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นับแต่ก่อตั้งกยศ. มีผู้ท่ีเป็นหนี้เสียเป็นจ านวนมาก ในปี 2556 มีผู้กู้ท่ีมาช าระเพียง 72.97% มีหนี้
ค้างช าระ 25,073 ล้านบาท (34.72%) และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆปี ปัญหาเช่นนี้ส่งผลต่อสถานะ
เงินกองทุน และกองทุนอาจจะล้มละลายหรือมีเงินกองทุนติดลบได้ในอนาคตอันใกล้ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของ กยศ. และผลกระทบจาก
ปัจจัยต่างๆเช่น 1.การได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 2.ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ 3.อัตราส่วน
ของผู้กู้ต่อจ านวนนักเรียน 4.อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 5.สัดส่วนของผู้ท่ีมาช าระหนี้ 6.อัตราการว่างงาน 
7.เงื่อนไขการช าระหนี้ 8.อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 9.อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน 10.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ โดยใช้วิธีการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนจากปัจจัย
ต่างๆ   

ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์ปกติเงินกองทุนจะติดลบในปี 2563 วิธีท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้คือ 1.ลดสัดส่วนของผู้กู้ลงร้อยละ 30 จะไม่ท าให้กองทุนติดลบไปตลอด 2.ลดระยะการช าระ
หนี้เป็น 10 ปี หรือปีละ 10% ของเงินต้น หรือช าระ 20 ปี หรือปลีะ 5% ของเงินต้น จะท าให้กองทุนติด
ลบช้าลง 18 และ 4 ปีตามล าดับ 3.เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็น 3% จะท าให้กองทุนติดลบช้าลง 6 ปี 4.
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเพิ่มข้ึนเป็น 25,000 ล้านบาทนับจากปี 2557 จะท าให้กองทุนติดลบช้า
ลง 6 ปี   5.การควบคุมอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ให้เหลือเพียง 1% ต่อปี จะท าให้กองทุนติดลบช้าลง 5 
ปี 6.เพิ่มสัดส่วนผู้มาช าระหนี้จากเดิม 50% เป็น 70% และ 90% เมื่อครบก าหนด จะท าให้กองทุนติด
ลบช้าลง 3 ปี และ 7 ปีตามล าดับ 7. ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐจนถึงปี 2575 จะท าให้กองทุนติดลบ
ช้าลง 3 ปี 
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Since the Student Loan Fund (SLF) inception, SLF has confronted very large 

number of default loans. In 2013, only 72.97% of borrowers paid their debt and the 

value of default debt is 25,073 million฿or 34.72% with the steady increasing trend. This 

problem will certainly affect financial status of SLF and will even make SLF go bankrupt 

or have negative capital very shortly. 

The objective of this research is to analysis the financial sustainability of SLF and 

the effects of various factors on SLF including 1.budget allocated by the government, 

2.time length of governmental budget allocation, 3.ratio of the borrowers/students 4.an 

increasing rate of the loan, 5.proportion of debt payment, 6.unemployment rate, 

7.terms of student loan payment, 8.lending rate, 9.Investment rate of return, and 

10.SLF administrative expense management through actuarial valuation method and its 

sensitivity analysis. 

Research results reveals that under normal scenario, SLF’s capital will be 

negative within 2020. There are many resolutions such that 1. the 30% reduction on 

numbers of borrowers will never make capital fund negative, 2.the reduction of debt 

 



 ค 

repayment period to 10 or 20 years will delay negative capital fund for 18 and 4 years, 

respectively. 3.an increase in the lending interest rates to 3% will delay negative capital 

fund for 6 years, 4.the one---shot large governmental budget increase to 25,000 million

฿  in 2014 will delay negative capital fund for 6 years, 5.the stable 1% growing rate for 

the amount of borrower per year will delay negative capital fund for 5 years, 6.an 

increase in a debt payment proportion to 70% and 90% will delay negative capital 

fund for 3 and 7 years, respectively, and 8. the government budget allocation (at 

current amount) until 2032 will delay negative capital fund for 3 years. 
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ภาครัฐ (ล้านบาท) 294 
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ตารางภาคผนวก ง 13 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 
15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ (ล้านบาท) 296 

ตารางภาคผนวก ง 14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงิน
ร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 298 

ตารางภาคผนวก ง 15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงิน
ร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 300 

ตารางภาคผนวก ง 16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A 
ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 302 

ตารางภาคผนวก ง 17 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไมม่ี
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 304 

ตารางภาคผนวก ง 18 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 306 

ตารางภาคผนวก ง 19 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B 
ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 308 

ตารางภาคผนวก ง 20 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มี
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 310 

ตารางภาคผนวก ง 21 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C 
ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 312 

ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C 
ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 314 

ตารางภาคผนวก ง 23 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มี
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 316 

 
ตารางภาคผนวก จ 1 ผลการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของคนท่ีมาช าระหนี้ท้ังหมด 319 

ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด (ล้านบาท)
 320 



 ฑ 

ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการ
ช าระรูปแบบ A (ล้านบาท) 322 

ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการ
ช าระรูปแบบ B (ล้านบาท) 323 

ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการ
ช าระรูปแบบ C (ล้านบาท) 324 

ตารางภาคผนวก จ 6 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณ
คงท่ีตลอด (ล้านบาท) 325 

ตารางภาคผนวก จ 7 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการ
สนับสนุนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 327 

ตารางภาคผนวก จ 8 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมเพิ่ม
สูงขึ้นมาก (ล้านบาท) 329 
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ภาพที่ 3.10 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของสัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่น 88 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 
มีนาคม 2538 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ ต่อมาวันท่ี 16 มกราคม 2539 ได้มีมติให้จัดต้ัง 
กยศ. ในลักษณะกองทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และได้
มีพระราชบัญญัติ กยศ. มีผลบังคับใช้ในปี 2541 โดยมีการก ากับดูแลจากกระทรวงการคลัง มี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแก่ผู้ท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งด้อยโอกาสทาง
การศึกษา แก้ปัญหาด้านความเหล่ือมล้ าทางด้านโอกาสทางการศึกษา สามารถรองรับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

หลักการของกองทุนหมุนเวียนนั้น มีหลักเกณฑ์หรือเป้าหมายในการก่อต้ังคือ จะไม่พึ่งพิงเงิน
งบประมาณจากภาครัฐเป็นรายได้หลัก กองทุนมีอ านาจในการจัดหารายได้และด าเนินนโยบายของ
ตนเอง ภายใต้การควบคุมจากรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนต่างๆ
ตามกฎหมาย อาทิ เงินอุดหนุน เงินสมทบ หรือเงินทุน ซึ่งถ้ากองทุนนั้นไม่สามารถหารายได้ไม่
เพียงพอ รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณให้จนกว่ากองทุนนั้นๆ จะสามารถหารายได้และบริหาร
จัดการ เงินทุนหมุนเวียนให้แก่กองทุนของตนให้สามารถอยู่ได้ยั่งยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนนั้นจะ
ไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอีกต่อไป 

กยศ. ให้โอกาสนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังสายสามัญและอาชีวะ ตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่ งในภายแรกได้
ก าหนดไว้ว่ารายได้ของครอบครัวจะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ในปีถัดไปได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 
150,000 บาทต่อปี และในปัจจุบันได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์
คัดเลือกจากสถาบันการศึกษา และเป็นผู้ท่ีไม่ท างานในระหว่างศึกษา  

กยศ. เป็นแหล่งเงินทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้กู้ยืมแก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ด าเนินการมาแล้วกว่า 17 ปี นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปี
การศึกษา 2556 กองทุนได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจ านวนท้ังส้ินกว่า 378 ,236 ล้านบาท 
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และกองทุนได้จัดสรรให้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นจ านวนท้ังส้ิน 4,321,142 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมจ านวน 
432,205 ล้านบาท  

นับต้ังแต่ท่ี กยศ. จัดต้ังขึ้น มีจ านวนคนท่ีมาช าระจริงน้อยกว่าจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระ
หนี้ และหนี้ท่ีได้รับการช าระจริงน้อยกว่าหนี้ท่ีครบก าหนดช าระ ตลอดช่วงเวลาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2542-2556 มีผู้กู้ท่ีมาช าระเพียง 2,034,924 ราย หรือร้อยละ 72.97  จากจ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนด

ช าระท้ังหมด และมีหนี้ท่ีค้างช าระอยู่ถึง 25,073.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.72 จากจ านวนหนี้ท่ี
ครบก าหนดช าระท้ังหมด (รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2556 หน้า 41) และมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในทุกๆปี แสดงให้เห็นว่ากองทุนไม่สามารถมีรายได้มาใช้หมุนเวียนเพื่อให้
กองทุนสามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งในปัจจุบันยังต้องพึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐทุกปี  

นอกจากจ านวนหนี้ท่ีค้างช าระจ านวนมากท่ี กยศ. จะต้องแบกรับภาระไว้แล้วยังมีค่าใช้จ่าย
ในการระงับหนี้ ไม่ว่าจะเป็นว่าจ้างส านักงานทนายความเพื่อด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมท่ีค้างช าระ ในงบ
การเงินประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2555 มค่ีาใช้จ่ายในการระงับหนี้
และหนี้สงสัยจะสูญสูงถึง 178.99 ล้านบาท จะเห็นว่ากองทุนได้รับการช าระหนี้ท่ีค่อนข้างต่ า แต่มี
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีท่ีสูง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ีผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการช าระหนี้
ตรงตามเวลา  

อีกท้ังภาระจากอัตราดอกเบ้ียท่ีค่อนข้างต่ า คือร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เริ่ม
คิดดอกเบ้ียเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ ช าระหนี้ท้ังหมดเป็นเวลา 15 ปี หากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ผู้
กู้สามารถขอผ่อนผันการช าระหนี้ได้ และอัตราเงินเฟ้อท่ีผู้กู้ไม่ต้องรับภาระ จะเห็นว่า กยศ. จะต้อง
รับภาระทางการเงินท่ีสูงมาก และยังคงต้องพึ่งพิงเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีค่อนข้างสูงในทุกๆปี  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีนโยบายการด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษาของภาครัฐในการก ากับทิศทางการผลิตก าลังคนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ี
สอดคล้องกับตลาดแรงงานโดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาทุกสาขาวิชาและระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกองทุนอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายใหม่ เพื่อควบรวมการด าเนินงานกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความ
ต้องการหลักมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกท้ัง ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเป็นท้ังคนเก่งและคนดี กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะท่ีส าคัญในการ
ประกอบอาชีพ พร้อมกับเป็นคนท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและสังคม โดย
สะท้อนจากการท่ีผู้กู้ยืมช าระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้กู้ยืมรุ่นต่อๆ ไป  (รังสรรค์ ศรีวร
ศาสตร์, 2556) 
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ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ผู้กู้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้แล้วไม่มาช าระหนี้คืน และ กยศ. 
ไม่สามารถติดตามทวงถามเพื่อให้มาช าระหนี้ได้ ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของเงินกองทุน จึงต้องอาศัย
เงินงบประมาณจากภาครัฐเข้าช่วยทุกปี จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2560 ได้มีพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 โดยหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาของผู้กู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบในการช าระหนี้ โดยมีประเด็นต่างๆดังนี้ ผู้กู้ยืมเงินให้ความยินยอมให้นายจ้างหักเงินเพื่อ
ช าระหนี้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ต้องแจ้งสถานการณ์เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหน่วยงานรัฐ ยินยอมให้กองทุน
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนท่ีอยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมท้ังยินยอม  ให้กองทุนเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการช าระหนี้คืนกองทุน เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากเดิมเพียงร้อยละ 1 
ต่อปี เป็นไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี ก าหนดเงื่อนไขของผู้ค้ าประกัน และการหักเงินเพื่อจ่าย กยศ. เป็น
อับดับท่ีสองรองจาก หักเงินเพื่อจ่ายภาษีอากร ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้จะท าให้กองทุนได้รับช าระหนี้
ค่อนข้างแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันผู้กู้ไม่มีโอกาสได้รับเงินค่าตอบแทนจากการท างานเพื่อบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายของตนเอง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของ กยศ. ในอนาคตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น การ
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ สัดส่วนของผู้ท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปี อัตราการว่างงาน  

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินระหว่างเงื่อนไขการช าระหนี้ในปัจจุบัน เงื่อนไขการ
ช าระหนี้ในรูปแบบต่างๆ และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 

3. เพื่อบริหารความเส่ียงจากการท่ีได้รับจากการช าระหนี้ท่ีไม่เพียงพอต่อจ านวนเงินกู้ โดยการ
ลดสัดส่วนผู้กู้ หรือควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้  
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการศึกษา 

1. การศึกษานี้ใช้ข้อมูลและสถานการณ์ของ กยศ. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539-2556 ตามรายงาน
ประจ าปีของ กยศ. ประจ าปีการศึกษา 2547-2556 เช่น อัตราส่วนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้น   

2. ใช้การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) ในการวิเคราะห์และ
คาดการณ์สถานภาพเงินกองทุนในอนาคต เพื่อทดสอบความมั่นคงและการอยู่รอดของ กยศ. 
ภายใต้สมมติฐานท่ีก าหนด ในช่วงเวลาทดสอบ 26 ปี นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557  
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3. ศึกษาเปรียบเทียบผลระทบจากการเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนผู้มาช าระ
หนี้ในแต่ละป ีโดยมีตัวชี้วัดคือ เงินกองทุนในแต่ละปี 

 

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงสถานะทางการเงินของ กยศ. ในสถานการณ์ต่างๆ รวมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
เงินกองทุน 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงในการบริหารจัดการด้าน กยศ. ในอนาคต 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

2.1 เงื่อนไขและกฎระเบียบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2.1.1  วัตถุประสงค์ของ กยศ. 
 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2538 คณะรัฐมนตรีภายใต้การน าของนายชวน หลีกภัย มีมติเห็นชอบ
ในหลักการในการจัดต้ังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมอบหมายให้กระทรวง การคลัง 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ   
กยศ. ต่อมาในวัน 16 มกราคม 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดต้ังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีการจัดต้ังขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาด้าน
ความเหล่ือมล้ าทางด้านโอกาสทางการศึกษา โดยให้รัฐบาลสนับสนุนทางการเงิน จากแนวความคิด
ดังกล่าว รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาท่ีมาจากครอบครัวท่ี
มีรายได้น้อย 

ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหน่วยงาน ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพ
ระหว่างศึกษา (พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541) และเริ่มให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมได้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาบนพื้นฐานของหลักการดังนี้ 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแก่ผู้ท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย ซึ่งด้อย
โอกาสทางการศึกษา อันจะมีส่วนส าคัญในการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็น
การสนองต่อนโยบายการกระจายรายได้  

2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน  
ต่อมาเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2541 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลท าให้ กยศ. มีฐานะทางกฎหมายท่ีชัดเจน โดยเป็นนิติบุคคลในก ากับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง 
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2.1.2  คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 
นักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกยศ. จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจาก คู่มือ

ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559) 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อ

ครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

- รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา (กรณีท่ีบิดา มารดาเป็น
ผู้ปกครอง) 

- รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง (กรณีท่ีผู้ปกครองมิใช่บิดา 
มารดา) 

- รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส (กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรส
แล้ว) 

3. เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ท่ีอยู่ในสังกัด ควบคุมหรือก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

4. เป็นผู้มีผลการเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉล่ีย
สะสมหนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีท่ีจะขอกู้ยืม ไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละ
กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับการศึกษา 

- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนช้ันปีทุกระดับการศึกษา 
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่

เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ด่ืมสุรา
เป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

6. เป็นผู้ท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาท่ี
จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมหรือ
สาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ ตามจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม 
ดังต่อไปนี้  

- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับการศึกษาท่ีศึกษา
ในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนช่ัวโมง 

- กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนช้ันปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง 
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7. ต้องมีอายุในขณะท่ีขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน
ช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 

8. ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
9. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน

ลักษณะเต็มเวลา 
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายเก่า สถานศึกษาต้องด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ

สัมภาษณ์ผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง เมื่อได้ผู้กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วให้พิจารณาจากความขาดแคลน
ทุนทรัพย์ สาขาวิชาท่ีศึกษา ผลการเรียนและความประพฤติของผู้กู้ยืม 

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กรณีเงินท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอท่ีจะให้กู้ยืมเงิน ให้
พิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ขอกู้ยืมเงินและเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาท่ีอยู่ในเขตของ
สถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงผู้ท่ีมีคุณสมบัติและเคยขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของ
สถานศึกษานั้น แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
 

2.1.3  การช าระหนี้ 
ผู้กู้ยืมเงินท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีท่ีส าเร็จการศึกษา

หรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้) และในกรณีผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่
แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ และมี
หน้าท่ีต้องช าระหนี้คืนกองทุน โดยมีหลักเกณฑ์การช าระหนี้ดังนี้ (อ้างอิงจาก คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559) 

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้กู้ยืม พร้อมท้ังดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้อง
คืน ให้กองทุนให้เสร็จส้ินภายใน 15 ปี นับแต่วันท่ีต้องเริ่มช าระหนี้ 

2. ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 
โดยให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินท่ีได้กู้ยืม 

3. การช าระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้ต้นคืน ตามอัตราผ่อนช าระท่ีกองทุนก าหนด
ตามตารางท่ี 2.1 พร้อม ด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงิน
ต้นท่ีคงค้าง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกปี  
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4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการ
กรณีผิดนัดช าระหนี้ตามอัตราท่ีกองทุนก าหนด คือจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 15 
ต่อปีของเงินต้นท่ีต้องช าระงวดนั้น และหากค้างช าระเกิน 12 เดือน ผู้กู้จะต้องเสียเบี้ย
ปรับร้อยละ 18 ต่อปขีองเงินต้นในงวดท่ีค้างช าระท้ังหมด 

5. ผู้กู้ยืมเงินท่ีมีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือ
ก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบ้ียหรือประโยชน์
อื่นใด 

 
ตารางที่ 2.1 อัตราการผ่อนช าระ 
 

ปีที่ช าระ ร้อยละของยอดหน้ีที่ต้องช าระ ปีที่ช าระ ร้อยละของยอดหน้ีที่ต้องช าระ 

1 1.5 9 7 

2 2.5 10 8 
3 3 11 9 

4 3.5 12 10 

5 4 13 11 
6 4.5 14 12 

7 5 15 13 

8 6 รวม 100 

 
แหล่งที่มา: คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 
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2.1.4  หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันช าระหนี้ 
 

ตารางที่ 2.2 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันช าระหนี้ 
 

หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

1. เป็นผู้ไม่มีรายได้ 1.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
1.2 ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน 
รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดย
ไม่เสีย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม
จัดการ 

2. เป็นผู้มีรายได้น้อยต่ ากว่า
เดือนละ 4,700 บาท 

2.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ 
ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
2.2 หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินเดือน 
หรือมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง 
2.3 ส า เนาภาพถ่ายบัตรประจ า ตัว 
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนได้ไม่ต่ า กว่า 300 บาทต่อ
เดือน หรือ 2,400 บาทต่อปี แต่
ต้องไม่น้อยกว่า ดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่เกิดในงวดน้ัน ๆ 
และหากจ านวนที่ครบก าหนดช าระ
ต่ ากว่า 2,400 บาท ให้ช าระเต็ม
ตามจ านวน 

3. เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจาก
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
หรือจากภัยธรรมชาติอื่นๆ 
รวมถึงภัยจากสงคราม หรือ 
จลาจลซึ่งทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรง 

3.1 หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
ข้าราชการระดับ 5 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
หรือต ารวจยศ ร.ต.ต.ข้ึนไป 
3.2 ส า เนาภาพถ่ายบัตรประจ า ตัว 
ข้าราชการของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน 
รวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดย
ไม่เสีย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม
จัดการ 

 
แหล่งที่มา: คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 

 
2.1.5  วงเงินให้กู้ยืม 
นักเรียนนักศึกษาท่ีมีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.

2541 จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ กยศ. เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน และเป็นผู้ท่ีศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย (สายสามัญ
และสายอาชีพ) และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ท้ังภาคปกติ ภาคพิเศษ 
รวมท้ังการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา) คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมเงินแก่นักเรียนและนักศึกษาท่ีอยู่ในระดับ
การศึกษาและสาขาต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.3 วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดตามระดับการศึกษาและสาขาต่างๆ 

ระดับการศึกษา 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษา 

บาท/ราย/ปี 

ค่าครอง
ชีพ 

บาท/
ราย/ปี 

รวม 
บาท/
ราย/ปี 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 13,200 27,200 
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  21,000 26,400 47,400 

3. ปวท./ปวส.  
3.1 พาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ ศิลปะหัตกรรมหรือศิลปกรรม 
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรมหรือคหกรรม
ศาสตร์ และอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
25,000 

 
 
 

30,000 

 
26,400 

 
 
 

26,400 

 
51,400 

 
 
 

54,400 

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
     4.1.1 สาขาท่ีขาดแคลนและ/หรือเป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน 
    4.1.2 สาขาอื่นๆนอกจาก 4.1.1 
4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.4 เกษตรศาสตร์ 
4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 

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 

 
 
 

86,400 
 

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

แหล่งที่มา: คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 
 
การอนุมัติวงเงินกู้ยืมจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษา ส าหรับเงินกู้ในส่วนของค่า

ครองชีพนั้น คณะกรรมการประจ าสถานศึกษาจะพิจารณาความต้องการของผู้กู้แต่ละราย โดยให้ผู้กู้
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีต้องการกู้เข้ามาให้พิจารณา ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายท่ีจะให้กู้ในแต่ละรายการจะต้อง
อยู่ในขอบเขตท่ีก าหนด 
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2.1.6 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 
เมื่อวันท่ี 27 ม.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังบูรณาการการบริหารจัดการและการด าเนินการของ กยศ. และ กรอ. 
ให้เป็นเอกภาพอยู่ใต้กฎหมายเดียวกัน (อ้างอิงจาก ilaw กฎหมายใหม่ กยศ. เพิ่มอัตราดอกเบ้ีย หัก
เงินเดือนช าระหนี้ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผู้กู้) โดนมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ผู้กู้ยืมเงินให้ความยินยอมให้นายจ้างหักเงินเพื่อช าระหนี้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งจาก
เดิมผู้กู้จะต้องไปติดต่อช าระหนี้กับธนาคาร โดยก าหนดให้นายจ้างท้ังภาครัฐและเอกชน
ท่ีรับผู้กู้  กยศ. เข้าท างานมีหน้าท่ีหักเงินรายได้ของลูกจ้างน าส่งให้กับสรรพากรโดย
อัตโนมัติ  

2. ผู้กู้มีหน้าท่ีต้องแจ้งให้กับนายจ้างทราบในเวลา 30 วันนับต้ังแต่เริ่มท างานว่ามีสถานะ
เป็นหนี้ กยศ. อยู่เท่าใด 

3. การหักเงินเดือนส าหรับการช าระหนี้เป็นอับดับท่ีสองรองจากการหักเพื่อจ่ายภาษีอากร 
4. กยศ. มีบุริมสิทธิคือ หากผู้กู้มีภาระต้องช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ทรัพย์สินของผู้กู้

จะต้องช าระ กยศ. ก่อนถึงจะช าระเจ้าหนี้รายอื่นได้ 
5. ในการติดตามช าระหนี้ให้กองทุนมีอ านาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้จากท้ังหน่วยงาน

รัฐ เอกชน หรือบุคคลใดท่ีครอบครองข้อมูลอยู่ รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
เงินให้แก่หน่วยงานและบุคคลท่ีร้องขอ ในขณะเดียวกัน ผู้กู้เงินกองทุน กยศ. มีหน้าท่ี
ต้องยินยอมล่วงหน้าให้กองทุนมีอ านาจเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ด้วย 

6. อัตราดอกเบี้ยจากเดิมก าหนดไว้ร้อยละ 1 ต่อปี  เปล่ียนเป็นไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยห้ามไม่ให้คิดดอกเบ้ียทบต้น 

7. เปล่ียนเงื่อนไขของผู้ค้ าประกัน จากเดิมผู้กู้อาจมีผู้ค้ าประกันหรือไม่ก็ได้ เปล่ียนเป็นใน
การท าสัญญากู้เงิน จะต้องมีผู้ค้ าประกันมารับรองการกู้เงินให้ได้  

8. เพิ่มขอบเขตในการกู้ กยศ. จากเดิม กยศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  เปล่ียนเป็นหากเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนวิชาท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ หรือในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็น
พิเศษ หรือเป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนดี แม้จะไม่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็มีสิทธิกู้เงินได้ 

9. กองทุนสามารถน าเงินและทรัพย์สินไปหาผลประโยชน์ได้ ท าได้โดยการฝากกับธนาคาร 
หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เป็นต้น  
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2.2 ผลการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในอดีต 

กยศ. ด าเนินการให้กู้ยืมโดยมุ่งเน้นการให้กู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
แต่ละระดับการศึกษา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี  ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา จนกระท่ังในปีการศึกษา 2549 รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2547 (พัน
ต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้ยุติการให้กู้ยืม กยศ. และให้ผู้กู้รายใหม่กู้ยืมกับ 
กรอ. โดยเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังตามแนวคิดเพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนท่ีมีศักยภาพ ให้สามารถเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตได้ตรง
ตามความต้องการก าลังคนของประเทศ 

โดยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เริ่มให้ผู้กู้ยืมรายใหม่
ในปีการศึกษา 2549 เป็นปีแรกท าให้จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมกับ กยศ. ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
และหันมากู้ยืมกับ กรอ. แทน โดย กรอ. มีหลักเกณฑ์ในการช าระหนี้แตกต่างกันออกกับ กยศ. 
นักเรียนนักศึกษาสามารถกู้ได้เพียงค่าเล่าเรียนเท่านั้น ส่วนของการช าระหนี้ กรอ. ไม่ได้ก าหนดเวลาท่ี
แน่ชัดในการช าระหนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการมีท างานและรายได้ของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งรายได้จะต้อง
ไม่ต่ ากว่า 16,000 บาทต่อเดือน  

1 พฤษภาคม 2550 รัฐบาลได้ยกเลิกการให้กู้ยืมแบบ กรอ. (พลเอกสุรยุทธ จุลนนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี) โดยให้เหตุผลว่า กยศ. นั้นสามารถให้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา และปริญญาตรี) ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ รวมถึงอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา และปริญญาตรี) สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้อยู่ 
ส่งผลให้ กรอ. และกองทุนให้เปล่า หมดความจ าเป็น ดังนั้นเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการบริหารจัดการ 
และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปในทางเดียวกันจึงให้ยกเลิก กรอ. และกองทุนเงินให้เปล่า นับต้ังแต่ปี
การศึกษา 2550 โดยก าหนดให้ผู้กู้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ กยศ. เปล่ียนไปใช้หลักเกณฑ์การช าระ
หนี้แบบ กยศ. ได้ ส าหรับคนท่ีไม่ตรงตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ กยศ. สามารถกู้ยืมได้จนจบหลักสูตร 
และการช าระหนี้แบบเดียวกันกับ กยศ. 

25 มีนาคม 2551 (สมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีมติให้ด าเนินโครงการ กรอ. 
ขึ้นมาใหม่ในปีการศึกษา 2551 โดยให้เหตุผลว่า กรอ. เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษา
ต่อท่ี เช่ือมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตเพื่ อตอบสนองความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถของประเทศ ควรให้มีการจัดระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพียงระบบเดียวเพื่อความเป็น
เอกภาพ โดยเน้นสาขาท่ีมีความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนร่วมกับ
ภาคเอกชนเป็นอันดับแรก โดยใช้หลักเกณฑ์การช าระหนี้แบบเดียวกันกับ กยศ.  
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จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองท าให้นโยบายการด าเนินการของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต 
(กรอ.) ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง และสร้างความสับสนให้กับนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษาทางทุนทรัพย์ 

กยศ. เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีมีรายได้น้อย 
โดยมีงบประมาณในการกู้ยืมเป็นจ านวนมาก มีระยะเวลาในการช าระหนี้คืนท่ีนาน อัตราดอกเบ้ียท่ีต่ า 
และไม่มีการคิดอัตราเงินเฟ้อแก่ผู้กู้ แต่ กยศ. มีปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงอยู่คือ ท่ีมีหน่วยงานในการอนุมัติ
เงินกู้ยืมหลายหน่วยงาน มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีค่อนข้างยุ่งยาก การบริหารจัดการในการติดตาม
ช าระหนี้และการฟ้องร้องท่ีไม่เข้มงวด ท าให้ผู้กู้มีโอกาสผิดนัดช าระหนี้ได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท า
ให้ กยศ. มีหนี้ค้างช าระเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 

 
2.2.1 จ านวนผู้กู้ 
นับต้ังแต่การก่อตั้ง กยศ. ในปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2556 ในแต่ละปีจะมีผู้กู้ยืม

เงินจาก กยศ. อยู่ทีประมาณ 700,000 ถึง 800,000 รายและจะมีผู้กู้รายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 
200,000 ถึง 300,000 ราย นอกนั้นจะเป็นผู้กู้รายเก่าท่ีมาขอกู้ยืมต่อจากท่ีเคยกู้ยืมไปในครั้งท่ีผ่านมา 
ท าให้ในปัจจุบันมีผู้กู้ท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. จ านวนท้ังส้ินมากกว่า 4.3 ล้านราย 
 
ตารางที่ 2.4 จ านวนผู้กู้ในปีการศึกษา 2539-2556 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้กู้ในแต่ละปี ผู้กู้รายเก่า ผู้กู้รายใหม่ ผู้กูร้วมทั้งหมด 
2539 148,444 - 148,444 -* 
2540 435,426 113,798 321,628 -* 
2541 747,010 341,052 405,958 -* 
2542 791,868 502,482 289,386 -* 
2543 910,990 668,572 242,418 -* 
2544 987,656 665,596 322,060 -* 
2545 1,003,217 738,153 265,064 -* 
2546 918,966 731,717 187,249 -* 
2547 884,723 635,158 249,565 -* 
2548 868,376 631,505 236,871 -* 
2549 486,706 484,090 2,616 -* 
2550 725,037 415,948 309,087 -* 
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ปีการศึกษา จ านวนผู้กู้ในแต่ละปี ผู้กู้รายเก่า ผู้กู้รายใหม่ ผู้กูร้วมทั้งหมด 
2551 711,046 533,519 177,527 3,566,203 
2552 830,009 556,597 273,412 3,473,709 
2553 892,160 631,943 260,217 3,758,006 
2554 906,561 656,694 249,867 3,974,032 
2555 866,302 656,650 209,652 4,183,604 
2556 812,166 628,765 183,401 4,321,142 

 
แหล่งที่มา: รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 
หมายเหตุ: -* ไม่สามารถหาข้อมูลได้ 
 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึง จ านวนผู้กู้รายใหม่ และจ านวนผู้กู้รายเก่า ซึ่งจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในปีแรกๆ ของการก่อต้ัง กยศ. และค่อนข้างคงท่ี จนถึงปีการศึกษา 2549 ซึ่งมีการ
ปฏิรูปการศึกษา ท าให้จ านวนผู้กู้ลดลงจนสังเกตเห็นได้ชัดในปีนั้น โดยเฉพาะจ านวนผู้กู้รายใหม่ และ
ในปีถัดไปจ านวนผู้กู้รายใหม่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าอย่างเคย 

 

 
 
ภาพที่ 2.1 จ านวนผู้กู้ในปีการศึกษา 2539-2556 
 

จะสังเกตเห็นว่าอัตราส่วนของจ านวนผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ อยู่ท่ีประมาณ 80 ต่อ 20 
จนกระท่ังปีการศึกษา 2549 ท่ีอัตราส่วนของจ านวนผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ค่อนข้างแตกต่างกัน
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มากคือประมาณ 95 ต่อ 5 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดหลักการและแนวทางการปฏิรูป
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา ส่งผลให้ปีการศึกษา 2549 ผู้กู้รายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

และในปีการศึกษา 2550 มีนโยบายยุบเลิก กรอ. ท าให้ผู้กู้ยืมในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
สามารถกู้ได้อีกครั้ง โดยมีท้ังผู้ขอกู้ท่ีค้างอยู่ในปีการศึกษา 2549 ท่ีไม่ได้รับการกู้ยืม และผู้ท่ีก าลังจะ
ขอกู้ในปีนี้ ท าให้มีจ านวนผู้กู้รายใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

 

2.2.2 จ านวนเงินกู้ 
แหล่งเงินท่ี กยศ. น ามาจัดสรรให้กู้ยืมมาจากสองส่วนคือ เงินงบประมาณและเงินสมทบจาก 

กยศ. โดยในช่วงแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 2539-2546 กยศ. ได้ใช้แหล่งเงินมาจากเงินงบประมาณเพียง
อย่างเดียว จนถึงปีการศึกษา 2547 กยศ. เริ่มน าเงินสมทบให้เพื่อใช้ในการปล่อยเงินให้กู้ยืม จ านวน 
300 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งเงินท่ี กยศ. น ามาสมทบนี้ส่วนใหญ่มาจากเงินรับช าระหนี้เงิน
ต้นและดอกเบ้ีย รวมกับเงินคงค้างท่ีจัดสรรไม่หมดในปีท่ีผ่านมา  

 

ตารางที่ 2.5 จ านวนเงินกู้เฉล่ียในปกีารศึกษา 2539-2556 

แหล่งที่มา: รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556  

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวนเงินกู้
ในแต่ละปี 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงินกู้
ส าหรับผู้กู้รายเก่า 

(ล้านบาท) 

จ านวนเงินกู้
ส าหรับผู้กู้ราย
ใหม ่(ล้านบาท) 

จ านวนเงินกู้เฉลี่ย
ของผู้กู้รายเก่า 

(บาท/คน) 

จ านวนเงินกู้เฉลี่ย
ของผู้กู้รายใหม่ 

(บาท/คน) 

จ านวนเงินกู้เฉลี่ย
ของผู้กู้ทั้งหมด 
(บาท/คน) 

2539 3,662.59 - 3,662.59 - 24,673.21 24,673.21 
2540 12,151.19 3,925.23 8,225.96 34,492.96 25,576.01 27,906.44 
2541 19,434.02 11,490.30 7,943.72 33,690.76 19,567.84 26,015.74 
2542 23,746.39 17,928.78 5,817.61 35,680.44 20,103.29 29,987.81 
2543 24,359.63 20,551.90 3,807.73 30,740.00 15,707.29 26,739.73 
2544 28,481.07 22,001.52 6,479.55 33,055.37 20,119.08 28,837.03 
2545 29,710.79 25,544.35 4,166.44 34,605.77 15,718.62 29,615.52 
2546 28,637.18 25,663.30 2,973.88 35,072.71 15,881.95 31,162.39 
2547 26,105.40 21,768.51 4,336.89 34,272.59 17,377.80 29,506.86 
2548 25,396.76 21,602.29 3,794.47 34,207.63 16,019.14 29,246.27 
2549 16,225.08 16,092.58 132.50 33,242.95 50,649.85 33,336.51 
2550 25,839.81 16,698.50 9,141.25 40,145.64 29,575.01 35,639.40 
2551 25,961.23 22,561.80 3,399.43 42,288.65 19,148.81 42,366.87 
2552 29,679.94 23,144.93 6,535.01 41,582.92 23,901.69 34,724.51 
2553 33,527.63 26,649.11 6,878.52 42,170.12 26,433.78 32,519.62 
2554 35,341.73 28,047.61 7,294.12 42,710.32 29,192.01 33,615.63 
2555 33,811.53 27,664.88 6,146.65 42,130.33 29,318.35 39,029.73 
2556 31,735.70 26,668.91 5,066.79 42,414.75 27,626.84 38,932.06 
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จากตารางจะเห็นว่า จ านวนเงินกู้ในแต่ละปจีะไม่ค่อยเปล่ียนแปลงมาก เนื่องจากงบประมาณ
ของรัฐบาลมีจ ากัด ท าให้การจัดสรรจะต้องพยายามจัดสรรให้แก่ผู้กู้รายเก่าก่อน แล้วที่เหลือจึงจัดสรร
ให้แก่ผู้กู้รายใหม่ ด้วยเหตุท่ีว่าเงินงบประมาณมีจ ากัด ท าให้สัดส่วนเงินกู้ของผู้กู้รายเก่ามีมากกว่าผู้กู้
รายใหม่ 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 จ านวนเงินกู้ในปีการศึกษา 2539-2556 (ล้านบาท) 
 

 

 
ภาพที่ 2.3 จ านวนเงินกู้เฉล่ียในปีการศึกษา 2539-2556 (บาท/คน) 
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จะสังเกตเห็นว่าจ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้รายใหม่ค่อนข้างสูงในปีแรกๆ จากนั้นจึงค่อยๆลดลง
มาใกล้เคียงกันในปีถัดๆไป และจะมีจ านวนเงินกู้เฉล่ียน้อยกว่าจ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้รายเก่าอย่าง
เห็นได้ชัด ยกเว้นในปีการศึกษา 2549 มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2547 ได้ก าหนด
หลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา ส่งผลให้จ านวนผู้กู้รายใหม่ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัด ท าให้จ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้รายใหม่มีค่าค่อนข้างสูงในปีนั้น  

และในปีการศึกษา 2550 มีนโยบายยุบเลิก กรอ. ท าให้ผู้กู้ยืมในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
สามารถกู้ได้อีกครั้ง โดยมีท้ังผู้ขอกู้ท่ีค้างอยู่ในปีการศึกษา 2549 ท่ีไม่ได้รับการกู้ยืม และผู้ท่ีก าลังจะ
ขอกู้ในปีนี้ ท าให้มีจ านวนผู้กู้รายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก หลังจากนั้นสัดส่วนของจ านวนเงินกู้
ส าหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าก็กลับมาอยู่ในสัดส่วนท่ีไกล้เคียงกันกับในปีก่อนหน้าปีการศึกษา 
2549  
 

2.2.3 จ านวนคนที่ช าระคืนในแต่ละป ี
ผลการช าระหนี้ของ กยศ. จ าแนกตามรายของรุ่นปีการศึกษา 2542 ถึงปีการศึกษา 2556 มี

จ านวนผู้กู้ท่ีถึงก าหนดช าระหนี้ท้ังส้ิน 2,788,750 คน มีผู้มาช าระหนี้ท้ังหมดเพียง 2,034,924 หรือ
ร้อยละ 72.97 โดยในแต่ละปีจะมีผู้มาช าระหนี้เพียงประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 เท่านั้น 

 
ตารางที่ 2.6 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้คืนในปีการศึกษา 2546-2556 
 

ปีการศึกษา จ านวนคนที่ถึงก าหนดช าระหน้ีคืน จ านวนคนที่ช าระหน้ีคืน ร้อยละ 

2542 21,466 3,420 15.93 
2543 93,874 42,817 45.61 
2544 235,183 128,911 54.81 
2545 446,289 252,184 56.51 
2546 674,505 409,686 60.74 
2547 950,795 573,536 60.32 
2548 1,222,137 758,315 62.05 
2549 1,498,777 971,313 64.81 
2550 1,751,050 1,205,776 68.86 
2551 2,028,777 1,434,872 70.73 
2552 2,254,351 1,643,485 72.90 
2553 2,310,520 1,764,082 76.35 
2554 2,445,616 1,891,809 77.36 
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ปีการศึกษา จ านวนคนที่ถึงก าหนดช าระหน้ีคืน จ านวนคนที่ช าระหน้ีคืน ร้อยละ 
2555 2,617,837 1,778,287 67.93 
2556 2,788,750 2,034,924 72.97 

 
แหล่งที่มา: รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 
 

จากตารางข้างต้นในปีการศึกษา 2542 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีมีการช าระหนี้ในกับ กยศ. หลังการ
ส าเร็จการศึกษามาแล้ว 2 ปีหรือก็คือครบก าหนดช าระหนี้  มีผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้คืนเพียงร้อยละ 15.39 
และหลังจากนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จนถึงปีการศึกษา 2554 ท่ีมีผู้มาช าระหนี้คืนถึงร้อยละ 
77.36 และในปีถัดไปปีการศึกษา 2555 มีผู้มาช าระหนี้ลดลงเหลือร้อยละ 67.93  ซึ่งคาดว่าเป็นผล
พวงมาจากการท่ีเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคกลางเมื่อ พ.ศ.2554 ในภายใต้เมื่อ พ.ศ.2555 และคาด
ว่าน่าจะเกิดการท่ีรัฐบาลไทยมีนโยบายรถยนต์คันแรกในปี พ.ศ.2555 ต่อมาในปีการศึกษา 2556 มีผู้
มาช าระหนี้คืนเพิ่มมาเป็นร้อยละ 72.97 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้หนี้ในปีการศึกษา 2546-2556 

 
จากข้างต้นจะเห็นมาคนท่ีมาช าระหนี้คืนในแต่ละปีนั้นมีอยู่เพียงประมาณร้อยละ 70 เท่านั้น 

แสดงว่ามีผู้ท่ีไม่ได้มาช าระหนี้คืนถึงร้อยละ 30 ซึ่งในจ านวนนี้จะรวมผู้กู้ ท่ีเสียชีวิตและผู้กู้ ท่ีไม่มี
ศักยภาพในการช าระหนี้ หรือในอีกความหมายคือเป็นผู้ท่ีไม่มีรายได้ คาดว่าผู้กู้ในกลุ่มนี้จะมีเพียงร้อย
ละ 10 แสดงว่ามีผู้กู้ท่ีไม่มาช าระหนี้หรือเบ้ียวหนี้เพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะ

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000 จ านวนคนที่มาช าระหน้ีทั้งหมด

จ านวนคนที่มาช าระในแต่ละปี จ านวนคนที่ครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมด



 19 

สรุปอะไรไม่ได้ในทันที เพราะยังไม่สามารถตีความหมายออกมาเป็นจ านวนเงินได้ ดังนั้นควรพิจารณา
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ประกอบกัน 

2.2.4 จ านวนเงินที่ช าระคืนในแต่ละป ี
 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนของ กยศ. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 ถึงปีการศึกษา 2556 มี
จ านวนเงินท่ีผู้กู้ถึงก าหนดช าระคืนท้ังส้ิน 72,210.66 ล้านบาท ได้รับการช าระหนี้เพียง 47,136.90 
ล้านบาท หรือร้อยละ 65.28 โดยในแต่ละปีได้รับเงินช าระคืนอยู่ประมาณร้อยละ 50 ถึง 60 เท่านั้น 
ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ซึ่งประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 

 
ตารางที่ 2.7 จ านวนเงินท่ีช าระคืนในปีการศึกษา 2548-2556 (ล้านบาท) 
 

ปีการศึกษา จ านวนเงินที่ต้องช าระคืน จ านวนเงินที่ช าระคืน ร้อยละ 

2542 3.90* 0.62* 15.93 
2543 31.39* 11.52* 11.52 
2544 149.27* 69.12* 46.30 
2545 471.43* 23.54* 50.39 
2546 1,147.89* 601.08* 65.59 
2547 2,324.60* 1,253.66* 66.89 
2548 5,937.12 4,051.45 68.24 

2549 9,470.03 6,274.86 66.26 

2550 14,022.57 9,299.20 66.32 

2551 20,051.11 13,194.45 65.80 

2552 27,864.32 17,808.09 63.91 

2553 38,136.74 20,841.62 54.65 

2554 47,254.78 26,080.50 55.19 

2555 58,582.23 32,152.30 54.88 

2556 72,210.66 47,136.90 65.28 

 
แหล่งที่มา: รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 2547-2556 
หมายเหตุ: * ค่าประมาณ 
 

ร้อยละของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนนั้นในปีการศึกษา 2542 อยู่ท่ีร้อยละ 15.93 ต่อมา
ลดน้อยลงมาเหลือร้อยละ 11.52 จากนั้นในปีต่อๆไปจะเพิ่มข้ึนและค่อนข้างคงท่ีประมาณร้อยละ 60-
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70 จนถึงปีการศึกษา 2553 ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืน ลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 54.65 ซึ่ง
ในท่ีนี้คาดว่าจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนมีสัดส่วนการเพิ่มข้ึนในแต่ละปีน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีต้อง
ช าระคืนเป็นจ านวนมาก หรืออาจบอกได้ว่ามีผู้กู้มาช าระหนี้เพียงปีไม่กี่ปีพอถึงปีท่ีอัตราส่วนท่ีต้อง
ช าระสูงจนตนเองไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็จะหยุดการช าระหนี้ และในขณะเดียวกันยอดหนี้ท่ีต้อง
ได้รับการช าระกลับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ท าให้ร้อยละของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนมีค่าลดน้อยลง
เรื่อยๆ และในปีการศึกษา 2556 เพิ่มกลับมาเป็นร้อยละ 65.28 ของจ านวนเงินท่ีต้องได้รับการช าระ
หนี้ 

เนื่องจากจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหนี้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆในปีท่ีผ่านๆมา ท าให้ในปี พ.ศ.
2556 กยศ. ได้มีการปรึกษาหาลือถึงวิธีการจัดการกับผู้กู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้ เช่น หากค้างจ่ายหนี้ 5 ปี
จะถูกส่งช่ือเข้าเครดิตบูโร และไม่สามารถท าธุรกรรมทางเงินกับสถาบันการเงินใดๆได้ และมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ผู้กู้มาช าระหนี้ เช่น กรณีท่ีผู้กู้มีเงินไม่เพียงพอ แต่ขอกลับมาเป็นลูกหนี้ท่ีดี กยศ.จะงดคิด
อัตราดอกเบ้ียปรับต้ังแต่งวดท่ีค้างช าระหนี้ ซึ่งมาตรการท่ีว่าท าให้ในปีการศึกษา 2556 จ านวนเงินท่ี
ได้รับการช าระหนี้เพิ่มกลับมาอยู่ท่ีร้อยละ 65.28 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 จ านวนเงินท่ีช าระคืนในปีการศึกษา 2548-2556 (ล้านบาท) 
 
ซึ่งจากร้อยละของผู้มาช าระหนี้กับจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปีจากตารางข้างต้น

แล้ว แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการในการติดตามผู้ครบก าหนดช าระหนี้ของ กยศ. ค่อนข้างอ่อนแอ 
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับจ านวนเงินกองทุนและนักเรียนนักศึกษาท่ีต้องการเงินในการศึกษาใน
อนาคต 

-

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000
จ านวนเงินที่ช าระคืนทั้งหมด (ล้านบาท)

จ านวนเงินที่ช าระคืน จ านวนเงินที่ต้องช าระคืน
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2.2.5 จ านวนเงินกองทุนในแต่ละปี 
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดย

งบประมาณด้านการศึกษาในปี พ.ศ.2556 มีมูลค่าเกือบ 5 แสนล้านบาท หากพิจารณาจาก
งบประมาณรายจ่ายท้ังหมดของประเทศจะเห็นได้ว่า สัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาค่อนข้างคงท่ี
ท่ีประมาณร้อยละ 19-21 จะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายท้ังหมดและรายจ่ายด้านการศึกษาจะค่อยๆ
เพิ่มข้ึนในทุกๆปี ยกเว้นในปี พ.ศ.2553 นั้นมีการลดงบประมาณรายจ่ายท้ังหมดและลดรายจ่ายด้าน
การศึกษา 

หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาในรูปของสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือ GDP จะเห็นได้ว่าสัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาค่อนข้างคงท่ีท่ีประมาณร้อย
ละ 3.8-3.9 แต่ในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552 มีสัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาค่อนข้างสูงคือ
ร้อยละ 4.23 และ 4.75 ตามล าดับ ซึ่งคาดว่ามีสาเหตุมาจากวิกฤตการณ์การเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. 
2548-2553 ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตค่อนข้างน้อยในขณะท่ีรายจ่ายด้าน
การศึกษาค่อยๆเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี 

 
ตารางที่ 2.8 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท) 

 

ปี 
พ.ศ. 

ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมภายใน 

ประเทศ (GDP) 

งบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด 

รายจ่ายด้าน
การศึกษา 

ร้อยละของรายจ่าย
ด้านการศึกษาต่อ 

GDP 

ร้อยละของรายจ่าย
ด้านการศึกษาต่อ 

งบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด 

2548 7,195,000 1,250,000 238,513 3.31 19.08 
2549 7,786,200 1,360,000 295,623 3.80 21.74 
2550 8,399,000 1,566,200 355,241 4.23 22.68 
2551 9,418,600 1,660,000 364,634 3.87 21.97 
2552 8,831,800 1,951,700 419,233 4.75 21.48 
2553 9,726,200 1,700,000 379,125 3.90 22.30 
2554 10,867,600 2,169,968 423,562 3.90 19.52 
2555 11,794,200 2,380,000 445,528 3.78 18.72 
2556 11,898,710 2,400,000 493,927 4.15 20.58 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ภาพที่ 2.6 งบประมาณรายจ่ายท้ังหมดและรายจ่ายด้านการศึกษา 

 

 

 
ภาพที่ 2.7 ร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายท้ังหมด และร้อยละรายจ่ายด้าน
การศึกษาต่อ GDP 
 

หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ 
GDP จะคงท่ีท่ีประมาณร้อยละ 3.8-3.9  ถือว่าเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง ท้ังนี้สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาต่อ GDP ของไทยถือว่าอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่ม
อาเซียน ดังภาพ 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
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และร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP

ร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษาต่อ GDP ร้อยละรายจ่ายด้านการศึกษาต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
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ภาพที่ 2.8 สัดส่วนของงบประมาณการศึกษาต่อ GDP แต่ละประเทศ ปีพ.ศ.2555 
แหล่งที่มา: Global Education Digest 2012, UIS, 2012 

 
งบประมาณทางการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ี

แสดงถึงภาพรวมของงบประมาณทางการศึกษา ในปี พ.ศ.2555 ข้อมูลประเทศกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ร้อยละของงบประมาณทางการศึกษาต่อ GDP ของประเทศเวียดนามสูงถึง ร้อยละ 5.3 รองลงมาคือ
ประเทศไทย ร้อยละ 3.8 สิงค์โปร และลาว ร้อยละ 3.3 และอินโดนีเซีย ร้อยละ 3.0 ฟิลิปปินส์ ร้อย
ละ 2.7 กัมพูชา ร้อยละ 2.6 ส่วนประเทศท่ีมีค่าต่ าสุด คือ บรูไน ร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับใน
ภูมิภาคอื่นจะเห็นว่าสัดส่วนจะสูงกว่ามาก เช่น เดนมาร์ก ร้อยละ 8.7 สวีเดน นอร์เวย์ ร้อยละ 7.3 
นิวซีแลนด์ ร้อยละ 7.2 และฟินแลนด์ ร้อยละ 6.8 เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของไทยท่ีอยู่ในระดับสูงไม่ว่าจะเปรียบเทียบกับจีดีพี หรือ
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ช้ีให้เห็นว่าปริมาณหรือขนาดทรัพยากรเพื่อการศึกษาของไทย  น่าจะอยู่
ในระดับท่ีเพียงพอ หรือกล่าวได้ว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาน้อยเกิ นไปจน
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ  

ดังนั้นหากต้องการแก้ปัญหาด้านการศึกษาท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ท้ังปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ปัญหาความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาระหว่าง เมืองและชนบท รวมถึงความเหล่ือมล ้าทางด้าน
โอกาสของนักเรียนท่ียากจน เราควรให้ความส าคัญ กับรูปแบบและวิธีการจัดสรรทรัพยากรมากกว่า
การเพิ่มเงินงบประมาณเข้าไปในภาคการศึกษา แต่เพียงอย่างเดียวอย่างท่ีเป็นมา 
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ในแต่ละปี กยศ. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ แล้วจัดสรรให้กับสถานศึกษาตามสังกัดต่างๆ 
เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาการจัดสรรเงินกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โดยท่ี
รัฐบาล เห็นความส าคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นผู้ให้เงินต้ังแต่ระยะแรกไป
จนกว่าจะสามารถน าเงินจากการช าระหนี้  มาหมุนเวียนปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษารายใหม่ได้ 
หรือจนว่าฐานะทางการเงินของโครงการจะมั่นคง รัฐบาลจึงจะหยุดการให้เงินสนับสนุน 

 
ตารางที่ 2.9 จ านวนเงินกองทุนในปกีารศึกษา 2539-2556 (ล้านบาท) 
 

ปี
การศึกษา 

เงิน
งบประมาณ 

ดอกเบี้ยจาก
การลงทุน 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
และบริหาร 

เงินกองทุน 

2539 3,000.00 -* -* -* 
2540 8,450.00 -* -* -* 
2541 18,300.00 -* -* -* 
2542 20,000.00 -* -* -* 
2543 25,600.00 -* -* -* 
2544 28,000.00 -* -* -* 
2545 28,000.00 -* -* -* 
2546 27,000.00 200.34 -* -* 
2547 27,160.00 152.97 351 13,999.49 
2548 27,849.60 230.31 373 17,752.26 
2549 10,932.20 409.42 554 7,424.94 
2550 44,481.88 549.37 549 40,022.55 
2551 24,218.56 856.03 817 41,949.87 
2552 25,675.40 652.98 1,060 42,005.14 
2553 20,068.84 391.22 1,125 37,420.37 
2554 18,000.00 657.96 881 33,089.77 
2555 9,500.00 709.57 1,164 18,671.20 
2556 12,000.00 398.03 1,316 9,557.06 

 
แหล่งที่มา: รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556  
หมายเหตุ: -* ไม่สามารถหาข้อมูลได้ 
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ภาพที่ 2.9 เงินงบประมาณจากภาครัฐในปีการศึกษา 2539-2556 (ล้านบาท) 

 
เมื่อแรกเริ่มการจัดต้ัง กยศ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2539 เป็นจ านวน 

3,000 ล้านบาท และได้รับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในปีต่อๆมา โดยคาดว่าในระยะยาวกองทุน กยศ. จะมีเงิน
หมุนเวียนจากการช าระหนี้ของนักเรียนนักศึกษาแต่ละรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ซึ่งจะท า
ให้ กยศ. ลดการพึ่งพาเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินลงได้  

ซึ่งในปีการศึกษา 2549 รัฐบาลมีแนวทางในการจะยกเลิก กยศ. ท าให้เงินงบประมาณจาก
ภาครัฐในปีการศึกษา 2549 เป็นจ านวนน้อย แต่ในปีการศึกษา 2550 กลับกลายเป็นว่ารัฐบาลมี
แนวทางจะกลับมาสนับสนุน กยศ. อีกครั้งหนึ่งท าให้ในปีการศึกา 2550 ได้รับเงินงบประมาณเป็น
จ านวนถึง 44,481 ล้านบาท 

จากตารางข้างต้นจะสังเกตเห็นว่าในปัจจุบัน กยศ. ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐค่อนข้าง
ท่ีจะสูง สาเหตุหนึ่งท่ีเป็นไปได้คือ การช าระหนี้คืนของผู้กู้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว้ จึงจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจากภาครัฐเพื่อท าให้กองทุนสามารถด าเนินต่อไปได้ ซึ่งถ้าปีใดไม่ได้รับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ จะเห็นได้ชัดเลยว่าเงินกองทุนในปีนั้นๆจะเหลือน้อยมาก หรืออาจติดลบในบางปี ดังนั้น
อาจสรุปได้ว่า การด าเนินการในการติดตามช าระหนี้ของผู้กู้ กยศ. ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของเงินกองทุน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐมาโดยตลอด
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 เมื่อพิจารณาในปีการศึกษา 2548 เงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีให้ กยศ.
เทียบกับรายจ่ายด้านการศึกษาร้อยละ 11.68 และในปีถัดไปปีการศึกษา 2549 ร้อยละของเงิน
งบประมาณลดลงมาเหลือเพียงร้อยละ 3.7 ซึ่งลดน้อยลงมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปีนั้นรัฐบาลมี
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แนวทางท่ีจะยุบ กยศ. และมีการก่อต้ังกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ
กรอ. ท าให้ในปีนั้น กยศ. ได้รับเงินงบประมาณท่ีน้อย และในปีถัดไปปีการศึกษา 2550 รัฐบาล
กลับมาสนับสนุน กยศ. อีกครั้งหนึ่งท าให้ปีการศึกษา 2550 มีร้อยละของเงินงบประมาณสูงถึง 12.52  
 
ตารางที่ 2.10 เงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีให้ กยศ. เทียบกับรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท) 
 

ปี 
การศึกษา 

รายจ่ายด้านการศึกษา 
เงินงบประมาณจาก
ภาครัฐที่ให้ กยศ. 

ร้อยละของเงินงบประมาณจากภาครัฐที่ให้ 
กยศ.เทียบกับรายจ่ายด้านการศึกษา 

2548 238,513 27,850 11.68 
2549 295,623 10,932 3.70 
2550 355,241 44,482 12.52 
2551 364,634 24,219 6.64 
2552 419,233 25,675 6.12 
2553 379,125 20,069 5.29 
2554 423,562 18,000 4.25 
2555 445,528 9,500 2.13 
2556 493,927 12,000 2.43 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และรายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2547-2556 
 

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมาร้อยละของเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีให้ กยศ.เทียบกับ
รายจ่ายด้านการศึกษา มีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากการท่ีรัฐบาลไม่ 
สนุนสนุนรายจ่ายด้านการศึกษาของไทย แต่กลับกันรายจ่ายด้านการศึกษาของไทยมีแนวโน้มท่ีจะ
สูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในขณะท่ีจ านวนเงินงบประมาณท่ี กยศ. ได้มานั้นลดลงมาเรื่อยๆในแต่ละปี 
เพราะ กยศ. ได้รับเงินจากผู้ท่ีมาช าระหนี้คืนในแต่ละปีนั้นไปให้นักเรียนนักศึกษากู้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็น
กองทุนท่ีมีลักษณะกองทุนหมุนเวียน 
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ภาพที่ 2.10 เงินงบประมาณของ กยศ. เทียบกับรายจ่ายทางด้านการศึกษา 
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เงินงบประมาณจากภาครัฐที่ให้ กยศ. เทียบกับรายจ่ายด้านการศึกษา
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2.3 การคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Valuation)  

การคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ Actuarial Valuation เป็นอีกหนึ่งวิธีในการ
ประมาณการณ์หนี้สินในอนาคต โดยจะต้องใช้สมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์รวม
กับตัวเลขทางสถิติและข้อมูลท่ีเคยเกิดขึน้จริงในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจ โดยข้อมูลในอดีตนั้นต้องมี
จ านวนมากเพียงพอในการต้ังสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานด้วยข้อมูลในอดีตท่ีน้อยเกิดไปอาจท าให้เกิด
ปัญหาได้ 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) คือ
การคาดการณ์ตัวแปรท่ีไม่แน่นอนเข้าไปในแบบจ าลองทางการเงิน โดยปกติมีจุดประสงค์เพื่อการ
ค านวณเบี้ยประกันภัย ตัวอย่างเช่น สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับอายุขัยเฉล่ียของ
บุคคลโดยพิจารณาจาก อายุ เพศ สภาพร่างกาย และ และปัจจัยอื่นๆ นักคณิตศาสตร์ใช้ข้อมูลทาง
สถิติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีไม่แน่นอนท่ีมีจ านวนมาก การก าหนดตัวแปรต้นและ
ใช้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถช่วยท าให้ทราบถึงตัวแปรท่ีไม่แน่นอนได้ 

สมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีความส าคัญเนื่องจากสามารถยอมให้มีการถ่าย
โอนความเส่ียงในหลายๆสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันชีวิต ท่ีส าคัญท่ีสุด
ต้องเข้าใจถึงความเป็นไปได้ท่ีผู้เอาประกันจะเสียชีวิตในระหว่างกรมธรรม์ สมมติฐานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีถูกต้องจะช่วยให้สามารถค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ดังกล่าวได้
อย่างง่ายดาย 

ตัวอย่างการประเมินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นเรื่องง่ายท่ีจะสามารถประเมินมูลค่าของ
กองทุน แต่อย่างไรก็ตามการประเมินมูลของหนี้สินของกองทุนเป็นเรื่องท่ียากมาก ขั้นตอนแรกจะต้อง
ต้ังสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ารวมของการจ่ายเงินบ านาญในอนาคต ประการท่ีสองควร
ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับการเติบโตของสินทรัพย์ของกองทุนท่ีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการจ่ายหนี้สิน
ในอนาคตได้ หากการต้ังสมมติฐานใดท่ีสูงเกินไปหรือน้อยเกินไปจะส่งผลอย่างไรกับการจ่ายเงิน
บ านาญในอนาคต 

การตั้งสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ท่ีใช้ในการประเมินสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. ข้อสมมติฐานด้านเศรษฐกิจ เพื่อประมาณการณ์ผลประโยชน์หรือจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นเช่น  

- อัตราดอกเบ้ียส าหรับกระแสเงินสดในอนาคต 
- อัตราเงินเฟ้อ 
- อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 



 29 

- อัตราการเพิ่มเงินบ านาญ 
- อัตราการเพิ่มผลประโยชน์บ านาญส าหรับผู้เล่ือนการรับบ านาญ 
- การเพิ่มเงินบ านาญของภาครัฐ 
- อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล/รายได้จากค่าเช่าของสินทรัพย์ 

2. ข้อสมมติฐานด้านประชากร เพื่อประมาณการณ์จ านวนคนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น 

- อัตราการเกิดท่ีลดลง 
- อัตราการตายท่ีเพิ่มขึ้น 
- อัตราการการย้ายถ่ินฐานท่ีเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อให้มั่นใจในการอยู่รอดของโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ในระยะ
ยาว จะต้องมีการทบทวนสถานะทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสามารถประเมินหรือคาดการณ์ได้โดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถก าหนด
นโยบายในการจัดการสถานะทางการเงินของกองทุน และป้องกันปัญหาทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยการประมาณการณ์รายรับและรายจ่ายของกองทุน ภายใต้สมมติฐานต่างๆท่ีได้ก าหนด
ไว้ในเบ้ืองต้น 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายของกองทุน กยศ. เช่น จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ี
กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. จ านวนเงินท่ีกู้ยืมของแต่ละระดับการศึกษาและแต่ละสาขาวิชา ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการในกองทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ เป็นต้น ซึ่งตัวเลขส่วนมาก
จึงสมมติขึ้นมาจากข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต ซึ่งอาจแตกต่างจากค่าท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์จ านวน
รายรับหรือรายจ่ายท่ีมีความถูกต้องแม่นย าท่ีสุด แต่เป็นการประมาณ พิจารณาจากเหตุและผลท่ีเกิด
จากสมมติฐานท่ีถูกก าหนดขึ้นมาจากประสบการณ์หรือข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต เพื่อขจัดความไม่
แน่นอนนี้จะต้องคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไปจะแบ่งไว้ 3 สมมติฐาน คือ 
สมมติฐานระดับสูง ระดับมาตรฐาน และระดับต่ า ซึ่งผลการคาดการณ์ภายใต้สมมติฐานมาตรฐานจะ
ถูกพิจารณาว่าเป็นการประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีสมมติฐานระดับสูงและระดับต่ าเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปทางเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน 
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2.4 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัยและแบบจ าลองท่ีเกี่ยวข้อง 

ส าหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัยจะมีลักษณะ
เป็นสามเหล่ียม (Triangles) ซึ่งจะก าหนดให้ 𝑦𝑖,𝑗 คือค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้น 𝑖 (Incurral years) และปี
พัฒนา 𝑗 (Development years) โดยท่ี 𝑡 คือจ านวนข้อมูลท้ังหมดจนถึงปีปัจจุบัน ℎ คือ จ านวนปีท่ี
จะพยากรณ์ไปข้างหน้า (Forecasting horizon) โดยก าหนดให้ 𝑖 = 1, 2,… , 𝑡 ;  𝑗 = 1,2,… , 𝑡 ;และ 
ℎ = 1,2,… , ℎ  และ 𝐷𝑖,𝑗 คือข้อมูลสะสม (Cumulative data) ในต้ังแต่ปีพัฒนาท่ี 1 ถึง 𝑗 ดังตาราง
ข้างล่างนี้ 

 
ตารางที่ 2.11 สามเหล่ียมค่าสินไหมทดแทน (Triangles) 

 
 

 1 2 ⋯ 𝑡 − 1 𝑡 𝑡 + 1 𝑡 + 2 ⋯ 𝑡 + ℎ − 1 𝑡 + ℎ 

1 𝑦1,1 𝑦1,2 ⋯ 𝑦1,𝑡−1 𝑦1,𝑡 𝑦1,𝑡+1 𝑦1,𝑡+2 ⋯ 𝑦1,𝑡+ℎ−1 𝑦1,𝑡+ℎ 

2 𝑦2,1 𝑦2,2  𝑦2,𝑡−1 𝑦2,𝑡 𝑦2,𝑡+1 ⋯  𝑦2,𝑡+ℎ−1  

⋮ ⋮          

𝑡 − 1 𝑦𝑡−1,1 𝑦𝑡−1,2         

𝑡 𝑦𝑡,1 𝑦𝑡,2         

𝑡 + 1 𝑦𝑡+1,1 𝑦𝑡+1,2         

𝑡 +2 𝑦𝑡+2,1 ⋮         

⋮ ⋮          

𝑡 + ℎ − 1 𝑦𝑡+ℎ−1,1 𝑦𝑡+ℎ−1,2         

𝑡 + ℎ 𝑦𝑡+ℎ,1          

 
2.4.1 Chain-ladder method 
Chain-ladder method จะ เป็ น เทคนิ ค ท่ี ใช้ ส าห รับ ข้ อมู ลสะสม โดยการก าห น ด

ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาหรือท่ีเรียกว่าปัจจัยพัฒนา (Development factors) ลักษณะของ
ข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นจะมีรูปแบบหรือแบบแผนท่ีชัดเจน และพยากรณ์ข้อมูลใน
อนาคตโดยการใช้ลักษณะการเพิ่มขึ้นของข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม โดยก าหนดให้ 𝜆𝑗 คือปัจจัยพัฒนาสามารถ
ค านวณได้ดังนี้ 

𝜆𝑗 =
∑  𝐷𝑖,𝑗
𝑛−𝑗+1
𝑖=1

∑  𝐷𝑖,𝑗−1
𝑛−𝑗+1
𝑖=1

 

Inc
ur

ra
l y

ea
rs 

(i) 

Development year (j) 
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และสามารถค านวณหา �̂�𝑖,𝑗 = �̂�𝑖,𝑗−1 × 𝜆𝑗  ซึ่ งเทคนิควิธี  Chain-ladder method เป็น
เทคนิควิธีท่ีจะก าหนดสมมติฐานคือให้ลักษณะของข้อมูลในแต่ละปีท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกันหมด 
(Equal incurral years effect) และเป็นเทคนิควิธีง่ายท่ีสุดในการพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็น
สามเหล่ียม แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจะใช้ค่าพารามิเตอร์เป็นจ านวนมาก อีกท้ังข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี (Incremental data) ส่วนใหญ่มีลักษณะเบ้ขวาจึงไม่ตรงกับความเป็นจริง 

Chain-ladder method เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์ค่า
สินไหมทดแทนซึ่งมีข้อดีหลักๆคือ เป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับตรวจสอบการแจกแจงของค่า
สินไหมทดแทน และการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการต้ังเงินส ารองและวิธีการดังกล่าวจะใช้
ค่าพารามิเตอร์ท่ีแตกต่างกันเป็นจ านวนมากซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีส าหรับสถานการณ์ต่างๆ 
(Frees, 2010) 

 
2.4.2 Lognormal model 
Lognormal model เป็นแบบจ าลองการถดถอยท่ีใช้ความสัมพันธ์ของปีท่ีเกิดขึ้นและปัจจัย

พัฒนา มาประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีตัวแปรตามคือลอการิทึมธรรมชาติของข้อมูลท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี
ท่ีมีลักษณะเบ้ขวาดังนี้ 

𝑙𝑛(𝑦𝑖,𝑗) = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝜏𝑗 + 𝜀𝑖,𝑗 

เมื่อ 𝑦𝑖,𝑗 คือข้อมูลท่ี เพิ่ มขึ้นในแต่ละปีหรือ 𝑦𝑖,𝑗 = 𝐷𝑖,𝑗 −𝐷𝑖,𝑗−1, และก าหนดให้ 𝛼𝑖 คือ 
ค่าพารามิเตอร์ส าหรับอิทธิพลของปีท่ีเกิดขึ้น (Incurral year effect), 𝜏𝑗 คือ ค่าพารามิเตอร์ส าหรับ
อิทธิพลของปีปัจจัยพัฒนา (Development year effect) แต่จะมีข้อจ ากัดของค่าพารามิเตอร์ ท่ี
ประมาณค่าได้จะต้องก าหนดให้ ∑ 𝛼𝑖

 
𝑖 = 0, ∑ 𝜏𝑗

 
𝑗 = 0 และก าหนดให้ 𝜀𝑖,𝑗 มีการแจกแจงแบบ 

Lognormal  
ซึ่ ง  Lognormal model เป็นแบบจ าลองท่ีมี ลักษณะคล้ายกับ  Two-way ANOVA ท่ี

วิเคราะห์ 2 ปัจจัยคือ ปีท่ีเกิดขึ้นและปีปัจจัยพัฒนาแต่ไม่มีอันตรกิริยา (Interaction effect) แต่
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการแจกแจงปกติเช่นเดียวกันกับ Two-way ANOVA แต่อย่างใด 

 
2.4.3 Hoerl curve 
Hoerl curve มีลักษณะไม่ใช่เส้นตรงซึ่งจะปรากฏในลักษณะของ Gamma curve หรือท่ี

รู้จักกันในช่ือของ Hoerl curve (Wright, 1990, Renshaw, 1994a, Zehnwirth, 1985) ซึ่งลักษณะ
ของ Hoerl curve นั้นคล้ายคลึงกับ Run-off curve เป็นอย่างมาก 
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Hoerl curve เป็ น แบ บจ าลอ ง ท่ีพั ฒ น าจาก  Lognormal model โดยการก าห น ด
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์เป็นค่าคงท่ี ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ได้แก่ ปีพัฒนา  หรือ 𝑗 เนื่องจาก
ลักษณะของ Hoerl curve จะแสดงให้เห็นว่าตัวแปรตามกับปัจจัยพัฒนาและลอการิทึมธรรมชาติของ
ปัจจัยพัฒนา หรือ 𝑙𝑛(𝑗) มีความสัมพันธ์ดังนี้  

𝑙𝑛(𝑦𝑖,𝑗) = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖  𝑗 + 𝛾𝑖 𝑙𝑛(𝑗) + 𝜀𝑖,𝑗  

โดยปกติจะก าหนดให้การเพิ่มข้ึนในแต่ละปีเท่ากันหมดทุกปี โดยการก าหนดให้ 𝛽𝑖 เท่ากับ 𝛽 
และ 𝛼𝑖 เท่ากับ 𝛼 แต่แบบจ าลองจะแม่นย าขึ้นมากถ้าไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว 

 
2.4.4 Mack model 
Mack model จะเป็นการพัฒนาแบบจ าลองจากความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์จากปีท่ี

เกิดขึ้น และจากปีพัฒนา ให้อยู่ในรูปของข้อมูลสะสม (𝐷𝑖,𝑗) ปัจจัยพัฒนา (𝜆𝑗) และส่วนประกอบของ
ความแปรปรวน (Variance components: 𝜎𝑗2) เท่านั้น ซึ่งจะต้องระบุ 2 เงื่อนไขส าหรับแบบจ าลอง 
คือจะต้องใช้ข้อมูลสะสมและจะต้องท าให้อยู่ในรูปของก าลังสองน้อยท่ีสุด เพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับ
แบบจ าลอง โดยการก าหนดมีค่าเฉล่ียและความแปรปรวนดังนี้ 

E( 𝐷𝑖,𝑗| 𝐷𝑖,𝑗−1) =  𝜆𝑗 𝐷𝑖,𝑗−1 

𝑉𝑎𝑟( 𝐷𝑖,𝑗| 𝐷𝑖,𝑗−1) =  𝜎𝑗
2 𝐷𝑖,𝑗−1 

 เมื่อ 𝜆𝑗 และ 𝜎𝑗2 คือพารามิเตอร์ โดยสามารถหา 𝜆𝑗 ได้จากการท าให้อยู่ในรูปของก าลังสอง
น้อยท่ีสุด ดังนี้ 

Q =∑ ∑
( 𝐷𝑖,𝑗 − 𝜆𝑗 𝐷𝑖,𝑗−1)

2

 𝜎𝑗
2 𝐷𝑖,𝑗−1

𝑛+1−𝑖

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

หาอนุพันธ์เทียบกับ 𝜆𝑗 และก าหนดให้เท่ากับ 0 และสามารถหาผลเฉลยของ 𝜆𝑗 ซึ่งเป็นตัว
ประมาณของข้อมูล ดังนี้ 

𝜕

𝜕𝜆𝑗
Q = ∑

(−2)( 𝐷𝑖,𝑗 − 𝜆𝑗 𝐷𝑖,𝑗−1)

 𝜎𝑗
2 𝐷𝑖,𝑗−1

𝑛+1−𝑖

𝑖=1

= 0 

𝜆�̂� =
∑  𝐷𝑖,𝑗
𝑛+1−𝑖
𝑖=1

∑  𝐷𝑖,𝑗−1
𝑛+1−𝑖
𝑖=1
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สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ 𝜎𝑗2 ซึ่งเป็นความแปรปรวนของข้อมูล แบบจ าลองดังกล่าว
ไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวแปรพยากรณ์ สามารถใช้กับการแจกแจง Lognormal หรือ Poisson ได้ อีกท้ัง
สามารถบอกถึงความแปรปรวนท่ีเกิดขึ้นของข้อมูลท าให้สามารถรู้ได้ว่าค่าท่ีจะพยากรณ์นั้นจะไม่มาก
หรือน้อยกว่าความแปรปรวนดังกล่าว 

 
2.4.5 การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) 
การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

อิทธิพลของตัวแปรท านายหลายระดับ ท่ีมีต่อตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรท านายมีโครงสร้างเป็นระดับ
ลดหล่ัน (Hierarchical) อย่างน้อยสองระดับ โดนตัวแปรท านายและตัวแปรตามท่ีอยู่ในระดับล่างต่าง
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรตามท่ีอยู่ระดับบน ซึ่งแตกต่างจาก

การวิเคราะห์ถดถอยก าลังสองน้อยสุดท่ีก าหนดให้สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือค่า 𝛽 เป็นค่าคงท่ี แต่ใน

แบบจ าลองพหุระดับจะก าหนดให้สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือค่า 𝛽 เป็นตัวแปรสุ่ม และระบุตัวแปร

พยากรณ์ในระดับท่ี 2 เพื่อพยากรณ์ค่า 𝛽 ท่ีเป็นตัวแปรสุ่มในระดับท่ี 1 การประมาณค่าในแบบจ าลอง
พหุระดับใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Linear mixed effect model)  ใช้
หลักการสัมประสิทธิ์แบบสุ่ม (Random coefficient estimation) และการประมาณค่าโดยวิธีของ
เบส์ (Bayesian estimation) ตัวอย่างวิธีการประมาณค่าท่ีใช้กันแพร่หลายได้แก่ Hierarchical 
linear model (HLM) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Raudenbush & Bryk ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์พหุ
ระดับท่ีมีความคงเส้นคงวาและน่าเช่ือถือมากกว่าวิธีก าลังสองน้อยสุด (Raudenbush and Bryk, 
1986, 2002, Kanjanawasee, 1989) และก าหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

𝑦𝑖,𝑗  คือ ตัวแปรตาม 
𝑋𝑖,𝑘  คือ ตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 1 (level 1)  
𝑍𝑘,𝑚  คือ ตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 2 (level 2)  
𝑘 คือ จ านวนตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดในระดับท่ี 1 (level 1) โดยท่ี 𝑘 = 0,1,2,3,…  

𝑚 คือ จ านวนตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดในระดับท่ี 2 (level 2) โดยท่ี 𝑚 = 0,1,2,3,…  
𝛽𝑖,𝑘 คือ ค่าเฉล่ียของสัมประสิทธิ์ถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม และ 𝑋𝑖,𝑘 
𝛾𝑘,𝑚  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑋𝑖,𝑘 และ 𝑍𝑘,ℎ 
𝜀𝑖,𝑗  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของตัวแปรตามก าหนดให้มีการแจกแจงปกติ 
𝑢𝑖,𝑘  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของ 𝛽𝑖,𝑘 ก าหนดให้มีการแจกแจงปกติ ดังนี้ 
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𝑦𝑖,𝑗 = 𝛽𝑖,0 +∑𝛽𝑖,𝑘
𝑘=1

𝑋𝑖,𝑘 + 𝜀𝑖,𝑗  

𝛽𝑖,𝑘 = 𝛾𝑘,0 + ∑ 𝛾𝑘,𝑚
𝑚=1

𝑍𝑘,𝑚 + 𝑢𝑖.𝑘  

จากนั้นใช้วิธีก าลังสองน้อยสุดจะได้ค่าประมาณความชันท่ีสังเกตได้ (Observed slope) 
จากนั้นค านวณค่าความเท่ียง (Reliability) เป็นตัวบ่งบอกถึงความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของผล
การวิเคราะห์ค่าประมาณ 𝛽𝑖,𝑘 ค่าความเท่ียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนของข้อมูล ซึ่งสามารถ
ประมาณค่าได้ดังนี้ 

𝑤𝑖,𝑘 = 
𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖,𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖,𝑘) + 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖,𝑘 )
 

การประมาณค่าความชันจะใช้วิธีการของเบส์มาช่วยประมาณค่าพารามิเตอร์ จะใช้ผลรวม
ถ่วงน้ าหนักด้วยค่าความเท่ียง โดยวิธีก าลังสองน้อยสุดหรือก็คือค่าพยากรณ์ค่าไหนท่ีมีความแปรปรวน
น้อยก็จะถูกถ่วงน้ าหนักมาก ในขณะท่ีค่าพยากรณ์ค่าไหนมีความแปรปรวนสูงก็จะถูกถ่วงน้ าหนักน้อย 
ซึ่งแตกต่างจากวิธี OLS ท่ีจะถ่วงน้ าหนักให้เท่ากันทุกค่าพยากรณ์ ค่าท่ีได้จะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า
วิธี OLS แบบเดิม  

วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตัวโดยการถ่วงน้ าหนักด้วยค่า
ความเท่ียง ในแบบจ าลองอ้างอิงจาก Raudenbush and Bryk, 2002  หน้า 38-56 จะท าให้ได้
แบบจ าลองดังนี้ 

𝑦𝑖,𝑗 = 𝛽0 +∑𝛽𝑘
𝑘=1

𝑋𝑘 + 𝜀𝑖,𝑗  

𝛽𝑘 = 𝛾0,𝑘
 + ∑ 𝛾𝑚,𝑘

𝑚=1

𝑍𝑚 + 𝑢𝑘  

จากนั้นจะพิจารณาความแปรปรวนภายในรุ่น และความแปรปรวนระหว่างช้ัน ถ้าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างช้ัน (Intraclass correlation) มีค่าสูงแสดงว่ามีความแปรปรวน
ระหว่างช้ันสูง ควรใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างช้ัน เป็นอัตราส่วน
ของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนท้ังหมดจากแบบจ าลองว่าง (Null model) ดังนี้ 

ρ =
𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖.𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖.𝑘) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑗)
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล และคณะผู้วิจัย (2547) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการการศึกษาระบบงาน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ กยศ. ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ก าลังกู้ยืม และผู้กู้ยืมท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว พบว่า 

1. ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 75 ผู้ก าลังกู้ยืมร้อยละ 76.8 ผู้กู้ยืมท่ี
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วร้อยละ 90.6 เห็นว่าไม่ควรยกเลิกระยะเวลาปลอดหนี้ 

2. การหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อใช้เงินคืนกองทุนฯ โดยผู้กู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการช าระ
หนี้รายเดือน และไม่ต้องเสียเวลาไปช าระหนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยร้อยละ 84.4 ผู้
ก าลังกู้ยืมเห็นด้วยร้อยละ 87.8 และผู้กู้ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วเห็นด้วยร้อยละ 77.6 

3. การจูงใจเพื่อให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้คืนให้กับ กยศ. หากผู้กู้ช าระหนี้กู้อย่างสม่ าเสมอภายใน 5 ปี 
ทาง กยศ. จะคืนดอกเบ้ียท้ังหมดให้ผู้กู้ ในประเด็นนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ก าลังกู้ยืม  และ
ผู้ผู้กู้ยืมท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้วเห็นด้วยร้อยละ 93.4 94.8 และ 91.4 ตามล าดับ หากผู้กู้
ช าระหนี้กู้อย่างสม่ าเสมอเสร็จส้ินภายใน 10 ปี ทางกองทุนจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ครึ่งหนึ่ง
ของดอกเบ้ียท้ังหมด  ในประเด็นนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ก าลังกู้ยืม  และผู้ผู้กู้ยืมท่ีส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วเห็นด้วยร้อยละ 87.4 90.8  และ 93.1 ตามล าดับ และหากผู้กู้ช าระหนี้กู้
อย่างสม่ าเสมอเสร็จส้ินภายใน 15 ปี ทางกองทุนจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ 1/3 ของดอกเบี้ย
ท้ังหมด ในประเด็นนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ก าลังกู้ยืม  และผู้ผู้กู้ยืมท่ีส าเร็จการศึกษาไป
แล้วเห็นด้วยร้อยละ 83.4 87.3 และ 89.7 ตามล าดับ 

4. มาตรการท่ีผู้บริหารของสถานศึกษา ผู้กู้ยืม และผู้กู้ยืมท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการในการด าเนินการกับลูกหนี้ของ กยศ. ท่ีไม่ช าระหนี้คืน มีผู้เห็นด้วยมาก
ท่ีสุดร้อยละ 63.7 คือการน ารายช่ือเข้าสุ่บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง จ ากัด เพื่อมิให้ผู้กู้นั้น
สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน มาตรการรองลงมามีร้อยละ 62.1 คือ ให้ทาง กยศ. 
ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย และมีร้อยละ 52.2 ให้ความเห็นว่าควรมีมาตรการเพิ่ม
ดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราปกติของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

การศึกษานี้ได้ประมาณการฐานะการเงินของ กยศ. ในระหว่างปี พ.ศ.2539 -2575 โดยใช้
ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2539-2545 ท่ีเป็นข้อมูลจริง จ านวนเงินให้กู้ยืมให้ช่วงปี พ.ศ.2546-2575 
ก าหนดไว้ปีละ 30,000 ล้านบาท การจัดสรรเงินเงินให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมจ าแนกเป็นแต่ละระดับ
การศึกษาไปตามสัดส่วนเฉล่ียในอดีต คือ ร้อยละ 10.41 และ 13.20 จัดสรรให้แก่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและ ปวช. ตามละดับ ร้อยละ 20.41 55.06 และ 0.91 จัดสรรให้แก่ระดับอนุปริญญา/
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เทียบเท่า ปริญญาตรี และอื่นๆ ตามล าดับ อัตราการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนท่ีจบ ม.
6 และ ปวช.3 เท่ากับร้อยละ 80.2 โดยมีอัตราเรียนต่อในระดับ ปวท./ปวส.  ร้อยละ 43.4 และใน
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 36.8  

การจัดสรรเงินงบประมาณให้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าจากการ
ประมาณการณ์จากจ านวนนักเรียนนักศึกษา ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในแต่ละระดับการศึกษาท่ีจะต้องกู้ยืม
ในแต่ละปี จากการศึกษาจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเพิ่มขึ้นแล้วต้องการกู้เงินจาก กยศ. มีมากขึ้น
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2546 โดยต้ังแต่ปีนี้เป็นต้นไปก าหนดวงเงินไว้ปีละ 30 ,000 ล้านบาทจนถึงปี
การศึกษา 2575 จ านวนเงินท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีส่วนหนึ่งส าหรับจัดสรรให้ผู้กู้รายใหม่ และ
อีกส่วนส าหรับผู้กู้รายเก่าท่ีกู้ต่อเนื่องจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือจนกว่าจะไม่กู้จากกองทุนแล้ว 
โดยทุกคนในระดับช้ันเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งท่ีเท่ากัน 

การข้อมูลเบื้องต้นเมื่อเปรียบเทียบเมื่อช าระหนี้ตรงเวลา กยศ. จะมีกระแสเงินสดสุทธิท่ีมี
รายรับมากกว่ารายจ่าย ปี พ.ศ.2560 และคงท่ีอยู่ประมาณปีละ 3,600 ล้านบาท ส่วนในกรณีท่ีมีการ
ช าระหนี้ล่าช้าและมีหนี้สูญร้อยละ 10 กระแสเงินสดสุทธิมีรายรับมากกว่ารายจ่าย ปี พ.ศ.2560 อยู่ท่ี
ปีละ 180 ล้านบาท และในกรณีท่ีมีการช าระล่าช้าและมีหนี้สูญร้อยละ 15 กระแสเงินสดสุทธิจะเป็น
ลบตลอดช่วงท่ีศึกษาคือปี พ.ศ.2539-2575 ติดลบอยู่ประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท 

รังสิต ศรจิตติ และคณะผู้วิจัย (2549) ศึกษาเรื่องการใช้แบบจ าลองประมาณการทางการเงิน
ในโครงการ กรอ. จากการศึกษาประสบการณ์จากผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ใน กยศ. แล้ว 7 รุ่นพบว่า 
ผู้กู้ในทุกรุ่นทยอยมาติดต่อช าระหนี้ ในปีแรกของรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ มีเพียง 35% ของผู้ท่ีครบ
ก าหนดช าระหนี้เท่านั้นท่ีมาติดต่อช าระหนี้โดยทันที และเมื่อถูกทวงถามจะมีผู้มาติดต่อช าระหนี้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปปีท่ี 2,3,4 จะมีผู้ทยอยมาติดต่อช าระหนี้ จนถึงปีท่ี 5 จะมีผู้มาติดต่อ
ช าระหนี้ถึง 85% ของจ านวนผู้มาติดต่อช าระหนี้ในรุ่นนั้นๆ และเมื่อมีการด าเนินเพื่อบังคับหนี้ตาม
กฎหมาย ภายหลังปีท่ี 5 จะมีผู้มาติดต่อขอประนอมหนี้อีกประมาณ 5-6% แสดงให้เห็นว่า หากใช้
ความพยายามในการติดตามผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้และบังคับหนี้ตามกฎหมายแล้ว ในแต่ละรุ่นจะ
มีผู้มาติดต่อช าระหนี้รวมกันประมาณ 90% ของผู้กู้ในรุ่นๆนั้น แม้จะต้องใช้เวลา 5-6 ปีกว่าจะตามมา
ได้ตามจ านวนดังกล่าว ส าหรับผู้กู้ท่ีมาติดต่อและเริ่มช าระหนี้แล้ว ผู้กู้มักจะช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดโดยไม่บิดพล้ิว จึงอาจสรุปได้ว่าการช าระหนี้ กยศ. ซึ่งให้ระยะเวลาผ่อนช าระ 15 ปี ในความ
เป็นจริง ระยะเวลาของการช าระหนี้โดยเฉล่ีย 17 ปี และผู้กู้ประมาณ 20% ของผู้กู้ ท้ังหมดท่ี
ระยะเวลาส้ินสุดของการช าระหนี้ยืดออกไปถึง 21-22 ปี และเมื่อบังคับหนี้ถึงท่ีสุดจะบังคับได้ถึง 
90% จึงอาจสรุปได้ว่าโครงการ กยศ. มีหนี้เสียเพราะการบิดพล้ิวของผู้กู้ประมาณ 10% และมีอีก
ประมาณ 0.5% ท่ีเป็นหนี้สูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของผู้กู้  
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โดยท่ัวไปอาจกล่าวได้ว่าในระยะ 9 ปีของการด าเนินงานโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ของประเทศไทยประสบความส าเร็จได้ดีพอสมควร โครงการได้รับความนิยมจาก
นักเรียนนักศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งได้ช่วยสนองเป้าหมายของการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ 
ขณะเดียวกันโครงการช่วยอุดหนุนดอกเบ้ียเงินกู้ (โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรา 1% จากอัตราดอกเบี้ยใน
ราคาตลาด 4-5%) โดยรวมแล้วในแต่ละปีท่ีรัฐบาลปล่อยเงินกู้ออกไปปีละประมาณ 25,000 ล้านบาท 
นอกจากการอุดหนุนเพื่อเพิ่มโอกาสและความสะดวกในการศึกษาของผู้เรียนโดยไม่ให้เป็นภาระแก่
ครัวเรือนแล้ว รัฐอุดหนุนดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่าของเงินเท่ากับ 35% ของเงินปล่อยกู้ (คิดตามมูลค่า
ปัจจุบันของเงิน) และยังรับผิดชอบหนี้ สูญประมาณ 10 -12% ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอีก 3% รวมเป็นสัดส่วนท่ีรัฐอุดหนุนอีกท้ังส้ินประมาณ 50% ของเงินปล่อยกู้ 

นพรัตน์ ปิยะพงษ์ (2552) ศึกษาเรื่องความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา จากการค านวณอัตราคืนทุน (recovery ratio) ซึ่งค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของเงินท่ีต้อง
ช าระท้ังหมด (เงินต้นท่ีคาดว่าจะได้รับจริงและดอกเบี้ยท้ังหมด ซึ่งได้ค านวณหนี้สูญไว้ด้วยแล้ว) หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ แล้วหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินท่ีปล่อยกู้ท้ังหมดพบว่า อัตรา
การคืนทุนเท่ากับร้อยละ 29.41 แสดงว่าเงินท่ีปล่อยกู้ไป 100 บาท จะได้คืนกลับมาเพียง 29.41 บาท 
รัฐจะต้องอุดหนุนเงินหรือจัดสรรเงินงบประมาณให้ 70.59 บาท ท่ังนี้จ านวนเงินท่ี กยศ. ได้รับกลับคืน
มาในอัตราท่ีต่ า และจ านวนเงินท่ีรัฐบาลต้องอุดหนุนในอัตราท่ีสูงนี้ แสดงถึงความไม่ยั่งยืนทางการเงิน
ของ กยศ. หรือกล่าวได้ว่า กยศ. ไม่สามารถหมุนเวียนเงินทุนของตนเองได้ ต้องมีการพึ่งพาเงิน
งบประมาณจากรัฐบาลในทุกๆปี 

วุฒิพงศ์ จิตต้ังสกุล และคณะผู้วิจัย (2555) ศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
รายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วง 2539-2556 เงินให้
กู้ยืมต่อหัวของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีทิศทางท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉล่ียแล้ว
เติบโตร้อยละ 6 ต่อปี จากการวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อ (โดยภาพรวมของสินค้าและบริการ เนื่องจาก
เงินท่ีให้กู้ยืมไปนั้นครอบคลุมต้ังแต่ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียนและค่ าครองชีพด้วย) ร่วมกับอัตรา
การเจริญเติบโตท่ีแท้จริง (อัตราการขยายตัวของเงินให้กู้ยืมต่อหัวหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ) สามารถ
ประมาณการเงินให้กู้ยืมต่อหัวในช่วง 2557-2576 โดยขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4.45 ต่อปี ในปี 2576 
เงินให้กู้ยืมต่อหัวมีจ านวนท้ังส้ิน 113,392 บาท หากน าประมาณการเงินให้กู้ยืมต่อหัวมาคูณกับ
ประมาณการจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายพบว่าเงินให้กู้ยืมฯ ในช่วง 2557-2576 มี
อัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.6 ต่อปี โดยในปี 2576 เงินให้กู้ยืมฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 92,333 ล้าน
บาท 

ในส่วนการประมาณการภาระงบประมาณ ของกองทุนจะอาศัยการประมาณการสัดส่วน
งบประมาณจากเงินท่ีจะให้กู้ท้ังหมด โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าหลังปี 2547 เป็นต้นมาเริ่มมี



 38 

เงินสมทบเข้ากองทุนหรือผู้กู้จากกองทุนเริ่มทยอยคืนหนี้แก่กองทุนท าให้สัดส่วนภาระงบประมาณฯ 
ลดลงโดยตลอดเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งจากการประมาณการในช่วง 2557-2576 พบว่า สัดส่วนฯ 
ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดยจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 35.8 ในปี 2576 (โดยใช้วิธี Holt 
Method เป็นวิธีการประมาณการณ์ข้อมูลโดยอาศัยทิศทางจากข้อมูลในอดีตเป็นตัวช้ีน า) หากน า
ประมาณการสัดส่วนเงินงบประมาณข้างต้นมาประมาณภาระงบประมาณในช่วง 2557-2576 พบว่า 
มีทิศทางท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉล่ียร้อยละ 3.4 ต่อปี โดยในปี 2576 ภาระงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกองทุน กยศ. และ กรอ. มีค่าเท่ากับ 33,079 ล้านบาท 

สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และอารียา มนัสบุญเพิ่มพูน (2549) ศึกษาเรื่องการประเมินนโยบาย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การศึกษาผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของ กยศ. โดยใช้ข้อมูล
เชิงจุลภาคช้ีว่า การด าเนินการของกยศ.มีผลท าให้นักเรียนท่ีกู้ยืมจากกยศ.ท่ีมาจากครัวเรือนยากจน 
(รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีหรือต่ ากว่าระดับเส้นความยากจน) มีความต้ังใจท่ีจะศึกษา
ต่อเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะท่ี กยศ.ไม่ได้ส่งผลในการเพิ่มความต้ังใจท่ีจะศึกษาต่อแก่
กลุ่มผู้กู้ท่ีมีรายได้สูงกว่าระดับเส้นความยากจน  

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตว่า เกณฑ์รายได้ของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมจาก  
กยศ. ท่ีก าหนดให้สูงไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี เป็นเกณฑ์รายได้ท่ีน่าจะสูงเกินไป ซึ่งท าให้ กยศ.ไม่
สามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เนื่องจากผู้กู้ ท่ีมีรายได้ต่ า (ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยโดยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 13 จากจ านวนผู้กู้ท้ังหมด 

การท่ี กยศ. ก าหนดเงื่อนไขในการช าระหนี้ท่ีค่อนข้างผ่อนปรน ท าให้อัตราการช าระหนี้คืน
ของ กยศ. อยู่ในระดับต่ า ซึ่งหมายความว่า กยศ. จ าเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในสัดส่วนท่ี
สูง นอกจากนี้ การท่ี กยศ. ไม่มีกลไกติดตามการช าระหนี้ท่ีมีประสิทธิผลท าให้ กยศ. มีอัตราหนี้ค้าง
ช าระท่ีค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลให้อัตราการคืนทุนของกยศ. อยู่ในระดับต่ า และท าให้ กยศ. ไม่มีความ
ยั่งยืนทางการเงิน การเร่งรัดติดตามหนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ. ในช่วงต่อไป 

อัตราการค้างช าระหนี้ในระดับสูงดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามทวงหนี้ของ กยศ. ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่อความยั่งยืนของกยศ. อย่างไรก็ตามในช่วงหลัง กยศ.
ได้เริ่มด าเนินมาตรการต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้เช่น การประชาสัมพันธ์และจูงใจผ่านส่ือต่างๆ ให้ผู้
กู้มาช าระหนี้คืน การเย่ียมบ้านผู้ค้างช าระ และท่ีส าคัญคือการด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ท่ีไม่ มา
ช าระหนี้ตามก าหนด ซึ่งท าให้สัดส่วนของผู้ค้างช าระหนี้เริ่มลดลง 

เริงชัย ภาส าราญ (2553) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถึงแม้ว่าการ
ด าเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในช่วงเวลาท่ีผ่านมาจะไม่ประสบผลส าเร็จในการสร้าง
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ความเท่าเทียมในโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ท่ีเกิดจากความแตกต่างของฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้เรียนได้ อีกท้ังผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐและ
เอกชนเกิดการว่างงานและมีรายได้ต่ า จนไม่สามารถสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงของฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างอย่างชัดเจน แต่การอุดหนุนเงินงบประมาณไปท่ีตัวผู้เรียนนั้นเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ซึ่งได้ผลดีกับสถาบันอุดมศึกษาเอนชนท่ีมี
การสอบคัดเลือกไม่สูง แต่ส าหรับสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีรับจ านวนจ ากัด อ านาจซื้อท่ีเพิ่มข้ึนจาก
การได้รับเงินกู้ยืมไม่ได้ส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะการแข่งขันในการสอบ
คัดเลือกสูง เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงไม่แสดงบทบาทในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาประเภท
นี้แต่อย่างใด แต่เนื่องจากความเท่าเทียมกันในการรับผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณขาด
ความเป็นธรรม จากความไม่มีประสิทธิภาพของเกณฑ์คัดกรองผู้สมัคร จึงส่งผลต่อโอกาสในการเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 

การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือการให้เงินในลักษณะอื่นท่ีเป็นการสร้างความเสมอภาคของ
โอกาสทางการศึกษา ควรให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความเสมอภาคต้ังแต่เริ่มต้น
เข้าศึกษา และควรมีการส่งเสริมกับผู้ท่ีก าลังศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วย 

ในส่วนของการช าระหนี้ พบว่าผู้กู้ส่วนใหญ่ได้ช าระหนี้ให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ต่างมีความเต็มใจในการช าระคืน (Willingness to Repay) บทลงโทษ (Penalty) ทางกฎหมายไม่มี
ผลต่อการช าระหนี้ เนื่องจากมีบทลงโทษท่ีเบาเกินไป รัฐบาลไม่กล้าใช้มาตรการท่ีรุนแรงกับผู้ท่ีไม่
ช าระหนี้ เพราะอาจถูกมองว่ารังแกประชาชน อาจจะท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อความนิยมทาง
การเมืองได้ 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจยั 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 การวิเคราะห์ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์
ขั้นตอนส าหรับผู้กู้ยืม และการวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับจ านวนเงิน โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับผู้
กู้ยืมมีข้ันตอนอยู่ท้ังส้ิน 4 ข้ันตอน ดังนี้  

3.1.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา 
3.1.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3.1.3 จ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 
3.1.4 จ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปี 

และการวิเคราะห์ข้ันตอนส าหรับจ านวนเงิน มีข้ันตอนในอยู่ท้ังส้ิน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.2.1 เงินงบประมาณจากภาครัฐ 
3.2.2 จ านวนเงินท่ีให้กู้ยืม 
3.2.3 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืน 
3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
3.2.5 เงินกองทุน 

ตัวเลขหรือค่าท่ีใช้ในการค านวณโดยท่ัวไปอาจแบ่งได้เป็น  2 ประเภท คือ  ตัวแปร 
(Variables) หมายถึง ข้อมูลต่างๆท่ีเกิดขึ้นในระบบ กยศ. ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ตัวแปรอาจ
แปรผันไปตามกาลเวลา และมีความคลาดเคล่ือน โดยใน กยศ. มีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. จ านวนประชากรท่ีมีชีวิตท้ังหมด  (Lx,y) 

2. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่ละระดับการศึกษา  (TSe,y) 

3. จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาแต่ละช้ันปี  (Se,t,y) 

4. จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ท้ังหมด  (Be,y) 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายใหม่  (BNe,y) 

6. จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายเก่า  (BOe,y) 

7. จ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่อง (CBt,y) 

8. จ านวนคนท่ีส้ินสุดการกู้ทั้งหมด  (TELy) 
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9. จ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้  (My) 

10. จ านวนผู้กู้ท้ังหมดท่ีมาช าระหนี้  (TPPy) 

11. อัตราส่วนแต้มต่อระหว่างผู้มาช าระหนี้ต่อผู้ท่ีไม่มาต่อช าระหนี้ (ORt,m) 

12. จ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้  (PPt,m) 

13. จ านวนผู้กู้ท่ีพึ่งมามาช าระหนี้ (PPIt,m) 

14. เงินงบประมาณจากภาครัฐ  (GBy) 

15. จ านวนเงินท่ีกู้ท้ังหมด  (TLy) 

16. จ านวนเงินท่ีกู้  (Lt,y) 

17. เงินท่ีกู้เฉล่ียในแต่ละระดับการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  (LAe,c) 

18. เงินท่ีกู้เฉล่ียต่อคนในการกู้ต่อเนื่อง (LPe,c) 

19. ยอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนในแต่ละปี   (LAYy) 

20. จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้  (Pt,m) 

21. จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด  (TPy) 

22. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   (Ey) 

23. เงินกองทุน  (Cy) 

และค่าพารามิเตอร์ (Parameter) เป็นตัวเลขท่ีถูกก าหนดขึ้นมาจากผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นจาก
ในอดีต ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของการด าเนินการของ กยศ. โดยใน กยศ.มีค่าพารามิเตอร์ ท่ี
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา (ERe) 
2. อัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันการศึกษาในแต่ละระดับ

การศึกษา (URe,t) 

3. อัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา (GRe) 

4. อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา (BPEe) 
5. อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่แบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า 

(NPBe) 
6. อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าแบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า 

(OPBe) 

7. อัตราส่วนผู้กู้ท่ีกู้ต่อเนื่อง  (CBRt) 

8. อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  (GPTt,y) 
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9. ค่าแนวโน้มในการส าเร็จการศึกษา (TG ) 

10. อัตราส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ (PRt,m) 

11. อัตราการว่างงานของประเทศไทย (UNy) 

12. อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่/เก่า แต่ระดับการศึกษาของผู้กู้รายใหม่/เก่า ท้ังหมด  (LRc,e) 

13. อัตราส่วนของผู้กู้ ในแต่ละสาขาวิชา แบ่งตามระดับการศึกษา  (CRe,c) 

14. อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (LI)  

15. อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระในแต่ละปี  (Rt) 

16. อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระบวกด้วยดอกเบ้ียในแต่ละปี  (RIt) 

17. อัตราค่าปรับ  (FRt) 

18. อัตราดอกเบ้ีย  (IBt) 

19. อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   (ERy) 

20. อัตราดอกเบ้ียการลงทุน (Iy) 

ในท่ีนี้เพื่อประโยชน์และความเข้าใจในการวิเคราะห์การวิจัย ทางผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานใน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

1. ในระบบการกู้ยืมเงินจาก กยศ. เช่น เงินท่ีกู้ยืม เงินท่ีได้รับการช าระหนี้ จะพิจารณาเป็น
รายปีเท่านั้น 

2. ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษามีการซ้ าช้ันการศึกษาสูงสุดเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น  

3. นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
ก าหนดให้สามารถศึกษาได้สูงสุดท้ังหมด 6 ปีการศึกษา 

4. นักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. สามารถกู้ยืมเงินได้มากท่ีสุดเพียง 9 ปีการศึกษา
เท่านั้น  

5. เมื่อผู้กู้ไม่กู้ต่อเนื่องในปีนั้นๆ จะไม่สามารถกู้ได้อีกต่อไป 

6. ผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ และสามารถช าระหนี้คืนได้ท้ังหมดภายใน
ช่วงชีวิตของการท างาน 

7. ผู้กู้ส่วนหนึ่งท่ีหายไปจากระบบ อันมีสาเหตุมาจากเพราะ ผู้กู้ไม่สามารถหางานท าได้ ผู้กู้
ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้ และรวมถึงกรณีท่ีผู้กู้เสียชีวิต 



 43 

8. ผู้กู้ท่ีเริ่มช าระหนี้จะสมมติว่าจะต้องมีความสามารถในการช าระหนี้ และต้องช าระหนี้คืน
ตลอดทุกปีจนหมดหนี้ 

9. นักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. จะไม่สามารถผ่อนผันการช าระหนี้ได้ 

10. นักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. จะไม่สามารถช าระหนี้คืนท้ังหมดเพื่อปิด
บัญชีได้ 

11. หลังจากท่ี กยศ. ไม่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ จะไม่ได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ อีกต่อไป 

 

3.1 การวิเคราะห์ข้ันตอนส าหรับผู้กู้ยืม  

ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้อมูลทางประชากรต่างๆ เช่น จ านวนคนท่ีเกิด จ านวนคนท่ีตาย 
จ านวนคนท่ีย้ายถิ่นฐาน ล้วนแต่มีความส าคัญต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มให้ความส าคัญด้านประชากรหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีสาเหตุ
มาจากอัตราการเกิดท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลต้องด าเนิน
นโยบายการวางแผนครอบครัวเพื่อให้มีจ านวนประชากรท่ีเหมาะสม ข้อมูลอายุและเพศมีความส าคัญ
มากในการศึกษาทางด้านประชากร ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ อัตราเจริญพันธุ์ อัตราการตาย อัตรา
การย้ายถ่ิน อายุและเพศเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์เสมอ 

ในขั้นตอนแรกส าหรับการหาจ านวนผู้กู้ยืม ต้องท าการพยากรณ์ประชากรวัยเด็กในประเทศ
ไทย ซึ่งในท่ีนี้จะใช้ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้ท า
การพยากรณ์ประชากรไทยในปี พ.ศ.2553-2583 จากข้อจากข้อสมมติฐานภาวะเจริญพันธุ์ (Total 
Fertility Rates) ลดลงในระดับปานกลาง โดยเท่ากับ 1.62 ในช่วง 5 ปีแรก (2553-2558) หลังจาก
นั้นค่อยๆลดลงถึง 1.30 ในปี 2583 ข้อมูลประชากร ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนประชากร การย้าย
ถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากร การเกิด การตาย ภาวะเจริญพันธุ์ อายุคาดเฉล่ียแรกเกิดของคน
ไทย และตัวชี้วัดท่ีส าคัญด้านประชากร (ปรับปรุงข้อมูล 7 มีนาคม 2560) 

ในปัจจุบันพบว่าอัตราการเจริญพันธุ์รายอายุจะค่อยๆลดลงในแต่ละปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.
2555 และ พ.ศ.2556 ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก แบบแผนการแต่งงานของ
ประชากรไทย โดยเฉพาะประชากรหญิง มีแนวโน้มท่ีจะอยู่เป็นโสดมากขึ้น หรือหากแต่งงาน ก็แต่ง
เมื่ออายุมากขึ้น ในขณะท่ีประชากรชายบางส่วนท่ีหายไปเนื่องจากมีอัตราการตายสูงกว่าผู้หญิง และ
อีกส่วนหนึ่งคือชะลอการแต่งงาน หรือแต่งงานช้าลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางในชีวิต ส่งผลให้อัตรา
การเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลงต่ าลงเรื่อยๆ ประเทศไทยได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคต อัตราการ
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เกิดและอัตราการตายจะเท่ากัน แสดงว่าอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรจะต่ ากว่าศูนย์ หรือ จ านวน
ประชากรจะลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี จ านวนประชากรวัยสูงอายุมากกว่าวัยเด็ก  
 
ตารางที่ 3.1 อัตราการเจริญพันธ์รายอายุประจ าปี พ.ศ. 2554-2558 (ต่อพันคน) 

อายุ (ปี) 2554 2555 2556 2557 2558 

10-14 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 
15-19 53.4 53.4 47.9 47.9 44.8 
20-24 79.7 79.6 70.6 70.6 67.2 
25-29 80.6 81.3 74.9 74.9 73.4 
30-34 61.4 62.8 60.4 60.4 59.6 
35-39 28.6 29.7 29.6 29.6 29.8 
40-44 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 
45-50 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 
50+ - - - - - 

อัตราการเจริญพันธ์ุรวม 1.56 1.57 1.46 1.46 1.41 

 
แหล่งที่มา: สถิติสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ.2558 
 

อัตราการตายหรืออัตรามรณะ (Mortality rate) เป็นอีกหนึ่ งปัจจัยท่ีท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางประชากร ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขค่อนข้างสูงท าให้
จ านวนคนตายมีแนวโน้มลดน้องลง แต่บางครั้งจ านวนคนตายก็เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุมา
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในประเทศชิลี หรือสาเหตุมาจากอุบัติเหตุก็
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้อัตราการตายเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 

อัตราการตายในแต่ละช่วงอายุและเพศจะมีค่าไม่เท่ากัน โดยเฉพาะผู้ชายมีอัตราการตายท่ีสูง
กว่าผู้หญิงทุกกลุ่มอายุตลอดช่วงเวลา 40 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 15 -34 ท่ีอัตรา
การตายของผู้ชายสูงกว่าจนเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยทางชีววิทยาท่ีผู้ชายมีความเส่ียงมากกว่า
ผู้หญิง และเส่ียงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรง  
 หลังจากนั้นท าการพยากรณ์จ านวนนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย โดยแบ่งแต่ละระดับ
การศึกษา โดยใช้อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กท่ีได้เข้ารับการศึกษา อัตราส่วนการอยู่รอดในแต่ละ
ช้ันปี อัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา หลังจากนั้นพยากรณ์จ านวนนักเรียน
นักศึกษาท่ีจะมากู้ยืมเงินจาก กยศ. โดยเทียบกันตามระหว่างผู้กู้รายใหม่/ผู้กู้รายเก่าในแต่ละระดับ
การศึกษา และสุดท้ายคือจ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้หลังจากส าเร็จการศึกษามาแล้ว 2 ปี 
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ประชากรวัยเด็ก (Lx,y) 

มัธยมปลายเข้าใหม่

มัธยมปลายที่ลาออก

     มัธยมปลาย ท้ังหมด  (TSh,y) 

ปวท./ปวส. เข้าใหม่

ปวท./ปวส. ปีก่อนหน้า

      ปวท./ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษา

ปวท./ปวส. ที่ลาออก

        ปวท./ปวส. ทั้งหมด (TShv,y) 

ปวช. เข้าใหม่

ปวช. ที่ลาออก

      ปวช. ทั้งหมด  (TSv,y) 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี เข้าใหม่

อนุปริญญา/ปริญญาตรี. ปีก่อนหน้า

 อนุปร ิญญา/ปริญญาตร ี ที่ส าเร็จการศึกษา

อนุปริญญา/ปริญญาตรี ท่ีลาออก

อนุปริญญา/ปริญญาตรี ท้ังหมด (TSb,y) 

    มัธยมปลายที่กู้ กยศ.(Bh,y)          ปวช.ที่กู้ กยศ. (Bv,y) ปวท./ปวส.ที่กู้ กยศ.(Bhv,y) 

มัธยมปลายที่เลื่อนชั้นการศึกษา (URe,t)    ปวช. ที่เล ื่อนชั้นการศึกษา (URv,t) 

     ปวช. ที่ส าเร็จการศึกษา (GRv)   มัธยมปลายที่ส าเร็จการศึกษา (GRh) (GRhv) (GRb) 

ผู้กู้รายเก่า
(BOb,y) 

ผู้กู้รายใหม่
(BNb,y) 

ผู้กู้รายเก่า
(BOhv,y) 

ผู้กู้รายใหม่
(BNhv,y) 

ผู้กู้รายเก่า
(BOv,y) 

ผู้กู้รายใหม่
(BNv,y) 

ผู้กู้รายเก่า
(BOh,y) 

ผู้กู้รายใหม่
(BNh,y) 

     ผู้ที่ส้ินสุดการกู้ทั้งหมด
      - อัตราส่วนผู้กู้ที่กู้ต่อเนื่อง

(TELy) 

  ผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหนี้ในปีนี้
   - อัตราการส าเร ็จการศึกษา

(My) 
(GPTt,y) 

ผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมดจากปี
ก่อนหน้า

ผู้กู้ที่ช าระหนี้ครบหมดแล้ว

ผู้ครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมด

    ผู้มาช าระหนี้ตามช่วงเวลาต่างๆ
  - อัตราส่วนผู้มาช าระหนี้
  - อัตราว่างงาน 

(PRt,m) 

ผู้มาช าระหนี้ทั้งหมด (TPPy) 

หมายเหตุ:
- e หรือ education สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้
   - h คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายสามัญ 
   - v คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ 
   - hv  คือ ปวท./ปวส. 
   - b คือ ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
- y หรือ year คือปีการศึกษา
- m หรือ maturity คือ ปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี
- t คือ ปีที่มาช าระหน้ี 

   อนุปริญญา/ปริญญาตรีที่กู้ กยศ.(Bb,y) 

(PPt,m) 

(CBRt) 

(Uny) 

 

 
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับจ านวนผู้กู้ยืม 
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ในการวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับผู้กู้ยืมนั่น เริ่มแรกจากสัดส่วนของจ านวนประชากรวัยเด็กท่ี
จะสามารถเข้าศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ซึ่งจะถูกจัดเป็นนักเรียน
เข้าใหม่ ซึ่งในแต่ละปีจะรวมกับจ านวนนักเรียนท่ีได้รับเล่ือนช้ันการศึกษา และถูกหักออกด้วยจ านวน
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาและลาออก ดังนั้นจะได้จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ ปวช. ท้ังหมดในแต่ละปี  

ในท านองเดียวกันในระดับ ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี จะเริ่มจากสัดส่วนของ
จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีเข้าศึกษา
ต่อในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี ซึ่งจะถูกจัดเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ รวม
กับนักศึกษาในปีก่อนหน้า และหักออกด้วยจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและลาออก ดังนั้นจะได้
จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี ท้ังหมดในแต่ละปี  
 เมื่อได้จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา จากนั้นพิจารณาถึงสัดส่วนของ
จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินกับ กยศ. แบ่งเป็นแต่ละระดับการศึกษาและแบ่งเป็นผู้กู้รายใหม่
และผู้กู้รายเก่า ซึ่งในแต่ละปีจะต้องพิจารณาถึงจ านวนสัดส่วนของผู้กู้ท่ีกู้ยืมต่อเนื่อง หรือจ านวนผู้กู้ท่ี
ส้ินสุดการกู้ในปีนั้นๆ  
 จากนั้นจ านวนผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละรุ่นจะพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ท่ีส้ินสุดการกู้
ต่อเนื่องในแต่ละปีว่าจะส าเร็จการศึกษาในอีกแต่ละปี ซึ่งการครบก าหนดช าระหนี้ คือหลังส าเร็จ
การศึกษาและผ่านช่วงเวลาปลอดหนี้มาแล้ว 2 ปี 

 จากนั้นพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้ท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี 
เช่น เมื่อครบก าหนดช าระหนี้แล้ว จะมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีมาช าระหนี้ หลังจากนั้นเพิ่มเป็นร้อย
ละ 60 เป็นต้น ซึ่งจะถูกพยากรณ์โดยมีตัวแปรตามคือ อัตราส่วนระหว่างผู้มาช าระหนี้ต่อผู้ท่ีผิดนัด
ช าระหนี้ และตัวแปรต้นคือ ปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ ลอการิทึมธรรมชาติของปีท่ีมา
ช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ และอัตราการว่างงานของประเทศไทย 
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3.1.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา 
จ านวนนักเรียนนักศึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญท่ีสุดในการค านวณเงินในระบบกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมีความคลาดเคล่ือนสูงอีกด้วย เนื่องจากการให้ค านิยามของแต่ละ
หน่วยงานไม่เหมือนกัน เช่น จ านวนนักศึกษาท่ีรายงานคือจ านวนนักศึกษาตามหลักฐานทะเบียน ซึ่ง
นักศึกษาเหล่านั้นอาจเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน หรือไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือแม้แต่เป็น
นักศึกษาท่ีอยู่ในช่วงรับปริญญาก็ได้  

ซึ่งการค านวณใดๆการเกิดความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากความไม่ชัดเจนของนิยามและความ
คลาดเคล่ือนในข้อมูล โดยมีสถิตินักเรียนนักศึกษาท่ีรวบรวมมาท้ังหมดในปีการศึกษา 2555-2558 
ดังนี้ 
  
ตารางที่ 3.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2555-2558 
 

ระดับการศึกษา 2555 2556 2557 2558 

มัธยมปลาย 
    

มัธยมศึกษาปีที่ 4 (Sh,1,y) 518,362 506,885 459,545 453,041 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (Sh,2,y) 468,093 483,097 481,938 434,128 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Sh,3,y) 426,115 450,416 473,815 471,629 
รวม (TSh,y) 1,412,570 1,440,398 1,415,298 1,358,798 
ปวช. 

    
ปวช. ปีที่ 1 (Sv,1,y) 279,568 249,150 231,810 251,307 
ปวช. ปีที่ 2 (Sv,2,y) 218,503 215,072 201,462 188,278 
ปวช. ปีที่ 3 (Sv,3,y) 228,172 236,964 236,891 215,729 
รวม (TSv,y) 726,243 701,186 670,163 655,314 

ปวท./ปวส.  
    

ปวท./ปวส. (Shv,t,y) 308,116 301,362 299,547 331,713 
รวม (TShv,y) 308,116 301,362 299,547 331,713 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี (Sb,t,y)     
อนุปริญญา  323,380 316,288 312,770 344,377 
ปริญญาตรี  1,845,253 1,881,816 1,843,477 1,851,653 
รวม (TSb,y) 2,168,633 2,198,104 2,156,247 2,196,030 

 
แหล่งที่มา: สถิติการศึกษาฉบับย่อ ปีการศึกษา 2555-2558 และ 

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2558  
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โดยจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีจะพยากรณ์นั้นจะใช้อัตราส่วนท่ีเกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงใน
อดีตมาพยากรณ์จ านวนนักเรียนนักศึกษาในอนาคต เช่น อัตราส่วนของนักเรียนในสายสามัญและ
อาชีพเทียบกันกับจ านวนประชากรในอายุนั้นๆ อัตราการเรียนต่อ ปวท./ปวส. หรือ อนุปริญญา/
ปริญญาตรี อัตราการเล่ือนช้ันในแต่ละช้ันปี อัตราการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่เป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญอีกตัวหนึ่ง เพราะส่งผลถึง
จ านวนของผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. สถิติดังกล่าวจะได้มาจากรายงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีแจ้ง
เข้ามา ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคล่ือน หรือเกิดความเคล่ือนไหวในปีการศึกษานั้นๆ  อาทิเช่น นักศึกษา
ย้ายคณะ ขาดหายไปโดยไม่มีเหตุผล หรือการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 หรือ 4 ภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ซึ่งจะท าการประมาณจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ยุ่งยาก
ขึ้นไปอีก จ านวนนักเรียนนักศึกษาใหม่อาจจะค านวณคร่าวๆจากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
โดยใช้อัตราส่วนของนักเรียนเทียบกับจ านวนประชากรในอายุนั้นๆ 
 
ตารางที่ 3.3 สัดส่วนการเข้าศึกษาสายสามัญและอาชีพเทียบกันกับจ านวนประชากรในช่วงอายุนั้นๆ 
 

ประเภทการเข้าศึกษา 2556 2557 2558 เฉลี่ยร้อยละ 

สายสามัญ (ERh) 54.92 50.71 52.16 52.59 
สายอาชีพ (ERv) 26.68 24.19 25.34 25.41 
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 18.40 25.10 22.50 22.00 

แหล่งที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2558 
 

ตารางที่ 3.4 อัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวท./ปวส. และ อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
 

ประเภทการเข้าศึกษาต่อ 2557 2558 เฉลี่ยร้อยละ 
ปวท./ปวส. (ERhv) 23.30 27.80 25.55 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี (ERb) 66.50 67.50 67.00 
แพทยศาสตร์  
สัตวแพทยศาสตร์  
ทันตแพทยศาสตร์ 

0.64* 0.64* 0.64* 

ไม่ได้เข้ารับการศึกษาต่อ 9.56 4.06 6.81 

แหล่งที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 
หมายเหตุ: * ค่าประมาณส าหรับอัตราการเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์  
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ตารางที่ 3.5 สัดส่วนการเล่ือนช้ันการศึกษาในระดับมัธยมปลายและ ปวช.  
 

ประเภทการเลื่อนช้ันการศึกษา 
เลื่อนช้ันการศึกษา 

ร้อยละ 
ไม่ได้เลื่อนช้ันการศึกษา 

/ลาออกร้อยละ 
เลื่อนช้ันการศึกษาเป็น มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 2 (URh,1) 94.40 5.60 
เลื่อนช้ันการศึกษาเป็น มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 3 (URh,2) 96.70 3.30 
เลื่อนช้ันการศึกษาเป็น ปวช. ช้ันปีที่ 2 (URv,1) 77.10 22.90 
เลื่อนช้ันการศึกษาเป็น ปวช. ช้ันปีที่ 3 (URv,2) 99.51 0.49 

 
แหล่งที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 
 

จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้มาจากรายงานของสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ท่ีแจ้งเข้ามา ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคล่ือน อาทิเช่น การนับจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งยัง
ไม่รวมจ านวนนักศึกษาท่ีรอรับปริญญาบัตร  นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา อาจจะค านวณ
คร่าวๆจากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด โดยใช้ค่าเฉล่ียของจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.6 สัดส่วนการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 2555 2556 2557 
ส าเร็จการศึกษา  

เฉลี่ยร้อยละ 

ไม่ส าเร็จการศึกษา/ 
ซ้ าช้ันการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 

สามัญ (GRh) - 94.65 89.75 92.20 7.80 
สายอาชีพ (GRv) - 83.90 79.60 81.75 18.25 
ปวท./ปวส. (GRhv) 91.39 78.67 75.19 81.75 18.25 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี (GRb) 59.84 53.44 70.86 61.38 38.62 

 
แหล่งที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2558 
 

การค านวณหาจ านวนนักเรียนนักศึกษาเริ่มต้นจากจ านวนประชากรวัยเด็กในประเทศไทย 
และอัตราส่วนของประชากรท่ีเข้าศึกษาในแต่ระดับการศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะได้รับการเล่ือนช้ัน
เรียนในแต่ละปี แต่จะมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนท่ีได้ไม่ศึกษาต่อ หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับ
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มัธยมปลาย หรือ ปวช. แล้วไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปวท. หรือปวส. ท้ังหมดนี้จะใช้ข้อมูล
อัตราส่วนท่ีเกิดขึ้นจริง จากสถิติการศึกษาของประเทศไทยในอดีต ซึ่งก าหนดให้ 

Lx,y คือ จ านวนประชากรท่ีมีชีวิตท้ังหมด (Total life) อยู่ ณ อายุ x ปีในปีท่ี y 

TSe,y คือ จ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด (Total student) ในแต่ละระดับการศึกษาปีท่ี 

y 
Se,t,y คือ จ านวนนักเรียนนักศึกษา (Student) ในแต่ละระดับการศึกษาช้ันปีท่ี t ในปีท่ี y 

ERe  คือ อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กท่ีเข้ารับการศึกษา (Education rate) ในแต่ละ
ระดับการศึกษา  

URe,t 
 คือ อัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ันการศึกษา (Upgrade 

education) ในแต่ละระดับการศึกษา 

GRe  คือ อัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (Graduation rate) ในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

เมื่อ e (Education) สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

- h คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายสามัญ (Senior high school) 

- v  คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ (Vocational certificate)  

- hv คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
(High vocational certificate) 

- b คือ ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี (Bachelor degree)  

และ n คือจ านวนปีการศึกษาสูงสุดของแต่ละระดับการศึกษา โดยก าหนดให้มีการซ้ าช้ัน
การศึกษาสูงสุดคือ 1 ปีการศึกษา และสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
ก าหนดให้สามารถศึกษาได้สูงสุดท้ังหมด 6 ปีการศึกษา 

โดยสามารถหาจ านวนนักเรียนนักศึกษาแต่ละระดับการศึกษาท้ังหมด (Total student) ได้
จาก ผลรวมของจ านวนนักเรียนนักศึกษา (Student) ในแต่ละระดับช้ันการศึกษา ดังนี้ 

TSe,y = ∑ Se,t,y

t = n

t = 1

 

เมื่อ t = 1 หรือจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ในแต่ระดับการศึกษา โดยจ านวนนักเรียน
ท่ี เข้ า ศึ กษาระ ดับมั ธยม ศึกษาตอนปลาย (Senior high school)  และปวช . (Vocational 
certificate) สามารถค านวณได้จากค่าเฉล่ียของจ านวนประชากรท่ีมีชีวิต (Total life) ท่ีอายุเท่ากับ 
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15 ปีและ 16 ปี คูณกับอัตราส่วนของประชากรวัยเด็กท่ีเข้ารับการศึกษา (Education rate) ในระดับ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. 

Sh,1,y = ( L15,y + L16,y ) ERh  /  2  

Sv,1,y = ( L15,y + L16,y ) ERv /   2 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใหม่ในระดับ ปวส./ปวท. (High vocational certificate) และ
อนุปริญญา/ปริญญาตรี  (Bachelor degree) สามารถค านวณได้จากจ านวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับการศึกษาปวช. ช้ันปีท่ี 3 คูณกับอัตราส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษา (Graduation rate) ในแต่ละระดับการศึกษา และช้ันปีท่ี 4 หรืออีกความหมายหนึ่ง
คือจ านวนนักเรียนท่ีซ้ าช้ันการศึกษา ซึ่งท้ังหมดนั้นคูณกับอัตราส่วนของประชากรวัยเด็กท่ีเข้ารับ
การศึกษา (Education rate) ในระดับระดับปวส./ปวท. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

Shv,1,y = (Sv,3,y GRv + Sh,3,y GRh + Sv,4,y + Sh,4,y) ERhv  

Sb,1,y =(Sv,3,y GRv + Sh,3,y GRh + Sv,4,y + Sh,4,y) ERb 

ส าหรับจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการเล่ือนช้ันการศึกษา สามารถค านวณได้จากจ านวน
นักเรียนนักศึกษาในช่วงเวลาก่อนหน้า คูณกับอัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีจะได้รับการเล่ือนช้ัน
การศึกษา (Upgrade education) ในแต่ละระดับการศึกษา ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior 

high school) และจ านวนนักเรียนท่ีซ้ าช้ันการศึกษาในปีท่ี 4 หรือ t=4 จะคูณด้วย 1 ลบ อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา (Graduation rate) ดังนี้ 

Sh,2,y = Sh,1,y-1 URh,1 

Sh,3,y = Sh,2,y-1 URh,2 

Sh,4,y= Sh,3,y-1 (1-GRh)   

ส าหรับนั ก เรียน ในระดับการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) (Vocational 

certificate) และจ านวนนักเรียนท่ีซ้ าช้ันการศึกษาในปีท่ี 4 หรือ t=4 จะคูณด้วย 1 ลบ อัตราการ
ส าเร็จการศึกษา (Graduation rate) ดังนี้ 

Sv,2,y = Sv,1,y-1 URv,1 
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Sv,3,y = Sv,2,y-1 URv,2 

Sv,4,y= Sv,3,y-1 (1-GRv)   

ส าหรับนักศึกษาในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) (High vocational certificate) และจ านวนนักศึกษาท่ีซ้ าช้ันการศึกษาในปีท่ี 3

หรือ t=3 จะคูณด้วย 1 ลบ อัตราการส าเร็จการศึกษา (Graduation rate) ดังนี้ 

Shv,2,y = Shv,1,y-1 

Shv,3,y= 
Shv,2,y-1 (1-GRhv)   

ส าหรับนักศึกษาในระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปริญญาตรี (Bachelor degree) และจ านวน

นักศึกษาท่ีซ้ าช้ันการศึกษาในปี ท่ี 5 หรือ t=5 จะคูณด้วย 1 ลบ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
(Graduation rate) จะรวมเข้ากับจ านวนนักศึกษาในสาขาวิชา แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  
ทันตแพทยศาสตร์ ท่ีถูกก าหนดไว้ว่ามีสัดส่วนร้อยละ 0.64 ดังนี้ 

Sb,2,y = Sb,1,y-1  

Sb,3,y = Sb,2,y-1  

Sb,4,y = Sb,3,y-1  

Sb,5,y= 
Sb,4,y-1 ((1-GRb) + 0.0064)   

Sb,6,y= 
Sb,4,y-2 0.0064 
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3.1.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ในท่ีนี้เพื่อประโยชน์และความเข้าใจของการวิเคราะห์ในการวิจัย จึงต้ังสมมติฐานว่า 

1. ผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ และสามารถช าระหนี้คืนได้ท้ังหมดภายใน
ช่วงชีวิตของการท างาน  

2. ผู้กู้ส่วนหนึ่งท่ีหายไปจากระบบ อันมีสาเหตุมาจากเพราะ ผู้กู้ไม่สามารถหางานท าได้ ผู้กู้
ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้ และรวมถึงกรณีท่ีผู้กู้เสียชีวิต 

3. ผู้กู้ท่ีเริ่มช าระหนี้จะสมมติว่าจะต้องมีความสามารถในการช าระหนี้ และต้องช าระหนี้คืน
ตลอดทุกปีจนหมดหนี้ 

จ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า เมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาในระดับการศึกษาปี
นั้นๆ มีสัดส่วนดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.7 สัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนประชากรนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
นักเรียนนักศึกษา 

ที่กู้ยืม กยศ. ร้อยละ 
นักเรียนนักศึกษา 

ที่ไม่ได้กู้ยืม กยศ. ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (BPEh,y) 10.72 89.28 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (BPEv,y) 13.35 86.65 
ปวท./ปวส. (BPEhv,y) 28.63 71.37 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี (BPEb,y) 22.64 77.36 

รวม 18.84 81.16 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

 
ระดับการศึกษาท่ีอยู่ในเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่ใน

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปวท./ปวส. และ อนุปริญญา/ปริญญา
ตรี ท่ีอยู่ในสถาบันการศึกษาท้ังของรัฐบาลและเอกชน  

สภาพการด าเนินการของสถาบันการศึกษาเหล่านี้มีความแปรผันค่อนข้างสูง เนื่องจาก
คุณภาพของนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปนั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกัน โดย
สัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละระดับการศึกษา ใช้ค่าเฉล่ียของข้อมูลผู้กู้ในแต่ละระดับการศึกษา 2555-2556 
และจะให้มีค่าคงท่ีในปีต่อๆไปตลอดการค านวณ 
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ตารางที่ 3.8 สัดส่วนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า แบ่งตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
สัดส่วนผู้กู้รายใหม่ (NPBe)  

ร้อยละ 
สัดส่วนผู้กู้รายเก่า (OPBe)  

ร้อยละ 
รวม 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  55.18 44.82 100.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 43.71 56.29 100.00 

ปวท./ปวส. 24.78 75.22 100.00 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 10.11 91.01 100.00 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 
 

นอกเหนือจากนักเรียนในระดับ มัธยมปลาย และ ปวช. แล้ว ได้จัดจ าแนกกลุ่มสาขาวิชาใน
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีออกเป็น 6 กลุ่ม และ จ าแนกกลุ่มสาขาวิชาในระดับ ปวท./ปวส.
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ไดแก่ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ เกษตรศาสตร์ 
5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไดแก่ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัช

ศาสตร์ 
6. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ได้แก่ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชาใน ปวท./ปวส. 
1. กลุ่มสาขาวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการส่ือสาร ทัศนศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ พาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม 

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
สัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละสาขา ใช้ค่าเฉล่ียของข้อมูลแต่ละสาขาในปีการศึกษา 2555 -2556 

และจะให้มีค่าคงท่ีในปีต่อๆไปตลอดการค านวณ  
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ตารางที่ 3.9 สัดส่วนผู้กู้ในระดับ ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี ตามหลักสูตรการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 

ปวท./ปวส. 
- พาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ ศิลปะหัตกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรม
หรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ และ
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
- ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศน
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
9.08 

 
 

5.58 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
- สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
- ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เกษตรศาสตร์ 
- สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
- แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 
52.40 
2.89 
20.39 
2.33 
6.12 
0.94 

รวม 100.00 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556   
 

เมื่อได้จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาในแต่ละปีมาแล้ว จากนั้นต้องหา
จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ กยศ. โดยใช้อัตราส่วนในการกู้ของผู้กู้ในแต่ละระดับการศึกษาท้ังท่ี
เป็นผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า ซึ่งก าหนดให้  

Be,y คือ จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ท้ังหมด (Borrower) 

ในปีท่ี y 

BNe,y คือ จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายใหม่  (New 

borrower) ในปีท่ี y 

BOe,y คือ จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายเก่า (Old 

borrower) ในปีท่ี y 

BPEe คือ อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา 
(Borrower per education)  
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NPBe คือ อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่แบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และราย
เก่า (New borrower per total borrower) 

OPBe คือ อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าแบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และราย
เก่า (Old borrower per total borrower) 

สามารถค านวณหาจ านวนผู้กู้ (Borrower) ตามระดับการศึกษาได้จากจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมด (Total student) ในแต่ละระดับการศึกษา คูณกับอัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวน
นักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา (Borrower per education) ดังนี้ 

Be,y= TSe,y  BPEe 

จากนั้นสามารถหาจ านวนผู้กู้รายใหม่ (New borrower) ตามระดับการศึกษาได้จาก จ านวน
ผู้กู้  (Borrower) ตามระดับการศึกษาท้ังหมด คูณกับอัตราส่วนผู้กู้รายใหม่แบ่งตามแต่ละระดับ
การศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า (New borrower per total borrower) ดังนี้ 

NBe,y= Be,y  NPBe 

สามารถหาจ านวนผู้กู้รายเก่า (Old borrower) ตามระดับการศึกษาได้จาก จ านวนผู้กู้
(Borrower) ตามระดับการศึกษาท้ังหมด คูณกับอัตราส่วนผู้กู้รายเก่าแบ่งตามแต่ละระดับการศึกษา
เทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า (Old borrower per total borrower) เช่นกันดังนี้ 

BOe,y= Be,y  OPBe 

ในการวิจัยนี้ได้ต้ังข้อสมมติฐานในการประมาณการณ์ค่าตัวเลขต่างๆ เพื่อประโยชน์และความ
เข้าใจของการวิเคราะห์ การกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อผู้กู้ไม่กู้ต่อเนื่องในปีนั้นๆ จะไม่
สามารถกู้ได้อีกต่อไป ซึ่งในความเป็นจริง ผู้กู้สามารถหยุดกู้และกู้ต่อได้ ถ้ายังอยู่ในเงื่อนไขของกองทุน 
และก าหนดให ้

CBt,y คือ จ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower) ในครั้งท่ี t ในปีท่ี y 

CBRt คือ อัตราส่วนผู้กู้ท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower rate) ท้ังหมด t ปี  

TELy คือ จ านวนคนท่ีส้ินสุดการกู้ทั้งหมด (Total end of borrower) ในปีท่ี y 

ส าหรับอัตราส่วนผู้กู้ ท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower rate) ค านวณจากจ านวนผู้กู้
ท้ังหมดในปีการศึกษา 2555 ลบด้วยจ านวนผู้กู้รายเก่าในปีการศึกษา 2556 ท้ังหมดหารด้วยจ านวนผู้
กู้ท้ังหมดในปีการศึกษา 2555 หรือก็คือ (866,302-628,765)/866,303 = 0.7258 หรือก็คือว่ามีผู้ท่ี
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จะกู้ต่อเนื่องร้อยละ 72.58 ของผู้กู้ท้ังหมดในปีก่อนหน้า ในทางกลับกันจะมีผู้กู้ท่ีส้ินสุดการกู้ร้อยละ 
27.42 ซึ่งอัตราส่วนผู้กู้ท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower rate) ในแต่ละปีจะถูกค านวณด้วยการ
คูณทบต้นไปเรื่อยๆ และถูกปรับค่าให้มีอัตราส่วนการกู้ต่อเนื่องรวมทั้งหมดแล้วเท่ากับ 100% 

จ านวนผู้กู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower) ในปีแรกหรือเมื่อ t = 1 จะมีค่าเท่ากับจ านวน
ผู้กู้รายใหม่ท้ังหมด (Total new borrower) ดังนี้ 

CB1,y = ( BNh,y + BNv,y + BNhv,y + BNb,y ) 

ส าหรับจ านวนผู้กู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower) ในปีถัดๆไป หรือเมื่อ t > 1 สามารถ

ค านวณได้จากจ านวนผู้กู้รายเก่าท้ังหมด (Total old borrower) คูณกับอัตราส่วนผู้กู้ต่อเนื่อง 

(Continuous borrower rate) ในปีนั้นๆดังนี้ 

CBt,y = CBRt ( BOh,y + BOv,y + BOhv,y + BOb,y ) 

และจ านวนผู้กู้ท่ีส้ินสุดการกู้ต่อเนื่องท้ังหมด (Total end of borrower) ในแต่ละปี สามารถ

ค านวณได้จากผลรวมของจ านวนผู้กู้ท่ีส้ินสุดการกู้ (End of borrower) ในแต่ละครั้ง ในปีนั้นๆ ดังนี้ 

TELy = ∑  ( CBt,y - CBt+1,y+1 )

t = 9

t = 1

 

 
3.1.3 จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ครบก าหนดช าระหนี้ 

 เมื่อนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ กยศ. เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะมีระยะเวลาปลอดหนี้ท้ังหมด 2 ปี
เมื่อครบระยะเวลาปลอดหนี้แล้วจะต้องเริ่มมาชะระหนี้ท่ีกู้ยืมไปในอัตราส่วนตามท่ี กยศ. ก าหนดไว้ 
ท้ังนักเรียนนักศึกษาท่ีศึกษาต่อหรือไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปวท. หรือปวส. ก็ตาม ซึ่ง
ก าหนดให้ 

GPTt,y คือ อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (Graduation per 

time) ในอีก t ปี ในปีท่ี y 

My คือ จ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ (Maturity) ในปีท่ี y 

TG  คือ ค่าแนวโน้มในการส าเร็จการศึกษา (Trend of Graduation) ภายใน 1 ปี 

ส าหรับ y < 2556  หรือปีการศึกษาท่ีน้อยกว่า 2556 สามารถค านวณหาอัตราส่วนของ
จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (Graduation per time) ในอีก 1 ปีได้ โดยน าอัตราส่วน
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ในการส าเร็จการศึกษาปีถัดไปคูณกับ 1 บวกกับ ค่าแนวโน้มในการส าเร็จการศึกษา (Trend of 
Graduation) ซึ่งค่าท่ีได้เมื่อรวมกับอัตราส่วนท่ีจะส าเร็จการศึกษาในอีกแต่ละปีต่างๆ จะมีค่าเกิน 
100% จึงต้องปรับให้อยู่ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม  

GPT1,y = GPT1,y+1 ( 1 + TG  ) 

ในกรณีท่ี y > 2556 หรือปี พ.ศ.มากกว่า 2556 ก าหนดให้ไม่มีการปรับค่าแนวโน้มในการ

ส าเร็จการศึกษา หรือก็คืออัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจะเท่ากันหมดทุก

ปีการศึกษา 

โดยท่ีจ านวนผู้กู้ ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ (Maturity) สามารถค านวณได้จาก ผลรวมของ

จ านวนคนท่ีส้ินสุดการกู้ท้ังหมด (Total end of borrower) ในปีท่ี y คูณกับอัตราส่วนของจ านวน

นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (Graduation per time) ในปีท่ี t = i + 1 - y โดยมีช่วงเวลาการ

ผ่อนผันการช าระหนี้คือ 2 ปีหลังการส าเร็จการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงเริ่มนับต้ังแต่ y = y - 11 ถึง 

y = y - 3  ดังนี้ 

My= ∑(TELy=i  GPTt=i+1-y, y=i)

i = y-3

i = y-11

 

ผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ จะต้องเป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษามาแล้วเป็นเวลา 2 
ปี นับจากปีท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบเวลาปลอดหนี้)  

โดยจะพิจารณาเพียงแค่ สัดส่วนของจ านวนคนท่ีส าเร็จการศึกษาในอีก 8 ปี เพราะจ านวนปี
ท่ีผู้กู้สามารถกู้ได้มากท่ีสุดก็คือ 9 ปี และค านวณสัดส่วนของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี โดยการใช้
ค่าเฉล่ียจากสัดส่วนของผู้กู้ตามระดับการศึกษา โดยการเฉล่ียล าดับช้ันปีให้เท่ากันทุกช้ันปี  
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ตารางที่ 3.10 สัดส่วนจ านวนคนท่ีส าเร็จการศึกษาส าหรับผู้กู้ท้ังหมดในปีการศึกษา 2556 
 

ระดับการศึกษา/สัดส่วนการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ ภายในปีน้ี ภายใน 2 ปี ภายใน 3 ปี ภายใน 4 ปี ภายใน 5 ป ี ภายใน 6 ปี ภายใน 7 ป ี ภายใน 8 ป ี ภายใน 9 ปี 

มัธยมปลายปีที่ 4 6.05 - - 0.41 0.03 1.15 0.21 2.25 0.87 0.02 
มัธยมปลายปีที่ 5 6.05 - 0.44 0.03 1.22 0.22 3.17 0.01 0.02 - 

มัธยมปลายปีที่ 6 6.05 0.45 0.04 1.26 0.23 2.46 0.95 0.02 - - 

มัธยมปลายที่จบช้ากว่า 1 ปี   0.05 - - - - - - - - 
ปวช. ปีที่ 1 3.78 - - 0.19 0.04 0.61 - 1.18 0.46 - 
ปวช. ปีที่ 2 3.78 - 0.25 0.05 0.79 0.14 1.53 0.59 - - 

ปวช. ปีที่ 3 3.78 0.25 0.05 0.79 0.14 1.54 0.59 - - - 

ปวช. ที่จบช้ากว่า 1 ปี  0.05 - - - - - - - - 

ปวท./ปวส. ปีที่ 1 5.19 - 4.24 0.63 - - - - - - 
ปวท./ปวส. ปีที่ 2 5.19 4.24 0.77 - - - - - - - 
ปวท./ปวส. ที่จบช้ากว่า 1 ปี  0.77 - - - - - - - - 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปีที่ 1 14.9 - - - 9.13 3.52 0.07 0.02 - - 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปีที่ 2 14.9 - - 9.13 3.52 0.07 0.02 - - - 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปีที่ 3 14.9 - 9.13 3.52 0.07 0.02 - - - - 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี ปีที่ 4 14.9 9.13 3.52 0.07 0.02 - - - - - 
อนุปริญญา/ปริญญาตรีที่จบช้ากว่า 1 ปี  3.52 - - - - - - - - 

สาขาวิชาแพทย์ ปีที่ 5 0.11 
 

0.07 0.02 - - - - - - 

สาขาวิชาแพทย์ ปีที่ 6 0.11 0.07 0.02 - - - - - - - 

รวม (GPTt,2556) 100 18.51 18.51 16.10 15.18 9.74 6.55 4.07 1.35 0.02 

แหล่งที่มา: จากการค านวณ
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3.1.4 จ านวนคนที่มาช าระหนี้ 
จ านวนคนท่ีมาช าระในแต่ละปี จะใช้ข้อมูลทางสถิติจาก รายงานในรายงานประจ าปีกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2552 ซึ่งแสดงให้เห็นจ านวนผู้ท่ีครบก าหนดช าระให้แต่ละปี และร้อยละ
ของผู้มาช าระในแต่ละปี ซึ่งข้อมูลมีลักษณะเป็นตารางสามเหล่ียม (Triangle) ท าให้มีจ านวนข้อมูลท่ี
ขาดหายไป (Missing data) ไม่ เท่ ากัน  มี ค่ าอยู่ ระหว่าง 0 ถึ ง  1 ไม่ มี คุณสมบั ติการสะสม 
(Cumulative) และไม่ใช่เส้นตรง (Non-linear) จะใช้แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลระยะยาว
พยากรณ์สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ (Multi-level model for longitudinal data predictive 
debt proportion triangle) 

จ านวนคนท่ีมาช าระในแต่ละปีจะใช้ข้อมูลทางสถิติจากรายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 2552 โดยในแต่ละแถวจะแสดงจ านวนผู้ท่ีครบก าหนดช าระให้แต่ละปี ซึ่งก็คือผู้ท่ี
ส าเร็จการศึกษามาแล้ว 2 ปี และอัตราการว่างงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
ตารางที่ 3.11 สัดส่วนจ านวนคนท่ีมาช าระในปีการศึกษา 2542-2552 
 
รุ่น 
(C
oh
ort
) 

ปีที่ 
ครบช าระ 

(i) 

อัตรา
การ

ว่างงาน 

จ านวนผู้
ถึง

ก าหนด
ช าระ 

สัดส่วนของจ านวนคนที่มาช าระหนี้ในแต่ละปี (j) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39 2542(1) 4.36 21,466 15.93 68.18 76.84 81.00 82.85 85.56 88.58 89.77 88.59 88.91 90.46 

40 2543(2) 4.19 72,408 38.92 74.83 76.80 79.15 79.87 82.66 87.79 87.46 87.71 88.81 
 

41 2544(3) 3.32 141,309 41.21 66.60 72.00 73.22 73.65 80.05 84.84 65.45 86.34 
  

42 2545(4) 2.40 211,105 40.30 61.01 66.21 67.28 68.36 75.49 80.20 82.69 
   

43 2546(5) 2.16 228,215 39.19 58.78 61.06 62.63 63.62 70.79 76.55 
    

44 2547(6) 2.07 246,982 41.13 62.94 65.31 66.61 67.83 75.08 
     

45 2548(7) 1.83 279,882 39.34 60.38 65.00 66.69 68.17 
      

46 2549(8) 1.51 276,640 45.89 66.39 68.91 70.24 
       

47 2550(9) 1.38 261,824 57.80 74.05 73.31 
        

48 2551(10) 1.38 268,176 50.53 70.13 
         

49 2552(11) 1.49 211,766 50.47 
          

 

แหล่งที่มา: สัดส่วนของจ านวนคนท่ีมาช าระหนี้มาจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (2552) หน้า 45 และอัตราการว่างงานมาจากเครื่องช้ีเศรษฐกิจมหภาคของไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (2560) 
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สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ (Debt payment proportion triangle) แสดงร้อยละของ

ผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีหลังครบก าหนดช าระหนี้ โดยในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นรุ่น (Cohort) ท่ีครบ
ก าหนดช าระหนี้ในปีนั้นๆ ข้อมูลท่ีปรากฏในแต่ละแถวคือสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีหลังจาก
ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ และสามารถใช้ได้กับการช าระหนี้ท่ีมีการช าระเป็นหลายงวด  

เมื่อก าหนดให้ 𝑦𝑖,𝑗 คือสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 𝑖 (Incurral years) 
และปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนด 𝑗 (Development years) โดยท่ี 𝑡 คือจ านวนข้อมูลท้ังหมด
จนถึงปีปัจจุบัน ℎ คือ จ านวนปีท่ีจะพยากรณ์ไปข้างหน้า (Forecasting horizon) โดยก าหนดให้ 𝑖 =
1, 2, … , 𝑡 ;  𝑗 = 1,2,… , 𝑡 ;และ ℎ = 1,2, … , ℎ ซึ่ง 𝑦𝑖,𝑗 จะรวมจ านวนผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วด้วย และ
ส าหรับในการค านวณ เงินส ารอง (Loss reserve) ในประกันวินาศภัย 𝐷𝑖,𝑗 คือข้อมูลสะสม 
(Cumulative data) ในต้ังแต่ปีพัฒนาท่ี 1 ถึง 𝑗  

 
ตารางที่ 3.12 สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ (Payment proportion triangle) 

 
 1 2 ⋯ 𝑡 − 1 𝑡 𝑡 + 1 𝑡 + 2 ⋯ 𝑡 + ℎ − 1 𝑡 + ℎ 

1 𝑦1,1 𝑦1,2 ⋯ 𝑦1,𝑡−1 𝑦1,𝑡 𝑦1,𝑡+1 𝑦1,𝑡+2 ⋯ 𝑦1,𝑡+ℎ−1 𝑦1,𝑡+ℎ 

2 𝑦2,1 𝑦2,2  𝑦2,𝑡−1 𝑦2,𝑡 𝑦2,𝑡+1 ⋯  𝑦2,𝑡+ℎ−1  

⋮ ⋮          

𝑡 − 1 𝑦𝑡−1,1 𝑦𝑡−1,2         

𝑡 𝑦𝑡,1 𝑦𝑡,2         

𝑡 + 1 𝑦𝑡+1,1 𝑦𝑡+1,2         

𝑡 +2 𝑦𝑡+2,1 ⋮         

⋮ ⋮          

𝑡 + ℎ − 1 𝑦𝑡+ℎ−1,1 𝑦𝑡+ℎ−1,2         

𝑡 + ℎ 𝑦𝑡+ℎ,1          

 
สัดส่วนของจ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปีมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมเป็นข้อมูลระยะยาว มี

จ านวนข้อมูลสูญหายไม่เท่ากันในแต่ละแถว มีคุณสมบัติหลายประการดังนี้  

1. 𝑦𝑖,𝑗 ≥ 0 ก็ต่อเมื่อ 𝑗 ≤ 𝑖 และในทางกลับกันถ้า 𝑗 > 𝑖 จะได้ว่า 𝑦𝑖,𝑗 = 0   

2. ข้อมูลในแต่ละ 𝑖 และ 𝑗 มีค่าสูงสุดและต่ าสุด (Upper and lower asymptote) คือ 0 และ 
1 หรือ 0 ≤ 𝑦𝑖,𝑗 ≤ 1 

3. ไม่มีคุณสมบัติการสะสม (Cumulative) หรือ 𝐷𝑖,𝑛 ≠ 𝑦𝑖,1 + 𝑦𝑖,2 + 𝑦𝑖,3 +⋯+ 𝑦𝑖,𝑛 

Development year (j) 

Inc
ur

ra
l y

ea
rs 

(i) 
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4. มีคุณสมบัติไม่ใช่เส้นตรง (Non-linear) ข้อมูลจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีแรกๆ และ
ในปีต่อๆไปจะค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าลงและคงท่ีในท่ีสุด ซึ่งในบางปีอาจมีค่าลดน้อยลง  เมื่อ
ก าหนดให ้∆𝑦𝑖,𝑗 = 𝑦𝑖,𝑗 − 𝑦𝑖,𝑗−1 จะได้ว่า lim

𝑗→∞
∆𝑦𝑖,𝑗 = 0 

โดยปกติแล้วการพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมจะใช้เทคนิควิธีการค านวณในการ
ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย  ( Non-life insurance)  เ ช่ น  Chain-ladder method (Verrall, 2000), 
Lognormal model (Frees, 2010), Hoerl curve (England and Verrall, 2002, Frees, 2010), 
Poisson Models (Frees, 2010), Negative Binomial Model (Verrall, 2000), แ ล ะ  Mack 
model (Mack, 1993) ดังนี้ 

Chain-ladder method เป็นเทคนิควิธีที่จะก าหนดสมมติฐานคือให้ลักษณะของข้อมูลในแต่
ละปีท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกันหมด (Equal incurral years effect) และเป็นเทคนิควิธีง่ายท่ีสุดใน
การพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นสามเหล่ียม แต่อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวจะใช้ค่าพารามิเตอร์เป็น
จ านวนมาก อีกท้ังข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี (Incremental data) ส่วนใหญ่มีลักษณะเบ้ขวาจึงไม่ตรง
กับความเป็นจริง 

Lognormal model และ Hoerl curve สามารถใช้ได้กับข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ท่ีมี
ลักษณะเบ้ขวา แต่จากเงื่อนไขของสามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ ท่ีไม่มีคุณสมบัติการสะสม และมี
ลักษณะไม่ใช่เส้นตรง ฉะนั้นการใช้แบบจ าลองดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับข้อมูลดังกล่าว 

จากข้างต้นจะเห็นว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมสามารถใช้ Chain-ladder method,  
Lognormal model, Hoerl curve หรือ Mack model ในการพยากรณ์ได้ แต่เนื่องจากสามเหล่ียม
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ท่ีมีคุณสมบัติหลายประการท่ีท าให้ไม่สามารถใช้แบบจ าลองดังกล่าวได้ คือ ข้อมูล
มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 (0 ≤ 𝑦𝑖,𝑗 ≤ 1) แบบจ าลองท่ีกล่าวมาอาจท าให้ค่าพยากรณ์ท่ีได้มีค่ามากกว่า 1 
และแบบจ าลองดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ดีกับข้อมูลท่ีไม่มีคุณสมบัติการสะสม หรือ 𝐷𝑖,𝑗 ≠ 𝑦𝑖,1 + 𝑦𝑖,2 +
𝑦𝑖,3 +⋯+ 𝑦𝑖,𝑗 

เนื่องด้วยคุณสมบัติไม่ใช่เส้นตรง ไม่สามารถใช้การถดถอยเชิงเส้นได้ อีกท้ังด้วยการท่ีจ านวน
ข้อมูลสูญหายมีไม่เท่ากันในแต่ละรุ่น การใช้แบบจ าลองเพื่อพยากรณ์ข้อมูลท่ีมีลักษณะไม่ใช่เส้นตรง 
อย่างเช่น Latent growth curve model ซึ่งเป็นแบบจ าลองท่ีใช้พยากรณ์ตัวแปรตามท่ีมีลักษณะ
ไม่ใช่เส้นตรงได้เป็นอย่างดี โดยจะใช้อิทธิพลแฝงของข้อมูลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปีมาพยากรณ์ แต่
เนื่องจากจ านวนข้อมูลสูญหายมีไม่เท่ากันจึงไม่สามารถใช้แบบจ าลองดังกล่าวได้ ท้ังนี้ Latent 
growth curve model ถือว่าเป็นกรณี เฉพาะของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
equation model: SEM) เป็นแบบจ าลองท่ีใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีหลายกลุ่มเช่นเดียวกับการ
วิเคราะห์พหุระดับ (Multi-level analysis) แต่จะใช้ปัจจัยแฝง (Latent factors) ของตัวแปรแต่ละ
ตัวในแต่ละกลุ่ม แบบจ าลองดังกล่าวมีความยืดหยุ่นสูง แต่มีข้อจ ากัดคือข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะต้องมี
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จ านวนเท่ากันหรือไม่มีข้อมูลสูญหาย แต่สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ จะมีจ านวนข้อมูลในแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากันจึงไม่สามารถใช้แบบจ าลองดังกล่าวได้ ท้ังนี้การวิเคราะห์พหุระดับส าหรับข้อมูลระยะ
ยาวไม่ได้ใช้ตัวแปรแฝงในแบบจ าลองแต่ สามารถใช้ได้ดีกับข้อมูลสูญหาย โดยท่ีในระดับท่ี 1 อาจจะมี
จ านวนแถวของข้อมูลไม่เท่ากันก็ย่อมได้ (Curran, 2003) ท าให้น่าจะน าแบบจ าลองวิเคราะห์พหุ
ระดับส าหรับข้อมูลระยะยาวมาใช้กับสามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ได้ดี 

แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลระยะยาวพยากรณ์สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ มี
ลักษณะไม่ใช่เส้นตรง พัฒนาจากการประยุกต์จาก Hoerl curve โดยการก าหนดให้มีตัวแปรพยากรณ์ 
ได้แก่ ปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ หรือ 𝑗 และลอการิทึมธรรมชาติของปีท่ีมาช าระหนี้
หลังครบก าหนดช าระหนี้ หรือ 𝑙𝑛 (𝑗) และตัวแปรต้นอื่นๆท่ีมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการมาช าระหนี้
ในแต่ละปีท่ีพัฒนา 

เนื่องจากสามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ มีการแบ่งข้อมูลตามแต่ละรุ่น และจ านวนข้อมูลใน
แต่ละรุ่นมีไม่เท่ากัน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ได้โดยการใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ส าหรับข้อมูล
ระยะยาว โดยตัวแปรพยากรณ์มีโครงสร้างเป็นระดับลดหล่ัน (Hierarchical)  ระดับท่ีหนึ่งคือปีท่ี
พัฒนาจะซ้อนอยู่ในระดับท่ีสองคือปีท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้แต่ละรุ่นหรือแต่ละปีท่ีเกิดขึ้นจะมีสมการแตกต่าง
กันไป ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ถดถอยก าลังสองน้อยสุดท่ีก าหนดให้สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือ

ค่า 𝛽 เป็นค่าคงท่ี แต่ในแบบจ าลองพหุระดับจะก าหนดให้สัมประสิทธิ์การถดถอยหรือค่า 𝛽 เป็นตัว

แปรสุ่ม และระบุตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 2 เพื่อพยากรณ์ค่า 𝛽 ท่ีเป็นตัวแปรสุ่มในระดับท่ี 1 เช่น 
สัดส่วนผู้กู้ในกลุ่มต่างๆ หรือลักษณะเฉพาะในรุ่นนั้นๆ จะท าให้แบบจ าลองมีความแม่นย าและมีความ
ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในระดับท่ีสอง (𝛾) ไปพร้อมกัน 
การประมาณค่าในแบบจ าลองพหุระดับใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบผสม (Linear 
mixed effect model)  ใช้หลักการสัมประสิทธิ์แบบสุ่ม (Random coefficient estimation) และ
การประมาณค่าโดยวิธีของเบส์ (Bayesian estimation) ตัวอย่างวิธีการประมาณค่าท่ีใช้กัน
แพร่หลายได้แก่ Hierarchical linear model (HLM) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Raudenbush & Bryk 
ซึ่งจะให้ผลการวิเคราะห์พหุระดับท่ีมีความคงเส้นคงวาและน่าเช่ือถือมากกว่าวิธีก าลังสองน้อยสุด 
(Raudenbush and Bryk, 1986, 2002, Kanjanawasee, 1989)  

สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ เป็นข้อมูลระยะยาว ท่ีมีค่าสูงสุดและต่ าสุด คือ 0 และ 1 
ก าหนดให้ตัวแปรตามคืออัตราส่วนแต้มต่อ เพื่อควบคุมให้ตัวแปรตามมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ซึ่งเป็น
สัดส่วนระหว่างผู้มาช าระกับผู้ท่ีไม่มาช าระ ดังนี้ 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 =
𝑦𝑖,𝑗

1 − 𝑦𝑖,𝑗
 

ก าหนดใหสั้มประสิทธิ์การถดถอย หรือค่า 𝛽𝑖,𝑘 เป็นตัวแปรสุ่ม และก าหนดตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
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𝑋𝑖,𝑘  คือ ตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 1 (level 1)  
𝑍𝑘,𝑚  คือ ตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 2 (level 2)  
𝑘 คือ จ านวนตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดในระดับท่ี 1 (level 1) โดยท่ี 𝑘 = 0,1,2,3,…  

𝑚 คือ จ านวนตัวแปรพยากรณ์ท้ังหมดในระดับท่ี 2 (level 2) โดยท่ี 𝑚 = 0,1,2,3,…  
𝛽𝑖,𝑘 คือ ค่าเฉล่ียของสัมประสิทธิ์ถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 และ 

𝑋𝑖,𝑘 
𝛾𝑘,𝑚  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่าง 𝑋𝑖,𝑘 และ 𝑍𝑘,ℎ 

𝜀𝑖,𝑗  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของ 𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 ก าหนดให้มีการแจกแจงปกติ 
𝑢𝑖,𝑘  คือ ค่าความคลาดเคล่ือนของ 𝛽𝑖,𝑘 ก าหนดให้มีการแจกแจงปกติ ดังนี้ 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝛽𝑖,0 + 𝛽𝑖,1 𝑗 + 𝛽𝑖,2  𝑙𝑛(𝑗) +∑𝛽𝑖,𝑘
𝑘=3

𝑋𝑖,𝑘−2 + 𝜀𝑖,𝑗  

𝛽𝑖,𝑘 = 𝛾𝑘,0 + ∑ 𝛾𝑘,𝑚
𝑚=1

𝑍𝑘,𝑚 + 𝑢𝑖.𝑘  

จากนั้นใช้วิธีก าลังสองน้อยสุดจะได้ค่าประมาณความชันท่ีสังเกตได้ (Observed slope) 
จากนั้นค านวณค่าความเท่ียง (Reliability) เป็นตัวบ่งบอกถึงความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของผล
การวิเคราะห์ค่าประมาณ 𝛽𝑖,𝑘 ค่าความเท่ียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนของข้อมูล ซึ่งสามารถ
ประมาณค่าได้ดังนี้ 

𝑤𝑖,𝑘 = 
𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖,𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝛽𝑖,𝑘) + 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖,𝑘 )
 

การประมาณค่าความชันจะใช้วิธีการของเบส์มาช่วยประมาณค่าพารามิเตอร์ จะใช้ผลรวม
ถ่วงน้ าหนักด้วยค่าความเท่ียง โดยวิธีก าลังสองน้อยสุดหรือก็คือค่าพยากรณ์ค่าไหนท่ีมีความแปรปรวน
น้อยก็จะถูกถ่วงน้ าหนักมาก ในขณะท่ีค่าพยากรณ์ค่าไหนมีความแปรปรวนสูงก็จะถูกถ่วงน้ าหนักน้อย 
ซึ่งแตกต่างจากวิธี OLS ท่ีจะถ่วงน้ าหนักให้เท่ากันทุกค่าพยากรณ์ ค่าท่ีได้จะมีความน่าเช่ือถือมากกว่า
วิธี OLS แบบเดิม  

วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตัวโดยการถ่วงน้ าหนักด้วยค่า
ความเท่ียง ในแบบจ าลองอ้างอิงจาก Raudenbush and Bryk, 2002 หน้า 38-56 จะท าให้ได้
แบบจ าลองดังนี้ 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑗 + 𝛽2  ln(𝑗) +∑𝛽𝑘
𝑘=3

𝑋𝑘−2 + 𝜀𝑖,𝑗  

𝛽𝑘 = 𝛾0,𝑘
 + ∑ 𝛾𝑚,𝑘

𝑚=1

𝑍𝑚 + 𝑢𝑘  
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จากนั้นจะพิจารณาความแปรปรวนของอัตราส่วนแต้มต่อ ระหว่างความแปรปรวนภายในรุ่น 
และความแปรปรวนระหว่างช้ัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างช้ัน (Intraclass correlation) มี
ค่าสูงแสดงว่ามีความแปรปรวนระหว่างช้ันสูง ควรใช้การวิเคราะห์พหุระดับ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างช้ัน เป็นอัตราส่วนของความแปรปรวนระหว่างกลุ่มกับความแปรปรวนท้ังหมดจาก
แบบจ าลองว่าง (Null model) ดังนี้ 

ρ =
𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖.𝑘)

𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖.𝑘) + 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑗)
 

หลังจากพยากรณ์ 𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 จึงน ามาแปลงค่ากลับเป็น 𝑦𝑖,𝑗 ดังนี้ 

𝑦𝑖,𝑗 =
𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗

1 + 𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗
 

ข้อมูลสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ และข้อมูลท่ี
ปรากฏในแต่ละแถวคือสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีหลังจากท่ีครบก าหนดช าระหนี้ นอกจากนี้
ข้อมูลท่ีแสดงในแต่ละคอลัมน์ดังกล่าวจะช่วยในการติดตามการเปล่ียนแปลงของสัดส่วนผู้มาช าระหนี้
ในแต่ละปี เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของการเพิ่มข้ึนในแต่ละปีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ของรุ่นท่ี 39 ถึง 
45 สังเกตว่า ในปีแรกจะมีผู้มาช าระหนี้เฉล่ียเพียงร้อยละ 36.57 และในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียถึงร้อย
ละ 64.67 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละป ี
 

 

 
ภาพที่ 3.2 สัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหนี้รุ่น 39 ถึง 45 ในแต่ละป ีและ ln(j) 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

สัด
ส่ว

นผ
ู้มา

ช า
ระ

ปีที่มาช าระหน้ีหลังครบก าหนด (j)

สัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหน้ีรุ่น 39 ถึง 45 ในแต่ละปี และ ln(j)

Cohort 39 Cohort 40 Cohort 41 Cohort 42 Cohort 43 Cohort 44 Cohort 45 ln(j)

ln(j) 



66 
 

อัตราการว่างงานน่าจะมีความสัมพันธ์ทางลบกับสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปี 
เนื่องจากถ้าอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้นสะท้อนว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้ เมื่อไม่มีรายได้
จะส่งผลให้ไม่สามารถน าเงินมาช าระหนี้ได้ และเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของจ านวน
คนท่ีมาช าระในแต่ละปีในรุ่นท่ี 39 ถึง 45 กับอัตราการว่างงาน พบว่ามีค่าสูง -0.80 ถึง -0.95 และค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างอัตราการว่างงานและอัตราส่วนแต้มต่อของสัดส่วนการมาช าระหนี้ ในรุ่นท่ี 39 ถึง 
45 มีค่าสูงมาก ระหว่าง -0.72 ถึง -0.95 ดังนั้นจึงควรมีตัวแปรพยากรณ์คือ 𝑗, 𝑙𝑛 (𝑗) และอัตราการ
ว่างงาน จะสังเกตได้จากลักษณะของข้อมูลและ 𝑙𝑛 (𝑗) ท่ีคล้ายกันมากดังภาพท่ี 1 เราจะระบุ 3 
แบบจ าลอง คือ 

1. แบบจ าลองว่าง (Null model) เพื่อวิเคราะห์เฉพาะตัวแปรตาม ท่ียังไม่มีตัวแปรพยากรณ์
เพื่อให้เห็นภาพรวมของตัวแปรตาม เพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าตัวแปรตามมีความผันแปร
ระหว่างรุ่นเพียงพอหรือไม่ดังนี้ 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝛽0 + 𝜀𝑖,𝑗 

𝛽0 = 𝛾0 + 𝑢0 

2. แบบจ าลองไร้เงื่อนไข (Unconditional Model) ท่ีไม่มีตัวแปรอัตราการว่างงาน โดยระบุ 
𝑗, 𝑙𝑛 (𝑗)  เป็น ตัวแปรพยากรณ์  โดยไม่ ต้อง mean-centering อย่างท่ีนิยมท ากันโดยท่ัวไปใน
แบบจ าลองพหุระดับ เนื่องจากจุดตัดแกน y เมื่อ j=0 หรือปีท่ีเริ่มต้นเป็นศูนย์ท่ีมีค่าแปลความได้ด้วย
ตนเองอยู่แล้วคือเป็นปีท่ีเริ่มต้น และก าหนดให้ 𝛽0,  𝛽1 เป็นตัวแปรสุ่ม โดยปล่อยให้มีความผันแปรของ
อิทธิพลสุ่ม และระบุให้ 𝛽2 เป็นค่าคงท่ีเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกันกับ 𝛽1 𝑗  ซึ่งมีอยู่แล้วในแบบจ าลองและ
อาจจะเกิดปัญหาในการประมาณค่าได้ หากปล่อยให้เป็นตัวแปรสุ่มจะต้องมีการประมาณค่า 𝑢2 ใน
แบบจ าลองระดับท่ีสอง การระบุแบบจ าลองไร้เงื่อนไขจึงเป็นดังนี้ 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑗 + 𝛽2 𝑙𝑛(𝑗) + 𝜀𝑖,𝑗  

𝛽0 = 𝛾0 + 𝑢0 

𝛽1 = 𝛾1 + 𝑢1 

𝛽2 = 𝛾2 

และ 3. แบบจ าลองเต็มรูป (Full model) ท่ีน าแบบจ าลองไร้เงื่อนไขมาระบุให้มีอัตราการ
ว่างงานเป็นตัวแปรต้นระดับหนึ่ง และระบุให้ 𝛽0,  𝛽1 เป็นตัวแปรสุ่มเพื่อยอมให้มีความผันแปรของ
อิทธิพลสุ่ม และเลือกให้ 𝛽2, 𝛽3 เป็นค่าคงท่ีด้วยเหตุผลเดียวกันกับท่ีก าหนดไว้ในแบบจ าลองไร้เงื่อนไข 
ท าให้ได้แบบจ าลองเต็มรูป 

𝑂𝑑𝑑𝑠𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖,𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑗 +  𝛽2 𝑙𝑛(𝑗)  +  𝛽3 𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝜀𝑖,𝑗 

𝛽0 = 𝛾0 + 𝑢0 

𝛽1 = 𝛾1 + 𝑢1 

𝛽2 = 𝛾2 
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𝛽3 = 𝛾3 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของความแปรปรวน (Variance component analysis) ของ
แบบจ าลองศูนย์โดยมีอัตราส่วนแต้มต่อสัดส่วนการมาช าระหนี้เป็นตัวแปรตาม พบว่าส่วนประกอบ
ของความแปรปรวนของภายในรุ่นเท่ากับ 3.85 และส่วนประกอบความแปรปรวนระหว่างรุ่นเท่ากับ 
2.16 ท าให้ได้ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างช้ันเท่ากับ =2.16/(2.16+3.85) = 0.36  หรือความแปรปรวนของ
ข้อมูลท้ังหมดมาจากความแปรปรวนระหว่างรุ่นเท่ากับร้อยละ 36 ซึ่งมากเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์พหุระดับต่อไป ดังแสดงในตารางท่ี 3.13  
 
ตารางที่ 3.13 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ของท้ัง 3 แบบจ าลอง 

 Random Effect Null Model Unconditional Model Full Model 
𝑢0 SD 1.47 0.06 0.13 

Variance Component 2.16 0.00 0.02 
df 6 6 6 
𝜒2 35.18 2.39 2.65 
p-value .000 >.500 >.500 

𝑢1 SD  0.23 0.21 
Variance Component  0.05 0.04 
df  6 6 
𝜒2  78.74 64.10 
p-value  .000 .000 

𝜀  SD 1.96 0.52 0.52 
 Variance Component 3.85 0.27 0.27 
Intraclass correlation 0.36   
R2  0.95 0.95 
Deviance 132.31 37.64 45.39 
Number of estimated parameter 2 4 2 
 
ผลการทดสอบไคก าลังสองของส่วนประกอบของความแปรปรวน โดยต้ังสมมติฐานคือ H0: 

ส่วนประกอบของความแปรปรวนระหว่างรุ่นมีค่าเท่ากับศูนย์ ส าหรับ null model ได้ค่าไคส์แควร์
เท่ากับ 35.17 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0  

ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียงจากการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองท้ังสาม ซึ่งเป็น
ตัวบ่งบอกความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของผลการวิเคราะห์ ซึ่งค่าความเท่ียงของ 𝛽0 ใน
แบบจ าลองว่างมีค่าท่ีสูงมากแต่เมื่อเพิ่มตัวแปร 𝑗, 𝑙𝑛 (𝑗) ท้ังในแบบจ าลองท่ีมีและไม่มีอัตราการว่างงาน 
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จะพบว่าค่าความเท่ียงของ 𝛽0 มีค่าน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ค่าความเท่ียงส าหรับ 𝛽
1

 จะมีค่าท่ีสูง
มากดังแสดงในตารางท่ี 3.14 

 
ตารางที่ 3.14 ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียง ของท้ัง 3 แบบจ าลอง  

Reliability Null Model Unconditional Model Full Model 
𝛽0 0.81 0.02 0.08 

𝛽1 
 

0.86 0.83 

 
ตารางที่ 3.15 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลคงท่ี (Fixed Effect) ของท้ัง 3 แบบจ าลอง 

  Null Model Unconditional Model Full Model 

ค่าคงที่ 

Coefficient 3.21 0.35 0.78 
SE 0.57 0.09 0.24 
t-ratio 5.62 3.73 3.28 
df 6 6 6 
p-value .000 .013 .019 

𝑗 

Coefficient 
 

0.37 0.40 
SE 

 
0.09 0.10 

t-ratio 
 

4.02 4.08 
df 

 
6 6 

p-value 
 

.009 .008 

𝑙𝑛 (𝑗) 

Coefficient 
 

0.71 0.52 
SE 

 
0.45 0.40 

t-ratio 
 

1.57 1.29 
df 

 
53 52 

p-value 
 

.123 .202 

อัตราการว่างงาน 

Coefficient   -0.15 
SE 

  
0.08 

t-ratio 
  

-1.81 
df 

  
52 

p-value 
  

.076 
 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลคงท่ีของแบบจ าลองท้ัง 3 พบว่า ค่าเฉล่ียรวม (Grand mean) และ

สัมประสิทธิ์ของตัวแปร 𝑗 มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่สัมประสิทธิ์ของ 𝑙𝑛 (𝑗) และอัตราการว่างงานไม่มี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบด้วย t-test ดังแสดงในตารางท่ี 3.15 
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ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองไร้เงื่อนไข ค านวณค่า R2 โดยน าความแปรปรวนของส่วนท่ีเหลือ 
ไปค านวณกับแบบจ าลองว่างจะได้ว่า R2 =1-(0.00+0.05+0.27)/(2.16+3.85) = 94.68% ส าหรับ
แบบจ าลองเต็มรูปท่ีมีอัตราการว่างงานจะได้ค่า R2 =1-(0.02+0.04+0.27)/(2.16+3.85) = 94.51%  

การประเมินความสอดคล้อง (fit) ของแบบจ าลองพหุระดับกับข้อมูลใช้ค่าสถิติ Deviance 
ด้วยวิธีอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood-ratio test) (Hoskens and Boeck, 2001) โดย
เปรียบเทียบแบบจ าลองท่ีไม่มีตัวแปรพยากรณ์ใดๆ และแบบจ าลองท่ีมีตัวแปรพยากรณ์ แบบจ าลอง
ใดมีค่า Deviance น้อยแสดงว่าแบบจ าลองนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลมากกว่า ซึ่งในตารางท่ี 
3.13 Deviance มีเท่ากับ 132.3, 37.64 และ 45.39 ส าหรับแบบจ าลองว่าง แบบจ าลองไร้เงื่อนไข 
และแบบจ าลองเต็มรูปตามล าดับ ดังนั้นแบบจ าลองไร้เงื่อนไขจึงมีความสอดคล้องกับข้อมูลมากท่ีสุด  

แบบจ าลองไร้เงื่อนไข (Unconditional Model) ท่ีไม่มีตัวแปรอัตราการว่างงาน และ
แบบจ าลองท่ีมีตัวแปรอัตราการว่างงานจะได้ค่า R2 คือ 94.68% และ 94.51% ตามล าดับ ซึ่งสังเกต
ได้ว่าไม่แตกต่างกันมากนักเพราะสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่นมีแบบแผนท่ีชัดเจนมาก คือ ในปี
แรกจะมีผู้มาช าระหนี้เฉล่ียเพียงร้อยละ 36.57 และในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียถึงร้อยละ 64.67 
หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในแต่ละปี ท้ังนี้แม้ว่าสัดส่วนการช าระหนี้จะมีสหสัมพันธ์
ทางลบกับอัตราการว่างงานสูงมากก็ตามแต่การระบุอัตราการว่างงานเป็นตัวแปรพยากรณ์ใน
แบบจ าลองระดับท่ีหนึ่ง ก็ไม่ได้ท าให้แบบจ าลองมีความแม่นย าขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากแบบจ าลองไร้
เงื่อนไขระดับท่ีสองได้ปล่อยให้ค่าเฉล่ียสัดส่วนการช าระหนี้แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นได้
อยู่แล้ว ท าให้การระบุอัตราการว่างงานในแบบจ าลองระดับท่ีหนึ่งจะได้ R2 น้อยกว่าแบบจ าลองไร้
เงื่อนไขอีกท้ังความสอดคล้องกับข้อมูลพิจารณาจากค่าสถิติ Deviance ก็พบว่าดีกว่าเล็กน้อย  

อย่างไรก็ตามเราตัดสินใจเลือกใช้แบบจ าลองเต็มรูปมากกว่าแบบจ าลองไร้เงื่อนไขด้วยเหตุผล
สองประการ ประการแรกขนาดตัวอย่างในสามเหล่ียมสัดส่วนการช าระหนี้นั้นมีขนาดเล็กมากเพียง
ประมาณ 10 ปี การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติมีแนวโน้มจะมีก าลังของการทดสอบต่ าอยู่แล้วท าให้ไม่
อาจจะปฏิเสธสมมุติฐานว่างในการทดสอบตัวแปรพยากรณ์ในแบบจ าลองได้ค่อนข้างยาก ท้ังนี้ค่า p-
value ในแบบจ าลองเต็มรูปส าหรับอัตราการว่างงานมีค่าเท่ากับ .076 ซึ่งหากมีขนาดตัวอย่างท่ีมาก
ขึ้นเล็กน้อยก็จะมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราการว่างงานก็ติดลบเป็นไปตาม
ทฤษฎี ท่ีเหตุมีผลด้วยเช่นกัน ประการท่ีสองการระบุอัตราการว่างงานในแบบจ าลองจะช่วยให้
วิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากอัตราการว่างงานท่ีมีต่อ
สัดส่วนการช าระหนี้ในอนาคตได้ดีขึ้นท าให้สามารถตอบค าถาม What-if analysis ได้ว่าหากมีอัตรา
การว่างงานเพิ่มขึ้นแล้วมีแนวโน้มจะส่งผลอย่างไรต่อสัดส่วนการช าระหนี้  

ท้ังนี้ข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของแบบจ าลองคือค่าส่วนเหลือ (Residual) ของ
แบบจ าลองท้ังระดับท่ีหนึ่งและสองแจกแจงปกติ (𝜀𝑖,𝑗~𝑁 & 𝑢𝑖,𝑘~𝑁) การตรวจสอบข้อตกลง
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เบ้ืองต้นข้อนี้ท าได้โดยการวาดแผนภาพควอนไทล์-ควอนไทล์ปกติ (Normal Q-Q plot) ซึ่งเป็นผัง
ภาพการกระจายระหว่างควอนไทล์เชิงประจักษ์ (Empirical Quantile) และควอนไทล์เชิงทฤษฎี 
(Theoretical Quantile) ซึ่งตกลงว่าการแจกแจงเป็นการแจกแจงปกติ หากค่าส่วนเหลือมีการแจก
แจงปกติจะท าให้ผังภาพการกระจายเกาะกันเป็นแนวเส้นตรงท ามุม 45 องศา แผนภาพควอนไทล์-
ควอนไทล์ปกติของค่าส่วนเหลือจากแบบจ าลองเต็มรูปแสดงในภาพท่ี 3.3 โดยท่ีรูปด้านซ้ายสุดเป็น
แผนภาพควอนไทล์-ควอนไทล์ปกติของค่าส่วนเหลือระดับท่ี 1 (𝜀𝑖,𝑗) ส่วนรูปตรงกลางและด้าน
ซ้ายมือเป็นแผนภาพควอนไทล์-ควอนไทล์ปกติของค่าส่วนเหลือระดับท่ี 2 (𝑢0 & 𝑢1) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ส าหรับค่าส่วนเหลือระดับท่ี 1 ค่อนข้างมีการแจกแจงปกติ แต่หางของการแจกแจงท้ังด้านซ้ายและ
ขวาค่อนข้างหนาเล็กน้อย ส่วนค่าส่วนเหลือของระดับท่ี 2 มีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติ
มากและเป็นไปตามข้อตกลงเบ้ืองต้นของแบบจ าลองท่ีน าเสนอ 

 

 

 
ภาพที่ 3.3 ค่าส่วนท่ีเหลือของตัวแปรในระดับท่ี 1 และ 2 
 

ก าหนดให้ 

PRt,m คือ อัตราส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay ratio) ปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 𝑚 และ
ปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนด 𝑡  

UNy คือ อัตราการว่างงานของประเทศไทย (Unemployment rate) ในปีท่ี y  

TPPy คือ จ านวนผู้กู้ท้ังหมดท่ีมาช าระหนี้ (Total people pay) ในปีท่ี y 

ORt,m คือ อัตราส่วนแต้มต่อ (Odds ratio) ระหว่างผู้มาช าระหนี้ต่อผู้ท่ีไม่มาต่อช าระหนี้ 
ในปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 𝑚 และปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนด 𝑡 

PPt,m คือ จ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay) ปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 𝑚 และปีท่ีมา
ช าระหนี้หลังครบก าหนด 𝑡 
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PPIt,m คือ จ านวนผู้กู้ท่ีพึ่งมามาช าระหนี้  (People pay increase) ปีท่ีครบก าหนดช าระ
หนี้ 𝑚 และปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนด 𝑡 

ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ต้ังข้อสมมติฐานในการประมาณการณ์ค่าตัวเลขต่างๆ 
เพื่อประโยชน์และความเข้าใจของการวิเคราะห์ การช าระหนี้เมื่อเริ่มต้นช าระแล้ว ไม่สามารถหยุด
ช าระได้จนกว่าจะครบสัญญาการช าระหนี้ ซึ่งในความเป็นจริงผู้กู้สามารถหยุดช าระหนี้ แล้วค่อยมา
ช าระหนี้ในปีถัดไปพร้อมค่าปรับได้ 

จากแบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลระยะยาวพยากรณ์สามเหล่ียมสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ 
(Multi-level model for longitudinal data predictive payment proportion triangle) 
ข้างต้นตัวแปรตามจะอยู่ในรูปของอัตราส่วนแต้มต่อ (Odds ratio) จึงต้องเปล่ียนให้อยู่ในรูปของ
อัตราส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay ratio) และจะได้ค่าเฉล่ียสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์แต่
ละตัว ได้แก่ ปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนดหรือ 𝑡 ลอการิทึมธรรมชาติของปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบ

ก าหนด 𝑡 หรือ 𝑙𝑛 (𝑡) และอัตราการว่างงานของประเทศไทย (Unemployment rate) ในปีท่ี y ดังนี้  

ORt,m = 0.783325 + 0.399217 t + 0.520944 ln(t)-0.151727 UNy 

PRt,m = 
ORt,m

1+ORt,m
 

โดยเริ่มแรกจะก าหนดให้ m=y เนื่องจากค่า y จะถูกขยับค่าไปเรื่อยๆตามปีการศึกษา แต่ค่า 
m จะไม่สามารถขยับค่าตามค่า y และจ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay) สามารถค านวณได้จาก 

จ านวนผู้ครบก าหนดช าระหนี้ (Maturity) ในปีท่ี m คูณกับอัตราส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay 

ratio) ในครั้งท่ี t ดังนี้ 

 PPt,m= Mm PRt,m   

จ านวนผู้กู้ท่ีพึ่งมาช าระหนี้ (People pay increase) สามารถค านวณได้จากจ านวนผู้กู้ท่ีมา

ช าระหนี้ (People pay) ในปีนี้ลบด้วยจ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay) ในปีก่อนหน้า 

PPIt,m=  PPt,m - PPt-1,m   

สามารถหาจ านวนผู้กู้ท้ังหมดท่ีมาช าระหนี้ (Total people  pay) ได้จากผลรวมของ จ านวน

ผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ (People pay) ในกรณีท่ี  y = m + t  ดังนี้ 

 TPPy= ∑ PPt,m

 

if y = m+t
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3.2 การวิเคราะห์ข้ันตอนส าหรับจ านวนเงิน 

 ในขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับจ านวนเงิน จะต้องพิจารณาจากผู้กู้รายใหม่ 
และผู้กู้รายเก่า เนื่องจากจ านวนเงินท่ีกู้เฉล่ียของผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าค่อนข้างแตกต่างกันมาก 
โดยผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่านั้น ต้องท าการพิจารณาสัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละระดับการศึกษาและแต่
ละสาขาวิชา  

เมื่อได้จ านวนสัดส่วนของผู้กู้รายใหม่และรายเก่าในแต่ละระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ ปวช. จะไม่สามารถแบ่งสาขาวิชาได้และน ามาคูณกับเงินกู้เฉล่ียในระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. 

เช่นเดียวกันจ านวนผู้กู้ ในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี นั้นจะถูก
แบ่งตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา น ามาคูณกับเงินกู้เฉล่ียในแต่ละระดับการศึกษา และแต่ละระดับ
สาขาวิชา 

จากนั้นจะได้ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี ซึ่งถูกปรับด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในแต่
ละปี ต่อมาเงินกองทุนในแต่ละปี ซึ่งจะมีรายจ่าย ได้แก่ จ านวนเงินท่ีกู้ยืมในแต่ละปีตามข้างต้น และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งก าหนดให้เพิ่มขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

รายรับท่ีนอกเหนือจากเงินงบประมาณจากภาครัฐแล้ว ยังมีจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนใน
แต่ละปี โดยจะใช้อัตราส่วนของท่ีได้รับการช าระในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยท่ีกู้ยืม และอัตราค่าปรับใน
กรณีท่ีช าระไม่ตรงเวลา และดอกเบ้ียจากการลงทุน 
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    ผู้กู้รายเก่า (BOe,y)     ผู้กู้รายใหม่(BNe,y) 

จ านวนเงินกู้ท้ังหมดในแต่ละปี
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ 

(TLy) 
(LI) 

     อัตราส่วนผู้กู้ระดับมัธยมปลาย
(LRn/o,h) 

อัตราส่วนผู้กู้ระดับ ปวช.
(LRn/o,v) 

อัตราส่วนผู้กู้ระดับ ปวท./ปวส.
(LRn/o,hv) 

อัตราส่วนผู้กู้ระดับ อนุปริญญา/
       ปริญญาตรี (LRn/o,b) 

อัตราส่วนผู้กู้ อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
    แต่ละรหัสสาขา (CRb,c) 

      อัตราส่วนผู้กู้ ปวท./ปวส. 
      แต่ละรหัสสาขา (CRhv,c) 

เงินกู้เฉล่ียระดับมัธยมปลาย (LAh,n/o)     เงินกู้เฉล่ียระดับ ปวช. 
       เงินกู้เฉล่ีย ปวท./ปวส. 
       แต่ละรหัสสาขา

เงินกู้เฉล่ีย อนุปร ิญญา/ปริญญาตรี 
     แต่ละรหัสสาขา

3.2.1 เงินงบประมาณจากภาครั  

เงินงบประมาณจากภาครัฐฯ (GBy) 

3.2.3 จ านวนเงินที่ได้ร ับการช าระ

 จ านวนเงินที่ได้ร ับการช าระหน้ี
- อัตราดอกเบ้ีย
- อัตราค่าปรับ

(Pt,m) 

 จ านวนเงินที่ได้ร ับการช าระหน้ีทั้งหมด (TPy-1) 

(FRt) 
(IBt) 

3.2.4 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่าย 

(Ey-1) 
(ERy) 

3.2.5 เงินกองทุน

เงินกองทุน (Cy) 

 
เงินกองทุนปีก่อนหน้า
- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 

(Cy-1) 
(Iy) 

หมายเหตุ:
- e หรือ education สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้
   - h คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายสามัญ 
   - v คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ 
   - hv  คือ ปวท./ปวส. 
   - b คือ ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
- y หรือ year คือปีการศึกษา
- m หรือ maturity คือ ปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี
- t คือ ปีที่มาช าระหน้ี 
- n/o หรือ New/old คือ แยกประเภทของผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเก่า

     ยอดเงินที่กู้เฉล ี่ยต่อคนในแต่ละปี (LAYy) 

(LAv,n/o) (LAhv,c) (LAb,c) 

 
 
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนในการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับจ านวนเงิน  
 

3.2.1 เงินงบประมาณจากภาครั  
การด าเนินกิจการของ กยศ. ในช่วงแรกๆจ าเป็นต้องได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ เผ่ือท่ี

จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งจนกว่าท่ี กยศ. จะไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน
งบประมาณจากภาครัฐ อาจจะแสดงให้เห็นง่ายๆว่ากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีมีค่าเป็นบวก หรือมี
รายรับมากกว่ารายจ่าย ซึ่งก าหนดให ้

GBy คือ เงินงบประมาณจากภาครัฐ (Government budget) ในปีท่ี y  
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3.2.2 จ านวนเงินที่ให้กู้ยืม 
ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะแบ่งเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และ ค่า

ครองชีพ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดแก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาและหลักสูตรต่างๆดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งการอนุมัติวงเงินกู้ยืม
จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษา  และเงินกู้ส าหรับค่าครองชีพจะพิจารณาความต้องการ
ของผู้กู้แต่ละราย โดยค่าใช้จ่ายท่ีให้กู้จะต้องอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนด 
 
ตารางที่ 3.16 สัดส่วนของผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในแต่ระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ร้อยละของผู้กู้รายใหม่ (LRe,n) ร้อยละของผู้กู้รายเก่า (LRe,o) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 42.52 10.67 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21.06 8.35 
ปวท./ปวส. 10.92 10.20 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 25.49 70.78 

รวม 100.00 100.00 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 
 
ตารางที่ 3.17 จ านวนเงินกู้เฉล่ียตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนเงินกู้เฉลี่ยส าหรับ
ผู้กู้รายใหม่ บาท/ราย/ปี 

(LAe,n) 

จ านวนเงินกู้เฉลี่ยส าหรับผู้
กู้รายเก่า บาท/ราย/ปี 

(LAe,o) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 13,198.86 13,342.83 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 28,108.84 29,151.96 
ปวท./ปวส. 35,388.62 36,753.47 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี 50,340.13 48,982.99 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2553-2556 

 
โดยจ านวนเงินท่ีกู้ในแต่ละระดับการศึกษา เพื่อง่ายต่อการค านวณจะใช้ค่าเฉล่ียของข้อมูล

จ านวนเงินท่ีกู้ในแต่ละระดับการศึกษา แต่ละหลักสูตรการศึกษา ในแต่ละปี โดยท าการรวม ค่าเล่า
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เรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ เข้าด้วยกัน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2553-2556 ซึ่ง
จะให้มีค่าคงท่ีในปีต่อๆไปตลอดการค านวณ 

 
ตารางที่ 3.18 สัดส่วนจ านวนผู้กู้และเงินกู้เฉล่ียในระดับ ปวท./ปวส. ตามแต่ละสาขาวิชา  
 

ระดับการศึกษา 
ร้อยละผู้กู้

เฉลี่ย (CRhv,c) 
จ านวนเงินกู้เฉลี่ย บาท/

ราย/ปี (LAhv,c) 

ปวท./ปวส. 
- พาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ ศิลปะหัตกรรมหรือศิลปกรรม 
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรมหรือคหกรรม

ศาสตร์ และอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว (c=8) 
- ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (c=7) 

 
60.84 

 
 

39.16 

 
37,090.07 

 
 

36,431.02 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 
 
ตารางที่ 3.19 สัดส่วนจ านวนผู้กู้และเงินกู้เฉล่ียในระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี ตามแต่ละสาขาวิชา  
 

ระดับการศึกษา 
ร้อยละผู้กู้

เฉลี่ย (CRb,c) 
จ านวนเงินกู้เฉลี่ย 

บาท/ราย/ปี (LAb,c) 

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 

- สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (c=1) 

- ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (c=2) 

- วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (c=3) 

- เกษตรศาสตร์ (c=4) 

- สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ (c=5) 

- แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ (c=6) 

 
61.60 
3.40 
23.97 
2.74 
7.19 
1.10 

 
47,509.16 
53,060.57 
52,185.06 
45,645.93 
63,943.27 
58,632.49 

 

 
แหล่งที่มา: ค่าเฉล่ียจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 
 

เมื่อพิจารณาจ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้ ท้ังหมดในแต่ละปีโดยเลือกใช้สมการการถดถอย 
(Regression) ให้ตัวแปรตามคือจ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้ท้ังหมดในแต่ละปี และตัวแปรพยากรณ์คือ 
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ปีท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. โดยก าหนดให้ปีการศึกษา 2539 เป็นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2540 เป็นปีท่ี 2 ไป
เรื่อยๆจนถึง ปีการศึกษา 2556 เป็นปีท่ี 18 จะได้จุดตัดแกน y (Intercept) เท่ากับ 24,637.21 
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรปีท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. คือ 762.49 
และได้ค่า R2= 0.7074 เมื่อพิจารณาสมการการถดถอยกับข้อมูลจริงท่ีเกิดขึ้นจะพบว่าสมการการ
ถดถอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เฉล่ียในแต่ละปีเฉล่ียปีละ 2.46% ดังภาพ 

 

 
 
ภาพที่ 3.5 จ านวนเงินกู้เฉล่ียของผู้กู้ท้ังหมด (บาท/คน) 

 
จ านวนเงินท่ีกู้ยืมโดยเฉล่ียจากจ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แต่ละ

สาขาวิชา โดยผู้กู้รายเก่าจะได้รับเงินกู้ยืมเฉล่ียสูงกว่าผู้กู้ยืมรายใหม่ และมูลค่าเงินในแต่ละปีมีไม่
เท่ากันจึงต้องพิจาณาอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในแต่ละปี ซึ่งก าหนดให้ 

TLy คือ จ านวนเงินท่ีกู้ท้ังหมด (Total Loan)  ปีท่ี y 

Lt,y คือ จ านวนเงินท่ีกู้ (Loan) ในการกู้ต่อเนื่องในปีท่ี t ปีท่ี y 

LRn/o,e คือ อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่/เก่า (New/Old Loan ratio) ในแต่ระดับการศึกษา
ของผู้กู้รายใหม่/เก่า ท้ังหมด 

CRe,c คือ อัตราส่วนของผู้กู้ในแต่ละสาขาวิชา (Course ratio) แบ่งตามระดับการศึกษา 

LAe,c คือ เงินท่ีกู้เฉล่ีย (Average loan) ในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละสาขาวิชา  

LPt,y คือ เงินท่ีกู้เฉล่ียต่อคน (Loan per person) ในการกู้ต่อเนื่องปีท่ี t ปีท่ี y  

LAYy คือ ยอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคน (Average loan year) ในปีท่ี y 

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
จ านวนเงินกู้เฉลี่ยของผู้กู้ทั้งหมด (บาท/คน)

จ านวนเงินกู้เฉลี่ยของผู้กู้ทั้งหมด Regression จ านวนเงินกู้เฉลี่ยของผู้กู้ทั้งหมด 
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LI  คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (Loan increase)  

เมื่อ n/o (Borrower) สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ n คือ ผู้กู้รายใหม่ (new borrower) และ o 
คือ ผู้กู้รายเก่า (old borrower)  

เมื่อ c (Category) สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้ 

- c เท่ากับ 1 คือรหัสสาขาวิชา สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

- c เท่ากับ 2 คือรหัสสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

- c เท่ากับ 3 คือรหัสสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- c เท่ากับ 4 คือรหัสสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 

- c เท่ากับ 5 คือรหัสสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

- c เท่ากับ 6 คือรหัสสาขาวิชา แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

- c เท่ากับ 7 คือรหัสสาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การส่ือสาร ทัศนศาสตร์ 

- c เท่ากับ  8 คือรหัสสาขาวิชา พาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม 
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

LAh,c และ LAv,c ไม่สามารถแบ่งสาขาได้ ในท่ีนี้จะแสดงเป็นผู้กู้รายใหม่ (LAh,n, LAv,n) 

และผู้กู้รายเก่า (LAh,o, LAv,o) แทน   

 ในกรณีท่ี y ≤ 2556  หรือปี พ.ศ.น้อยกว่า 2556 สามารถหาจ านวนเงินท่ีกู้ (Loan) โดย
เริ่มแรกจากการแบ่งจ านวนผู้กู้รายใหม่/รายเก่าแบ่งตามระดับการศึกษา (New/Old Loan ratio) 
และสาขาวิชา (Course ratio) ของผู้กู้ ต่อเนื่องในแต่ละปีท่ีกู้  (Continuous borrower) คูณกับ
จ านวนเงินกู้เฉล่ียตามระดับการศึกษาและสาขาวิชา (Average loan) ซึ่งจ านวนเงินกู้ในแต่ละปีมีไม่
เท่ากันจึงต้องท าการคูณอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (Loan increase) โดยจะถูกคูณด้วยผลคูณของ
ส่วนกลับของ 1 บวกอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (Loan increase) ดังนี้ 

Lt,y = CBt,y

(

 
 
 
 

( LRn/o,h  LAh,c)+( LRn/o,v  LAv,c)+

LRn/o,hv ∑(CRhv,c  LAhv,c )

8

c=7

+

LRn/o,b ∑(CRb,c  LAb,c ) 

6

c=1 )

 
 
 
 

∏  (1+LI )
-1

y=2555

y=y
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ในกรณีท่ี y > 2556  หรือปี พ.ศ.มากกว่า 2556 สามารถหาจ านวนเงินท่ีกู้ (Loan) ได้อย่าง
ในกรณีแรกเพียงแต่เปล่ียนจากส่วนกลับของผลคูณของ 1 บวกด้วยอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ (Loan 
increase) เป็นผลคูณของ 1 บวกด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (Loan increase) ดังนี้  

Lt,y = CBt,y

(

 
 
 
 

( LRn/o,h  LAh,c)+( LRn/o,v  LAv,c)+

LRn/o,hv ∑(CRhv,c  LAhv,c )

8

c=7

+

LRn/o,b ∑(CRb,c  LAb,c ) 

6

c=1 )

 
 
 
 

∏  (1+LI )
 

y=y

y=2557

 

สามารถหาจ านวนเงินท่ีกู้ท้ังหมด (Total Loan)  ผลรวมของจ านวนเงินกู้ (Loan) ดังนี้ 

TLy= ∑ Lt,y 

 9

t=1 

 

 สามารถหาจ านวนเงินท่ีกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Loan per person) ได้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 

กรณีแรกคือจ านวนเงินกู้เฉล่ียต่อคนในการกู้ครั้งแรก หรือเมื่อ t=1 สามารถค านวณได้จากจ านวนเงิน
ท่ีกู้ต่อเนื่อง (Loan) ในปีท่ี 1 หารด้วยจ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower) ในครั้งท่ี 1     

LP1,y = 
L1,y

CB1,y
 

อีกกรณีหนึ่งเมื่อ 1 < t ≤ 9 สามารถหาจ านวนเงินท่ีกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Loan per 

person) ได้จากจ านวนเงินท่ีกู้ต่อเนื่อง (Loan) ในปีท่ี t หารด้วยจ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous 

borrower) ในครั้งท่ี t ท้ังหมดบวกด้วยจ านวนเงินท่ีกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Loan per person) ใน

ปีก่อนหน้าหรือก็คือในครั้งท่ี t-1 ปีท่ี y-1 

LPt,y = 
Lt,y

CBt,y
 + LPt-1,y-1 

สามารถหายอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Average loan year) ท่ีเฉล่ียทุกปีได้
จากผลรวมของจ านวนเงินกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Loan per person) หารด้วยจ านวนคนท่ีส้ินสุด

การกู้ ท้ังหมดหรือน าจ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่อง (Continuous borrower) ในครั้งท่ี t ปีท่ี y ลบด้วย

จ านวนคนท่ีกู้ต่อเนื่องในครั้งท่ี t-1 ปีท่ี y-1 ซึ่งเริ่มต้นต้ังแต่ปีท่ี y=y-11 จนถึงปีท่ี y=y-3 จะได้ยอด
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จ านวนเงินท่ีกู้ยืมเฉล่ียต่อคนในปีนั้นๆ ซึ่งในแต่ละปีจะถูกคูณด้วยอัตราส่วนของจานวนนักเรียน
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา (Graduation per time) และหารด้วยจ านวนคนท่ีส้ินสุดการกู้ท้ังหมด 
(Total end of borrower) จะได้ยอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนในแต่ละปี (Average loan year) ท่ี
เฉล่ียทุกปีดังนี้ 

LAYy= ∑(  ∑( 
LPt,y

CBt,y-CBt+1,y+1 
) 

 GPTt=-y-2,y

TELy

t=9

t=1

 )

y=y-3

y=y-11

 

3.2.3 จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ 
ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ต้ังข้อสมมติฐานในการประมาณการณ์ค่าตัวเลขต่างๆ 

เพื่อประโยชน์และความเข้าใจของการวิเคราะห์ ไม่มีการผ่อนผันการช าระหนี้ (ปีการศึกษา 2552 มี
ร้อยละการขอผ่อนผันเพียง 0.06 ของผู้กู้ท้ังหมด) และไม่มีการช าระหนี้คืนท้ังหมดเพื่อปิดบัญชี 

 
ตารางที่ 3.20 อัตราการช าระหนี้เมื่อกู้ยืมเงิน 1 บาท และดอกเบ้ีย 

ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

1 0.0150 - 0.0150 
2 0.0250 0.00985 0.0349 
3 0.0300 0.00960 0.0396 
4 0.0350 0.00930 0.0443 
5 0.0400 0.00895 0.0490 
6 0.0450 0.00855 0.0536 
7 0.0500 0.00810 0.0581 
8 0.0600 0.00760 0.0676 
9 0.0700 0.00700 0.0770 
10 0.0800 0.00630 0.0863 
11 0.0900 0.00550 0.0955 
12 0.1000 0.00460 0.1046 
13 0.1100 0.00360 0.1136 
14 0.1200 0.00250 0.1225 
15 0.1300 0.00130 0.1313 

รวม 1.0 0.09275 1.0928 

แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
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ในท่ีนี้เพื่อประโยชน์และความเข้าใจของการวิเคราะห์ในการวิจัย การช าระหนี้จะช าระเป็น
รายปีเท่านั้น และช าระในอัตราส่วนตามท่ีถูกระบุไว้ หนี้ท่ีกู้ยืมจะไม่ถูกคิดดอกเบ้ีย จนกว่าจะครบ
ก าหนดการช าระหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบ้ียเชิงเดียว (Simple Interest) ร้อยละ 1% ต่อปีของจ านวน
เงินท่ีค้างช าระ การท่ีผู้กู้ไม่ช าระหนี้ ในกรณีท่ีล่าช้า 1 ปี จะโดนโทษปรับเป็นอัตราร้อยละ 12% ของ
ค่ารายงวดในงวดนั้น และกรณีท่ีล่าช้ามากว่า 1 ปี จะโดนโทษปรับเป็นร้อยละ 18% ต่อปีของค่าราย
งวดในงวดนั้น ซึ่งก าหนดให้ 

Pt,m คือ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ (Pay) ในปีท่ี t หลังครบก าหนดช าระหนี้ในปีท่ี 

m 

TPy คือ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด (Total pay) ในแต่ละปีท่ี y  

Rt คือ อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระ (Ratio) ในแต่ละปีท่ี t  

RIt คือ อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระบวกด้วยดอกเบี้ย (Ratio and interest) 

ในแต่ละปีท่ี t 

FRt คือ อัตราค่าปรับ (Fine rate) เมื่อช าระล้าช้าในครั้งท่ี t 

IBt คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (Interest borrower) ครั้งท่ี t  

สามารถหาอัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระบวกด้วยดอกเบ้ีย (Ratio and interest) เมื่อ  

t = 1 หรือก็คืออัตราส่วนของเงินท่ีต้องช าระเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ในปีแรก ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 
อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระ (Ratio) 

RIt = Rt 

และหลังจากท่ีเริ่มคิดอัตราดอกเบี้ยแล้ว หรือก็คือเมื่อ t > 1 จะมีค่าเท่ากับ 1 ลบด้วยผลรวม

ของอัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระ (Ratio) ต้ังแต่ต้นจนถึง t ท้ังหมดคูณด้วยอัตราดอกเบี้ย 
(Interest borrower) 

RIt=( 1-∑ Rt

t=t

t=1

 ) IBt 

สามารถหาจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ (Pay) ในปีท่ี t หลังครบก าหนดช าระหนี้ในปีท่ี m  

เมื่อ t = 1 จะได้เท่ากับผลคูณของจ านวนผู้กู้ท่ีพึ่งมาช าระหนี้ (People pay increase) ในปีท่ี 1 หลัง

ครบก าหนดช าระหนี้ในปีท่ี m อัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระบวกด้วยดอกเบี้ย (Ratio and 
interest) และยอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคน (Average loan year) 
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P1,m = PPI1,m 
 RI1  LAYy 

และเมื่อเมื่อ t > 1 จะต้องท าการแยกพิจารณาระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระของผู้กู้ท่ี
จ่ายปกติ กับผู้กู้ท่ีไม่มาช าระหนี้ตามก าหนดซึ่งจะต้องถูกค่าปรับ ส าหรับผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ตรงเวลาจะ
ค านวณเหมือนกันกับสมการก่อนหน้า ซึ่งจะก าหนดว่าเมื่อเริ่มมาช าระหนึ้ครั้งแรกแล้วจะช าระไป
ตลอดทุกปีจนไม่มียอดค้างช าระ 

ส าหรับผู้กู้ท่ีไม่มาช าระหนี้ตามก าหนดครบช าระหนี้ จะสามารถค านวณได้จากจ านวนผู้กู้ท่ีพึ่ง
มาช าระหนี้ (People pay increase) คูณอัตราส่วนของจ านวนเงินท่ีต้องช าระบวกด้วยดอกเบี้ย 
(Ratio and interest) และ 1 บวกด้วยอัตราค่าปรับ (Fine rate) คูณกับระยะเวลาท่ีไม่มาช าระหนี้ 
ท้ังหมดคูณด้วยยอดเงินท่ีกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคน (Average loan year)ซึ่งท้ัง 2 กรณีข้างต้นสามารถ
เขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ 

Pt,m=(∑(PPIi,m  RIt-i+1) +

t-1

i=1

 PPIt,m 
RI1(1+tFRt))  LAYy 

สามารถหาจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด (Total pay) ได้จากผลรวมของ จ านวนเงินท่ี

ได้รับการช าระหนี้ (Pay) ในกรณีท่ี  y=m+t  ดังนี้ 

TPy= ∑ Pt,m

 

if y=m+t

 

3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในท่ีนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ค่า เงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าจ้างบริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ค่าเช่า ค่าบริการ ค่าเส่ือมราคา 
ค่าใช้จ่ายในการระงับหนี้ท่ีสงสัยจะสูญ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในแต่ละปีจะไม่เท่ากัน ในท่ีนี้จึง
ก าหนดไว้ว่าให้มีค่าเท่ากันทุกปี แต่จะถูกเพิ่มด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในทุกๆปี  ซึ่ง
ก าหนดให้ 

Ey คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (Expend) ในปีท่ี y  

ERy คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (Expend rate) ในปีท่ี y  
สามารถหาค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (Expend) ในแต่ละปีได้จากค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ ในปีก่อนหน้า คูณกับผลคูณของ 1 บวกกับอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ  (Expend rate) 
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Ey= Ey-1 (1+ERy)  

3.2.5 เงินกองทุน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียน หรืออธิบายได้ง่ายๆคือ ให้

นักเรียนนักศึกษามากู้เงินจากกองทุน เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้แล้วจึงเอาเงินท่ียืมไปมาคืน แล้วกองทุน
จะน านั้นท่ีได้รับการช าระมาปล่อยกู้ให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป ซึ่งในกองทุนนี้จะมีรายรับจาก 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ รายได้จากการลงทุน และการช าระหนี้ของนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ไป ส่วน
รายจ่าย จะแบ่งได้เป็น ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและบริหาร จ านวนเงินท่ีให้กู้ 

ในแต่ละปี กยศ. ได้ให้นักเรียนนักศึกษามากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้
ก็ต้องน ามาเงินมาใช้คืนกับ กยศ. โดยแรกเริ่มกระแสเงินสดจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์เพราะว่าจ านวนเงินท่ี
ให้กู้ยืมมีค่ามากกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระคืน จึงได้เงินงบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนในส่วนนี้
จึงท าให้ กยศ. สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะกองทุนจะต้องสามารถ
ด าเนินกิจการต่อได้เอง โดยปราศจากเงินงบประมาณจากภาครัฐ ซึ่งจะสามารถท าแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อ 
จ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมเงินมีค่าน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหนี้ในแต่ละปี หรือกระแสเงินสดในปีนั้นๆ
มีค่ามากกว่าศูนย์ ซึ่งก าหนดให้ 

Cy คือ เงินกองทุน (Capital) ในปีท่ี y  

Iy คือ อัตราดอกเบ้ียการลงทุน (Interest rate) ปีท่ี y 

 อัตราดอกเบ้ียการลงทุน (Interest rate) สามารถค านวณได้จากจ านวนดอกเบ้ียจากการ
ลงทุนในปีปัจจุบันหารด้วยเงินกองทุนในปีท่ีผ่านมาดังตารางต่อไปนี้ 

การค านวณเงินกองทุน (Capital) แต่ละปีได้จาก จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด (Total 
pay) ในปี ท่ีผ่านมา บวกเงินกองทุนและด้วยดอกเบี้ย ( Interest rate) ในปีท่ี ผ่านมา และเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ (Government budget) ลบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (Expend) 
ในปีท่ีผ่านมา และจ านวนเงินท่ีให้กู้ท้ังหมด (Total Loan)   

Cy= TPy-1 + Cy-1 (1 + Iy-1) + GBy - Ey-1 - TLy 

 ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้จะไม่ต้องจ่ายดอกเบ้ียจนกว่าจะครบก าหนดช าระหนี้
ถึงจะเริ่มนับดอกเบ้ีย ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 1 ในกรณีท่ีล่าช้า 1 ปี จะโดนโทษปรับเป็นอัตรา
ร้อยละ 12 ของค่ารายงวดในงวดนั้น และกรณีท่ีล่าช้ามากว่า 1 ปี จะโดนโทษปรับเป็นอัตราร้อยละ 
18 ต่อปีของค่ารายงวดในงวดนั้น  และไม่มีการอัตราเงินเฟ้อ จะเห็นได้ว่าการช าระหนี้คืนของกยศ. 
ค่อนข้างผ่อนปรนให้แก่ผู้กู้เป็นอย่างมาก ท าให้กองทุนต้องรับภาระทางการเงินท่ีค่อนข้างสูง  
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ซึ่งในข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากองทุนต้องรับภาระทางการเงินท่ีค่อนข้างสูง แม้
ผู้กู้จะช าระหนี้ในแต่ละปีครบก็ตาม แต่ในปัจจุบันมีการช าระหนี้เพียงร้อยละ 65 ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่า
ถ้าขาดเงินงบประมาณจากภาครัฐ กองทุนจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง 

การวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับจ านวนผู้กู้ยืมและจ านวนเงิน  จะเริ่มแรกจากการวิเคราะห์
ขั้นตอนส าหรับจ านวนผู้กู้ยืม พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนประชากรวัยเด็กท่ีจะสามารถเข้าศึกษา
ในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ซึ่งจะถูกจัดเป็นนักเรียนเข้าใหม่ ซึ่งในแต่ละปี
จะรวมกับจ านวนนักเรียนท่ีได้รับเล่ือนช้ันการศึกษา และถูกหักออกด้วยจ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาและลาออก ดังนั้นจะได้จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ปวช. ท้ังหมดในแต่ละปี  

ในท านองเดียวกันในระดับ ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี จะเริ่มจากสัดส่วนของ
จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ท่ีส าเร็จการศึกษา ท่ีเข้าศึกษา
ต่อในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี ซึ่งจะถูกจัดเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ รวม
กับนักศึกษาในปีก่อนหน้า และหักออกด้วยจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาและลาออก ดังนั้นจะได้
จ านวนนักเรียนในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี ท้ังหมดในแต่ละปี  

จากนั้นพิจารณาถึงสัดส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินกับ กยศ. แบ่งเป็นแต่ละ
ระดับการศึกษาและแบ่งเป็นผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า ซึ่งในแต่ละปีจะต้องพิจารณาถึงจ านวน
สัดส่วนของผู้กู้ท่ีกู้ยืมต่อเนื่อง หรือจ านวนผู้กู้ท่ีส้ินสุดการกู้ในปีนั้นๆ  

จากนั้นจ านวนผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละรุ่นจะพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ท่ีส้ินสุดการกู้
ต่อเนื่องในแต่ละปีว่าจะส าเร็จการศึกษาในอีกแต่ละปี ซึ่งการครบก าหนดช าระหนี้ คือหลังส าเร็จ
การศึกษาและผ่านช่วงเวลาปลอดหนี้มาแล้ว 2 ปี 

ในส่วนของขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ขั้นตอนส าหรับจ านวนเงิน จะต้องพิจารณาจากผู้กู้
รายใหม่ และผู้กู้รายเก่า เนื่องจากจ านวนเงินท่ีกู้เฉล่ียของ ผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าค่อนข้างแตกต่าง
กันมาก โดยผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่านั้น ต้องท าการพิจารณาสัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละระดับการศึกษา
และแต่ละสาขาวิชา  

เมื่อได้จ านวนสัดส่วนของผู้กู้รายใหม่และรายเก่าในระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และ ปวช. ซึ่งจะไม่สามารถแบ่งสาขาวิชาได้ และในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/
ปริญญาตรี นั้นจะถูกแบ่งตามสัดส่วนของแต่ละสาขาวิชา เมื่อน าสัดส่วนท่ีว่าคูณกับเงินกู้เฉล่ียในแต่ละ
ระดับการศึกษา และแต่ละระดับขาสาขา จะได้จ านวนเงินกู้ท้ังหมดในแต่ละปี ซึ่งจ านวนเงินกู้แต่ละปี
มีไม่เท่ากัน จะต้องถูกปรับด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในแต่ละปี 

และพิจารณาหาจากนั้นจะได้ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนในแต่ละปี จากนั้นพิจารณาถึงสัดส่วนของ
ผู้ท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี เช่น เมื่อครบก าหนดช าระหนี้แล้ว จะมี
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เพียงร้อยละ 50 เท่านั้นท่ีมาช าระหนี้ จะได้เงินช าระหนี้ท้ังหมดร้อยละ 1.5 ของเงินกู้เฉล่ียในแต่ละปี
ต่อคน จากท้ังหมดร้อยละ 50 ของผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ เป็นต้น 

ต่อมาเงินกองทุนในแต่ละปี ซึ่งจะมีรายจ่าย ได้แก่ จ านวนเงินท่ีกู้ยืมในแต่ละปี และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ซึ่งก าหนดให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  รายรับท่ีนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณจากภาครัฐแล้ว ยังมีจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนในแต่ละปี และดอกเบ้ียจากการลงทุน  

ประชากรวัยเด็ก (Lx,y) 

มัธยมปลาย ท้ังหมด  (TSh,y)         ปวท./ปวส. ทั้งหมด (TShv,y)  ปวช. ทั้งหมด  (TSv,y) อนุปริญญา/ปริญญาตรี ท้ังหมด (TSb,y) 

ปวท./ปวส.ที่กู้ กยศ.(Bhv,y)    อนุปริญญา/ปริญญาตรีที่กู้ กยศ.(Bb,y) 

  ผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหนี้ในปีนี้ (My) 

ผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมดจากปีก่อนหน้า

ผู้กู้ที่ช าระหนี้ครบหมดแล้ว

ผู้ครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมด

ผู้กู้รายเก่า (BOe,y) ผู้กู้รายใหม่ (BNe,y) 

มัธยมปลายที่กู้ กยศ.(Bh,y)     ปวช.ที่กู้ กยศ. (Bv,y) 

ผู้ที่ส้ินสุดการกู้ทั้งหมด
 - อัตราส่วนผู้กู้ที่กู้ต่อเนื่อง

(TELy) 

          ผู้มาช าระหนี้ตามช่วงเวลาต่างๆ
            - อัตราส่วนผู้มาช าระหนี้
            - อัตราว่างงาน 

(PRt,m) 

ผู้มาช าระหนี้ทั้งหมด (TPPy) 

   จ านวนเงินกู้ท้ังหมดในแต่ละปี
    - อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินกู้  

(TLy) 

อัตราส่วนผู้กู้ อนุปริญญา/ปริญญาตรี
      แต่ละรหัสสาขา (CRb,c) 

      อัตราส่วนผู้กู้ ปวท./ปวส. 
      แต่ละรหัสสาขา (CRhv,c) 

เงินกู้เฉล่ียระดับมัธยมปลาย (LAh,n/o) 

    เงินกู้เฉล่ียระดับ ปวช. 

           เงินกู้เฉล่ีย ปวท./ปวส. 
           แต่ละรหัสสาขา

  เงินกู้เฉล่ีย อนุปร ิญญา/ปริญญาตรี 
       แต่ละรหัสสาขา

3.2.1 เงินงบประมาณจากภาครั  

เงินงบประมาณจากภาครัฐฯ (GBy) 

 จ านวนเงินที่ได้ร ับการช าระหน้ี
- อัตราดอกเบ้ีย
- อัตราค่าปรับ

(Pt,m) 

 จ านวนเงินที่ได้ร ับการช าระหน้ีทั้งหมด(TPy-1) 

(FRt) 
(IBt) 

3.2.4 ค่าใช้จ่าย

          
-                                

(Ey-1) 
(ERy) 

3.2.5 เงินกองทุน

เงินกองทุน (Cy) 

 
เงินกองทุนปีก่อนหน้า
- อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (Iy) 

หมายเหตุ:
- e หรือ education สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้
   - h คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายสามัญ 
   - v คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสายอาชีพ 
   - hv  คือ ปวท./ปวส. 
   - b คือ ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
- y หรือ year คือปีการศึกษา
- m หรือ maturity คือ ปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี
- t คือ ปีที่มาช าระหน้ี 
- n/o หรือ New/old คือ แยกประเภทของผู้กู้รายใหม่หรือผู้กู้รายเก่า

   ยอดเงินที่กู้เฉล ี่ยต่อคนในแต่ละปี (LAYy) 

(PPt,m ) 

(LAv,n/o) 

(LAhv,c) 

(LAb,c) 

(Cy-1) 

(LI) 

(CBRt) 

(Uny) 

 
ภาพที่ 3.6 ขั้นตอนในการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation process) 
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3.3 ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง 

การวัดความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลองจะใช้วิธีค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือน
สัมบูรณ์ (Mean absolute percentage error) หรือเรียกส้ันๆว่า MAPE โดยวัดความคลาดเคล่ือน
จากค่าจริงและค่าท่ีพยากรณ์ได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนในแต่ละช่วงเวลาได้ มีสูตร
ดังนี้ 

 MAPE=
100

n
  ∑  | 

At-Ft

At
 |

t=n

t=1

 

โดยท่ี  t    คือ ช่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นของข้อมูล 

  n     คือ จ านวนของข้อมูล 

  At  คือ ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริง ณ เวลา t 

Ft  คือ ข้อมูลท่ีพยากรณ์ ณ เวลา t 

จ านวนเงินท่ีกู้ยืม ใช้อัตราส่วนเงินกู้โดยเฉล่ียของแต่ระดับการศึกษาและแต่ละสาขาวิชาโดย
เฉล่ียจากปีการศึกษา 2555 และ 2556 พิจารณาแยกระหว่างผู้กู้รายใหม่และรายเก่า เนื่องจาก 
อัตราส่วนการให้กู้ยืมของผู้กู้รายเก่าจะมากกว่าผู้กู้รายใหม่ค่อนข้างชัดเจน และสุดท้ายมีการปรับค่า
ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ในแต่ละปี 

 

 
 
ภาพที่ 3.7 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนเงินท่ีกู้ยืม 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 1 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีกู้ยืม (ล้านบาท) 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000
จ านวนเงินที่กู้ยืม (ล้านบาท)

ค่าพยากรณ์ ค่าจริง
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แบบจ าลองของจ านวนเงินท่ีกู้ยืม มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดแล้วเพียงร้อยละ 8.00 
เท่านั้น โดยในช่วงแรกเริ่มของการจัดต้ังกองทุนจะมีความคลาดเคล่ือนค่อนข้างสูงคือ ร้อยละ 24.01 
และ 21.80 ในปีการศึกษา 2539 และ 2540 ตามล าดับ และอีกครั้งในปีการศึกษา 2550 และ 2551 
มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10.79 และ 16.32 ตามล าดับ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเกิดความไม่
แน่นอนในการจัดต้ังกองทุน กยศ. และ กรอ.   

แบบจ าลองของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ซึ่งใช้อัตราส่วนของคนท่ีจะส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปี ซึ่งค านวณมาจากอัตราส่วนของนักเรียนนักศึกษาแต่ละประเภทการศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2555-2556 เมื่อน ามาพิจารณากับข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อมูลท่ี
เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าค่าท่ีพยากรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีสาเหตุมาจากคนใน ช่วงปีการศึกษา 
2540 ถึง 2550 ส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาเพียงในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. เท่านั้น อีกท้ัง
มีการสอบเทียบช้ันการศึกษา เช่น นักเรียนท่ีอยู่ในระดับการศึกษามัธยมยมตอนปลายปีท่ี 1 สามารถ
สอบเทียบช้ันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 3 ได้ ท าให้อัตราส่วนของคนท่ีจะส าเร็จการศึกษาใน
ปัจจุบันจึงใช้ได้ไม่ค่อยดีส าหรับคนในช่วงปีการศึกษานั้น จึงต้องมีการปรับค่าแนวโน้มของอัตราส่วน
ของคนท่ีจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี 

 

 
 
ภาพที่ 3.8 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 2 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 
 

อีกท้ัง พ.ศ.2549 ได้มีการจัดต้ัง กรอ. และมีแนวทางท่ีจะยกเลิก กยศ. ซึ่งท าให้จ านวนคนท่ี
กู้ยืมกับ กยศ. ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้มีการยกเลิก กรอ. ท าให้ผู้กู้ยืมจาก
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กองทุน กรอ. ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม กยศ. จ านวนหนึ่งย้ายมาอยู่ใน กยศ. และในปี พ.ศ.2551 ได้มี
การจัดต้ังกองทุน กรอ. ข้ึนมาใหม่ ด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองนี้เป็นผลท าให้จ านวนสมาชิกของ
กองทุน กยศ. เปล่ียนแปลงไปอย่างไม่ชัดเจนในแต่ละปี 

แบบจ าลองของของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดร้อย
ละ 39.24 ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีความคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ 334.66 ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่
แน่นอนในการจัดต้ัง กรอ. ท าให้จ านวนนักเรียนนักศึกษาครบก าหนดช าระหนี้ ในช่วงนั้นมีความ
คลาดเคล่ือนมาก จากท่ีกล่าวมาข้างต้น เมื่อไม่พิจารณาความคลาดเคล่ือนในปีการศึกษา 2553 จะมี
ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดเหลือเพียงร้อยละ 18.14 

 

 
 
ภาพที่ 3.9 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ท้ังหมด 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 3 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ท้ังหมด 
 

แบบจ าลองของของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ ท้ังหมด มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย
ท้ังหมดร้อยละ 10.97 ซึ่งค่าพยากรณ์ส่วนใหญ่มีค่าต่ ากว่าค่าจริงเนื่องด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น 
จากนั้นต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมาจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ ท้ังหมดท่ีเป็นค่าจริงมี
แนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง เนื่องจากความไม่แน่นอนในการจัดต้ัง กรอ. 

เมื่อพิจารณาจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่น และเมื่อน าแบบจ าลองท่ีมีตัวแปรพยากรณ์ 
(Predictor) คือ ปีท่ีมาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ ลอการิทึมธรรมชาติของปีหลังจากท่ีครบ
ก าหนดช าระหนี้ และอัตราการว่างงาน มาเปรียบเทียบกับสัดส่วนของคนมาช าระในแต่ละปีซึ่งเป็น
ข้อมูลจริง สังเกตในปีแรกของรุ่นท่ี 39 (Cohort 39) ค่าพยากรณ์และค่าจริงมีค่าความคลาดเคล่ือนถึง
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ร้อยละ 115.03 คาดว่าเกิดจากข้อมูลจริงของปีแรกท่ีนอกเหนือจากรุ่นท่ี 39 มีค่าอยู่ประมาณร้อยละ 
40 แต่ในปีแรกของรุ่นท่ี 39 มีสัดส่วนการช าระเพียงร้อยละ 15.93 จึงท าให้เกิดค่าความคลาดเคล่ือน 
ท่ีสูง แต่โดยรวมแล้วค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียส าหรับค่าพยากรณ์และข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงในรุ่น 39 
ถึง 49 นั้นมีเพียงร้อยละ 9.56 ซึ่งถือว่าน้อยมาก   

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.10 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของสัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่น 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 4 ค่าคลาดเคล่ือนของของสัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่น 
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ภาพที่ 3.11 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนคนท่ีมาช าระท้ังหมดในแต่ละป ี
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 5 ค่าคลาดเคล่ือนของของจ านวนผู้มาช าระหนี้ท้ังหมดในแต่ละปี 
 

เมื่อพิจารณาถึงจ านวนผู้มาช าระหนี้ท้ังหมดในแต่ละปีซึ่งเป็นข้อมูลจริงต้ังแต่ปีการศึกษา 
2542 ถึง 2556 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเพียงร้อยละ 12.00 โดยในปีแรกของการช าระหนี้นั้น
หรือในปีการศึกษา 2542 มีค่าความคลาดเคล่ือนสูงถึงร้อยละ 115.03 จากเหตุผลท่ีกล่าวไปข้างต้น 
แต่เมื่อไม่น าปีการศึกษา 2542 มาพิจารณาแล้วจะท าให้ค่าความคลาดเคล่ือนเหลือเพียงร้อยละ 4.64 
ซึ่งน้อยมาก 

จากภาพข้างต้นเมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ท้ังหมดในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ
ปี แต่ในปีการศึกษา 2555 และ 2556 กลับลดลงจนน่าแปลกใจ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดการท่ีรัฐบาลไทย
มีนโยบายรถยนต์คันแรกในปี พ.ศ.2555 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อซื้อรถยนต์ตามเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดแล้วจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาท และคาดว่ามีลูกหนี้ของ กยศ. เข้าร่วมกับ
นโยบายนี้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้กู้หรือผู้ซื้อซึ่งมีภาระทางการเงินกับ กยศ. แล้วยังต้องรับภาระใน
การจ่ายค่างวดรถอีก แล้วท้ายท่ีสุดผู้กู้ไม่สามารถบริหารจัดการหนี้ของตัวเองท่ีเพิ่มมากขึ้นก็อาจถูก
ปรับจาก กยศ. และถูกยึดรถจากสถาบันการเงิน 

แบบจ าลองของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระเริ่มต้นจากจ านวนคนท่ีได้รับการช าระท้ังหมดใน
แต่ละปี จ านวนเงินกู้เฉล่ีย และอัตราส่วนในการช าระแต่ละครั้งท่ีช าระหนี้ ซึ่งค่าจริงท่ีเกิดขึ้นนี้
ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างมีค่าต่ ากว่าค่าท่ีพยากรณ์ เนื่องจากในกรณีท่ีลูกหนี้ไม่ ช าระหนี้กู้เป็น
เวลานาน และพึ่งมาช าระหนี้ในปีนั้นๆลูกหนี้ก็จะถูกปรับตามอัตราส่วนท่ีตกลงกันไว้กับ กยศ. แต่ใน
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ความเป็นจริงแล้วทาง กยศ. ได้ท าการติดต่อไปยังลูกหนี้และพยายามไกล่เกล่ียให้ลูกหนี้มาช าระหนี้
ตามปกติ ซึ่งอาจจะไม่ได้คิดปรับเท่าท่ีเกิดขึ้นจริง หรือผ่อนปรนอัตราการช าระหนี้ในแต่ละงวด   

 

 
 
ภาพที่ 3.12 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในแต่ละปี 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 6 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในแต่ละปี (ล้าน
บาท) 
 

จากนั้นในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมาจ านวนเงินท่ีได้รับจากการช าระหนี้เพิ่มสูงขึ้นมาจากปี
ท่ีแล้วถึงร้อยละ 146.79 เนื่องมาจากในปี พ.ศ.2556 ทาง กยศ. ได้มีการปรึกษาหาลือถึงวิธีการ
จัดการกับผู้กู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้ เช่น หากค้างจ่ายหนี้ 5 ปีจะถูกส่งช่ือเข้าเครดิตบูโร และไม่สามารถท า
ธุรกรรมทางเงินกับสถาบันการเงินใดๆได้ และมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้กู้มาช าระหนี้ต่างๆ เช่น กรณีท่ีผู้
กู้ท่ีไม่เคยมีประวัติติดหนี้ค้างช าระเลย หากน าเงินมาช าระหนี้ท่ีเหลือท้ังหมด หรือปิดบัญชี จะได้รับ
ส่วนลดพิเศษ 3.5% จากยอดเงินคงเหลือ กรณีท่ี ผู้กู้มีหนี้ค้างช าระ น าเงินมาช าระหนี้ท้ังหมด หรือปิด
บัญชี จะได้รับการพิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียปรับลง 50% กรณีท่ีผู้กู้มีเงินไม่เพียงพอ แต่ขอกลับมา
เป็นลูกหนี้ ท่ีดี กยศ.จะงดคิดอัตราดอกเบี้ยปรับต้ังแต่งวดท่ีค้างช าระหนี้  เป็นต้น ส่งผลให้ในปี
การศึกษา 2556 กยศ. ได้รับการช าระหนี้ท่ีค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2555 

แบบจ าลองของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในแต่ละปี มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดร้อย
ละ 29.06 ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มีความคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ 75.10 และในปีการศึกษาท่ีเหลือจะ
มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดเพียงร้อยละ 22.48  
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แบบจ าลองของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียท้ังหมดร้อยละ 
21.34 ซึ่งค่าจริงท่ีเกิดขึ้นนี้ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างมีค่าต่ ากว่าค่าท่ีพยากรณ์ เนื่องจากสาเหตุท่ี
กล่าวมาข้างต้น 

 

 
 
ภาพที่ 3.13 ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง ของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ข 7 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมดในแต่ละปี 
(ล้านบาท) 
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3.4 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขและนโยบาย (Scenario analysis) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพของกองทุนใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากตัวแปรแต่ละตัวท่ีคาดว่าจะมีผลต่อกองทุน เช่น ปรับเปล่ียนเงื่อนไขการช าระหนี้คืน 
จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ เป็นต้น 

การวิเคราะห์เสถียรภาพแล้วความมั่นคงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จะ
ใช้เวลาทดสอบท้ังหมด 27 ปี นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปีการศึกษา 2583 

 
3.4.1 เงินงบประมาณจากภาครั  
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ กยศ. จ าเป็นต้องได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเพื่อให้นักเรียน

นักศึกษามากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจาก กยศ. และเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะจนกว่ากองทุนจะสามารถ
ด าเนินกิจการได้เอง โดยปราศจากเงินงบประมาณจากภาครัฐ จ าเป็นต้องได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐในจ านวนท่ีเหมาะสมในแต่ละปี โดยถ้าในอนาคต กยศ. ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐในแต่
ละสถานการณ์ กยศ. จะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยก าหนดสถานการณ์ต่างๆดังนี้ 

สถานการณ์ ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ ก าหนดให้ได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐน้อยกว่าค่าเฉล่ียของเงินงบประมาณท่ีได้รับมาเล็กน้อยคือ 20,000 ล้านบาท 
ในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันในแต่ละปี 

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. เงินงบประมาณจากภาครัฐท่ี กยศ. ได้
รับมาในช่วงปีการศึกษา 2542 ถึง 2553 มีค่าอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 45,000 ล้านบาท จึงก าหนดให้
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเท่ากับ 25,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆใน
อัตราส่วนท่ีเท่ากันในแต่ละปี 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. อาทิเช่น เงินงบประมาณจากภาครัฐท่ี 
กยศ. ได้รับมาช่วงแรกเริ่มโครงการ กยศ. หรือในปีการศึกษา 2549 ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ
ประมาณ 10,000 ล้านบาท เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการก่อต้ังกองทุน และในช่วงปีการศึกษา 
2552 ถึง 2556 กยศ. มีแนวโน้มว่าจะได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐลดลงมาเรื่อยๆ จึงก าหนดให้
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเท่ากับ 15,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆใน
อัตราส่วนท่ีเท่ากันในแต่ละปี 
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ตารางที่ 3.21 เงินงบประมาณจากภาครัฐ และสถานการณ์ต่างๆ 
 

สถานการณ์ต่างๆ 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ (GBy) 

ในปีการศึกษา 2557 

สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) 20,000 ล้านบาท 
สถานการณ์ที่ 2 (ดี) 25,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ที่ 3 (แย่) 15,000 ล้านบาท 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
 

3.4.2 ระยะเวลาที่ได้เงินงบประมาณจากภาครั  
เช่นเดียวกันกับจ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐ ถ้าได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐใน

จ านวนปีท่ีแตกต่างกันตามสถานการณ์ต่างๆ  กยศ. จะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยก าหนดสถานการณ์
ต่างๆดังนี้ 

สถานการณ์ ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ ก าหนดให้ได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐในปีการศึกษา 2557 และค่อยๆลดลงในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 
2570  

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. ก าหนดให้ได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐในปีการศึกษา 2557 และค่อยๆลดลงในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. ก าหนดให้ได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐในปีการศึกษา 2557 และค่อยๆลดลงในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 
 
ตารางที่ 3.22 จ านวนปีท่ีได้เงินงบประมาณ และสถานการณ์ต่างๆ 
 

สถานการณ์ต่างๆ ระยะเวลาได้เงินงบประมาณ 

สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) ลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) ลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 
สถานการณ์ที่ 3 (แย่) ลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
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3.4.3 สัดส่วนของผู้กู้ 
อัตราส่วนของจ านวนคนท่ีกู้ยืมเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษา โดยเฉล่ียแล้วจ านวนคนท่ี

กู้ยืมมีประมาณร้อยละ 18.84 เท่านั้นเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด โดยถ้าในอนาคต 
กยศ.ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้เป็นท่ีนิยม สถานภาพของ กยศ. จะเป็นอย่างไร โดยก าหนด
สถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ สัดส่วนของผู้กู้ ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไปใช้ค่าเฉล่ียจากปีการศึกษา 2555 และ 2556 เฉล่ียทุกระดับการศึกษา 
ร้อยละ 18.84 

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. คาดว่านักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจาก 
กยศ. ในแต่ละปีมีจ านวนน้อยท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง สัดส่วนของผู้กู้ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2557 ก าหนดให้มีสัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนประชากรนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา
ลดลงร้อยละ 30 จากสถานการณ์ปกติ จะได้ค่าเฉล่ียทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 13.18 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. คาดว่านักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินจาก 
กยศ. ในแต่ละปีมีจ านวนมากขึ้นท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มมากขึ้น สัดส่วนของผู้กู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 ก าหนดให้มีสัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนประชากรนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากสถานการณ์ปกติ จะได้ค่าเฉล่ียทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 24.49 

 
ตารางที่ 3.23 สัดส่วนผู้กู้ตามแต่ละระดับการศึกษา และสถานการณ์ต่างๆ 
 

ระดับการศึกษา 
สถานการณ์ที่ 1 
(ปัจจุบัน/ปกติ) 

สถานการณ์ที่ 2 
(ดี) 

สถานการณ์ที่ 3 
(แย่) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (BPEh,y) 10.72 7.50% 13.94% 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (BPEv,y) 13.35 9.35% 17.36% 
ปวท./ปวส. (BPEhv,y) 27.83 20.04% 37.22% 
อนุปริญญา/ปริญญาตรี (BPEb,y) 25.94 15.85% 29.43% 

รวม 18.84% 13.18% 24.49% 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
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3.4.4 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้จะส่งผลท าให้จ านวนเงินกู้ในแต่ละปีมีค่าเพิ่มมากขึ้น ท าให้จ านวน

เงินท่ีกู้ยืมของนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นไปในแต่ละปี อีกท้ังอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยังส่งผลต่อ
ความมั่นคงของ กยศ. เนื่องจากการท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. เพิ่มขึ้นในแต่ละปีท าให้เกิดรายจ่ายท่ีเพิ่ม
มากขึ้นตาม ในขณะท่ีจ านวนเงินท่ีได้รับช าระหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ าและระยะเวลาปลอดหนี้ท่ีนาน 
หรือก็คือจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้มานั้นจะลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืม   

โดยถ้าในอนาคตมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ท่ีเกิดขึ้นอาจจะมากขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งส่งผลให้
จ านวนเงินท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 มีค่าแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ 
ดังนี้  

สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ใน
อดีต และเมื่อพิจารณาสมการการถดถอย (Regression) กับข้อมูลจริงท่ีเกิดขึ้นจะพบว่าสมการการ
ถดถอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เฉล่ียในแต่ละปีเฉล่ียปีละ 2.46% ซึ่งก าหนดให้ใช้อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินกู้ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติเท่ากับร้อยละ 2.46   

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. ก าหนดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้
เท่ากับร้อยละ 1.00 ในแต่ละปี ซึ่งมีค่าเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้หลังครบก าหนดช าระหนี้   

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. ก าหนดให้อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้
เท่ากับร้อยละ 4.00 ในแต่ละปี  
 
ตารางที่ 3.24 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ และสถานการณ์ต่างๆ 
 

สถานการณ์ต่างๆ อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (LI) 
สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) ร้อยละ 2.46 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) ร้อยละ 1.00 
สถานการณ์ที่ 3 (แย่) ร้อยละ 4.00 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
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3.4.5 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
จากแบบจ าลองสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้โดยปกติแล้วเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีเพียงร้อย

ละ 50 เท่านั้นท่ีช าระหนี้คืนตามก าหนด และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จนถึงร้อยละ 85 ในปีท่ี 
10 และมีหนี้สูญร้อยละ 15 ถ้าในอนาคตมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง เช่น 
ประกาศใช้ พรบ. ฉบับใหม่ท่ีนายจ้างสามารถหักเงินเดือนของลูกจ้างท่ีกู้ยืมเงินจา กยศ. เพื่อมาช าระ
หนี้ท่ีลูกจ้างเคยยืมไป สถานภาพของ กยศ. จะเป็นอย่างไร  

ในท่ีนี้จะใช้เป็นตัวแปรอัตราส่วนแต้มต่อปรับปรุง (Odds ratio adjust : ORA ) เป็นตัวคูณ

กับอัตราส่วนแต้มต่อ (Odds ratio : ORt,m) ในปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 𝑚 และปีท่ีมาช าระหนี้หลัง

ครบก าหนด 𝑡 ซึ่งจะท าให้มีสัดส่วนแตกต่างจากเดิม และก าหนดให้ n เป็นจ านวนปีท่ีมาช าระมาก
ท่ีสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 42 เนื่องจากปีการศึกษา 2542 มาช าระในปีการศึกษาแรก จนส้ินสุดงานวิจัยนี้ใน
ปีการศึกษา 2583 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 42 ปี  

ORt,m=ORt,m × (1+ ORA 
n - t

n
 ) 

ถ้า ORt-1,m > ORt,m หรือก็คืออัตราส่วนระหว่างผู้มาช าระหนี้ต่อผู้ไม่มาช าระหนี้ในปีถัดไป
จะมีค่าลดน้อยลง ส่งผลให้สัดส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ในปีถัดไปลดน้อยลงเช่นกัน ซึ่งขัดกับข้อสมมติฐานท่ี
ได้ก าหนดขึ้นมาเมื่อข้างต้นท่ีว่า ผู้กู้ท่ีเริ่มช าระหนี้จะสมมติว่าจะต้องมีความสามารถในการช าระหนี้ 

และต้องช าระหนี้ คืนตลอดทุกปีจนหมดหนี้  ใน ท่ีนี้ จะก าหนดว่า ถ้า ORt-1,m > ORt,m แล้ว 

ORt,m = ORt-1,m หรือก็คือสัดส่วนผู้ท่ีมาช าระหนี้ในปีถัดไปจะเท่ากับสัดส่วนของผู้กู้ในปีก่อนหน้า 
โดยก าหนดให้อัตราส่วนผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ กับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้

ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 
สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ สัดส่วนผู้มาช าระปีแรกเมื่อ

ครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะได้ว่า ORA มีค่าเท่ากับ 0 
สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. โดยก าหนดให้สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มขึ้น 

โดยก าหนดให้อัตราส่วนแต้มต่อปรับปรุง (Odds ratio adjust) หรือก็คือ ORA มีค่าเท่ากับ 1.5 จะ
ท าให้มีสัดส่วนผู้มาช าระปีแรกเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 70 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. โดยก าหนดให้สัดส่วนผู้มาช าระลด

น้อยลง โดยก าหนดให้อัตราส่วนแต้มต่อปรับปรุง (Odds ratio adjust) หรือก็คือ ORA มีค่าเท่ากับ   
-0.5 จะท าให้มีสัดส่วนผู้มาช าระปีแรกเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 35 และค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละ
ปี 
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ตารางที่ 3.25 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ และสถานการณ์ต่างๆ 
 

สถานการณ์ต่างๆ สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี 

สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

สถานการณ์ที่ 3 (แย่) เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 

 
3.4.6 อัตราการว่างงาน 
เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ของรุ่นท่ี 39 ถึง 45 

สังเกตว่า ในปีแรกจะมีผู้มาช าระหนี้เฉล่ียเพียงร้อยละ 36.57 และในปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นเฉล่ียถึงร้อยละ 
64.67 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเริ่มคงท่ีประมาณร้อยละ 90 ในปีท่ี 10 

อัตราการว่างงานจะส่งผลท าให้สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เพิ่มข้ึนหรือลดลง เช่นถ้ามีอัตราการ
ว่างงานท่ีต่ า แสดงว่ามีคนท่ีมีงานท าเยอะขึ้นท าให้ความสามารถในการช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ในทาง
กลับกันถ้ามีอัตราการว่างงานมากขึ้นจะท าให้สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ลดน้อยลงเนื่องจากมีคนท่ี
ว่างงานเพิ่มมากขึ้นท าให้ไม่สามารถมาช าระหนี้ได้ 

นอกจากอัตราการว่างงานจะเป็นตัวก าหนดสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีแล้วจะเป็น
ตัวก าหนดอัตราส่วนของหนี้สูญด้วย ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สูญผู้มีสาเหตุมาจากผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้ หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นผู้ท่ีไม่มีรายไ ด้ 
รวมถึงการท่ีผู้กู้เบ้ียวหนี้ และเสียชีวิตในระหว่างการช าระหนี้ 

ซึ่งผู้กู้ท่ีเสียชีวิตในระหว่างการช าระหนี้นั้นมีอัตราส่วนท่ีน้อยมากๆ เพราะอายุของผู้กู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษามีอายุท่ีน้อย ส่งผลให้มีอัตรามรณะ (Mortality rate) ท่ีต่ า ท าให้ผู้กู้ ท่ีเสียชีวิตใน
ระหว่างการช าระหนี้มีจ านวนน้อยมากๆ หรืออาจสรุปได้ว่าผู้กู้ท่ีกู้ยืมเงินจาก กยศ. ท่ีเป็นหนี้สูญส่วน
ใหญ่เป็นผู้กู้ท่ีไม่มีคุณภาพ ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ หรือเบ้ียวหนี้ 

ซึ่งการพิจารณาให้นักเรียนนักศึกษาท่ีผู้ยืมเงินได้กู้ยืมเงินโดยไม่สนใจปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจส่งผล
ท าให้นักเรียนนักศึกษาผู้นั้นกลายมาเป็นหนี้สูญ อาจส่งผลต่อกองทุนในภายหลังได้ อัตราหนี้สูญจะ
ส่งผลต่อสถานภาพของ กยศ. อย่างไร โดยก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้  

สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 
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สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. เช่น สภาพเศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด ท าให้มีอัตราการว่างงานลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 0.25 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. เช่น สภาพเศรษฐกิจไทยแย่ลงอย่างเห็น
ได้ชัด เช่นเดียวกันกับในช่วงวิกฤตต้มย ากุ้ง โดยก าหนดให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 3 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 
 
ตารางที่ 3.26 อัตราการว่างงาน และสถานการณ์ต่างๆ 
 

สถานการณ์ต่างๆ อัตราการว่างงาน (UNy) 
สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) ร้อยละ 1.00 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) ร้อยละ 0.25 

สถานการณ์ที่ 3 (แย่) ร้อยละ 3.00 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
 

3.4.7 เง่ือนไขการช าระหนี้ 
กองทุน กยศ. เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินผ่านมาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบันกองทุน

ใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจ าปี 2541 ซึ่ง เงื่อนไขการช าระหนี้คือผู้กู้
จะต้องมาช าระให้ตรงเวลาเมื่อครบก าหนดการช าระหนี้ ซึ่งเมื่อครบก าหนดมีผู้ท่ีมาติดต่อช าระหนี้ตรง
เวลาเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น และค่อยๆเพิ่มข้ึนในเวลาต่อมา จะสูงสุดท่ีร้อยละ 90 ในปีท่ี 10 ซึ่งส่วน
ท่ีเหลือคาดว่าคือหนี้สูญท่ีมาจากการเสียชีวิตและการท่ีผู้กู้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืนได้   

 
ตารางที่ 3.27 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A เมื่อกู้ยืมเงิน 1 บาท และดอกเบ้ีย 
 

ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

1 0.0150 - 0.0150 
2 0.0250 0.00985 0.0349 
3 0.0300 0.00960 0.0396 
4 0.0350 0.00930 0.0443 
5 0.0400 0.00895 0.0490 
6 0.0450 0.00855 0.0536 
7 0.0500 0.00810 0.0581 
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ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

8 0.0600 0.00760 0.0676 
9 0.0700 0.00700 0.0770 
10 0.0800 0.00630 0.0863 
11 0.0900 0.00550 0.0955 
12 0.1000 0.00460 0.1046 
13 0.1100 0.00360 0.1136 
14 0.1200 0.00250 0.1225 
15 0.1300 0.00130 0.1313 
รวม 1.0 0.09275 1.0928 

 
แหล่งที่มา: จากการค านวณ 
 

เงื่อนไขการช าระหนี้ ในปัจจุบันมีลักษณะการช าระหนี้ ท่ีอัตราส่วนการช าระในปีแรกๆ
ค่อนข้างต่ า ใช้เวลาในการช าระหนี้ 15 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ใช้วิธีคิดดอกเบ้ียเชิงเด่ียว (Simple 
interest) ของยอดหนี้ ท่ีคงค้าง และได้รับดอกเบี้ยจากการช าระหนี้ร้อยละ 9.28 ในท่ีนี้ ถ้ามีการ
ปรับเปล่ียนลักษณะเงื่อนไขของการช าระหนี้เป็นรูปแบบใหม่ เช่น สัดส่วนการช าระหนี้ การเพิ่มหรือ
ลดช่วงเวลาการช าระหนี้  จะส่งผลอย่างไรกับกระแสเงินสดในแต่ละปี และเมื่อเทียบกับการช าระหนี้
ในปัจจุบันแล้วเป็นอย่างไร  
 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B มีสัดส่วนการช าระหนี้ในแต่ละปีคือร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี 
เป็นเวลาท้ังหมด 10 ปี ซึ่งน้อยกว่าเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบันท่ีมีระยะเวลาช าระหนี้ท้ังหมด 
15 ปี ซึ่งเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จะได้รับดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4.5 ซึ่งน้อยกว่าเงื่อนไขการ
ช าระหนี้รูปแบบปัจจุบันค่อนข้างมาก  

 
ตารางที่ 3.28 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B เมื่อกู้ยืมเงิน 1 บาท และดอกเบ้ีย 
 

ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

1 0.10 - 0.1000 
2 0.10 0.00900 0.1090 
3 0.10 0.00800 0.1080 
4 0.10 0.00700 0.1070 
5 0.10 0.00600 0.1060 
6 0.10 0.00500 0.1050 
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ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

7 0.10 0.00400 0.1040 
8 0.10 0.00300 0.1030 
9 0.10 0.00200 0.1020 
10 0.10 0.00100 0.1010 

รวม 1.0000 0.045 1.0450 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 
 

เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ซึ่งจะใช้เวลาการช าระหนี้ท้ังหมด 20 ปี ซึ่งนานกว่าเงื่อนไข
การช าระหนี้ท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทุกรูปแบบ และสัดส่วนการช าระหนี้เท่ากันหมดทุกปีคือร้อย
ละ 5  ซึ่งวิธีการช าระหนี้นี้จะได้รับดอกเบ้ียร้อยละ 9.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่า เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ 
B และน้อยกว่าเงื่อนไขการช าระหนี้ในปัจจุบันเพียงเล็กน้อย 

 
ตารางที่ 3.29 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C เมื่อกู้ยืมเงิน 1 บาท และดอกเบ้ีย 
 

ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

1 0.05 - 0.0500 
2 0.05 0.00950 0.0595 
3 0.05 0.00900 0.0590 
4 0.05 0.00850 0.0585 
5 0.05 0.00800 0.0580 
6 0.05 0.00750 0.0575 
7 0.05 0.00700 0.0570 
8 0.05 0.00650 0.0565 
9 0.05 0.00600 0.0560 
10 0.05 0.00550 0.0555 
11 0.05 0.00500 0.0550 
12 0.05 0.00450 0.0545 
13 0.05 0.00400 0.0540 
14 0.05 0.00350 0.0535 
15 0.05 0.00300 0.0530 
16 0.05 0.00250 0.0525 
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ปีที ่ อัตราส่วนการช าระ (Rt) อัตราดอกเบี้ย 1% (IBt) เงินต้น+ดอกเบี้ย (RIt) 

17 0.05 0.00200 0.0520 
18 0.05 0.00150 0.0515 
19 0.05 0.00100 0.0510 
20 0.05 0.00050 0.0505 

รวม 1.0000 0.08750 1.0950 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 

 
เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B และ C จะเริ่มใช้ส าหรับผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปี

การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ส าหรับผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ท่ีน้อยกว่าปีการศึกษา 2557 จะใช้
เงื่อนไขการช าระหนี้ในรูปแบบ A หรือรูปแบบปัจจุบัน 

ถ้าเพียงพิจารณาแค่ดอกเบี้ยท่ีได้รับจากการช าระหนี้เพียงอย่างเดียวแล้ว เงื่อนไขการช าระ
หนี้ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น จะสังเกตเห็นว่าระยะเวลาในการช าระหนี้ค่อนข้างมีผลกับดอกเบี้ยท่ี
ได้รับจากการช าระหนี้ ยิ่งน้อยจะยิ่งได้ดอกเบี้ยน้อย ในทางกลับกันถ้าระยะเวลายิ่งมากก็จะได้
ดอกเบ้ียมากเช่นกัน และอีกหนึ่งข้อสังเกตคือการเงื่อนไขการช าระหนี้ในปัจจุบันจะจ่ายน้อยในปีแรกๆ
และค่อยๆเพิ่มขึ้นในปีถัดๆไป ซึ่งวิธีนี้จะท าให้ได้ดอกเบ้ียค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกันกับอัตราการจ่าย
เบ้ียเฉล่ียเท่าๆกันทุกปี โดยท่ีระยะเวลาการช าระหนี้เท่ากัน 
 อย่างไรก็ตามการตีความว่าเงื่อนไขการช าระหนี้วิธีไหนจะดีกว่ากันจะพิจารณาเพียงดอกเบ้ีย
ท่ีได้รับจากการช าระหนี้เพียงอย่างเดียวคงท าไม่ได้ ควรจะพิจารณาถึงเงินกองทุนท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี 
โดยในแต่ละรูปแบบท าให้เกิดลักษณะการช าระหนี้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับเงื่อนไขการช าระหนี้
ปัจจุบัน เพื่อท่ีจะท าให้เห็นแนวทางในการก าหนดนโยบายตามความเหมาะสมต่างๆ 
 

3.4.8 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
การเพิ่มดอกเบ้ียเงินกู้จะส่งผลดีต่อ กยศ. เพราะเป็นการเพิ่มรายรับท่ีได้รับจากการท่ีผู้กู้ยืม

เงินจาก กยศ. ท่ีมาช าระคืน ซึ่งในปัจจุบันก าหนดไว้ที่ค่อนข้างต่ ามาก ซึ่งคาดว่าจะท าให้ผู้กู้ยืมเงิน ไม่
สนใจในการช าระหนี้ เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ท่ีค่อนข้างต่ า โดยถ้าในอนาคต กยศ. ได้
ปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ให้มีค่าแตกต่างจากเดิม กยศ. จะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยก าหนด
สถานการณ์ต่างๆดังนี้ 
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สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ ตาม พรบ.ฉบับเดิม ก าหนดไว้
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีค่อนข้างต่ ามากเมื่อเทียบกับสถาบัน
การเงิน 

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. ก าหนดให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ กยศ. น้อยมาก การเพิ่มดอกเบ้ีย
เงินกู้อาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. หันมาสนใจในการช าระหนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าไม่ช าระหนี้
เป็นเวลานาน จะท าให้จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายมีค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังส่งผลให้รายรับของ กยศ. 
เพิ่มมากขึ้นด้วย 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. ก าหนดให้ไม่มีการเก็บอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษามากู้ยืมเงินจาก 
กยศ. เพิ่มมากยิ่งขึ้น ท าให้มีประชากรวัยเด็กท่ีมีการศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 

ตารางที่ 3.30 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และสถานการณ์ต่างๆ 
สถานการณ์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (IBt) 
สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) ร้อยละ 1 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) ร้อยละ 3 

สถานการณ์ที่ 3 (แย่) ไม่มอีัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
 
3.4.9 อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน 
รายรับของ กยศ. นอกเหนือจากการได้รับเงินท่ีช าระคืนในแต่ละปีแล้ว กยศ. สามารถน าเงิน

และทรัพย์สินไปลงทุนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การฝากธนาคารหรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล เพื่อเป็น
รายรับอีกช่องทางหนึ่งของ กยศ.   

โดยถ้าในอนาคต กยศ. ได้น าเงินกองทุนท่ีเหลือในแต่ละปีไปลงทุนซึ่งท าให้ได้รับผลตอบแทน
ในแต่ละปีมีค่าแตกต่างไปจากเดิม กยศ. จะเป็นอย่างไรในอนาคต ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 ก าหนด
สถานการณ์ต่างๆดังนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ โดย กยศ.สามารถน า
เงินกองทุนท่ีเหลือจากปีท่ีแล้วมาลงทุนต่างๆและได้รับผลตอบแทนท่ีค่อนข้างดีในแต่ละปีโดยการ
ก าหนดให้ใช้อัตราดอกเบ้ียเงินจากการลงทุนร้อยละ 2 

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. โดย กยศ.สามารถน าเงินกองทุนท่ีเหลือ
จากปีท่ีแล้วมาลงทุนต่างๆและได้รับผลตอบแทนท่ีดีพอสมควรในแต่ละปีโดยการก าหนดให้ใช้อัตรา
ดอกเบ้ียจากการลงทุนร้อยละ 3.5 



103 
 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. โดย กยศ. ได้น าเงินกองทุนท่ีเหลือใน
แต่ละปีไปฝากธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปี พ.ศ.2557 ร้อยละ 0.50  โดย
ก าหนดให้ใช้อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนร้อยละ 0.50 

 

ตารางที่ 3.31 อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก/ลงทุน และสถานการณ์ต่างๆ 
สถานการณ์ต่างๆ อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน (Iy) 
สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) ร้อยละ 2 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) ร้อยละ 3.5 

สถานการณ์ที่ 3 (แย่) ร้อยละ 0.50 

แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
 
3.4.10 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นอีกหนึ่งตัวแปรท่ีส าคัญเพราะต้องจ่ายในทุกๆปี เช่น ค่า

ด าเนินการ ค่าบริหาร ค่าเงินเดือน ค่าติดตามช าระหนี้ โดยถ้าในอนาคตมี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ท่ีเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลง จะส่งผลให้สถานภาพของ กยศ. ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 มีค่า
แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ี 1 เป็นสถานการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ปกติ ก าหนดให้มี ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับค่าเฉล่ีย 819 ล้านบาท และเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 2 ต่อ
ปี 

สถานการณ์ท่ี 2 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. ก าหนดให้มี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับค่าเฉล่ีย 819 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี 

สถานการณ์ท่ี 3 เป็นสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ต่อ กยศ. ก าหนดให้มี ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับค่าเฉล่ีย 819 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 ต่อป ี

 

ตารางที่ 3.32 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  และสถานการณ์ต่างๆ 
สถานการณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (ERy) 

สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 2 ในแต่ละปี 

สถานการณ์ที่ 2 (ดี) เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 1 ในแต่ละปี 
สถานการณ์ที่ 3 (แย่) เพ่ิมข้ึนจากค่าเฉลี่ยร้อยละ 3 ในแต่ละปี 

แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมา 
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ตารางที่ 3.33 สรุปสถานการณ์ต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 

ประเภทสถานการณ์ สถานการณ์ที่ 1 (ปัจจุบัน/ปกติ) สถานการณ์ที่ 2 (ดี) สถานการณ์ที่ 3 (แย่) 

3.4.1  เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาท  25,000 ล้านบาท  15,000 ล้านบาท  

3.4.2  ระยะเวลาที่ได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ 

ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปี
การศึกษา 2570 

ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปี
การศึกษา 2575 

ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปี
การศึกษา 2565 

3.4.3  สัดส่วนของผู้กู้ ค่าเฉลีย่จากปีการศึกษา 2555 และ 2556 
เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 18.84 

ลดลงจากเดิมร้อยละ 30 
เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 13.18 

เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 30 
เฉลี่ยทุกระดับการศึกษา ร้อยละ 24.49 

3.4.4  อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ ร้อยละ 2.46 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 4.00 

3.4.5  สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 
50 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 
70 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 
35 และเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี 

3.4.6  อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 3.00 

3.4.7  เง่ือนไขการช าระหน้ี เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A ช าระ 15 ปี  
ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B ช าระ 10 ปี 
ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี 

เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C ช าระ 20 ปี 
ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 

3.4.8  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 3.00 ไม่มีอัตราดอกเบี้ย 

3.4.9  อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 0.50 

3.4.10  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ  

เท่ากับค่าเฉลี่ย 819 ลา้นบาทในปีการศึกษา 
2557 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี 

เท่ากับค่าเฉลี่ย 819 ลา้นบาทในปีการศึกษา 
2557 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 

เท่ากับค่าเฉลี่ย 819 ลา้นบาทในปีการศึกษา 
2557 เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ส าหรับผลการศึกษาเสถียรภาพและความมั่นคงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
จากการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) โดยจะพิจารณาสถานการณ์ท่ี
คาดว่าจะส่งผลต่อกองทุน เช่น เงินงบประมาณจากภาครัฐ ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ สัดส่วนของผู้กู้ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ อัตราการว่างงาน เงื่อนไข
การช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  โดยจะ
พิจารณาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ จะพิจารณาถึง จ านวนของผู้กู้ 
จ านวนเงินท่ีให้กู้ยืม ร้อยละของคนท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ จ านวนผู้มาช าระ
หนี้ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์ต่างๆ  

4.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ จะพิจารณาถึง จ านวน
เงินกองทุนในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ว่าสถานการณ์ใดท่ีส่งผลดีและเสียต่อเงินกองทุน   

4.3 สถานการณ์อื่นๆ จะพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีไม่ได้ก าหนดขึ้นมาจากข้างต้น ซึ่งประกอบ
ไปด้วย สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด สถานการณ์สัดส่วนการช าระ สถานการณ์ท่ีรัฐบาล
ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณคงท่ีตลอดทุกปีการศึกษา สถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการสนับสนุน
เงินงบประมาณ สถานการณ์ท่ีค่าเล่าเรียนในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมาก 

4.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ จะพิจารณาสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อ จ านวนผู้กู้ยืมเงิน จ านวนเงินท่ีกู้ยืม ยอดเงินกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคน ร้อยละของคนท่ีมาช าระ
หนี้ในแต่ละรุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ โดยจะ
พิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ดังนี้ 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราการว่างงาน 
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4.1.5 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้ 
4.1.6 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
4.1.7 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ต่างๆ 
4.1.8 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ในสถานการณ์ต่างๆ 
4.1.9 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ในสถานการณ์ต่างๆ 
4.1.10 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์ต่างๆ 
 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 

 สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษา แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 
13.18 18.84 และ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และพิจารณาถึงจ านวนนักเรียนนนักศึกษาท่ี
กู้ยืม กยศ. ท้ังหมดในแต่ละปี 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 จ านวนผู้กู้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 1 จ านวนผู้กู้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของ
ผู้กู้ 
 สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 จะส่งผลดีต่อ  
กยศ. เพราะจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง ซึ่งจากเดิม กยศ. จะให้กู้แก่นักเรียนนักศึกษาเฉล่ีย
ทุกระดับการศึกษาประมาณร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และในปีการศึกษา 2557 
กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมประมาณ 470,000 คนจากนั้นในปีการศึกษา 2560 จะมีจ านวนผู้
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สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
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กู้ยืมเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยคือ 510,000 คนและหลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงเรื่อยๆปีละ
ประมาณ 3,000 ถึง 8,000 คนในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 มีผู้กู้ท้ังหมดเพียง 390,000 คน
เท่านั้น     

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของจ านวน
นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ี กยศ. ให้กู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง และในปี
การศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมประมาณ 670 ,000 คนจากนั้นในปีการศึกษา 
2560 จะมีจ านวนผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยคือ 730,000 คนและหลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลด
น้อยลงเรื่อยๆปีละประมาณ 4,000 ถึง 12,000 คนในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 มีผู้กู้ท้ังหมด
เพียง 560,000 คนเท่านั้น     

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 จะส่งผลแย่ต่อ 
กยศ. เพราะจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากเดิม กยศ. จะให้กู้แก่นักเรียนนักศึกษาเฉล่ีย
ทุกระดับการศึกษาประมาณร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และในปีการศึกษา 2557 
กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมประมาณ 870,000 คนจากนั้นในปีการศึกษา 2560 จะมีจ านวนผู้
กู้ยืมเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยคือ 950,000 คนและหลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงเรื่อยๆปีละ
ประมาณ 6,000 ถึง 15,000 คนในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 มีผู้กู้ท้ังหมดเพียง 720 ,000 
คนเท่านั้น    

 จากนั้นเมื่อพิจารณาถึงจ านวนเงิน ท่ีให้กู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาท้ังหมด โดยจะใช้
สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษา แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 13.18 
18.84 และ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดเช่นเดียวกัน และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้คือร้อย
ละ 2.46 ของจ านวนเงินกู้ท้ังหมดในปีก่อนหน้า จากนั้นพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีกู้ยืมในแต่ละป ี

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 จะส่งผลดีต่อ  
กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง จากนั้นในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 19,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 160 ถึง 640 
ล้านบาท ในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 จะมีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นจ านวนท่ีใกล้เคียงกับจ านวนท่ีเงินท่ีให้กู้ยืมในปัจจุบัน แต่จะแตกต่างกันท่ีจ านวนผู้กู้ยืม ท่ีผู้กู้ยืม
เงินในปีการศึกษา 2556 มีถึง 820,000 คนในขณะท่ีจ านวนผู้กู้ยืมในสถานการณ์ดังกล่าวมีผู้ยืมเงิน
เพียง 390,000 คนเท่านั้น     
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ภาพที่ 4.2 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 2 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์
สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ี 
กยศ. ให้กู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง จากนั้นในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 27,000 ล้านบาทซึ่งมีค่าน้อยกว่าจ านวนเงินกู้ในปัจจุบันเล็กน้อย จากนั้น
มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 230 ถึง 910 ล้านบาทในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 จะมี
จ านวนเงินท่ีกู้ยืมประมาณ 42,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากจ านวนเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2556 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 จะส่งผลแย่ต่อ 
กยศ. เพราะจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 35,000 ล้านบาทซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันกับจ านวนเงินกู้ในปัจจุบัน จากนั้นมี
แนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 300 ถึง 1,200 ล้านบาท ในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 จะ
มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีการศึกษา 2556 ท่ีมีเพียง 32,000 ล้านบาทเท่านั้น  
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สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
สถานการณ์ของอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 

และ 4.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า และพิจารณาถึงจ านวนเงินกู้ยืมท้ังหมดในแต่ละ
ปี โดยก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของจ านวนนักเรียนนนักศึกษาท่ี
กู้ยืม กยศ.  

 

 
 
ภาพที่ 4.3 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 3 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า จะส่งผลดีต่อ  กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง จากนั้นในปีการศึกษา 
2557 จะมีจ านวนเงินกู้ยืมประมาณ 27,000 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนถึงปีการศึกษา 2560 
จากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะคงท่ีประมาณ 28,000 ถึง 30,000 ล้านบาทจนถึงปีการศึกษา 2583 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า จากนั้นในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 27,000 ล้าน
บาทซึ่งมีค่าน้อยกว่าจ านวนเงินกู้ในปัจจุบันเล็กน้อย จากนั้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 230 
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อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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ถึง 910 ล้านบาทในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 จะมีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมประมาณ 42,000 ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากจ านวนเงินกู้ยืมในปีการศึกษา 2556 ประมาณ 10,000 ล้านบาท 

 สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า จะส่งผลแย่ต่อ  กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นในปีการศึกษา 
2557 จะมีจ านวนเงินกู้ยืมประมาณ 27,000 ล้านบาทเช่นเดียวกัน และเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ 900 ถึง 
1,700 ล้านบาทในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2583 จะท าให้มีจ านวนเงินกู้ยืมท้ังหมดถึง 64,000 ล้าน
บาทซึ่งมากกว่าจ านวนเงินกู้ในปีการศึกษา 2556 ถึง 2 เท่า ท่ีมีจ านวนเงินกู้เพียง 32 ,000 ล้านบาท
เท่านั้น   

สถานการณ์ของอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 
และ 4.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า และพิจารณาถึงยอดเงินกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคน
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้  

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กยศ. ท่ีจะท าให้รายจ่ายลดน้อยลง จากนั้นจะท าให้ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคน
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 100 ,000 บาท จากนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 
5,000 ถึง 12,000 บาทในแต่ละปีจนถึงปีการศึกษา 2564 และจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 ,000 ถึง 
3,000 บาทในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนประมาณ 200,000 บาท ซึ่ง
มากกว่ายอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนในปีการศึกษา 2556 ถึง 2 เท่า ท่ีมียอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนเพียง 100,000 
บาทเท่านั้น   

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า จะท าให้ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
100,000 บาท จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างถึง 7,000 ถึง 12,000 บาทในแต่ละปีจนถึงปีการศึกษา 2564 
และจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4,000 ถึง 6,000 บาทในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 ยอดเงินกู้
เฉล่ียต่อคนประมาณ 260,000 บาท ซึ่งมากกว่ายอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนในปีการศึกษา 2556 ถึง 2.6 
เท่า ท่ีมียอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนเพียง 100,000 บาทเท่านั้น   
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ภาพที่ 4.4 ยอดเงินกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนส าหรับการวิเคราะห์ความไว  ของสถานการณ์อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 4 ยอดเงินกู้ ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนส าหรับการวิเคราะห์ความไว 
ของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้  
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินกู้ยืมใน
ปีก่อนหน้า ซึ่งจะส่งผลแย่ต่อ กยศ. ท่ีจะท าให้รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น จากนั้นจะท าให้ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อ
คนเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 100 ,000 บาทเช่นเดียวกัน จากนั้นจะ
เพิ่มสูงขึ้นถึง 7,000 ถึง 14,000 บาทในแต่ละปีท าให้ในปีการศึกษา 2583 ยอดเงินกู้เฉล่ียต่อคน
ประมาณ 350,000 บาท ซึ่งมากกว่ายอดเงินกู้เฉล่ียต่อคนในปีการศึกษา 2556 ถึง 3.5 เท่า ท่ีมียอด
เงินกู้เฉล่ียต่อคนเพียง 100,000 บาทเท่านั้น   

 
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
สถานการณ์ของอัตราส่วนระหว่างสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ จะท าให้มีผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปี

เมื่อครบก าหนดช าระหนี้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ มาช าระในปีแรกท่ีครบ
ก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ก าหนดอัตราการ
ว่างงานเท่ากับ 1.00 และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปี 
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ยอดเงินกู้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนส าหรับการวิเคราะห์ความไว
ของสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



112 
 

  
 
ภาพที่ 4.5 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ร้อยละ)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 5 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์
สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ร้อยละ) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่อ กยศ. เพราะจะท าให้มีผู้มา
ช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นและจะท าให้ได้รับรายรับเพิ่มมากขึ้นตาม มีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระ
หนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 ของผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 ในปีท่ี 2 ร้อยละ 90 
ในปีท่ี 6 และในปีท่ี 10 จะมีผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 93 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และคงท่ีใน
ท่ีสุด    

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้เท่าเดิม ซึ่งเป็นสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้จริงในแต่
ละปีท่ีครบก าหนดช าระหนี้ มีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 ของผู้
ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 ในปีท่ี 7 ร้อยละ 90 ในปีท่ี 18 หลังจากนั้นจะค่อยๆ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคงท่ีในท่ีสุด    

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลงจะส่งผลแย่ต่อ กยศ. เพราะจะท าให้มีผู้มา
ช าระหนี้ลดน้อยลงและจะท าให้ได้รับรายรับลดน้อยลงตาม มีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปี
แรกประมาณร้อยละ 35 ของผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 ในปีท่ี 12 ร้อยละ 90 ใน
ปีท่ี 24 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคงท่ีในท่ีสุด    
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เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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ส าหรับสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และ
สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลงจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีเมื่อครบก าหนด
ช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในปีแรกจะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณร้อยละ 70 50 และ 
35 ตามล าดับและในปีท่ี 10 ของการช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณร้อยละ 93 85 และ 78 
ตามล าดับและในปีท่ี 42 สัดส่วนของผู้ม าช าระหนี้ของท้ัง 3 สถานการณ์ประมาณร้อยละ 95 ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ ส่งผลให้สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มข้ึนเร็ว
ขึ้นหรือช้าลงในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ กยศ. ท าให้ได้รับเงินช าระหนี้ท่ีค่อนข้างแตกต่างกันใน
แต่ละสถานการณ์  

และเมื่อพิจารณาถึงจ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปี ในแต่ละสถานการณ์คือ สถานการณ์
สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มา
ช าระลดน้อยลง ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มข้ึน จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้
ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.7 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 3.2 ล้านคน จนถึงปี
การศึกษา 2572 จะลดลงเหลือเพียง 2.9 ล้านคน เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวน
มากจึงท าให้จ านวนผู้ท่ีมาช าระหนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆในแต่
ละปี  

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ใน
ปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.4 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.8 ล้านคน จนถึงปี
การศึกษา 2574 จะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปีเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วในแต่ละปี  

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้
ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.2 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.5 ล้านคน  

ส าหรับสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และ
สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง จ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีจะค่อนข้างแตกต่างอย่าง
ชัดเจน ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะมีผู้มาช าระหนี้แตกต่างกันประมาณ 300,000 คน 
หลังจากนั้นจะมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง จะท าให้จ านวนผู้มาช าระหนี้ของท้ัง 3 สถานการณ์
มีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน  
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ภาพที่ 4.6 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระ
หนี้  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 6 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของ 
สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 

 
จากนั้นจะพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปี ในแต่ละสถานการณ์คือ 

สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วน
ของผู้มาช าระลดน้อยลง ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มข้ึน จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 11,000 ล้านบาท จากนั้นในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 34,000 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 33,000 ล้านบาท 
ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง และหลังจาก
นั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 350 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท จากนั้นในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 500 ล้านบาท 
เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 
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ของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี 

เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท จากนั้นในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 700 ล้านบาท 
เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

 

  
 
ภาพที่ 4.7 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์สถานการณ์
สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 7 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว  
ของสถานการณ์สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
ส าหรับสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และ

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนเช่นกัน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะแตกต่างกันประมาณ 2 ,000 ล้านบาทในแต่
ละป ีและจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปีการศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกัน 

 
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราการว่างงาน 
อัตราการว่างงานจะท าให้มีผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้เพิ่มขึ้นหรือลด

น้อยลงแบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 1.00 และ 3.00 เมื่อก าหนดให้ 
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เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ ปกติ คือจะท าให้มีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 
53.37 50.76 และ 42.11 ตามล าดับ และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

 

  
 
ภาพที่ 4.8 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ร้อย
ละ) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 8 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 จะส่งผลดีต่อ กยศ. เพราะจะท าให้มีผู้มา
ช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีงานท า และจะท าให้ได้รับรายรับเพิ่มมากขึ้นตาม มีผู้มาช าระหนี้หลัง
ครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 53.37 ของผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 
ในปีท่ี 6 ร้อยละ 90 ในปีท่ี 17 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคงท่ีในท่ีสุด   

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 1.00 มีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้
ปีแรกประมาณร้อยละ 50.76 ของผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 80 ในปีท่ี 7 ร้อยละ 90 
ในปีท่ี 18 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคงท่ีในท่ีสุด    

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 3.00 จะส่งผลแย่ต่อ กยศ. เพราะจะท าให้มีผู้
มาช าระหนี้ลดน้อยลงเนื่องจากไม่มีงานท า และจะท าให้ได้รับรายรับลดน้อยลงตาม มีผู้มาช าระหนี้
หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 42.11 ของผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละปี ร้อยละ 
80 ในปีท่ี 7 ร้อยละ 90 ในปีท่ี 18 หลังจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และคงท่ีในท่ีสุด   
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ส าหรับสถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 1.00 และ 3.00 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก ในปีแรกจะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณร้อยละ 53.37 
50.76 และ 42.11 ตามล าดับและในปีท่ี 10 20 และ 42 ของการช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ใกล้เคียง
กันประมาณร้อยละ 85 91 และ 95 ตามล าดับ หรืออาจบอกได้ว่าอัตราการว่างงานส่งผลให้สัดส่วนผู้
มาช าระหนี้เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นหรือช้าลงในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ กยศ. ท าให้ได้รับเงินช าระหนี้ท่ี
ค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์  

 

  
 
ภาพที่ 4.9 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 9 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว  ของ
สถานการณ์อัตราการว่างงาน 
 

และเมื่อพิจารณาถึงจ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปี ส าหรับอัตราการว่างงานแต่ละ
สถานการณ์คือ 0.25 1.00 และ 3.00 ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระ
หนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.4 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.8 ล้านคน จนถึงปี
การศึกษา 2573 จากนั้นจะค่อยๆลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวน
หนึ่ง และในปีการศึกษา 2583 จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณ 2.3 ล้านคน 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 1.00 จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระ
หนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.4 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.8 ล้านคน จนถึงปี
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การศึกษา 2573 จากนั้นจะค่อยๆลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวน
หนึ่ง และในปีการศึกษา 2583 จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณ 2.3 ล้านคน 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 3.00 จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระ
หนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.4 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.7ล้านคน จนถึงปี
การศึกษา 2573 จากนั้นจะค่อยๆลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวน
หนึ่ง และในปีการศึกษา 2583 จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณ 2.3 ล้านคน 

ส าหรับสถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 1.00 และ 3.00 จะเห็นว่าจ านวนผู้มา
ช าระหนี้ในแต่ละปีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมาก ซึ่งจากเดิมสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในปีแรกคือ 53.37 
50.76 และ 42.11 ตามล าดับและจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงกันเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งจะท าให้ในปี
การศึกษา 2557 มีคนมาช าระประมาณ 2.4 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.7 ถึง 2.8 
ล้านคน จนถึงปีการศึกษา 2573 จากนั้นจะค่อยๆลดลงในแต่ละปี เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ิน
แล้วเป็นจ านวนหนึ่ง และในปีการศึกษา 2583 จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณ 2.3 ล้านคน 

จากนั้นพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปี ส าหรับอัตราการว่างงานแต่ละ
สถานการณ์คือ 3.00 1.00 และ 0.25 ดังนี้ 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,260 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 420 
ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 1.00 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,260 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 420 
ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดอัตราการว่างงานเท่ากับ 3.00 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,250 ล้านบาท และหลังจากนั้นจะจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 440 
ล้านบาท 

ส าหรับสถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 1.00 และ 3.00 จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะแตกต่างกันประมาณ 260 
ล้านบาทในแต่ละปี  
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ภาพที่ 4.10 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตราการ
ว่างงาน (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 10 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของ
สถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท) 

 
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์เง่ือนไขการช าระหนี้ 
เงื่อนไขการช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A เป็นเงื่อนไข

การช าระหนี้ในปัจจุบัน ซึ่งจะช าระในปีแรกๆค่อนข้างต่ าและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งช าระ
ท้ังหมด 15 ปี เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B มีอัตราการช าระเบ้ียในแต่ละปีคือร้อยละ 10 เท่ากันทุก
ปี เป็นเวลาท้ังหมด 10 ปี และเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C มีอัตราการช าระเบี้ยในแต่ละปีคือร้อย
ละ 5 เท่ากันทุกปี เป็นเวลาท้ังหมด 20 ปี และพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปี 

การช าระหนี้ในรูปแบบ B และ C จะเริ่มใช้ส าหรับผู้กู้ ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นมา ส าหรับผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ท่ีน้อยกว่าปีการศึกษา 2557 จะใช้การ
ช าระหนี้ในรูปแบบ A หรือรูปแบบปัจจุบัน 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ีส าหรับการวิเคราะห์ความไว 
ของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท)

อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.25 อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.00 อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 3.00
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ภาพที่ 4.11 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของเงื่อนไขการช าระหนี้ 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 11 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของ
เงื่อนไขการช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

สถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปี
การศึกษา 2557 ประมาณ 11,500 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระ
หนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวน
เงินท่ีมากท่ีสุดคือ 35,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้ว
จ านวนหนึ่ง  

สถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A หรือหรือรูปแบบปัจจุบัน จะได้รับการช าระหนี้ใน
ปีการศึกษา 2557 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระ
หนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 500 
ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

สถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 11,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2570 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 1,100 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 800 ล้านบาท เนื่องจาก
มีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 
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ของเง่ือนไขการช าระหน้ี (ล้านบาท)

ช าระหนี้รูปแบบ A  ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ช าระหนี้รูปแบบ B  ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี
ช าระหนี้รูปแบบ C  ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี



121 
 

สถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A หรือรูปแบบปัจจุบัน เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ 
B และเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จะมากท่ีสุด และเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จะได้รับ
เงินช าระหนี้มากกว่ารูปแบบ A เพราะสัดส่วนของการช าระหนี้ในปีแรกๆจะมากกว่า ต่อมาเงื่อนไข
การช าระหนี้รูปแบบ A จะได้รับการช าระหนี้มากกว่าเพราะว่าสัดส่วนของการช าระหนี้ในปีท้ายๆจะ
ค่อนข้างสูง หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A และ C จะได้รับการ
ช าระหนี้ใกล้เคียงกันคือ 35,000 ล้านบาท 

 
4.1.6 ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
สถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ เท่ากับ 3.00 1.00 ของ

จ านวนเงินท่ีค้างช าระ และไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ใน
แต่ละป ี

  
ภาพที่ 4.12 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
(ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 12 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.00 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 

ประมาณ 13,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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ปีละ 1,500 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 600 ล้านบาท เนื่องจาก
มีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 1.00 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 1,300 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจาก
มีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

สถานการณ์ท่ีไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะได้รับการช าระหนี้ ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
13,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 
1,200 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้
มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.00 ในแต่ละปีได้รับการช าระหนี้มากกว่า
สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 1.00 ประมาณปีละ 5,000 ล้านบาท และส าหรับสถานการณ์
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้เท่ากับ 1.00 ในแต่ละปีได้รับการช าระหนี้มากกว่าสถานการณ์ท่ีไม่มีอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้ประมาณปีละ 2,400 ล้านบาท 

 
4.1.7 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ต่างๆ 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 และ 4.00 เมื่อเทียบกับ
เงินกู้ในปีก่อนหน้า 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 และอัตราการ
เพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 จะส่งผลดีต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง จากนั้นในปี
การศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 19,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากนั้นในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มคงท่ีประมาณ 20 ,000 ล้านบาท จนถึงปี
การศึกษา 2583  

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 
19,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2558 ถึง 2561 มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณปีละ 500 
ถึง 2,000 ล้านบาท จากนั้นต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 200 
ถึง 500 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมท้ังหมด 30,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.5 จะส่งผลแย่ต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นใน
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ปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 19,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้ม
ท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 600 ถึง 2 ,500 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืม
ท้ังหมด 45,000 ล้านบาท 

 

 
 
ภาพที่ 4.13 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 
ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 13 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับ
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท) 
   

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 และ 4.00 เมื่อเทียบกับ
เงินกู้ในปีก่อนหน้า 
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การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18
ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
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ภาพที่ 4.14 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 
ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 3 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว  ของสถานการณ์
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 และอัตราการ
เพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 จะส่งผลดีต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง จากนั้นในปี
การศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 27,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากนั้นในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มคงท่ีประมาณ 30 ,000 ล้านบาท จนถึงปี
การศึกษา 2583  

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 
27,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2558 ถึง 2561 มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณปีละ 700 
ถึง 3,000 ล้านบาท จากนั้นต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 200 
ถึง 700 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมท้ังหมด 42,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.5 จะส่งผลแย่ต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นใน
ปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 28,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้ม
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การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 
ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
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ท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 800 ถึง 3 ,500 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืม
ท้ังหมด 64,000 ล้านบาท 
 ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 และ 4.00 เมื่อเทียบกับ
เงินกู้ในปีก่อนหน้า 

 

 
 
ภาพที่ 4.15 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 
ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 14 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับ
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 และอัตราการ
เพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 จะส่งผลดีต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลง จากนั้นในปี
การศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 35,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้มท่ี
เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากนั้นในปีการศึกษา 2562 มีแนวโน้มคงท่ีประมาณ 40 ,000 ล้านบาท จนถึงปี
การศึกษา 2583  

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ในปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 
35,000 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2558 ถึง 2561 มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณปีละ 900 
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การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49
ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
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ถึง 3,700 ล้านบาท จากนั้นต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 300 
ถึง 900 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมท้ังหมด 55,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 และอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.5 จะส่งผลแย่ต่อ กยศ. ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นใน
ปีการศึกษา 2557 กยศ. จะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินประมาณ 36,000 ล้านบาทจากนั้นมีแนวโน้ม
ท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 1,200 ถึง 4,500 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2583 มีจ านวนเงินท่ีกู้ยืม
ท้ังหมด 83,000 ล้านบาท 

เมื่อก าหนดสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 18.84 และ 24.49 จะ
สังเกตเห็นว่าถ้าอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 จ านวนเงินกู้ในปีการศึกษา 2583 จะเพิ่มข้ึนจาก
ในปีการศึกษา 2557 เพียง 1,600 2,300 3,000 ล้านบาทตามล าดับ  

ส าหรับอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 จ านวนเงินกู้ในปีการศึกษา 2583 จะเพิ่มขึ้น
จากในปีการศึกษา 2557 ถึง 11,000 15,000 และ 20,000 ตามล าดับ  

ส าหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4 จ านวนเงินกู้ท้ังหมดในปีการศึกษา 2583 จะ
เพิ่มขึ้นจากในปีการศึกษา 2557 มากถึง 25,000 36,000 และ 47,000 ตามล าดับ 

ส าหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เท่ากับ 4 จะมีจ านวนเงินกู้ท่ีมากกว่าอัตราการเพิ่มข้ึนของ
เงินกู้ 1 และ 2.46 ในสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาท่ีมากกว่า 

ส าหรับอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้เท่ากับ 1 จะมีจ านวนเงินกู้ท่ีน้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงินกู้ 2.46 และ 4.5 ในสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาท่ีน้อยกว่า 
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ภาพที่ 4.16 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก ค 13 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้
กู้ยืมร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 3 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตรา
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 14 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้
กู้ยืมร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
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การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท)

สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46
สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด และอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4
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4.1.8 การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A ในสถานการณ์ต่างๆ 
ก าหนดเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A เป็นเงื่อนไขการช าระหนี้ในปัจจุบัน ซึ่งจะช าระในปี

แรกๆค่อนข้างต่ าและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 สัดส่วนของผู้มา
ช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 
50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

 

 

 
ภาพที่ 4.17 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ
3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 15 การวิ เคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A  
ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
14,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 
2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือประมาณ 
40,000 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 38 ,000 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง และหลังจากนั้นจะ
ได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 400 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 13,000 
ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มข้ึนประมาณปีละ 1,500 ล้าน
บาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้
เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 13,000 
ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 ,300 ล้าน
บาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 700 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้
เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 2,300 ล้านบาทในแต่ละปี  

เมื่อก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ 
ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
11,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 
2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือ 34 ,000 
ล้านบาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 33,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน
หน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง และหลังจากนั้นจะได้รับการช าระ
หนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 350 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.18 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 
1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 7 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของ
สถานการณ์สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
50 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 
1,300 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้
มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 
10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 
1,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 700 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้
มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 2 ,000 ล้านบาทในแต่ละปี  และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกัน 

เมื่อก าหนดให้ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ผู้
มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี

 

 

 
ภาพที่ 4.19 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ใน
สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 16 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 10,000 
ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 ,500 ล้าน
บาท ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือประมาณ 31 ,000 
ล้านบาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 29,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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หน้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง และหลังจากนั้นจะได้รับการช าระ
หนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 300 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจาก
นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 9,000 ล้านบาท 
ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 ,200 ล้านบาท 
หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 400 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ิน
แล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้ลดลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปี แรกประมาณร้อยละ 35 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 9,000 
ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2572 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1 ,000 ล้าน
บาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้
เสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระ
เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 1,800 ล้านบาทในแต่ละปี  

จากสถานการณ์ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า จะสังเกตเห็นว่าถ้าสัดส่วนผู้มาช าระหนี้
เพิ่มขึ้น จะมีจ านวนผู้ท่ีช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วในปีการศึกษา 2571 เป็นจ านวนมาก 
 ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้องลง
จะมีค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ใน
สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ ประมาณ 750,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติจะมีค่า
ใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้
มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 680,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้อยลง
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จะมีค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ ประมาณ 630,000 ล้านบาท 

 

 

 
ภาพที่ 4.20 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ในสถานการณ์ต่างๆ 
(ล้านบาท) 
 

อ้างอิงจาก  
ตารางภาคผนวก ค 15 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
ตารางภาคผนวก ค 7 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของ

สถานการณ์สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
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จ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ีส าหรับเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A 
ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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ตารางภาคผนวก ค 16 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
4.1.9 การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B ในสถานการณ์ต่างๆ 
ก าหนดเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B เป็นการช าระหนี้ท้ังหมด 10 ปี ช าระร้อยละ 10 ต่อปี

ของยอดหนี้ ท้ังหมด และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 
สถานการณ์คือ ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 15,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 3,100 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 43,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 14,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 2,750 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 37,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 13,500 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 2,200 ล้านบาท  
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ภาพที่ 4.21 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ
3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 17 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 2 ,000 ล้านบาทในแต่ละปี  และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกันมาก 

เมื่อก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ 
ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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ภาพที่ 4.22 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ
1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 18 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด

สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 12,500 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 40,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 11,500 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 35,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 11,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 2,500 ล้านบาท หลังจากนั้นจะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 300 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 1 ,800 ล้านบาทในแต่ละปี  และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกันมาก 

เมื่อก าหนดให้ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ผู้
มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี

 

 
 

ภาพที่ 4.23 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ใน
สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 19 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้

มาช าระหนี้ เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 11,500 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมาก
ท่ีสุดคือ 38,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้
มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจาก
นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 2,600 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2566 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือ 
33,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วจ านวนหนึ่ง  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วนผู้
มาช าระหนี้ลดลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจาก
นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2566 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 2,200 ล้านบาท  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระ
เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้ อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 1 ,700 ล้านบาทในแต่ละปี และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกันมาก 
 จากสถานการณ์ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า จะสังเกตเห็นว่าถ้าสัดส่วนผู้มาช าระหนี้
เพิ่มขึ้น จะมีจ านวนผู้ท่ีช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วในช่วงปีการศึกษา 2566 ถึง 2572 เป็นจ านวนมาก 
เพราะมีผู้ท่ีช าระหนี้รูปแบบ A ท่ีช าระท้ังหมด 15 ปี มากกว่าผู้ท่ีช าระหนี้รูปแบบ B ท่ีช าระท้ังหมด 
10 ปี 
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ภาพที่ 4.24 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ในสถานการณ์ต่างๆ 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  
 ตารางภาคผนวก ค 17 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 18 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 19 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น 
ประมาณ 970,000 ล้านบาท 
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จ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ีส าหรับเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B 
ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติจะมีค่า
ใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1 ใน
สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 890,000 ล้านบาท  

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้องลง
จะมีค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ใน
สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ และส าหรับส าหรับไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงิน ในสถานการณ์
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 840,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลงจะมี
ค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้ปกติ ประมาณ 790,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ ประมาณ 740,000 
ล้านบาท 

 

4.1.10 การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์ต่างๆ 
ก าหนดเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C เป็นการช าระหนี้ท้ังหมด 20 ปี ช าระร้อยละ 5 ต่อปี

ของยอดหนี้ ท้ังหมด และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 
สถานการณ์คือ ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 14,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,100 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 13,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,050 ล้านบาท 
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ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้อยลง หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
35 หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 13,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท 

 

 
 
ภาพที่ 4.25 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 
3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 20 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 2 ,200 ล้านบาทในแต่ละปี  และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกัน 

เมื่อก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ 
ผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
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ภาพที่ 4.26 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 
1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 21 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 
70 หลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 11,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 900 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 11,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 900 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์ท่ีก าหนด
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 10,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 900 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 สถานการณ์สัดส่วนผู้มา
ช าระเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C 
ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
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จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 1 ,800 ล้านบาทในแต่ละปี  และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกัน 

เมื่อก าหนดให้ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ผู้
มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 และ 35 หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆในแต่ละป ี

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้เพิ่มขึ้น หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 
หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 
2557 ประมาณ 10,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 850 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจาก
นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 9,500 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 850 ล้านบาท 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ สถานการณ์ท่ีก าหนดสัดส่วน
ผู้มาช าระหนี้ปกติ หรือก็คือผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจาก
นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ในปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 9,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 850 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
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ภาพที่ 4.27 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ใน
สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ค 22 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระ
เพิ่มมากขึ้น สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระปกติ และสถานการณ์ สัดส่วนของผู้มาช าระลดน้อยลง 
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้
จะแตกต่างกันประมาณ 1 ,600 ล้านบาทในแต่ละปี และจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในช่วงปี
การศึกษา 2583 มีแนวโน้มท่ีจะใกล้เคียงกัน 

จากสถานการณ์ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า จะสังเกตเห็นว่าถ้าสัดส่วนผู้มาช าระหนี้
เพิ่มขึ้น จะมีจ านวนผู้ท่ีช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วในปีการศึกษา 2571 เป็นจ านวนมาก เพราะว่ามีคนท่ีมี
เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A จ านวนหนึ่ง 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น 
ประมาณ 880,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ 
ประมาณ 810,000 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.28 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์ต่างๆ 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  
 ตารางภาคผนวก ค 20 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 21 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ค 22 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดลง จะมี
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จ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ี เง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์ต่างๆ 
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
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ค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ใน
สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 740,000 ล้านบาท  

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติจะมีค่า
ใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้
มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 680,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้อยลง
จะมีค่าใกล้เคียงกับ จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์
สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ปกติ ประมาณ 640,000 ล้านบาท 

ตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จ านวนเงินท่ีได้รับการ
ช าระหนี้ท้ังหมด ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ลดน้อยลง ประมาณ 
580,000 ล้านบาท 

ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2557 ถึง 2583  จะแบ่งจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมด 9 กลุ่ม 
โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 950,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

กลุ่มท่ี 2 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 880,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน  

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน  

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ  

กลุ่มท่ี 3 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 850,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

กลุ่มท่ี 4 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 820,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

กลุ่มท่ี 5 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 790,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 
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- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

กลุ่มท่ี 6 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 750,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

กลุ่มท่ี 7 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 680,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีเพ่ิมข้ึน 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

กลุ่มท่ี 8 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 630,000 ล้านบาท คือ  
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปกติ 

กลุ่มท่ี 9 จะได้รับการช าระหนี้ท้ังหมดประมาณ 600,000 ล้านบาท คือ 
- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง 

- เง่ือนไขการช าระหน้ีรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีลดลง
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4.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ จะพิจารณาถึง จ านวน
เงินกองทุนในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ว่าสถานการณ์ใดท่ีส่งผลดีและเสียต่อเงินกองทุน   

ในสถานการณ์ปกติ ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 
และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1 ,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี 
อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มา
ช าระเงินปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิด
ดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปี
ก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

 

 
 
ภาพที่ 4.29 เงินกองทนุส าหรับการวเิคราะห์ความไวของเง่ือนไขและนโยบายทัง้หมด (ล้านบาท) 

อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 1 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขและนโยบาย

ท้ังหมด (ล้านบาท) 

 

-1,000,000

-800,000

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000
เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขและนโยบายทั้งหมด (ล้านบาท)

สถานการณ์ดี สถานการณ์ปกติ สถานการณ์แย่
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จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ปกติ ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2560 จะมีจ านวนผู้กู้ยืม
ประมาณ 730,000 คนและหลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงเรื่อยๆปีละประมาณ 4 ,000 ถึง 
12,000 คนในแต่ละปี ท าให้ในปีการศึกษา 2583 มีผู้กู้ท้ังหมดเพียง 560 ,000 คนเท่านั้น และจะมี
จ านวนเงินท่ีกู้ยืมประมาณ 27,000 ล้านบาท จากนั้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นประมาณปีละ 230 ถึง 
910 ล้านบาทในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 จะมีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมสูงถึง 42,000 ล้านบาท  

ในขณะท่ีปีการศึกษา 2557 จะได้รับการช าระหนี้ประมาณ 10 ,000 ล้านบาท และในช่วงปี
การศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท หลังจากนั้น
จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวน
หนึ่ง ท าให้ในปีการศึกษา 2583 จะมีจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้เพียง 35,000 ล้านบาท เนื่องจาก
รายจ่ายท่ีมีมากกว่ารายรับท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติด
ลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ และส าหรับสถานการณ์แย่
ท้ังหมดจะท าให้กองทุนติดลบในปีการศึกษา 2558 แต่ส าหรับสถานการณ์ดีท้ังหมดจะไม่ท าให้
เงินกองทุนติดลบ จากนั้นจะการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐ 
4.2.2 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ 
4.2.3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 
4.2.4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
4.2.5 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
4.2.6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน 
4.2.7 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงื่อนไขการช าระหนี้ 
4.2.8 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
4.2.9 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน 
4.2.10 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
4.2.11 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐและ

ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 
4.2.12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของสัดส่วนนักเรียน

นักศึกษาท่ีกู้ยืมและอัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
4.2.13 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ในสถานการณ์

ต่างๆ 
4.2.14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ในสถานการณ์

ต่างๆ 
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4.2.15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์
ต่างๆ 

4.2.1 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครั  
 สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ สถานการณ์ท่ีได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ 25,000 20,000 และ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1 ,786 1,429 และ 1,071 
ล้านบาทตามล าดับ 
 ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
 

 
ภาพที่ 4.30 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐ 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 2 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงิน
งบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 
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ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
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ในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. คือได้รับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีสูงคือ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ี
เท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 จะท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติด
ลบในปีการศึกษา 2569 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

ในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีส่งผลปานกลางต่อ กยศ. คือได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีปานกลางไม่มากไม่น้อยจนเกินไปคือ 20,000 ล้านบาทในปี
การศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 จะท าให้เงินกองทุน
ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุน
จะลดลงต่อไปเรื่อยๆ  

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีคาดว่าจะส่งผลแย่ต่อ กยศ. 
คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีน้อยคือ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และ
ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 จะท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆ 
ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2559 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ  
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าจ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐ ท่ี กยศ. ได้รับมา
ในแต่ละปีนั้นส่งผลให้เงินกองทุนของท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด แต่จ านวนเงิน
งบประมาณจากภาครัฐจะส่งผลต่อสถานภาพของเงินกองทุนค่อนข้างชัดเจน หรือก็คือยิ่งได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐเยอะเท่าไร ก็จะยิ่งท าให้ กยศ. อยู่รอดได้นานขึ้นเท่านั้น 
   

4.2.2 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาที่ได้รับเงิน
งบประมาณ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2565 2570 และ 2575 หรือก็คือลดลงปีละ 2,222 
1,429 และ 1,053 ล้านบาทตามล าดับ 
 ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปกี่อนหน้า 
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ภาพที่  4.31 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงิน
งบประมาณ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลา
ท่ีได้รับเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีจ านวนปีท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. 
คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นระยะเวลาท่ีนาน หรือก็คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐใน
ปีการศึกษา 2557 เป็นจ านวนเงิน 20,000 ล้านบาทและลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปี
การศึกษา 2575 จะท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2566 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีจ านวนปีท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีส่งปานกลางต่อ 
กยศ. คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นระยะเวลาท่ีไม่ส้ันหรือไม่นานจนเกินไป หรือก็คือได้รับ
เงินงบประมาณจากภาครัฐในปีการศึกษา 2557 เป็นจ านวนเงิน 20,000 ล้านบาทและลดลงเรื่อยๆใน
อัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 จะท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้
เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีจ านวนปีท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีส่งผลดีต่อ กยศ. 
คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นระยะเวลาท่ีส้ัน หรือก็คือได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐในปี
การศึกษา 2557 เป็นจ านวนเงิน 20 ,000 ล้านบาทและลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปี
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ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2565



153 
 
การศึกษา 2565 จะท าให้เงินกองทุนค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุ นติดลบในปี
การศึกษา 2561 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าระยะเวลาท่ีได้รับจ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐ 
ส่งผลให้เงินกองทุนของท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด  แต่ระยะเวลาท่ี กยศ. ได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐนั้นจะส่งผลต่อสถานภาพของเงินกองทุนค่อนข้างชัดเจน หรือก็คือยิ่งได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐเป็นระยะเวลานานเท่าใด ก็จะยิ่งท าให้ กยศ. อยู่รอดได้นานขึ้นเท่านั้น
เช่นเดียวกันกับจ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐท่ีให้แก่ กยศ. 

 
4.2.3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษา แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 

13.18 18.84 และ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อ
เทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และ
เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี 
ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ในสถานการณ์ท่ีให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.18 ของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดซึ่งจะเป็นผลดีต่อ กยศ. เพราะว่าจะเป็นการควบคุมรายจ่ายของ กยศ. สถานการณ์
ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และค่อยๆเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุน
มากกว่า 100,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2573 จากนั้นลดลงเล็กน้อยและคงท่ีในเวลาต่อมา 

ในสถานการณ์ท่ีให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.84 ของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดซึ่งจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือเป็นสัดส่วนท่ี กยศ. ให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินอยู่
แล้วในปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวน
เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

ในสถานการณ์ท่ีให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.49 ของจ านวนนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดซึ่งจะเป็นผลแย่ต่อ กยศ. เพราะจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มสูงขึ้นมาก 



154 
 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ลดลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นเงินกองทุนจะติดลบใน
ปีการศึกษา 2558 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
 
ภาพที่ 4.32 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของ
ผู้กู้ (ล้านบาท) 
 
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืมเงินในสัดส่วน 18.84 
และ 24.49 จะท าให้เงินกองทุนติดลบในเวลาไม่กี่ปี แต่เมื่อลดสัดส่วนผู้กู้เหลือ 13.18 จะท าให้
รายจ่ายของ กยศ. ลดน้อยลงมากและท าให้มีเงินกองทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2573 ดังนั้นแล้วการเพิ่มหรือลดสัดส่วนของผู้กู้ค่อนข้างส่งผลต่อสถานภาพของเงินกองทุนค่อนข้าง
ชัดเจน และเพื่อความอยู่รอดของ กยศ. การเพิ่มหรือลดสัดส่วนของผู้กู้เป็นปัจจัยท่ี กยศ. สามารถ
ควบคุมเองได้ ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์อื่นๆ 
 

4.2.4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 1.00 2.46 และ 4.00 เมื่อเทียบกับ
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของ
สถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท)

สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงนิรอ้ยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงนิรอ้ยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงนิรอ้ยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
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เงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปี
แรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
 

  
 

ภาพที่ 4.33 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 5 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินกู้ยืม
ในปีก่อนหน้าซึ่งผลต่อดีต่อ กยศ. เพราะค่าธรรมเนียมค่าเล่าเรียนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างสูงขึ้น
มากเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมี
จ านวนเงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2568 หลังจากนั้นเงินกองทุนจะมีค่าค่อนข้างคงท่ีอยู่ระหว่าง 
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อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ของจ านวนเงินกู้ยืม
ในปีก่อนหน้าซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของจ านวนเงินกู้เฉล่ียต่อปีของ กยศ. ในอดีต สถานการณ์ดังกล่าวจะท า
ให้เงินกองทุนของ กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 
และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4.00 ของจ านวนเงินกู้ยืม
ในปีก่อนหน้าซึ่งจะส่งผลแย่ต่อ กยศ. เพราะจะท าให้จ านวนเงินกู้เพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้าค่อนข้างสูง 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุนติด
ลบในปีการศึกษา 2562 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกันกับสถานการณ์
ท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า 

จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ ส่งผลให้เงินกองทุนของท้ัง 
3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด แต่ว่าในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 
ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า จะท าให้เช่นกองทุนติดลบเช่นเดียวกันกับในสถานการณ์อื่น แต่เมื่อ
เงินกองทุนมีค่าติดลบแล้วไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับในสถานการณ์อื่นๆ ท่ีเมื่อ
เงินกองทุนติดลบแล้วจะมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี ส าหรับสถานการณ์นี้แล้วอาจไม่ท าให้
เงินกองทุนติดลบเมื่อรวมกับสถานการณ์อื่น 

 
4.2.5 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้
แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 50 
และ 35 ตามล าดับและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 
เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 70 
และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งส่งผลดีต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มีรายรับเพิ่มมากขึ้นในแต่
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ละปี จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2566 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้
เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีผู้มาช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 35 และ
ค่อยๆเพิ่มข้ึนเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งส่งผลแย่ต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มีรายรับลดน้อยลงในแต่ละปี 
จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 
และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
 

  
 

ภาพที่ 4.34 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของ
ผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการเพิ่มหรือลดสัดส่วนของสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้  
ส่งผลให้เงินกองทุนของท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด หรือก็คือการมาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้น
ในแต่ละปีอาจไม่ได้ช่วยท าให้สถานภาพเงินกองทุนของ กยศ. ดีขึ้นเท่าท่ีควร 
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เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี

เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี

เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี
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4.2.6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้
จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงาน
แบ่งเป็น 3 สถานการณ์ คือร้อยละ 0.25 1.00 และ 3.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี 
ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

ในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานท่ีต่ ามาก จะส่งผล
ให้มีผู้ท่ีว่างงานต่ าลงไปด้วย ท าให้ผู้กู้สามารถหาเงินมาช าระหนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลดีต่อ กยศ. 
และจะท าให้ กยศ. มีรายรับเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี 
ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2564 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
ภาพที่ 4.35 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 7 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการ
ว่างงาน (ล้านบาท) 
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อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.25 อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.00 อัตราว่างงานเท่ากับร้อยละ 3.00
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จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานท่ี
ค่อนข้างใกล้เคียงกับปัจจุบัน จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแ ต่ละปี ต่อมาจะท าให้
เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.0 ซึ่งเป็นอัตราการว่างงานท่ี
ค่อนข้างใกล้เคียงกับในช่วงปี พ.ศ.2540 หรือ วิกฤตต้มย ากุ้งท่ีมีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูงถึงร้อย
ละ 3.00 ถึง 4.00 ซึ่งส่งผลให้เงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติด
ลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน 
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการอัตราการว่างงาน ส่งผลให้เงินกองทุนของท้ัง 3 
สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด และจ านวนเงินกองทุนในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเช่นกัน 
ดังนั้นอัตราการว่างงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงอาจไม่ได้ช่วยท าให้สถานภาพเงินกองทุนของ กยศ. 
เปล่ียนแปลงไปได้  

 
4.2.7 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เง่ือนไขการช าระหนี้ 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระหนี้แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ช าระหนี้รูปแบบ B ช าระ 10 ปีช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี และช าระหนี้
รูปแบบ C ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อ
ถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า  

จากรูปในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนเงื่อนไขการช าระหนี้ส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B คือการช าระหนี้ท้ังหมด 10 ปี 
ช าระร้อยละ 10 ต่อปี ของยอดเงินกู้ ท้ังหมด ซึ่งจะส่งผลดีต่อ กยศ. ท าให้เงินท่ีได้รับในแต่ละปี
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกันกับการช าระรูปแบบเดิม เช่น การช าระในปีแรกเมื่อครบก าหนดช าระหนี้
รูปแบบปัจจุบันคือ ร้อยละ 1.5 ของยอดเงินกู้ท้ังหมด จะท าให้มีเงินกองทุนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ
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ปี และมีเงินกองทุนมากกว่า 60,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2569 จากนั้นค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆใน
แต่ละปี และเงินกองทุนมีค่าติดลบในปีการศึกษา 2581 

จากรูปเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A หรือก็คือเงื่อนไขการช าระหนี้ในปัจจุบัน หรือก็คือ
ช าระในปีแรกเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 1.5 ของยอดเงินกู้ท้ังหมดและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละ
ปีท้ังหมด 15 ปี ส่งผลให้เงินกองทุนค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบ
ในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนเงื่อนไขการช าระหนี้ส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C คือการช าระหนี้ท้ังหมด 20 ปี 
ช าระร้อยละ 5 ต่อปีของยอดเงินกู้ท้ังหมด ซึ่งอาจส่งผลดีหรือแย่ต่อ กยศ. ก็ได้  คือได้รับเงินในปีแรก
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกันกับการช าระรูปแบบเดิม แต่ใช้เวลาถึง 20 ปีในการช าระซึ่งอาจส่งผลแย่ใน
ส่วนนี้ ส่งผลให้เงินกองทุนค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2567 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
 

ภาพที่ 4.36 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงื่อนไขของการช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 8 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงื่อนไขของ
การช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการการเปล่ียน เงื่อนไขการช าระหนี้ ส่งผลให้
เงินกองทุนของท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด แต่แตกต่างกันท่ีระยะเวลาส าหรับเงื่อนไข
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ช าระหนี้รูปแบบ A ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
ช าระหนี้รูปแบบ B ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี
ช าระหนี้รูปแบบ C ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี
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การช าระหนี้รูปแบบ B จะท าให้ได้รับเงินจากการช าระท่ีค่อนข้างสูงและใช้เวลาเพียง 10 ปีเท่านั้นใน
ขณะท่ีเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จะใช้เวลาถึง 20 ปี หรือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A ท่ีได้รับ
การช าระหนี้ในปีแรกๆท่ีค่อนข้างต่ า ดังนั้นการได้รับเงินจากการช าระเร็วขึ้นเท่าไร กยศ. ก็จะมี
แนวโน้มท่ีจะอยู่รอดนานขึ้นเท่านั้น  

 
4.2.8 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ร้อยละ 3 1 และ ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบี้ย
เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

  
ภาพที่ 4.37 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 9 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท) 
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
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จากรูปข้างต้นในสถานการณ์เพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เป็นร้อยละ 3 ของยอดเงินท่ีเหลือเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้ ส าหรับผู้กู้ ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จากนั้น
เงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี และท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2569 และมี
แนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงอย่างช้าๆในแต่ละปี 

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ของยอดเงินท่ีเหลือเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้  ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ท่ีใช้ในการช าระหนี้ กยศ. ในปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้
เงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี และท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมี
แนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงเรื่อยๆในแต่ละป ี

จากรูปข้างต้นในสถานการณ์ท่ีไม่มีการคิดอัตราดอกเบ้ีย ส าหรับผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป จะท าให้เงินกองทุนลดลงอย่างรวดเร็วในแต่ละปีและมีติดลบในปี
การศึกษา 2562 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อเนื่องอย่างรวดเร็วในแต่ละป ี

จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของยอดเงินจะท า
ให้เงินกองทุนติดลบเช่นเดียวกันหมด แต่แตกต่างกันท่ีระยาวเวลา ดังนั้นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จะส่งผลต่อสถานภาพของเงินกองทุน หรือก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะช่วยให้ กยศ. อยู่รอดได้
นานขึ้น 

 
4.2.9 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการ

ลงทุน 
สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง

เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 
ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่

ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ คือ ร้อยละ 3.5 2.00 และ 0.5 ของ
เงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้าน
บาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีมีอัตราอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 3.5 ของเงินกองทุนในปี
ก่อนหน้า จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2564 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 



163 
 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีมีอัตราอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 1.0 ของเงินกองทุนในปี
ก่อนหน้า จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากรูปในสถานการณ์ท่ีมีอัตราอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 0.5 ของเงินกองทุนในปี
ก่อนหน้า จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
 
ภาพที่ 4.38 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน 
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 10 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตรา
ดอกเบ้ียจากการลงทุน (ล้านบาท) 

 
จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าอัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนส่งผลให้เงินกองทุนของ

ท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด และจ านวนเงินกองทุนในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก
เช่นกัน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนไม่ได้ ช่วยท าให้สถานภาพเงินกองทุนของ กยศ. 
เปล่ียนแปลงไปได้  
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อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 3.5 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า

อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 2 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า

อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 0.5 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า
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4.2.10 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ  

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 3 สถานการณ์ คือในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและ
เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 2 และ 3 ต่อปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  

 

  
 
ภาพที่ 4.39 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
(ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 11 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ  (ล้านบาท) 
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อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายร้อยละ 1 เมื่อเทียบกันปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายร้อยละ 2 เมื่อเทียบกันปีก่อนหน้า
อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายร้อยละ 3 เมื่อเทียบกันปีก่อนหน้า
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ในสถานการณ์ท่ีเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 1 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษาเท่ากับ 
819 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  กยศ. ในอดีตจากนั้นเงินกองทุนจะ
ค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2564และมีแนวโน้มท่ี
เงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

ในสถานการณ์ท่ีเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 2 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษาเท่ากับ 
819 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  กยศ. ในอดีตจากนั้นเงินกองทุนจะ
ค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ี
เงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

ในสถานการณ์ท่ีเพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 3 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในปีท่ีผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษาเท่ากับ 
819 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  กยศ. ในอดีตจากนั้นเงินกองทุนจะ
ค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ี
เงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าอัตราการเพิ่มข้ึนของค่าเฉล่ียส่งผลให้เงินกองทุนของ
ท้ัง 3 สถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด และจ านวนเงินกองทุนในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกันมาก
เช่นกัน ดังนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ไม่ได้ช่วยท าให้สถานภาพ
เงินกองทุนของ กยศ. เปล่ียนแปลงไปได้  

 
4.2.11 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจาก

ภาครั และระยะเวลาที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครั  
 ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี หรือก็
คือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนด
ช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
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ภาพที่ 4.40 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 25 ,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงิน
งบประมาณรัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 

2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2575 หรือก็คือลดลงปีละ 1,316 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2577 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,786 ล้าน
บาท กยศ. โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2569 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2565 หรือก็คือลดลงปีละ 1,316 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2564 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 25,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจาก

ภาครัฐ (ล้านบาท)

ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2565
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ภาพที่ 4.41 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 25 ,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลา
ท่ีได้รับเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 

2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2575 หรือก็คือลดลงปีละ 2,222 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2566 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2565 หรือก็คือลดลงปีละ 1,053 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2561 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 20,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจาก

ภาครัฐ (ล้านบาท)

ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2565
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ภาพที่ 4.42 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 15,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้าน
บาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 13  เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงิน
งบประมาณรัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 

2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2575 หรือก็คือลดลงปีละ 1,667 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2560 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,071 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2559 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ท่ีสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2565 หรือก็คือลดลงปีละ 789 ล้าน
บาท โดยในแต่ละปีเงินกองทุนจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2559 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 15,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจาก

ภาครัฐ (ล้านบาท)

ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครฐั 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2565
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จากสถานการณ์ท้ังหมดข้างต้นจะเห็นว่าจ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐและระยะเวลาท่ี
ได้รับจ านวนเงินงบประมาณ ส่งผลให้เงินกองทุนของทุกสถานการณ์ติดลบเช่นเดียวกันหมด  แต่
แตกต่างกันท่ีระยะเวลา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้ายิ่งได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีเยอะ
เท่าไร ก็จะยิ่งท าให้ กยศ. อยู่รอดได้นานขึ้นเท่านั้น 

  
ภาพที่ 4.43 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐและ
ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก ง 12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณ
รัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาท่ี
ได้รับเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 13  เงินกองทุนส าหรับการวิ เคราะห์ความไวจากการได้รับเงิน
งบประมาณรัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 
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เงินกองทุนในสถานการณ์ที่ได้รับเงนิและระยะเวลาที่ไดรั้บเงนิงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท)

ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570



170 
 

4.2.12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของสัดส่วน
นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมและอัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆใน
แต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อย
และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี หรือก็คือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 
1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

 

  
 

ภาพที่ 4.44 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียน
นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 ของนักเรียนนักศึกษา

ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า สถานการณ์
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
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ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และมีค่า
มากกว่า 100,000 และ 200,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2566 และ 2581 ตามล าดับ 

สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า สถานการณ์
ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และมีค่า
มากกว่า 100,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2573 

สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 13.18 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า สถานการณ์
ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของเงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี จะท าให้ 
กยศ. มีเงินกองทุนท่ีสูงสุดคือ 65,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2566 จากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
เรื่อยๆและมีค่าติดลบในปีการศึกษา 2577  

 

  
 
ภาพที่ 4.45 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
18.84 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของ
ผู้กู้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษา

ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 หน้า สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
18.84 ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
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กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2568 หลังจากนั้น
เงินกองทุนจะมีค่าค่อนข้างคงท่ีอยู่ระหว่าง -10,000 ถึง -20,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 หน้า สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ 
กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ี
เงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า สถานการณ์
ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และจะมีจ านวนเงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
 

ภาพที่ 4.46 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียน
นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษา

ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 1.00 หน้า สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ 
กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2559 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 
24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท)

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
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สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 หน้า รายจ่ายของกองทุนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นปาน
กลางเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 
2558 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

สถานการณ์ของสัดส่วนของผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 24.49 ของนักเรียนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 ของจ านวนเงินกู้ยืมในปีก่อนหน้า สถานการณ์
ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2558 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะ
ลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

  
 
ภาพที่ 4.47 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของสัดส่วนนักเรียน
นักศึกษาท่ีกู้ยืมและอัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของสัดส่วนนักเรียน
นักศึกษาท่ีกู้ยืมและอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 1 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 2.46 ต่อปี
สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศกึษาที่กูย้ืมเงนิร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในอัตราเพ่ิมขึ้นของเงนิกูร้้อยละ 4 ต่อปี
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อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก ง 14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ี
กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 
(ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ี
กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) 

 
จากสถานการณ์ท้ังหมดจะเห็นว่าถ้าลดสัดส่วนผู้กู้เหลือ 13.18 ซึ่งจะท าให้รายจ่ายของ กยศ. 

ลดน้อยลงมาก และจะท าให้เงินกองทุนสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ยกเว้นในสถานการณ์ท่ีมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 4.00 จะท าให้ กยศ. มีเงินกองทุนท่ีสูงสุดคือ 65,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 
2566 จากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆและมีค่าติดลบในปีการศึกษา 2577  

ส าหรับสถานการณ์อื่นๆ จะเห็นว่าถ้า กยศ. คงสัดส่วนของผู้กู้ให้คงท่ีหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมจะ
ส่งผลต่อสถานภาพของกองทุนอย่างชัดเจน ถึงแม้สถานการณ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 
1.00 ก็จะท าให้เงินกองทุนติดลบเช่นกัน 
 

4.2.13 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า  

อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีแนวโน้มท่ี
จะสูงขึ้นและคงท่ีประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ล้านบาท  
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ภาพที่ 4.48 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง  16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ

เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง
และติดลบในปีการศึกษา 2569 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยแต่ละปี  

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง
และติดลบในปีการศึกษา 2566 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยแต่ละปี  
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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ภาพที่ 4.49 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของผู้มาช าระ
หนี้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ

เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง
และติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยแต่ละปี 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้น
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง
และติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยแต่ละปี  

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการ
ว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้น
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี



177 
 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลง
และติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยแต่ละปี  

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้
เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงและติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงเรื่อยแต่ละป ี

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
มีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้
เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงและติดลบในปีการศึกษา 2562 และมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงเรื่อยแต่ละปี  

 

  

 
ภาพที่  4 .50 เงิน กองทุนส าหรับการวิ เคราะห์ ความไวของเงื่อน ไขการช าระรูปแบบ A 
ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง  17 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะ
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A 
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
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มีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้
เงินกองทุนของ กยศ. มีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยลงและติดลบในปีการศึกษา 2561 และมีแนวโน้มท่ีจะ
ลดลงเรื่อยแต่ละปี  

  

ภาพที่ 4.51 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ในสถานการณ์
ต่างๆ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก ง 16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 17 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A 
ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
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จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อย
และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 จะเห็นว่ามีเพียงสถานการณ์เดียวท่ี
เงินกองทุนของ กยศ. ไม่ติดลบคือ สถานการณ์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึง
ก าหนดช าระหนี้ และผู้มาช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 70 และค่อยๆ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

ดังนั้นการเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ หรือการท่ีผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ส่งผลถึงสถานภาพของ กยศ. ได้โดยตรงเนื่องจากจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระ
หนี้ไม่เพียงพอต่อการกู้ยืมในปีละปี ซึ่งจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในไม่กี่ปีข้างหน้า   

การวิเคราะห์ความไวของตัวแปร 7 ตัวแปรพร้อมกัน ได้เลือกตัวแปรท่ีส าคัญและส่งผลต่อ 
กยศ. ค่อนข้างมากมาวิเคราะห์ 7 ตัวแปรคือ 1. เงินงบประมาณจากภาครัฐ แบ่งเป็นสามระดับคือ 
15,000, 20,000 และ 25,000 ล้านบาท 2. ระยะเวลาท่ีได้รับงบประมาณ แบ่งเป็นสามระดับคือ
ได้รับไปจนถึงปี 2565, 2570, และ 2575 3. สัดส่วนของผู้กู้ แบ่งเป็นสองระดับคือ 13.18% และ 
18.84% , 24.49 4. อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ แบ่งเป็นสามระดับคือ 1% , 2.46% , และ 4% 5. 
สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระ แบ่งเป็นสามระดับคือ 35%, 50%, และ 70% 
6. อัตราการว่างงาน แบ่งเป็นสามระดับคือ 0.25% , 1%, และ 3% และ 7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
แบ่งเป็นสามระดับคือ 0%, 1%, และ 3% ท าให้มีสถานการณ์ท่ีต้องวิเคราะห์ท้ังส้ิน 3*3*3*3*3*3*3 
หรือรวมทั้งส้ิน 2,187 สถานการณ์ในลักษณะของ Full-factorial design 

ผลการวิเคราะห์ความไวเจ็ดตัวแปรน าเสนอจ านวนปีท่ีกองทุนจะติดลบเร็วหรือช้ากว่าการท่ี
กองทุนจะติดลบตามสถานการณ์ปกติ หากตัวเลขเป็นบวกหมายความว่าสถานการณ์นั้นจะช่วยยืด
อายุกองทุนไม่ให้ติดลบออกไปได้เท่ากับตัวเลขท่ีน าเสนอและหากตัวเลขเป็นลบจะเป็นไปในทาง
ตรงกันข้าม หรือหากพบว่าผลการวิเคราะห์ความไวในสถานการณ์นั้นเป็น 0 แสดงว่าสถานการณ์นั้น
ท าให้กองทุนมีอายุเท่ากับสถานการณ์ปกติ 

ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.1 และมีข้อค้นพบท่ีส าคัญคือ 1. เมื่อลดสัดส่วนผู้กู้ลงจะ
ท าให้กองทุนติดลบช้าลง หรือไม่ติดลบไปตลอด 2. เมื่อเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การลดอัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ และการมีผู้มาช าระเงินในปีแรกเพิ่มมากขึ้น จะท าให้กองทุนติดลบช้าลงกว่าเดิมมาก 
และ 3. จ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐ ส่งผลต่อกองทุนมากกว่าระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A 

 

1.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 +5 +6 +6 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 +9 +11 +12 +17 +19 +19 >20 >20 >20 +17 +19 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 +15 +16 +17 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2565 +6 +6 +6 +10 +13 +14 +20 >20 >20 +9 +11 +12 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2575 +14 +15 +16 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2570 +7 +8 +8 +14 +15 +16 >20 >20 >20 +12 +15 +16 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2565 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +15 +16 +16 +4 +5 +5 +9 +15 +16 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2575 +16 +16 +17 +19 +19 +19 >20 >20 >20 +19 +19 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2570 +11 +11 +11 +14 +15 +15 +18 +18 +18 +13 +14 +15 +17 +18 +18 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2565 +5 +6 +6 +7 +7 +8 +12 +12 +13 +7 +7 +8 +10 +12 +12 +16 +17 +17 +13 +15 +15 +20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2575 +11 +12 +12 +15 +15 +15 +18 +18 +19 +14 +15 +15 +18 +19 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2570 +7 +8 +8 +9 +10 +11 +14 +15 +15 +9 +10 +10 +14 +14 +15 +18 +19 +19 +16 +18 +18 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2565 +3 +4 +4 +4 +5 +5 +7 +7 +7 +5 +5 +5 +6 +7 +7 +13 +14 +14 +9 +10 +10 +17 +18 +18 >20 >20 >20

4.00 15,000 2575 +5 +6 +6 +8 +9 +9 +14 +14 +14 +8 +9 +9 +13 +14 +14 +18 +18 +18 +16 +17 +17 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 15,000 2570 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +9 +10 +10 +5 +5 +6 +8 +8 +9 +14 +15 +15 +10 +12 +13 +18 +19 +19 >20 >20 >20

4.00 15,000 2565 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +6 +7 +7 +5 +5 +6 +12 +14 +14 +20 >20 >20

1.00 25,000 2575 +14 +17 +18 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 +6 +6 +6 +8 +9 +10 >20 >20 >20 +8 +9 +9 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +6 +7 >20 +5 +5 +5 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 +3 +3 +3 +6 +10 +13 >20 >20 >20 +6 +8 +9 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 +0 +0 +0 +1 +2 +2 +4 +5 +5 +2 +3 +3 +5 +5 +6 >20 >20 >20 +8 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +4 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 +0 +2 +3 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 +2 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 +0 +1 +2

2.46 25,000 2575 +5 +5 +5 +7 +8 +8 +13 +14 +14 +7 +8 +8 +12 +14 +14 >20 >20 >20 +17 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +10 +11 +12 +7 +8 +8 +16 +20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +17 >20 >20

2.46 20,000 2575 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +2 +2 +3 +1 +1 +1 +3 +3 +3 +11 +13 +13 +6 +7 +7 +18 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 -1 -1 +0 +0 +0 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +6 +7 >20 >20 >20

2.46 20,000 2565 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +3 +3 +3

2.46 15,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 >20 >20 >20

2.46 15,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 +0 +2 +2

2.46 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

4.00 25,000 2575 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +8 +8 +6 +6 +7 +9 +11 +11 +16 +16 +16

4.00 25,000 2570 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +9 +10 +10

4.00 25,000 2565 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 -1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3

4.00 20,000 2575 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +4 +9 +11 +11

4.00 20,000 2570 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +1 +1 +2 +4 +4 +4

4.00 20,000 2565 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +0

4.00 15,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

4.00 15,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2

4.00 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3
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ไม่มีอตัราดอกเบี้ยเงินกู้
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ตารางที่ 4.1 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A (ต่อ) 

 
 

  

1.00 25,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +3 +5 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 +0 +3 +5 +5

1.00 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2

1.00 20,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2570 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 25,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 +0 +0 +1

2.46 25,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1

2.46 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2.46 20,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 25,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

4.00 25,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

4.00 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3

4.00 20,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

4.00 20,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

4.00 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4

4.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
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ไม่มีอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 1
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4.2.14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า  

อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นมากในแต่ละปี
และคงท่ีประมาณ 170,000 ล้านบาท  

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 107,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2571 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเล็กน้อย และในปีการศึกษา 2583  มี
เงินกองทุนเท่ากับ 81,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบและมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 57 ,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2571 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอย่างรวดเร็ว และในปีการศึกษา 2583 มี
เงินกองทุนเพียง 1,800 ล้านบาท 
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ภาพที่ 4.52 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง  18 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก

ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบ และมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 114,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2572 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง และในปีการศึกษา 2583 มีเงินกองทุน
เท่ากับ 64,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
และมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 62,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2570 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
อย่างรวดเร็ว และติดลบในปีการศึกษา 2581  

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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และมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 26,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2570 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
อย่างรวดเร็ว และติดลบในปีการศึกษา 2573 

 

  

 
ภาพที่ 4.53 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง  19 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก

ปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบและมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 87 ,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2571 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง และในปีการศึกษา 2583 มีเงินกองทุน
เท่ากับ 10,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และมี
เงินกองทุนสูงสุดคือ 42,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2569 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว และติดลบในปีการศึกษา 2577  
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุก
ปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของติดลบในปีการศึกษา 2570 

 

  

 
ภาพ ที่  4 .54 เงินกองทุนส าหรับการวิ เคราะห์ ความไวของเงื่อน ไขการช าระรูปแบบ B 
ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง  20 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B คือช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 

เท่ากับทุกปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 จะเห็นว่าในช่วงประมาณปีการศึกษา 2570 จะท าให้
เงินกองทุนจะมีค่าสูงท่ีสุด หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยตามแต่ละสถานการณ์ เนื่องจากมี
จ านวนคนท่ีช าระหนี้เสร็จส้ินจ านวนหนึ่งส าหรับการช าระรูปแบบ A ท่ีช าระท้ังส้ิน 15 ปี  

และสถานการณ์ท่ีเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ 3 เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้จะไม่มี
สถานการณ์ไหนท่ีเงินกองทุนติดลบ เช่นเดียวกันกับถ้าเพิ่มสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ และสัดส่วนการมา
ช าระหนี้ปกติส าหรับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ จะท าให้เงินกองทุน
ติดลบประมาณปีการศึกษา 2580  
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท) 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
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ซึ่งเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี  ส่งผลถึงสถานภาพของ    
กยศ. โดยตรง เพราะว่าจะท าให้ได้รับเงินท่ีมาช าระหนี้ค่อนข้างสูงในแต่ละปี ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ท่ี
มีผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 50 เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ หรือกระท่ังไม่คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ก็ตาม 

 

  

ภาพที่ 4.55 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ในสถานการณ์
ต่างๆ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก ง 16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 19 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 20 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B 
ในสถานการณ์ต่างๆ (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
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ตารางที่ 4.2 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B 

 

1.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2565 +16 +17 +17 +20 >20 >20 >20 >20 >20 +18 +18 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2570 +18 +19 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2565 +13 +14 +14 +18 +18 +18 >20 >20 >20 +15 +16 +16 +19 +20 +20 >20 >20 >20 +18 +19 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 15,000 2575 +18 +18 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 +19 +20 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 15,000 2570 +14 +15 +15 +18 +19 +19 >20 >20 >20 +16 +17 +17 +20 >20 >20 >20 >20 >20 +19 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 15,000 2565 +10 +11 +12 +15 +16 +16 +19 +20 +20 +12 +13 +13 +16 +17 +17 >20 >20 >20 +15 +16 +16 +20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 +6 +9 +11 >20 >20 >20 >20 >20 >20 +11 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 -2 -2 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 -2 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 -2 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 -3 -3 -3 -2 -2 >20 >20 >20 >20 -3 -3 -3 -2 >20 >20 >20 >20 >20 -3 -3 -3 -2 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 +13 +14 +15 +20 >20 >20 >20 >20 >20 +15 +17 +17 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 +4 +5 +6 +10 +12 +12 +19 +20 +20 +5 +7 +7 +13 +14 +15 >20 >20 >20 +8 +10 +10 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2575 +14 +15 +16 >20 >20 >20 >20 >20 >20 +16 +18 +18 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 +8 +9 +9 +14 +15 +16 >20 >20 >20 +9 +10 +10 +17 +18 +19 >20 >20 >20 +13 +15 +16 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2565 +0 +1 +1 +4 +6 +7 +15 +16 +16 +0 +1 +1 +7 +9 +10 +18 +19 +20 +1 +3 +3 +13 +16 +17 >20 >20 >20

2.46 15,000 2575 -3 -3 -3 -2 +14 +15 >20 >20 >20 -3 -3 -3 +16 +18 +18 >20 >20 >20 -3 -3 -3 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2570 -3 -3 -3 -3 -2 -2 +16 +17 +17 -3 -3 -3 -3 -2 +12 +20 >20 >20 -3 -3 -3 -2 +19 +20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2565 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 +11 +11 -4 -3 -3 -3 -3 -3 +13 +14 +14 -4 -3 -3 -3 -3 -3 >20 >20 >20

4.00 25,000 2575 +10 +11 +11 +14 +14 +14 +17 +18 +18 +11 +12 +12 +15 +15 +16 +19 +20 +20 +13 +14 +14 +18 +19 +19 >20 >20 >20

4.00 25,000 2570 +6 +7 +7 +9 +10 +10 +13 +14 +14 +7 +8 +8 +10 +11 +11 +15 +15 +15 +8 +9 +9 +13 +14 +14 +19 +19 +19

4.00 25,000 2565 +1 +2 +2 +3 +4 +4 +8 +9 +9 +2 +2 +2 +4 +5 +5 +10 +10 +10 +2 +3 +3 +6 +7 +8 +13 +13 +14

4.00 20,000 2575 +4 +6 +6 +10 +10 +11 +14 +14 +14 +6 +7 +7 +11 +12 +12 +15 +16 +16 +8 +9 +9 +13 +14 +14 +19 +20 +20

4.00 20,000 2570 +0 +2 +2 +6 +7 +7 +10 +11 +11 +1 +2 +3 +7 +8 +8 +12 +12 +12 +3 +5 +5 +9 +10 +10 +15 +16 +16

4.00 20,000 2565 -2 -2 -1 -1 +0 +0 +4 +5 +5 -2 -1 -1 +0 +1 +1 +6 +7 +7 -2 -1 -1 +1 +2 +3 +10 +10 +11

4.00 15,000 2575 -4 -4 -3 -3 -3 -3 +10 +10 +10 -4 -3 -3 -3 -3 -3 +11 +12 +12 -4 -3 -3 -3 -3 -3 +14 +15 +15

4.00 15,000 2570 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 +8 +9 -4 -4 -4 -3 -3 -3 +11 +12 +12

4.00 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3
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เมือ่ครบก าหนดช าระหนี ้จะมีผู้มาช าระหนีร้้อยละ จากนัน้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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ตารางที่ 4.2 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B (ต่อ) 

 

 
 

 
  

1.00 25,000 2575 +12 +17 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 -2 -2 -2 +9 +13 +15 >20 >20 >20 -2 -2 -1 >20 >20 >20 >20 >20 >20 -2 -1 +9 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 +0 +0 -3 -3 -3 -3 -2 -2 +0 >20 >20 -3 -3 -3 -2 -2 -2 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 25,000 2575 -3 -2 -2 -2 -1 +8 +15 +15 +16 -3 -2 -2 -2 +10 +10 +18 +19 +19 -3 -2 -2 +14 +16 +17 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 -3 -3 -3 -3 -2 -2 +6 +8 +8 -3 -3 -3 -3 -2 -2 +9 +10 +10 -3 -3 -3 -2 -2 -2 +17 +19 +19

2.46 25,000 2565 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

2.46 20,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 25,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 +8 +9 +10

4.00 25,000 2570 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

4.00 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3

4.00 20,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4

4.00 20,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4

4.00 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
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อตัราการว่างงานร้อยละ
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ไม่มีอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 1 อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 3

สัด
ส่ว

นผู้
กูร้้

อย
ละ

 2
4.4

9 
ขอ

งน
ักเ

รีย
นน

ักศึ
กษ

าท
ั้งห

มด
อตั

รา
กา

รเพ
ิ่มข

ึ้นข
อง

เงิน
กู้

เงิน
งบ

ปร
ะม

าณ
จา

กภ
าค

รัฐ
ฯ 

(ล้
าน

บา
ท)

ลด
ลง

เรื่อ
ยๆ

ใน
อตั

รา
ส่ว

นท
ี่เท

่าก
นัจ

นถ
ึงป

ีกา
รศึ

กษ
า



189 
 

4.2.15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ใน
สถานการณ์ต่างๆ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า  

อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

 

  
 
ภาพที่ 4.56 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 21 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบและมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 58,000 ล้าน
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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บาทในปีการศึกษา 2568 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี และในปีการศึกษา 2583 
มีเงินกองทุนเท่ากับ 32,000 ล้านบาท 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
และมีเงินกองทุนสูงสุดคือ 32,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2565 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะลดลง
อย่างรวดเร็ว และติดลบในปีการศึกษา 2572 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2568 

 

  

 
ภาพที่ 4.57 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
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เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
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สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2570 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2567 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2564 

 

  
 
ภาพที่ 4.58 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก ง 23 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
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เงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับการช าระหน้ี เง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับ
สถานการณ์ที่ไม่มีดอกเบี้ยเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ี (ล้านบาท)

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
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สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรก
ประมาณร้อยละ 70 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งส่งผลดีต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มีรายรับ
เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2567 

สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 50 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี 
สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2564 

 สถานการณ์ท่ีก าหนดเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุก
ปี ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระปีแรกประมาณร้อยละ 35 จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่ง
ส่งผลแย่ต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มีรายรับลดน้อยลงในแต่ละปี สถานการณ์ดังกล่าวจะท าให้
เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในปีการศึกษา 2562 

จากสถานการณ์ท่ีก าหนดให้เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C คือช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 
เท่ากับทุกปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 จะเห็นว่ามีเพียงสถานการณ์เดียวที่เงินกองทุนของ กยศ. 
ไม่ติดลบคือ สถานการณ์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ และ
ผู้มาช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 70 และค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

ดังนั้นการเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ หรือการท่ีผู้มาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อย่างใดอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ส่งผลถึงสถานภาพของ กยศ. ได้โดยตรงเนื่องจากจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระ
หนี้ไม่เพียงพอต่อการกู้ยืมในปีละปี ซึ่งจะท าให้เงินกองทุนของ กยศ. ติดลบในไม่กี่ปีข้างหน้า   
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ภาพที่ 4.59 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์
ต่างๆ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก  
 ตารางภาคผนวก ง 21 เงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับการช าระหนี้  เงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 
 ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับการช าระหนี้  เงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก ง 23 เงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับการช าระหนี้  เงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ C ส าหรับสถานการณ์ท่ีไม่มีดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

 
 

  

-300,000

-250,000

-200,000

-150,000

-100,000

-50,000

0

50,000

100,000

เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C ในสถานการณ์
ต่างๆ (ล้านบาท)

สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี
สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในแตล่ะปี



194 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C 

    

1.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 +13 +14 +15 +20 >20 >20 >20 >20 >20 +19 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 +18 +19 +19 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 20,000 2565 +9 +10 +10 +14 +16 +16 >20 >20 >20 +11 +12 +13 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2575 +17 +18 +18 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2570 +10 +11 +11 +17 +18 +18 >20 >20 >20 +13 +15 +16 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 15,000 2565 +6 +6 +6 +9 +10 +10 +17 +18 +19 +7 +8 +8 +13 +15 +16 >20 >20 >20 +13 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2575 +17 +18 +18 +20 +20 >20 >20 >20 >20 +19 +20 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2570 +12 +13 +13 +15 +16 +16 +19 +19 +19 +14 +15 +15 +18 +18 +19 >20 >20 >20 +19 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 25,000 2565 +8 +8 +8 +10 +10 +10 +13 +13 +14 +9 +9 +9 +11 +12 +12 +16 +17 +17 +11 +12 +12 +17 +18 +19 >20 >20 >20

4.00 20,000 2575 +13 +13 +14 +16 +16 +17 +19 +20 +20 +15 +15 +16 +18 +19 +19 >20 >20 >20 +20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2570 +9 +10 +10 +12 +12 +12 +15 +16 +16 +10 +11 +11 +14 +14 +15 +18 +19 +19 +14 +15 +16 +20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 20,000 2565 +5 +6 +6 +7 +8 +8 +10 +11 +11 +6 +7 +7 +8 +9 +9 +13 +13 +13 +8 +9 +9 +13 +14 +15 >20 >20 >20

4.00 15,000 2575 +8 +9 +9 +11 +12 +12 +15 +15 +15 +10 +10 +10 +13 +14 +14 +18 +18 +18 +13 +15 +15 +20 >20 >20 >20 >20 >20

4.00 15,000 2570 +6 +7 +7 +8 +9 +9 +11 +12 +12 +7 +7 +8 +9 +10 +10 +14 +14 +15 +9 +10 +10 +15 +16 +16 >20 >20 >20

4.00 15,000 2565 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +7 +8 +8 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +10 +10 +10 +5 +5 +6 +9 +10 +10 +17 +18 +18

1.00 25,000 2575 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 +9 +9 +9 +13 +15 +16 >20 >20 >20 +10 +11 +12 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 25,000 2565 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +8 +9 +9 +3 +4 +4 +5 +6 +6 >20 >20 >20 +5 +5 +5 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2575 +8 +9 +9 +15 +19 +20 >20 >20 >20 +11 +13 +13 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2570 +4 +4 +5 +7 +7 +8 +13 +16 +17 +5 +6 +6 +9 +10 +10 >20 >20 >20 +8 +9 +10 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 20,000 2565 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +3 +3 +4 +0 +0 +0 +1 +2 +2 +5 +5 +5 +0 +1 +1 +3 +4 +4 >20 >20 >20

1.00 15,000 2575 -3 -3 -3 -2 -2 -2 +11 +13 +13 -3 -3 -3 -2 -1 +7 >20 >20 >20 -3 -2 -2 >20 >20 >20 >20 >20 >20

1.00 15,000 2570 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -1 +3 +4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 +7 +9 +9 -3 -3 -3 -2 -2 -2 >20 >20 >20

1.00 15,000 2565 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

2.46 25,000 2575 +8 +9 +9 +11 +11 +12 +15 +16 +16 +9 +10 +10 +13 +14 +15 >20 >20 >20 +14 +16 +17 >20 >20 >20 >20 >20 >20

2.46 25,000 2570 +5 +5 +5 +7 +7 +7 +9 +10 +10 +5 +6 +6 +8 +8 +8 +11 +12 +12 +7 +8 +8 +11 +13 +13 >20 >20 >20

2.46 25,000 2565 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +5 +5 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +8 +9 +10

2.46 20,000 2575 +3 +3 +3 +5 +6 +6 +9 +10 +10 +3 +4 +4 +7 +7 +8 +12 +13 +13 +6 +7 +7 +12 +15 +16 >20 >20 >20

2.46 20,000 2570 +0 +1 +1 +2 +3 +3 +5 +5 +5 +1 +1 +1 +3 +4 +4 +7 +7 +7 +2 +3 +3 +5 +6 +7 +15 +20 >20

2.46 20,000 2565 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +0 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +0 +0 +0 +3 +3 +3

2.46 15,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 +12 +16 +18

2.46 15,000 2570 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

2.46 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3

4.00 25,000 2575 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +8 +8 +8 +5 +5 +5 +6 +7 +7 +9 +10 +10 +6 +6 +7 +9 +9 +10 +13 +14 +14

4.00 25,000 2570 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +3 +3 +3 +4 +4 +4 +6 +6 +6 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +8 +9 +9

4.00 25,000 2565 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +2 +2 +0 +0 +0 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +0 +0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3

4.00 20,000 2575 -1 -1 +0 +0 +1 +1 +3 +3 +3 -1 +0 +0 +1 +2 +2 +4 +5 +5 +0 +0 +1 +3 +4 +4 +8 +9 +9

4.00 20,000 2570 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +0 +0 +2 +2 +2 -1 -1 -1 +0 +1 +1 +4 +4 +5

4.00 20,000 2565 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 +0 +0

4.00 15,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3

4.00 15,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3

4.00 15,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
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อตัราการว่างงานร้อยละ

เมือ่ครบก าหนดช าระหนี ้จะมีผู้มาช าระหนีร้้อยละ จากนัน้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

ไม่มีอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 1 อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 3
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ตารางที่ 4.3 จ านวนปีการศึกษาท่ีเงินกองทุนจะติดลบ เร็วขึ้น/ช้าลง จากสถานการณ์ปกติส าหรับ

เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C (ต่อ) 

 

 

  

1.00 25,000 2575 -2 -2 -2 -2 -1 -1 +3 +4 +4 -2 -2 -2 -1 -1 -1 +8 +10 +10 -2 -2 -2 +0 +7 +9 >20 >20 >20

1.00 25,000 2570 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -3 -2 -2 -2 -2 -2 +3 +5 +6

1.00 25,000 2565 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2

1.00 20,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 20,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

1.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

1.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 25,000 2575 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1

2.46 25,000 2570 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2

2.46 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2.46 20,000 2575 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2570 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

2.46 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4

2.46 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

2.46 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 25,000 2575 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

4.00 25,000 2570 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3

4.00 25,000 2565 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

4.00 20,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 20,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 20,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2575 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2570 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

4.00 15,000 2565 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
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อตัราการว่างงานร้อยละ

เมือ่ครบก าหนดช าระหนี ้จะมีผู้มาช าระหนีร้้อยละ จากนัน้เพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี

ไม่มีอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 1 อตัราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 3
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์อ่ืนๆ 

 สถานการณ์อื่นๆ จะพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีไม่ได้ก าหนดขึ้นมาจากข้างต้น เพื่อท่ีจะ
พิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีคาดว่าน่าจะเกิดขึ้น หรือในสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่มากต่อกองทุน และ
หนทางท่ีจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนี้ 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนการช าระ 
4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณคงท่ีตลอดทุกปี

การศึกษา 
4.3.4 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการสนับสนุนเงินงบประมาณ 
4.3.5 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ท่ีค่าเล่าเรียนในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมาก 
 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ที่มีผู้มาช าระหนี้ครบทั้งหมด 
สถานการณ์ของสัดส่วนผู้มาช าระหนี้จะท าให้มีผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีเมื่อครบก าหนดช าระ

หนี้เพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ ช าระหนี้ครบท้ังหมด ช าระในปีแรกท่ีครบ
ก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และ 50 และค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี ก าหนดอัตราการว่างงาน
เท่ากับ 1.00 ดังรูป และพิจารณาถึงสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปี 

 

 
 
ภาพที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของคนท่ีมาช าระหนี้ท้ังหมด 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 1 ผลการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของคนท่ีมาช าระหนี้ท้ังหมด 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของคนที่มาช าระหน้ีทั้งหมด

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ปกติ สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 90

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ครบทั้งหมด 
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ภาพที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด 

(ล้านบาท) 

สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ในปี
การศึกษา 2557 ประมาณ 3 ล้านคน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 3.6 ถึง 3.7 ล้านคน จนถึงปี
การศึกษา 2572 จะลดลงเหลือเพียง 3 ล้านคน เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวนมาก
จึงท าให้จ านวนผู้ท่ีมาช าระหนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละปี  

สถานการณ์ท่ีสัดส่วนผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 3.5 ล้านคน จนถึงปีการศึกษา 2572 จะ
ลดลงเหลือเพียง 3 ล้านคน เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วเป็นจ านวนมากจึงท าให้จ านวนผู้ท่ีมา
ช าระหนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆในแต่ละปีเช่นเดียวกัน  

สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะมีผู้มาช าระหนี้หลังครบก าหนดช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 2.4 ล้าน
คน หลังจากนั้นจะเริ่มคงท่ีประมาณ 2.8 ล้านคน จนถึงปีการศึกษา 2574 จะค่อยๆลดน้อยลงในแต่
ละปีเนื่องจากมีผู้ท่ีช าระเสร็จส้ินแล้วในแต่ละปี  

จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าในสถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมดและ
สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากซึ่งจะแตกต่างกันประมาณ 1 แสนคนเท่านั้น แต่จะมากกว่าใน
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ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนผู้มาช าระหน้ีครบทั้งหมด

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ปกติ สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 90

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ครบทั้งหมด 
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สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
ละปีถึง 6 ถึง 7 แสนคน 

จากนั้นจะพิจารณาถึงจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปี ในแต่ละสถานการณ์คือ 
ช าระหนี้ครบท้ังหมด ช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และ 50 และค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 
ประมาณ 12,000 ล้านบาท ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ
ปีละ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือ 
40,000 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 35,000 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคือมีแนวโน้มท่ีจะคงท่ีประมาณ 
36,000 ล้านบาท 

 

 

 
ภาพที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับผู้มาช าระหนี้ครบ
ท้ังหมด (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด 
(ล้านบาท) 
 

สถานการณ์ท่ีสัดส่วนผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 11 ,500 ล้านบาท 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ปกติ สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 90

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ครบทั้งหมด 
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ในช่วงปีการศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 2 ,000 ล้านบาท
เช่นเดียวกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2571 จะได้รับการช าระหนี้เป็นจ านวนเงินท่ีมากท่ีสุดคือ 38,000 ล้าน
บาท และในปีการศึกษา 2572 ได้รับการช าระหนี้ประมาณ 34,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า
เพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคือมีแนวโน้มท่ีจะคงท่ีประมาณ 35 ,000 ล้าน
บาท  

สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะได้รับการช าระหนี้ในปีการศึกษา 2557 ประมาณ 10 ,000 ล้านบาท ในช่วงปี
การศึกษา 2557 ถึง 2571 จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,300 ล้านบาท หลังจากนั้น
จะได้รับการช าระหนี้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 500 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้มาช าระหนี้เสร็จส้ินแล้วจ านวน
หนึ่ง 

จากท้ัง 3 สถานการณ์จะเห็นว่าในสถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมดและสถานการณ์ท่ี
มีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะ
ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากซึ่งจะแตกต่างกันประมาณ 1 ,000 ล้านบาทเท่านั้น แต่จะมากกว่าใน
สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
ละปีประมาณ 5 ถึง 6 พันล้านบาท 

ส าหรับเงินกองทุนจ าก าหนดสถานการณ์ดังนี้ คือ สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 
20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 
หรือก็คือลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท 

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่
ละปี อัตราเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ปีเมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้
แบ่งเป็น 3 สถานการณ์คือ มีผู้มาช าระคืนท้ังหมด เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรก
ประมาณร้อยละ 90 และ 50 ตามล าดับและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A คือช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มข้ึนในแต่ละปี อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิดดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 

สถานการณ์สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด ซึ่งส่งผลดีต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มี
รายรับเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้
เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2577  
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สถานการณ์ท่ีสัดส่วนผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 90 และ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งส่งผลดีต่อ กยศ. และจะท าให้ กยศ. มีรายรับเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
จากนั้นเงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2570  

สถานการณ์ท่ีสัดส่วนผู้มาช าระในปีแรกท่ีครบก าหนดช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 และ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เงินกองทุนจะค่อยๆลดน้อยลงในแต่ละปี ต่อมาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปี
การศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีเงินกองทุนจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ 

 

 

 
ภาพที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนส าหรับผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด 
(ล้านบาท) 
 

จากท้ัง 3 สถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการท่ีมีผู้มาช าระหนี้สูงขึ้นมากจะช่วยท าให้เงินกองทุน
ไม่ติดลบได้ในระยะเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นจะท าให้เงินกองทุนติดลบเช่นเดียวกันหมด เนื่องจากการ
ท่ีมีผู้กู้มากจนเกินไปท าให้รายจ่ายของ กยศ. เพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี ซึ่งถ้ามีการควบคุมรายจ่ายของ
กองทุน โดยการลดสัดส่วนของผู้กู้หรือการควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จะท าให้เงินกองทุนใน
สถานการณ์นี้ไม่ติดลบในปีการศึกษาดังกล่าวได้ 
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สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ครบทั้งหมด สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ร้อยละ 90

สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ปกติ
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนการช าระ 
 ส าหรับสถานการณ์นี้จะพิจารณาสัดส่วนของเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบต่างๆคือ ช าระ 10 
ปี 15 ปี และ 20 ปี และการปรับเปล่ียนสัดส่วนการช าระหนี้จากเดิมท่ีช าระปีแรกน้อยๆและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี กับการช าระหนี้เท่าๆกันในแต่ละปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 จะส่งผล
ยังไงต่อเงินกองทุน เมื่อพิจารณาเงินต้น 1 บาทและดอกเบ้ียร้อยละ 1  
 ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A หรือรูปแบบปัจจุบัน จะช าระหนี้ท้ังหมด 15 ปี โดยจะ
พิจารณา 2 สถานการณ์คือ สัดส่วนของการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆ
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และ ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกัน โดยมีอัตราเงินกู้ร้อยละ 1 จากนั้นจะ
พิจารณาเงินต้น 1 บาท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4 เงินต้น 1 บาทและดอกเบ้ียร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ  A 
 

ปีที ่
ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ช าระปีละเท่าๆกัน 

สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย 

1 0.015 0.0150 0.065 0.0650  
2 0.025 0.0349 0.065 0.0744  
3 0.030 0.0396 0.065 0.0737  
4 0.035 0.0443 0.065 0.0731  
5 0.040 0.0490 0.065 0.0724  
6 0.045 0.0536 0.065 0.0718  
7 0.050 0.0581 0.065 0.0711  
8 0.060 0.0676 0.065 0.0705  
9 0.070 0.0770 0.065 0.0698  
10 0.080 0.0863 0.065 0.0692  
11 0.090 0.0955 0.070 0.0735  
12 0.100 0.1046 0.070 0.0728  
13 0.110 0.1136 0.070 0.0721  
14 0.120 0.1225 0.070 0.0714  
15 0.130 0.1313 0.070 0.0707  

รวม 1.00 1.0928 1.000 1.0713 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 
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 เมื่อพิจารณาเงินต้น 1 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ  A หรือรูปแบบปัจจุบัน คือการช าระท้ังหมด 15 ปี จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ถ้าช าระปี
แรกน้อยและค่อยๆ เพิ่มข้ึนในแต่ละปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้ได้รับดอกเบ้ียร้อย
ละ 9.28 ในขณะท่ีการช าระหนี้เท่าๆกันทุกปีจะท าให้ได้รับอัตราดอกเบ้ียเพียงร้อยละ 7.13 หลังจาก
นั้นจะพิจารณาจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้  

โดยจะก าหนดว่าส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไขการ
ช าระหนี้รูปแบบใหม่ และส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ก่อนท่ีจะถึงปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไข
การช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละป ีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 
 

 

 
ภาพที่ 4.64 ของการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท) 
 
 จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการ
ช าระรูปแบบ A หรือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน จะช าระหนี้ท้ังหมด 15 ปี ท่ีมีสัดส่วนการ
ช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้ได้รับเงินจากการช าระหนี้มากกว่า สัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆ
และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาท และพิจารณาถึงเงินกองทุนดังนี้  
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ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ี ในสถานการณ์สัดส่วน
เง่ือนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท)

การช าระรูปแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การช าระรูปแบบ A ช าระปีละเท่าๆกัน
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ได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือ
ลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 
เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A หรือรูปแบบปัจจุบัน คือการช าระ 15 ปี ท่ีมีสัดส่วน
การช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 
ในขณะท่ีการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 
2567  

 

 
 
ภาพที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
A (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท) 
 
 ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จะช าระหนี้ ท้ังหมด 10 ปี โดยจะพิจารณา 2 
สถานการณ์คือ สัดส่วนของการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน 
ในสถานการณ์สัดส่วนเง่ือนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท)

การช าระรูปแบบ A ช าระปีละเท่าๆกัน การช าระรูปแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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ละปี และ ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกัน โดยมีอัตราเงินกู้ร้อยละ 1 จากนั้นจะพิจารณาเงินต้น 
1 บาท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5 เงินต้น 1 บาทและดอกเบ้ียร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ  B 
 

ปีที ่
ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ช าระปีละเท่าๆกัน 

สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย 
1 0.05 0.0500 0.10 0.1000 
2 0.06 0.0695 0.10 0.1090 
3 0.07 0.0789 0.10 0.1080 
4 0.08 0.0882 0.10 0.1070 
5 0.09 0.0974 0.10 0.1060 
6 0.11 0.1165 0.10 0.1050 
7 0.12 0.1254 0.10 0.1040 
8 0.13 0.1342 0.10 0.1030 
9 0.14 0.1429 0.10 0.1020 
10 0.15 0.1515 0.10 0.1010 
รวม 1.00 1.0545 1.00 1.0450 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 

 
เมื่อพิจารณาเงินต้น 1 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระ

รูปแบบ  B คือการช าระท้ังหมด 10 ปี จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ถ้าช าระปีแรกน้อยและค่อยๆ 
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 5.45 ในขณะท่ี
การช าระหนี้เท่าๆกันทุกปีจะท าให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4.50 หลังจากนั้นจะพิจารณา
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้  

โดยจะก าหนดว่าส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไขการ
ช าระหนี้รูปแบบใหม่ และส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ก่อนท่ีจะถึงปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไข
การช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละป ีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 

จะเห็นว่าจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ  B 
จะช าระหนี้ท้ังหมด 10 ปี ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้ได้รับเงินจากการช าระหนี้
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มากกว่า สัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปีช่วงปีการศึกษา 2557 
ถึง 2570 จะมากกว่าประมาณ 2 ,000 ถึง 3,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะมีค่ามากกว่าประมาณ 
1,000 ล้านบาท และจะพิจารณาถึงเงินกองทุนดังนี้  

 

 

 
ภาพที่ 4.66 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท) 
 

ได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือ
ลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 
เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B จะช าระหนี้ท้ังหมด 10 ปี ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปี
แรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2576 ในขณะท่ีการ
ช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2581  
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ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ี 
ในสถานการณ์สัดส่วนเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท) 

การช าระรูปแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การช าระรูปแบบ B ช าระปีละเท่าๆกัน
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ภาพที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
B (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท) 
 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จะช าระหนี้ ท้ังหมด 20 ปี โดยจะพิจารณา 2 
สถานการณ์คือ สัดส่วนของการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี และ ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกัน โดยมีอัตราเงินกู้ร้อยละ 1 จากนั้นจะพิจารณาเงินต้น 
1 บาท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.6 เงินต้น 1 บาทและดอกเบ้ียร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ  C 
 

ปีที ่
ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ช าระปีละเท่าๆกัน 

สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย 

1  0.005  0.0050 0.05 0.0500 
2  0.010  0.0200 0.05 0.0595 
3  0.015  0.0249 0.05 0.0590 
4  0.020  0.0297 0.05 0.0585 
5  0.025  0.0345 0.05 0.0580 
6  0.030  0.0393 0.05 0.0575 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน 
ในสถานการณ์สัดส่วนเง่ือนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท)

การช าระรูปแบบ B ช าระปีละเท่าๆกัน การช าระรูปแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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ปีที ่
ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ช าระปีละเท่าๆกัน 

สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย สัดส่วนการช าระ สัดส่วนการช าระและดอกเบี้ย 

7  0.035  0.0440 0.05 0.0570 
8  0.040  0.0486 0.05 0.0565 
9  0.045  0.0532 0.05 0.0560 
10  0.050  0.0578 0.05 0.0555 
11  0.055  0.0623 0.05 0.0550 
12  0.060  0.0667 0.05 0.0545 
13  0.065  0.0711 0.05 0.0540 
14  0.070  0.0755 0.05 0.0535 
15  0.075  0.0798 0.05 0.0530 
16  0.080  0.0840 0.05 0.0525 
17  0.080  0.0832 0.05 0.0520 
18  0.080  0.0824 0.05 0.0515 
19  0.080  0.0816 0.05 0.0510 
20  0.080  0.0808 0.05 0.0505 

รวม 1.00 1.1240 1.00 1.0950 

 
แหล่งที่มา: ก าหนดขึ้นมาและจากการค านวณ 
 

เมื่อพิจารณาเงินต้น 1 บาทและดอกเบี้ยร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระ
รูปแบบ  C คือการช าระท้ังหมด 20 ปี จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ถ้าช าระปีแรกน้อยและค่อยๆ 
เพิ่มข้ึนในแต่ละปี โดยมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 12.40 ในขณะท่ี
การช าระหนี้เท่าๆกันทุกปีจะท าให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 9.50 หลังจากนั้นจะพิจารณา
จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้  

โดยจะก าหนดว่าส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไขการ
ช าระหนี้รูปแบบใหม่ และส าหรับผู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ก่อนท่ีจะถึงปีการศึกษา 2557 จะใช้เงื่อนไข
การช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน เมื่อครบก าหนดช าระหนี้จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 
และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 

จากภาพข้างต้นจะเห็นว่าจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการ
ช าระรูปแบบ  B จะช าระหนี้ท้ังหมด 10 ปี ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้ได้รับเงินจาก
การช าระหนี้มากกว่า สัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยในปีช่วงปี
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การศึกษา 2557 ถึง 2573 จะมากกว่าประมาณ 4 ,000 ถึง 5,000 ล้านบาท หลังจากนั้นจะมีค่า
มากกว่าประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ล้านบาท และจะพิจารณาถึงเงินกองทุนดังนี้  
 

 

 
ภาพที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท) 
 

ได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้าน
บาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงเรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570 หรือก็คือ
ลดลงปีละ 1,429 ล้านบาท ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียน
นักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับ
ร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 
เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ส าหรับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C จะช าระหนี้ท้ังหมด 20 ปี ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปี
แรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 ในขณะท่ีการ
ช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีละเท่าๆกันจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2567  
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ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ี ในสถานการณ์สัดส่วน
เง่ือนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท)

การช าระรูปแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การช าระรูปแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน
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ภาพที่ 4.69 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ 
C (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วน
เงื่อนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท) 
 
 เมื่อพิจารณาจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์สัดส่วนของการช าระท้ังหมดจะ
เห็นว่า เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ท่ีมีการช าระหนี้เพียง 10 ปี จะท าให้ได้รับเงินจากการช าระหนี้
ท่ีสูงท่ีสุด ในขณะเดียวกันดอกเบ้ียเงินกู้กลับต่ าท่ีสุดเมื่อเทียบกับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบอื่นๆ  
 เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ท่ีมีการช าระหนี้ถึง 20 ปี และได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสูงท่ีสุด
เมื่อเทียบกับเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบอื่นๆ จะเห็นว่าได้รับการช าระหนี้ท่ีต่ าท่ีสุด เมื่อเทียบกับ
เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบอื่นๆ ถึงแม้ว่าช่วงแรกของเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ C ท่ีช าระปีละ
เท่าๆกัน จะได้รับการช าระหนี้ใกล้เคียงและมากกว่า เงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ A แต่เมื่อผ่านไป
ช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับได้รับการช าระหนี้ท่ีน้อยกว่า  
 จากสถานการณ์สัดส่วนของเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบต่างๆ ท้ังการช าระท้ังหมด 10 ปี 15 
ปี และ 20 ปี จะเห็นว่าการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้ปีแรกน้อยๆและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
จะท าให้ได้ดอกเบ้ียมากกว่าการช าระหนี้ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้เท่าๆกัน แต่ถึงอย่างนั้นจ านวนเงินท่ี
ได้รับการช าระหนี้กลับได้น้อยกว่า ท าให้เงินกองทุนติดลบเร็วกว่าการช าระหนี้ ท่ีมีสัดส่วนการช าระหนี้
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน 
ในสถานการณ์สัดส่วนเง่ือนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท)

การช าระรูปแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน การช าระรูปแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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เท่าๆกัน หรือก็คือการท่ีสัดส่วนการช าระหนี้ ท่ีสูงในปีแรกๆ หรือการท่ีได้รับเงินจากการช าระหนี้
ท้ังหมดได้เร็ว จะส่งผลต่อสถานภาพของกองทุนได้ชัดเจนยิ่งกว่าการได้รับดอกเบ้ียเงินกู้  
 

 

 
ภาพที่ 4.70 ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ ในสถานการณ์เงื่อนไข
สัดส่วนของการช าระท้ังหมด (ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  A (ล้านบาท) 

ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  B (ล้านบาท) 
 ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  C (ล้านบาท) 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ี ในสถานการณ์เง่ือนไข
สัดส่วนของการช าระทั้งหมด (ล้านบาท) 

การช าระรูปแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

การช าระรูปแบบ A ช าระปีละเท่าๆกัน

การช าระรูปแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

การช าระรูปแบบ B ช าระปีละเท่าๆกัน

การช าระรูปแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

การช าระรูปแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน
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เมื่อพิจารณาถึงเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนของการช าระท้ังหมด เงื่อนไขการช าระหนี้
รูปแบบ C ท่ีมีการช าระถึง 20 ปี จะติดลบเร็วกว่าเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบอื่นๆ ถัดมาเป็นเงื่อนไข
การช าระหนี้รูปแบบ A ท่ีมีการช าระหนี้ 15 ปี และท้ายท่ีสุดคือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบ B ท่ีมี
การช าระหนี้เพียง 10 ปี ดังนั้นจะเห็นว่า การท่ีได้รับเงินจากการช าระเร็วขึ้นหรือมากขึ้นเท่าใด ก็จะ
ท าให้เงินกองทุนอยู่รอดได้นานขึ้นเท่านั้น ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนการจัดการและบริหารความเส่ียง
ด้วยการควบคุมรายจ่ายคือ การลดสัดส่วนของผู้กู้หรือการควบคุมอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ วึ่งจะท า
ให้เงินกองทุนไม่ติดลบ 

 

 
 
ภาพที่ 4.71 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนของการช าระท้ังหมด 
(ล้านบาท)  
อ้างอิงจาก  

ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  A (ล้านบาท) 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน 
ในสถานการณ์สัดส่วนของการช าระทั้งหมด (ล้านบาท) 

การช าระรปูแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
การช าระรปูแบบ A ช าระปีละเทา่ๆกัน
การช าระรปูแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
การช าระรปูแบบ B ช าระปีละเทา่ๆกัน
การช าระรปูแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพิม่ขึ้นในแตล่ะปี
การช าระรปูแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน
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ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  B (ล้านบาท) 
 ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไข
การช าระรูปแบบ  C (ล้านบาท) 
 
4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณคงที่ตลอดทุกปีการศึกษา 

การท่ีรัฐบาลต้องการให้ กยศ. มีความมั่นคงต่อไปเรื่อยๆ โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณให้
ทุกๆปี ซึ่งก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาร้อยละ 18.84 ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดใน
แต่ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปีก่อนหน้า เมื่อครบก าหนดช าระหนี้
จะมีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี อัตราการว่างงานร้อยละ 
1.00 ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 เริ่มคิด
ดอกเบ้ียเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ 
 อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของเงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2 เมื่อ
เทียบกับปีก่อนหน้า 
 

 
ภาพที่ 4.72 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนส าหรับสถานการณ์ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณตลอดทุกปีการศึกษา (ล้านบาท) 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนส าหรับสถานการณ์ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงิน
งบประมาณตลอดทุกปีการศึกษา (ล้านบาท)

ได้รับเงินงบประมาณภาครัฐฯ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลงในอัตราส่วนที่เท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2570
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐฯ 25,000 ล้านบาทตลอดทุกปีการศึกษา
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐฯ 20,000 ล้านบาทตลอดทุกปีการศึกษา
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐฯ 15,000 ล้านบาทตลอดทุกปีการศึกษา
ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐฯ 10,000 ล้านบาทตลอดทุกปีการศึกษา
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อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 6 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับเงิน
งบประมาณคงท่ีตลอด (ล้านบาท) 
 

ส าหรับสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวน 25,000 และ 20,000 ล้าน
บาทตลอดทุกปีการศึกษา จะไม่ท าให้เงินกองทุนมีค่าติดลบ และจะท าให้มีเงินกองทุนมากกว่า 
100,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2566 และ 2572 ตามล าดับ ในขณะสถานการณ์ท่ีได้รับเงิน
งบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวน 15,000 ล้านบาทตลอดทุกปีการศึกษา จะท าให้เงินกองทุนติดลบ
ในช่วงปีการศึกษา 2560 ถึง 2569 หลังจากนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้ามีการควบคุม
รายจ่ายของกองทุน โดยการลดสัดส่วนของผู้กู้หรือการควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จะท าให้
เงินกองทุนในสถานการณ์นี้ไม่ติดลบในช่วงปีการศึกษาดังกล่าวได้ 

แต่ส าหรับสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเพียง 10,000 ล้านบาทตลอดทุกปี
การศึกษาจะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา  

จากสถานการณ์ท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนเงินงบประมาณตลอดทุกปีการศึกษาจะเห็นว่า    
ประมาณปีการศึกษา 2570 เงินกองทุนของทุกสถานการณ์มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดเพราะว่ามี
การช าระหนี้ท่ีสูงขึ้นมาก ดังนั้น กยศ. ต้องการเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนมากในช่วงแรก 
เพื่อให้เพียงพอกับการให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืม ซึ่งถ้า กยศ. ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็น
จ านวนท่ีน้อยเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ข้างต้น กยศ. จะเป็นเช่นไร และสามารถจัดการกับ
สถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร ดังสถานการณ์นี้ 

 
4.3.4 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ที่รั บาลเร่ิมลดการสนับสนุนเงินงบประมาณ 

สถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณภาครัฐ 10,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 และลดลง
เรื่อยๆในอัตราส่วนท่ีเท่ากันจนถึงปีการศึกษา 2565 หรือก็คือลดลงปีละ 1,111 ล้านบาท  

ก าหนดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาลดลงจากเดิมคือร้อยละ 18.84 เป็นร้อยละ 13.18 
ของนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับเงินกู้ในปี
ก่อนหน้า อัตราการว่างงานร้อยละ 1.00 อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.00 ของ
เงินกองทุนในปีก่อนหน้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 819 ล้าน
บาทและเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากเดิมเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อน
หน้า 

จากสถานการณ์ข้างต้นจะเห็นว่าได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีน้อยมาก อีก
ท้ังค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ท่ีเพิ่มขึ้นสูงขึ้น ท าให้ต้องลดสัดส่วนของผู้กู้ยืมลง ถึงอย่างนั้นแล้วถ้า
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เมื่อครบก าหนดช าระหนี้มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี ก็
จะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงเรื่อยๆในแต่ละปี  

แต่เมื่อครบก าหนดช าระหนี้มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ
ในแต่ละปี ก็จะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2581 เช่นกัน ซึ่งถ้ามีการควบคุมรายจ่ายของ
กองทุน โดยการลดสัดส่วนของผู้กู้ลงอีกหรือการควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จะท าให้เงินกองทุนใน
สถานการณ์นี้ไม่ติดลบปีการศึกษาดังกล่าวได้ 

ส าหรับสถานการณ์ท่ีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้มีผู้มาช าระหนี้ปีแรกประมาณร้อยละ 90 และ
เพิ่มข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี หรือสถานการณ์ท่ีเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 3 เมื่อครบก าหนดช าระ
หนี้ และคงสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่
ละป ีจะไม่ท าให้เงินกองทุนติดลบ  
 

 
 
ภาพที่ 4.73 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการสนับสนุนเงิน
งบประมาณ (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 7 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่ม

ลดการสนับสนุนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
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ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเร่ิมลดการสนับสนุนเงิน
งบประมาณ (ล้านบาท)

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3
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ดังนั้นจะเห็นว่าการท่ีเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เป็นร้อยละ 3 และสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และเพิ่มข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี สามารถใช้ทดแทนการช าระหนี้ท่ีมา
ช าระช้ากว่าปกติได้เป็นอย่างดี หรือเทียบเท่าได้กับสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้
ถึงร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี ซึ่งจะท าให้ กยศ. มีความมั่นคงมากขึ้นตาม 

 
4.3.5 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ที่ค่าเล่าเรียนในการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นมาก 

โดยก าหนดให้ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปี 2557 ลดลงแบบคงท่ี
จนถึงปี 2570 ลดสัดส่วนผู้กู้เฉล่ียทุกระดับการศึกษาเหลือร้อยละ 13.18 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
5% ของเงินกู้ในปีก่อนหน้า ซึ่งใกล้เคียงกับการประมาณเงินให้กู้ยืมต่อหัวในช่วง 2557-2576 โดย
ขยายตัวเฉล่ียประมาณร้อยละ 4.45 ต่อปี (วุฒิพงศ์ จิตต้ังสกุล, 2555) ก าหนดให้ทุกตัวแปรท่ีเหลือ
เป็นสถานการณ์ปกติ และผันแปรสัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรก เงื่อนไขในการผ่อนช าระและอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.74 เงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นมาก (ล้านบาท) 
อ้างอิงจาก ตารางภาคผนวก จ 8 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีจ านวนเงิน
ท่ีกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นมาก (ล้านบาท) 
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สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3

สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1

สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1
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ในปีการศึกษา 2583 จะมีจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมสูงถึง 57 ,000 ล้านบาท และจ านวนเงินกู้ยืม
เฉล่ียต่อคนถึง 425,000 บาท  ในขณะในสถานการณ์ปกติจะมีจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมเพียง 42,000 ล้าน
บาท และจ านวนเงินกู้ยืมเฉล่ียต่อคนเพียง 260,000 บาท  

ในสถานการณ์ท่ีมีสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี เงื่อนไขการช าระหนี้ ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
หรือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้เงินกองทุนติดลบ
ในปีการศึกษา 2563  

ในสถานการณ์ท่ีมีสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี เงื่อนไขการช าระหนี้ ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
หรือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้เงินกองทุนติดลบ
ในปีการศึกษา 2579 

ในสถานการณ์ท่ีมีสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี เงื่อนไขการช าระหนี้ ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
หรือเงื่อนไขการช าระหนี้รูปแบบปัจจุบัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 จะไม่ท าให้เงินกองทุนติด
ลบ 

ในสถานการณ์ท่ีมีสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี เงื่อนไขการช าระหนี้ ช าระ 10 ปี ร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 1 จะท าให้เงินกองทุนติดลบในปีการศึกษา 2581 

ในสถานการณ์ท่ีมีสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆในแต่ละปี เงื่อนไขการช าระหนี้ ช าระ 10 ปี ร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ร้อยละ 1 จะไม่ท าให้เงินกองทุนติดลบ 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

5.1.1 แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลระยะยาวพยากรณ์สามเหลี่ยมสัดส่วนผู้มาช าระ
หนี้ (Multi-level model for longitudinal data predictive debt proportion triangle) 

แบบจ าลองท่ีน าเสนอมีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงจากสามเหล่ียมสัดส่วนการมาช าระหนี้
ของ กยศ. ค่อนข้างดีมาก ท้ังนี้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากรายงานประจ าปีของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาจนถึงแค่ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น แต่ไม่มีการใช้ข้อมูลลักษณะเฉพาะในแต่ละรุ่น
ซึ่งเป็นตัวแปรพยากรณ์ในระดับท่ี 2 เช่น สัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาท่ีจบจากสถาบันการศึกษาของ
รัฐหรือเอกชน สัดส่วนของผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งน่าจะสะท้อนอัตราการมีงานท า
และรายได้หลังจบการศึกษา ซึ่งหากมีตัวแปรเหล่านี้น่าจะเพื่อท าให้แบบจ าลองมีความแม่นย ามาก
ยิ่งขึ้น ปัญหาการละเว้นตัวแปรพยากรณ์ท่ีส าคัญ (Omission of significant predictors) ยังเป็น
ปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดในการสร้างแบบจ าลองทุกชนิด 

การท่ีแบบจ าลองท่ีน าเสนอนี้มีความยืดหยุ่นสามารถระบุตัวแปรพยากรณ์ได้ท้ังในระดับท่ี 1 
และระดับท่ี 2 ซึ่งช่วยให้การพยากรณ์ท้ัง developmental year effect และ incurral year effect 
ได้ง่ายมากกว่าและยืดหยุ่นมากกว่าแบบจ าลองข้อมูลสามเหล่ียมท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

แบบจ าลองท่ีน าเสนอดังกล่าวสามารถใช้ได้ส าหรับข้อมูลท่ีข้อมูลมีลักษณะเป็นสามเหล่ียม 
เป็นข้อมูลระยะยาวที่มีข้อมูลท่ีสูญหาย ข้อมูลมีลักษณะไม่ใช่เส้นตรง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ 𝑙𝑛 (𝑗) ไม่มี
คุณสมบัติการสะสม ข้อมูลมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และตัวแปรตามมีลักษณะเป็นพหุระดับ ซึ่ง
ลักษณะท้ังหมดท่ีกล่าวมานั้นไม่สามารถใช้แบบจ าลองท่ีแพร่หลายได้ และยังอาจจะดัดแปลงให้
เหมาะสมตามลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้  

ประการแรก รูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นยังอาจจะก าหนดฟังก์ชันอื่นๆ ท่ีเหมาะสม
ได้เช่น exponential function หรือ polynomial function ท้ังนี้ควรวาดแผนภาพอนุกรมเวลาและ
เลือกใช้ non-linear transformation ของตัวแปรพยากรณ์ปีหลังจากท่ีครบก าหนดช าระหนี้ (j) ท่ี
เหมาะสมซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็น Hoerl Curve แต่อย่างใด  

ประการท่ีสอง อาจจะพิจารณาใช้ non-linear transformation ท่ีเหมาะสมส าหรับตัวแปร
ตามได้นอก เหนื อไปจาก  odds ratio transformation เช่น  logit transformation หรือ  log 
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transformation ให้เหมาะสมเพื่อให้ค่าส่วนเหลือของแบบจ าลองในระดับท่ีหนึ่งและระดับท่ีสองมี
การแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติหากมีปัญหา heteroscedasticity of error variance ก็
อ าจจะ  variance-stabilizing transformation เช่ น  cosine ห รื อ  sine transformation เพื่ อ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบค่าส่วนเหลือด้วยกราฟต่างๆ เพื่อให้มันใจได้
ว่าแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อตกลงเบ้ืองต้นท่ีก าหนดไว้  

ประการท่ีสาม การมีตัวแปรพยากรณ์ในแบบจ าลองท้ังในระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 หากมี
ทฤษฎีรองรับและมีข้อมูลท่ีมีคุณภาพ จะช่วยให้แบบจ าลองมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งควร
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ าลองให้ดีไม่ว่าจะเป็นค่า R2 หรือ Deviance หรือค่าดัชนีความ
สอดคล้องอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

 
5.1.2 การคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้วิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario analysis) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ

ของกองทุนในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) เพื่อ
เปรียบเทียบผลกระทบจากตัวแปรแต่ละตัวท่ีคาดว่าจะมีผลต่อกองทุน คือ เงินงบประมาณจากภาครัฐ 
ระยะเวลาท่ีได้รับ เงินงบประมาณจากภาครัฐ สัดส่วนของผู้กู้ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ อัตราการว่างงาน เงื่อนไขของการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยจากการ
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  

ส าหรับสถานการณ์จ านวนเงินงบประมาณจากภาครัฐและระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ
จากภาครัฐ จะค่อนข้างส่งผลต่อเงินกองทุนอย่างชัดเจน ในช่วงประมาณปีการศึกษา 2557 ถึง 2570 
กยศ. จ าเป็นจะต้องได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ เป็นจ านวนมากเพื่อให้เพียงพอกับจ านวนเงินกู้
ส าหรับสัดส่วนผู้กู้เดิมเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมดในแต่ละปี เพราะว่าจ านวนเงินท่ี
ได้รับการช าระหนี้ในแต่ละปีค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีผู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้เป็นจ านวนมาก หรือไม่ก็ควร
ลดสัดส่วนของผู้กู้ลงให้เพียงพอกับเงินงบประมาณจากภาครัฐและเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ อีกท้ังอีก
ท้ังการควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้จะช่วยให้รายจ่ายไม่ให้มีค่าสูงจนเกินไป  

ส าหรับสถานการณ์ สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมและอัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้  เป็น
สถานการณ์ท่ีกองทุนสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง เช่น จ านวนเงินท่ีได้รับจากการช าระหนี้ในปีก่อน
หน้ามีน้อย และคาดว่าจะได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนท่ีน้อย กองทุนก็ควรลดสัดส่วน
ผู้กู้และควบคุมจ านวนเงินกู้เฉล่ียต่อคนให้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ก็จะท าให้กองทุนสามารถอยู่รอดได้
ในปีนั้นๆ แต่ส าหรับระยะยาวแล้วการท่ีลดสัดส่วนผู้กู้ลงจะส่งผลดีต่อกองทุนเพราะว่า การไม่ปล่อย
ให้ผู้กู้ท่ีไม่มีศักยภาพในการช าระหนี้ หรือก็คือจะท าให้ได้รับการช าระหนี้ท่ีช้าลงหรืออาจจะไม่ได้รับ
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การช าระหนี้เลย และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อรอให้คนมาช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นและสัดส่วนการช าระ
หนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งจะท าให้รายรับของ กยศ. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี  

และส าหรับสถานการณ์อัตราเพิ่มขึ้นของเงินกู้ ถ้า กยศ. ในความเป็นจริงแล้วค่าเล่าเรียนใน
แต่ละระดับการศึกษาอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 ในแต่ละปี ซึ่งก าหนดให้เป็นสถานการณ์ท่ี
ส่งผลแย่ต่อกองทุน ดังนั้นเพื่อลดภาระทางการเงินของ กยศ. กองทุนก็ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนเงินกู้
ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าเล่าเรียนในแต่ละปี ผู้กู้ควรแบกรับภาระในส่วนต่างนั้นไว้เอง ซึ่งใน
สถานการณ์ท่ีอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ในแต่ละปี ถึงแม้จะท าให้เงินกองทุนติดลบ แต่จะ
สังเกตเห็นว่าจ านวนเงินกองทุนค่อนข้างคงท่ีและมีแนวโน้มท่ีคาดว่าจะดีขึ้นในปีต่อๆไป แต่ถ้ามีจัดการ
ท่ีดีท าให้จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้เพิ่มมากขึ้นจะท าให้เงินกองทุนไม่ติดลบ 

ส าหรับสถานการณ์อัตราการว่างงานนั้นจะไม่ส่งผลต่อจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละปีอย่า
ชัดเจน เพราะว่า สัดส่วนการช าระหนี้ในแต่ละปีนั้นค่อนข้างมีแบบแผนค่อนข้างชัดเจนมาก ถึงแม้ว่า
สัดส่วนการช าระหนี้จะมีสหสัมพันธ์ทางลบกับอัตราการว่างงานสูงมากก็ตาม ท าให้เงินกองทุนติดลบ
อีกเพียงไม่กี่ปีข้างหน้าตามข้อสมมติฐานท่ีก าหนด 

สถานการณ์ท่ีมีผู้มาช าระหนี้ประมาณร้อยละ 50 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้และเพิ่มขึ้นอย่าง
ช้าๆในแต่ละปี จะส่งผลให้เงินกองทุนติดลบในหลายๆสถานการณ์ หนทางท่ีสามารถแก้ปัญหานี้ได้คือ 
การลดสัดส่วนของผู้กู้ในแต่ละปีและการควบคุมการเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อเป็นการควบคุมรายจ่ายของ 
กยศ. ไม่ให้มีมากเกินไป หรือจะต้องได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐในจ านวนท่ีสูงในแต่ละปี เพื่อให้
เพียงพอกับจ านวนเงินกู้ยืม และการปรับเปล่ียนนโยบายการช าระหนี้รูปแบบใหม่ การเพิ่มอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ เพื่อตอบสนองกับสัดส่วนของผู้ท่ีมาช าระหนี้ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

อีกหนึ่งหนทางท่ีสามารถแก้ปัญหาได้คือ การเพิ่มสัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น ถ้า
หาก กยศ. มีมาตรการการจัดการกับผู้กู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้ได้ดี ท าให้สามารถเพิ่มสัดส่วนของผู้มาช าระ
หนี้ได้เป็น 70 หรือ 90 เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของ กยศ. 
และรัฐบาลท่ีต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นจ านวนมากในทุกปีๆ หรือกระท่ังแก่ตัว ผู้กู้เอง เพราะ
ถ้า กยศ. มีนโยบายการปรับเปล่ียนการช าระหนี้หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ผู้กู้เองจะต้องแบก
รับภาระการช าระหนี้รูปแบบใหม่ท่ีต้องช าระท่ีสูงขึ้นจากเดิม หรืออัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น  

ส าหรับสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ ท่ีจากเดิมจะมีช าระหนี้ในปีแรกท่ีครบก าหนด
ช าระหนี้เพียงร้อยละ 50 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 70 และค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จะท าให้เงินกองทุน
ติดลบเช่นเดียวกัน และจะส่งผลในความหมายเช่นเดียวกับเงิบงบประมาณจากภาครัฐ หรือก็คือการท่ี
จะได้รับรายรับเพิ่มมากขึ้นก็จะไม่ส่งผลดีต่อกองทุนในระยะยาวได้เท่ าท่ีควร ถ้าไม่มีการควบคุม
รายจ่ายท่ีดีพอ แต่ยกเว้นส าหรับสถานการณ์ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ท่ีจากเดิมเพียงร้อยละ 1 
จะท าให้เงินกองทุนไม่ติดลบและจะมีเงินกองทุนค่อนข้างคงท่ีประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาท  
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ส าหรับสถานการณ์ท่ีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้มีผู้มาช าระเงินปีแรกประมาณร้อยละ 90 และ
เพิ่มข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี ในปีท่ี 10 จะมีผู้ท่ียังไม่ได้ช าระอีกประมาณร้อยละ 2.36 ซึ่งใกล้เคียงกับ
ยอดคงค้างเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Gross NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ต่อสินเช่ือรวม ณ กันยายน 
2560 ร้อยละ 2.97 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ในขณะท่ีสถานการณ์ท่ีเหลือในปีท่ี 10 จะมีผู้ท่ี
ยังไม่ได้มาช าระอีกประมาณร้อยละ 7.42 และ 14.66 ตามล าดับ 

อีกท้ังการเพิ่มนโยบายใหม่เพื่อจัดการและควบคุมความเส่ียง เช่น การเปล่ียนนโยบายการ
ช าระหนี้เป็นช าระท้ังหมด 10 ปี ช าระร้อยละ 10 ต่อปีจะท าให้ได้รับเงินการจากช าระท่ีค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับการช าระหนี้รูปแบบเดิมคือจะได้รับเงินจากการช าระเพียงร้อยละ 1.5 ในปีแรกท่ีมาช าระ 
จะท าให้กองทุนได้รับเงินจากการช าระหนี้ค่อนข้างสูงมากในแต่ละปี ถึงแม้ว่าจะท าให้กองทุนติดลบใน
ปีการศึกษา 2581 ก็น่าจะเพียงพอแล้วส าหรับการจัดการวางแผนในการรับมือเมื่อเงินกองทุนท่ีก าลัง
จะหมด หรือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 3 จะท าให้ได้รับดอกเบี้ย
ท้ังหมดร้อยละ 9.5 และ 27.83 ตามล าดับ ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน
การเงินท่ีเท่ากับร้อยละ 7.12 จะได้รับดอกเบ้ียท้ังหมดร้อยละ 66.04  

ส าหรับสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุนจะไม่ส่งผลอะไรต่อเงินกองทุนเพราะว่าถ้า
เงินกองทุนติดลบแล้วก็จะไม่สามารถมีดอกเบี้ยท่ีได้จากการลงทุน เช่นเดียวกันกับสถานการณ์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ท่ีการท่ีอัตราการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ท่ีแตกต่าง
กันไม่ได้ช่วยท าให้สถานภาพเงินกองทุนของ กยศ. เปล่ียนแปลงไปได้ 

การได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐและจ านวนเงินท่ีได้รับการมาช าระหนี้เป็นความเส่ียงท่ี 
กยศ. สามารถจัดการได้ยากหรือไม่สามารถจัดการได้เลย ท าให้ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในปีนั้นๆรายรับ
จะเป็นเท่าไร แต่แตกต่างกับการเพิ่มหรือลดสัดส่วนของผู้กู้และการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ท่ี กยศ. สามารถ
จัดการและควบคุมได้ด้วยตนเองได้ จะส่งผลให้รู้ว่าในแต่ละปีควรจะจัดการรายจ่ายของกองทุนยังไง
และเป็นจ านวนเท่าไร 

การศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ท่ีมีความถูกต้องแม่นย าท่ีสุด แต่เป็นการประมาณการ 
พิจารณาจากเหตุและผลท่ีเกิดจากสมมติฐานท่ีถูกก าหนดขึ้นมา และเป็นแนวทางในการจัดการและ
บริหารความเส่ียงจากสถานการณ์ต่างๆเท่านั้น เมื่อน าเอาสถานการณ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์ท่ีส่งผล
แย่ และ สถานการณ์ท่ีส่งผลดี มารวมไว้ด้วยกัน เพื่อพิจารณาถึงเงินกองทุนในสถานการณ์เหล่านั้น 
หรือก็คือเป็นการรับรู้ถึงความเส่ียงและแนวทางการจัดการแก้ไข กับสถานการณ์ท่ีส่งผลแย่ เช่น 
สถานการณ์ท่ีเมื่อครบก าหนดช าระหนี้ร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี สามารถแก้ไขได้
โดยการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ เพื่อท่ีจะเพิ่มรายรับของกองทุนท าให้เงินกองทุนไม่ติดลบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนท่ีไม่แสวงหาผลก าไรและด าเนินกิจการมาร่วม 
20 ปี การท่ีให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการเล่าเรียน และเมื่อ
ครบก าหนดช าระหนี้จะต้องน าเงินมาใช้หนี้คืนตามท่ีตกลงกัน แต่ความจริงมีผู้กู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้เป็น
จ านวนมาก ท าให้ต้องได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐเข้าทดแทนจ านวนเงินท่ีเกิดจากการผิดนัด
ช าระหนี้ทุกๆปี เพื่อท่ีจะให้เพียงพอต่อจ านวนเงินกู้ในแต่ละปี อีกท้ังอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีต่ ามากคือ
ร้อยละ 1 และเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 1-3 ในแต่ละป ีท าให้กองทุนมีความเส่ียงท่ี
จะล้มละลายหรือมีเงินกองทุนติดลบค่อนข้างสูง  

สาเหตุหนึ่งท่ีควรพิจารณาคือ การท่ีผู้กู้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้หรือมีเงินเดือนท่ี
น้อยมากท าให้ไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้ ควรมีการก าหนดเงื่อนไขหรือสัดส่วนการช าระหนี้ตามฐาน
เงินเดือนท่ีผู้กู้มีอยู่ ถ้าเงินเดือนถึงเกณฑ์ก็จะถูกนายจ้างหักเงินและจ่ายหนี้ตามฐานเงินเดือนท่ีก าหนด
ไว้ เช่น เดียวกับกองทุน Higher Education Contribution Scheme หรือ HECS ของประเทศ
ออสเตรเลีย (B. Chapman and C. Ryan, 2003) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) ท่ีผู้กู้จะต้องช าระหนี้เป็นร้อยละของเงินรายปีจนกว่าจะครบ ซึ่งแตกต่างจาก พ.ร.บ. 
กยศ. พ.ศ.2560 สามารถให้นายจ้างหักเงินเพื่อมาช าระหนี้ กยศ. ได้ (พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐, 2560) แต่บังคับให้ช าระตามสัดส่วนท่ีก าหนดไว้ โดยไม่ได้สนใจว่าผู้กู้
มีความสามารถช าระหนี้ได้มากน้อยเพียงใด 

กยศ. ควรเพิ่มมาตรการบทลงโทษส าหรับผู้กู้ท่ีผิดนัดช าระหนี้ให้รุนแรงมากกว่าเ ดิม เช่น 
ภาครัฐไม่สนับสนุนเงินสมทบประกันสังคม ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีเป็นข้าราชการ 
ส่งช่ือเข้าเครดิตบูโร ท าให้ไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินใดๆได้ ยึดใบประกอบ
วิชาชีพ ยึดใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น ซึ่งจากเดิมมีเพียงค่าปรับร้อยละ 12 ต่อปีเมื่อค้างช าระ 1-12 
เดือน และร้อยละ 18 ต่อปี เมื่อค้างช าระมากกว่า 18 เดือนเท่านั้น ซึ่งเมื่อถูกด าเนินคดีผู้กู้ก็จะขอไกล่
เกล่ียค่าปรับ ให้สามารถช าระได้ไหว หรือกระท่ัง กยศ. ออกโปรโมช่ันลดค่าปรับหรือลดดอกเบ้ียเพื่อ
จูงใจให้คนกลับมาช าระหนี้ อาจท าให้ผู้กู้ไม่อยากมาช าระหนี้ในทันที แต่จะรอ กยศ. ออกโปรโมช่ันลด
ค่าปรับหรือลดดอกเบ้ียและช าระหนี้ในทีเดียว  

นอกเหนือจากการท่ีใช้บริษัทติดตามหนี้แล้ว กยศ. ควรใช้วิธีการพิจารณาผู้กู้โดยการให้
คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้ (Credit scoring) เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงินในประเทศไทย จากเดิมนั้น 
กยศ. พิจารณาการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาเพียงแค่พิจารณาจากได้รายได้ของครอบครัว ผล
คะแนนเฉล่ีย โดยท่ีไม่ได้พิจารณาถึงความเส่ียงท่ีผู้กู้ยืมเงินจะไม่มาช าระหนี้เท่าท่ีควร การท า Credit 



222 
 
scoring จะเป็นการพิจารณาจากประวัติส่วนตัวของผู้กู้ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
สาขาวิชา จังหวัดท่ีอยู่อาศัย คณะวิชาท่ีนักศึกษาเรียน คะแนนสอบเข้า อัตราการมีงานท าและรายได้
เฉล่ียหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาแต่ละมหาวิทยาลัย หรือกระท่ังประวัติของ
ของพ่อและแม่ เช่น อาชีพ ระยะเวลาการท างานท่ีต่อเนื่อง เป็นต้น ท้ังหมดนี้สุดท้ายแล้วจะได้ออกมา
เป็นคะแนน เช่น ถ้าได้คะแนน 80 คะแนนหมายความว่า มีความน่าจะเป็นท่ีนักเรียนคนนี้จะไม่ผิดนัด
ช าระหนี้ถึงร้อยละ 80 ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาได้ท่ีได้คะแนนแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ 
กยศ. ว่าควรจะต้ังเกณฑ์ท่ีคะแนนเท่าไรจึงจะให้นักเรียนนักศึกษากู้ยืม แน่นอนว่าสัดส่วนของผู้กู้จะ
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และสัดส่วนของผู้ท่ีมาช าระหนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน ซึ่งท้ังหมดนี้
เป็นผลดีแก่ กยศ. ท้ังนั้น   

กองทุน Health Education Assistance Loan หรือ HEAL ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มี
การรับรู้ถึงปัญหาด้านการผิดนัดช าระหนี้ท่ีมากและได้มีการพัฒนา Credit scoring ในการจัดกลุ่ม
ประเภทความเส่ียงของผู้กู้เพื่อกู้ยืมเงินในการศึกษาด้านการแพทย์ (Cooter, R. and Erdmann, J. 
B., 1995) หรือกระท่ังมหาวิทยาลัย  Western University of Health Sciences ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่ีมีการใช้ Credit scoring ในการให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ของตนเอง (Western University of Health Sciences, 2017) จะเห็นว่ากองทุนของต่างประเทศ
จะใช้นโยบายในการช าระหนี้ท่ีปิดความเส่ียงด้านการผิดนัดช าระหนี้ ท้ังให้นายจ้างหักเงินเดือนมา
ช าระหนี้ หรือให้กู้เฉพาะการศึกษาด้านการแพทย์ท่ีมีฐานเงินเดือนท่ีสูง ท าให้มีความสามารถในการ
ช าระหนี้ได้  

การท า Credit scoring สามารถท าให้ได้รู้ถึงสาขาวิชาท่ีผู้กู้เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะ
สามารถน าเงินมาช าระหนี้คืนได้ ท าให้สามารถสร้างพื้นฐาน และสร้างนโยบายการศึกษา ให้สามารถ
รองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และน าไปสู่
การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งตอบสนองกับจุดประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

5.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

5.3.1 แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลระยะยาวพยากรณ์สามเหลี่ยมสัดส่วนผู้มาช าระ
หนี้ (Multi-level model for longitudinal data predictive debt proportion triangle) 

แบบจ าลองท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial valuation) เพื่อพยากรณ์จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืนในแต่ละปี  หรือประยุกต์ใช้
ในทางการเงินโดยเฉพาะการบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working capital management) เพื่อท่ีจะได้
รู้ถึงจ านวนเงินท่ีจะได้รับการช าระหนี้ จ านวนเงินท่ีควรต้ังส ารอง หรือใช้ในการพยากรณ์สัดส่วนการ
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เสียชีวิตจากโรค การพยากรณ์ความชุก (Prevalence) และอุบัติการณ์ใหม่ (Incidence) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับระบาดวิทยาและการแพทย์   

พิจารณาปรับแบบจ าลองนี้ให้สามารถใช้กับข้อมูลท่ีมีการสะสม เช่น สามเหล่ียมการสูญเสีย 
(Loss triangle) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งน่าจะท าได้โดยไม่ยากแต่อย่าง
ใด  

ควรพัฒนาวิธีการในการประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลองและวิธีการคัดเลือก
แบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Best-fitting model) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีความคลาดเคล่ือน
จากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling error) และความไม่แน่นอนของแบบจ าลอง (Model uncertainty) 
ของแบบจ าลองท่ีน าเสนอนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป  

ควรจะมีการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยเลือกการแปลงท่ีไม่เป็นเชิงเส้นส าหรับตัวแปร
ตามและเลือกฟังก์ชันท่ีไม่เป็นเชิงเส้นส าหรับตัวแปรพยากรณ์จะช่วยให้การประยุกต์ใช้แบบจ าลองนี้
ท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส าหรับผู้ท่ีไม่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพียงพอ  

 
5.3.2 การคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial valuation) 
ข้อมูลส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากรายงานประจ าปี ของ กยศ. จนถึงแค่ปีการศึกษา 

2556 และข้อมูลทางสถิติจากกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลบางปี
การศึกษาไม่สามารถหาได้ ซึ่งอาจจะมีตัวแปรหรือค่าพารามิเตอร์บางตัวท่ีก าหนดให้เท่ากับข้อมูลอดีต 
เช่น การก าหนดสัดส่วนการมาช าระหนี้ของผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 เป็น
ต้นไป จะใช้สัดส่วนการมาช าระหนี้ของผู้กู้ท่ีครบก าหนดช าระหนี้ในปีการศึกษา 2542 ถึง 2552 
ตามท่ีรายงานประจ าปีของ กยศ. ได้บอกไว้เท่านั้น ควรจะใช้ข้อมูลท่ีมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ หรือควรได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลอย่างดีจาก กยศ. และจัดท าพัฒนาอยู่เป็น
ระยะๆ เพื่อเป็นการจัดการความเส่ียงในระยะส้ันหรือในระยะยาวในด้านต่างๆ อีกต่อไป 

อีกท้ังเมื่อวันท่ี 27 ม.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 โดยมีการปรับเปล่ียนให้นายจ้างสามารถหักเงินจากลูกจ้างท่ีกู้ยืม กยศ. ได้
โดยตรง ซึ่งควรมีการเฝ้าติดตามถึงสถานการณ์การมาช าระหนี้ว่าจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และการ
พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะการท่ีให้นายจ้างหักเงินเดือนจาก
ลูกจ้างได้โดยตรง แสดงว่าจะต้องมีงานท าหรืออยู่ในแรงงานในระบบ อาจจะต้องการมีเพิ่มตัวแปรต่าง
หรือค่าพารามิเตอร์ใหม่ เช่น จ านวนคนท่ีมีงานท า อัตราการเข้าท างานหลังส าเร็จการศึกษา เป็นต้น  
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5.3.3 การให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้ (Credit Scoring) 
การให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้  หรือ Credit scoring เป็นเครื่องมือท่ีถูกพัฒนาเพื่อใช้

ส าหรับการพิจารณาสินเช่ือโดยเฉพาะ ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้สถาบันการเงิน
ทุกแห่งในประเทศไทยพัฒนา Credit scoring นี้ขึ้น ซึ่ง Credit scoring ของแต่ละสถาบันการเงินจะ
แตกต่างกันออกไปในเรื่องของการค านวณ โดยค านวณจากข้อมูลต่างๆมากมายของผู้กู้ เช่น อายุ 
การศึกษา อาชีพ สถานท่ีท างาน เงินเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ต่างๆ ภาระหนี้สินของผู้กู้
ในปัจจุบัน เป็นต้น หรือกระท่ังข้อมูลท่ีคาดว่าจะไม่น่าเกี่ยวข้องกับการค านวณ เช่น ระยะเวลาในการ
พักอาศัยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ท้ังหมดนี้ล้วนจะถูกค านวณออกมาว่าผู้กู้ได้รับคะแนนมากน้อยแค่ไหน 
ถ้าผ่านเกณฑ์ท่ีสถาบันการเงินแห่งนั้นต้ังไว้ก็สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งนั้นได้  

ส าหรับสถาบันการเงิน Credit scoring นี้นั่นจะช่วยควบคุมความเส่ียงท่ีผู้กู้จะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ โดยแต่เดิมแล้วรายได้ของสถาบันการเงินนั้นคือการได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากผู้ท่ีกู้ยืมเงิน 
คนท่ีได้คะแนนสูงๆจะถูกมองว่ามีความเส่ียงต่ า ซึ่งผู้กู้ประเภทนี้อาจจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น 
ดอกเบ้ียท่ีต่ ากว่าปกติ เพราะฉะนั้นแล้วการท่ีสถาบันการเงินให้ผู้กู้ท่ีมีคะแนนสูงๆกู้ยืมเงิน จะท าให้
สถาบันการเงินไม่ต้องแบกความเส่ียงท่ีสูงจนเกินไป  

ส าหรับในวงการธุรกิจของประกันชีวิตล้วนมีการใช้เครื่องมือท่ีคล้ายๆกับ Credit scoring นี้
ด้วยกันท้ังนั้น โดยเฉพาะการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) จะเป็นการพิจารณาจาก ความ
น่าจะเป็นหรือความเส่ียงของผู้ท่ีจะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต จะการเสียชีวิตในช่วงอายุต่างๆ พิจารณา
จาก อายุ หรือเพศ ความเส่ียงในการท่ีจะเกิดโรคร้ายต่างๆ พิจารณาจากคนในครอบครัว เพราะโรค
ร้ายบางประเภทสามารถได้รับการสืบต่อเป็นกรรมพันธุ์ได้ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อลดความเส่ียงท่ีผู้เอา
ประกันจะเสียชีวิตก่อนท่ีผู้รับประกันจะเริ่มได้รับผลตอบแทนจากการขายกรมธรรม์ ซึ่งช่วงเวลาท่ีว่า
มานี้ส่วนใหญ่จะอยู่ ท่ีระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี แล้วแต่ประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต  อีกท้ังยัง
สามารถใช้ในการค านวณเงินส ารอง (Reserve) เพื่อส ารองเงินไว้จ่ายให้ส าหรับผู้เอาประกันจะคาดว่า
จะเสียชีวิตในปีนั้นๆ  

จากเดิมนั้น กยศ. พิจารณาการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาเพียงแค่พิจารณาจากได้
รายได้ของครอบครัว ผลคะแนนเฉล่ีย หรืออาจบอกได้ว่าไม่ได้พิจารณาถึงความเส่ียงท่ีผู้กู้ยืมเงินจะไม่
มาช าระหนี้ ซึ่งในปัจจุบันคาดว่าจะมีหนี้สูญอยู่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งรวมทั้ง ผู้กู้ท่ีไม่มาช าระหนี้ ผู้กู้
ท่ีไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ และเสียชีวิต ส าหรับผู้กู้ท่ีเสียชีวิตคาดว่าจะมีไม่ถึงร้อยละ 1 
เนื่องจากผู้กู้เป็นนักเรียนนักศึกษาท่ีมีอายุยังน้อยอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ า และท่ีเหลือคือผู้กู้ท่ีไม่
มาช าระหนี้ และผู้กู้ท่ีไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ ซึ่งตรงนี้นับเป็นความเส่ียงท่ีสามารถควบคุม
ให้ลดน้อยลงได้ โดยการพิจารณาผู้กู้อย่างเข้มงวด คัดเลือกผู้กู้ท่ีมีคุณภาพถ้าให้กู้ไปแล้วมีโอกาสได้รับ
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การช าระหนี้สูง ซึ่งหนึ่งในวิธีการพิจารณาผู้กู้ คือ การให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้  หรือ Credit 
scoring 

การให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้ หรือ Credit scoring นั้นอาจผิดกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มของ 
กยศ. ท่ีว่าต้องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทางด้านการศึกษาให้ส าหรับนักเรียน
นักศึกษาท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา การท า Credit scoring จะเป็น
การเลือกให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้ท่ีมีคะแนนสูง ในขณะเดียวกันคนท่ีมีคะแนนน้อยจะไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งอาจจะขัดกับวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

การให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้  หรือ Credit scoring แรกเริ่มควรจะท าการให้คะแนน
เครดิตส าหรับสถานศึกษา หรือแบ่งกลุ่มล าดับคะแนนส าหรับสถานศึกษาเป็นล าดับแรก สถานศึกษา
แต่ละแห่ง แต่ละระดับการศึกษา แต่ละสาขาวิชา จัดเป็นช่วงคะแนนแต่ละช่วง และส่งเอกสาร
รายละเอียดให้แก่สถานศึกษานั้นๆ เพื่อให้มีการรับรู้และปรับปรุงให้นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกหรือ
จริยธรรมทางสังคมในการกู้ยืมเงินจาก กยศ. และจ ากัดวงเงินให้การกู้ยืมตามแต่ละสถานศึกษานั้นๆ
ตามคะแนนท่ีได้รับ 

ล าดับต่อมาควรการให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้โดยตรง โดยคาดว่าน่าจะใช้ตัวแปรต่างๆ
มากมายไม่แตกต่างกับสถาบันการเงิน แต่อาจจะต้องรวมข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ปกครองหรือพ่อ
แม่ของนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากถ้าไม่พิจารณาถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขาวิชา
แล้วคาดว่าผู้กู้ท้ังหมดนั้นไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันมาก ดังนั้นควรไปพิจารณาจาก ข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวของผู้ปกครองหรือพ่อแม่แทน เช่น การท่ีพ่อและแม่มีประวัติท างานท่ียาวนานแต่รายได้
ค่อนข้างน้อย ก็คาดว่าจะส่งผลในแง่บวก  

ท้ังนี้ท้ังนั้นการให้คะแนนเครดิตส าหรับผู้กู้ หรือ Credit scoring อาจผิดกับวัตถุประสงค์ของ 
กยศ. แต่ในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาท่ีมาช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดเป็นจ านวนมาก การท า Credit 
scoring เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีใช้ควบคุมความเส่ียง คัดเลือกผู้กู้โดยการให้คะแนน เพื่อความยั่งยืน
ทางการเงินในระยะยาวของ กยศ.  
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ตารางภาคผนวก ก 1 สรุปตัวแปรจ านวนนักเรียนนักศึกษา (3.1.1) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 
3.1.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา    

- ประชากรวัยเด็กจ าแนกเป็นรายอายุ Lx,y  - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

- จ านวนนักเรียนนักศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษา แต่ละช้ันปี Se,t,y   

- จ านวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ในแต่ละระดับการศึกษา TSe,y   

- อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กเข้ารับการศึกษา ERe  - สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 

- จากการค านวณดังตาราง 3.3 อัตราส่วนสายสามัญและอาชีพเทียบ
กันกับจ านวนประชากรในอายุน้ันๆ 

- จากการค านวณดังตาราง 3.4 อัตราการเรียนต่อ ปวท./ปวส. หรือ 
ปริญญาตรี 

- อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ERh 52.59% 

- อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กเข้ารับการศึกษาในระดับ ปวช. ERv 25.41% 

- อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กเข้ารับการศึกษาในระดับปวท./ปวส. ERhv 25.55% 

- อัตราส่วนของประชากรวัยเด็กเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ERb 67.00% 

- อัตราการเลื่อนช้ันการศึกษาในแต่ละช้ันปีการศึกษา URe,t  - สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 

- จากการค านวณดังตาราง 3.5 อัตราการเลื่อนช้ันในแต่ละช้ันปี - อัตราการเลื่อนช้ันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปในช้ันปีการศึกษาปีที่ 2 URh,2 94.44% 

- อัตราการเลื่อนช้ันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปในช้ันปีการศึกษาปีที่ 3 URh,3 
 96.70% 

- อัตราการเลื่อนช้ันการศึกษาในระดับ ปวช. ไปในช้ันปีการศึกษาปีที่ 2 URv,2 77.10% 

- อัตราการเลื่อนช้ันการศึกษาในระดับ ปวช. ไปในช้ันปีการศึกษาปีที่ 3 URv,3 99.51% 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา GRe  - สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 

- จากการค านวณดังตาราง 3.6 อัตราการส าเร็จการศึกษา 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย GRh 92.20% 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. GRv 81.75% 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวท./ปวส. GRhv 81.75% 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี GRb 61.38% 
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ตารางภาคผนวก ก 2 สรุปตัวแปรจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (3.1.2) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

3.1.2 จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    

- จ านวนนักเรียนนักศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา TSe,y  - จ านวนนักเรียนนักศึกษา (3.1.1) 

- จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาที่เป็นผู้กู้ Be,y  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงดังตาราง 2.4 จ านวนผู้กู้ในปีการศึกษา 2539-2556 
- จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาที่เป็นผู้กู้รายใหม่ BNe,y  

- จ านวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่า BOe,y  

- อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา BPEe  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.7 สัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวน
ประชากรนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา 

- อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาในระดับ มัธยมปลาย BPEh 10.72% 

- อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวช. BPEv 13.35% 

- อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาในระดับ ปวท./ปวส. BPEhv 28.63% 

- อัตราส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนนักเรียนนักศึกษาในระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี BPEb 22.64% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่แบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า NPEe  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.7 สัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวน
ประชากรนักเรียนนักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา 

- อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่ในระดับมัธยมปลาย เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ
มัธยมปลาย 

NPEh 55.18% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่ในระดับ ปวช. เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ 
ปวช. 

NPEv 43.71% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่ในระดับ ปวท./ปวส.เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ 
ปวท./ปวส. 

NPEhv 24.78% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายใหม่ในระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรีเทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และราย
เก่า ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี 

NPEb 10.11% 
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หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าแบ่งตามแต่ละระดับการศึกษาเทียบกับผู้กู้รายใหม่และรายเก่า OPBe  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- ดังตาราง 3.7 สัดส่วนผู้กู้เทียบกับจ านวนประชากรนักเรียน
นักศึกษาตามแต่ละระดับการศึกษา 

- อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าในระดับมัธยมปลาย เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ
มัธยมปลาย 

OPEh 44.82% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าในระดับ ปวช. เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ ปวช. OPEv 56.29% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าในระดับ ปวท./ปวส.เทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และรายเก่า ในระดับ 
ปวท./ปวส. 

OPEhv 75.22% 

- อัตราส่วนผู้กู้รายเก่าในระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรีเทียบกับจ านวนผู้กู้รายใหม่และราย
เก่า ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี 

OPEb 91.01% 

- จ านวนคนที่กู้ต่อเน่ือง CBt,y   

- อัตราส่วนผู้กู้ที่กู้ต่อเน่ือง CBRt  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2556 

- ส่วนต่างของผู้กู้รายใหม่และรายเก่าในปีการศึกษา 2556 และถูก
ปรับค่าแล้ว 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 2 CBR1 32.10% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 3 CBR2 23.30% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 4 CBR3 16.91% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 5 CBR4 12.28% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 6 CBR5 8.91% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 7 CBR6 6.47% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 8 CBR7 0.03% 

- อัตราส่วนการกู้ต่อเน่ืองในปีที่ 9 CBR8 0.00% 

- จ านวนคนที่สิ้นสุดการกู้ทั้งหมด TELy   
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ตารางภาคผนวก ก 3 สรุปตัวแปรจ านวนผู้กู้ท่ีครบก าหนดชาระหนี้ (3.1.3) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

3.1.3 จ านวนผู้กู้ที่ครบก าหนดชาระหน้ี    

- จ านวนคนที่สิ้นสุดการกู้ทั้งหมด TELy  - จ านวนคนที่สิ้นสุดการกู้ทั้งหมด 3.12 

- จ านวนผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหน้ี My  
- รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงทีเกิดขึ้นดังตาราง 2.6 จ านวนคนที่มาช าระหน้ีคืนในปี
การศึกษา 2546-2556 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี GPTt,y  - สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557 

- สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2557-2558 

- รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.10 ร้อยละของจ านวนคนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในปีน้ี  GPT1,y 18.51% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี GPT2,y 18.51% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี GPT3,y 16.10% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี GPT4,y 15.18% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี GPT5,y 9.74% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 6 ปี GPT6,y 6.55% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 7 ปี GPT7,y 4.07% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 8 ปี GPT8,y 1.35% 

- อัตราส่วนของจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 9 ปี GPT9,y 0.02% 

- ค่าแนวโน้มในการส าเร็จการศึกษา TGy 3% - ก าหนดขึ้นมาและถูกปรับค่าแล้ว 
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ตารางภาคผนวก ก 4 สรุปตัวแปรจ านวนผู้กู้ท่ีมาช าระหนี้ในแต่ละปี (3.1.4) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- 3.1.4 จ านวนผู้กู้ที่มาช าระหน้ีในแต่ละปี    

- จ านวนผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหน้ี My  - จ านวนผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระหน้ี 3.13 

- จ านวนผู้กู้ทั้งหมดที่มาช าระหน้ี TPPy  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 2.6 จ านวนคนที่มาช าระหน้ีคืนในปี
การศึกษา 2546-2556 

- อัตราส่วนแต้มต่อระหว่างผู้มาช าระหน้ีต่อผู้ที่ไม่มาต่อช าระหน้ี  ORt,m  - m คือ ปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี 

- t คือ ปีที่มาช าระหน้ีหลังครบก าหนด - จ านวนผู้กู้ที่มาช าระหน้ี หลังครบก าหนดช าระหน้ีในปี PPt,m  

- จ านวนผู้กู้ที่พึ่งมามาช าระหน้ี PPIt,m  

- อัตราส่วนผู้ที่มาช าระหน้ี ในแต่ละปี เทียบกับจ านวนคนที่ถึงก าหนดช าระหน้ี PRt,m  

- อัตราการว่างงานของประเทศไทย UNy  

- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2552 

- เคร่ืองช้ีเศรษฐกิจมหภาคของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 3.11 จ านวนคนที่มาช าระหน้ีคืนในปี
การศึกษา 2542-2552 
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ตารางภาคผนวก ก 5 สรุปตัวแปรเงินงบประมาณจากภาครัฐ (3.2.1) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

3.2.1 เงินงบประมาณจากภาครัฐ    

- เงินงบประมาณจากภาครัฐ GBy 

 - รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นตาราง 2.9 จ านวนเงินกองทุนในปีการศึกษา 
2539-2556  
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ตารางภาคผนวก ก 6 สรุปตัวแปรจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืม (3.2.2) 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 
3.2.2 จ านวนเงินที่ให้กู้ยืม    

- จ านวนคนที่กู้ต่อเน่ือง CBt,y  - จ านวนคนที่กูต่้อเน่ือง 3.1.2 

- อัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีข้างหน้า   GPTt,y  - อัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีข้างหน้า  3.1.3 

- จ านวนเงินที่กู้ทั้งหมด TLy  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 2.5 จ านวนเงินกู้เฉลี่ยในปีการศึกษา 
2539-2556 

- จ านวนเงินที่กู้ในการกู้ต่อเน่ืองแต่ละปี Lt,y   

- ยอดเงินที่กู้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อคนในแต่ละปี   LAYy  - รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่/เก่า ในแต่ระดับการศึกษาของผู้กู้รายใหม่/เก่า ทั้งหมด LRc,e  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.16 สัดส่วนของผู้กู้รายใหม่/เก่า ใน
แต่ระดับการศึกษาของผู้กู้รายใหม่/เก่า 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่ ในระดับการศึกษา มัธยมปลาย LRn,h 42.52% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่ ในระดับการศึกษา ปวช. LRn,v 21.06% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่ ในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. LRn,hv 10.92% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายใหม่ ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี  LRn,b 25.49% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายเก่า ในระดับการศึกษา มัธยมปลาย LRo,h 10.67% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายเก่า ในระดับการศึกษา ปวช. LRo,v 8.35% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายเก่า ในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. LRo,hv 10.20% 

- อัตราส่วนของผู้กู้รายเก่า ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี  
 
 

LRo,b 
 
 

70.78% 
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หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- อัตราส่วนของผู้กู้ ในแต่ละสาขาวิชา แบ่งตามระดับการศึกษา CRe,c  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.18 สัดส่วนจ านวนผู้กู้และเงินกู้เฉลี่ย
ตามแต่ละสาขาวิชา 

 
 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา มัธยมปลาย CRh,c 100% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา ปวช. CRv,c 100% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. สาขาวิชา พาณิชยกรรมหรือ 
บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

CRhv,8 60.84% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา ปวท./ปวส. สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 

CRhv,7 39.16% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

CRb,1 61.60% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปกรรม
ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

CRb,2 3.40% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี รหัสสาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

CRb,3 23.97% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ CRb,4 2.74% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

CRb,5 7.19% 

- อัตราส่วนของผู้กู้ในระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา แพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

 

CRb,6 
 
 
 
 

1.10% 
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หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- เงินที่กู้เฉลี่ย ในแต่ละระดับการศึกษา และในแต่ละสาขาวิชา LAe,c  - รายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2555-2556 

- จากการค านวณดังตาราง 3.18 สัดส่วนจ านวนเงินกู้เฉลี่ยตาม
ระดับการศึกษา 

- จากการค านวณดังตาราง 3.19 สัดส่วนจ านวนผู้กู้และเงินกู้เฉลี่ย
ตามแต่ละสาขาวิชา 

 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา มัธยมปลาย ที่เป็นผู้กู้รายใหม่ LAh,n 13,198.8 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา ปวช. ที่เป็นผู้กู้รายใหม่ LAv,n 28,108.8 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา มัธยมปลาย ที่เป็นผู้กู้รายเก่า LAh,o 13,342.8 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา ปวช. ที่เป็นผู้กู้รายเก่า LAv,o 29,151.9 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา ปวท./ปวส. สาขาวิชา พาณิชยกรรมหรือ 
บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

LAhv,8 37,090.0 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา ปวท./ปวส. สาขาวิชา ช่างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 

LAvh,7 36,431.0 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา สังคมศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

LAb,1 47,509.1 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา ศิลปกรรม
ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

LAb,2 53,060.5 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี รหัสสาขาวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

LAb,3 52,185.0 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ LAb,4 45,645.9 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุข
ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 

LAb,5 63,943.2 

- เงินที่กู้เฉลี่ยส าหรับระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปริญญาตรี สาขาวิชา แพทยศาสตร์ 
สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 

LAb,6 58,632.4 

- อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้  LI  - ค านวณจากตารางที่ 2.5 จ านวนเงินกู้เฉลี่ยในปีการศึกษา 2539-
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หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

2556 

- ภาพที่ 3.4 จ านวนเงินกู้เฉลี่ยของผู้กู้ทั้งหมด (บาท/คน) 

 
ตารางภาคผนวก ก 7 สรุปตัวแปรจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระคืน (3.2.3) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- 3.2.3 จ านวนเงินที่ได้รับการช าระคืน    

- จ านวนคนที่มาช าระหน้ีในแต่ละปี  PPt,m  - จ านวนคนที่มาช าระหน้ีในแต่ละปี  3.1.4 

- จ านวนเงินที่กู้ยืมเฉลี่ยในแต่ละปี LAYy  - จ านวนเงินที่กู้ยืมเฉลี่ยในแต่ละปี 3.2.2 

- จ านวนเงินที่ได้รับการช าระหน้ีในแต่ละปีหลังครบก าหนดช าระหน้ี Pt,m  - m คือ ปีที่ครบก าหนดช าระหน้ี 

- จ านวนเงินที่ได้รับการช าระทั้งหมดในแต่ละปี TPy  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 2.7 จ านวนเงินที่ช าระคืนในปี
การศึกษา 2548-2556 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระบวกด้วยดอกเบี้ย ในแต่ละปี RIt  
- จากการค านวณดังตาราง 3.20 อัตราการช าระหน้ีเมื่อกู้ยืมเงิน 1 

บาท และดอกเบี้ย 
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หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในแต่ละปี Rt  - คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 

- ดังตาราง 2.1 อัตราการผ่อนช าระ 

- ดังตาราง 3.20 อัตราการช าระหน้ีเมื่อกู้ยืมเงิน 1 บาท และ
ดอกเบี้ย 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 1  R1 1.5% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 2 R2 2.5% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 3 R3 3.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 4 R4 3.5% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 5 R5 4.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 6 R6 4.5% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 7 R7 5.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 8 R8 6.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 9 R9 7.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 10 R10 8.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 11 R11 9.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 12 R12 10.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 13 R13 11.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 14 R14 12.0% 

- อัตราส่วนของจ านวนเงินที่ต้องช าระในปีที่ 15 R15 13.0% 

- อัตราค่าปรับเมื่อช าระล้าช้า ในแต่ละปี FRt  - คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 

- อัตราค่าปรับเมื่อช าระล่าช้า 1 ปี ต่อปี FR1 12% 

- อัตราค่าปรับเมื่อช าระล่าช้ามากกว่า 1 ปี ต่อปี FRt 18% 

- อัตราดอกเบี้ย IBt 1% - คู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2559 
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ตารางภาคผนวก ก 8 สรุปตัวแปรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (3.2.4) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ในแต่ละปี  Ey  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 2.9 จ านวนเงินกองทุนในปีการศึกษา 2539-2556  

- อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  ERy  
 

 

ตารางภาคผนวก ก 9 สรุปตัวแปรเงินกองทุน (3.2.5) 
 

หัวข้อ สัญลักษณ์ ค่า ที่มา 

- เงินงบประมาณจากภาครัฐ GBy  - เงินงบประมาณจากภาครัฐ 3.2.1 

- จ านวนเงินที่ให้กู้ยืม TLy  - จ านวนเงินที่ให้กู้ยืม 3.2.2 

- จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ TPt  - จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ 3.2.3 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  Ey  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  3.2.4 

- เงินกองทุน Cy  
- รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2547-2556 

- ค่าจริงที่เกิดขึ้นดังตาราง 2.10 จ านวนเงินกองทุนในปีการศึกษา 2539-2556 

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก Iy   
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ภาคผนวก ข 
ความคลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง 
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ตารางภาคผนวก ข 1 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีกู้ยืม (ล้านบาท) 
 
ปีการศึกษา 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง 3,663 12,151 19,434 23,746 24,360 28,481 29,711 28,637 26,105 25,397 16,225 25,840 25,961 29,680 33,528 35,342 33,812 31,736  

ค่าพยากรณ์ 2,783 9,502 18,195 21,240 26,008 28,237 30,086 28,879 27,665 27,918 17,650 23,051 21,724 29,411 36,110 38,125 33,390 32,350  

MAPE 24.01% 21.80% 6.38% 10.55% 6.77% 0.86% 1.26% 0.84% 5.97% 9.93% 8.78% 10.79% 16.32% 0.91% 7.70% 7.88% 1.25% 1.94% 8.00% 

 
ตารางภาคผนวก ข 2 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ 
 
ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง  21,466   72,408   141,309   211,106   228,216   246,982   279,882   270,686   261,177   283,874   225,574   56,178   135,087   172,221   170,913   

ค่าพยากรณ์  21,283   58,261   146,844   144,426   177,847   200,953   217,844   240,341   236,065   278,622   247,249   244,185   211,455   198,675   223,818   

MAPE 0.85% 19.54% 3.92% 31.59% 22.07% 18.64% 22.17% 11.21% 9.61% 1.85% 9.61% 334.66% 56.53% 15.36% 30.95% 39.24% 

 
ตารางภาคผนวก ข 3 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนคนท่ีครบก าหนดช าระหนี้ท้ังหมด 
 
ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง  21,466   93,874   235,183   446,289   674,505   921,487   1,201,369   1,472,055   1,760,601   2,028,777   2,254,351   2,310,529   2,445,616   2,617,837   2,788,750   

ค่าพยากรณ์  21,283   79,544   226,388   370,814   548,662   749,615   967,459   1,207,799   1,443,864   1,722,487   1,969,736   2,213,921   2,425,375   2,624,050   2,847,869   

MAPE 0.85% 15.27% 3.74% 16.91% 18.66% 18.65% 19.47% 17.95% 17.99% 15.10% 12.63% 4.18% 0.83% 0.24% 2.12% 10.97% 
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ตารางภาคผนวก ข 4 ค่าคลาดเคล่ือนของของสัดส่วนของจ านวนผู้มาช าระหนี้ในแต่ละรุ่น 
 
รุ่นท่ีครบก าหนดช าระหนี้ ค่าจริงของร้อยละของจ านวนคนท่ีมาช าระในแต่ละปี  Mean absolute percentage error (MAPE) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Row MAPE 

2542 15.9 68.2 76.8 81.0 82.9 85.6 88.6 89.8 88.6 88.9 90.5 115.0% 16.9% 13.1% 9.6% 7.4% 7.5% 8.4% 7.7% 5.0% 4.2% 4.8% 18.1% 

2543 38.9 74.8 76.8 79.2 79.9 82.7 87.8 87.5 87.7 88.8   9.2% 22.1% 10.6% 7.1% 3.8% 4.0% 7.3% 5.2% 4.1% 4.1%   7.8% 

2544 41.2 66.6 72.0 73.2 73.7 80.1 84.8 85.5 86.3 
 

  5.6% 8.1% 4.2% 0.6% 4.5% 0.7% 4.0% 3.0% 2.6% 
 

  3.7% 

2545 40.3 61.0 66.2 67.3 68.4 75.5 80.2 82.7 
  

  11.7% 1.2% 4.5% 9.8% 13.0% 5.4% 1.5% 0.2% 
  

  5.9% 

2546 39.2 58.8 61.1 62.6 63.6 70.8 76.6 
   

  17.6% 5.6% 13.8% 18.4% 21.5% 12.4% 6.3% 
   

  13.7% 

2547 41.1 62.9 65.3 66.6 67.8 75.1 
    

  13.4% 0.7% 7.1% 11.6% 14.0% 5.9% 
    

  8.8% 

2548 39.3 60.4 65.0 66.7 68.2 
     

  20.8% 4.6% 7.8% 11.4% 13.3% 
     

  11.6% 

2549 45.9 66.4 68.9 70.2 
      

  6.4% 4.5% 1.7% 5.6% 
      

  4.5% 

2550 57.8 74.1 73.3 
       

  14.7% 14.4% 4.6% 
       

  11.2% 

2551 50.5 70.1 
        

  2.4% 9.9% 
        

  6.1% 

2552 50.5                     3.1%                     3.1% 

  ค่าพยากรณ์ของร้อยละของจ านวนคนท่ีมาช าระในแต่ละปี Column MAPE 20.0% 8.8% 7.5% 9.3% 11.1% 6.0% 5.5% 4.0% 3.9% 4.1% 4.8% 9.6% 

2542 34.3 56.7 66.7 73.2 76.7 79.2 81.2 82.9 84.2 85.2 86.1 
            2543 35.4 58.3 68.6 73.5 76.8 79.3 81.4 82.9 84.2 85.2   

            2544 38.9 61.2 69.0 73.6 77.0 79.5 81.4 82.9 84.1 
 

  
            2545 45.0 61.8 69.2 73.9 77.2 79.6 81.4 82.9 

  
  

            2546 46.1 62.0 69.5 74.2 77.3 79.6 81.4 
   

  
            2547 46.7 62.5 69.9 74.3 77.3 79.5 

    
  

            2548 47.5 63.2 70.1 74.3 77.2 
     

  
            2549 48.8 63.4 70.1 74.2 

      
  

            2550 49.3 63.4 69.9 
       

  
            2551 49.3 63.2 

        
  

            2552 48.9                     
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ตารางภาคผนวก ข 5 ค่าคลาดเคล่ือนของของจ านวนผู้มาช าระหนี้ท้ังหมดในแต่ละปี 
 
ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง 3,420 42,817 128,911 252,184 409,686 573,536 758,315 971,313 1,205,776 1,434,872 1,643,485 1,764,082 1,891,809 1,778,287 2,034,924  

ค่าพยากรณ์ 7,353 37,758 111,475 246,949 402,744 579,555 785,329 1,002,906 1,217,840 1,444,254 1,645,411 1,772,347 1,910,961 2,062,133 2,214,660  

MAPE 115.0% 11.8% 13.5% 2.1% 1.7% 1.0% 3.6% 3.3% 1.0% 0.7% 0.1% 0.5% 1.0% 16.0% 8.8% 12.00% 

 
ตารางภาคผนวก ข 6 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระในแต่ละปี (ล้านบาท) 
 
ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง         2,223   3,024   3,895   4,614   3,034   5,239   6,072   14,985   

ค่าพยากรณ์  1   10   56   163   353   635   1,029   1,594   2,365   3,282   4,300   5,312   6,310   7,471   8,803   

MAPE        28.29% 21.82% 15.73% 6.80% 75.10% 20.45% 23.04% 41.25% 26.48% 

 
ตารางภาคผนวก ข 7 ค่าคลาดเคล่ือนของจ านวนเงินท่ีได้รับการช าระท้ังหมดในแต่ละปี (ล้านบาท) 
 
ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 Overall 

ค่าจริง        4,051   6,275   9,299   13,194   17,808   20,842   26,081   32,152   47,137   

ค่าพยากรณ์  1   11   67   230   583   1,218   2,247   3,841   6,206   9,488   13,788   19,099   25,410   32,881   41,684   

MAPE       44.55% 38.79% 33.27% 28.09% 22.58% 8.36% 2.57% 2.27% 11.57% 21.34% 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรในสถานการณ์ตา่งๆ 
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ตารางภาคผนวก ค 1 จ านวนผู้กู้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ 

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนผู้กู้ยืม  467,388   477,187   511,726   513,282   512,420   507,663   501,880   495,285   488,028   480,274   472,166   463,791   455,665   447,903  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้กู้ยืม  440,590   434,137   428,841   424,346   420,682   417,632   414,654   411,416   407,775   403,603   398,968   393,993   388,756   

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนผู้กู้ยืม  667,697   681,696   731,038   733,260   732,029   725,232   716,972   707,550   697,183   686,106   674,524   662,559   650,950   639,861  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนผู้กู้ยืม  629,415   620,196   612,631   606,209   600,974   596,617   592,363   587,738   582,536   576,576   569,955   562,847   555,366   

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้กู้ยืม  868,007   886,205   950,349   953,238   951,637   942,802   932,063   919,815   906,338   891,938   876,881   861,326   846,234   831,820  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนผู้กู้ยืม  818,239   806,255   796,420   788,072   781,267   775,602   770,071   764,059   757,296   749,549   740,941   731,701   721,976   
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ตารางภาคผนวก ค 2 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่กู้ยืม  18,895   19,789   21,807   22,446   22,973   23,325   23,631   23,898   24,129   24,332   24,511   24,669   24,832   25,005  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่กู้ยืม  25,194   25,426   25,723   26,071   26,477   26,932   27,400   27,858   28,295   28,698   29,068   29,414   29,737   

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่กู้ยืม  26,993   28,270   31,153   32,066   32,819   33,321   33,759   34,140   34,471   34,760   35,015   35,241   35,474   35,721  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482   

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่กู้ยืม  35,091   36,751   40,499   41,686   42,664   43,318   43,886   44,381   44,812   45,188   45,520   45,814   46,116   46,438  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่กู้ยืม  46,788   47,219   47,771   48,418   49,172   50,016   50,885   51,736   52,547   53,295   53,984   54,625   55,227   

 



 251 

ตารางภาคผนวก ค 3 จ านวนเงินท่ีกู้ยืมส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่กู้ยืม  26,609   27,472   29,844   30,283   30,553   30,580   30,541   30,447   30,306   30,126   29,916   29,681   29,453   29,237  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่กู้ยืม  29,039   28,890   28,813   28,788   28,821   28,899   28,984   29,050   29,086   29,081   29,038   28,966   28,868   

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่กู้ยืม  26,993   28,270   31,153   32,066   32,819   33,321   33,759   34,140   34,471   34,760   35,015   35,241   35,474   35,721  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482   

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่กู้ยืม  27,400   29,128   32,583   34,044   35,368   36,451   37,486   38,481   39,439   40,370   41,279   42,172   43,090   44,045  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่กู้ยืม  45,046   46,147   47,390   48,755   50,261   51,895   53,592   55,310   57,024   58,708   60,363   62,000   63,628   
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ตารางภาคผนวก ค 4 ยอดเงินกู้ท้ังหมดเฉล่ียต่อคนส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู ้

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  102,370   110,719   117,571   127,078   138,903   146,420   153,609   159,119   162,265   164,753   166,802   168,430   170,069   171,793  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  173,542   175,307   177,040   178,741   180,424   182,066   183,728   185,467   187,290   189,192   191,162   193,168   195,191   

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  11,517   16,456   29,487   34,358   50,905   53,474   72,504   83,663   86,937   89,890   99,462   89,890   102,743   101,701  

ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  99,906   102,370   110,719   117,571   127,204   139,409   147,621   155,883   162,844   167,791   172,396   176,808   180,991   185,337  

ปีการศึกษา 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  189,892   194,584   199,396   204,269   209,201   214,210   219,270   224,457   229,847   235,452   241,273   247,300   253,498   259,844  

สถานการณ์อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  102,370   110,719   117,571   127,337   139,949   148,914   158,356   166,930   173,914   180,950   188,131   195,373   203,034   211,138  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

ยอดเงินกู้เฉลี่ยต่อคน  219,613   228,436   237,546   246,945   256,665   266,683   277,103   288,033   299,507   311,540   324,139   337,272   350,928   
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ตารางภาคผนวก ค 5 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ร้อยละ) 

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.7175   0.8131   0.8518   0.8743   0.8895   0.9005   0.9090   0.9157   0.9212   0.9258   0.9297   0.9329   0.9358   0.9382  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9404   0.9423   0.9439   0.9454   0.9467   0.9478   0.9489   0.9497   0.9505   0.9512   0.9518   0.9523   0.9527   0.9531  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9534   0.9536   0.9537   0.9538   0.9538   0.9538   0.9536   0.9535   0.9532   0.9529   0.9525   0.9520   0.9515   0.9508  

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.5076   0.6417   0.7060   0.7469   0.7761   0.7984   0.8162   0.8308   0.8430   0.8534   0.8625   0.8704   0.8774   0.8837  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8893   0.8943   0.8989   0.9031   0.9070   0.9105   0.9138   0.9168   0.9197   0.9223   0.9247   0.9271   0.9292   0.9313  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9332   0.9350   0.9367   0.9383   0.9399   0.9413   0.9427   0.9440   0.9453   0.9465   0.9477   0.9488   0.9498   0.9508  

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.3454   0.4841   0.5627   0.6177   0.6598   0.6935   0.7214   0.7450   0.7653   0.7828   0.7983   0.8120   0.8241   0.8351  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8449   0.8539   0.8620   0.8694   0.8762   0.8825   0.8883   0.8936   0.8986   0.9031   0.9074   0.9114   0.9151   0.9186  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9219   0.9250   0.9278   0.9306   0.9331   0.9355   0.9378   0.9400   0.9420   0.9440   0.9458   0.9476   0.9493   0.9508  

 



 254 

ตารางภาคผนวก ค 6 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของ สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,702,397   2,910,610   3,092,785   3,205,163   3,275,645   3,311,515   3,302,329   3,269,621   3,233,929   3,183,361   3,156,708   3,204,202   3,239,201   3,260,014  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ  3,277,401   2,949,865   2,876,300   2,782,838   2,694,713   2,625,509   2,567,312   2,522,738   2,487,632   2,456,160   2,426,330   2,396,320   2,258,608   

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ 2,401,296  2,586,171  2,744,320  2,839,093  2,899,991  2,929,764  2,918,346  2,885,358  2,849,547  2,798,789  2,771,575  2,818,069  2,852,091  2,872,243  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ 2,889,385  2,863,166  2,813,616  2,745,324  2,676,406  2,618,807  2,569,120  2,529,542  2,497,775  2,469,721  2,443,584  2,417,798  2,316,011   

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ 2,118,461  2,282,118  2,418,723  2,496,570  2,547,399  2,571,066  2,557,539  2,524,934  2,490,356  2,441,163  2,415,429  2,463,112  2,498,301  2,519,817  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ 2,538,615  2,797,224  2,771,223  2,727,140  2,678,136  2,633,878  2,593,811  2,560,052  2,531,748  2,506,377   2,482,608   2,459,256   2,384,207   
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ตารางภาคผนวก ค 7 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์สถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  11,031   13,048   15,123   17,169   19,064   20,836   22,283   23,352   23,941   24,743   25,672   27,835   29,919   31,947  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  34,104   32,190   32,823   33,019   33,084   33,219   33,402   33,730   34,173   34,660   35,161   35,638   36,070   

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664    

สถานการณ์เมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,157   11,778   13,465   15,090   16,560   17,910   18,940   19,420   19,391   19,536   19,767   21,197   22,515   23,751  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,099   27,333   28,297   28,959   29,457   29,914   30,352   30,833   31,365   31,923   32,490   33,047   33,578   
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ตารางภาคผนวก ค 8 สัดส่วนผู้มาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.25 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.5337   0.6558   0.7155   0.7540   0.7817   0.8029   0.8199   0.8340   0.8457   0.8558   0.8646   0.8723   0.8791   0.8852  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8906   0.8956   0.9001   0.9042   0.9080   0.9114   0.9146   0.9176   0.9204   0.9230   0.9254   0.9277   0.9298   0.9318  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9337   0.9355   0.9371   0.9387   0.9403   0.9417   0.9431   0.9444   0.9456   0.9468   0.9480   0.9491   0.9501   0.9511  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.00 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.5076   0.6417   0.7060   0.7469   0.7761   0.7984   0.8162   0.8308   0.8430   0.8534   0.8625   0.8704   0.8774   0.8837  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8893   0.8943   0.8989   0.9031   0.9070   0.9105   0.9138   0.9168   0.9197   0.9223   0.9247   0.9271   0.9292   0.9313  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9332   0.9350   0.9367   0.9383   0.9399   0.9413   0.9427   0.9440   0.9453   0.9465   0.9477   0.9488   0.9498   0.9508  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 3.00 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.4211   0.5980   0.6772   0.7258   0.7598   0.7853   0.8053   0.8216   0.8351   0.8466   0.8565   0.8651   0.8727   0.8794  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8854   0.8908   0.8957   0.9002   0.9043   0.9080   0.9115   0.9147   0.9177   0.9204   0.9230   0.9254   0.9277   0.9298  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9318   0.9337   0.9355   0.9371   0.9387   0.9403   0.9417   0.9431   0.9444   0.9456   0.9468   0.9480   0.9491   0.9501  
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ตารางภาคผนวก ค 9 จ านวนคนท่ีมาช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตราการว่างงาน 

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.25 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,419,378   2,605,787   2,765,480   2,860,874   2,921,548   2,950,974   2,938,963   2,905,381   2,869,140   2,818,066   2,790,652   2,837,038   2,870,972   2,891,022  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,908,046   2,863,611   2,812,379   2,742,381   2,672,670   2,615,118   2,565,597   2,526,431   2,495,083   2,467,295   2,441,322   2,415,599   2,309,915   

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.00 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,401,296   2,586,171   2,744,320   2,839,093   2,899,991   2,929,764   2,918,346   2,885,358   2,849,547   2,798,789   2,771,575   2,818,069   2,852,091   2,872,243  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,889,385   2,863,166   2,813,616   2,745,324   2,676,406   2,618,807   2,569,120   2,529,542   2,497,775   2,469,721   2,443,584   2,417,798   2,316,011   

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 3.00 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,345,536   2,525,651   2,679,011   2,772,071   2,833,981   2,865,050   2,855,675   2,824,670   2,790,262   2,740,519   2,713,944   2,760,773   2,795,081   2,815,564  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนผู้ที่มาช าระ  2,833,092   2,863,073   2,818,764   2,755,779   2,689,127   2,631,085   2,580,676   2,539,626   2,506,424   2,477,481   2,450,801   2,424,806   2,335,909   
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ตารางภาคผนวก ค 10 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท) 

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.25 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,394   12,199   14,054   15,865   17,523   19,060   20,274   20,993   21,218   21,636   22,161   23,904   25,552  27,131  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,831   29,794   30,577   30,989   31,252   31,528   31,823   32,214   32,692   33,207   33,737   34,252   34,731   

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 1.00 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272  26,824  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664   

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 3.00 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,247   11,956   13,745   15,488   17,084   18,564   19,724   20,357   20,492   20,813   21,236   22,873   24,413  25,883  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  27,474   29,293   30,163   30,683   31,017   31,323   31,634   32,018   32,483   32,991   33,517   34,035   34,524   
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ตารางภาคผนวก ค 11 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของเงื่อนไขการช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ช าระหน้ีรูปแบบ B ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,280   21,804   25,084   28,137   30,709   32,559   33,703   34,822   34,487   34,682   34,170   33,177  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  32,029   32,001   32,206   32,559   32,976   33,417   33,851   34,258   34,646   35,027   35,414   35,817   36,050   

ช าระหน้ีรูปแบบ A ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664    

ช าระหน้ีรูปแบบ C ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,939   32,601   33,088   33,503   33,918   34,343   34,810   
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ตารางภาคผนวก ค 12 จ านวนเงินท่ีได้รับการช าระหนี้ส าหรับการวิเคราะห์ความไว ของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  12,829   14,812   16,887   18,945   20,849   22,609   24,021   24,903   25,273   25,836   26,505   28,394   30,168   31,855  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  33,644   34,909   35,792   36,302   36,653   37,009   37,382   37,846   38,395   38,980   39,580   40,166   40,718   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664    

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,122   10,803   12,525   14,187   15,700   17,105   18,199   18,804   18,923   19,234   19,649   21,280   22,824   24,308  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,922   27,046   27,809   28,210   28,453   28,699   28,960   29,311   29,748   30,223   30,715   31,193   31,637   
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ตารางภาคผนวก ค 13 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้าน

บาท) 

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  18,627   19,231   20,891   21,198   21,387   21,406   21,379   21,313   21,214   21,088   20,941   20,777   20,617   20,466  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  20,327   20,223   20,169   20,151   20,174   20,229   20,289   20,335   20,360   20,357   20,327   20,276   20,208   

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  18,895   19,789   21,807   22,446   22,973   23,325   23,631   23,898   24,129   24,332   24,511   24,669   24,832   25,005  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,194   25,426   25,723   26,071   26,477   26,932   27,400   27,858   28,295   28,698   29,068   29,414   29,737   

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  19,180   20,390   22,808   23,831   24,758   25,516   26,240   26,936   27,608   28,259   28,896   29,521   30,163   30,831  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  31,532   32,303   33,173   34,129   35,183   36,326   37,515   38,717   39,917   41,095   42,254   43,400   44,539   
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ตารางภาคผนวก ค 14 การวิเคราะห์ความไวของจ านวนเงินกู้ในสถานการณ์ส าหรับสัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  34,592   35,714   38,798   39,367   39,719   39,754   39,704   39,581   39,397   39,163   38,891   38,586   38,288   38,008  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  37,751   37,557   37,456   37,424   37,467   37,569   37,679   37,765   37,812   37,805   37,750   37,655   37,529   37,751  

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  35,091   36,751   40,499   41,686   42,664   43,318   43,886   44,381   44,812   45,188   45,520   45,814   46,116   46,438  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  46,788   47,219   47,771   48,418   49,172   50,016   50,885   51,736   52,547   53,295   53,984   54,625   55,227   46,788  

สถานการณ์สัดส่วนผู้กู้ยืมร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด และอัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  35,620   37,867   42,358   44,257   45,978   47,386   48,732   50,025   51,271   52,481   53,663   54,824   56,017   57,258  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  58,560   59,991   61,607   63,382   65,339   67,463   69,670   71,903   74,131   76,320   78,471   80,600   82,716   58,560  
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ตารางภาคผนวก ค 15 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  13,502   16,224   18,585   20,950   23,149   25,183   26,857   28,111   28,856   29,806   30,873   33,171   35,362   37,470  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  39,678   37,779   38,474   38,727   38,850   39,047   39,296   39,691   40,201   40,753   41,319   41,861   42,359   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  12,829   14,812   16,887   18,945   20,849   22,609   24,021   24,903   25,273   25,836   26,505   28,394   30,168   31,855  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  33,644   34,909   35,792   36,302   36,653   37,009   37,381   37,841   38,377   38,942   39,510   40,060   40,558   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  12,628   14,254   16,123   17,955   19,634   21,182   22,396   23,044   23,176   23,489   23,897   25,512   27,002   28,399  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  29,896   32,266   33,332   34,086   34,674   35,218   35,744   36,311   36,928   37,569   38,218   38,856   39,468   
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ตารางภาคผนวก ค 16 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,795   11,460   13,391   15,279   17,022   18,663   19,996   20,972   21,483   22,212   23,071   25,168   27,197   29,185  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  31,317   29,395   29,997   30,166   30,202   30,304   30,455   30,749   31,159   31,613   32,081   32,527   32,925   

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,122   10,803   12,525   14,187   15,700   17,105   18,199   18,804   18,923   19,234   19,649   21,280   22,824   24,308  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,922   27,046   27,809   28,210   28,453   28,699   28,959   29,307   29,733   30,192   30,657   31,105   31,505   25,922  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  8,921   10,540   12,136   13,658   15,023   16,274   17,212   17,609   17,499   17,559   17,702   19,040   20,272   21,429  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  22,702   24,869   25,783   26,399   26,854   27,268   27,664   28,104   28,594   29,112   29,640   30,159   30,652   
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ตารางภาคผนวก ค 17 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  15,122   19,634   23,952   28,183   32,025   35,501   38,360   40,482   41,814   43,071   42,280   42,085   41,184   39,876  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  38,510   35,534   35,801   36,207   36,656   37,108   37,531   37,907   38,255   38,598   38,951   39,329   39,668   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  13,975   17,394   21,113   24,817   28,239   31,376   33,977   35,801   36,878   37,910   37,472   37,583   36,997   35,954  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  34,786   34,773   35,002   35,384   35,831   36,302   36,764   37,197   37,610   38,018   38,433   38,867   39,121   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  13,408   15,973   18,930   21,977   24,870   27,607   29,938   31,531   32,403   33,250   33,074   33,477   33,215   32,470  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  31,552   32,548   33,446   34,296   35,085   35,826   36,440   36,932   37,404   37,870   38,339   38,820   38,956   
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ตารางภาคผนวก ค 18 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  12,651   16,491   20,595   24,618   28,306   31,706   34,559   36,747   38,198   39,603   38,983   38,935   38,166   36,963  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  35,668   32,730   32,960   33,331   33,748   34,171   34,567   34,920   35,246   35,565   35,894   36,243   36,554   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,280   21,804   25,084   28,137   30,709   32,559   33,703   34,822   34,487   34,682   34,170   33,177  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  32,029   32,001   32,206   32,559   32,976   33,417   33,850   34,254   34,630   34,993   35,352   35,723   35,908   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,937   13,670   16,724   19,815   22,740   25,501   27,847   29,496   30,477   31,461   31,441   31,993   31,875   31,255  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  30,431   31,490   31,761   32,147   32,596   33,075   33,556   34,022   34,473   34,917   35,362   35,817   35,946   
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ตารางภาคผนวก ค 19 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  11,415   14,918   18,912   22,830   26,440   29,801   32,650   34,869   36,378   37,854   37,317   37,341   36,635   35,482  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  34,220   31,298   31,519   31,876   32,277   32,686   33,070   33,411   33,726   34,035   34,351   34,686   34,983   

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,268   13,419   16,863   20,297   23,507   26,518   29,075   30,939   32,117   33,279   32,996   33,234   32,760   31,794  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  30,656   30,623   30,818   31,158   31,561   31,990   32,412   32,808   33,185   33,556   33,932   34,322   34,546   

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,701   12,282   15,169   18,101   20,883   23,547   25,834   27,421   28,329   29,229   29,117   29,562   29,332   28,592  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  27,635   28,546   29,369   30,152   30,883   31,576   32,148   32,603   33,038   33,467   33,896   34,334   34,457   
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ตารางภาคผนวก ค 20 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  14,169   17,515   20,489   23,343   25,855   28,047   29,701   30,683   30,909   31,085   31,130   32,168   32,859   33,230  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  33,471   32,047   33,743   35,488   37,243   38,993   39,777   40,347   40,726   41,059   41,430   41,835   42,313   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  13,301   15,796   18,402   20,918   23,155   25,123   26,600   27,343   27,365   27,359   27,240   28,124   28,677   28,926  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  29,061   30,348   31,814   33,379   34,990   36,625   37,594   38,337   38,899   39,388   39,879   40,382   40,929   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  12,949   14,816   16,883   18,938   20,802   22,493   23,789   24,366   24,232   24,081   23,825   24,580   25,014   25,162  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,214   27,229   29,141   30,992   32,787   34,550   35,752   36,648   37,379   38,024   38,642   39,251   39,877   
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ตารางภาคผนวก ค 21 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้าน
บาท) 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  11,698   14,354   17,070   19,645   21,905   23,892   25,382   26,243   26,374   26,454   26,398   27,320   27,898   28,152  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  28,270   26,716   28,233   29,827   31,456   33,107   33,818   34,325   34,645   34,917   35,224   35,562   35,968   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,938   32,597   33,072   33,469   33,855   34,249   34,668   

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,478   12,503   14,645   16,704   18,538   20,171   21,378   21,883   21,708   21,519   21,220   21,919   22,294   22,371  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  22,337   24,246   25,380   26,633   27,971   29,370   30,357   31,155   31,800   32,361   32,897   33,422   33,964   
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ตารางภาคผนวก ค 22 การวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 70 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  10,462   12,771   15,356   17,791   19,923   21,807   23,213   24,012   24,093   24,124   24,015   24,877   25,395   25,589  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  25,642   24,020   25,458   26,978   28,546   30,148   30,824   31,299   31,590   31,832   32,107   32,411   32,780   

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 50 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,594   11,801   14,083   16,249   18,155   19,839   21,076   21,625   21,476   21,289   20,972   21,633   21,958   21,970  

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  
จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  21,853   22,867   24,079   25,413   26,823   28,288   29,122   29,745   30,196   30,575   30,955   31,343   31,772   

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเมื่อครบก าหนดช าระหน้ีจะมีผู้มาช าระร้อยละ 35 และเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆในแต่ละปี 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  9,242   11,111   13,074   14,954   16,615   18,109   19,204   19,584   19,261   18,901   18,411   18,900   19,061   18,920  
ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

จ านวนเงินที่ได้รับการช าระ  18,661   20,340   21,950   23,533   25,094   26,656   27,693   28,444   29,041   29,556   30,046   30,527   31,024   
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ตารางภาคผนวก ง 1 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขและนโยบายท้ังหมด (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

สถานการณ์ดี 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  25,000   23,684   22,368   21,053   19,737   18,421   17,105   15,789   14,474   13,158   11,842   10,526   9,211   7,895  
เงินที่ให้กู้ยืม  18,627   19,231   20,891   21,198   21,387   21,406   21,379   21,313   21,214   21,088   20,941   20,777   20,617   20,466  

เงินที่ได้รับการช าระ  12,721   16,946   21,665   26,335   30,516   34,181   36,973   38,778   39,569   40,071   38,310   37,062   34,845   32,223  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  334   1,048   1,657   2,331   3,136   4,080   5,157   6,354   7,647   9,005   10,396   11,813   13,177   14,504  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   827   836   844   852   861   870   878   887   896   905   914   923   932  

เงินกองทุน  29,933   47,336   66,589   89,605   116,582   147,341   181,545   218,478   257,285   297,042   337,515   376,482   414,400   450,255  

สถานการณ์ปกติ 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  
เงินที่ให้กู้ยืม  26,993   28,270   31,153   32,066   32,819   33,321   33,759   34,140   34,471   34,760   35,015   35,241   35,474   35,721  

เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,435   21,935   23,652   25,273   26,825  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   836   852   869   887   904   922   941   960   979   999   1,019   1,039   1,060  
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์แย่ 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  15,000   13,333   11,667   10,000   8,333   6,667   5,000   3,333   1,667   0   -     -     -     -    
เงินที่ให้กู้ยืม  35,620   37,867   42,358   44,257   45,978   47,386   48,732   50,025   51,271   52,481   53,663   54,824   56,017   57,258  

เงินที่ได้รับการช าระ 10,379 12,082  13,855   15,553   17,060   18,422   19,468   19,888   19,668   19,493   19,265   20,087   20,638   20,947  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน 48 13  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 844  869   895   922   950   978   1,007   1,038   1,069   1,101   1,134   1,168   1,203  

เงินกองทุน  2,653  -12,307  -31,760  -53,032  -76,019  -100,601  -126,861  -155,063  -185,786  -219,636  -254,875  -291,535  -328,599  -366,387  
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ตารางภาคผนวก ง 1 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขและนโยบายท้ังหมด (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583  

สถานการณ์ดี 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  6,579   5,263   3,947   2,632   1,316   0   -     -     -     -     -     -     -     
เงินที่ให้กู้ยืม  20,327   20,223   20,169   20,151   20,174   20,229   20,289   20,335   20,360   20,357   20,327   20,276   20,208   

เงินที่ได้รับการช าระ  29,593   25,351   24,588   24,118   23,824   23,654   23,528   23,387   23,235   23,084   22,942   22,814   22,639   
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  15,759   16,924   17,996   18,912   19,788   20,631   21,444   22,278   23,134   24,015   24,920   25,853   26,815   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   942   951   961   970   980   990   1,000   1,010   1,020   1,030   1,040   1,050   1,061   

เงินกองทุน  483,557   514,173   540,347   565,367   589,444   612,689   636,509   660,981   686,133   712,006   738,654   766,132   794,502   

สถานการณ์ปกติ 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482   

เงินที่ได้รับการช าระ  28,498   29,669   30,472   30,910   31,190   31,474   31,773   32,162   32,637   33,149   33,677   34,192   34,672   

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371   
เงินกองทุน -67,715 -76,622 -84,805 -92,704 -100,768 -109,226 -118,092 -127,340 -136,846 -146,479 -156,155 -165,821 -175,463  

สถานการณ์แย่ 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
เงินที่ให้กู้ยืม  58,560   59,991   61,607   63,382   65,339   67,463   69,670   71,903   74,131   76,320   78,471   80,600   82,716   

เงินที่ได้รับการช าระ  21,200   23,454   25,763   28,027   30,322   32,651   34,645   36,339   37,912   39,446   40,978   42,518   44,071   

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,239   1,276   1,314   1,354   1,395   1,436   1,479   1,524   1,570   1,617   1,665   1,715   1,767   

เงินกองทุน -405,203  -445,233  -484,662  -523,595  -562,262  -600,798  -639,253  -677,991  -717,307  -757,285  -797,928  -839,215  -881,129   
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ตารางภาคผนวก ง 2 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินที่ได้รับการช าระ 10,358 12,140 13,979 15,773 17,416 18,939 20,140 20,837 21,040 21,434 21,934 23,651 25,272 26,824 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  25,000   23,214   21,429   19,643   17,857   16,071   14,286   12,500   10,714   8,929   7,143   5,357   3,571   1,786  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   428   527   569   594   605   603   586   549   483   378   237   63   -    

เงินกองทุน  21,424   26,335   28,441   29,713   30,250   30,134   29,299   27,462   24,152   18,884   11,845   3,133  -6,074  -15,777  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  15,000   13,929   12,857   11,786   10,714   9,643   8,571   7,500   6,429   5,357   4,286   3,214   2,143   1,071  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   228   137   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  11,424   6,849  -6  -7,160  -14,360  -21,509  -28,662  -36,084  -44,230  -53,552  -63,826  -74,917  -85,616  -96,033  
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ตารางภาคผนวก ง 2 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินที่ได้รับการช าระ 28,496 29,667 30,470 30,907 31,186 31,469 31,767 32,156 32,630 33,142 33,670 34,184 34,664 

เงินที่ให้กู้ยืม 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน -26,003 -34,910 -43,093 -50,992 -59,056 -67,514 -76,380 -85,628 -95,134 -104,767 -114,443 -124,110 -133,751 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน -67,715 -76,622 -84,805 -92,704 -100,768 -109,226 -118,092 -127,340 -136,846 -146,479 -156,155 -165,821 -175,463 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
เงินกองทุน -106,259 -115,166 -123,349 -131,248 -139,312 -147,770 -156,636 -165,884 -175,390 -185,023 -194,699 -204,366 -214,007 
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ตารางภาคผนวก ง 3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินที่ได้รับการช าระ 10,358 12,140 13,979 15,773 17,416 18,939 20,140 20,837 21,040 21,434 21,934 23,651 25,272 26,824 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,947   17,895   16,842   15,789   14,737   13,684   12,632   11,579   10,526   9,474   8,421   7,368   6,316  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   339   307   271   234   198   161   118   61   -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,968   15,353   13,562   11,708   9,887   8,046   5,916   3,039  -1,054  -6,140  -12,024  -17,497  -22,669  

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   17,778   15,556   13,333   11,111   8,889   6,667   4,444   2,222   -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   316   236   129   -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   15,799   11,821   6,451  -224  -8,127  -17,184  -27,662  -40,014  -54,693  -69,253  -83,559  -96,400  -107,888  
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ตารางภาคผนวก ง 3 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินที่ได้รับการช าระ 28,496 29,667 30,470 30,907 31,186 31,469 31,767 32,156 32,630 33,142 33,670 34,184 34,664 

เงินที่ให้กู้ยืม 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 5,263 4,211 3,158 2,105 1,053 - - - - - - - - 

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน -27,633 -32,329 -37,354 -43,148 -50,159 -58,617 -67,484 -76,731 -86,238 -95,871 -105,546 -115,213 -124,855 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
เงินกองทุน -118,115 -127,022 -135,204 -143,103 -151,167 -159,625 -168,492 -177,739 -187,246 -196,879 -206,554 -216,221 -225,863 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
เงินกองทุน -118,115 -127,022 -135,204 -143,103 -151,167 -159,625 -168,492 -177,739 -187,246 -196,879 -206,554 -216,221 -225,863 
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ตารางภาคผนวก ง 4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  

เงินที่ได้รับการช าระ 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
เงินที่ให้กู้ยืม  18,895   19,789   21,807   22,446   22,973   23,325   23,631   23,898   24,129   24,332   24,511   24,669   24,832   25,005  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   490   667   813   957   1,102   1,248   1,392   1,529   1,647   1,737   1,799   1,837   1,871  

เงินกองทุน  24,521   33,333   40,639   47,867   55,110   62,387   69,606   76,443   82,366   86,832   89,974   91,835   93,552   94,966  

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
เงินที่ให้กู้ยืม  26,993   28,270   31,153   32,066   32,819   33,321   33,759   34,140   34,471   34,760   35,015   35,241   35,474   35,721  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

เงินที่ให้กู้ยืม  35,091   36,751   40,499   41,686   42,664   43,318   43,886   44,381   44,812   45,188   45,520   45,814   46,116   46,438  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   167   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  8,326  -148  -12,201  -25,062  -38,584  -52,587  -67,082  -82,278  -98,557  -116,305  -135,229  -155,134  -174,759  -194,168  
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ตารางภาคผนวก ง 4 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้กู้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

เงินที่ได้รับการช าระ 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

เงินที่ให้กู้ยืม  25,194   25,426   25,723   26,071   26,477   26,932   27,400   27,858   28,295   28,698   29,068   29,414   29,737  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,899   1,919   1,958   2,004   2,048   2,076   2,081   2,063   2,023   1,964   1,893   1,812   1,726  

เงินกองทุน  95,930   97,877   100,194   102,395   103,780   104,047   103,153   101,134   98,221   94,654   90,620   86,279   81,721  

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 18.84 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 

เงินที่ให้กู้ยืม  46,788   47,219   47,771   48,418   49,172   50,016   50,885   51,736   52,547   53,295   53,984   54,625   55,227  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -213,400  -230,926  -247,297  -262,903  -277,998  -292,773  -307,250  -321,443  -335,356  -348,971  -362,312  -375,431  -388,381  
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ตารางภาคผนวก ง 5 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  

เงินที่ได้รับการช าระ 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  26,609   27,472   29,844   30,283   30,553   30,580   30,541   30,447   30,306   30,126   29,916   29,681   29,453   29,237  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   336   356   335   313   292   274   257   238   205   150   77   -     -    

เงินกองทุน  16,807   17,781   16,739   15,632   14,581   13,678   12,869   11,883   10,257   7,513   3,838  -667  -4,813  -8,650  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  26,993   28,270   31,153   32,066   32,819   33,321   33,759   34,140   34,471   34,760   35,015   35,241   35,474   35,721  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  27,400   29,128   32,583   34,044   35,368   36,451   37,486   38,481   39,439   40,370   41,279   42,172   43,090   44,045  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   320   306   230   130   9   -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,017   15,319   11,488   6,515   467  -6,586  -14,603  -23,853  -34,796  -47,891  -62,915  -79,730  -97,128  -115,219  
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ตารางภาคผนวก ง 5 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

เงินที่ได้รับการช าระ 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  29,039   28,890   28,813   28,788   28,821   28,899   28,984   29,050   29,086   29,081   29,038   28,966   28,868  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -12,287  -14,249  -15,137  -15,404  -15,506  -15,683  -15,972  -16,372  -16,793  -17,134  -17,345  -17,398  -17,298  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  45,046   46,147   47,390   48,755   50,261   51,895   53,592   55,310   57,024   58,708   60,363   62,000   63,628  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -134,093  -152,271  -170,364  -188,826  -208,120  -228,488  -249,945  -272,455  -295,882  -320,078  -344,945  -370,427  -396,499  
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ตารางภาคผนวก ง 6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ (ล้านบาท)  

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  11,031   13,048   15,123   17,169   19,064   20,836   22,283   23,352   23,941   24,743   25,672   27,835   29,919   31,947  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   345   316   281   241   200   156   104   36  - - - - 

เงินกองทุน  16,422   17,261   15,805   14,034   12,074   10,020   7,812   5,177   1,779  -2,836  -8,389  -14,690  -20,510  -25,944  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,157   11,778   13,465   15,090   16,560   17,910   18,940   19,420   19,391   19,536   19,767   21,197   22,515   23,751  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   328   273   204   122   28   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,391   13,651   10,185   6,077   1,407  -3,889  -10,011  -17,430  -26,616  -37,360  -49,548  -61,986  -74,803  
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ตารางภาคผนวก ง 6 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  34,104   32,190   32,823   33,019   33,084   33,219   33,402   33,730   34,173   34,660   35,161   35,638   36,070  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -31,072  -34,396  -40,083  -45,658  -51,641  -58,234  -65,387  -73,037  -81,011  -89,143  -97,346  -105,570  -113,807  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  25,099   27,333   28,297   28,959   29,457   29,914   30,352   30,833   31,365   31,923   32,490   33,047   33,578  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -88,102  -100,406  -110,923  -120,994  -131,007  -141,193  -151,615  -162,277  -173,106  -184,004  -194,899  -205,746  -216,525  

 

  



 284 

ตารางภาคผนวก ง 7 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25  
เงินที่ได้รับการช าระ  10,394   12,199   14,054   15,865   17,523   19,060   20,274   20,993   21,218   21,636   22,161   23,904   25,551   27,130  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   333   286   229   163   90   8   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,629   14,314   11,450   8,142   4,477   392  -4,388  -10,235  -17,594  -26,237  -36,031  -45,762  -55,542  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 1.00 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 3.00 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,247   11,956   13,745   15,488   17,084   18,564   19,724   20,357   20,491   20,813   21,236   22,873   24,412   25,882  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   330   278   215   141   58   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,481   13,921   10,740   7,040   2,914  -1,698  -7,036  -13,519  -21,604  -31,072  -41,790  -52,552  -63,472  
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ตารางภาคผนวก ง 7 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราการว่างงาน (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 0.25 

เงินที่ได้รับการช าระ  28,829   29,792   30,574   30,986   31,248   31,523   31,816   32,206   32,683   33,197   33,726   34,239   34,717  
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -65,463  -74,037  -82,095  -89,890  -97,875  -106,271  -115,084  -124,282  -133,739  -143,318  -152,939  -162,550  -172,137  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 1.00 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์อัตราการว่างงานเท่ากับ 3.00 
เงินที่ได้รับการช าระ  27,472   29,291   30,160   30,680   31,013   31,318   31,628   32,011   32,475   32,981   33,506   34,023   34,510  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -74,640  -84,571  -93,130  -101,338  -109,629  -118,261  -127,279  -136,665  -146,316  -156,104  -165,941  -175,771  -185,575  
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ตารางภาคผนวก ง 8 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงื่อนไขของการช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ B  ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,280   21,804   25,084   28,137   30,709   32,559   33,703   34,822   34,487   34,682   34,170   33,177  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   355   360   389   444   528   636   762   892   1,012   1,123   1,196   1,241  

เงินกองทุน  16,424   17,739   17,991   19,426   22,216   26,394   31,824   38,108   44,589   50,607   56,161   59,817   62,060   62,140  

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ A  ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ C  ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   341   314   286   260   235   207   168   105   5   -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   17,064   15,692   14,325   13,014   11,745   10,346   8,408   5,267   234  -6,729  -15,623  -25,462  -36,598  
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ตารางภาคผนวก ง 8 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์เงื่อนไขของการช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ B  ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากับทุกปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  32,029   32,001   32,206   32,559   32,976   33,417   33,851   34,258   34,646   35,027   35,414   35,817   36,050  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,243   1,190   1,107   1,012   909   799   681   556   424   285   138   -     -    

เงินกองทุน  59,509   55,325   50,583   45,432   39,929   34,059   27,822   21,215   14,235   6,902  -751  -8,673  -16,681  

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ A  ช าระ 15 ปี ปีแรกๆช าระน้อยและค่อยๆเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์ช าระหน้ีรูปแบบ C  ช าระ 20 ปี ช าระร้อยละ 5 เท่ากับทุกปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,939   32,601   33,088   33,503   33,918   34,343   34,810  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน -49,361  -62,511  -75,003  -86,718  -97,625  -107,729  -117,004  -126,080  -135,141  -144,316  -153,632  -163,051  -172,534  
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ตารางภาคผนวก ง 9 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท)  

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  12,829   14,812   16,887   18,945   20,849   22,609   24,021   24,903   25,273   25,836   26,505   28,394   30,168   31,855  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   381   388   390   388   386   381   368   337   277   194   89   -    

เงินกองทุน  16,424   19,064   19,411   19,482   19,415   19,302   19,062   18,402   16,834   13,867   9,701   4,446  -707  -5,871  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,122   10,803   12,525   14,187   15,700   17,105   18,199   18,804   18,923   19,234   19,649   21,280   22,824   24,308  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   307   232   143   42   -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   15,357   11,621   7,174   2,102  -3,507  -9,637  -16,500  -24,536  -34,190  -45,236  -57,541  -69,896  -82,404  
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ตารางภาคผนวก ง 9 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 3 ต่อปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  33,644   34,909   35,792   36,302   36,653   37,009   37,382   37,846   38,395   38,980   39,580   40,166   40,718  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -11,066  -14,825  -17,765  -20,342  -23,011  -26,002  -29,328  -32,961  -36,778  -40,646  -44,483  -48,240  -51,900  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
เงินที่ได้รับการช าระ  25,922   27,046   27,809   28,210   28,453   28,699   28,960   29,311   29,748   30,223   30,715   31,193   31,637  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -95,146  -106,627  -117,431  -127,991  -138,753  -149,944  -161,581  -173,636  -185,987  -198,503  -211,097  -223,719  -236,351  
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ตารางภาคผนวก ง 10 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน (ล้านบาท)  

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  334   580   595   521   426   314   187   43   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,567   16,987   14,875   12,170   8,967   5,346   1,238  -3,641  -9,644  -17,180  -26,026  -36,046  -46,030  -56,089  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 1 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  48   81   81   68   52   34   15   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,280   16,202   13,577   10,419   6,842   2,941  -1,339  -6,262  -12,264  -19,801  -28,647  -38,666  -48,650  -58,710  
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ตารางภาคผนวก ง 10 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2571 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482   35,991  
เงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,939   32,601   33,088   33,503   33,918   34,343   34,810   24,253  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371   1,081  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -66,316  -75,223  -83,406  -91,305  -99,369  -107,827  -116,693  -125,941  -135,447  -145,080  -154,756  -164,422  -174,064  -66,316  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 1 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน 819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  -67,715  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนร้อยละ 0.5 ต่อปี 
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -68,937  -77,844  -86,026  -93,925  -101,989  -110,447  -119,314  -128,561  -138,068  -147,701  -157,376  -167,043  -176,685  -68,937  
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ตารางภาคผนวก ง 11 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   827   836   844   852   861   870   878   887   896   905   914   923   932  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   285   226   158   84   0   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,226   11,302   7,924   4,182   14  -4,855  -10,795  -18,259  -27,022  -36,948  -46,827  -56,771  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 2 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   836   852   869   887   904   922   941   960   979   999   1,019   1,039   1,060  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82  - - - -  -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 3 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   844   869   895   922   950   978   1,007   1,038   1,069   1,101   1,134   1,168   1,203  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   332   284   225   156   80  -   -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,424   16,592   14,210   11,251   7,822   4,008  -252  -5,230  -11,300  -18,914  -27,850  -37,972  -48,071  -58,260  
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ตารางภาคผนวก ง 11 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
เงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,939   32,601   33,088   33,503   33,918   34,343   34,810  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   942   951   961   970   980   990   1,000   1,010   1,020   1,030   1,040   1,050   1,061  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -66,871  -75,638  -83,669  -91,404  -99,292  -107,559  -116,222  -125,252  -134,527  -143,913  -153,326  -162,716  -172,064  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 2 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

สถานการณ์อัตราเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 3 ต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,239   1,276   1,314   1,354   1,395   1,436   1,479   1,524   1,570   1,617   1,665   1,715   1,767  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -68,630  -77,695  -86,051  -94,140  -102,411  -111,094  -120,203  -129,713  -139,502  -149,438  -159,438  -169,453  -179,466  
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ตารางภาคผนวก ง 12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์
ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินที่ได้รับการช าระ 10,358 12,140 13,979 15,773 17,416 18,939 20,140 20,837 21,040 21,434 21,934 23,651 25,272 26,824 
เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  18,421   17,105   15,789   14,474   13,158   11,842   10,526   9,211   7,895   18,421   17,105   15,789   14,474   13,158  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  700   747   789   822   836   822   784   724   665   700   747   789   822   836  

เงินกองทุน  37,344   39,462   41,106   41,815   41,114   39,203   36,189   33,263   30,314   37,344   39,462   41,106   41,815   41,114  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  25,000   23,214   21,429   19,643   17,857   16,071   14,286   12,500   10,714   8,929   7,143   5,357   3,571   1,786  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   428   527   569   594   605   603   586   549   483   378   237   63   -    

เงินกองทุน  21,424   26,335   28,441   29,713   30,250   30,134   29,299   27,462   24,152   18,884   11,845   3,133  -6,074  -15,777  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  25,000   22,222   19,444   16,667   13,889   11,111   8,333   5,556   2,778   0   -     -     -     -    
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   428   507   509   473   402   296   154   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  21,422   25,339   25,437   23,667   20,108   14,820   7,716  -1,508  -13,318  -28,013  -42,589  -56,912  -69,773  -81,282  
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ตารางภาคผนวก ง 12 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์
ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินที่ได้รับการช าระ 28,496 29,667 30,470 30,907 31,186 31,469 31,767 32,156 32,630 33,142 33,670 34,184 34,664 

เงินที่ให้กู้ยืม 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  6,579   5,263   3,947   2,632   1,316   -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  606   545   483   407   309   180   14   -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  27,250   24,128   20,350   15,463   8,996   689  -8,195  -17,474  -27,014  -36,681  -46,391  -56,094  -65,773  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -26,003  -34,910  -43,093  -50,992  -59,056  -67,514  -76,380  -85,628  -95,134  -104,767  -114,443  -124,110  -133,751  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -91,531  -100,462  -108,669  -116,595  -124,687  -133,174  -142,071  -151,350  -160,890  -170,557  -180,268  -189,971  -199,650  
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ตารางภาคผนวก ง 13 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์
ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินที่ได้รับการช าระ 10,358 12,140 13,979 15,773 17,416 18,939 20,140 20,837 21,040 21,434 21,934 23,651 25,272 26,824 
เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  15,000   14,211   13,421   12,632   11,842   11,053   10,263   9,474   8,684   7,895   7,105   6,316   5,526   4,737  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   228   143   17   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  11,422   7,128   838  -5,459  -11,539  -17,287  -22,758  -28,218  -34,121  -40,921  -48,392  -56,400  -63,734  -70,507  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  15,000   13,929   12,857   11,786   10,714   9,643   8,571   7,500   6,429   5,357   4,286   3,214   2,143   1,071  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   228   137   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  11,424   6,849  -6  -7,160  -14,360  -21,509  -28,662  -36,084  -44,230  -53,552  -63,826  -74,917  -85,616  -96,033  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  15,000   13,333   11,667   10,000   8,333   6,667   5,000   3,333   1,667   0   -     -     -     -    
ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   228   125   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  11,422   6,251  -1,811  -10,756  -20,345  -30,479  -41,213  -52,814  -65,735  -80,429  -95,006  -109,329  -122,190  -133,699  
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ตารางภาคผนวก ง 13 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวจากการได้รับเงินงบประมาณรัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ส าหรับในสถานการณ์
ระยะเวลาท่ีได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินที่ได้รับการช าระ 28,496 29,667 30,470 30,907 31,186 31,469 31,767 32,156 32,630 33,142 33,670 34,184 34,664 

เงินที่ให้กู้ยืม 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2575 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ  3,947   3,158   2,368   1,579   789   -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -76,808  -82,581  -88,420  -94,767  -102,069  -110,556  -119,454  -128,733  -138,273  -147,940  -157,651  -167,354  -177,032  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  0   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -106,259  -115,166  -123,349  -131,248  -139,312  -147,770  -156,636  -165,884  -175,390  -185,023  -194,699  -204,366  -214,007  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เท่ากัน จนถึงปีการศึกษา 2565 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -143,948  -152,879  -161,086  -169,012  -177,104  -185,591  -194,488  -203,767  -213,307  -222,974  -232,685  -242,388  -252,066  
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ตารางภาคผนวก ง 14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  

เงินที่ได้รับการช าระ 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  18,627   19,231   20,891   21,198   21,387   21,406   21,379   21,313   21,214   21,088   20,941   20,777   20,617   20,466  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   496   683   848   1,018   1,196   1,382   1,574   1,766   1,947   2,106   2,246   2,368   2,495  
เงินกองทุน  24,790   34,165   42,404   50,916   59,806   69,094   78,694   88,284   97,336   105,304   112,318   118,419   124,740   131,115  

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  18,896   19,791   21,810   22,450   22,978   23,331   23,638   23,906   24,139   24,342   24,522   24,682   24,846   25,020  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   490   667   813   957   1,102   1,247   1,392   1,528   1,646   1,735   1,798   1,835   1,869  
เงินกองทุน  24,521   33,331   40,634   47,858   55,096   62,366   69,577   76,405   82,318   86,773   89,902   91,750   93,452   94,849  

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  19,180   20,390   22,808   23,831   24,758   25,516   26,240   26,936   27,608   28,259   28,896   29,521   30,163   30,831  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   485   649   775   891   999   1,098   1,188   1,260   1,304   1,309   1,277   1,208   1,127  

เงินกองทุน  24,237   32,441   38,729   44,534   49,926   54,911   59,376   62,983   65,185   65,427   63,828   60,424   56,340   51,407  
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ตารางภาคผนวก ง 14 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

เงินที่ได้รับการช าระ 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  20,327   20,223   20,169   20,151   20,174   20,229   20,289   20,335   20,360   20,357   20,327   20,276   20,208  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  2,622   2,748   2,900   3,067   3,239   3,401   3,548   3,679   3,794   3,898   3,995   4,089   4,182  
เงินกองทุน  137,395   145,011   153,351   161,929   170,047   177,402   183,946   189,706   194,900   199,753   204,435   209,093   213,804  

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  25,210   25,443   25,742   26,091   26,499   26,955   27,425   27,885   28,323   28,727   29,100   29,447   29,772  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,897   1,916   1,954   2,000   2,044   2,071   2,076   2,058   2,017   1,958   1,886   1,805   1,717  
เงินกองทุน  95,794   97,723   100,019   102,198   103,560   103,802   102,882   100,834   97,893   94,295   90,230   85,855   81,263  

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 13.18 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  31,532   32,303   33,173   34,129   35,183   36,326   37,515   38,717   39,917   41,095   42,254   43,400   44,539  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,028   909   799   684   554   395   201   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  45,468   39,941   34,189   27,707   19,772   10,058  -1,493  -14,826  -29,476  -45,171  -61,696  -78,868  -96,580  
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ตารางภาคผนวก ง 15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
(ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  
เงินที่ได้รับการช าระ 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  34,592   35,714   38,798   39,367   39,719   39,754   39,704   39,581   39,397   39,163   38,891   38,586   38,288   38,008  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   176   28   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  8,824   1,397  -8,926  -19,468  -30,045  -40,485  -50,803  -61,212  -72,105  -83,881  -96,268  -109,091  -121,111  -132,414  

สถานการณ์สัดส่วนนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  35,092   36,754   40,504   41,693   42,674   43,329   43,900   44,397   44,829   45,207   45,541   45,838   46,142   46,466  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   166   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  8,324  -153  -12,211  -25,079  -38,611  -52,625  -67,133  -82,344  -98,641  -116,408  -135,354  -155,282  -174,932  -194,368  

สถานการณ์ที่เพ่ิมสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  35,620   37,867   42,358   44,257   45,978   47,386   48,732   50,025   51,271   52,481   53,663   54,824   56,017   57,258  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   156   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  7,797  -1,804  -15,716  -31,148  -47,984  -66,054  -85,389  -106,213  -128,922  -153,904  -180,872  -209,625  -238,903  -268,770  
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ตารางภาคผนวก ง 15 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวในสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 ในสถานการณ์อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ 
(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 
เงินที่ได้รับการช าระ 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 1 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  37,751   37,557   37,456   37,424   37,467   37,569   37,679   37,765   37,812   37,805   37,750   37,655   37,529  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -143,062  -151,538  -158,403  -164,061  -168,775  -172,754  -176,049  -178,712  -180,790  -182,310  -183,336  -183,951  -184,231  

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 2.46 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  46,819   47,252   47,806   48,456   49,212   50,060   50,932   51,786   52,600   53,351   54,043   54,687   55,291  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -213,630  -231,186  -247,590  -263,231  -278,362  -293,175  -307,693  -321,927  -335,883  -349,543  -362,930  -376,096  -389,093  

สถานการณ์ที่ลดสัดส่วนนักเรียนนักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินร้อยละ 24.49 จากจ านวนนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด ในอัตราเพ่ิมข้ึนของเงินกู้ร้อยละ 4 ต่อปี 
เงินที่ให้กู้ยืม  58,560   59,991   61,607   63,382   65,339   67,463   69,670   71,903   74,131   76,320   78,471   80,600   82,716  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -299,265  -328,865  -358,147  -387,514  -417,238  -447,531  -478,411  -509,874  -541,903  -574,448  -607,506  -641,111  -675,303  
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ตารางภาคผนวก ง 16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  13,502   16,223   18,581   20,945   23,142   25,176   26,849   28,101   28,845   29,793   30,859   33,155   35,345   37,451  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   395   430   466   506   552   602   649   687   706   710   702   706  
เงินกองทุน  16,422   19,733   21,500   23,302   25,304   27,593   30,076   32,452   34,349   35,289   35,491   35,088   35,290   35,987  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  12,829   14,812   16,887   18,945   20,849   22,609   24,022   24,904   25,274   25,836   26,505   28,394   30,169   31,857  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   381   388   389   388   385   380   367   335   276   192   86   -    
เงินกองทุน  16,422   19,060   19,404   19,469   19,394   19,272   19,021   18,349   16,766   13,783   9,599   4,323  -851  -6,035  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  12,628   14,097   15,724   17,368   18,898   20,345   21,507   22,106   22,166   22,392   22,703   24,216   25,604   26,903  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   377   370   347   313   270   218   151   59   -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,422   18,859   18,483   17,367   15,673   13,525   10,896   7,547   2,950  -3,417  -11,322  -20,592  -30,031  -39,781  
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ตารางภาคผนวก ง 16 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  39,657   37,757   38,459   38,713   38,837   39,035   39,284   39,679   40,190   40,742   41,308   41,850   42,348  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  720   742   801   815   832   843   843   833   815   790   764   737   710  
เงินกองทุน  37,084   40,055   40,737   41,613   42,155   42,158   41,665   40,730   39,521   38,196   36,839   35,499   34,184  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  33,647   34,912   35,796   36,307   36,658   37,016   37,389   37,855   38,405   38,993   39,594   40,182   40,736  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -11,253  -15,035  -17,999  -20,601  -23,297  -26,316  -29,672  -33,335  -37,182  -41,083  -44,953  -48,743  -52,437  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,307   30,586   32,260   33,455   34,356   35,136   35,769   36,338   36,951   37,588   38,235   38,870   39,479  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -49,952  -59,074  -66,364  -72,502  -78,050  -83,372  -88,607  -93,891  -99,256  -104,611  -109,886  -115,035  -120,041  
 

 

 



 304 

ตารางภาคผนวก ง 17 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไมม่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,795   11,458   13,389   15,276   17,018   18,658   19,991   20,966   21,476   22,203   23,061   25,156   27,184   29,170  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   321   259   188   109   24   -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,422   16,026   12,955   9,394   5,448   1,216  -3,346  -8,430  -14,317  -21,433  -29,526  -38,438  -46,938  -55,107  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,122   10,803   12,525   14,187   15,700   17,105   18,199   18,805   18,923   19,234   19,649   21,281   22,825   24,309  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   307   232   143   42   -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,422   15,353   11,613   7,160   2,081  -3,537  -9,677  -16,553  -24,602  -34,270  -45,333  -57,656  -70,031  -82,560  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  8,921   10,383   11,883   13,318   14,599   15,792   16,688   17,020   16,819   16,770   16,792   18,000   19,098   20,121  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   303   220   118   -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,422   15,152   10,988   5,881  -93  -6,854  -14,307  -22,692  -32,526  -44,299  -57,825  -73,006  -88,661  -104,916  
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ตารางภาคผนวก ง 17 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A ไมม่ีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  31,300   29,376   29,985   30,154   30,191   30,295   30,446   30,740   31,150   31,604   32,073   32,518   32,916  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -63,011  -69,140  -77,641  -86,054  -94,902  -104,388  -114,465  -125,072  -136,035  -147,190  -158,449  -169,761  -181,118  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  25,923   27,048   27,811   28,212   28,456   28,703   28,965   29,317   29,755   30,232   30,725   31,205   31,650  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -95,324  -106,829  -117,659  -128,246  -139,036  -150,257  -161,925  -174,013  -186,398  -198,949  -211,580  -224,239  -236,910  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  21,261   23,295   24,769   25,795   26,544   27,185   27,685   28,126   28,614   29,128   29,654   30,171   30,662  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -121,869  -138,037  -152,619  -166,248  -179,456  -192,589  -205,775  -219,142  -232,719  -246,411  -260,145  -273,875  -287,580  
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ตารางภาคผนวก ง 18 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  15,122   19,634   23,952   28,183   32,025   35,501   38,360   40,482   41,814   43,071   42,280   42,085   41,184   39,876  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   427   531   677   866   1,096   1,363   1,656   1,962   2,266   2,567   2,824   3,049  
เงินกองทุน  16,422   21,353   26,564   33,838   43,288   54,819   68,172   82,821   98,106   113,290   128,330   141,204   152,458   161,339  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  13,975   17,394   21,113   24,817   28,239   31,376   33,977   35,801   36,878   37,910   37,472   37,583   36,997   35,954  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   404   463   550   670   821   1,000   1,198   1,401   1,594   1,778   1,924   2,041  
เงินกองทุน  16,422   20,206   23,154   27,520   33,478   41,027   49,979   59,882   70,027   79,714   88,921   96,199   102,051   105,736  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  13,408   15,973   18,930   21,977   24,870   27,607   29,938   31,531   32,403   33,250   33,074   33,477   33,215   32,470  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   393   423   466   527   607   707   818   928   1,023   1,102   1,146   1,166  

เงินกองทุน  16,422   19,639   21,155   23,298   26,332   30,368   35,338   40,909   46,404   51,143   55,120   57,324   58,293   57,320  
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ตารางภาคผนวก ง 18 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  38,510   35,534   35,801   36,207   36,656   37,108   37,531   37,907   38,255   38,598   38,951   39,329   39,668  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  3,227   3,347   3,436   3,458   3,475   3,489   3,498   3,503   3,502   3,496   3,485   3,470   3,450  
เงินกองทุน  167,368   171,796   172,890   173,751   174,431   174,897   175,132   175,113   174,819   174,265   173,485   172,521   171,425  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  34,786   34,773   35,002   35,384   35,831   36,302   36,764   37,197   37,610   38,018   38,433   38,867   39,121  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  2,115   2,135   2,124   2,105   2,079   2,048   2,012   1,971   1,925   1,873   1,817   1,756   1,692  
เงินกองทุน  106,731   106,223   105,244   103,953   102,414   100,616   98,559   96,241   93,660   90,838   87,810   84,615   81,299  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  31,552   32,548   33,446   34,296   35,085   35,826   36,440   36,932   37,404   37,870   38,339   38,820   38,956  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,146   1,077   981   894   813   735   658   580   500   414   325   231   135  

เงินกองทุน  53,862   49,063   44,716   40,658   36,765   32,907   29,020   24,988   20,717   16,231   11,563   6,749   1,828  
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ตารางภาคผนวก ง 19 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  12,651   16,490   20,592   24,614   28,301   31,701   34,553   36,740   38,190   39,593   38,972   38,922   38,152   36,947  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   378   418   494   608   759   943   1,152   1,372   1,592   1,810   1,986   2,131  
เงินกองทุน  16,422   18,882   20,899   24,700   30,398   37,948   47,163   57,586   68,624   79,594   90,482   99,291   106,544   111,473  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,280   21,804   25,084   28,137   30,709   32,560   33,704   34,823   34,488   34,683   34,172   33,181  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   355   360   388   444   527   636   761   890   1,010   1,121   1,194   1,238  
เงินกองทุน  16,422   17,735   17,983   19,413   22,195   26,364   31,784   38,054   44,521   50,524   56,060   59,697   61,919   61,977  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,937   13,513   16,422   19,393   22,212   24,900   27,202   28,791   29,687   30,569   30,436   30,867   30,626   29,885  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   343   323   314   320   344   384   434   481   513   528   508   463  

เงินกองทุน  16,422   17,168   16,174   15,710   16,008   17,180   19,179   21,691   24,062   25,638   26,424   25,416   23,136   18,872  
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ตารางภาคผนวก ง 19 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  35,650   32,710   32,946   33,319   33,736   34,160   34,557   34,910   35,236   35,556   35,884   36,233   36,544  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  2,229   2,272   2,281   2,224   2,159   2,089   2,012   1,928   1,836   1,737   1,630   1,517   1,397  
เงินกองทุน  113,576   114,069   111,183   107,955   104,431   100,579   96,379   91,811   86,854   81,522   75,845   69,862   63,616  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  32,033   32,007   32,212   32,567   32,985   33,427   33,863   34,271   34,660   35,043   35,432   35,837   36,071  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,240   1,186   1,102   1,007   903   793   675   549   417   276   129   -     -    
เงินกองทุน  59,323   55,114   50,346   45,167   39,635   33,735   27,466   20,825   13,810   6,440  -1,251  -9,203  -17,242  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,941   29,880   30,728   31,533   32,284   32,993   33,579   34,046   34,493   34,935   35,377   35,829   35,957  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  377   241   76   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  12,060   3,813  -4,107  -11,778  -19,247  -26,640  -34,019  -41,493  -49,150  -56,962  -64,891  -72,898  -80,944  
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ตารางภาคผนวก ง 20 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท)  

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  11,415   14,918   18,912   22,830   26,440   29,801   32,650   34,869   36,378   37,854   37,317   37,341   36,635   35,482  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   353   361   403   479   590   733   899   1,078   1,255   1,431   1,567   1,672  
เงินกองทุน  16,422   17,646   18,067   20,130   23,953   29,513   36,659   44,968   53,883   62,746   71,559   78,335   83,587   86,541  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,268   13,419   16,863   20,297   23,507   26,518   29,075   30,939   32,117   33,279   32,996   33,234   32,760   31,794  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   330   308   307   331   381   454   543   635   719   793   829   837  
เงินกองทุน  16,422   16,499   15,398   15,359   16,554   19,032   22,686   27,141   31,768   35,929   39,630   41,446   41,853   40,097  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,701   12,282   15,169   18,101   20,883   23,547   25,834   27,421   28,329   29,229   29,117   29,562   29,332   28,592  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   319   274   238   217   212   222   242   258   258   242   189   111  

เงินกองทุน  16,422   15,932   13,683   11,916   10,846   10,586   11,100   12,082   12,891   12,886   12,076   9,462   5,558  -352  
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ตารางภาคผนวก ง 20 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  34,220   31,298   31,519   31,876   32,277   32,686   33,070   33,411   33,726   34,035   34,351   34,686   34,983  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,731   1,734   1,704   1,607   1,501   1,389   1,268   1,140   1,003   857   703   540   371  
เงินกองทุน  86,680   85,205   80,330   75,057   69,431   63,419   57,002   50,160   42,872   35,150   27,025   18,532   9,712  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  30,656   30,623   30,818   31,158   31,561   31,990   32,412   32,808   33,185   33,556   33,932   34,322   34,546  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  802   712   591   458   315   165   6   -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  35,619   29,559   22,897   15,775   8,245   294  -8,081  -16,721  -25,616  -34,737  -44,044  -53,497  -63,051  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  27,635   28,546   29,369   30,152   30,883   31,576   32,148   32,603   33,038   33,467   33,896   34,334   34,457  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -8,834  -18,628  -27,959  -36,988  -45,838  -54,633  -63,428  -72,333  -81,433  -90,701  -100,097  -109,585  -119,127  
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ตารางภาคผนวก ง 21 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  14,169   17,515   20,489   23,343   25,855   28,047   29,701   30,683   30,909   31,085   31,130   32,168   32,859   33,230  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   408   469   544   634   737   847   957   1,053   1,120   1,158   1,164   1,158  
เงินกองทุน  16,422   20,400   23,473   27,222   31,700   36,830   42,369   47,844   52,630   56,000   57,908   58,224   57,901   56,565  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  13,301   15,796   18,402   20,918   23,155   25,123   26,600   27,343   27,365   27,359   27,240   28,124   28,677   28,926  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   391   417   450   489   534   583   625   647   636   589   507   406  
เงินกองทุน  16,422   19,532   20,868   22,478   24,436   26,721   29,133   31,242   32,356   31,776   29,474   25,331   20,307   14,036  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  12,949   14,816   16,883   18,938   20,802   22,493   23,789   24,366   24,232   24,081   23,825   24,580   25,014   25,162  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   384   391   392   390   387   380   362   319   238   119   -     -    

เงินกองทุน  16,422   19,180   19,529   19,594   19,514   19,347   18,982   18,077   15,950   11,910   5,933  -2,097  -11,172  -21,511  
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ตารางภาคผนวก ง 21 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 3 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  33,471   32,047   33,743   35,488   37,243   38,993   39,777   40,347   40,726   41,059   41,430   41,835   42,313  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  1,131   1,077   1,019   923   849   795   763   750   740   727   710   688   663  
เงินกองทุน  53,853   50,973   46,162   42,431   39,764   38,125   37,509   36,983   36,367   35,515   34,421   33,155   31,778  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  29,061   30,348   31,814   33,379   34,990   36,625   37,594   38,337   38,899   39,388   39,879   40,382   40,929  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  281   123   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  6,169  -2,075  -9,604  -16,188  -21,812  -26,499  -30,245  -33,704  -37,070  -40,476  -43,950  -47,456  -50,950  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  25,214   27,229   29,141   30,992   32,787   34,550   35,752   36,648   37,379   38,024   38,642   39,251   39,877  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -33,424  -45,638  -56,285  -65,542  -73,552  -80,442  -86,264  -91,565  -96,619  -101,545  -106,384  -111,126  -115,751  
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ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  11,698   14,352   17,067   19,641   21,900   23,887   25,376   26,235   26,365   26,444   26,387   27,307   27,883   28,136  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   359   356   360   372   390   411   425   421   385   316   210   88  
เงินกองทุน  16,422   17,929   17,790   18,003   18,595   19,508   20,540   21,253   21,060   19,254   15,787   10,517   4,379  -3,003  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,061   23,797   24,198   24,289  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   341   314   286   260   234   206   167   104   3   -     -     -    
เงินกองทุน  16,422   17,061   15,684   14,311   12,993   11,715   10,305   8,355   5,199   150  -6,831  -15,743  -25,601  -36,757  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,478   12,346   14,344   16,282   18,010   19,570   20,732   21,178   20,918   20,627   20,216   20,793   21,045   21,001  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   334   291   239   182   118   47   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,422   16,709   14,539   11,964   9,075   5,908   2,351  -1,943  -7,619  -15,293  -24,962  -36,719  -49,581  -63,889  
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ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ส าหรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1 ในสถานการณ์สัดส่วนของผู้
มาช าระหนี้ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  28,252   26,695   28,220   29,815   31,445   33,096   33,808   34,315   34,635   34,907   35,214   35,553   35,958  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -11,942  -21,118  -32,300  -42,478  -51,665  -59,898  -67,173  -74,418  -81,806  -89,476  -97,432  -105,602  -113,925  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  24,256   25,361   26,657   28,068   29,545   31,067   31,946   32,609   33,097   33,513   33,929   34,356   34,825  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -49,542  -62,715  -75,231  -86,971  -97,906  -108,038  -117,343  -126,450  -135,544  -144,753  -154,103  -163,558  -173,077  

สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  20,846   22,636   24,347   26,019   27,658   29,287   30,379   31,179   31,820   32,379   32,911   33,435   33,975  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -79,962  -96,545  -111,785  -125,836  -138,819  -150,839  -161,923  -172,596  -183,120  -193,605  -204,089  -214,562  -225,003  
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ตารางภาคผนวก ง 23 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  10,462   12,771   15,356   17,791   19,923   21,807   23,213   24,012   24,093   24,124   24,015   24,877   25,395   25,589  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   334   299   268   241   217   193   159   105   18   -     -     -    
เงินกองทุน  16,422   16,693   14,948   13,393   12,043   10,847   9,626   7,957   5,274   881  -5,274  -13,231  -22,010  -31,968  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,594   11,801   14,083   16,249   18,155   19,839   21,076   21,625   21,476   21,289   20,972   21,633   21,958   21,970  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   317   262   205   145   84   18   -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน  16,422   15,825   13,092   10,228   7,272   4,213   891  -3,089  -8,317  -15,433  -24,441  -35,442  -47,464  -60,859  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  9,242   11,111   13,074   14,954   16,615   18,109   19,204   19,584   19,261   18,901   18,411   18,900   19,061   18,920  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  191   328   309   241   163   77   -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,422   15,473   12,044   8,148   3,856  -812  -5,948  -11,818  -19,087  -28,418  -39,814  -53,376  -68,131  -84,423  
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ตารางภาคผนวก ง 22 เงินกองทุนส าหรับการวิเคราะห์ความไวของเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C ไม่มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ในนสถานการณ์สัดส่วนของผู้มาช าระหนี้ 
(ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 70 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  25,642   24,020   25,458   26,978   28,546   30,148   30,824   31,299   31,590   31,832   32,107   32,411   32,780  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -43,453  -55,240  -69,097  -82,036  -94,061  -105,192  -115,416  -125,645  -136,049  -146,765  -157,796  -169,073  -180,538  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  21,853   22,867   24,079   25,413   26,823   28,288   29,122   29,745   30,196   30,575   30,955   31,343   31,772  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
เงินกองทุน -75,963  -91,539  -106,548  -120,867  -134,457  -147,312  -159,396  -171,327  -183,285  -195,395  -207,683  -220,113  -232,645  

สถานการณ์ไม่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 35 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
เงินที่ได้รับการช าระ  18,661   20,340   21,950   23,533   25,094   26,656   27,693   28,444   29,041   29,556   30,046   30,527   31,024  

ดอกเบี้ยจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -102,577  -121,344  -138,881  -155,329  -170,799  -185,383  -199,098  -212,457  -225,716  -238,981  -252,288  -265,626  -278,975  
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทนุในสถานการณ์อ่ืนๆ 
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ตารางภาคผนวก จ 1 ผลการวิเคราะห์ความไวของสัดส่วนของคนท่ีมาช าระหนี้ท้ังหมด 
สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีครบทั้งหมด 

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

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 90 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 0.9008 0.9392 0.9529 0.9605 0.9654 0.9689 0.9715 0.9735 0.9751 0.9764 0.9774 0.9783 0.9790 0.9796 

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 0.9801 0.9805 0.9809 0.9811 0.9813 0.9814 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้ 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 0.9815 

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
ปีที่มาช าระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.5076   0.6417   0.7060   0.7469   0.7761   0.7984   0.8162   0.8308   0.8430   0.8534   0.8625   0.8704   0.8774   0.8837  

ปีที่มาช าระ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.8893   0.8943   0.8989   0.9031   0.9070   0.9105   0.9138   0.9168   0.9197   0.9223   0.9247   0.9271   0.9292   0.9313  

ปีที่มาช าระ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

ร้อยละของคนที่มาช าระหนี ้  0.9332   0.9350   0.9367   0.9383   0.9399   0.9413   0.9427   0.9440   0.9453   0.9465   0.9477   0.9488   0.9498   0.9508  
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ตารางภาคผนวก จ 2 ผลการวิเคราะห์ความไวของสถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีครบทั้งหมด  
จ านวนคนที่มาช าระหนี ้ 3,029,247  3,263,640  3,473,612  3,604,868  3,684,787  3,727,592  3,721,713  3,691,241  3,658,722  3,612,086  3,590,319  3,643,594  3,684,559  3,711,190  

เงินที่ได้รับการช าระ  11,743   14,041   16,377   18,701   20,868   22,909   24,622   26,094   27,108   28,361   29,766   32,429   35,031   37,593  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   360   351   341   334   331   331   329   321   298   265   227   207  

เงินกองทุน  16,424   17,978   17,532   17,056   16,696   16,547   16,552   16,443   16,026   14,877   13,256   11,333   10,353   10,259  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 90 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
จ านวนคนที่มาช าระหนี ้ 2,922,616  3,148,048  3,348,647  3,473,695  3,550,568  3,590,968  3,583,792  3,552,229  3,518,163  3,469,639  3,445,598  3,496,253  3,534,517  3,558,483  

เงินที่ได้รับการช าระ  11,513   13,715   15,965   18,197   20,275   22,228   23,854   25,193   26,067   27,171   28,418   30,915   33,344   35,728  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   355   339   321   304   288   274   255   227   182   123   55   2  

เงินกองทุน  16,424   17,747   16,972   16,072   15,188   14,416   13,698   12,763   11,372   9,090   6,163   2,749   84  -1,902  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
จ านวนคนที่มาช าระหนี ้ 2,401,296  2,586,171   2,744,320   2,839,093   2,899,991   2,929,764   2,918,346   2,885,358   2,849,547   2,798,789   2,771,575   2,818,069   2,852,091   2,872,243  

เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  
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ตารางภาคผนวก จ 2 สถานการณ์ผู้มาช าระหนี้ครบท้ังหมด (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีครบทั้งหมด  
จ านวนคนที่มาช าระหนี้   3,734,174   3,085,145   2,990,540   2,874,213   2,771,957   2,697,932   2,637,336   2,593,958   2,561,171   2,531,200   2,502,282   2,472,418   2,292,207  

เงินที่ได้รับการช าระ  40,298   35,042   35,507   35,449   35,324   35,359   35,481   35,811   36,285   36,798   37,320   37,805   38,228  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  205   220   282   232   179   112   28   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  11,007   14,121   11,596   8,966   5,623   1,416  -3,533  -9,066  -14,917  -20,895  -26,915  -32,932  -38,953  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 90 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
จ านวนคนที่มาช าระหนี ้  3,578,866   3,033,926   2,945,797   2,836,417   2,737,989   2,664,656   2,604,123   2,559,695   2,525,834   2,495,220   2,465,909   2,435,931   2,270,546  

เงินที่ได้รับการช าระ  38,250   34,082   34,603   34,627   34,558   34,617   34,751   35,071   35,527   36,025   36,533   37,011   37,431  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -3,224  -2,377  -6,145  -9,911  -14,255  -19,341  -25,060  -31,323  -37,915  -44,650  -51,444  -58,247  -65,062  

สถานการณ์ผู้มาช าระหน้ีหลังครบก าหนดช าระหน้ีปีแรกประมาณร้อยละ 50 หลังจากน้ันจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในแต่ละปี 
จ านวนคนที่มาช าระหนี ้  2,889,385   2,863,166   2,813,616   2,745,324   2,676,406   2,618,807   2,569,120   2,529,542   2,497,775   2,469,721   2,443,584   2,417,798   2,316,011  

เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  
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ตารางภาคผนวก จ 3 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ A (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

การช าระรูปแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   13,979   15,773   17,416   18,939   20,140   20,837   21,040   21,434   21,934   23,651   25,272   26,824  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   332   284   226   157   82   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

การช าระรูปแบบ A ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  12,781   14,368   16,068   17,777   19,364   20,817   22,017   22,844   23,388   24,017   24,686   25,981   27,191   28,335  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   380   378   363   338   305   263   207   131   30   -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   19,015   18,918   18,159   16,897   15,248   13,135   10,353   6,564   1,507  -4,725  -11,993  -19,648  -27,788  

 
 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

การช าระรูปแบบ A ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  28,496   29,667   30,470   30,907   31,186   31,469   31,767   32,156   32,630   33,142   33,670   34,184   34,664  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  

การช าระรูปแบบ A ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  29,502   30,369   31,023   31,475   31,841   32,207   32,580   32,998   33,459   33,938   34,427   34,914   35,390  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -36,503  -44,405  -51,885  -59,230  -66,726  -74,529  -82,658  -91,093  -99,757  -108,561  -117,441  -126,350  -135,263  

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 
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ตารางภาคผนวก จ 4 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ B (ล้านบาท) 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

การช าระรูปแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,267   15,976   18,799   21,597   24,537   27,313   29,669   31,579   33,702   33,788   34,199   33,712   32,650  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   341   317   298   292   303   335   387   451   520   599   648   672  

เงินกองทุน  16,424   17,064   15,827   14,915   14,610   15,147   16,753   19,339   22,555   26,009   29,951   32,384   33,595   32,647  

การช าระรูปแบบ B ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,280   21,804   25,084   28,137   30,709   32,559   33,703   34,822   34,487   34,682   34,170   33,177  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   355   360   389   444   528   636   762   892   1,012   1,123   1,196   1,241  

เงินกองทุน  16,424   17,739   17,991   19,426   22,216   26,394   31,824   38,108   44,589   50,607   56,161   59,817   62,060   62,140  

 
 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

การช าระรูปแบบ B ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  31,417   31,302   31,457   31,801   32,234   32,707   33,173   33,601   33,996   34,373   34,742   35,114   35,308  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  653   578   470   348   217   78   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  28,900   23,491   17,414   10,851   3,898  -3,433  -11,063  -18,904  -26,965  -35,232  -43,677  -52,272  -60,984  

การช าระรูปแบบ B ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  32,029   32,001   32,206   32,559   32,976   33,417   33,851   34,258   34,646   35,027   35,414   35,817   36,050  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  1,243   1,190   1,107   1,012   909   799   681   556   424   285   138   -     -    

เงินกองทุน  59,509   55,325   50,583   45,432   39,929   34,059   27,822   21,215   14,235   6,902  -751  -8,673  -16,681  
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ตารางภาคผนวก จ 5 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุน ในสถานการณ์สัดส่วนเงื่อนไขการช าระรูปแบบ C (ล้านบาท) 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

การช าระรูปแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  10,223   11,750   13,268   14,703   15,973   17,118   17,944   18,204   17,880   17,634   17,368   18,189   18,783   19,181  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   329   274   201   111   5   -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   16,457   13,691   10,029   5,530   263  -5,848  -12,967  -21,603  -32,299  -44,945  -59,531  -74,977  -91,526  

การช าระรูปแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  10,830   13,133   15,523   17,805   19,822   21,600   22,917   23,531   23,439   23,312   23,060   23,796   24,196   24,287  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   328   341   314   286   260   235   207   168   105   5   -     -     -    

เงินกองทุน  16,424   17,064   15,692   14,325   13,014   11,745   10,346   8,408   5,267   234  -6,729  -15,623  -25,462  -36,598  

 
 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  35,991   36,323   36,747   37,244   37,824   38,474   39,142   39,797   40,421   40,996   41,526   42,019   42,482  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371  

การช าระรูปแบบ C ช าระปีแรกน้อยและค่อยๆเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

เงินที่ได้รับการช าระ  19,574   21,229   23,136   25,195   27,341   29,544   30,711   31,526   32,058   32,470   32,876   33,289   33,757  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -109,396  -127,225  -143,846  -159,079  -172,856  -185,159  -195,950  -206,254  -216,390  -226,595  -236,944  -247,405  -257,941  

การช าระรูปแบบ C ช าระปีละเท่าๆกัน 

เงินที่ได้รับการช าระ  24,253   25,358   26,654   28,064   29,540   31,061   31,939   32,601   33,088   33,503   33,918   34,343   34,810  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -49,361  -62,511  -75,003  -86,718  -97,625  -107,729  -117,004  -126,080  -135,141  -144,316  -153,632  -163,051  -172,534  
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ตารางภาคผนวก จ 6 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณคงท่ีตลอด (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินที่ได้รับการช าระ 10,358 12,140 13,979 15,773 17,416 18,939 20,140 20,837 21,040 21,434 21,934 23,651 25,272 26,824 

เงินที่ให้กู้ยืม 26,993 28,270 31,153 32,066 32,819 33,321 33,759 34,140 34,471 34,760 35,015 35,241 35,474 35,721 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  819 836 852 869 887 904 922 941 960 979 999 1,019 1,039 1,060 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 191 428 562 677 811 969 1,152 1,361 1,589 1,829 2,072 2,322 2,582 2,876 

เงินกองทุน 21,422 28,117 33,826 40,557 48,447 57,615 68,033 79,460 91,461 103,596 116,092 129,090 143,811 160,178 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 191 328 360 370 399 449 521 617 731 854 977 1,105 1,241 1,408 

เงินกองทุน 16,422 18,017 18,524 19,949 22,426 26,074 30,862 36,545 42,688 48,847 55,248 62,030 70,410 80,309 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 191 228 158 64 - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน 11,422 7,917 3,222 -659 -3,581 -5,381 -6,115 -6,049 -5,637 -5,332 -4,908 -4,231 -2,092 1,399 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 10,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 191 128 - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน 6,422 -2,183 -12,036 -20,981 -28,903 -35,704 -41,438 -46,372 -50,960 -55,654 -60,231 -64,554 -67,415 -68,924 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 18,571 17,143 15,714 14,286 12,857 11,429 10,000 8,571 7,143 5,714 4,286 2,857 1,429 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 191 328 332 284 226 157 82 - - - - - - - 

เงินกองทุน 16,424 16,592 14,218 11,277 7,873 4,096 -118 -5,040 -11,043 -18,579 -27,425 -37,445 -47,429 -57,488 
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ตารางภาคผนวก จ 6 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีได้รับเงินงบประมาณคงท่ีตลอด (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินที่ได้รับการช าระ 28,496 29,667 30,470 30,907 31,186 31,469 31,767 32,156 32,630 33,142 33,670 34,184 34,664 

เงินที่ให้กู้ยืม 35,991 36,323 36,747 37,244 37,824 38,474 39,142 39,797 40,421 40,996 41,526 42,019 42,482 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  1,081 1,102 1,125 1,147 1,170 1,193 1,217 1,242 1,266 1,292 1,318 1,344 1,371 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน 3,204 3,563 3,955 4,370 4,799 5,233 5,668 6,104 6,540 6,980 7,426 7,881 8,344 

เงินกองทุน 178,133 197,765 218,513 239,957 261,664 283,411 305,181 327,006 349,006 371,319 394,035 417,213 440,878 

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  1,606   1,833   2,091   2,369   2,658   2,949   3,238   3,525   3,810   4,096   4,384   4,678   4,977  

เงินกองทุน  91,666   104,568   118,452   132,896   147,462   161,924   176,265   190,511   204,781   219,210   233,883   248,858   264,157  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  28   124   247   388   537   686   830   969   1,103   1,234   1,365   1,499   1,634  

เงินกองทุน  6,178   12,371   19,411   26,873   34,319   41,518   48,451   55,141   61,704   68,271   74,926   81,721   88,677  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 10,000 ล้านบาทตลอดทุกปี 
เงินงบประมาณจากภาครัฐ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -69,173  -68,104  -66,311  -64,237  -62,329  -60,816  -59,713  -58,992  -58,532  -58,199  -57,910  -57,613  -57,291  

สถานการณ์ที่ได้รับเงินงบประมาณจากภาครัฐ 20,000 ล้านบาทในปีการศึกษา 2557 ลดลงเร่ือยๆในอัตราส่วนที่เทา่กัน จนถึงปีการศึกษา 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ - - - - - - - - - - - - - 

ดอกเบ้ียจากการลงทุน - - - - - - - - - - - - - 

เงินกองทุน -67,715 -76,622 -84,805 -92,704 -100,768 -109,226 -118,092 -127,340 -136,846 -146,479 -156,155 -165,821 -175,463 
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ตารางภาคผนวก จ 7 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการสนับสนุนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  10,000   8,889   7,778   6,667   5,556   4,444   3,333   2,222   1,111   -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  18,895   19,789   21,807   22,446   22,973   23,325   23,631   23,898   24,129   24,332   24,511   24,669   24,832   25,005  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   860   903   948   996   1,045   1,098   1,153   1,210   1,271   1,334   1,401   1,471   1,545  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  11,513   13,715   16,002   18,311   20,445   22,419   24,005   25,221   25,894   26,732   27,648   29,757   31,742   33,614  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   290   292   274   266   271   287   315   346   373   388   415   456   536  

เงินกองทุน  14,521   14,606   13,724   13,317   13,528   14,368   15,731   17,277   18,673   19,399   20,738   22,797   26,777   32,579  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  11,031   13,047   15,150   17,259   19,205   21,000   22,418   23,387   23,806   24,377   25,013   26,829   28,511   30,076  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   290   282   251   226   208   199   196   193   181   150   125   107   121  

เงินกองทุน  14,521   14,123   12,563   11,281   10,400   9,936   9,792   9,633   9,041   7,486   6,231   5,365   6,069   8,226  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   14,000   15,842   17,529   19,078   20,265   20,893   20,968   21,180   21,444   22,874   24,158   25,318  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   290   269   219   170   123   79   35   -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน  14,521   13,451   10,970   8,506   6,152   3,928   1,742  -732  -4,010  -8,584  -13,185  -17,745  -21,104  -23,422  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 

เงินที่ได้รับการช าระ  12,829   14,812   16,908   19,042   21,015   22,813   24,207   24,983   25,159   25,449   25,769   27,243   28,546   29,704  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   290   318   323   334   354   384   421   458   484   486   489   494   524  

เงินกองทุน  14,521   15,922   16,163   16,711   17,722   19,215   21,069   22,924   24,194   24,295   24,449   24,703   26,207   28,802  
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ตารางภาคผนวก จ 7 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีรัฐบาลเริ่มลดการสนับสนุนเงินงบประมาณ (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  25,194   25,426   25,723   26,071   26,477   26,932   27,400   27,858   28,295   28,698   29,068   29,414   29,737  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,622   1,703   1,788   1,877   1,971   2,070   2,173   2,282   2,396   2,516   2,642   2,774   2,913  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 90 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 
เงินที่ได้รับการช าระ  35,550   30,713   30,477   29,304   28,024   26,922   25,990   25,508   25,363   25,434   25,681   25,988   26,264  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  652   802   988   1,074   1,148   1,190   1,196   1,169   1,111   1,032   938   834   723  

เงินกองทุน  40,107   49,411   53,687   57,378   59,475   59,786   58,434   55,562   51,604   46,905   41,693   36,152   30,351  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 70 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  31,700   29,176   29,127   28,272   27,236   26,290   25,462   24,988   24,807   24,827   25,012   25,267   25,513  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  165   235   332   374   407   413   388   332   248   141   18   -     -    

เงินกองทุน  11,727   16,615   18,697   20,339   20,664   19,410   16,618   12,382   7,041   895  -5,844  -12,888  -20,132  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  26,536   27,185   27,392   26,961   26,293   25,618   24,992   24,601   24,432   24,433   24,577   24,798   25,030  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินกองทุน -24,843  -25,355  -25,596  -26,062  -27,455  -30,066  -33,917  -38,956  -44,932  -51,593  -58,744  -66,222  -73,936  

สัดส่วนของผู้มาช าระหน้ีปีแรกร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในแต่ละปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 
เงินที่ได้รับการช าระ  30,902   31,510   31,668   31,186   30,478   29,780   29,148   28,766   28,619   28,649   28,828   29,086   29,360  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  576   647   737   833   926   1,001   1,053   1,080   1,084   1,070   1,041   1,004   959  

เงินกองทุน  32,344   36,845   41,667   46,309   50,067   52,643   54,007   54,204   53,477   52,072   50,178   47,954   45,488  
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ตารางภาคผนวก จ 8 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นมาก (ล้านบาท) 
ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  20,000   18,571   17,143   15,714   14,286   12,857   11,429   10,000   8,571   7,143   5,714   4,286   2,857   1,429  

เงินที่ให้กู้ยืม  19,364   20,784   23,473   24,761   25,971   27,024   28,058   29,079   30,091   31,097   32,103   33,113   34,159   35,251  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   819   836   852   869   887   904   922   941   960   979   999   1,019   1,039   1,060  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1  

เงินที่ได้รับการช าระ  10,358   12,140   14,000   15,843   17,532   19,087   20,287   20,937   21,043   21,301   21,626   23,139   24,533   25,834  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   481   637   749   846   929   997   1,048   1,075   1,066   1,010   909   763   595  

เงินกองทุน  16,424   16,592   14,218   11,277   7,873   4,096  -118  -5,040  -11,043  -18,579  -27,425  -37,445  -47,429  -57,488  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1  

เงินที่ได้รับการช าระ  11,513   13,715   16,002   18,311   20,450   22,435   24,040   25,288   26,008   26,909   27,912   30,136   32,272   34,336  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   481   660   804   943   1,077   1,206   1,328   1,436   1,521   1,573   1,595   1,589   1,577  

เงินกองทุน  24,052   33,014   40,225   47,133   53,832   60,306   66,413   71,779   76,043   78,658   79,773   79,454   78,858   77,846  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 

เงินที่ได้รับการช าระ  13,984   17,261   19,871   22,589   25,097   27,376   29,208   30,587   31,368   32,295   33,291   35,495   37,590   39,592  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   481   710   926   1,144   1,367   1,596   1,824   2,045   2,248   2,422   2,569   2,690   2,807  

เงินกองทุน  24,052   35,486   46,291   57,190   68,369   79,780   91,217   102,247   112,419   121,122   128,471   134,506   140,371   145,907  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  11,504   14,744   18,419   22,095   25,475   28,547   30,985   32,559   33,304   33,920   33,023   32,647   31,442   29,796  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   481   660   825   1,012   1,223   1,456   1,705   1,959   2,200   2,412   2,591   2,707   2,768  

เงินกองทุน  24,052   33,006   41,244   50,590   61,141   72,786   85,255   97,944   110,001   120,592   129,556   135,344   138,377   137,725  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 
เงินที่ได้รับการช าระ  13,547   17,832   22,587   27,160   31,218   34,822   37,599   39,573   40,659   41,579   39,948   39,027   37,196   35,116  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  191   481   701   928   1,201   1,517   1,870   2,254   2,651   3,046   3,422   3,774   4,052   4,267  

เงินกองทุน  24,052   35,049   46,416   60,033   75,838   93,520   112,678   132,529   152,292   171,083   188,716   202,613   213,371   219,973  
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ตารางภาคผนวก จ 8 ผลการวิเคราะห์ความไวของเงินกองทุนในสถานการณ์ท่ีจ านวนเงินท่ีกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้นมาก (ล้านบาท) (ต่อ) 

ปีการศึกษา 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2571 

เงินงบประมาณจากภาครัฐ  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

เงินที่ให้กู้ยืม  36,400   37,647   39,033   40,544   42,198   43,989   45,864   47,790   49,744   51,705   53,674   55,660   57,671   36,400  

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ   1,081   1,102   1,125   1,147   1,170   1,193   1,217   1,242   1,266   1,292   1,318   1,344   1,371   1,081  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1  

เงินที่ได้รับการช าระ  27,229   28,096   28,568   28,453   28,154   27,900   27,745   27,874   28,279   28,904   29,723   30,668   31,667   27,229  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  400   175   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     400  

เงินกองทุน -67,715  -76,622  -84,805  -92,704  -100,768  -109,226  -118,092  -127,340  -136,846  -146,479  -156,155  -165,821  -175,463  -67,715  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1  

เงินที่ได้รับการช าระ  36,509   31,963   32,074   31,316   30,513   29,948   29,607   29,774   30,335   31,169   32,235   33,412   34,599   36,509  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  1,557   1,526   1,512   1,378   1,214   998   725   397   17   -     -     -     -     1,557  

เงินกองทุน  76,279   75,585   68,924   60,708   49,893   36,245   19,860   857  -20,338  -42,975  -66,772  -91,515  -117,118   76,279  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 15 ปี ปีแรกช าระน้อยและค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 

เงินที่ได้รับการช าระ  41,682   37,027   37,139   36,398   35,648   35,173   34,954   35,270   36,002   37,023   38,288   39,674   41,082   41,682  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  2,918   3,019   3,139   3,139   3,111   3,035   2,905   2,726   2,499   2,235   1,940   1,620   1,279   2,918  

เงินกองทุน  150,958   156,931   156,960   155,570   151,735   145,259   136,279   124,951   111,735   97,000   80,996   63,926   45,864   150,958  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 50 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 

เงินที่ได้รับการช าระ  28,087   27,623   27,591   27,892   28,428   29,150   29,985   30,873   31,807   32,790   33,831   34,937   35,924   28,087  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  2,754   2,656   2,497   2,296   2,061   1,793   1,494   1,166   809   423   8   -     -     2,754  

เงินกองทุน  132,816   124,831   114,815   103,034   89,641   74,704   58,290   40,434   21,130   388  -21,780  -44,927  -69,005   132,816  

สัดส่วนผู้มาช าระหน้ีในปีแรกร้อยละ 90 ช าระ 10 ปี ช าระร้อยละ 10 เท่ากันทุกปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 1 
เงินที่ได้รับการช าระ  33,174   27,862   28,088   28,665   29,469   30,448   31,502   32,556   33,628   34,738   35,903   37,138   38,444   33,174  

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  4,399   4,441   4,418   4,261   4,075   3,863   3,626   3,366   3,084   2,777   2,445   2,090   1,710   4,399  

เงินกองทุน  222,029   220,915   213,060   203,741   193,136   181,308   168,324   154,186   138,840   122,273   104,490   85,505   65,339   222,029  
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