอผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกบัปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
 นกัเรยีนนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 
2554 ทัง้ 9 คน มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า โดยภาพรวมแลว้การด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานใดๆย่อม
จะต้องพบกบัปญัหาอุปสรรคอยู่บา้ง ซึง่โดยภาพรวมแลว้ปญัหาส าคญัที่พบ มดีงันี้ 1) วงเงนิที่
ได้ร ับจัดสรรในส่วนของค่าครองชีพในแต่ละเดือนยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเท่าที่ควร   
2)  ระบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าช้า เวบ็ไซต์ของระบบ e-Studentloan ล่ม เมื่อมผีู้เขา้ใช้งาน
จ านวนมาก 3) ความไม่เข้าใจในเรื่องหลกัเกณฑ์การช าระหนี้คนืแก่ กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาหลงัจากจบการศกึษา 4) เงนิเขา้บญัชลี่าช้าส่งผลใหไ้ม่ทนัต่อการใชจ้่าย 5) ความ
ล่าชา้ในการด าเนินงานของบุคลากรผูป้ฏบิตังิานของสถานศกึษา อนัเนื่องมาจากสถานศกึษามี
ผู้ปฏิบตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน
นกัศกึษาทีต่อ้งใหบ้รกิาร และเป็นอาจารยท์ีม่ภีาระหน้าทีใ่นงานสอนดว้ยท าใหม้ภีาระงานหลาย
ดา้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้นักเรยีนนักศึกษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ทัง้ 9 คน มคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัว่า อยากใหท้าง
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาเพิม่ค่าครองชพีให้กบันักเรยีนนักศึกษาจากเดอืนละ 2,200 
บาท เป็น 2,500 บาท อยากใหเ้งนิค่าครองชพีเขา้บญัชตีรงเวลาและรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากนี้ใน
ส่วนของการด าเนินงานของสถานศึกษาอยากให้มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ มกีารจดัการการเขา้ใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอรข์องนักเรยีนนักศกึษาผูกู้้ยมื
เงนิให้เป็นระบบมากขึ้น ในส่วนของวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามหากสามารถเพิม่จ านวน
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาโดยตรงอกีหนึ่งคน เพื่อแบ่งเบาภาระ
งานของผู้ปฏบิตังิานเดมิจะช่วยให้การด าเนินงานมคีวามรวดเรว็มากขึน้ และสุดท้ายอยากให้
ทางสถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การช าระหนี้คืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาแก่นกัเรยีนนกัศกึษาเพิม่มากขึน้ 
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4.7.3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 
                       สถานศึกษา และอาจารย์ จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ 
                       เจาะลึก (In-depth Interview) 

ผลการศึกษา โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ( In-depth Interview) กบักลุ่มผู้บรหิาร
สถานศึกษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 3 คน และอาจารยผ์ูป้ฏบิตัดิา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาของสถานศึกษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามจ านวน 3 คน รวม
จ านวน 6 คน ผูศ้กึษาไดน้ าเสนอผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกบัปญัหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม และอาจารยผ์ู้ปฏบิตัดิ้านกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม รวมจ านวน 6 คน 
มคีวามคดิเหน็สอดคล้องกนัว่า แต่ละสถานศกึษามกีารด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเตม็ที่ อย่างไรกต็ามในการท างานย่อมพบปญัหาและ
อุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานเกดิความติดขดัไม่ราบรื่นอยู่บ้าง เพราะเป็นการท างานกบัคน
จ านวนมาก ซึง่โดยภาพรวมแลว้ปญัหาส าคญัในการด าเนินงานทีพ่บ มดีงันี้ 1) การประสานงาน
ในด้านของข่าวสารและค าสัง่ระหว่างกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงคราม และสถานศกึษา ยงัมรีะยะเวลาที่กระชัน้ชดิ ไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานของสถานศกึษาเท่าทีค่วร  2)  ระบบอนิเทอรเ์น็ตของสถานศกึษาทีม่กัจะมคีวาม
ล่าช้า อกีทัง้เวบ็ไซต์ของระบบ e-Studentloan มกัจะล่มเมื่อมผีู้เขา้ใช้งานจ านวนมากในเวลา
เดยีวกนั ท าใหก้ารปฏบิตังิานของอาจารยแ์ละ/หรอืเจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาของสถานศกึษาไม่มคีวามราบรื่นเท่าทีค่วร  3)  การปฏบิตังิานซ ้าซ้อนเนื่องจาก
ความไม่รอบคอบและไม่เข้าใจการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรยีนนักศึกษา  
ท าใหม้กัจะมผีูท้ี่กรอกขอ้มูลผดิพลาด หรอืจ ารหสัผ่านเขา้ระบบ e-Studentloan ไม่ได ้ซึง่ทาง
อาจารยแ์ละ/หรอืเจา้หน้าที่ต้องเป็นผูต้ามแก้ไขใหน้ักเรยีนนักศกึษาทลีะคน ส่งผลใหก้ารท างาน
มคีวามล่าช้าลง  4) จ านวนบุคลากรผู้ปฏบิตัิงานของสถานศึกษามจี านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ต้องให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงครามเพราะมจี านวนนักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ยมืเงนิจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให้การดูแล
นักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ยมืทุกคนได้ไม่ทัว่ถึงนัก 5) ความไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ของนักเรยีน
นกัศกึษาในการตดิตามข่าวสารดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาส่งผลใหม้ี
บางส่วนทีต่กข่าวและด าเนินการต่างๆ ไม่ทนัก าหนดการ เช่น การสมคัรกู้ยมืไม่ทนั ส่งเอกสาร
และหลกัฐานต่างๆ ไม่ทนั เป็นต้น 6) การรอรกีนัของนักเรยีนนักศกึษา และการตดัสนิใจในการ
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กูย้มืทีล่่าชา้ ซึง่ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานของสถานศกึษาเกดิความล่าชา้ตามไปดว้ย 7) การจดัสรร
จ านวนผู้ให้กู้ยมืของทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาที่จดัสรรตามจ านวนโควตาท าให้
นักเรยีนนักศกึษาบางคนพลาดโอกาสในการกู้ยมืเงนิไปเพราะเกนิจากจ านวนการจดัสรรที่ทาง
สถานศกึษาไดร้บั 
  ส่วนของขอ้เสนอแนะนัน้ผูบ้รหิารสถานศกึษาผู้ควบคุมดูแลงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม และอาจารยผ์ู้ปฏบิตัิ
ดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
รวมจ านวน 6 คน มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า  ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ควรมีช่วงระยะเวลาในการ
ประสานงานด้านข่าวสารและค าสัง่ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ 
มากขึน้ อาทเิช่น การส่งค าสัง่ใหท้างสถานศกึษาส่งจ านวนผูกู้้รายใหม่ ควรมรีะยะเวลาในการส่ง
ค าสัง่มาให้สถานศกึษาในช่วงที่เปิดภาคเรยีน ให้สถานศกึษาสามารถสอบถามความต้องการ
โดยตรงกบันักเรยีนนักศกึษาได ้และใหร้ะยะเวลาสถานศกึษาในการด าเนินการในส่วนนี้ใหม้าก
ขึน้ ซึ่งจะท าให้ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาได้จ านวนความต้องการกู้ยืมจรงิเบื้องต้น 
และการท างานไมต่อ้งรบีรอ้นมากนกั 
  ในดา้นของระบบอนิเทอรเ์น็ตของสถานศกึษาอยากให้มกีารปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพ
สามารถรองรบัการใชง้านไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้  ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงครามอยากใหม้ี
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาโดยตรงเพิม่อกีหนึ่งคนเพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระงานของผู้ปฏบิตังิานเดมิ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดูแลนักเรยีนนักศกึษาได้อย่างทัว่ถึง
และท าใหก้ารด าเนินงานมคีวามรวดเรว็มากขึน้ นอกจากนี้นักเรยีนนักศกึษาควรมคีวามสนใจใน
ขา่วสารของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีส่ถานศกึษาไดป้ระชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ เพื่อทีจ่ะ
สามารถด าเนินการต่างๆไดท้นัตามก าหนดการ นักเรยีนนักศกึษาผูกู้้รายใหม่กค็วรมคีวามสนใจ
ในการเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านระบบ e-Studentloan ให้มากขึน้ มคีวามรอบคอบในการจดจ ารหสั 
ผ่านและการกรอกข้อมูลมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดและลดภาระงานที่อาจารย์และ/หรอื
เจา้หน้าทีต่อ้งมาตามแกไ้ขซึง่จะช่วยใหก้ารด าเนินงานรวดเรว็มากขึน้   

นอกจากนี้ในเรื่องของการจดัสรรจ านวนผู้ให้กู้ยมืเงนิ อยากให้ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษาอนุมตักิารจดัสรรใหกู้้ได้อย่างเต็มจ านวนความต้องการ ไม่อยากให้จดัสรรมาใน
ลกัษณะของโควตา เพราะนักเรยีนนักศึกษาทุกคนที่มคีวามประสงค์จะขอกู้ยมืเงนิก็เพราะมี
ความจ าเป็นและต้องการจรงิๆ ดงันัน้หากใช้วธิกีารจดัสรรแบบเดมินักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่
ไดร้บัการอนุมตัใิหกู้้ยมืจรงิ แต่ยงัคงมบีางคนทีอ่าจจะไม่ไดร้บัการอนุมตัใิหกู้้ยมื เพราะเกนิจาก
จ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรเพิม่เตมิซึง่แมว้่าจะเป็นส่วนน้อย แต่กถ็อืว่าไม่ไดร้บัความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศกึษาเหมอืนเช่นนกัเรยีนนกัศกึษาคนอื่นๆ 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน 

                  ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

                  (Questionnaire) ในภาพรวม และรายข้อ 
 (N=105) 

ปัญหา/อุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 

ปัจจัยน าเข้า 

1. ด้านงบประมาณ  

          1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
                โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  

1.2 ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า  
2. ด้านบุคลากร  

2.1  จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ  

      การศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน    
      นักศึกษาที่ต้องให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัย 

      เทคนิคสมุทรสงคราม 

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          3.1  การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของระบบ e-Studentloan จะเข้า  

                ใช้งานได้ช้าลงและเกิดภาวะเว็บไซต์ล่มเมื่อมีผู้เข้าใช้งานจ านวน  
                มากในเวลาพร้อมๆกัน 

3.2 ความไม่เข้าใจในการเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมเงินผ่าน 

อินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ e-Studentloan ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 

4. ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
4.1  วงเงินที่ได้รับจัดสรรในส่วนของค่าครองชีพในแต่ละเดือน   

 ยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเท่าที่ควร 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

          1.1  การประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษามีระยะเวลาที่น้อย 

      เกินไป 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 

(N=105) 

ปัญหา/อุปสรรค 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 

1.2  ความไม่เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การช าระหน้ีคืนแก่  

                กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากจบการศึกษา 
          1.3  การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรท าให้ไม่ได้รับข้อมูล 

                ข่าวสารและ/หรือไม่ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่แน่นอน 

                มีผลต่อการส่งเอกสารกู้ยืมไม่ทันก าหนดเวลาเพราะตกข่าว         

2. ด้านการจัดสรรเงิน 

2.1  เงินเข้าบัญชีล่าช้าส่งผลให้ไม่ทันต่อการใช้จ่าย 
          2.2  เงินเข้าบัญชีล่าช้าท าให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ 

      เพื่อมาใช้จ่ายก่อน 
3. ด้านการให้บริการ  

3.1  เรื่องความล่าช้าในการด าเนินงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

         

ผลผลิต 

1. หลักการจัดสรรจ านวนผู้กู้ยืมเงินที่ท าให้มีนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มี

ความต้องการในการกู้ยืมเงินจริงๆไม่ได้รับโอกาสในการกู้ยืมเงิน
เพราะอยู่ในส่วนที่เกินจ านวนที่ทางสถานศึกษาได้รับการจัดสรร 

2. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

แล้ว แต่สละสิทธิ์ภายหลัง ท าให้ผู้อ่ืนที่มีความต้องการจริงๆ ต้อง 
          หมดโอกาสในการกู้ยืมเงินไป 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการ 

                   ศึกษาในความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา จากการเก็บข้อมูลโดยใช้ 

                   แบบสอบถาม (Questionnaire) ในภาพรวม และรายข้อ 
 (N=105) 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 

ปัจจัยน าเข้า 

1. ด้านงบประมาณ  

          1.1  สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวน 
      เพียงพอต่อการใช้งานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน   

      ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
          1.2  ทางสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

      อินเทอร์เน็ตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการรองรับ  

      การใช้งานที่มากขึ้น 
2. ด้านบุคลากร  

2.1  สถานศึกษาควรเพิ่มจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทาง   

      ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน  
      ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.1  ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ของระบบ e-Studentloan ควรแก้ไขปัญหา  

 เว็บไซต์ล่ม  

3.2  ทางสถานศึกษาควรมีการแนะน าหรือให้ความรู้ในการใช้งาน   
 ระบบการกู้ยืมเงินผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ e-Studentloan   

                ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดเพ่ือให้เกิดความผิดพลาด 
                น้อยที่สุด  

4. ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

4.1  ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรเพิ่มค่าครองชีพให้กับ              

                นักเรียนนักศึกษา จากเดือนละ 2,200 บาท เป็น 2,500 บาท  

          4.2  ในกรณีที่เงินค่าครองชีพที่ได้รับขณะน้ีไม่เพียงพอต่อการ 
                ใช้จ่าย นักเรียนนักศึกษาควรท างานในวันหยุดหรือช่วงที่     

                ว่างเว้นจากการศึกษาเพื่อเป็นการหารายได้พิเศษ  
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
(N=105) 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. การติดตามตรวจสอบ  

1.1  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ   
 การศึกษาของสถานศึกษาควรมีการติดตามผู้กู้ยืมเงินให้มากขึ้น  

2. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

2.1  ควรมีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้มากขึ้นและมีระยะเวลา 
                ในการประชาสัมพันธ์ที่ยาวนานมากขึ้น  

2.2  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ควรมีการกระตุ้นเตือนนักเรียนนักศึกษา 
                ให้รับรู้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตัวเอง  

2.3  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  

 รายละเอียดและหลักเกณฑ์ของการช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้  
 กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ที่กู้ยืมเงิน  

     3.  ด้านการจัดสรรเงิน   
          3.1  ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรจัดสรรเงินให้มี 

                ความรวดเร็วและทันต่อการใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษามากขึ้น  

          3.2  ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรแจ้งสาเหตุที่มีการโอน 
                เงินให้ล่าช้า  

     4.  ด้านการให้บริการ   
          4.1  ทางสถานศึกษาควรมีระบบการปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้  

                กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่รวดเร็วขึ้น  

          4.2  ควรมีการจัดแบ่งนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นแยกตาม 
                สาขาวิชามาท าเรื่องขอกู้ยืมเงินและลงทะเบียนผ่านระบบ            

                อินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความเป็นระบบ รวดเร็ว และเกิดความ  
                เพียงพอในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น  

ผลผลิต  

1. ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรอนุมัติให้นักเรียนนักศึกษา

ที่มีความต้องการในการกู้ยืมเงินทุกคน มีโอกาสได้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาได้อย่างเต็มจ านวนความต้องการ 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษาในดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลผลติ (Output) 
และผลลพัธ ์(Outcome) และศกึษาปญัหาอุปสรรครวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาโดยมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดั
สมทุรสงครามเป็นกรณศีกึษา   

วธิกีารประเมนิผลในครัง้นี้ ได้น ารูปแบบการประเมิน อนัได้แก่ การประเมนิเชงิระบบ 
(Input-Output Model) ของ Katz and Kahn และ รปูแบบการประเมนิ IPOO มาดดัแปลง และ
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบแนวคดิการประเมนิผล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกบัผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่ก าลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผู้ที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
รายใหมใ่นปีการศกึษา 2554 เกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทัง้สิน้ 
362 คน ซึ่งเก็บข้อมูลได้จรงิ จ านวน 303 คน และเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) จ านวน 9 คน 2) กลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารย์ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม เกบ็ขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) จ านวน 6 คน  

การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้วธิกีารวเิคราะห์ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ โดยสถติทิี่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม 2) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวดัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและ 
การกระจายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม 

ในบทที ่5 นี้ ไดท้ าการเสนอผลการศกึษา เรยีงตามล าดบัหวัขอ้ดงันี้ 
 5.1  สรปุผลการประเมนิ 
 5.2  อภปิรายผล 
 5.3  ขอ้เสนอแนะ 
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5.1  สรปุผลการประเมิน  
   

การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงครามในครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดส้รปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 
5.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง  

  จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุ่มนักเรยีนนักศึกษาที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผู้กู้ยมืเงินจาก
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 
69.0)  ศึกษาอยู่ ในวิทยาลัย เทคนิคสมุทรสงคราม (ร้อยละ 91.4)  ศึกษาอยู่ ในระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี (รอ้ยละ 61.4) ประเภทวชิาพาณิชยกรรม (65.4) มผีลการเรยีนเฉลี่ย 
3.00 ขึน้ไป (รอ้ยละ 56.8) มจี านวนสมาชกิในครอบครวัทีก่ าลงัศกึษาเล่าเรยีน (รวมตวันักเรยีน
นักศกึษา) จ านวน 1 คน (รอ้ยละ 39.6) ส่วนใหญ่มมีารดาเป็นผู้ปกครอง (รอ้ยละ 57.8) โดย
ผู้ปกครองจบการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 33) และประกอบอาชพี
รบัจา้งทัว่ไปเป็นอาชพีหลกั (รอ้ยละ 60.1) มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจากอาชพีหลกัตัง้แต่ 2,001-
5,000 บาท (รอ้ยละ 54.1)  

นกัเรยีนนกัศกึษาตอ้งใชจ้า่ยเงนิเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิทีกู่ย้มืเพื่อการศกึษา (รอ้ยละ 
78.2) ส่วนใหญ่ไมไ่ดท้ างานและไมม่รีายไดเ้สรมิจากการท างานพเิศษระหว่างการศกึษา (รอ้ยละ 
80.5) และมเีงนิไมพ่อใชจ้า่ยเป็นบางเดอืน (รอ้ยละ 45.5) 
 จากการเกบ็ขอ้มูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามและเป็นผู้กู้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษารายใหม่ในปีการศกึษา 2554 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 
77.8) ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ
วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา เป็นจ านวนเท่ากนั (รอ้ยละ 33.3) ศกึษาอยู่ในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ร้อยละ 66.7) ประเภทวชิาพาณิชยกรรม (รอ้ยละ 77.8) ส่วนใหญ่ไม่ท างานและไม่มี
รายได้เสรมิจากการท างานพิเศษระหว่างการศึกษา (ร้อยละ 66.7) และผู้ปกครองของกลุ่ม
ตวัอยา่งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป (รอ้ยละ 77.8) 
 กลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษาผู้ควบคุมดูแลงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของ
สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม ไดแ้ก่ 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษา วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 
เป็นเพศชาย อาย ุ54 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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  รองผูอ้ านวยการฝา่ยพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 
เป็นเพศชาย อาย ุ54 ปี ระดบัการศกึษาสงูสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากจิการนักเรยีนนักศกึษา วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา เป็น
เพศชาย อายุ 58 ปี ระดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานด้าน
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 6 ปี 
  กลุ่มอาจารย์ผู้ปฏบิตังิานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของสถานศกึษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม ไดแ้ก่ 
  อาจารยห์วัหน้างานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม เป็น
เพศชาย อายุ 40 ปี ระดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาโท มปีระสบการณ์ในการท างานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 2 ปี 

อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมทุรสงคราม เป็นเพศชาย อายุ 33 ปี ระดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์ใน
การท างานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 อาจารยผ์ู้ปฏบิตังิานด้านงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา 
เป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี ระดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์ในการท างาน
ดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

5.1.2  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) 
5.1.2.1  ผลการประเมนิปจัจยัน าเข้าตามความคดิเห็นของนักเรยีนนักศึกษา   
           จากการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

  ผลการประเมินปจัจยัน าเข้าในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า  
ปจัจยัน าเขา้มคีวามเพยีงพอ มคีวามพรอ้ม และมคีวามเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95) และ
เมือ่พจิารณาผลการประเมนิปจัจยัน าเขา้เป็นรายดา้นแลว้ ปรากฏผลว่า 
  ดา้นงบประมาณ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่างบประมาณมคีวามเพยีงพอ
และความพรอ้มด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75) 
   ดา้นบุคลากร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่าบุคลากรมจี านวนเพยีงพอและ
เหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00) 
  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามพรอ้มและความเหมาะสมด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16) 
  ดา้นระบบการใหกู้้ยมืเงนิ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า ระบบการใหกู้้ยมื
เงนิในดา้นของขัน้ตอนในการใหกู้้ยมืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาในดา้นต่างๆ เช่น 
ขัน้ตอนในการจดัสรรเงนิ การยื่นค าขอกู้ยมื การพจิารณาอนุมตัเิงนิให้กู้ยมื การจดัท าสญัญา
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กู้ยืม รวมไปจนถึงการช าระเงินคืนและการติดตามหน้ีในภาพรวมแล้วมีความเป็นระบบดี 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98) 
  ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ามีการ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09) 
  ด้านความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีคุณค่าและความจ าเป็น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.24) 
  ด้านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขอบเขตการกู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขอบเขตการกู้ยืมเงินของ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) 

5.1.2.2  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา   

 จากการเก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
  จากผลการประเมินปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

งบประมาณรวมไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของทางสถานศึกษามีความพร้อมและมี

จ านวนเพียงพอในระดับหน่ึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมดี ระบบ  

e-Studentloan ถือว่ามีความเหมาะสมในการใช้งานดี แต่ยังคงพบปัญหาในการใช้งานอยู่บ้าง 
ระบบการให้กู้ยืมเงินในขั้นตอนต่างๆโดยรวมแล้วมีความเป็นระบบดี แต่ในขั้นตอนการยื่นค าขอ

กู้ยืมเงินนั้นยังใช้ระยะเวลายาวนานมาก ในด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน ภาครัฐให้ 
การสนับสนุนเพียงพอในระดับหน่ึง ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ

สถานศึกษาให้การสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดี นอกจากน้ีนักเรียนนักศึกษายังมี

ความเห็นสอดคล้องกันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีคุณค่าและความจ าเป็นต่ออนาคต
เป็นอย่างมาก ส่วนในด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมนั้นมีความเหมาะสมดี แต่วงเงินให้กู้หาก

สามารถเพิ่มจ านวนให้มากขึ้นกว่าเดิมได้จะมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
5.1.2.3  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  

 และอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จากการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ  

 เจาะลึก (In-depth Interview) 

จากผลการประเมินปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 

งบประมาณที่สถานศึกษาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามีความเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน อาทิเช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ยังต้องมีการบริหารจัดการระบบการใช้งานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ านวนบุคลากรในภาพรวมมีความเพียงพอในระดับหน่ึง และมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสม ระบบ e-Studentloan ถือว่ามีความพร้อมและเหมาะสมในการใช้งาน
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ดี แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานอยู่บ้าง ระบบการกู้ยืมเงินโดยรวมแล้วมีความเป็น

ระบบดีในระดับหน่ึง ส่วนในด้านของการสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาถือว่า
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่ในส่วนของภาครัฐยังให้การสนับสนุนเพียงพอในระดับหน่ึง

เท่านั้น นอกจากน้ีในส่วนของหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมในทุกๆ ด้านถือว่ามีความเหมาะสม แต่ใน
ด้านขอบเขตเงินที่ให้กู้ยืมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อนักเรียนนักศึกษาในระดับหน่ึง 

 

5.1.3   ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 

5.1.3.1  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามความคิดเห็นของนักเรียน   

 นักศึกษา จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

   ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยว่า กระบวนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

ด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน
เป็นรายด้านแล้ว ปรากฏผลว่า 

   ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น

ด้วยว่าการวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97) 

  ด้านการจัดหน่วยงานและบุคลากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการจัด
หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา

ด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) 

  ด้านการติดตามตรวจสอบ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การติดตาม
ตรวจสอบหลังจากการกู้ยืมเงินของนักเรียนด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05) 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.03) 

  ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การพิจารณาให้
กู้ยืม ด าเนินงานได้ดี มีการคัดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) 

  ด้านการจัดสรรเงิน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การจัดสรรเงินให้แก่

นักเรียนผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานได้ดี 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) 
   ด้านการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การให้บริการแก่นักเรียน

เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด าเนินงานได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) 
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  ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การสร้าง
จติส านึกแก่ผูกู้ด้ าเนินงานไดด้ ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98) 
   ด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ใน
ภาพรวมปรากฏผลว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามรู้ความเข้าใจในระดบัปานกลางเท่านัน้ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.66) โดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก เรื่อง กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเป็น
กองทุนที่รฐับาลจดัตัง้ขึ้นเพื่อจดัสรรเงนิให้เป็นทุนหมุนเวยีนในการเพิม่โอกาสทางการศกึษา
ให้แก่นักเรยีนเพื่อให้ได้รบัการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทัง้สายสามญัและสาย
อาชพี ไปจนถงึระดบัปรญิญาตรภีายในประเทศ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.99) รองลงมา คอืเรื่อง เงนิกู้
จากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาเป็นเงนิกู้เพื่อค่าใชจ้่ายทางการศกึษาและเป็นค่าครองชพี
ระหว่างการศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95) และมีความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด เรื่อง ผู้กู้มี
ระยะเวลาปลอดหนี้อย่างไม่มกี าหนดเวลาโดยไม่ต้องยื่นผ่อนผนัจนกว่าจะมงีานท า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.25) 

5.1.3.2  ผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานตามความคดิเหน็ของนักเรยีน 
      นกัศกึษา จากการเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group)         

จากผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงาน กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า 
ทางสถานศึกษามกีารวางแผนการด าเนินงานและมโีครงสร้างผู้ดูแลรบัผดิชอบที่เป็นระบบด ี
บุคลากรผูป้ฏบิตังิานไดร้บัมอบหมายงานเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถและมอีธัยาศยัไมตรี
ในการใหบ้รกิารดเีป็นอย่างมาก การจดัสรรและการเตรยีมความพรอ้มของทรพัยากรทีน่ ามาใช้
ในการด าเนินงานในหน่วยงานของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานโดยรวมแล้วมีความพร้อม อาคาร
สถานทีท่ีใ่หบ้รกิารมคีวามเหมาะสม ส่วนในดา้นการประชาสมัพนัธข์่าวสารเกี่ยวกบักองทุนเงนิ
ให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาได้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมในระดบัหนึ่ง ซึ่งควรมรีะยะเวลาในการ
ประชาสมัพนัธ์ที่ยาวนานมากขึ้น และมกีารให้ความรู้ในเรื่องของหลกัเกณฑ์ในการช าระหนี้
หลงัจากจบการศกึษามากขึน้ ขัน้ตอนการใหบ้รกิารกูย้มืเงนิโดยรวมมคีวามเป็นระบบด ีนักเรยีน
นักศกึษาผู้ที่ได้รบัการอนุมตักิู้ยมืเงนิรูส้กึว่าได้รบัความยุติธรรมในการพจิารณาคดัเลอืก  และ
ไดร้บัการจดัสรรเงนิทียุ่ติธรรมไปตามหลกัเกณฑ์ แต่ในช่วงแรกๆของการไดร้บัเงนิค่าครองชพี
รายเดอืนเงนิจะเขา้บญัชชีา้ อยา่งไรกต็ามในเทอมต่อๆไปกจ็ะไดร้บัเงนิตรงเวลามากขึน้ ในดา้น
วงเงนิกูท้ีเ่ป็นค่าครองชพีรายเดอืนเพยีงพอในระดบัหนึ่ง ส่วนในดา้นของการสรา้งจติส านึกแก่ผู้
กู้ ทางสถานศึกษาไม่มกีิจกรรมที่จดัขึ้นโดยตรงเฉพาะผู้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา แต่มกีารจดัโครงการและกจิกรรมสรา้งจติส านึกและมกีารอบรมคุณธรรมจรยิธรรม
ต่างๆโดยรวมทัง้สถานศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.1.3.3  ผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร   
      สถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบตัิงาน จากการเก็บข้อมูลโดยใช้การ 
      สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 

 จากผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงาน กลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กนัว่า การวางแผนงานยงัต้องมกีารพฒันาให้มคีวามเป็นระบบมากขึน้ ส่วนในด้านการบรหิาร
จดัการนัน้ถอืว่ามโีครงสรา้งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบของสายงานดี การจดัหน่วยงานและ
การเตรียมด าเนินงานที่มีความพร้อมดีในระดับหนึ่งยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางสถานศึกษามีการติดตามและไต่ถามถึงผล 
การด าเนินงานทัง้กับตวัผู้ปฏิบตัิงานและนักเรยีนนักศึกษาผู้กู้ยมืเงนิ การด าเนินการด้าน 
การประชาสมัพนัธข์่าวสารเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาทางสถานศกึษาท าไดด้ีใน
ระดบัหนึ่งแต่ยงัมชี่วงระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์ที่น้อยเกินไป และพบว่าเรื่องที่นักเรยีน
นักศึกษายงัไม่เข้าใจมากที่สุด คือ เรื่องการช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
ส่วนการพิจารณาคุณสมบตัิของผู้มสีิทธิก์ู้ยมืเงนิรวมไปจนถึงจดัสรรเงนิให้กู้ยมืแก่ผู้ที่ได้รบั 
การอนุมตัิให้กู้ยมืตัง้อยู่บนหลกัของความเป็นธรรมและถูกต้องเหมาะสมไปตามกฎระเบยีบ
หลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ในดา้นวงเงนิทีไ่ดร้บัจากการกู้ยมืนัน้ยงัถอืว่ามี
ความเพียงพอในระดบัหนึ่ง ดังนัน้นักเรียนนักศึกษาควรจะต้องมกีารใช้จ่ายเงนิด้วยความ
ประหยดั ในด้านการจดัสรรเงนิให้แก่นักเรยีนนักศึกษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษายงัมคีวามล่าช้าในช่วงแรก แต่การให้บรกิารในด้านต่างๆของอาจารยแ์ละเจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามคีวามเหมาะสมด ีนอกจากนี้ในดา้นการสรา้ง
จิตส านึกของผู้กู้นัน้ทางสถานศึกษายงัไม่มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกโดยตรงในเรื่อง  
การกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา แต่มกีารชี้แนะตกัเตือนการใช้จ่ายเงนิผ่าน
อาจารยท์ี่ปรกึษาและมกีารจดักจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งจติส านึกและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดา้นต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

 
5.1.4  ผลการประเมินผลผลิต (Input Evaluation) 

5.1.4.1  ผลการประเมนิผลผลติตามความคดิเหน็ของนักเรียนนักศึกษา จาก 
      การเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

   ผลการประเมนิผลผลติในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ดว้ยว่า  ผลผลติ
จากการด าเนินงาน บรรลุตามวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.21) โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า ตนเองเป็นผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่ ี
รายได้น้อยที่ได้ร ับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25)  เหน็ด้วยรองลงมาว่า ได้รบัความยุติธรรมในการพจิารณา
คดัเลอืกให้กู้ยมืเงนิถูกต้องตรงตามหลกัเกณฑ์การให้กู้ยมืเงนิ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22) กองทุน



 

190 

 

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาช่วยเพิม่แรงจงูใจในการศกึษาต่อและยงัเป็นการเพิม่จ านวนผูเ้รยีนสาย
อาชวีศึกษาในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22) และเหน็ด้วยน้อยที่สุดว่า
สถานศกึษายงัมนีกัเรยีนทีต่อ้งการกู้ยมืเงนิและมคีุณสมบตัคิวรไดร้บัการกู้ยมืเงนินอกเหนือจาก
จ านวนทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิอกีดว้ย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18) 

5.1.4.2  ผลการประเมนิผลผลติตามความคดิเหน็ของนักเรยีนนักศึกษา จาก 
      การเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

  จากผลการประเมนิผลผลติกลุ่มตวัอย่างมคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า นักเรยีน 
ผูท้ี่กู้ยมืเงนิทุกคนได้รบัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา และได้รบัอนุมตัใิห้กู้ยมืตาม
จ านวนดังกล่าวล้วนแล้วแต่ได้รบัการพิจารณาอนุมัติจากสถานศึกษาให้กู้ยืมเงินถูกต้อง
เหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ซึ่งถอืว่าบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

5.1.4.3  ผลการประเมนิผลผลติตามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสถานศกึษาและ 
      อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จากการเก็บข้อมูลใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
      (In-depth Interview) 

  จากผลการประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า  
การด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษานัน้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาได้ในระดบัหนึ่ง เนื่องจากนักเรยีนนักศึกษาที่มาจากครอบครวัที่มี
รายได้น้อยและมคีวามต้องการในการกู้ยมืเงนิ ได้รบัอนุมตัิให้กู้ยมืเงนิไปตามจ านวนที่ได้รบั
จดัสรรมาเท่านัน้ ซึ่งหมายความว่าหากปีใดนักเรยีนนักศกึษามคีวามต้องการกู้ยมืเงนิเกนิจาก
จ านวนที่ได้รบัการจดัสรรดงักล่าว อาจต้องพลาดโอกาสในการกู้ยมืเงนิไปเพราะจ านวนที่ทาง
สถานศกึษาไดร้บัจดัสรรมานัน้ยงัไมเ่พยีงพอต่อความต้องการทีแ่ทจ้รงิ ถงึแมจ้ะสามารถท าเรื่อง
ขอกู้เพิม่เตมิได้ แต่ก็ต้องขึน้อยู่กบัปจัจยัของโควตาทีเ่หลอืภายในจงัหวดัและดุลพนิิจของทาง
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในส่วนกลางดว้ย โดยในปีการศกึษา 2554 นักเรยีนนักศกึษาผู้
ที่มคีวามต้องการในการกู้ยมืเงนิถอืว่าได้รบัความเสมอภาคทางการศึกษาในระดบัหนึ่ง ซึ่งใน
ทีสุ่ดแล้วยงัมนีักเรยีนนักศกึษาบางคนแต่ถอืว่าเป็นส่วนน้อยที่ไม่ไดร้บัอนุมตัใิหกู้้ยมืเงนิเพราะ
เกนิจากจ านวนที่ได้รบัการจดัสรรเพิม่เตมิ ส่วนในเรื่องของการอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนินัน้ นักเรยีน
นักศกึษาผู้กู้ยมืทุกคนลว้นแลว้แต่ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
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5.1.5 ผลการประเมินผลลพัธ ์(Outcome Evaluation) 
5.1.5.1  ผลการประเมนิผลลพัธ์ตามความคดิเหน็ของนักเรยีนนักศกึษา จาก 

      การเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
  ผลการประเมนิผลลพัธ์ในภาพรวม กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า ผลลพัธ์
จากการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ให้ความพึงพอใจ และสร้างเสรมิ
จติส านึกในการใช้จ่ายเงนิ และจติส านึกต่อกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.21) และเมือ่พจิารณาผลการประเมนิกระบวนการด าเนินงานเป็นรายดา้นแลว้ 
ปรากฏผลว่า 
  ด้านความพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและสภาพความ
เป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่กู้ยมืเงนิที่เกิดขึ้นหลงัจากได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา ปรากฏผลว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.22) 
   ด้านจติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษา
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มคีวามเหน็ดว้ย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18) 

5.1.5.2  ผลการประเมนิผลลพัธ์ตามความคดิเหน็ของนักเรยีนนักศกึษา จาก 
      การเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus  Group) 

  จากผลการประเมนิผลผลติกลุ่มตวัอยา่งมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า กองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามสี่วนช่วยให้สมาชิกในครอบครวัมโีอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ปกครองไม่ต้องท างานหนัก
กว่าที่เคย สมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวัมโีอกาสได้ศกึษาเล่าเรยีน ดงันัน้ เมื่อได้รบัโอกาสที่ดี
ทางการศกึษามาแลว้กจ็ะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนจนจบหลกัสูตรการศกึษา เพื่อวนัหนึ่งจะสามารถ
ประกอบอาชพีที่ม ัน่คง และเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้จะช าระเงนิคนืแก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาทนัทเีพื่อใหท้างกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไดน้ าไปเป็นทุนหมุนเวยีนใหรุ้่นน้อง
ไดม้โีอกาสทางการศกึษาต่อไป 

5.1.5.3  ผลการประเมนิผลลพัธต์ามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและ 
      อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิาน จากการเก็บขอ้มูลโดยใช้สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ  
      (In-depth Interview) 

 จากผลการประเมนิผลลพัธ์กลุ่มตวัอย่าง มคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า นักเรยีน
นกัศกึษามคีวามพงึพอใจในดา้นของการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่
ที่เกดิขึน้หลงัจากที่ได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัท าให้ความเป็นอยู่ของครอบครวัและท าให้มทีุนทรพัย์
ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มี
จติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาอยู่ในระดบัดี เพราะ
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นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่าเดือนใดต้องมีค่าใช้จ่ายมากก็จะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด มี

การวางแผนการใช้จ่ายเงิน ท าให้สามารถบริหารจัดการเงินที่กู้ยืมมาได้อย่างราบรื่น และเมื่อถึง
ก าหนดช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

ส่วนใหญ่ก็จะช าระหน้ีคืนตามหลักเกณฑ์การช าระหน้ีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จะมี
เพียงส่วนน้อยที่ไม่ช าระหน้ีคืน เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

5.1.6  ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือ 

                       การศึกษา 

 

5.1.6.1 ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ปรากฏผลดังน้ี 
  ในส่วนของปัจจัยน าเข้า แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังน้ี 

1)  ด้านงบประมาณ มีปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอและความไม่พร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2 

ประการ คือ  

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  

(2)  ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า  
2)  ด้านบุคลากร มีปัญหาเรื่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษาในสถานศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่ต้องให้บริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
3)  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปัญหา 2 ประการ คือ 

(1)  การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของระบบ e-Studentloan มีความ
ล่าช้าลงและเกิดภาวะเว็บไซต์ล่มเมื่อมีผู้เข้าใช้งานจ านวนมากในเวลาพร้อมๆกัน  

(2)  ความไม่เข้าใจในการเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมเงินผ่าน

อินเทอร์เน็ต หรือ ระบบ e-Studentloan ท าให้เกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล  
4)  ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามี

ปัญหาเรื่องวงเงินที่ได้รับจัดสรรในส่วนของค่าครองชีพในแต่ละเดือนยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
เท่าที่ควร  
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ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน แบ่งออก เป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1)  ด้านการประชาสัมพันธ์ มีปัญหา 3 ประการ คือ 
(1)  การประชาสัมพันธ์ภายในสถานศึกษามีระยะเวลาที่น้อย

เกินไป  
(2)  ความไม่เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การช าระหน้ีคืนแก่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากจบการศึกษา  

(3)  การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรท าให้ไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ ไม่ทราบถึงรายละเอียดต่างๆที่แน่นอน มีผลต่อการส่งเอกสารกู้ยืม 

ไม่ทันก าหนดเวลาเพราะตกข่าว  

2)  ด้านการจัดสรรเงิน มีปัญหา 2 ประการ คือ 

(1)  เงินเข้าบัญชีล่าช้าส่งผลให้ไม่ทันต่อการใช้จ่าย  

(2)  เงินเข้าบัญชีล่าช้าท าให้ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเพ่ือมา
ใช้จ่ายก่อน  

3)  ด้านการให้บริการ มีปัญหาเรื่องความล่าช้าในการด าเนินงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  

ในส่วนของผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังน้ี  

1)  หลักการจัดสรรจ านวนผู้กู้ยืมเงินที่ท าให้มีนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มี
ความต้องการในการกู้ยืมเงินจริงๆไม่ได้รับโอกาสในการกู้ยืมเงินเพราะอยู่ในส่วนที่เกินจ านวนที่

ทางสถานศึกษาได้รับการจัดสรร  
2)  ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

แล้วสละสิทธิ์ภายหลัง ท าให้ผู้อ่ืนที่มีความต้องการจริงๆ ต้องหมดโอกาสในการกู้ยืมเงินไป 

 
5.1.6.2  ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้การ 

 สนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมแล้วพบ

ปัญหาหลักๆ ดังน้ี  

1)  วงเงินที่ได้รับจัดสรรในส่วนของค่าครองชีพในแต่ละเดือนยังไม่

เพียงพอต่อการใช้จ่ายเท่าที่ควร   

2)  ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าเว็บไซต์ของระบบ  
e-Studentloan ล่ม เมื่อมีผู้เข้าใช้งานจ านวนมาก  

3)  ความไม่เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การช าระหน้ีคืนแก่กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากจบการศึกษา   
4)  เงินเข้าบัญชีล่าช้าส่งผลให้ไม่ทันต่อการใช้จ่าย 
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5)  ความล่าช้าในการด าเนินงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา อันเน่ืองมาจากสถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ต้องให้บริการ และเป็นอาจารย์ที่มี

ภาระหน้าที่ในงานสอนด้วยท าให้มีภาระงานหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

 

5.1.6.3  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน จาก  
 การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) 

ในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมแล้วพบ

ปัญหาหลักๆ ดังน้ี  

1)  การประสานงานในด้านของข่าวสารและค าสั่งของกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสถานศึกษา
ยังมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด ไม่เอื้อต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาเท่าที่ควร   

2)  ระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาที่มักจะมีความล่าช้า  
ท าให้การปฏิบัติงานของอาจารย์และ/หรือเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ

สถานศึกษาไม่มีความราบรื่นเท่าที่ควร   

3)  การปฏิบัติงานซ ้าซ้อนอันเน่ืองมาจากความไม่รอบคอบและไม่
เข้าใจในการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักเรียนนักศึกษา ท าให้มักจะมีผู้ที่กรอก

ข้อมูลผิดพลาด หรือจ ารหัสผ่านเพ่ือเข้าระบบ e-Studentloan ไม่ได้ ซึ่งทางอาจารย์และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ตามแก้ไขให้นักเรียนนักศึกษาทีละคน ส่งผลให้การท างานมีความล่าช้าลง   

4)  จ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถานศึกษามีจ านวนน้อยเมื่อ

เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ต้องให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวิทยาลัย 
เทคนิคสมุทรสงคราม เพราะมีจ านวนนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินประมาณสามร้อยคน ในขณะที่

มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่วยงานเพียงสองคน และทั้งสองคนมีภาระงานสอนและต้องดูแล
รับผิดชอบงานแนะแนวอ่ืนๆ ของสถานศึกษาควบคู่ไปด้วย ท าให้มีภาระงานหลายด้าน  

อาจท าให้การดูแลนักเรียนนักศึกษาไม่ทั่วถึงนัก   

5)  ความไม่สนใจและไม่เอาใจใส่ของนักเรียนนักศึกษาในการติดตาม

ข่าวสารด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้มีบางส่วนที่ตกข่าว และ

ด าเนินการต่างๆไม่ทันก าหนดการ เช่น การสมัครกู้ยืมไม่ทัน ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ  
ไม่ทัน เป็นต้น   

6)  การรอรีกันของนักเรียนนักศึกษา มีการตัดสินใจในการกู้ยืมล่าช้า 

ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเกิดความล่าช้าตามไปด้วย  
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7)  การจัดสรรจ านวนผู้ให้กู้ยืมของทางกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อ
การศกึษาที่จดัสรรตามจ านวนโควตา ท าให้นักเรยีนนักศกึษาบางคนพลาดโอกาสในการกู้ยมื
เงนิ เพราะเกนิจากจ านวนการจดัสรรทีท่างสถานศกึษาไดร้บั 
   
5.2  อภิปรายผล  
   

การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาในจงัหวัดสมุทรสงครามในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้น ารูปแบบการประเมิน อันได้แก่  
การประเมนิปจัจยัน าเขา้-ผลผลติ (Input-Output Model) ของ Katz and Kahn และ รปูแบบ 
การประเมนิ IPOO มาดดัแปลงและประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกรอบแนวคดิในการประเมนิผล ซึง่
มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาในด้านปจัจยัน าเข้า (Input) 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) รวมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุการด าเนินงาน  

ผลการประเมนิในครัง้นี้จะเป็นสารสนเทศทีจ่ะช่วยใหผู้เ้กี่ยวขอ้งในทุกภาคส่วนสามารถ
ตดัสนิใจถงึอนาคตของการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา และสามารถน าไป
ปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาให้เกดิประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้
ต่อไป โดยผลการประเมินในด้านปจัจยัน าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) จากการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษา: กรณีศกึษา สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงครามในภาพรวมพบว่า 
ผลการประเมนิของนกัเรยีนนกัศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษา และอาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจาก 
การประเมนิผลของนกัเรยีนนกัศกึษาส่วนใหญ่พบว่า การด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษาในด้านปจัจยัน าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) 
ผลผลิต (Output) และ ผลลพัธ์ (Outcome) ในภาพรวมแล้วมกีารด าเนินการได้ดี (ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.95, 4.00, 4.21 และ 4.21 ตามล าดบั) แต่อย่างไรกต็ามยงัคงพบปญัหาอุปสรรคที่
ส่งผลให้ทราบถงึขอ้บกพร่องหรอืขอ้จ ากดับางประการจากการด าเนินงานในด้านต่างๆอยู่บ้าง 
ซึง่สามารถอภปิรายผลได ้ดงัต่อไปนี้ 

 
 5.2.1  ปัจจยัน าเข้า  
 ผลการประเมนิปจัจยัน าเข้าของการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
ของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยการใช้
แบบสอบถาม นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ภาพรวมของปจัจยัน าเขา้ทัง้ 7 ดา้น มี
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ความเพยีงพอ ความพรอ้ม และมคีวามเหมาะสมด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 ปรากฏดงัตารางที ่
4.5) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านแลว้พบว่า นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าในดา้น
ความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นดา้นที่มกีารด าเนินงานไดด้ทีีสุ่ด 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ปรากฏดงัตารางที ่4.5) ซึง่สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีน
นักศกึษาที่มคีวามเหน็ว่า กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามคีุณค่าและความจ าเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นส่วนส าคญัในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของครอบครวั ท าให้มทีุนทรพัยเ์พื่อ
เป็นค่าใชจ้่ายทางการศกึษาและค่าครองชพีในชวีติประจ าวนั แมก้ารกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาจะเป็นการลงทุนที่เอาเงนิในอนาคตมาใช้ก่อน แต่ถอืว่าเป็นการลงทุนทาง
การศึกษากับรฐับาลที่คุ้มค่ากบัอนาคตเป็นอย่างยิง่ เพราะรฐับาลคิดดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืเพียง  
รอ้ยละ1 ซึ่งเป็นอตัราที่ต ่ามาก หากไม่มเีงนิกู้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของ
รฐับาล อาจท าใหไ้มม่ทีุนทรพัยใ์นการศกึษาต่อ หรอืไม่มโีอกาสไดจ้บการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ 
แต่เมื่อมเีงนิให้กู้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาให้ศกึษาต่อจนถงึระดบัปรญิญาตร ีก็
เสมอืนเป็นการเพิม่โอกาสท าให้ได้มอีนาคตทางการศึกษาและการท างานที่ดขี ึน้ เช่นเดยีวกบั 
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษาและอาจารย์ที่มคีวามเห็นว่า นักเรยีน
นักศกึษาส่วนมากขาดแคลนทุนทรพัยใ์นการศกึษาต่อ ดงันัน้กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
จงึมสี่วนช่วยใหน้กัเรยีนนกัศกึษาทีข่าดโอกาสทางการเงนิเหล่านี้ ไดม้โีอกาสศกึษาต่อในระดบัที่
สูงขึน้ อกีทัง้ยงัมสี่วนส าคญัในการชกัน าให้นักเรยีนนักศกึษาเขา้สู่โอกาสในสายอาชพีที่เป็นที่
ต้องการในตลาดแรงงาน และสามารถหางานท าได้ทัง้ขณะศึกษาและจบการศกึษา สามารถ
ประกอบอาชพีหลกัทีเ่ป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานซึง่ก าลงัต้องการก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษา
ในปจัจุบนัไดอ้ย่างมัน่คง ท าใหน้ักเรยีนนักศกึษามทีางเลอืกทีด่ใีนอนาคต ซึง่เมื่อเทยีบกบัผลที่
นักเรยีนนักศึกษาจะได้รบัแล้ว การกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาถือเป็นการ
ลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่ากับอนาคตของนักเรียนนักศึกษาที่มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจใน
การศึกษาเป็นอย่างยิง่ ดงันัน้จงึเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษา การงาน และการเงนิ  
อนัจะส่งผลถงึความส าเรจ็ในชวีติของนกัเรยีนนกัศกึษาในภายภาคหน้า 
  ในด้านความพร้อมและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  นักเรียน
นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า มกีารด าเนินงานไดด้รีองลงมา (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ปรากฏ
ดงัตารางที ่4.5) เช่นเดยีวกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษาทีม่คีวามเหน็ว่า โดยรวม
แลว้การกู้ยมืเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืระบบ e-Studentloan  ถอืว่ามคีวามเหมาะสมใน
การใช้งานด ีสามารถลดขัน้ตอนด้านเอกสารต่างๆไปจากเดมิได้มาก ไม่ต้องเดนิทางไกลไป
ติดต่อเพื่อด าเนินการต่างๆ ซึ่งโดยรวมแล้วมีความพึงพอใจในการใช้งานในระบบนี้ เป็น  
อย่างมาก สอดคล้องกับผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและ
อาจารยท์ีม่คีวามเหน็ว่า การกู้ยมืเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืระบบ e-Studentloan  เป็น
ระบบการกู้ยมืเงนิสมยัใหม่ที่ทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไดพ้ฒันาขึน้เพื่อใหส้นองต่อ
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การใชง้านและด าเนินการดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มาก
ยิง่ขึน้ ซึง่สามารถลดขัน้ตอนของงานทางดา้นเอกสารทียุ่่งยากไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่อย่างไรกต็าม
จากการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาท าใหท้ราบว่า ยงัมนีักเรยีนนักศกึษาบางคนทีไ่ม่
มคีวามเขา้ใจในการใช้งานระบบ e-Studentloan เท่าทีค่วร ซึง่สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ที่กล่าวว่า ยงัมนีักเรยีนนักศึกษาบางส่วนที่
มกัจะกรอกขอ้มูลผดิพลาดและไม่ครบถ้วน ซึ่งทางอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องตามแก้ไขให้อยู่
บ่อยครัง้  
 นอกจากน้ีผลการประเมนิปจัจยัน าเข้าที่นักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าม ี
การด าเนินงานได้ดีน้อยที่สุด คอื ด้านความเพยีงพอและความพร้อมของงบประมาณที่ทาง
สถานศึกษาได้รบัมาเพื่อใช้สนับสนุนการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.75 ปรากฏดงัตารางที ่4.5) แต่อย่างไรก็ตามจากการสนทนากลุ่มกบักลุ่ม
นักเรยีนนักศกึษามคีวามเหน็ว่า ในดา้นงบประมาณของสถานศกึษาโดยภาพรวมถอืว่ามคีวาม
เพยีงพอ เช่นเดยีวกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษาและอาจารย์ ที ่
ท าใหท้ราบว่า งบประมาณของสถานศกึษามคีวามเพยีงพอและอยู่ในระดบัที่สามารถให้บรกิาร
แก่นักศกึษาได้ เพยีงแต่ทางสถานศกึษาไม่มงีบประมาณที่จดัสรรไว้โดยตรงส าหรบัสนับสนุน
การด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ซึง่งบประมาณดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
งบประมาณรายจ่ายของสถานศกึษาในแต่ละปีการศกึษา ที่เกี่ยวขอ้งกบั งบบุคลากร งบลงทุน
เกี่ยวกบัครุภณัฑ ์และการจดักจิกรรมต่างๆ ที่อาจมคีวามเกี่ยวขอ้งหรอืสามารถเชื่อมโยงไปกบั
งานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาได ้ 

อย่างไรก็ตามในส่วนของความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกใน 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาภายในสถานศึกษา อาทเิช่น 
เครื่องคอมพวิเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มนักเรยีนนักศึกษามี
ความเห็นว่า ในช่วงที่ผู้กู้ยืมเงินต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ  
e-Studentloan ยงัไม่สามารถรองรบัความต้องการในการใชง้านของนักเรยีนนักศกึษาจ านวน
มากในเวลาเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม ทัง้นี้
เนื่องจากมนีักเรยีนนักศกึษาผู้กู้ยมืจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบั
กลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารยท์ี่ท าใหท้ราบว่า คอมพวิเตอรท์ีท่างสถานศกึษาจดัไวเ้พื่อ
ให้บรกิารแก่นักเรยีนนักศกึษาเป็นของส่วนกลางไม่ได้ถูกจดัไว้เพื่อการด าเนินงานดา้นกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาโดยเฉพาะ ซึ่งนักเรยีนนักศกึษาทุกชัน้ปีสามารถเข้ามาใช้บรกิารได้
โดยรวมทัง้สถานศึกษา ดงันัน้ผู้เข้ามาใช้งานจงึมตีลอดเวลา ท าให้ในบางครัง้จงึไม่สามารถ
รองรับความต้องการในการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาจ านวนมากในเวลาเดียวกันได้
โดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนนักศึกษาต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ  
e-Studentloan นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มยงัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าในการใชง้าน
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คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในบางครัง้ยงัพบปญัหาระบบอินเทอร์เน็ตมคีวามล่าช้า 
อยูบ่า้ง ซึง่จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารยท์ าใหท้ราบว่า 
ที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้านัน้มีสาเหตุหนึ่งอันเกิดมาจากการมีผู้เข้าใช้งานเครื่อง
คอมพวิเตอรผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ตจ านวนมากภายในช่วงระยะเวลาพรอ้มๆกนั ดงันัน้จงึควรมี
การบรหิารจดัการการเขา้ใชง้านเครือ่งคอมพวิเตอร์ใหเ้ป็นระบบและพฒันาระบบอนิเทอรเ์น็ตให้
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

5.2.2  กระบวนการด าเนินงาน  
 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : 
สถานศกึษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถาม นกัเรยีนนกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ภาพรวมของกระบวนการด าเนินการทัง้ 
8 ดา้น มกีารด าเนินการได้ด ี(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ปรากฏดงัตารางที่ 4.6) และเมื่อพจิารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่า นักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าในด้านความเสมอภาคและ
ความเหมาะสมในการให้บรกิาร เป็นด้านที่มกีารด าเนินงานได้ดทีี่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 
ปรากฏดงัตารางที ่4.6) ซึง่สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีม่ ีความเหน็
ว่า อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิตัิงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาในสถานศึกษามี 
การใหบ้รกิารทีด่เีป็นอยา่งมาก ทัง้ทางดา้นการใหข้อ้มลูและค าแนะน าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในดา้นอธัยาศยัไมตร ีมคีวามเป็นมติร พูดจาไพเราะ เป็นกนัเองและเอาใจใส่นักเรยีนนักศกึษา
ทุกๆคนอยา่งเท่าเทยีมกนั การใหบ้รกิารในดา้นเวลาและสถานทีม่คีวามเหมาะสมด ี เนื่องจากมี
การก าหนดวนัเวลานัดพบที่เหมาะสม มสีถานที่ปฏิบตัิงานตัง้อยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของ
สถานศึกษาซึ่งอ านวยความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามเป็นอย่างมาก ขัน้ตอนใน 
การให้บริการตัง้แต่การติดต่อสอบถาม งานด้านเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ รวมไปจนถึง 
การด าเนินการผ่านระบบ e-Studentloan ในภาพรวมมคีวามเป็นระบบด ีส่วนในด้านการให้ 
บรกิารโดยภาพรวมแลว้มคีวามรวดเรว็ในระดบัหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ
กับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ที่มีความเห็นว่า การให้บริการไม่ว่าจะเป็นงาน 
ด้านเอกสาร การให้ค าแนะน าต่างๆ รวมไปจนถึงการบริการในด้านเวลา สถานที่  
มคีวามสะดวกสบาย  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิารทุกท่านมีความยนิดีที่จะช่วยเหลือ
นกัเรยีนทุกคนดว้ยความเสมอภาค ใหค้วามส าคญักบันกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 
มอีธัยาศยัไมตรแีละมคีวามเป็นกันเองกบันักเรยีนนักศกึษา สามารถสงัเกตไดจ้ากหน้าตาทีย่ ิม้
แยม้แจ่มใสของนักเรยีนนักศกึษาเมื่อเดนิออกมาจากห้องงานแนะแนวอาชพีและจดัหางาน ซึ่ง
การให้บรกิารต่างๆเป็นไปตามปณิธานของงานด้านการพฒันากิจการนักเรยีนนักศึกษาของ
สถานศกึษาทีว่่า “ รูห้น้าที ่มวีนิัย ใหบ้รกิาร ” ส่วนในดา้นการบรกิารในบางครัง้อาจไม่ถงึกบัมี
ความรวดเรว็มากนัก เพราะมจี านวนนักเรยีนนักศกึษาที่ต้องให้บรกิารจ านวนมากโดยเฉพาะ
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อยา่งยิง่ในส่วนของวทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม อกีทัง้ยงัขึน้อยู่กบัปจัจยัการท างานของระบบ
อนิเทอรเ์น็ตอกีดว้ย ดงันัน้ในบางครัง้ทีร่ะบบอนิเทอรเ์น็ตมคีวามล่าชา้หรอืเกดิความขดัขอ้ง กม็ี
ส่วนท าให้การปฏบิตัิงานไม่ราบรื่นและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ
พอสมควร  

ในดา้นความสม ่าเสมอของการตดิตามตรวจสอบ นกัเรยีนนกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็
ว่า มกีารด าเนินงานไดด้รีองลงมา (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ปรากฏดงัตารางที ่4.6) โดยจากการ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีความเห็นว่า  ทางสถานศึกษามีการติดตามและ 
ไต่ถามนกัเรยีนนกัศกึษาถงึปญัหาทีพ่บเจอดว้ยวธิกีารเรยีกประชุมนกัเรยีนนักศกึษาผูท้ีกู่้ยมืเงนิ
และไต่ถามโดยใช้แบบสอบถามซึ่งไม่บ่อยครัง้นัก แต่เมื่อใดกต็ามที่นักเรยีนนักศกึษาต้องการ
เข้าไปขอค าแนะน าและความช่วยเหลอืจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็สามารถไปได้ตลอดเวลา 
ท าการ ทางอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุ่กๆท่านยนิดใีหค้วามช่วยเหลอืนักเรยีนนักศกึษาทุกคนดว้ย 
ความเตม็ใจ และสามารถช่วยชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปญัหาต่างๆใหด้ขีึน้ไดเ้สมอ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ที่ท าให้ทราบว่า ทาง
สถานศกึษามกีารตดิตาม ตรวจสอบ และไต่ถามถงึผลการด าเนินงานทัง้กบัตวัผู้ปฏบิตังิานและ
นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน โดยมีการเรียกประชุมนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน และให้
ผู้ปฏิบัติงานจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อรายงานแก่ผู้บรหิารสถานศึกษา และจาก  
การไต่ถามนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับปญัหาที่เกิดขึ้นโดยรวมในที่ประชุมผ่านการใช้
แบบสอบถามพบว่า ปญัหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการกู้ยมืเงนิมากที่สุด คอื เรื่องของความ 
ไมเ่ขา้ใจในการกรอกขอ้มลูผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตของนักเรยีนนักศกึษาทีม่กัจะกรอกขอ้มลูผ่าน
ระบบไม่ถูกต้อง จ ารหสัผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบไม่ได้ เป็นต้น จากนัน้เมื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏบิตัิงานทราบถึงปญัหาดงักล่าวก็จะให้ความช่วยเหลอืด้วยการให้ค าแนะน าในการใช้งาน 
ช่วยแกไ้ขปญัหาและกรอกขอ้มลูทีถู่กตอ้งใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาใหมด่ว้ยความเตม็ใจ 

นอกจากน้ีผลการประเมนิปจัจยัน าเข้าที่นักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามเห็นว่าม ี
การด าเนินงานได้ดีน้อยที่สุด คือ ด้านความรวดเร็วและความเสมอภาคในการจดัสรรเงิน 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ปรากฏดงัตารางที ่4.6) ซึง่สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีน
นักศกึษาที่มคีวามเห็นว่า การจดัสรรเงนิให้แก่นักเรยีนนักศกึษาที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษาไม่ถงึกบัรวดเรว็มากนัก โดยเฉพาะในช่วงเดอืนแรกๆจะมคีวามล่าช้าเป็น
อย่างมาก แต่มคีวามเข้าใจในระบบการด าเนินงานที่เป็นไปตามขัน้ตอนการจดัสรรเงนิของ
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ส่วนในเทอมต่อๆไปการด าเนินการทุกอย่างจะมคีวามลงตวั
มากขึ้น เงนิค่าครองชพีจะเข้าบญัชตีรงตามวนัที่นักเรยีนนักศกึษาได้ท าการยนืยนัสภาพการ
เป็นนักเรยีนนักศึกษาด้วยการลงทะเบยีนเรยีนผ่านระบบ e-Studentloan แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้หาก
สามารถปรบัปรุงระบบการด าเนินการในช่วงแรกให้มคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้จะดเีป็นอย่างมาก  
ส่วนในดา้นวงเงนิกู้ยมืทีไ่ดร้บัมคีวามเพยีงพอในระดบัหนึ่ง ค่าครองชพีที่ไดร้บัพอใชจ้่ายบา้งไม่



 

200 

 

พอใชจ้่ายบา้งในบางเดอืน (รอ้ยละ 45.5 ปรากฏดงัตารางที ่4.3)  ซึง่ส่วนใหญ่ยงัคงต้องใชจ้่าย 
เงนิเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิที่กู้ยมื (ร้อยละ 77.9 ปรากฏดงัตารางที่ 4.3) ส่วนในด้านการ
จัดสรรเงินมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชาที่เรียน  
เช่นเดียวกับผลจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์มี
ความเหน็ว่า ในดา้นเงนิค่าครองชพีทีน่กัเรยีนนักศกึษาไดร้บัจากการกู้ยมืนัน้มคีวามเพยีงพอใน
ระดบัหนึ่ง หากสามารถเพิม่จ านวนค่าครองชพีรายเดอืนใหแ้ก่นักเรยีนนักศกึษาอกีจ านวนหนึ่ง
กจ็ะเป็นการด ีเพราะนอกจากค่าใชจ้่ายทีน่ักเรยีนนักศกึษาต้องใชค้รองชพีในแต่ละวนัแลว้ ยงัมี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในรายวชิาต่างๆเพิม่เตมิ อกีทัง้นักเรยีนนักศกึษาบางคนมบี้านอยู่ห่างไกลจาก
สถานศกึษาส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดนิทางที่เพิม่ขึน้อกีด้วยซึ่งมสี่วนท าให้ใช้จ่ายไม่
เพยีงพอบา้งในบางเดอืน แต่ทัง้นี้ตวันักเรยีนนักศกึษาเองกค็วรใชจ้่ายเงนิทีไ่ดร้บัมาดว้ยความ
ประหยดัและมกีารวางแผนในการใชจ้่ายทีด่ีร่วมดว้ยจงึจะท าใหม้เีงนิใชไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและไม่
ขดัสน  
  ในส่วนของการจดัสรรเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา จากการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและอาจารย์ท าให้ทราบว่า นักเรยีนนักศึกษามกัจะมขี้อ
สงสยัเกี่ยวกบัความล่าช้าในการได้รบัเงนิ เพราะในช่วงแรกๆกว่าเงนิค่าครองชพีจะเขา้บญัชีก็
คือเปิดภาคเรียนไปแล้วหลายสัปดาห์ ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นไปตามขัน้ตอนของระบบราชการ จ านวนอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีผู่ท้ ีป่ฏบิตังิานมี
จ านวนน้อย รวมไปจนถงึความล่าชา้ในการด าเนินการของตวันักเรยีนนักศกึษา เช่น ความลงัเล
ในการตดัสนิใจกูย้มืเงนิ และการหาผูม้ารบัรองรายไดข้องครอบครวัยงัไม่ได ้เป็นต้น ซึง่ส่งผลให้
การด าเนินงานของทางสถานศึกษาล่าช้าตามไปด้วย ท าให้นักเรยีนบางส่วนต้องไปกู้ยมืเงนิ 
นอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อน และต้องเป็นหนี้นอกระบบตามมา ส่วนในด้านการ
จดัสรรเงนิมคีวามเสมอภาคแก่ผู้กู้ยมืเงนิทุกคน โดยเป็นไปตามขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรยีน เพราะทางกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาจะโอนเงนิส่วนค่าเล่าเรยีนเขา้ในบญัชขีองสถานศกึษาและสถานศกึษาจะเป็นผูห้กัค่า
เล่าเรยีนของนกัเรยีนนกัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิทุกๆ คน แต่ในส่วนของนกัเรยีนนักศกึษาทีศ่กึษาอยู่ใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ต้องเสยีค่าเล่าเรยีนเอง ซึ่งค่าเล่าเรยีนในส่วนนี้
นักเรยีนนักศึกษาจะได้รบัวงเงนิกู้ไปตามหลกัเกณฑ์ของสาขาวชิาที่นักเรยีนนักศึกษาก าลงั
ศกึษาอยู ่
  ส่วนในด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา ในภาพรวม
นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่ มคีวามรู้ ความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้ (ค่าเฉลีย่ 0.66 
ปรากฏดงัตารางที่ 4.6) ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัผลการสนทนากลุ่มกบันักเรยีนนักศกึษาที่มี
ความเหน็ว่า ในดา้นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่างๆเพื่อสรา้งการรบัรู ้ความรู้ และความเขา้ใจ
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เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษามคีวามเพยีงพอและเหมาะสมในระดบั
หนึ่ง และควรมรีะยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์ทีย่าวนานมากขึน้ ซึง่โดยส่วนใหญ่แลว้เรื่องทีย่งั
ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเท่าทีค่วร คอื เรื่องของหลกัเกณฑใ์นการช าระหนี้หลงัจากจบการศกึษา
ไปแล้ว เนื่องจากคดิว่าเป็นเรื่องไกลตวัและยงัไม่ถงึเวลา ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัผลจาก 
การเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกบันักเรยีนนักศกึษาที่พบว่า นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่มี
ความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัน้อยในเรื่องของระยะเวลาการปลอดหนี้ จากขอ้ค าถามทีว่่า ผูกู้้มี
ระยะเวลาปลอดหนี้อย่างไม่มกี าหนดเวลาโดยไม่ต้องยื่นผ่อนผนัจนกว่าจะมงีานท า (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.25 ปรากฏดังตารางที่ 4.6) และเรื่องวันครบก าหนดช าระหนี้ จากข้อค าถามที่ว่า  
ผูกู้้ยมืเงนิทีค่รบก าหนดช าระหนี้จะต้องช าระหนี้งวดแรกภายในวนัที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบ
ก าหนดช าระหนี้ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.28 ปรากฏดงัตารางที ่4.6)  
  จากผลการประเมนิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ที่มีความเห็นว่า ทางสถานศึกษาม ี
การด าเนินการดา้นการประชาสมัพนัธข์่าวสารเกี่ยวกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาไดด้ีใน
ระดบัหนึ่ง ซึง่ในดา้นของระยะเวลาการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารนัน้ทางสถานศกึษาจะมี
การประชาสมัพนัธต์ัง้แต่การปฐมนิเทศนักเรยีนนักศกึษาใหม่ แต่ในส่วนของขอ้มูลและค าสัง่ให้
ด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาทีท่างสถานศกึษาไดร้บัจากส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงครามนัน้ยงัมคีวามกระชัน้ชดิ ส่งผลใหส้ถานศกึษามรีะยะเวลา
ในการเตรียมการและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อให้ทราบก าหนดการใน 
การด าเนินการต่างๆ ทีน้่อยเกนิไป ส่วนในดา้นของรายละเอยีดและหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาที่นักเรยีนนักศกึษายงัไม่มคีวามเขา้ใจที่ชดัเจนนัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นเรื่องของการช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาหลงัจบการศึกษา ซึง่โดยปกติ
ทางสถานศึกษาจะมกีารประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการช าระหนี้แก่นักเรยีน
นักศกึษาทีก่ าลงัจะจบการศกึษาในทุกๆปี ซึง่หมายถงึว่าทางสถานศกึษาอาจยงัไม่ไดมุ้่งเน้นให้
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนี้กบันกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ป็นผูกู้ร้ายใหมเ่ท่าที่ควร  
  นอกจากผลการประเมนิทีก่ล่าวมาแลว้ เมื่อพจิารณาความคดิเหน็เป็นรายดา้นยงัพบว่า
ในด้านความเป็นระบบของการวางแผนการให้กู้ยมืและการบรหิารจดัการ ทัง้สองกลุ่มมคีวาม
คิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในมุมมองภาพรวมของนักเรียนนักศึกษาในฐานะผู้ที่ได้รบั 
การบริการมีความเห็นว่า สถานศึกษามกีารวางแผนการด าเนินงานและมีโครงสร้างผู้ดูแล
รบัผดิชอบในด้านการให้กู้ยมืเงนิแก่นักเรยีนนักศกึษาอย่างเป็นระบบด ี(ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 
ปรากฏดงัตารางที่ 4.6) แต่จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้บรหิารสถานศึกษาและ
อาจารย ์ซึ่งเป็นมุมมองของผู้ด าเนินงานทีร่บัรู้ถงึกระบวนการขัน้ตอนต่างๆแล้วนัน้ กลบัพบว่า
โดยภาพรวมแล้วในด้านการวางแผนการให้กู้ยืมมีความเป็นระบบในระดับหนึ่ ง เท่านั ้น 
เนื่องมาจากการสื่อสารและส่งต่อขา่วสารจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามาสู่ส านักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และสถานศึกษายงัมีความกระชัน้ชิด ซึ่งจาก 
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารย์ท าใหท้ราบว่า ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรสงครามมกัจะส่งเรื่องขอทราบจ านวนผูต้้องการกู้ยมืเงนิราย
ใหมม่าทีส่ถานศกึษาในช่วงก่อนเปิดภาคเรยีน โดยในช่วงเวลานี้นักเรยีนนักศกึษาใหม่ยงัไม่เปิด
ภาคเรยีน ส่งผลใหท้างสถานศกึษาไมส่ามารถสอบถามความต้องการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศึกษาโดยตรงกบันักเรยีนนักศึกษาใหม่กลุ่มนี้ได้ จงึต้องใช้วธิกีารประมาณการ
จ านวนผู้กู้ยมืเงนิรายใหม่ ซึง่อาจไม่ตรงตามความต้องการจรงิของนักเรยีนนักศกึษา ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนน้ีควรมกีารวางแผนให้การประสานงานมคีวามเป็นระบบและมกีระบวนการด าเนินงานที่
เอือ้ต่อการปฏบิตังิานงานของสถานศกึษาใหม้ากขึน้  
 

5.2.3  ผลผลิต  
  ผลการประเมินผลผลิตจากการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : 
สถานศกึษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถาม นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ภาพรวมของ ผลผลิตจาก 
การด าเนินการบรรลุตามวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.21 ปรากฏดงัตารางที ่4.7) และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่า นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่
มคีวามเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาใหโ้อกาสและความเสมอภาคทาง
การศกึษากบัผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ปรากฏดงัตารางที ่4.7)  
เหน็ด้วยรองลงมาว่า ได้รบัความยุตธิรรมในการพจิารณาคดัเลอืกให้กู้ยมืเงนิถูกต้องตรงตาม
หลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืเงนิ และกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาช่วยเพิม่แรงจงูใจในการศกึษา
ต่อ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่จ านวนผูเ้รยีนสายอาชวีศกึษาในสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการอกีดว้ย  
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ปรากฏดงัตารางที ่4.7) ซึง่สอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีน
นกัศกึษาทีม่คีวามเหน็ว่า ตนเองไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การให้กู้ยืมทุกประการ ท าให้มโีอกาสในการศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน
สาขาวชิาที่สนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ท าให้มคีวามตัง้ใจในการศกึษาเล่าเรยีน
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจงึเป็นหลกัประกนัความมัน่คงในการศกึษา 
เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่าใชจ้า่ยทางการศกึษาแลว้ ยงัท าใหม้แีรงจงูใจในการศกึษาต่อให้
ส าเรจ็ตามเป้าหมายของชวีติทีว่างไว ้ 
  อยา่งไรกต็ามจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผูบ้รหิารสถานศกึษาและอาจารย์ใน
ฐานะผู้ด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาในสถานศึกษากลับมีความเห็นว่า  
การด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษานัน้บรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุน เงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งหมายถึงกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาให้โอกาสกบั
นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการเงินจรงิ เพราะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
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ค่าใชจ้า่ยของครอบครวั ส่งผลใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัโอกาสในการเขา้ศกึษาต่อมากขึน้ สรา้ง
หลักประกันความมัน่คงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ท าให้นักเรียนนักศึกษาม ี
ทุนทรพัย์เพียงพอในระดบัที่จะสามารถศึกษาต่อได้จนจบหลกัสูตรทางการศึกษาที่ต้องการ  
ลดภาวะความเครยีดทางการศกึษาจากการขาดแคลนทุนทรพัยท์างการศกึษาได้  ประกอบกบั 
การพจิารณาอนุมตัใิหกู้้ยมืเงนิของทางสถานศกึษานัน้อยู่บนพืน้ฐานของความถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการกู้ยมืเงนิ แต่หากพจิารณาในด้านความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศกึษาแลว้ ยงัถอืว่าทางกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษายงัใหค้วามเสมอภาคไม่ทัว่ถงึและ
ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของนักเรยีนนักศกึษาที่จะกู้ยมืเงนิได้อย่างเต็มจ านวน เพราะให้
ความเสมอภาคกบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาที่ได้รบัอนุมตัิให้อยู่ในจ านวนของการจดัสรรเท่านัน้ 
ส่งผลให้ในบางปีมนีักเรยีนนักศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ต้องพลาดโอกาสใน 
การกู้ยืมไป เพราะจ านวนที่ได้รบัจดัสรรหรือจดัสรรเพิ่มเติมมานัน้ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการกู้ยืมของนักเรียนนักศึกษาทัง้หมด จึงไม่สามารถสร้างความเสมอภาคทาง
การศกึษาอยา่งเท่าเทยีมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
 

5.2.4  ผลลพัธ ์ 
  นกัเรยีนนกัศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า ผลลพัธจ์ากการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษาสรา้งความพงึพอใจและสรา้งเสรมิจติส านึกในการใชจ้่ายเงนิและจติส านึกต่อ
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 ปรากฏผลดงัตารางที ่
4.8) โดยการประเมนิผลลพัธ์นี้ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ความพงึพอใจต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่หลงัจากไดกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
และความคิดเห็นในเรื่องจติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาของนักเรยีนนักศกึษาที่กู้ยมืเงนิ ซึ่งผลปรากฏว่า นักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่มคีวาม
พงึพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่หลงัจากได้กู้ยมืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ปรากฏผล
ดงัตารางที่ 4.8) โดยมคีวามพงึพอใจมากที่สุดในเรื่องของการสรา้งโอกาสทางการศกึษาให้กบั
ตนเองและพี่น้องในครอบครวั ท าให้รู้สกึว่าการกู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นการลงทุนทางการศกึษาทีคุ่ม้ค่าอย่างมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ปรากฏผลดงัตารางที ่4.8) 
และมคีวามพงึพอใจมากรองลงมาในเรื่องของการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวั 
ส่งผลใหส้ภาพความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้ (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ปรากฏผลดงัตารางที ่4.8)  
  ผลการประเมนิในภาพรวมของความพงึพอใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและ
สภาพความเป็นอยู่หลงัจากได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาดงักล่าว มคีวาม
สอดคล้องกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีม่คีวามเหน็ว่า เงนิทีกู่้ยมืจากกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษามสี่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัได้อย่างมาก ช่วยลด
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ความเครยีดทางการเงนิของครอบครวัได้เป็นอย่างด ีเนื่องจากครอบครวัมฐีานะยากจน ดงันัน้
เงนิกู้จากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาจงึเขา้มามบีทบาทในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่าย
ทางด้านการศกึษาจากผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองไม่ต้องท างานหนัก และมเีงนิเหลอืพอที่จะ 
ใช้จ่ายภายในครอบครัว อีกทัง้ท าให้ผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียน 
อกีด้วย นอกจากนี้เงนิทุนกู้ยมืจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษายงัเพิม่แรงจูงใจและเป็น 
อกีหนึ่งแรงกระตุ้นให้มคีวามพยายามและมคีวามเอาใจใส่กบัการศกึษาเล่าเรยีนมากขึน้ เพราะ
เริม่มองเห็นโอกาสและอนาคตทางการศึกษาที่ชดัเจน มคีวามพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆของสถานศกึษา และเมือ่มแีรงจงูใจในการศกึษาต่อและมเีงนิทุนสนบัสนุนการศกึษาจงึเป็น
หลกัประกนัได้ว่าจะมทีุนทรพัย์ในการศึกษาต่อจนจบหลกัสูตรการศึกษาอย่างราบรื่นและตดั
ปญัหาการลาออกกลางคนัได้อกีดว้ย เช่นเดยีวกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิาร
สถานศกึษาและอาจารยท์ีท่ าใหท้ราบว่า จากการตดิตามผลในดา้นความพงึพอใจต่อกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัเรยีนนกัศกึษาพบว่าโดยรวมแลว้นกัเรยีนนักศกึษามคีวามพงึพอใจ
ต่อกองทุนเงนิกู้ยมือยู่ในในระดบัมาก จะเห็นได้จากนักเรยีนนักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามพร้อม 
ที่จะเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของทางสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ และรู้สกึว่าตนเองสามารถช่วย 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัได้ ท าให้มคีวามรบัผดิชอบในการใช้จ่ายเงนิของตนเอง
มากขึน้  

ในส่วนของจติส านึกในการใชจ้่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา
ของนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน ในภาพรวมนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นด้วย 
(ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 ปรากฏผลดงัตารางที ่4.8) โดยมคีวามเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดว่า เงนิทีกู่้ยมืมา
จากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาควรใช้เพื่อพฒันาการศกึษาและเป็นค่าครองชพี ระหว่าง
การศึกษา ไม่ควรเอาไปใช้จ่ายในทาง สุรุ่ยสุร่าย หรอืเอาไปใช้จ่ายเพียงเพื่อแสดงถึงความ 
ทดัเทยีมทางด้านวตัถุนิยมกบัคนอื่นๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ปรากฏผลดงัตารางที่ 4.8) และ
เห็นด้วยรองลงมาว่า การช าระหนี้คืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะเป็นเงินทุน
หมนุเวยีนและสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่นักเรยีนนักศกึษารุ่นต่อไป (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 
ปรากฏผลดงัตารางที ่4.8) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีนนักศกึษาทีม่ ี
ความเหน็ว่า เมื่อไดร้บัเงนิที่กู้ยมืมาจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาจะมกีารวางแผนใน 
การใชจ้า่ยเงนิใหเ้พยีงพอต่อการด ารงชวีติประจ าวนั เริม่ดว้ยการค านวณค่าวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้น
การศกึษารวมไปจนถงึค่าครองชพีในแต่ละเดอืนว่าจะต้องใชใ้หไ้ดภ้ายในวงเงนิทีไ่ดร้บัในแต่ละ
เดอืน หากคาดคะเนแล้วว่าจ าเป็นต้องใช้เงนิเพิม่ก็จะท างานพเิศษเสารอ์าทติยห์รอืใช้วธิกีาร
ประหยดัเก็บออมเพื่อน าเงนิมาเป็นค่าใช้จ่ายเพิม่เติมต่อไป ส่วนในเรื่องการช าระหนี้คนืแก่
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา มกีารวางแผนไว้ว่าจะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนเพื่อให้สามารถ
ศกึษาได้จนจบหลกัสูตรการศกึษา มอีาชพีที่ม ัน่คง และเมื่อถงึก าหนดช าระหนี้จะช าระคนืแก่
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กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาทนัทเีพื่อใหท้างกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาน าไปเป็นทุน
หมนุเวยีนใหรุ้น่น้องไดม้โีอกาสทางการศกึษาต่อไป 

 จากผลการประเมนิในภาพรวมของจติส านึกในการใชจ้่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาของนักเรยีนนักศกึษาที่กู้ยมืเงนิดงักล่าว เป็นไปในทศิทางเดยีวกบั 
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบักลุ่มผู้บรหิารสถานศกึษาและอาจารยท์ีม่คีวามเหน็ว่า ในส่วนของ
จติส านึกในการใชจ้า่ยเงนิขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมการใชจ้่ายของแต่ละบุคคล หากนักเรยีนนักศกึษา
ทราบถงึคุณค่าของเงนิและเขา้ใจถงึวตัถุประสงค์ในการกู้ยมืเงนินี้อย่างแท้จรงิ ประกอบกบัมี 
การใช้จ่ายเงนิอย่างประหยดัและมีการวางแผนการใช้จ่ายที่ด ีก็จะสามารถใช้จ่ายเงนิได้อย่าง 
ไม่ขดัสน แมน้ักเรยีนนักศกึษาส่วนใหญ่ กล่าวว่าเงนิค่าครองชพีทีไ่ดร้บัเป็นรายเดอืนมจี านวน
น้อย แต่ถ้าใช้อย่างประหยดัก็ถือว่าเพียงพอในระดับหนึ่ง ส่วนในด้านการจดักิจกรรมปลูก
จติส านึกการใชจ้า่ยเงนิ ทางสถานศกึษาไมม่กีารจดักจิกรรมเฉพาะเจาะจงเพื่อนักเรยีนนักศกึษา
ทีกู่้ยมืเงนิ แต่เป็นกจิกรรมรวมทัง้สถานศกึษาอย่างสม ่าเสมอ อาทเิช่น กจิกรรมจติอาสาต่างๆ 
กจิกรรมอบรมคุณธรรมจรยิธรรมหน้าเสาธง กจิกรรมทุกวนัพุธในชัว่โมงกจิกรรม และกจิกรรม
โครงการธนาคารโรงเรยีน เป็นต้น ซึ่งถอืว่ามสี่วนช่วยซมึซบัลกัษณะนิสยัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมใหแ้ก่นักเรยีนนักศกึษา ส่งผลใหน้ักเรยีนนักศกึษาที่เคยกู้ยมืเงนิและจบการศกึษาไปแล้ว
ส่วนใหญ่ช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเมื่อถงึก าหนดเวลา แต่อย่างไรกต็ามก็
ยงัคงมบีางส่วนทีย่งัไม่ช าระคนื เนื่องจากมคีวามเขา้ใจผดิว่า ถ้ายงัไม่มงีานท ากไ็ม่ต้องช าระหนี้
จงึไม่ยอมท างาน ซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่าเมื่อถงึก าหนดเวลาช าระหนี้ยงัคงมนีักเรยีนนักศกึษาที่
เคยกู้ยมืเงนิบางคนยงัขาดความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารช าระหนี้ ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อมโยงกบั
การประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของทางสถานศึกษาประกอบกบัความสนใจและใส่ใจของตวั
นกัเรยีนนกัศกึษาเองอกีดว้ย 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
  จากการประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดบั
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ในครัง้นี้ในภาพรวมแสดงให้เหน็ว่า การด าเนินงานด้าน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม และวทิยาลยัการอาชพีอมัพวา มผีลการประเมนิที่ดแีละเป็นที่น่าพอใจในทุกๆ
ดา้น ตัง้แต่ปจัจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลติ และผลลพัธ์ ถงึแมว้่าในแต่ละด้านจะ
พบปญัหาอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย ทัง้นี้ เพื่อให้ 
การด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดั
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สมุทรสงครามมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินขอแสดง 
ความคดิเหน็เพื่อเป็นขอ้เสนอแนะในเชงิปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
 
 5.3.1  ระดบัองคก์รและหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง 

1)  รฐับาลควรมกีารเพิม่งบประมาณให้แก่กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา
มากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรบัความต้องการในการกู้ยมืเงนิที่แท้จรงิของนักเรยีนนักศึกษา 
ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของนักเรยีนนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ทัง้นี้เพื่อให้เกิด 
การกระจายเงนิกูอ้ยา่งทัว่ถงึ เกดิความเสมอภาค และความยุตธิรรมในการกู้ยมืเงนิอย่างแทจ้รงิ  
อกีทัง้ยงัเป็นการสนับสนุนให้มผีูเ้ขา้มาศกึษาต่อในสายอาชพีเพิม่มากขึน้ เป็นกลไกในการผลติ
ทรพัยากรมนุษยท์ีต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปี 2554 ทีท่าง
กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเริม่มนีโยบายกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเขา้ศกึษาต่อในสายอาชวีศกึษา
มากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นการสรา้งทุนมนุษยใ์นการพฒันาประเทศ ซึง่จะสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปจัจบุนัและในอนาคต 

2)  ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษารวมถงึหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ควรมกีารร่วมกนัก าหนดหลกัเกณฑเ์รื่องวงเงนิให้กู้ยมื โดยพจิารณาถึงค่าครองชพีใน
ปจัจุบนัและค่าใชจ้่ายอื่นๆเพิม่เตมิทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาของนักเรยีนนักศกึษาในแต่ละระดบัให้
มากขึน้ ทัง้นี้เพื่อให้เกดิความเพยีงพอและเหมาะสมต่อการใช้จ่ายตามสภาพความเป็นจรงิของ
นกัเรยีนนกัศกึษา 

3)  ทางกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ
ควรมรีะบบการด าเนินงานในด้านการจดัสรรเงนิกู้ยมืและค่าครองชพีให้แก่นักเรยีนนักศึกษา
ดว้ยความรวดเรว็มากขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหน้ักเรยีนนักศกึษาไดร้บัเงนิทนัต่อการใชจ้่ายในแต่ละเดอืน
มากยิง่ขึน้ 

4)  ทางกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ควรมชี่วงระยะเวลาในการประสานงานด้านข่าวสารและค าสัง่ที่
เหมาะสม และเอื้อต่อการด าเนินงานของสถานศกึษามากขึน้ ให้สถานศกึษาสามารถสอบถาม
ความตอ้งการในการกูย้มืเงนิโดยตรงกบันกัเรยีนนักศกึษา จะท าใหไ้ดจ้ านวนความต้องการกู้ยมื
จรงิเบือ้งตน้ และส่งผลใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
มากยิง่ขึน้ 
 
  5.3.2  ระดบัสถานศึกษา 

1)  ทางสถานศกึษาควรมกีารจดัระบบการด าเนินงานด้านกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษากบันักเรยีนนักศึกษา โดยการจดัแบ่งช่วงวนัเวลาให้นักเรยีนนักศึกษาแบ่งเป็น
ระดบัชัน้ แยกตามสาขาวชิา เพื่อใหม้าท าเรื่องขอกู้ยมืเงนิและลงทะเบยีนผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
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หรอืระบบ e-Studentloan ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความเป็นระบบ เกดิความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน 
และเกดิความเพยีงพอและทัว่ถงึในการใช้งานเครื่องคอมพวิเตอร์ อกีทัง้ยงัช่วยบรรเทาปญัหา
ระบบอนิเทอรเ์น็ตอกีดว้ย 

2)  ทางสถานศกึษาควรมกีารปรบัปรุงและพฒันาระบบอนิเทอรเ์น็ตใหม้คีวาม
รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพในการรองรบัการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้นักเรยีนนักศึกษาและครู
อาจารย์ สามารถด าเนินการไปตามกระบวนการขัน้ตอนต่างๆผ่านระบบ e-Studentloan ได้
อยา่งราบรืน่และรวดเรว็ 

3)  ทางสถานศึกษาควรมกีารชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจหรอืจดัท าคู่มอื
เกีย่วกบัรายละเอยีดของหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนต่างๆในการกู้ยมืเงนิใหม้คีวามชดัเจนและเขา้ใจ
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของวธิกีารและขัน้ตอนการใชง้านระบบ e-Studentloan และ ใน
เรือ่งหลกัเกณฑข์องการช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเพื่อแจกจ่ายแก่นักเรยีน
นกัศกึษาผูท้ีกู่ย้มืเงนิรายใหม ่ทัง้นี้เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มสู่การช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาเมือ่ถงึก าหนดการช าระหนี้ในอนาคต 

4)  สถานศกึษาที่มจี านวนนักเรยีนนักศกึษาผู้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมื
เพื่อการศกึษาจ านวนมาก ควรเพิม่จ านวนบุคลากรผูป้ฏบิตังิานโดยตรงทางด้านกองทุนเงนิให้
กู้ยมืเพื่อการศกึษา ทัง้นี้เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและแบ่งเบาภาระงาน
จากบุคลากรผูป้ฏบิตังิานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบในส่วนของงานแนะแนวอาชพีและจดัหางานเดมิ 
ซึง่จะส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
  5.3.3  ระดบันักเรียนนักศึกษา 

1)  นักเรยีนนักศึกษาควรมีความสนใจและใส่ใจในการติดตามข่าวสารของ
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา และข่าวสารที่ทางสถานศึกษาได้ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ้น  
ไม่ควรรอเป็นผู้รบัข่าวสารโดยให้ทางสถานศึกษาเป็นผู้แจ้งข่าวสารเพยีงฝ่ายเดยีว นักเรยีน
นกัศกึษาควรจะตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ในการตดิตามและไต่ถามขอ้มลูข่าวสารกบัอาจารยห์รอื
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาด้วย ทัง้นี้ เพื่อที่นักเรียนนักศึกษาจะสามารถรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร
ล่วงหน้าและสามารถเตรยีมการด าเนินการในขัน้ตอนต่างๆไดอ้ยา่งทนัก าหนดเวลา 

2)  นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินควรมีความสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้
วธิกีารใชง้านระบบ e-Studentloan ใหม้ากขึน้ มคีวามใส่ใจในการจดจ ารหสัผ่าน มคีวามละเอยีด
รอบคอบในการกรอกขอ้มูลต่างๆ ผ่านระบบ e-Studentloan ใหม้ากขึน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการช่วย
ลดความผดิพลาดและเป็นการช่วยลดภาระงานที่อาจารยแ์ละ/หรอืเจา้หน้าผู้ปฏบิตังิานจะต้อง
ตามแกไ้ขซึง่จะช่วยใหก้ารด าเนินงานมคีวามรวดเรว็มากยิง่ขึน้   

3)  นักเรยีนนักศกึษาควรมกีารวางแผนการใช้จ่ายเงนิที่ดแีละใช้จ่ายเงนิที่ได้
กู้ยมืมาด้วยความประหยดัมธัยสัถ์ หากในเบื้องต้นรูส้กึว่าเงนิค่าครองชพีที่ได้รบัขณะนี้ยงัไม่
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เพยีงพอต่อการใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัเท่าที่ควร นักเรยีนนักศกึษากค็วรช่วยเหลอืตนเองดว้ย
การท างานพเิศษทีสุ่จรติในช่วงวนัหยดุหรอืช่วงทีว่่างเวน้จากการศกึษา ทัง้นี้เพื่อน ารายได้พเิศษ
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการศกึษาและการด ารงชพีอื่นๆต่อไป  
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  คน้วนัที ่20 กรกฎาคม 2554 จาก http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/ 

  index11 .html 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร.  2542.  แนวทางการด าเนินงานการปฏิรปูการศึกษา 
        ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรงุเทพมหานคร:  โรงพมิพค์ุรสุภา. 
ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ  2550.  ข้อมลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ  
  ครวัเรือน.  คน้วนัที ่20 กรกฎาคม 2554 จาก www.nesdb.go.th/portals/.../สถติ ิ
  ขอ้มลู%202531-2550%20เผยแพร.่xl 
สุพจน์ ทรายแกว้.  2545.  จิตส านึกสาธารณะ : การก่อรปูและกระบวนการเสริมสร้าง.   
  กรงุเทพมหานคร : เพชรบุรวีทิยาลงกรณ์. 
สุภชัชา แสงจนัทร.์  2548.  การศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 
  การศึกษา โรงเรียนท่าชนะ  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี.  สารนิพนธป์รญิญา  
  มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สุภาพร ศรสีตัตรตัน์.  2545.  การประเมินผลการส่ือสารโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

ชุมชน  ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตจงัหวดั
บรุีรมัย.์  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สุภารชัต์ จนัทรส์ว่าง.  2547.  การประเมินโครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนสวุรรณ 
  รงัสฤษฎวิ์ทยาลยั จงัหวดั เพชรบรีุ.  สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สุวมิล ตริกานนัท.์  2550.  การประเมินโครงการ แนวทางสู่การปฏิบติั.  พมิพค์รัง้ที ่7  
                    (ปรบัปรงุ). กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เสกสรรค ์บุญรอด.  2552.  การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดบั 

อดุมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา: กรณีศึกษา สถาบนั 
การศึกษาระดบัอดุมศึกษา.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

เสน่ห ์จามรกิ.  2526.  การเมืองกบัการศึกษาไทย. กรงุเทพมหานคร : ส านกังาน 
  คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 

http://203.158.253.91/wp-content/uploads/2011/09/plan15-21.pdf
http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/index11%20.html
http://www.nesdb.go.th/portals/.../สถิติ
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เสน่ห ์นาชยัเวยีง.  2541.  การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายปฏิรปูการศึกษา                   
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดักาฬสินธุ.์   
ภาคนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

เสาวณยี ์มรุาชยั.  2549.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ 
  การศึกษาไปปฏิบติั.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ.   
โสภาวด ีวริยิะลาภสกุล.  2546.  ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาอนัเน่ืองมาจาก 
                   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลยั  
                   ศรีนครินทรวิโรฒ.  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
                   ศรนีครนิทรวโิรฒ.   
อทติยา จนิดามณ.ี  2553.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโยเกิรต์   
  ของลกูค้าในร้าน Red mango ในเขตกรงุเทพมหานคร.  สารนิพนธป์รญิญา 
  มหาบณัฑคิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
อรสา กนัธญัญะทรพัย.์  2546.  การประเมินโครงการปฏิรปูการศึกษาเกษตรเพ่ือชีวิต : 

กรณีศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีแพร่.  วทิยานิพนธป์รญิญา 
มหาบณัฑติ สถาบนัราชภฏัอุตรดติถ.์ 

อารยี ์บวัสุรยิะ.  2548.  การประเมินโครงการพฒันาชีวิตคร ูจงัหวดัสมทุรสงคราม.    
  วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม  แนวทางการสนทนากลุ่ม  และแบบสมัภาษณ์ 
                                                        

                                                                            เลขทีแ่บบสอบถาม..................... 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง  การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

: กรณีศึกษา  สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
(ส าหรบั นักเรียนนักศึกษา) 

 
  ค าช้ีแจง 
  แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาในส่วน
ของปจัจยัน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมไปจนถึงค้นหาปญัหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี
สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษา ดงันัน้ จงึใคร่ขอความ
กรุณาท่านตอบค าถามชุดนี้ตามความเป็นจรงิ เพราะค าตอบทุกประเด็นค าตอบของท่ านมี
ความส าคญัและเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการน าไปวเิคราะหภ์าพรวมของการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ถอื
เป็นเกยีรตอิยา่งสงูทีไ่ดร้บัความรว่มมอืจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม  จงึขอขอบพระคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี 
  แบบสอบถามนี้มทีัง้หมด 25 หน้า แบ่งออกเป็น 5 ตอน คอื 
    ตอนที ่1  การประเมนิปจัจยัน าเขา้   
   ตอนที ่2  การประเมนิกระบวนการ   
  ตอนที ่3  การประเมนิผลผลติ   
  ตอนที ่4  การประเมนิผลลพัธ ์  

  ตอนที ่5  การคน้หาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการ 
ด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
   
                                               นางสาวกนกวรา  พวงประยงค ์ 
                                       นกัศกึษาปรญิญาโท  หลกัสตูรการบรหิารการพฒันาสงัคม 
                                คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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ตอนท่ี 1  
การประเมินปัจจยัน าเข้า  

 
 ค าช้ีแจง 
   แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ และ สงัคม 
ของผู้ที่กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา และประเมนิผลกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อ
การศกึษาในส่วนของปจัจยัน าเขา้ เพื่อประเมนิความพรอ้มและความเหมาะสมของทรพัยากรที่
ใช้ในการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาใน
จงัหวดัสมทุรสงคราม   
  แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
    ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ส่วนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความพรอ้ม 
และความเหมาะสมของทรพัยากรหรอืสิง่ต่างๆทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษาของสถานศกึษา ซึง่เป็นปจัจยัน าเขา้ในการประเมนิผลครัง้นี้   
   
 
ส่วนท่ี 1   ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงใน  และเตมิค าลงในช่องว่างตามความเป็นจรงิ 
 

1.  เพศ  ชาย หญงิ  
 
2.  สถานศกึษาทีท่่านสงักดั  

 วทิยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 

 วทิยาลยัสารพดัช่างสมุทรสงคราม 

 วทิยาลยัการอาชพีอมัพวา 
 

3.  ปจัจุบนัท่านก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบั  

 ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)    

 ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  (ปวส.) 
 

4.  ปจัจุบนัท่านก าลงัศกึษาใน ประเภทวชิา…………………..................................................... 
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5.  ผลการเรยีนเฉลีย่ (เกรดเฉลีย่) ของท่านอยูใ่นช่วงใด 

  ตัง้แต ่2.49 ลงไป   2.50 – 2.74     2.75 – 2.99     3.00 ขึน้ไป 
 
6.  สมาชกิในครอบครวัของท่านทีก่ าลงัศกึษาอยู่มจี านวน............คน (รวมผูต้อบแบบสอบถาม) 
 
7.  ใครเป็นผูป้กครองของท่าน (ผูป้กครองหมายถงึ บดิา หรอื มารดา หรอื บุคคลอื่นนอกเหนือ 
จากบดิาหรอืมารดา ซึง่ถูกตัง้ใหเ้พื่อปกครองท่าน)  

 บดิา    มารดา    อื่นๆ (โปรดระบุ)........................ 
 
8.  การศกึษาขัน้สงูสุดของผูป้กครองของท่าน 

   ประถมศกึษาตอนตน้     มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.  สงูกว่าปรญิญาตร ี 

   ประถมศกึษาตอนปลาย  ปวส./อนุปรญิญา       ไมไ่ดศ้กึษา 

 มธัยมศกึษาตอนตน้       ปรญิญาตร ี    
 
9.  อาชพีหลกัของผูป้กครองของท่าน (อาชพีหลกั หมายถงึ อาชพีซึง่ท ารายไดใ้หผู้ป้กครองของ
ท่านอยา่งสม ่าเสมอมากกว่ารายไดเ้สรมิ หรอื เป็นรายไดท้ีไ่ดป้ระจ าทุกเดอืน)  

 รบัราชการ/พนกังานของรฐั   เกษตรกร 

 พนกังานรฐัวสิาหกจิ     ประมง 

 ลกูจา้ง/พนกังานของบรษิทัเอกชน  ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย 

 รบัจา้งในภาคเกษตรกรรม     พ่อบา้น/แม่บา้น 

 รบัจา้งทัว่ไป     อาชพีอื่นๆ (โปรดระบุ)........................... 
     
10. รายไดต่้อเดอืนจากอาชพีหลกัของผูป้กครองของท่าน 

 ตัง้แต่ 2,000 บาทลงไป   5,001-8,000 บาท  

 2,001-5,000 บาท    8,001 บาท ขึน้ไป   
 
11. ท่านตอ้งจ่ายเงนิเป็นค่าใชจ้่ายเพิม่เตมินอกเหนือจากเงนิค่าครองชพีทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาหรอืไม ่  

   ไมต่อ้งจา่ยเพิม่เตมิ   ตอ้งจา่ยเพิม่เตมิ  
 



 

220 

 

 

12. ท่านท างานและมรีายได้เสรมิจากการท างานพเิศษในระหว่างทีศ่กึษาหรอืไม่  

   ไมท่ างาน   ท างานและมรีายไดเ้สรมิพเิศษเฉลีย่................บาท/เดอืน
  
13. สถานภาพการใชจ้่ายเงนิของท่านแต่ละเดอืนเป็นอยา่งไร  

 มเีงนิเหลอืเกบ็ทุกเดอืน    มเีงนิเหลอืเกบ็บางเดอืน   

   มเีงนิใชพ้อดทีุกเดอืน    เงนิไมพ่อใชทุ้กเดอืน 

   เงนิไมพ่อใชบ้างเดอืน 
 
ส่วนท่ี 2  ความคดิเหน็ของท่านต่อความพรอ้มและความเหมาะสมของทรพัยากรหรอืสิง่ต่างๆ ที่
ใชใ้นการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของสถานศกึษา ซึง่เป็นปจัจยัน าเขา้ 
(Input) ในการประเมนิผลครัง้นี้ 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด  

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

 ด้านงบประมาณ   
1 งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัเิพื่อ

ด าเนินงานทางดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษาของสถานศกึษาของท่าน
มคีวามเพยีงพอ 

     

2 วสัดุอุปกรณ์ หรอืสิง่ทีใ่ชอ้ านวยความ
สะดวกในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 
ดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
ในสถานศกึษาของท่านมคีวามพรอ้มด ี

     

 ด้านบคุลากร   
3 จ านวน อาจารย/์เจา้หน้าที ่ทีค่อยดแูล 

สนบัสนุนหรอืใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาใน
สถานศกึษาของท่านมคีวามเพยีงพอ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

 ด้านบคุลากร  (ต่อ) 
4 ผูบ้รหิารสถานศกึษา/อาจารย/์เจา้หน้าที ่ 

ทีป่ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาในสถานศกึษาของท่านมี
ความรูแ้ละความสามารถเหมาะสมด ี

     

 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
5 ระบบ e-Studentloan ช่วยอ านวยความ

สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินงาน 
     

6 ระบบ e-Studentloan เป็นระบบทีม่ ี
ความถูกตอ้งแมน่ย าด ี

     

7 โดยภาพรวม ระบบ e-Studentloan มี
ความเหมาะสมในการใชง้านเป็นอย่างด ี

     

 ด้านระบบการให้กู้ยืมเงิน   
8 ขัน้ตอนในการใหกู้ย้มืเงนิของกองทุนฯ 

เช่น ขัน้ตอนในการจดัสรรเงนิ การยืน่
ค าขอกูย้มื  การพจิารณาอนุมตัเิงนิกูย้มื 
การจดัท าสญัญา รวมไปจนถงึการช าระ
เงนิคนืและการตดิตามหนี้ ในภาพรวม
แลว้มคีวามเป็นระบบด ี

     

 ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 
9 ภาครฐัไดใ้หค้วามส าคญัและใหก้าร

สนบัสนุนในดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาแก่สถานศกึษาของท่านเป็น
อยา่งด ี

     

10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาของท่านให้
ความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนในดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็น
อยา่งด ี
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

 ด้านความจ าเป็นและคณุค่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
11 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

เอือ้ประโยชน์แก่ประชาชนทีม่าจาก
ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย อกีทัง้ยงัสรา้ง
โอกาสและความเสมอภาคในการศกึษา
ทีเ่ท่าเทยีมกนัแก่ประชาชน 

     

12 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามสี่วน
ชกัน าใหท้่านไดเ้ขา้สู่โอกาสใน 
สายอาชพีทีเ่ป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงานมากขึน้ 

     

13 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็น
ส่วนส าคญัในการช่วยพฒันาทุนมนุษย์
ทีเ่ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ 

     

14 การกูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 
เพื่อการศกึษาถอืเป็นการลงทุนทาง
การศกึษาทีคุ่ม้ค่ากบัอนาคตของ
เยาวชนไทย 

     

 
 
 ด้านหลกัเกณฑก์ารให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากที่สุด โดยมี
เกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
 5  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด  
  4  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมมาก   
  3  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมปานกลาง   
  2  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมน้อย  

1  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมน้อยมาก 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

การก าหนดหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
15 ผูท้ีม่รีายไดต่้อครอบครวัไมเ่กนิ 200,000 บาทต่อปีมสีทิธิ ์

ไดกู้เ้งนิจากกองทุนฯ 
     

16 ผูท้ีม่ผีลการเรยีนผ่านเกณฑก์ารวดัและประเมนิผล มี
ความประพฤตดิ ีไมฝ่า่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัของ
สถานศกึษาขัน้รา้ยแรง หรอืไมเ่ป็นผู้ทีม่คีวามประพฤติ
เสื่อมเสยีมสีทิธิก์ูย้มืเงนิจากกองทุนฯ 

     

17 หลกัเกณฑข์องผูค้ ้าประกนั      
18 ผูกู้ย้มืเงนิจากกองทุนฯ มรีะยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 

นบัตัง้แต่ส าเรจ็การศกึษาหรอืเลกิการศกึษา 
     

19 เมือ่ถงึก าหนดช าระหนี้ผูกู้ย้มืจะตอ้งเสยีดอกเบีย้ในอตัรา
รอ้ยละ 1 ต่อปีของเงนิตน้คงคา้งของปีที ่1 เป็นตน้ไป 

     

20 หากไมส่ามารถช าระหนี้คนืแก่กองทุนฯภายในระยะเวลาที่
ก าหนด กรณีทีค่า้งช าระเกนิ 1 ปี จะตอ้งเสยีเบีย้ปรบัใน
อตัรารอ้ยละ 18 ต่อปีของเงนิตน้งวดทีค่า้งช าระทัง้หมด 

     

21 จะตอ้งช าระหนี้ใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัจาก
วนัครบก าหนดช าระหน้ีงวดแรก 

     

ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน  
22 ท่านคดิว่าขอบเขตวงเงนิใหกู้ย้มืทีท่่านไดร้บัอยูใ่นขณะนี้มี

ความเหมาะสมในระดบัใด 
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ตอนท่ี 2  
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน  

 
 ค าช้ีแจง 
   แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน เพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการ
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม   
  แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
    ส่วนที ่1 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความถูกต้อง
เหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา 
   ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง
เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
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ส่วนท่ี 1  ความคดิเหน็ของท่านต่อความถูกตอ้งเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในดา้นต่างๆ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด  

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมเงินและการบริหารจดัการ   
1 สถานศกึษาของท่านมกีารวางแผน 

การด าเนินงานในดา้นการใหกู้ย้มืเงนิ
จากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาใน
สถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ 

     

2 สถานศกึษาของท่านมโีครงสรา้ง 
การบรหิารจดัการกองทุนเงนิใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษาในสถานศกึษา ทีช่ดัเจน 

     

ด้านการจดัหน่วยงานและบคุลากร 
3 การจดัสรรงบประมาณและค่าใชจ้่าย

ต่างๆ มคีวามเหมาะสมด ี
     

4 วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยต่ีางๆมี
ความเหมาะสมในการใชง้านด ี

     

5 อาคารสถานทีท่ีใ่ชป้ฏบิตังิานมลีกัษณะ
ทางกายภาพทีม่คีวามเหมาะสมด ี

     

6 ระบบการปฏบิตังิานในดา้นกองทุนฯ
ของสถานศกึษามคีวามเหมาะสมด ี  

     

7 การตดิต่อประสานงานระหว่าง
ผูป้ฏบิตังิานมคีวามราบรื่นด ี

     

8 การมอบหมายงานใหแ้ก่ เจา้หน้าที/่
อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษาของ
ท่าน มคีวามเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

ด้านการติดตามตรวจสอบ   
9 เจา้หน้าที/่อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้น

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาใน
สถานศกึษาของท่านมกีารดูแล 
สอบถาม ตดิตามผล ทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
การกูย้มืเงนิของนกัเรยีนนกัศกึษา 
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

10 เมือ่มปีญัหาหรอืขอ้สงสยั เจา้หน้าที/่
อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษา
สามารถช่วยเหลอืใหค้ าแนะน าและช่วย
หาวธิกีารปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้เสมอ 

     

ด้านการประชาสมัพนัธ ์  
11 ทางสถานศกึษาของท่านมกีารแนะน า

รายละเอยีดของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาอย่างชดัเจนและเขา้ใจด ี

     

12 ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในสถานศกึษา
ของท่านมคีวามเหมาะสมด ีไมก่ระชัน้
ชดิจนเกนิไป 

     

13 สื่อประชาสมัพนัธข์า่วสารเพื่อเผยแพร่
เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อ
การศกึษาทีท่่านเคยพบเหน็ ใน
สถานศกึษาของท่านในรปูแบบต่างๆ  
มคีวามชดัเจนและเหมาะสมด ี
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

ด้านการประชาสมัพนัธ ์(ต่อ) 
14 เมือ่ท่านมปีญัหา ขอ้สงสยั และไมเ่ขา้ใจ

เกีย่วกบัรายละเอยีดในการกูย้มืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
เจา้หน้าที/่อาจารย ์ทีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน 
สามารถใหค้ าแนะน าไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม   
15 ทางสถานศกึษาของท่านมกีารพจิารณา

คดัเลอืกนกัเรยีนนกัศกึษาผูม้สีทิธิก์ูย้มื
เงนิอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎระเบยีบหลกัเกณฑข์องกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

     

ด้านการจดัสรรเงิน 
16 ทางสถานศกึษาของท่านมกีารส ารวจ

ถามความตอ้งการของนกัเรยีน
นกัศกึษาในเรือ่งการกูย้มืเงนิจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

     

17 การจดัสรรเงนิใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาที่
กูย้มืเงนิเป็นไปโดยยดึหลกัความเสมอ
ภาคและมคีวามยตุธิรรม 

     

18 การจดัสรรเงนิใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาที่
กูย้มืเงนิโดยรวมแลว้มคีวามรวดเรว็ด ี

     

ด้านการให้บริการ 
19 การใหบ้รกิารของ เจา้หน้าที/่อาจารย์

ผูป้ฏบิตังิานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาทุกท่านมคีวามเสมอภาคกบั
นกัเรยีนทุกคน 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

ด้านการให้บริการ  
20 เจา้หน้าที/่อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้น

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
ทุกท่านมอีธัยาศยัในการใหบ้รกิารด ี

     

21 เจา้หน้าที/่อาจารยผ์ูป้ฏบิตังิานดา้น
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
ทุกท่าน มคีวามเอาใจใส่ในการให ้
บรกิารด ี

     

22 เวลาและสถานทีใ่นการใหบ้รกิาร 
มคีวามเหมาะสมด ี  

     

ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผูก้ ู้   
23 สถานศกึษาของท่านมกีารจดักจิกรรมที่

ใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนกั สรา้ง
จติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ในดา้นต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

     

24 สถานศกึษา ของท่านมกีารจดักจิกรรม
ทีใ่หค้วามรูห้รอืการแทรกค าสอนใน
บทเรยีนเพื่อสรา้งความตระหนกั สรา้ง
จติส านึกและความรบัผดิชอบในการใช้
จา่ยเงนิรวมไปจนถงึการช าระเงนิคนืแก่
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเมือ่
ครบก าหนดช าระหน้ี 
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ส่วนท่ี 2  ความรูค้วามเขา้ใจของท่านในเรือ่งเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความความรูค้วามเข้าใจของท่านมาก
ทีสุ่ด  
 
  ใช่  หมายถงึ  ขอ้ความนี้ถูกตอ้ง 
  ไมใ่ช่   หมายถงึ  ขอ้ความนี้ไมถู่กตอ้ง 
 
 
ขอ้ ขอ้ค าถาม ใช่ ไมใ่ช่ 
25 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เป็นกองทุนทีร่ฐับาลจดัตัง้ขึน้เพื่อ

จดัสรรเงนิใหเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่
นกัเรยีนนกัศกึษาเพื่อใหไ้ดร้บัการศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายทัง้สายสามญัและสายอาชพี ไปจนถงึระดบัปรญิญาตรี
ภายในประเทศ 

  

26 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

  

27 การช าระหน้ีคนืกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา จะตอ้งช าระหน้ีให้
เสรจ็สิน้ภายใน 15 ปีนบัจากวนัครบก าหนดช าระหน้ีงวดแรก 

  

28 ผูกู้ย้มืทีค่รบก าหนดช าระหนี้จะตอ้งช าระหน้ีงวดแรกภายในวนัที ่5 
กรกฎาคม ของปีทีค่รบก าหนดช าระหนี้ 

  

29 ผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์หมายถงึ ผูท้ีม่รีายไดต่้อครอบครวัไมเ่กนิ 
200,000 บาทต่อปี 

  

30 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา จะยกหนี้ให(้ไมต่อ้งช าระหนี้คนื)  
ในกรณทีีผู่กู้้ยมื พกิาร ทุพพลภาพ หรอื เสยีชวีติ 

  

31 ผูกู้ม้รีะยะเวลาปลอดหนี้อยา่งไมม่กี าหนดเวลาโดยไมต่อ้งยื่นผ่อนผนั
จนกว่าจะมงีานท า 

  

32 เงนิกูจ้ากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เป็นเงนิกูเ้พื่อค่าใชจ้า่ย
ทางการศกึษาและเป็นค่าครองชพีระหว่างการศกึษา 
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ตอนท่ี 3  
การประเมินผลผลิต   

 
 ค าช้ีแจง 
   แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา
ในส่วนของผลผลติ ในด้านของโอกาสการได้กู้ยมืเงนิเพื่อการศึกษาต่อของนักเรยีนนักศึกษา
ที่มาจากครอบครวัที่มรีายได้น้อย  และได้รบัการพจิารณาอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสม
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิ  

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 1 ส่วน คอื 
    ส่วนที ่1  แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามต่อโอกาสในการ
ได้กู้ยมืเงนิเพื่อการศกึษาต่อ และได้รบัอนุมตัใิห้กู้ยมืเงนิอย่างมคีวามถูกต้องเหมาะสมเป็นไป
ตามหลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  
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แบบสอบถาม ตอนท่ี 3  
 
ส่วนท่ี 1  ความคดิเหน็ของท่านต่อโอกาสในการไดกู้้ยมืเงนิเพื่อการศกึษาต่อ และการไดร้บัการ 
พจิารณาอนุมตัใิหกู้้ยมืเงนิอย่างมคีวามถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการกู้ยมืเงนิ
ของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
1 ท่านเป็นหนึ่งในผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่ ี

รายไดน้้อยทีไ่ดร้บัโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษาจากกองทุนเงนิ
ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  

     

2 ท่านไดร้บัความยตุธิรรมในการพจิารณา
คดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิถูกตอ้งตรงตาม
หลกัเกณฑก์ารใหกู้้ยมืเงนิ 

     

3 เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา มสี่วนช่วยในเรือ่งการพฒันา 
การศกึษาของท่าน 

     

4 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  
ช่วยเพิม่แรงจงูใจในการศกึษาต่อของ
ท่าน และยงัเป็นการเพิม่จ านวนผูเ้รยีน
สายอาชวีศกึษาในสาขาทีต่ลาดแรงงาน
ตอ้งการอกีดว้ย 

     

5 ท่านรูส้กึมหีลกัประกนัทางการศกึษาว่า
สามารถมทีุนทรพัยท์ีส่นับสนุนในการ 
ศกึษาเล่าเรยีนไปจนกว่าจะจบหลกัสตูร
การศกึษาทีต่อ้งการ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
6 โอกาสทางการศกึษาทีท่่านไดร้บัท าให้

ท่านรูส้กึว่าไดร้บัคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาทีท่ดัเทยีมกบัสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษาทีอ่ื่นๆ 

     

7 ท่านคดิว่าในสถานศกึษาของท่านยงัม ี
ผูท้ีต่อ้งการกูย้มืเงนิและมคีุณสมบตัคิวร
ไดร้บัการกูย้มืเงนินอกเหนือจากจ านวน
ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิ 
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ตอนท่ี 4  
การประเมินผลลพัธ ์  

 
 ค าช้ีแจง 
   แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิผลกองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา
ในส่วนของผลลพัธ ์เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนนักศกึษาผู้ยมืเงนิ ในดา้นของการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้มและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรยีนทีกู่้ยมืเงนิทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
ได้กู้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา จติส านึกในการใช้จ่ายเงนิและแนวโน้มการ
ช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศกึษาของนักเรยีนในสถานศกึษาระดบัอาชวีศึกษาใน
จงัหวดัสมทุรสงคราม   
  แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื 
    ส่วนที ่1  แบบสอบถามความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นของการ
เปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้ม และสภาพความเป็นอยูข่องนกัเรยีนทีกู่ย้มืเงนิทีเ่กดิขึน้หลงัจาก
ไดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นจติส านึก 
ในการใช้จ่ายเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษาของนักเรยีนที่กู้ยมืเงนิในปี
การศกึษา 2554 
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แบบสอบถาม ตอนท่ี 4  
 
ส่วนท่ี 1  ความพงึพอใจของนกัเรยีนนกัศกึษาในดา้นของการเปลีย่นแปลงทางสภาพแวดลอ้ม
และสภาพความเป็นอยู่หลงัจากไดกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคดิเหน็ของท่านมากที่สุด โดยมี
เกณฑก์ารประเมนิดงันี้ 
 
 5  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจอยา่งมาก  
  4  หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจ   
  3  หมายถงึ  รูส้กึเฉยๆ   
  2  หมายถงึ  ไมม่คีวามพงึพอใจ 

1  หมายถงึ  ไมม่คีวามพงึพอใจอย่างมาก 
 

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา สามารถ
แบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของครอบครวัได ้ส่งผลให้ 
สภาพความเป็นอยูข่องครอบครวัดขีึน้ 

     

2 เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ช่วยลด
ความเครยีดทางดา้นการเงนิของครอบครวั  

     

3 การกูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา
นอกจากจะสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัท่านแลว้  
ยงัท าใหพ้ีน้่องของท่านมโีอกาสไดเ้ขา้ศกึษาต่ออกีดว้ย 

     

4 หลงัจากทีไ่ดกู้้ยมืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา ท่านมคีวามใส่ใจและมคีวามตัง้ใจในการศกึษา
เพื่ออนาคตของท่านมากยิง่ขึน้ 

     

5 เงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา ช่วยใหท้่าน
มคีวามพรอ้มในการศกึษาและสามารถเขา้รว่มกจิกรรม
ต่างๆกบัทางสถานศกึษาไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

6 กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจะมสี่วนช่วยใหท้่านได้
ศกึษาจนจบหลกัสตูรการศกึษา และตดัปญัหาการออก
กลางคนัได ้

     

7 การกูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นการ
ลงทุนทางการศกึษาทีคุ่ม้ค่าอยา่งยิง่ต่ออนาคตของท่าน 

     

 
 
ส่วนท่ี 2  ความคดิเหน็ของท่านในดา้นจติส านึกในการใชจ้า่ยเงนิและจติส านึกต่อกองทุนเงนิ
กูย้มืเพื่อการศกึษา 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องทีต่รงตามความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

8 ท่านคดิว่ากองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา มสี่วนช่วยสรา้งจติส านึกแก่
ส่วนรวมใหรู้จ้กัการรบัและการให้ 
ดว้ยการใชจ้่ายเงนิอยา่งถูกวธิแีละช าระ
หนี้คนืเมือ่ถงึก าหนดเวลา 

     

9 การช าระหนี้คนืแก่กองทุนเงนิใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษาจะเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน
และสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหแ้ก่
นกัเรยีนนกัศกึษารุน่ต่อไป 

     

10 เมือ่ท่านไดร้บัเงนิกูย้มืนี้แลว้นกัเรยีนมี
การวางแผนในการใชจ้่ายเงนิเพื่อ
การศกึษาอย่างรอบคอบ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 

เหน็
ดว้ย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ดว้ย 

ไม่เหน็
ดว้ย

อย่างยิง่ 
11 เงนิทีกู่ย้มืมาจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษากค็วรใชเ้พื่อพฒันาการศกึษา
และเป็นค่าครองชพีระหว่างการศกึษา 
ไมค่วรเอาไปใชจ้า่ยในทางสุรุย่สุร่าย 
หรอืเอาไปใชจ้่ายเพยีงเพื่อแสดงถงึ
ความทดัเทยีมทางดา้นวตัถุนิยมกบั 
คนอื่นๆ 
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ตอนท่ี 5  
การค้นหาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ  

ในการปรบัปรงุการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 ค าช้ีแจง 
   แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาปญัหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
ในการปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของนักเรยีนในสถานศกึษา
ระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัสมทุรสงคราม   
  แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 1 ส่วน คอื 

ส่วนที ่1  แบบสอบถามความคดิเหน็ในเรือ่งของปญัหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
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แบบสอบถาม ตอนท่ี 5  

 

  แบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด  2 ข้อ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในเรื่องของปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

ค าช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของปัญหาและข้อเสนอแนะลงในช่องว่างให้ตรงตาม

ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

 

1.  ปัญหาท่ีท่านพบเจอเก่ียวกับการด าเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาในสถานศึกษาของท่าน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามความคิดเห็นของท่าน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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แนวทางการสนทนากลุ่ม 

เร่ือง  การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

: กรณีศึกษา  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 

(ส าหรับ นักเรียนนักศึกษา) 

 

แนวทางการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 
2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

 

  ส่วนท่ี 2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

   1.  ด้านงบประมาณ 
    2.  ด้านบุคลากร 

   3.  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.  ด้านระบบการกู้ยืมเงิน 

   5.  ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 

   6.  ด้านความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
   7.  ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

  

  ส่วนท่ี 3  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการ    

2.  ด้านการจัดหน่วยงานและบุคลากร 
3.  ด้านการติดตามตรวจสอบ  

     4.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
5.  ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 

6.  ด้านการจัดสรรเงิน 

7.  ด้านการให้บริการ 
    8.  ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้กู้ 
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  ส่วนท่ี 4 การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)    
  การบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ในด้านโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา และกลไกในการได้รบัอนุมตัิให้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิ 
 
  ส่วนท่ี 5 การประเมินผลลพัธ ์(Outcome Evaluation)     
  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรยีนผู้กู้ยมืเงนิที่
เกดิขึน้หลงัจากไดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
  ส่วนท่ี 6 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการด าเนินงาน 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง  การประเมินผลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

: กรณีศึกษา  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 

(ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา / เจ้าหน้าท่ี / อาจารย์) 

 

 
แนวทางการสัมภาษณ์ในประเด็นต่อไปน้ี 

 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ต าแหน่ง 
4. ระดับการศึกษา 

5. ประสบการณ์ท างาน 
 

  ส่วนท่ี 2 การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 
   1.  ด้านงบประมาณ 

    2.  ด้านบุคลากร 

   3.  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.  ด้านระบบการกู้ยืมเงิน 

   5.  ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน 
   6.  ด้านความจ าเป็นและคุณค่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

   7.  ด้านหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

  

  ส่วนท่ี 3  การประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) 

  โดยเป็นการประเมินในประเด็นต่อไปน้ี 

1.  ด้านการวางแผนการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการ    
2.  ด้านการจัดหน่วยงานและบุคลากร 

3.  ด้านการติดตามตรวจสอบ  

     4.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
5.  ด้านการพิจารณาให้กู้ยืม 
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6.  ดา้นการจดัสรรเงนิ 
7.  ดา้นการใหบ้รกิาร 

   8.  ดา้นการสรา้งจติส านึกแก่ผูกู้้ 
 
  ส่วนท่ี 4 การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)    
  การบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา ในด้านโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศกึษา และกลไกในการได้รบัอนุมตัิให้กู้ยมืเงนิถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นการกูย้มืเงนิ 
 
  ส่วนท่ี 5 การประเมินผลลพัธ ์(Outcome Evaluation)     
  การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรยีนผู้กู้ยมืเงนิที่
เกดิขึน้หลงัจากไดกู้ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
 
  ส่วนท่ี 6 ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
  นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารายใหม่ใน 

ปีการศึกษา 2554 

 

1) นางสาวสุพิชา  ล าดวน 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ คือ เสิร์ฟอาหาร รายได้ 800 บาทต่อเดือน 
ผู้ปกครองประกอบอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

2) นางสาวศิริลักษณ์  ศิริส าราญ 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ คือ เสิร์ฟอาหาร รายได้ 1,800 บาทต่อเดือน 
ผู้ปกครองประกอบอาชีพแม่บ้าน 

3) นางสาวปิยาภรณ์  สินอนันตชัย 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ คือ ผู้น าเที่ยวในวันหยุด รายได้ไม่แน่นอน 
ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 

4) นางสาวนิลวรรณ  น้อยแมว 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
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5) นายกิตติ  โคตะรุ 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
6) นายจิรายุ  จันทร์นิจ 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
7) นางสาวประภาพรรณ  แสงสุริยา 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
8) นางสาววารีรัตน์  สุขปั่น 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
9) นางสาววรรณิสา  ทิณวงศ์ 

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ไม่มีรายได้เสริมจากการท างานพิเศษ 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
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  ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

1) นายขจรพงษ์  เยี่ยมสวัสดิ์ 

อายุ 54 ปี 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  

ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5 ปี 

2) นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 
อายุ 54 ปี 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5 ปี 
3) นายสงกรานต์  โพธิภิรมย์ 

อายุ 58 ปี 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 6 ปี 

 

       อาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 

1) นายอนุชาติ  ทองสวัสดิ์ 

อายุ 40 ปี 

ต าแหน่ง อาจารย์หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม  

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2 ปี 
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2) นายธเนศ  บุญโตนด 

อายุ 33 ปี 

ต าแหน่ง อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  
ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3 ปี 

3) นางสาววัชรินทร์  ชาญกระบี่ 

อายุ 32 ปี 

ต าแหน่ง อาจารย์ผู้ปฏิบัติงานด้านงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  

ประสบการณ์ในการท างานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผู้เขียน 
 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ     นางสาวกนกวรา  พวงประยงค ์
 
ประวติัการศึกษา    บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การจดัการการผลติ) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(เกษตรกลาง บางเขน) 
ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2553 
(เกยีรตนิิยมอนัดบั2) 
 

ประสบการณ์ท างาน     - 
 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั  124/7 ถนนสมทุรสงคราม-บางแพ  ต าบลแมก่ลอง  

อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 
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