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ชื่อเรื่อง  การติดตามผลการใหกู้ย้ืมเงินกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
 

ผูว้ิจยั   นางสาวสิรลิกัษณ ์วงศป์ระสิทธิ์ 
 
 การวิจัย เรื่อง การติดตามผลการให้กู้ยืม เงินกองทุน เงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายเงินกู้ของ
นกัศกึษา ที่ไดร้บัจดัสรรใหกู้ย้ืม ปีการศกึษา 2551 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 10 จากนกัศึกษาที่
ไดร้บัการจัดสรรใหกู้ย้ืม ประเภทผูกู้ร้ายเก่า ทุกชัน้ปี ที่ศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้
แบบส ารวจค่าใชจ้่าย แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา 
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอ่ืน ๆ และค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและ
พกัผ่อน และวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหารอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจยั พบว่า 

1. ค่าใชจ้่ายที่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา และค่าใชจ้่าย             
ที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ มีค่าเฉลี่ย/คน/ปี เป็นเงิน 72,419.76 บาท  

2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พิบูลสงคราม ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆ และ ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและ
พกัผ่อน มีค่าเฉลี่ย/คน/ปี เป็นเงิน 11,681.16 บาท 

3. กรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กู้ยืม ประเภทผู้กู้ราย เก่า ระดับอุดมศึกษา              
เป็นเงิน 42,000 บาท ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย/คน/ปีของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา              
ส่วนใหญ่จะต้องขอรบัการอุปการะทางการเงินจาก ผู้ปกครอง หรือ ญาติพี่น้อง  
ท างานหารายไดพ้ิเศษระหว่างเรียน ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ใหเ้ปล่า) หรือ     
ใชว้ิธีประหยดัจึงจะเพียงพอกบัค่าใชจ้่าย 
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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตในหลากหลายวิชา 
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา เป็นบริการดา้นหนึ่งที่มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสรรใหน้กัศึกษาไดกู้ย้ืม
เงินเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2540 เป็นตน้มา และเป็นช่องทางหนึ่งในการ
สง่เสรมิการศกึษาใหน้กัศกึษาไดส้  าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 รายงานวิจยัฉบบันี ้ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัการติดตามผลการใหกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการใหบ้รกิารกบันกัศึกษาต่อไปในอนาคต 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาของการวิจัย 
 
 สืบเนื่องจากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ .ศ. 2542 ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงหลายประการในระบบการศึกษาไทย                         
การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัในกฎหมายดงักลา่ว ไดแ้ก่ 

1) การใหส้ิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี   
ที่รฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย (หมวด 2 มาตรา 10)  

2) การก าหนดใหก้ารศกึษาภาคบงัคบัเป็น 9 ปี (หมวด 3 มาตรา 17) และ 
3) การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง

ได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22)  

 
เพื่อตอบสนองตอบต่อแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น และน าไปสู่แนวคิดการจัด

การศึกษาโดยอาศัยกลไกตลาด โดยรฐัตอ้งปฏิรูปแนวการอุดหนุนค่าใชจ้่ายเพื่อการศึกษาผ่าน
อุปทาน (Supply Side of Education) ให้น้อยลง และเพิ่มการอุดหนุนผ่านอุปสงค์ (Demand 
Side of Education) ให้มากขึน้ ด้วยการลดเงินอุดหนุนที่รฐัจัดสรรให้กับสถานศึกษา อุปกรณ์
การศึกษา ครูและอาจารย ์และเพิ่มเงินอุดหนุนที่ใหก้บันักเรียน นกัศึกษาแทน โดยใหใ้นรูปคปูอง
การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายรายหัว หรือทุนการศึกษา ให้แก่ผู ้เรียนรายบุคคล เป็นต้น รูปแบบ
การศึกษาที่ใหเ้งินอุดหนุนผ่านตัวผูเ้รียน (Demand Side of Education) เป็นการจัดการศึกษาที่
อาศยักลไกตลาด สถานศึกษาใดที่มีการบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพและจดัการศกึษาที่มีคณุภาพ 
ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากจ านวนนกัเรียนที่เพิ่มจ านวนมากขึน้ในสถานศึกษานัน้ ระบบการอดุหนุน
การศึกษาในรูปแบบใหม่นีน้ักเรียนเป็นผูเ้ลือกสถานศึกษา จึงท าใหส้ถานศึกษาตอ้งแข่งขนักนัทัง้
ในดา้นคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อันน าไปสู่การจัดสรรทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 (2) ก าหนดให้
รฐัจัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู ้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย                
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากกฎหมายดังกล่าว 
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการปรบัปรุงบทบาทของกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                        
การเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศกึษาที่มีต่อกองทนุฯ ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

ประการที่หน่ึง การก าหนดสิทธิและโอกาสเสมอกันของบุคคลในการรบัการศึกษาขั้น
พืน้ฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี ที่รฐัตอ้งจดัใหอ้ย่างทั่วถึงและมีคณุภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย (มาตรา 
10) และใหร้ฐัจดัสรรเงินอดุหนนุทั่วไปเป็นค่าใชจ้่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผูเ้รียนการศึกษาภาค
บังคับ และการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่จัดโดยรฐัและเอกชนให้เท่าเทียมกัน (มาตรา  60 (1)) ท าให้
ผูเ้รียนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี ไม่ตอ้งกูย้ืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม 
พระราชบัญญั ติดังกล่าวได้ก าหนดให้นักเรียนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งในที่นีห้มายถึงค่าเล่าเรียนเท่านั้น แต่ส าหรบันักเรียนที่ยากจนมาก ๆ การที่จะให้
โอกาสในการรบัการศึกษานัน้ นอกจากค่าเล่าเรียนแลว้ รฐัจ าเป็นตอ้งใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้่าย
อ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอาหาร เป็นตน้ ซึ่งค่าใชจ้่าย
ในสว่นนีอ้าจจ าเป็นที่รฐัจะตอ้งใหท้นุการศกึษาเพิ่มเติมตามความจ าเป็น เพื่อใหโ้อกาสกบันกัเรียน
ที่ยากจน และตอ้งตรวจสอบไดว้่านกัเรียนขาดแคลนทนุทรพัยจ์รงิหรือไม่ 

ประการที่สอง ส  าหรบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า แม้ว่ารัฐไม่ต้องจัด
การศึกษาใหโ้ดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย แต่รฐัมีหน้าที่จัดการศึกษาใหผู้เ้รียนไดส้ามารถเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ การน าแนวคิดการเพิ่มการอุดหนุนเพื่อการศึกษาผ่านอุปสงค ์และลดการอุดหนุนเพื่อ
การศึกษาผ่านอุปทานในการปฏิรูปการศึกษา จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่ผู ้เรียนต้องแบกรับใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าสูงขึน้ ขณะเดียวกันก็เพิ่มจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ และตอ้งการทุนการศึกษาและทุนใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาใน
ระดบัอดุมศึกษามากขึน้ ซึ่งโดยเจตนารมณข์องพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ตามมาตรา 60 
(2) รฐัมีหนา้ที่จดัสรรเงินทุนกูย้ืมแก่ผูเ้รียนที่มาจากครอบครวัที่มีรายไดน้อ้ย ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็นใหอ้ย่างเพียงพอ เพื่อสรา้งโอกาสใหก้ับผูเ้รียนที่ขาดทุนทรพัยไ์ดเ้รียนอย่างเต็ม
ตามศกัยภาพ (สมชยั ฤชพุนัธุ ์และ ชลธาร วิศรุตวงศ,์ 2544 : 8) 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ก่อตั้งขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2538  โดยเริ่มใหกู้ย้ืมในปีการศึกษา 2539 เป็นตน้มา บนพืน้ฐานของหลกัการ (กองทนุเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา, 2544 : 1) 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้แก่ผูท้ี่มาจากครอบครวัที่มีรายไดน้้อย 
ซึ่งดอ้ยโอกาสทางการศึกษา อนัมีส่วนส าคญัในการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็น
การสนองต่อนโยบายการกระจายรายได ้

2. เพื่ อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยการเพิ่ มขีด
ความสามารถในการรบัภาระค่าใชจ้่ายทางการศึกษาของประชาชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามเขา้ร่วมโครงการกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา ตัง้แต่
ปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กู้ยืมแลว้ 11 ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 3,070 คน/ปี โดยให้กู้ยืมส าหรบันักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัยต์ามวัตถุประสงคข์อง
โครงการ โดยแบ่งเป็นค่าใชจ้่าย 3 สว่น คือ ค่าเลา่เรียน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา และค่า
ครองชีพ กระบวนการที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ได้แก่ การพิจารณาให้
นกัศกึษากูย้ืม แต่ยงัไม่มีการติดตามนกัศกึษาที่จะน าเงินกูย้ืมไปใชอ้ย่างแทจ้ริง ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะ
ศึกษาในประเด็นของการติดตามผลการน าเงินกู้ยืมไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันว่านักศึกษาได้
น าไปใช้อย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเงินกู้สามารถบรรเทาความเดือดรอ้นของ
นกัศึกษายากจนในประเด็นใดบา้ง ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นประโยชนใ์นการพิจารณาจดัสรรเงิน
ใหกู้ส้  าหรบันกัศกึษาในปีต่อๆ ไป   
 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 
 เพื่อติดตามผลการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พิบลูสงคราม  
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1) มหาวิทยาลยัจดัสรรเงินใหกู้ย้ืมแก่นกัศึกษาไดเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 
 2) นกัศกึษาเกิดจิตส านึกในการใชจ้่ายเงินกองทนุฯใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 3) สถานศึกษาที่เขา้รว่มโครงการกองทนุฯ สามารถน าผลไปพิจารณาจดัสรรใหน้กัศึกษา
ไดเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจบุนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ประชากร  นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประเภทผูกู้ร้ายเก่า ชัน้ปีที่ 1 – 5 จ านวน 2,979 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 10 ไดน้ักศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 297 
คน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 
 1. กองทุน เงิน ให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา หมายถึ ง กองทุนที่ รัฐบาลจัดตั้งขึ ้นตาม
พระราชบญัญัติกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาที่ขาดแคลน
ทนุทรพัยไ์ดกู้ย้ืมเพื่อเป็นค่าเลา่เรียน ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา และค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นใน
การครองชีพระหว่างการศกึษา 
 2. กองทนุ หมายถึง กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
 3. นกัศกึษา หมายถึง นกัศึกษาภาคปกติ ที่ไดร้บัการอนุมติัใหกู้ย้ืมเงินกองทนุ ประเภทผูกู้้
รายเก่า มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม ปีการศกึษา 2551  
 4. ผูกู้้ยืมรายเก่า หมายถึง นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และเคยกูย้ืมเงินกองทุนมา
ก่อนไม่ว่าจะเคยกูย้ืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืน หรือ กูย้ืมระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พิบลูสงคราม  
 5. ค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ค่าบ ารุงการศึกษาที่
มหาวิทยาลยัเรียกเก็บ และค่าปรบัที่เกิดจากการช าระค่าเลา่เรียนลา่ชา้กว่าก าหนดการลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลยั 



5 
 

6. ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่นกัศกึษาจ าเป็นจะตอ้งใชจ้่ายเพื่อ
ส าหรบัการศกึษาเลา่เรียน ไดแ้ก่ เอกสารต ารา อปุกรณก์ารเรียน การท ารายงาน เป็นตน้ 

7. ค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่นักศึกษาจะต้องใช้ส  าหรับ 
ด ารงชีพระหว่างศกึษา ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าพาหนะเดินทาง เป็นตน้ 

8. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและอื่น ๆ หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่นกัศึกษาใชจ้่ายทั่วไป ที่นอกเหนือจาก
การด ารงชีพ 

9. ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน หมายถึง ค่าใชจ้่ายที่นกัศกึษาใชจ้่ายเพื่อความ
บนัเทิงและพกัผ่อนทั่วไป  

10. ค่าเล่าเรียน ไดแ้ก่ ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย
ตามภาค หรือปีการศกึษาที่มหาวิทยาลยัเรียกเก็บ 

11. ค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวเนื่ องกับการศึกษา ได้แก่  ค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
นอกเหนือจาก ขอ้ 10. 

12. ค่าครองชีพ ไดแ้ก่ ค่าที่พักและค่าใชจ้่ายส่วนตัวของนักศึกษา โดยเป็นการใหกู้เ้ต็ม
ตามวงเงินที่ก าหนดไวใ้หใ้นแต่ละรายและในแต่ละระดบัชัน้การศึกษา 



 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอสาระต่างๆ ตามล าดบัคือ 
1. ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงิน 
     1.1 ทฤษฎีความตอ้งการถือเงิน 
     2.2 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์
2. กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 

2.1 ความเป็นมาของกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา 
2.2 โครงสรา้งการบรหิารจดัการกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
2.3 คณุสมบติัของผูกู้ย้ืมกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
2.4 ขอบเขตการใหกู้ย้ืมเงิน ระดบัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2551 

3. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
1. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงนิ 

 
1.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน  (Liquidity Preference Theory) โดยจะพิจารณา

เฉพาะความตอ้งการถือเงินที่มีความสมัพันธ์กับระดับรายไดเ้ท่านัน้  ซึ่งกล่าวว่าบุคคลจะมีความ
ปรารถนาในการถือเงินสืบเนื่องดว้ยจดุประสงคห์รือเหตผุล 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใชส้อย  (Transaction Demand for Money) 
ทั้งนีเ้กิดจากความจ าเป็นที่บุคคลในสังคม หรือในระบบเศรษฐกิจจะตอ้งการถือเงินสดเพื่อให้
เพียงพอต่อการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั ซึ่งความตอ้งการถือเงินเพื่อการใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนันี ้
จะมากน้อยเพียงใดก็ขึน้อยู่กับรายไดข้องแต่ละบุคคล ทัง้นีก้็ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบใน
การก าหนดความตอ้งการถือเงิน เช่น ระดับมาตรฐานค่าครองชีพ ความถ่ีของระยะเวลาที่ไดร้บั
รายได้ด้วย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ของเงินเพื่อการจับจ่ายใช้สอย กับระดับรายได้
ประชาชาตินัน้ มีความสมัพันธใ์นลกัษณะไปในทิศทางเดียวกนั นั่นคือ ย่ิงมีรายไดม้ากขึน้เท่าไรก็
จะมีความตอ้งการในการจบัจ่ายใชจ้่ายมากขึน้ไปดว้ย 
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2) ความต้องการถือเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  (Precautionary Demand for Money) 
เกิดจากความจ าเป็นที่บุคคลในสงัคม หรือในระบบเศรษฐกิจจะตอ้งการถือเงินสดเพื่อส าหรบัใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เป็นต้น ซึ่งในความต้องการถือเงิน
ประเภทนีก้็จะมีความสัมพันธ์กับรายไดข้องแต่ละบุคคลเช่นเดียวกัน  ความสัมพันธ์เหมือนกับ
ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย 

3) ความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร (Speculative Demand for Money) ซึ่งไม่มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัรายได ้

 
1.2  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว  ์ ทฤษฎีนีม้ีความเชื่อว่า มนุษยท์กุคนจะมีความ

ต้องการในการแสวงหาสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ และมีการพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ แม้ว่าบุคคลอ่ืนจะ
มองเห็นหรือไม่ก็ตาม มาสโลวม์ีความเห็นว่า ชีวิตของบุคคลจะตอ้งการตอบสนองความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานเสียก่อนแลว้จึงตอบสนองความตอ้งการขัน้อ่ืน ๆ ที่สงูขึน้  

ลกัษณะความตอ้งการตามหลกัการของมาสโลว ์สามารถอธิบายไดด้งันี ้
ขั้นที่  1 ความต้องการทางด้านสรีระ  (Basis Physiological needs/Stimulation 

needs ) เป็นความตอ้งการทางดา้นการด ารงชีวิตอยู่ได ้เช่น อาหาร น า้ อากาศ และอณุหภมูิ 
ขั้นที่  2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่ นคง  (Safety and Security 

needs) รวมทัง้การกระท าต่าง ๆ เพื่อใหห้่างไกลจากอนัตราย หรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด 
ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม  (Love and Belonging 

needs) โดยปกติมักจะมีการท างานร่วมกัน ไม่มีใครมีชีวิตหรือท างานอย่างโดดเด่ียว จ าเป็นตอ้ง
อยู่เป็นกลุ่ม ดังนัน้บุคคลจึงมีความตอ้งการความรกัและตอ้งการเป็นที่ยอมรบัของกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ครอบครวั กลุม่สงัคม กลุม่ในการท างาน  

ขัน้ที่ 4 ความตอ้งการที่จะไดร้บัการยกย่องจากผูอ่ื้น (Self-Esteem needs) ลกัษณะ
ความตอ้งการที่จะใหผู้อ่ื้นมายกย่องตนนีเ้ป็นความปรารถนาของบุคคลที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง 
ๆ ขึน้ไดเ้ป็นอนัมาก เช่น บางคนมีการใชจ้่ายฟุ่ มเฟือยเกินฐานะของตนเองเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนยกย่อง
ตน 

ขั้นที่  5 ความต้องการที่จะบรรลุถึงความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง  (Self 
Actualization) เป็นความตอ้งการสงูสดุของบคุคลที่พยายามกระท าสิ่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
และความสามารถของตนเอง เช่น ครูสอนหนงัสืออย่างไม่น่าเบื่อ สอนดว้ยความสขุสบายใจ 
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2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

2.1 ความเป็นมาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่   16  

มกราคม  พ.ศ.  2539  ตามนัยมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  2491  อยู่ใน
ก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั  โดยด าเนินการในลักษณะเป็นเงินทุนหมนุเวียน  มีวตัถุประสงค์
ในการจดัตัง้ (กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา, 2549 : 8) ดงันี ้

1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่นักเรียน  นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรพัยไ์ดกู้ย้ืม
ส าหรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญและอาชี วศึกษา) จนถึงระดับ
ปรญิญาตร ี

2) สนบัสนุนและเร่งด าเนินการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื่อรองรบัความเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ต่อมารฐับาลไดพ้ิจารณาเห็นความส าคญัของกองทุนใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา  และเพื่อ
ความเหมาะสมในการด าเนินงานจึงไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญัติกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา  
พ.ศ. 2541  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  พ.ศ. 2541   โดยก าหนดให้
กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษามีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

1. คณะกรรมการกองทุนใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา     ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย  ก ากับ
ดูแลกิจการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
กองทนุฯประเมินและวิเคราะหค์วามตอ้งการกูย้ืมเงินของนกัเรียน  นกัศกึษาที่ยากจนทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต  และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอของบประมาณสมทบกองทุนจัดท ารายงาน
ประจ าปีเพื่อเผยแพร่การด าเนินงานของกองทุนฯ  ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  พิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรบัการด าเนินการและบริหารกองทุนฯ  พิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาด าเนินการคัดเลือก  ท าสัญญาจา้ง/เลิกจา้งผูจ้ัดการ  และผูบ้ริหารและจัดการเงินให้
กูย้ืม (ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบติัตามที่คณะกรรมการฯ
มอบหมาย  และอื่นๆ 
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2. คณะอนุกรรมการเพื่อประสานงานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา  ท าหน้าที่
กลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนน าเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศึกษาประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานกองทุนและ
ด าเนินการอ่ืนๆ ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ มีอธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นประธานฯ และ
ผูจ้ดัการกองทนุฯ เป็นเลขานกุาร 

3. คณะอนุกรรมการการตรวจสอบ  ท าหนา้ที่ตรวจสอบการบริหารและจดัการทนุให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ทั้งภายในกองทุนฯ สถานศึกษา  นักเรียน และธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 
(มหาชน) โดยท าการสอบทานทั้งระบบบัญชี  นโยบายบัญชี  กระบวนการและการจัดท าบัญชี  
ระบบการบรหิารจดัการส านกังานกองทนุ  และการปฏิบติังานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั 

4. ส านกังานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา  จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้
กูย้ืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ. 2541  มาตรา (5) และ (6)  กองทุนฯ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ส านกังาน
กองทุนฯ  มีผู ้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหาร  ท าหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม  ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษามอบหมาย  อ านวยความสะดวก และประสานงาน
ระหว่างผูกู้ ้  สถานศึกษา กระทรวงต่างๆ  และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ประชาสมัพันธ ์ 
จัดท าข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน  วิเคราะห์ข้อมูลเงินกู้ยืมที่ เก็บโดยธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)   
(ผูบ้ริหารและจัดการเงินใหกู้้ยืม) เพื่อใหข้อ้มูลแก่สาธารณะ  และใชข้อ้มูลในการบริหารจัดการ  
และก ากบัเงินกูย้ืม 

5. คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง   ท าหน้าที่ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการฯ  ตามมาตรา  18  ดา้นการวางหลกัเกณฑค์ณุสมบติั  ขอบเขต  และระเบียบการ
ให้กู้ยืมให้กับสถานศึกษาในสังกัด  ควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE : 
Ministry of Education) ทัง้นีภ้ายใตก้รอบที่คณะกรรมการฯ  ก าหนด  ก ากับดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  เฉพาะส่วนที่ เก่ียวกับบัญชีจ่ายที่หนึ่ง  และ
ปฏิบติังานอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 

6. คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง  ท าหน้าที่ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการฯ  ตามมาตรา  18  ในการวางหลกัเกณฑ ์ คณุสมบติั  ขอบเขต  และระเบียบการให้
กูย้ืมใหก้ับสถานศึกษาในสงักัด  ควบคมุหรือก ากบัดูแลของทบวงมหาวิทยาลยั (MUA : Ministry 
of University Affairs) ทัง้นีภ้ายใตก้รอบที่คณะกรรมการฯก าหนด  ก ากับ  ดูแล  และติดตามการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและจัดการเงินใหกู้ย้ืม  เฉพาะส่วนที่เก่ียวกบับญัชีจ่ายที่สอง  และปฏิบติั
หนา้ที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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7. ผูบ้ริหารและจัดการเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา  คณะกรรมการจา้งบุคคลเพื่อท า
หน้าที่รบัผิดชอบเป็นผูบ้ริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  โดยปัจจุบันคณะกรรมการฯได้เลือกจา้ง
ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด(มหาชน)  เป็นผูบ้ริหารและจัดการเงินใหกู้ย้ืม  มีหน้าที่รบัผิดชอบ  ดังนี ้ 
ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรียน  นกัศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบถึงนโยบาย  ระเบียบ  และวิธีการ
กูย้ืมเงินกองทุนฯ  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญากูย้ืมที่สถานศึกษาจดัสง่  บนัทึกขอ้มลูของผู้
กูล้งระบบคอมพิวเตอร ์ จดัเก็บสญัญาและเอกสารส าคญั  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
กู้ยืมเงินให้บริการจ่ายเงิน  จัดส่งเงินให้ผู ้กู้  แจ้งจ านวนหนี ้ให้ผู ้เก่ียวข้องทราบ  รับช าระหนี ้ 
ติดตามทวงหนี ้ และด าเนินคดีเพื่อบงัคับช าระหนีเ้งินกู ้ จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานส่ง
กองทุนฯและสถานศึกษาเป็นประจ า  เก็บและส่งขอ้มูลต่างๆที่เก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการฯ   และ
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่คณะกรรมการมอบหมายฯ 

8. สถานศึกษา  มีคณะกรรมการฯประจ าสถานศึกษา  ท าหน้าที่ก าหนดเงื่อนไข  
หลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้ืมเงินอย่างละเอียด  รบัสมคัรผูข้อรบัทุนกูย้ืม  คดัเลือก  ตรวจสอบคุณสมบติั
และหลกัฐานผูข้อกูย้ืม  ก าหนดวงเงินใหกู้ย้ืม  พรอ้มอนมุัติการใหกู้ย้ืม  ประกาศหรือแจง้ผลรายชื่อ
ผูม้ีสิทธิกู้ยืมแก่ผูกู้ ้ยืม  คณะอนุกรรมการฯ  และธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ทราบ  จัดท า
สญัญากูย้ืมเงินและหนงัสือค า้ประกนั  ตรวจสอบความถูกตอ้งของสญัญาการกูย้ืม  และจดัส่งให้
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  จัดท าและเก็บเอกสารต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการใหกู้ย้ืมเงิน  เพื่อ
ประโยชนใ์นการควบคมุและติดตามผลการกูย้ืมเงิน  แจง้ผลการศกึษาใหส้  านกังานกองทนุฯทราบ
ทุกสิน้ปีการศึกษา  ทัง้นีส้  านักงานกองทุนฯไดจ้ัดท าเอกสารแสดงอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา  
และขัน้ตอนการปฏิบติังานที่เก่ียวกับกองทุนฯ  เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการปฏิบติัดว้ย (สมชัย 
ฤชพุนัธุ ์และคณะ, 2544 : 12) 
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8.3 คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงนิกองทุน  
      ผูกู้ย้ืมเงินตอ้งมีคณุสมบติัตามมาตรา 45 แห่งพระราชบญัญัติกองทุนเงินใหกู้ย้ืม

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และประกาศคณะกรรมการฯ  เรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเป็นผู ้               
ขาดแคลนทุนทรพัย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2551 : 
http://www.studentloan.or.th/dmdocuments/slf_50/qualify.pdf) 

1) เป็นผูม้ีสญัชาติไทย  
2) เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์โดยมีรายไดค้รอบครวัของผูกู้ย้ืมไม่เกินจ านวน 150,000 

บาทต่อปี  
3) เป็นผูท้ี่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถาบนัการศึกษา  
4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้น

รา้ยแรง หรือไม่เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดใหโ้ทษ 
ด่ืมสรุาเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตรใ่นสถานบนัเทิงเรงิรมยเ์ป็นอาจิณ เป็นตน้  

5) เป็นผูท้ี่มีคณุสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด  ควบคุม หรือก ากับ ดูแลของ
กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงหรือสว่นราชการอ่ืนๆ  

6) ไม่เคยเป็นผูส้  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน  
7) ไม่เป็นผูท้ี่ท  างานประจ าในระหว่างการศกึษา  
8) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย  
9) ไม่เป็นหรือเคยไดร้บัโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษ

ส าหรบัความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  
10) ตอ้งมีอายุในขณะที่ขอกู ้โดยเมื่อนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหนี ้2 ปี และ

ระยะเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 ปี 
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8.4 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงนิ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551 
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา ประกาศก าหนดขอบเขตการใหกู้ย้ืม

เพื่อการศึกษา ส าหรบันกัเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกูย้ืมเงินตามพระราชบญัญัติกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน ในระดับอุดมศึกษา 
(อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ตามระดับการศึกษา/สาขาวิชา โดยไม่เกิน
ขอบเขตของแต่ละรายการที่ก าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการใหกู้ย้ืมเงิน ระดบัอดุมศกึษา ปีการศกึษา 2551 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ือง 

กับการศึกษา
บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

1. สงัคมศาสตร ์ศิลปะศาสตรม์นษุยศาสตร ์
ศกึษาศาสตร ์

2. ศิลปกรรมศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์
3. วิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

4. เกษตรศาสตร ์
5. สาธารณสขุศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์
เภสชัศาสตร ์

6. แพทศาสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์               
ทนัตแพทยศาสตร ์

60,000 
 

60,000 
70,000 

 
70,000 
80,000 

 
150,000 

 

24,000 
 

24,000 
24,000 

 
24,000 
24,000 

 
24,000 
 

84,000 
 

84,000 
94,000 

 
94,000 

104,000 
 

174,000 
 

 
     การจดัสรรเงินกูย้ืมเพื่อการศกึษาใหจ้่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

1) เงินกูย้ืมที่จ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา ไดแ้ก่ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบั
การศกึษาซึ่ง หมายถึง 

- ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตาม
ภาคหรือปีการศกึษาที่สถานศกึษาเรียกเก็บ 
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- ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่ งเป็นค่าใช้จ่ายที่ สถานศึกษาเรียกเก็บ
นอกเหนือจากค่าเลา่เรียน 

2) เงินกูย้ืมที่จ่ายเขา้บญัชีของนักเรียน นักศึกษา ผูกู้ย้ืม ไดแ้ก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง
ค่าที่พกัและค่าใชจ้่ายสว่นตวัของนกัเรียน นกัศึกษา โดยเป็นการใหกู้เ้ต็มตามวงเงินที่ก าหนดไวใ้น
แต่ละรายและในแต่ละระดบัชัน้การศกึษา 

 
 

3.  งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 จรัส  สุวรรณ เวลา  และคณะ  (2541 : 75)  ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายหัวนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ 21 มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลยั  ในสาขาวิชา / คณะเดียวกนั พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกนัมาก
บา้งนอ้ยบา้งคละเคลา้กันไปทัง้นีเ้ป็นเพราะสาเหตุประการส าคัญ  ซึ่งพอจะสรุปไดว้่าขนาดของ
งบประมาณที่จัดสรรไปในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยเก่า และ
มหาวิทยาลัยใหม่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวในสาขาวิชาเดียวกันระหว่า ง
มหาวิทยาลยัในบางสาขาวิชา มีความแตกต่างกนัสงู นอกจากนีข้นาดของงบประมาณด าเนินการ  
ของมหาวิทยาลัยเก่าก็มีสัดส่วนสูงกว่ามหาวิทยาลัยที่ เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานนัก  ดังนั้นสัดส่วน
รายจ่ายเมื่อรวมเงินเดือนและงบด าเนินการอ่ืน ๆ เขา้ไปจึงสง่ผลกระทบต่อหวัของคณะ  สาขาวิชา
ระหว่างมหาวิทยาลยั 
 ในกลุ่มมหาวิทยาลยัที่ท าการศึกษาค่าใชจ้่ายต่อหัวนกัศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งมีมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์จ านวน 16 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ลาดกระบงั  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลยัศรีครนิทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ คณะวิชาที่จัดรวมไว้
ในกลุ่มนีป้ระกอบดว้ย  5  คณะ  คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ คณะ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรมศาสตร ์ และคณะวิศวกรรมการเกษตร  ผลการศึกษาพบว่า  ค่าใชจ้่ายจริง
เฉลี่ยต่อหวัของนกัศกึษาซึ่งไดแ้ก่  จ านวนนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนจรงิของคณะ / ภาควิชา ในปี 



14 
 
การศึกษาหนึ่ง ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรข์องมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เท่ากับ 47,817 บาท และ
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อหวันกัศึกษาเต็มเวลาซึ่งหมายถึงจ านวนนกัศึกษาที่ลงเรียนในจ านวนวิชา  หรือ
จ านวนหน่วยกิตมากเพียงพอที่จะสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในเวลาที่ก าหนด เท่ากับ 
81,335 บาท หากพิจารณาเป็นรายคณะวิชา ปรากฏว่าค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาของ
คณะวิชาต่าง ๆ มีความแตกต่างกันกล่าวคือ คณะวิชาที่มีค่าใชจ้่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมี 2 
คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอตุสาหกรรมศาสตร ์ ส่วนคณะวิชาที่มีค่าใชจ้่าย
ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มคือ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละคณะวิศวกรรมการเกษตรแต่เมื่อพิจารณา
ค่าใชจ้่ายต่อหวันกัศึกษาจริงปรากฏว่า  คณะวิชาที่มีค่าใชจ้่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมี 2 คณะ 
คือ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์เมื่อพิจาณาเป็นรายมหาวิทยาลยั พบว่า 
มหาวิทยาลยับูรพา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  และมหาวิทยาลยั
ศิลปากรมีค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาค่อนค้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มในคณะวิชาประเภท
เดียวกนั 
 ในส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ท าการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรม์ีมหาวิทยาลัยซึ่งมีการเรียนการสอนในสาขาวิชานี ้  จ านวน  19  แห่ง  คือ  
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ มหาวิทยาลยัมหาสารคม  มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  ประสานมิตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยมหิ ดล   มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ คณะวิชาที่จัดรวมไวใ้นกลุ่มนี ้ ประกอบด้วย  3  คณะ  คือ  คณะ
วิทยาศาสตร ์ คณะพลังและวัสดุ  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีผลการวิจัยปรากฏว่า  
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจริงเท่ากับ 63,970 บาท และค่าใชจ้่ายเฉลี่ยตัวหัวนักศึกษาเต็ม
เวลาเท่ากบั  40,484 บาท 
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บณัฑิต  หงษ์ภักดี  (2542 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาปัญหาการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา  ในโรงเรียนมธัยมศกึษา  สงักดักรมสามญัศกึษา  จงัหวัดนครพนม  พบว่า 

1.  โดยภาพรวม  คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษามีปัญหาการ
ด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา  โดยภาพรวมและรายขัน้ตอนการด าเนินงานมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง  ยกเวน้ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาขัน้ตอนการวางแผนการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก  โดยมีปัญหาอยู่ในระดับมาก คือ วงเงินที่ ได้รับจัดสรรไม่ เพียงพอ  และ
คณะกรรมการพิจารณาเงินใหกู้ย้ืมไม่มีความยติุธรรม 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
ปัญหาในการด าเนินงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เมื่อพิจารณาเป็นรายขัน้ตอนการด าเนินงาน 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .05  จ านวน  1  ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผนการ
ด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา ในโรงเรียนใหญ่มี
ปัญหาในการด าเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สมบติั  ทา้ยเรือค า  และคณะ (2543 : บทคดัย่อ) ไดท้ าวิจยัเรื่อง การติดตามผลการใช้
จ่ายเงินจากกองทนุใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษาของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า   

1.  นิสิตระบบปกติใชจ้่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเฉลี่ย 
5,910 บาทต่อภาคเรียน มีค่าใชจ้่ายเงินจากกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาต ่าสุด 1,200 บาท 
และสูงสุด 10,000 บาท ส่วนนิสิตระบบพิเศษใช้จ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึกษาโดยเฉลี่ย  13,109 บาท ต่อภาคเรียนมีค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาต ่าสดุ 7,200 บาท และสงูสดุ 19,680 บาท 
 2.  นิสิตระบบปกติจ่ายเงินที่เก่ียวเนื่องกบัการศึกษาโดยเฉลี่ย 2,508 บาท ต่อภาคเรียนมี
ค่าใชจ้่ายเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาต ่าสดุ 150 บาท และสูงสดุ 9,250 บาท โดยใช้
จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็นค่าสมดุและกระดาษรายงาน และค่าถ่ายเอกสาร
ตามล าดับส่วนนิสิตระบบพิเศษจ่ายเงินที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาโดยเฉลี่ย 3,004 บาทต่อภาค
เรียน  มีค่าใชจ้่ายเงินจากกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษาต่อสุด 225 บาท และสูงสุด 10,500 
บาท โดยใชจ้่ายเป็นค่าหนงัสือเรียนมากที่สดุ  รองลงมาเป็นค่าจา้งพิมพร์ายงานและค่าสมดุ  และ
ค่ากระดาษรายงานตามล าดบัซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ตอบว่าเงินหมวดที่เก่ียวเนื่องกบัการศึกษาที่ไดร้บั
จากกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษานัน้ไม่เพียงพอ โดยนิสิตที่ตอบว่าไม่เพียงพอนัน้ส่วนใหญ่ไดร้บัเงิน
สนบัสนนุจากบิดามารดาและผูอ้ปุการะอีกดว้ย 
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 3.  นิสิตระบบปกติจ่ายเงินที่จ  าเป็นในการครองชีพระหว่างโดยเฉลี่ย 5,908 บาทต่อเดือน 
มีค่าใชจ้่ายเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาต ่าสุด 2,363 บาท และสูงสุด 17,900 บาท 
โดยใชจ้่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันมากที่สุด  รองลงมาเป็นค่าที่พักอาศยัและค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด
ตามล าดบัส่วนนิสิตระบบพิเศษจ่ายเงินที่จ  าเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนโดยเฉลี่ย 6,360 บาท
ต่อเดือน มีค่าใชจ้่ายเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาต ่าสดุ 2,400 บาท และสงูสดุ 19820 
บาท โดยใชจ้่ายเป็นค่าอาหารประจ าวันมากที่สุด  รองลงมาเป็นค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ดและค่าที่ พัก
อาศัยตามล าดับ  ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ตอบว่าเงินหมวดที่จ  าเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนที่ไดร้บั
จากกองทุนกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ  โดยนิสิตที่ตอบว่าไม่เพียงพอนัน้  ส่วนใหญ่ไดร้บั
เงินสนบัสนนุจากบิดามารดาและญาติพี่นอ้ง 
 
 บัณฑูร  แสงบุญ  (2545 : บทคัดย่อ) ได้ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  จงัหวดัพิบลูสงคราม  ปีการศกึษา  2542 พบว่า 
 1.  การกูย้ืมเงินกองทุนใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจงัหวดัพิบูล
สงคราม  ปีการศึกษา  2542  ใน  1  ปี  การศึกษานักเรียนได้กู้ยืมเงิน  โดยรวมเฉลี่ยคนละ 
7,179.40 บาท โดยได้กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างเรียนมากที่สุด  เฉลี่ยคนละ 
5,125.91 บาท และค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษานอ้ยที่สดุ  เฉลี่ยคนละ 978.69 บาท 
 2.  การใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา  พบว่าใน 1 ปีการศึกษานกัเรียนไดใ้ช้
จ่ายเงิน  โดยรวมเฉลี่ยคนละ 6,885.65 บาท เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ไดใ้ชจ้่ายเงินเป็น
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นในการครองชีพระหว่างเรียนมากที่สุด  เฉลี่ยคนละ 4,643.43 บาท โดยไดใ้ช้
จ่ายเงินเพื่อซือ้อาหารในการมาเรียนมากที่สดุ  เฉลี่ยคนละ 2,821.89 บาท และใชจ้่ายในการผ่อน
ช าระเครื่องมือสื่อสาร  เช่น  เพจเจอร ์ โทรศพัทม์ือถือนอ้ยที่สดุ  เฉลี่ยคนละ 11.24 บาท 
 3.  นักเรียนชายและนักเรียนหญิง  และนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันมีการใช้จ่าย
เงินกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา  ทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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เยาวเรศ  จนัทะแสน (2547, บทคัดย่อ) ไดท้ าวิจัยเรื่อง การติดตามพฤติกรรมการใชจ้่าย

เงินกองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.  2547 โดย
แบ่งเป็น ดา้นการศึกษา ดา้นครอบครวั ดา้นค่าใชจ้่ายสว่นตวั ดา้นความบนัเทิง เก็บรวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบส ารวจ จ านวน 200 คน ผลการวิจยัพบว่า  

1. นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์มีพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา ดา้นการศกึษาโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.44) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
มีค่าใชจ้่ายสงูสดุ คือ ค่าบ ารุงการศึกษา ( x = 4.30) รองลงมาคือ ค่าหนงัสือ ต าราเรียน ( x = 4.05) 
ค่าใชจ้่ายต ่าสดุ คือ ค่าสมดุ, ค่ากระดาษรายงาน ( x = 3.89) 

2. นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์มีพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา ดา้นครอบครวั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.03) เมื่อพิจารณา 

3. รายขอ้ พบว่า มีค่าใชจ้่ายสงูสุด คือ ค่าซือ้กบัขา้ว ( x = 3.83) รองลงมา คือ ค่าน า้ ค่า
ไฟ ( x = 3.45) ค่าใชจ้่ายต ่าสดุ คือ ค่าของใชใ้นบา้น ( x = 3.06) 

4. นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์มีพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศึกษา ดา้นค่าใชจ้่ายส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.58) เมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า มีค่าใชจ้่ายสูงสุด คือ ค่าอาหาร ( x = 3.76) รองลงมา คือ ค่ายาสีฟัน แปรงสีฟัน ( x = 
3.18) ค่าใชจ้่ายต ่าสดุ คือ ผงซกัฟอก ( x = 3.17) 

5. นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์มีพฤติกรรมการใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพื่อการศกึษา ดา้นความบนัเทิง โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย ( x = 1.83) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มี
ค่าใชจ้่ายสงูสดุ คือ ค่าเช่าเล่นอินเตอรเ์น็ต ( x = 2.00) รองลงมา คือ ค่าเช่า VCD DVD ( x = 1.86) 
ค่าใชจ้่ายต ่าสดุ คือ ค่าเช่าหนงัสือการต์นู ( x = 1.83) 
 

เผด็จ นวนหนู (2546) ไดท้ าวิจยัเรื่อง การติดตามผลการใชจ้่ายเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อ
การศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีการศึกษา 2546 โดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ เก็บขอ้มลูจากนกัศึกษากลุม่ตวัอย่างที่ก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏั
สรุาษฎรธ์านี ชัน้ปีที่ 1 – 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2546 จ านวน 374 คน และ ผูป้กครองของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 374 คน รวมทั้งสิน้ 748 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า  
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1. นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระจายอยู่ในคณะต่าง ๆ 
ใกลเ้คียงกนั โดยศึกษาในคณะวิทยาการจดัการมากที่สดุ (รอ้ยละ 26.5) และเป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 
1 มากที่สดุ (รอ้ยละ 26.4) ภูมิล  าเนาอยู่ในภาคใตม้ากท่ีสดุ (รอ้ยละ 62.6) ผูป้กครองมีอาชีพท านา 
ท าสวน เป็นส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 69.5) และมีรายไดร้ะหว่าง 3,001 – 5,000 บาทต่อเดือน นกัศึกษา
สว่นใหญ่อาศยัอยู่ในหอพกั (รอ้ยละ 39.8)  

2. ข้อมูลของการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาน าเงินกู้ไปใช้จ่ายใน 3 
ลกัษณะ คือ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัค่าบ ารุงการศกึษา ใชจ้่ายเก่ียวเนื่องกบัการศึกษา ใชจ้่ายเก่ียวเนื่อง
กบัการศึกษา และใชจ้่ายเป็นค่าครองชีพระหว่างเรียน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่กองทุนก าหนด และ
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาพอใจกับยอดเงินค่าบ ารุงการศึกษา (รอ้ยละ 65.0) และพอใจกับ
ยอดเงินที่ เก่ียวเนื่องกับการศึกษา (รอ้ยละ 62.5) พอใจกับค่าครองชีพ (รอ้ยละ 42.2) และ 
ผูป้กครองพอใจกบัยอดเงินค่าครองชีพมาก (รอ้ยละ 79.7) อาจเป็นไปไดว้่าผูป้กครองตอ้งการให้
นกัศกึษาประหยดั 

3. ขอ้มลูเก่ียวกับการบริการของผูร้บัผิดชอบ พบว่านักศึกษาพอใจในการใหบ้ริการของ
ธนาคารในการเปิดบัญชี (รอ้ยละ 93.9) และการเบิกจ่ายเงิน (รอ้ยละ 93.6) ในการบริการของ
เจา้หนา้ที่ ทัง้เรื่องการประชุม การเขียนสญัญาและอ่ืนๆ นัน้ นักศึกษายอมรบั แต่มีปัญหาในการ
เขียนสัญญามาก (รอ้ยละ 49.5) นักศึกษาต้องกู้เงินจากแหล่งกู้อ่ืน ร้อยละ 25.4 ในขณะที่
ผูป้กครองกูจ้ากแหลง่เงินกูอ่ื้นเพียงรอ้ยละ 9.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามล าดบัดงันี  ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1. ประชากร  ไดแ้ก่ นกัศกึษากองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม ประเภทผูกู้ร้ายเก่า ชัน้ปีที่ 1 – 5 จ านวน 2,979 คน 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนประชากรแยกตามคณะ และชัน้ปีที่ก าลงัศกึษาศกึษา 

คณะ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4-5 รวม 
ครุศาสตร ์ 138 99 135 151 523 

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 135 93 156 104 488 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 125 94 90 96 405 

วิทยาการจดัการ 207 250 353 418 1,228 

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 24 16 21 35 96 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 16 20 76 127 239 

รวม 645 572 831 863 2,979 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากการน าเกณฑ ์รอ้ยละ 10 ที่กองทุนก าหนดใชใ้นการประเมินผล
การปฏิบติังานสถานศกึษา โดยปัดเศษทศนิยม ไดก้ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 297 คน ดงันี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนกลุม่ตวัอย่างแยกตามคณะ และชัน้ปีที่ก าลงัศกึษาศึกษา  

คณะ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4-5 รวม 
ครุศาสตร ์ 14 10 13 15 52 

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 13 9 16 10 48 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12 9 9 10 40 

วิทยาการจดัการ 21 25 35 42 123 

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 2 2 3 9 

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 2 2 8 13 25 

รวม 64 57 83 93 297 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบส ารวจ  แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ ไดแ้ก่ เพศ คณะ ระดับชัน้ปีที่ก าลัง
ศกึษา แหลง่ที่นกัศกึษาไดร้บัการอปุการะทางการเงิน และ เหตุผลที่กูย้ืมเงิน  
   ตอนที่  2  แบบส ารวจค่าจ่ายของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม  แบ่งเป็น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา 
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอื่น ๆ และ ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและ
พกัผ่อน 
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรวงเงินใหกู้้ยืม แบ่งเป็น ความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดสรรจ านวนเงินใหกู้ย้ืมค่าครองชีพ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรจ านวนเงินให้
กูย้ืมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรจ านวนเงินใหกู้ย้ืม
ค่าครองชีพ 
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9. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

  
การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ศกึษาเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา และ 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
3.2 รวบรวมขอ้ค าถามจากงานวิจัย และก าหนดประเภทของค่าใชจ้่าย เพื่อใหน้ักศึกษา

เขา้ใจไดง้่ายขึน้ ไดแ้ก่  
 1) ค่าลงทะเบียนเรียน 

2) ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศกึษา 
3) ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 
4) ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอื่น ๆ  
5) ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แจกแบบส ารวจและสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบส ารวจค่าใชจ้่ายของ
นกัศกึษาเงินกองทนุใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
 3.  น าแบบส ารวจที่ไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง  และแยกแบบส ารวจที่ไม่สมบูรณ์ออก 
เพื่อน าไปหาค่าเฉลี่ย ตามประเภทค่าใชจ้่าย 
 
5.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 หลงัจากท่ีผูศ้ึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้  ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้
  1.  ตรวจสอบแบบส ารวจ  คัดเลือกเฉพาะแบบส ารวจที่มีความสมบูรณ์ไว้
วิเคราะหข์อ้มลู 
  2.  วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อหาค่ารอ้ยละ  และค่าเฉลี่ย   
 
6.  สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 6.1  รอ้ยละ  
 6.2  ค่าเฉลี่ย ( x ) 
 



 
บทที ่ 4 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
 การศึกษาคน้ควา้ในครัง้นี ้ ผูศ้กึษาไดว้ิเคราะหข์อ้มลูและน าเสนอตามล าดบัดงันี  ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. ล าดบัขัน้ในการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
3. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

 

1. สัญลักษณท์ี่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในการสื่อความหมายของการเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณใ์นการน าเสนอดงันี ้
  x  แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
  N แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 

2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล  
 

ตอนที ่ 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ 
ตอนที ่ 2  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูค่าใชจ้่ายของนกัศกึษา 
ตอนที ่ 3  ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของเก่ียวกบัการจดัสรรจ านวนเงินใหกู้ย้ืม 
 

3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนคน และรอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามเพศ 

เพศ 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ 

ชาย 
หญิง 

81 
216 

27.27 
72.73 

รวม 297 100.00 
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 จากตารางที่ 4 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจทัง้หมด 297 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.73 และเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.27       
 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนคน และรอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามคณะ 

คณะ 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ 

ครุศาสตร ์ 52 17.51 
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 48 16.16 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40 13.47 
วิทยาการจดัการ 123 41.41 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 9 3.03 
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 25 8.42 

รวม 297 100.00 

 
จากตารางที่  5  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจ จ านวน 297 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษา

คณะวิทยาการจดัการ จ านวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.41 รองลงมาเป็นคณะครุศาสตร ์จ านวน 
52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.51 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
16.16 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.47 คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม จ านวน 25 คน คิดเป็น 8.42 และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จ านวน 9 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.03 
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ตารางที่  6   แสดงจ านวนคนและรอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามระดบั 

ชัน้ปีที่ก าลงัศกึษาในปีการศึกษา 2551 

ระดบัชัน้ปีที่ก าลงัศกึษา 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ 

ชัน้ปีที่ 1 
ชัน้ปีที่ 2 
ชัน้ปีที่ 3 

ชัน้ปีที่ 4 - 5 

64 
57 
83 
93 

21.55 
19.19 
27.95 
31.31 

รวม 297 100.00 

 
 จากตารางที่  6  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีระดบัชัน้ที่ก าลงัศึกษา ชัน้ปี
ที่ 4 - 5 จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.31  รองลงมาเป็น ชัน้ปีที่ 3 จ านวน  83 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 27.95 ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.55 และ ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 19.19  
 
ตารางที่ 7  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของแหลง่อปุการะทางการเงินของนกัศึกษา 

แหลง่ที่ไดร้บัการอปุการะ 
ทางการเงิน 

จ านวน 
N = 297 

รอ้ยละ X  

ไม่มีผูอ้ปุการะ 0 0 0 
บิดา 143 48.15 1,039.73 
มารดา 128 43.10 929.97 
ผูป้กครอง/ญาติ 20 6.73 186.87 
ท างานพิเศษ 12 4.04 112.46 
ทนุการศกึษา 2 0.67 10.10 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พี่นอ้ง   2 0.67 15.15 

ค่าเฉลี่ยรวม/คน/เดือน   2,294.28 
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 จากตารางที่ 7 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจมีค่าเฉลี่ยของแหล่งอปุการะทางการเงิน 
จ านวน 2,294.28 บาท/คน/เดือน ส่วนใหญ่ไดร้บัการอุปการะทางการเงินจาก บิดา จ านวน 143 
คน ค่าเฉลี่ย 1,039.73 บาท รองลงมา ไดร้บัการอุปการะทางการเงินจากมารดา จ านวน 128 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 43.10 ค่าเฉลี่ย 929.97 บาท ไดก้ารอปุการะทางการเงินจากผูป้กครอง  จ านวน 20 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.73 ค่าเฉลี่ย 186.87 บาท ไดร้บัการอปุการะทางการเงินจากการท างานพิเศษ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.04 ค่าเฉลี่ย  112.46  บาท  ไดร้บัการอปุการะทางการเงินจากการ
ได้รบัทุนการศึกษา จ านวน  2  คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.67 ค่าเฉลี่ย 10.10 บาท และ ได้รบัการ
อปุการะทางการเงินจากพี่นอ้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.67 ค่าเฉลี่ย 15.15 บาท    
 
ตารางที่  8  แสดงจ านวนคน และรอ้ยละของผูต้อบแบบส ารวจจ าแนกตามเหตผุลที่กูย้ืมเงิน 
                  เพื่อการศกึษา 

เหตผุลที่กูย้ืมเงินเพื่อการศกึษา 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ 

ครอบครวัยากจน/รายไดต้ ่า 
อยากมีเงินไวใ้ชเ้อง 
เพื่อนชวน 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ แบ่งเบาภาระครอบครวั 

285 
1 
4 
7 

95.96 
0.33 
1.35 
2.36 

รวม 281 100.00 

 
 จากตารางที่   8  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีเหตุผลที่กู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาเนื่องจากครอบครวัยากจน/รายไดต้ ่า จ านวน  285 คน คิดเป็นรอ้ยละ 95.96  รองลงมา
มีเหตผุลที่กูย้ืมเพราะแบ่งเบาภาระทางบา้น จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.36 เพื่อนชวน  จ านวน 
4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 และ เพราะอยากมีเงินไวใ้ชเ้อง จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.33  
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ตอนที ่ 2  เป็นแบบส ารวจค่าใชจ้่ายของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
 

จากแบบส ารวจค่าใชจ้่ายของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม แบ่งออกเป็น  
5 ดา้น  ปรากฏผลดงัตารางที่  9 – 14  ดงัต่อไปนี ้
 
ตารางที่  9  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้อบแบบส ารวจตามลกัษณะค่าใชจ้่าย 

     รายดา้น 

ลกัษณะค่าใชจ้่ายรายดา้น ค่าใชจ้่ายต่อภาคเรียน ค่าใชจ้่ายต่อเดือน 

ค่าลงทะเบียนเรียน 7,358.08  
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศกึษา 2,202.86  
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ  4,441.49 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอื่น ๆ  483.53 
ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน  489.90 
 
 จากตารางที่   9  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบส ารวจมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อภาคเรียน เป็น
ค่าลงทะเบียนเรียน เป็นเงิน 7,358.08 บาท และ ค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา เป็นเงิน 
2,202.86 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ เป็นเงิน 
4,441.49 บาท ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอ่ืน ๆ เป็นเงิน 483.53 บาท และ ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิง
และพกัผ่อน เป็นเงิน 489.90 บาท 
 
ตารางที่  10  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของลงทะเบียนเรียน แยกเป็นรายขอ้ 

ลกัษณะค่าใชจ้่าย 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ X  

ค่าลงทะเบียน 297 100.00 7,358.08 
ค่าปรบักรณีลงทะเบียนลา่ชา้ - - - 

ค่าใชจ้่ายรวมต่อภาคเรียน - - 7,358.08 
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 จากตารางที่ 10  แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจทุกคนมีค่าลงทะเบียน เฉลี่ยรวมต่อ
ภาคเรียน เป็นเงิน 7,358.08 บาท  โดยเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
และ ไม่มีค่าปรบักรณีลงทะเบียนลา่ชา้ 
 
ตารางที่  11  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศกึษาแยกเป็นรายขอ้ 

ลกัษณะค่าใชจ้่าย 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ X  

ค่าหนงัสือเรียน 4 1.35 12.79 
ค่าอปุกรณก์ารเรียน 278 93.60 704.21 
ค่าจดัท ารายงาน 244 82.15 456.13 
ค่าถ่ายเอกสาร 194 65.32 172.73 
ค่าจดักิจกรรมในมหาวิทยาลยั 146 49.16 325.52 
ค่าชดุนกัศกึษา (เสือ้ผา้,รองเทา้) 184 61.95 531.48 

ค่าใชจ้่ายรวมต่อภาคเรียน - - 2,202.86 

  
จากตารางที่ 11 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจมีค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษาเฉลี่ย

รวมต่อภาคเรียน เป็นเงิน 2,202.86 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอปุกรณ์การเรียน จ านวน 278 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 93.60 ค่าเฉลี่ย 704.21 บาท รองลงมาเป็นค่าจัดท ารายงาน  จ านวน 244 คน            
คิดเป็นรอ้ยละ 82.15 ค่าเฉลี่ย 456.13 บาท ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 194 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.32 
ค่าเฉลี่ย 172.73 บาท ค่าชุดนักศึกษา (เสือ้ผา้, รองเทา้) จ านวน 184 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.95 
ค่าเฉลี่ย 531.48 บาท ค่าจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จ านวน 146 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.16 
ค่าเฉลี่ย 325.52 บาท และ ค่าหนังสือเรียน จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 ค่าเฉลี่ย 12.79 
บาท  
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ตารางที่ 12  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพแยกเป็นรายขอ้  

ลกัษณะค่าใชจ้่าย 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ X  

ค่าเช่าที่พกั/ค่าน า้/ค่าไฟ 250 84.18 1,604.97 
ค่าอาหาร 283 95.29 1,622.56 
ค่าพาหนะ/ น า้มนัรถ 276 92.93 598.96 
ค่าสบู่/ครีมอาบน า้ 196 65.99 123.43 
ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม 197 66.33 110.86 
ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน 188 63.30 78.91 
ค่ารกัษาพยาบาล 30 10.10 47.95 
ค่าเสือ้ผา้ (นอกเหนือชดุนกัศึกษา ) 103 34.68 174.71 
ค่าซกัผา้/ค่าผงซกัฟอก 135 45.45 59.54 
ค่าตดัผม 54 18.18 19.60 

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยรวมต่อเดือน   4,441.49 

 
จากตารางที่ 12 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจมีค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ

เฉลี่ยรวมต่อเดือน เป็นเงิน 4,441.49 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร จ านวน 283 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 95.29 ค่าเฉลี่ย 1,622.56 บาท รองลงมาเป็นค่าพาหนะ/น า้มนัรถ จ านวน 276 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 92.93 ค่าเฉลี่ย 598.96 บาท ค่าเช่าที่พัก/ค่าน า้/ค่าไฟ จ านวน 250 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
84.18 ค่าเฉลี่ย 1,604.97 บาท ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม จ านวน 197 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.33 
ค่าเฉลี่ย 110.86 ค่าสบู่/ครีมอาบน า้ จ านวน 196 คน คิดเป็นรอ้ยละ 65.99 คิดเป็นรอ้ยละ 123.43 
ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน จ านวน 188 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.30 ค่าเฉลี่ย 78.91 บาท ค่าซกัผา้/ค่า
ผงซักฟอก จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.45 ค่าเฉลี่ย 59.54 บาท ค่าเสือ้ผา้ (นอกเหนือชุด
นกัศึกษา) จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.68 ค่าเฉลี่ย 174.71 บาท ค่าตดัผม จ านวน 54 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 ค่าเฉลี่ย 19.60 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
10.10 ค่าเฉลี่ย 47.95 บาท 
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ตารางที่ 13  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใชจ้่ายสว่นตวัและอื่นๆ แยกเป็นรายขอ้ 

ลกัษณะค่าใชจ้่าย 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ X  

ค่าโทรศพัทม์ือถือ (ซือ้/ซ่อม/อปุกรณเ์สรมิ) 30 10.10 33.00 
ค่าโทรศพัท/์บตัรเติมเงิน 257 86.53 233.97 
ค่าท าผม/เสรมิสวยต่างๆ(ท าเล็บ/ต่อผม/ท าสีผม) 22 7.41 17.34 
ค่าเครื่องส าอาง 92 30.98 106.33 
ค่ากระเป๋าถือ/กระเป๋าสตางค ์ 27 9.09 21.85 
ค่าของขวญัที่ระลกึ 17 5.72 19.87 
ค่าเครื่องประดบั 26 8.75 12.12 
ค่าท าบญุ/บรจิาคเงิน-สิ่งของ 74 24.92 39.05 

ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยรวมต่อเดือน   483.53 

 
จากตารางที่ 13 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจมีค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอ่ืน ๆ เฉลี่ยรวม

ต่อเดือน เป็นเงิน 483.53 บาท โดยสว่นใหญ่เป็นค่าโทรศพัท/์บตัรเติมเงิน จ านวน 257 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 86.53 ค่าเฉลี่ย 233.97 บาท รองลงมาเป็นค่าเครื่องส าอาง จ านวน 92 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
30.98 ค่าเฉลี่ย 106.33 บาท ค่าท าบุญ/บริจาคเงิน-สิ่งของ จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.92 
คน ค่าเฉลี่ย 39.05 บาท ค่าโทรศพัทม์ือถือ (ซือ้/ซ่อม/อปุกรณเ์สริม) จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
10.10 ค่าเฉลี่ย 33.00 บาท ค่ากระเป๋าถือ/กระเป๋าสตางค ์จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.09 
ค่าเฉลี่ย 21.85 บาท ค่าเครื่องประดับ จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.75 ค่าเฉลี่ย 12.12 บาท  
ค่าท าผม/เสริมสวยต่างๆ(ท าเล็บ/ต่อผม/ท าสีผม) จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.41 ค่าเฉลี่ย 
17.34 บาท ค่าของขวญัที่ระลกึ จ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.72 ค่าเฉลี่ย 19.87 บาท 
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ตารางที่ 14  แสดงจ านวน รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน แยก

เป็นรายขอ้ 

ลกัษณะค่าใชจ้่าย 
จ านวน 

N = 297 
รอ้ยละ X  

ค่าชมภาพยนตร ์ 89 29.97 37.95 
ค่าเช่า VCD DVD 16 5.39 13.67 
ค่าเช่าหนงัสือ 20 6.73 12.56 
ค่าไปเที่ยวฟังเพลง / ดคูอนเสิรต์ 11 3.70 9.06 
ค่าฟิตเนส/ออกก าลงักาย 7 2.36 8.11 
ค่าอาหารฟาสตฟ์ู้ด/ขนมขบเคีย้ว 91 30.64 92.96 
ค่าใชจ้่ายไปเที่ยวสถานบนัเทิง  
(ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) 

36 12.12 43.43 

ค่าใชจ้่ายไปเที่ยวพกัผ่อนต่างจงัหวดั 6 2.02 27.61 
ค่าใชจ้่ายการเลน่พนนั/ซือ้สลากกินแบ่งฯ 2 0.67 0.64 
ค่าบุหรี่ 5 1.68 8.42 
ค่าเบียร ์สรุา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 30 10.10 43.77 
ค่าอินเตอรเ์น็ต/เกมออนไลน ์ 107 36.03 74.05 
ค่าคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณเ์สรมิ 22 7.41 117.67 

ค่าใชจ้่ายรวมต่อเดือน   489.90 

 
จากตารางที่ 14 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบส ารวจมีค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน 

เฉลี่ยรวมต่อเดือน เป็นเงิน 489.90 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าอินเตอรเ์น็ต/เกมออนไลน์ จ านวน 
107 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.03 ค่าเฉลี่ย 74.05 บาท รองลงมาเป็นค่าอาหารฟาสตฟ์ู้ด/ขนมขบเคีย้ว
จ านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.64 ค่าเฉลี่ย 92.96 ค่าชมภาพยนตร ์จ านวน 89 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 29.97 ค่าเฉลี่ย 37.95 บาท ค่าใชจ้่ายไปเที่ยวสถานบนัเทิง (ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) จ านวน 36 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.12 ค่าเฉลี่ย 43.43 บาท ค่าเบียร ์สรุา เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์จ านวน 30 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.10 ค่าเฉลี่ย 43.77 บาท ค่าคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์เสริม จ านวน 22 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ  7.41  ค่าเฉลี่ย  117.67  บาท  ค่าเช่าหนงัสือ  จ านวน  20  คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.73  
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ค่าเฉลี่ย 12.56 บาท ค่าเช่า VCD DVD จ านวน 16 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.39 ค่าเฉลี่ย 13.67 บาท 
ค่าไปเที่ยวฟังเพลง / ดูคอนเสิรต์ จ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.70 ค่าเฉลี่ย 9.06 บาท  ค่าฟิต
เนต/ออกก าลังกาย จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.36 ค่าเฉลี่ย 8.11 บาท ค่าใช้จ่ายไปเที่ยว
พกัผ่อนต่างจงัหวดั จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.02 ค่าเฉลี่ย 27.61 บาท ค่าบุหรี่ จ านวน 5 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.68 ค่าเฉลี่ย 8.42 บาท และ ค่าใชจ้่ายการเล่นพนนั/ซือ้สลากกินแบ่งฯ จ านวน 2 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.67 ค่าเฉลี่ย 0.64 บาท  
 
ตอนที ่ 3  ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของเก่ียวกบัการจดัสรรจ านวนเงินใหกู้ย้ืม 
 
1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียน 
 นักศึกษาผูต้อบแบบส ารวจมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรค่าเล่าเรียน 
จ านวน 275 คน ซึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันี ้
 1.1 นักศึกษาที่ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดสรรค่าเล่าเรียน ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าการจัดสรรเพียงพอต่อความตอ้งการอยู่แลว้ จ านวน 256 คน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่ไดเ้ก็บเงินค่าเลา่เรียนก่อน นกัศกึษาจึงลงทะเบียนเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งช าระค่าเล่าเรียน 

1.2 นกัศึกษาที่มีความคิดเห็นว่าค่าเล่าเรียนไม่เพียงพอ จ านวน 19 คน มีความคิดเห็นว่า
ควรเพิ่มจ านวนเงินจัดสรร เพื่อแบ่งเบาภาระ ทั้งนี ้นักศึกษาอาจเขา้ใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการ
จัดสรรวงเงินค่าเล่าเรียน ซึ่งหมายถึงค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
ตามจ่ายจรงิ ไม่ใช่ค่าใชจ้่ายเก่ียวเนื่องกบัการศกึษา 
 

2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการศึกษา 
 นักศึกษาผูต้อบแบบส ารวจมีข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรค่าใชจ้่าย
เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา จ านวน 256 คน ซึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันี ้
 2.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจดัสรรเพียงพออยู่แลว้ จ านวน 146 คน ไดแ้ก่ 
ไม่ตอ้งรบกวนผูป้กครอง พอใชแ้ลว้หากไม่เพียงพอก็อดออม พอดีกบัค่าใชจ้่ายหากน าไปถวัเฉลี่ย
กบัค่าครองชีพ เพียงพออยู่แลว้แต่หากไดเ้พิ่มก็จะดี เป็นตน้ 
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 2.2 นักศึกษาที่ ให้ความคิดเห็นว่าการจัดสรรไม่ เพียงพอ จ านวน 110 คน ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัควรจะจดัสรรเพิ่มเนื่องจากค่าใชจ้่ายสงูขึน้ อุปกรณก์ารเรียนมีราคาสงู เพื่อแบ่งเบา
ภาระทางบ้าน มหาวิทยาลัยควรลดค่าอุปกรณ์การเรียนลง ต้องจ่ายค่าหนังสือและค่าเข้าร่วม
กิจกรรมกบัทางมหาวิทยาลยั  เป็นตน้ 
 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าครองชีพ 
 นักศึกษาผูต้อบแบบส ารวจมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรค่าครองชีพ 
จ านวน 292 คน ซึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันี ้
 2.1 นกัศกึษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจดัสรรเพียงพออยู่แลว้ จ านวน 171 คน ไดแ้ก่ 
เพียงพอเพราะอดออม จดัสรรเหมาะสมดีแลว้และไม่อยากเป็นหนีม้าก เพียงพอเนื่องจากไดร้บัเงิน
จากทางบา้น  เพียงพอแลว้เพราะไม่ไดใ้ชจ้่ายมากจนเกินไป เป็นตน้ 
 2.2 นักศึกษาที่ใหค้วามคิดเห็นว่าการจดัสรรไม่เพียงพอ จ านวน 121 คน ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ค่า
ครองชีพสูงขึน้ ควรเพิ่มเป็นค่ากินอยู่  จัดสรรให้น้อยเกินไป จะได้ไม่ต้องขอทางบ้านเพิ่ม ไม่
เพียงพอและตอ้งหางานพิเศษท า เศรษฐกิจตกต ่า เป็นตน้ 
 
 



 

บทที ่ 5 
 

สรุปผล  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 
 
 การติดตามผลการใหกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูล
สงคราม  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการศกึษาตามล าดบั ดงันี ้
 
1. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 
 เพื่อติดตามผลการให้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พิบลูสงคราม  
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1. ประชากร  นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประเภทผูกู้ร้ายเก่า ชัน้ปีที่ 1 – 5 จ านวน 2,979 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ 10 ได้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 297 คน 
 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบส ารวจ  แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่  1  ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ ไดแ้ก่ เพศ คณะ ระดับชั้นปีที่ก าลังศึกษา 
ภาคที่ศกึษา แหลง่ที่นกัศกึษาไดร้บัการอปุการะทางการเงิน และ เหตผุลที่กูย้ืมเงิน  
  ตอนที่   2  ข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  
แบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายเพื่อการศึกษา ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ค่าใชจ้่ ายที่จ  าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและอื่น ๆ และ ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน 
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัสรรวงเงินใหกู้ย้ืม เป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิดให้
ผูต้อบแบบส ารวจไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรใหกู้ย้ืมค่าครองชีพ ค่าใชจ้่ายเก่ียวเนื่อง
กบัการศกึษา และค่าครองชีพ 
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สรุปผล 
 
 การติดตามผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ในครัง้นี ้ ปรากกฎผล  ดงันี ้
 
ตอนที ่ 1  ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ 

1.1 เพศ ผลการวิจยัขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบส ารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาเพศ
หญิง รอ้ยละ 72.73 

1.2 คณะ ผูต้อบแบบส ารวจศกึษาอยู่ในสงักดัคณะวิทยาการจดัการมากที่สดุ จ านวน 123 
คน เนื่องจากคณะวิทยาการเป็นคณะที่มีนกัศกึษามากท่ีสดุ ผูกู้จ้ึงมากตามไปดว้ย 

1.3 ชัน้ปีที่ก าลงัศึกษา ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่  4-5 ซึ่งนกัศึกษาที่
ศกึษาอยู่ในชัน้ปีที่ 5 ไดแ้ก่ นกัศกึษาคณะครุศาสตร ์ซึ่งมีหลกัสตูรการศกึษา เป็นเวลา 5 ปี 

1.4 แหล่งอปุการะทางการเงิน  ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่ไดร้บัการอปุการะทางการเงิน 
จากบิดา ร้อยละ 48.15 มีค่าเฉลี่ยรวม/คน/เดือน 2,297.28 บาท จ านวน 12 เดือน เป็ นเงิน 
27,567.36 บาท/คน/ปี 

1.5 เหตุผลที่กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษา ผูต้อบแบบส ารวจส่วนใหญ่มีเหตุผลในการกูย้ืมเงิน
เนื่องจากครอบครวัมีฐานะยากจน/รายไดต้ ่า รอ้ยละ 95.96 
 
ตอนที ่ 2  ค่าใชจ้่ายรายดา้น 5 ดา้น ดงันีคื้อ 

3.1 ค่าลงทะเบียนเรียน   นักศึกษาส่วนใหญ่ มี ค่าใช้จ่ าย เพื่ อ การศึกษาเป็น ค่า                   
หน่วยกิต รอ้ยละ 100 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใชจ้่ายเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 7,358.08 บาท และ
ไม่มีค่าปรบัที่เกิดจากการลงทะเบียนลา่ชา้ 

3.2 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนมากที่สุด รอ้ยละ 93.60 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็นต่อ
การศกึษาทกุรายการ ภาคเรียนละ 2,202.86 บาท  

3.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ นกัศกึษาสว่นใหญ่มีค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารง
ชีพเป็นค่าอาหาร รอ้ยละ 95.20 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใช้จ่ายที่จะเป็นต่อการด ารงชีพทุก
รายการ เดือนละ 4,441.49 บาท  
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3.4 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆ เป็นค่า
โทรศพัท/์บตัรเติมเงิน รอ้ยละ 86.53 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆทุกรายการ 
เดือนละ 483.53 บาท 

3.5 ค่าใชจ้่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใชเ้พื่อความบันเทิง
และพักผ่อนเป็นค่าส่วนใหญ่เป็นค่าอินเตอรเ์น็ต/เกมออนไลน ์รอ้ยละ 36.03 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ของค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อนทกุรายการ ภาคเรียนละ 489.90 บาท 
 
 
อภปิรายผล 
 
 จากการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่ อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยขออภิปรายผลเก่ียวกับความต้องการการใชเ้งินของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา และค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ 
และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ได้แก่ ค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆ และ 
ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน ไดด้งันี ้
 
ตารางที่   15  แสดงความต้องการการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

กองทนุ  

ความต้องการใช้เงนิทีเ่ป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องกองทุน 

ต่อภาคเรียน 
(2 ภาคเรียน) 

ต่อเดือน 
(12 เดือน) 

รวมค่าใช้จ่าย/
คน/ปี 

1. ค่าลงทะเบียนเรียน 7,358.08  14,716.16 

2. ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศกึษา 2,202.86  4,405.72 

3. ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ  4,441.49 53,297.88 

รวมค่าใช้จ่าย/คน/ปี 9,560.94 4,441.49 72,419.76 
 
จากตารางที่ 15 สรุปความความต้องการการใชเ้งินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน ไดแ้ก่ ค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีความ
ตอ้งการการใชเ้งินเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบัค่าลงทะเบียน ภาคเรียนละ 7,358.08 บาท จ านวน 2  
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ภาคเรียน เป็นเงิน 14,716.16 บาท ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการศึกษา ภาคเรียนละ 2,202.86 บาท 
จ านวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 4,405.72 บาท ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีพ เดือนละ 4,441.49 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 53,297.88 บาท รวมค่าใชจ้่าย/คน/ปี เป็นเงิน 72,419.76 บาท  
 
 

ตารางที่  16  แสดงความตอ้งการการใชจ้่ายเงินของนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์อง
กองทนุ  

ความต้องการใช้เงนิทีไ่ม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องกองทุน 

ต่อภาคเรียน 
(2 ภาคเรียน) 

ต่อเดือน 
(12 เดือน) 

รวม 

1. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัและอื่น ๆ  483.53 5,802.36 
2. ค่าใชจ้่ายเพื่อความบนัเทิงและพกัผ่อน  489.9 5,878.80 

รวม  973.43 11,681.16 

 
 จากตารางที่ 16 สรุปความตอ้งการการใชจ้่ายเงินของนกัศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน แบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายส่วนตัวและอ่ืน ๆ เดือนละ 
483.53 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,802.36 บาท และ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและ
พกัผ่อน เดือนละ 489.90 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,878.80 บาท รวมทัง้สิน้นกัศึกษาจะมี
ความตอ้งการการใชจ้่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุน เป็นเงิน 11,681.16 บาท/
คน/ปี      
  

ส าหรบัการจดัสรรเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
ปีการศึกษา 2551 ประเภทผูกู้้รายเก่า มหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรใหกู้ย้ืมค่าเล่าเรียนโดยการบันทึก
กรอบวงเงินที่สงูที่สดุของอตัราค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย เป็นเงิน 9,000 บาท/คน/ภาคเรียน และไม่ได้
พิจารณาใหกู้้ยืมส าหรบัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรให้
กู้ยืมค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนแล้ว และจัดสรรให้กู้ยืมค่าครองชีพ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2551 ในระดบัอดุมศึกษา เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
สรุปได ้ดงันี ้ 
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ตารางที่ 17  แสดงกรอบวงเงินใหกู้ย้ืมเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

แนวทางการจัดสรร 
ต่อภาคเรียน 
(2 ภาคเรียน) 

ต่อเดือน 
(12 เดือน) 

รวม 

1. ค่าเลา่เรียน 9,000.00 - 18,000.00 

2. ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา - - - 

3. ค่าครองชีพ  - 2,000.00 24,000.00 

วงเงนิกู้/คน/ปี 9,000.00 2,000.00 42,000.00 

 
 จากตารางที่  17 พบว่า จ านวนเงินจัดสรรให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายเก่า 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2551 แบ่งเป็นค่าเล่าเรียนเป็นเงิน 18,000 บาท 
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา ไม่ไดร้บัการจดัสรร และค่าครองชีพ เป็นเงิน 24,000 บาท รวม
วงเงินกู/้คน/ปี เป็นเงิน 42,000 บาท  

 
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความตอ้งการการกูย้ืมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ

พิบูลสงคราม ประเภทผูกู้ร้ายเก่า มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่เพียงพอกบัจ านวนเงินที่
ไดร้บัการจัดสรร ซึ่งผลการวิจัยสอดคลอ้งกับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสรรจ านวนเงินให้กูย้ืม
ของนกัศึกษาที่ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตอ้งการไดร้บัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และ
ค่าครองชีพเพิ่มมากขึน้ และหากไม่ไดร้บัเงินใหกู้้ยืมในส่วนนีน้ักศึกษาจึงตอ้งขอจากผูป้กครอง                 
หางานพิเศษท า หรือประหยดัเพื่อใหเ้งินกูเ้พียงพอต่อค่าใชจ้่ายที่สงูขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  จากการวิจยัเรื่อง การติดตามผลการใหกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช ้ ดงันี ้
  1.1  ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการใชจ้่ายเงินกองทุนของนักศึกษากู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  หรือควบคุมการใชจ้่ายเงินของนกัศึกษาใหต้รงตามเจตนารมณแ์ละวัตถุประสงคข์อง
กองทนุ 
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  1.2  ควรมีการปลกูฝังหรือจดักิจกรรมใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ
การช าระหนี ้คืน เนื่องจากจะเป็นสิ่ งที่ช่วยให้นักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป ได้กู้ยืมเพื่อใช้จ่ายใน
การศกึษา 
 
 2.   ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 
  2.1  ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  ควรใช้วิธีวิจัยคุณภาพ  มีการสัมภาษณ์
นกัศึกษาหรือกรณีศึกษา  เพื่อดผูลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  การด าเนินชีวิต  การปฏิบติังานหลงัจาก
การศกึษาและการชดใชท้นุคืนหลงัจบการศึกษา 
  2.2  ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ภายหลังจากการได้รับเงินกู้ยืมเพื่อ
การศกึษา  
  2.3  ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรบัเปลี่ยนวิธีการให้
กูย้ืม จากแบบ กยศ. เดิม เป็น แบบ e-studentloan 
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ภาคผนวก 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.  2541 
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พระราชบญัญัติ 
กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.  2541 
*************************** 
ภมูิพลอดลุยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2541 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 
ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรใหม้ีกฎหมายว่า  ดว้ยกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
 โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญั ติขึ ้นไว้โดยค าแนะน า  และยินยอมของรัฐสภา
ดงัต่อไปนี ้
 มาตรา  1  พระราชบญัญัตินีเ้รียกว่า  “พระราชบญัญัติกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2541” 
 มาตรา  2  พระราชบญัญัตินีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นตน้ไป 
 มาตรา  3  ในพระราชบญัญัตินี ้
  “กองทนุ”  หมายความว่า  กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
  “คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อ
การศกึษา 
  “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกองทนุใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความว่า  ผูจ้ดัการกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา 
  “ผู้บริหารและจัดการให้กู้ยืม”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งคณะกรรมการ  ท า
สญัญาจา้งใหท้ าหนา้ที่บรหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมตามมาตรา  37 
  “นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความว่า  ผูซ้ึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการ  หรือโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาที่กฎหมาย  จัดตัง้ขึน้โดยเฉพาะ  หรือโรงเรียน  สถานศึกษา  
หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนที่ก าหนด  โดยกฎกระทรวง  และใหห้มายความรวมถึงผูซ้ึ่งไดร้บัการตอบ
รบัใหเ้ขา้ศกึษาในโรงเรียนสถานศึกษา  หรือสถาบนัการศกึษาดงักลา่ว 
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  “ผูกู้ย้ืมเงิน”  หมายความว่า  นกัเรียนหรือนกัศกึษาผูกู้ย้ืมเงินจากกองทนุ 
  “รฐัมนตรี”  หมายความว่า  รฐัมนตรีผูร้กัษาการตามพระราชบญัญัตินี ้
 มาตรา  4  ใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราชบญัญัตินี ้ และใหม้ี
อ  านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญัตินี  ้
 

หมวด  1 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 มาตรา  5  ใหจ้ดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึ่งเรียกว่า  “กองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา” 
 ใหก้องทนุมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหกู้ย้ืมเงินแก่นกัศกึษาเรียน  หรือ  
นกัศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย ์ เพื่อเป็นค่าเลา่เรียน  ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษา  และ
ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นในการครองชีพระหว่างศกึษา 
 มาตรา  6  ใหก้องทนุอยู่ในการก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั 
 ใหร้ฐัมนตรีด าเนินการจดัตัง้งบประมาณเพื่อสมทบกองทนุเป็นรายปีตามความจ าเป็น 
 มาตรา  7  กองทนุมีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์อ านาจ
ดงักลา่วใหร้วมถึง 
   (1)  ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครองและมีทรพัยส์ินต่าง ๆ 
   (2)  ก่อตัง้สิทธิ  หรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกบัทรพัยส์ิน 
   (3)  ใหน้กัเรียนหรือนกัศกึษากูย้ืมเพื่อการศึกษา 
   (4)  จดัท าระบบการอย่างอ่ืน  บรรดาที่เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องในการจดัใหส้  าเรจ็
ตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ 
 มาตรา  8  กองทนุประกอบดว้ยเงินและทรพัยส์ิน  ดงัต่อไปนี ้
   (1)  เงินอดุหนนุที่ไดร้บัจากรฐับาล  หรือเงินที่ไดร้บัจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
   (2)  เงินหรือทรพัยส์ินที่ไดร้บัจากการด าเนินการของกองทนุ 
   (3)  เงินหรือทรพัยส์ินที่มีผา้บรจิาคหรือมอบใหแ้ก่กองทุน 
   (4)  ดอกผลของเงินหรือทรพัยส์ินของกองทนุ 
   (5)  เงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดนอกจาก (1) ถึง (5)  ที่กองทุนไดร้บัไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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 มาตรา  9  กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย  เงินทดแทน  การ
คุม้ครองแรงงาน 
 มาตรา  10  ให้กองทุนมีส  านักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ  หรือในจังหวัดอ่ืนตามที่รฐัมนตรี
ก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  และจะจดัตัง้ส  านกังานสาขา ณ ที่อ่ืนใดก็ได ้
 มาตรา  11  เงินกองทนุใหใ้ชจ้่ายเพื่อกิจการ  ดงัต่อไปนี ้
   (1)  ใหน้กัเรียนนกัศกึษากูย้ืมตามพระราชบญัญัตินี ้
   (2)  เป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของกองทนุ 
   (3)  เป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารกองทุน  และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เก่ียวเนื่องเก่ียวกับ
การจดัการกองทนุ 
 มาตรา  12  เงินของกองทนุอาจน าไปหาดอกผลหรือสถาบนั  การเงินอื่นที่เป็นของรฐั 
 มาตรา  13  กองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย  วิธีการ
งบประมาณรายรบัของกองทุนใหน้ าเขา้สมทบกองทุน  โดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ย
วิธีงบประมาณ  หรือกฎหมายอ่ืน 

 
หมวด  2 

คณะกรรมการและการบริหารกองทุน 
 
 ใหม้ีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา” 
ประกอบดว้ย  ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  และปลดั
ทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้อ  านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการ  
คณะกรรมการการพฒันา  การเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการ  การศึกษา
แห่งชาติ  อธิบดีกรมสรรพกร  ผู้อ  านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  นายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยเป็นกรรมการ  และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหา้คน  ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตั้งโดยในจ านวนนี ้
อย่างนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเงินหรือการบญัชี  หรือกฎหมาย
ดา้นละหนึ่งคน 
 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและผู้จัดการเป็นกรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการในกรณีจ าเป็น  ประธานกรรมการจะแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานุการเพิ่มขึน้อีกคนละหนึ่ง
ก็ได ้
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 มาตรา  15  กรรมการซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจ
ไดร้บัแต่งตัง้อีกได ้
 มาตรา  16  นอกจากการพน้จากต าแหน่งวาระตามมาตรา  15  กรรมการซึ่งรฐัมนตรี
แต่งตัง้พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(5) ไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ 

มาตรา  17  การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการตอ้งมีกรรมการประชุมไม่นอ้ย
ครึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระกอบ 
  ในการประชมุคราวใด  ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่
ไดใ้หก้รรมการที่มาประชมุเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมถา้รอง
ประธานกรรมการทัง้สองไม่มาประชุม  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ใหก้รรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 
 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก  กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง       
ชีข้าด 
 มาตรา  18  คณะกรรมการมีอ านาจและหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
   (1)  ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค ์
   (2)  ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจการของกองทนุ และจดัท ารายงานประจ าปี
เพื่อเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ 
   (3)  ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความต้องการการกู้ยืมเงินของนักเรียน หรือ 
นกัศึกษา  ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตและเสนอแนะต่อรฐัมนตรี  เพื่อด าเนินการจดัตัง้งบประมาณ   
เพื่อสมทบกองทนุตามมาตรา  6  วรรคสอง 
   (4)  พิจารณาจดัสรรเงินเพื่อโอนเขา้บญัชีจ่ายที่หนึ่งบญัชีจ่ายที่สอง และบญัชี
จ่ายตามมาตรา  34 
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   (5)  พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรบัการด าเนินการและการ
บรหิารงานของกองทนุ 
   (6)  ก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารงานบุคคล  การเงิน  การพสัด ุ การ
บญัชี  การตรวจสอบ  และตรวจสอบบญัชีภายใน  และขอ้บงัคบัอ่ืนที่จ  าเป็นในการด าเนินการและ
บรหิารงานของกองทนุ 
   (7)  ก าหนดระเบียบ  หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข  เก่ียวกบัใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษา
กูย้ืมเงินและการช าระคืนเงินกูย้ืม 
   (8)  ใหน้กัเรียนหรือนกัศกึษากูย้ืมเงินเพื่อการศกึษาจากกองทนุ 
   (9)  ประชาสมัพนัธใ์หบ้คุคลทั่วไปไดเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องกองทนุ  และ
คณุค่าของกองทนุ 
   (10)  ด าเนินการคดัเลือกและท าสญัญาจา้งหรือมีมติเลิกจา้งผูจ้ดัการ  และ
ผูบ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม 
   (11)  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัตินี ้หรือเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุ 
 มาตรา  19  ในกิจการเก่ียวกบับุคคลภายนอก  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูแ้ทนของกองทนุ
แต่ประธานกรรมการจะมอบอ านาจเป็นหนงัสือใหบุ้คคลใดท านิติกรรมรวมตลอดทัง้การด าเนินคดี
หรือการบงัคบัคดีแทนก็ได ้
 มาตรา  20  ในการปฏิบติัหนา้ที่ตามพระราชบญัญัตินี ้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายให้
ปฏิบติัการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร 
 มาตรา  21  ใหก้องทนุจา้งผูจ้ดัการคนหนึ่ง  ท าหนา้ที่ดงัต่อไปนี  ้
   (1)  รบัผิดชอบงานธุรการของกองทนุ 
   (2)  ติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารและจดัการเงินให้
กูย้ืม 
   (3)  ติดตามดแูลปฏิบติังานของผูบ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด 
   (4)  ควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบติังานของพนกังานและลกูจา้งของกองทนุให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั 
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   (5)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย 
หรือตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้ง 
 มาตรา  22  ผูจ้ดัการตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในดา้นการบรหิารและการ
จดัการทัง้ตอ้งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปนี ้
   (1)  สญัชาติไทย 
   (2)  มีอายไุม่เกินหกสิบหา้ปีบรบิรูณ์ 
   (3)  สามารถปฏิบติังานใหแ้ก่กองทนุไดเ้ต็มเวลา 
   (4)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 
   (5)  ไม่เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 
   (6)  ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคกุ  โดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ 
   (7)  ไม่เป็นขา้ราชการ  พนกังานหรือลกูจา้งของกระทรวง  กรม  ราชการสว่น
ทอ้งถิ่น  รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
   (8)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้รหิาร
ทอ้งถิ่นที่ปรกึษากรรมการ  หรือเจา้หนา้ที่ของพรรคการเมือง 
   (9)  ไม่เป็นผูจ้ดัการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใด  ที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลงึกนัใน
หา้งหุน้สว่นหรือบรษิัทหรือองคก์รอ่ืนใด 
   (10)  ไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในสญัญากบักองทนุ หรือในกิจการที่กระท าใหแ้ก่
กองทนุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
   (11)  ไม่เป็นผูถื้อหุน้ในบรษิัทที่ไดร้บัการจา้งเป็นผูบ้รหิาร และจดัการเงินใหกู้ย้ืม
ตามาตรา  77  หรือในบรษิัทอ่ืนใดที่เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัทดงักลา่ว 
 มาตรา  23  วิธีคดัเลือกผูจ้ดัการ  และสญัญาจา้งผูจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 มาตรา  24  นอกจากพน้ต าแหน่งตามสญัญาจา้ง  ผูจ้ดัการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
   (1)  ตาย 
   (2)  ลาออก 
   (3)  ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มมาตรา  22 
   (4)  คณะกรรมการมีมติใหเ้ลิกจา้ง 
 มาตรา  25  ผูจ้ดัการจะมอบอ านาจใหต้วัแทนหรือบุคคลใดกระท ากิจการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได ้ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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 มาตรา  26  เมื่อต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลงและยงัไม่มีการจา้งผูจ้ดัการคนใหม่  หรือในกรณี
ที่ผูจ้ดัการไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นการชั่วคราว  ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้พนกังานของกองทนุคน
หนึ่งเป็นผูร้กัษาการแทนผูจ้ดัการ 
 มาตรา  27  เพื่อจดัระบบควบคมุเงินของกองทนุใหก้องทุนจดัใหม้ีบญัชีดงัต่อไปนี ้
   (1)  บญัชีรบั  เพื่อรบัเงินทัง้ปวงของกองทนุ 
   (2)  บญัชีที่จ่ายท่ีหนึ่ง  เพื่อจ่ายเงินกูย้ืมแก่นกัเรียนหรือนกัศกึษาในโรงเรียน 
ก ากบัดแูลของกระทรวงหรือสว่นราชการอ่ืนที่ไม่ใช่ทบวงมหาวิทยาลยั 
   (3)  บญัชีจ่ายที่สอง  เพื่อจ่ายเงินกูย้ืมแก่นกัเรียนหรือนกัศกึษาในโรงเรียน
สถานศึกษาหรือสถาบนัการศกึษาที่อยู่ในสงักดั 
   (4)  บญัชีจ่ายบริหารกองทุน  เพื่อจ่ายเงินที่ใชก้ารด าเนินการของกองทนุ 
 มาตรา  28  บรรดาเงินทัง้ปวงที่กองทนุ  ไดร้บัใหส้ง่เขา้บญัชีรบัตามก าหนดเวลาและตาม
ระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนด 
 มาตรา  29  การสั่งจ่ายเงินจากบญัชีรบัใหเ้ป็นอ านาจของประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ  ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย  และใหก้ระท าไดแ้ต่เฉพาะเพื่อโอนเขา้บญัชี
จ่ายที่หนึ่ง  บญัชีจ่ายที่สอง 
 มาตรา  30  ใหม้ีคณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายที่หนึ่ง  ประกอบดว้ย  ปลดักระทรวง
ศกึษาธิการเป็นประธานอนุกรรมการ  อธิบดีสามญัศกึษา  อธิบดีกรมอาชีวศกึษา  เลขาธิการสภา
สถาบนัราชภฎั 
 มาตรา  31  ใหค้ณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายที่หนึ่งมีหนา้ที่  ดงัต่อไปนี ้
   (1)  เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ที่ตามมาตรา 
18 
   (2)  ก าหนดดแูลการใหกู้ย้ืมเงินแก่นกัเรียน หรือนกัศกึษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือสถาบนัการศกึษาที่อยู่ในสงักดั  ควบคมุ  หรือก ากบัดแูลของกระทรวงศกึษาธิการ 
   (3)  ก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบติังานของผูบ้รหิาร และจดัการเงินใหกู้ย้ืม
เฉพาะในสว่นที่เก่ียวกบับญัช ี
   (4)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา  32  ใหม้ีคณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายที่สอง  ประกอบดว้ยปลดัทบวงมหาวิทยาลยั
เป็นประธานอนกุรรมการ  ผูแ้ทนจากโรงเรียน  สถาบนัการศกึษา  หรือสถาบนัการศกึษาที่
ทบวงมหาวิทยาลยัแต่งตัง้จ านวนสี่คน 
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 มาตรา  33  ใหค้ณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายสอง  มีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
   (1)  เสนอแนะใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ที่ตามมาตรา  18   
   (2)  ก ากบัดแูลการใหกู้ย้ืมเงินแก่นกัเรียน  หรือนกัศึกษาในโรงเรียน  หรือ
สถานศึกษา 
   (3)  ก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร  และจดัการเงินใหกู้ย้ืม
เฉพาะในสว่นที่เก่ียวกบับญัชีจ่ายที่สอง 
   (4)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา  34  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจก าหนดใหม้ีบญัชีจ่ายเพื่อจ่ายเงิน
กูย้ืมแก่นกัศกึษาเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว ้
 มาตรา  35  การประชมุคณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายท่ีหนึ่ง  คณะอนกุรรมการบญัชีจ่ายที่
สองหรือคณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายตามมาตรา 34 มาใชบ้งัคบัอนโุลม 
 มาตรา  36  ใหป้ระธานกรรมการ  กรรมการ  และผูช้่วยเลขานกุารของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ  อนุกรรมการ  และผูช้่วยเลขานุการของคณะอนกุรรมการ  ซึ่งแต่งตัง้ตาม
พระราชบญัญัตินี ้ ไดร้บัเบีย้ประชมุและประโยชนต์อบแทนอ่ืน 
 

หมวด  3 
การจัดการเงนิให้กู้ยืม 

***************************** 
 
 มาตรา  37  ใหค้ณะกรรมการจา้งบคุคลเพื่อท าหนา้ที่รบัผิดชอบเป็นผูบ้รหิารและจดั
การเงินใหกู้ย้ืม 
 มาตรา  38  นอกจากหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ก าหนดไวใ้นสญัญาจา้งแลว้ ผูบ้รหิาร
และจดัการเงินใหกู้ย้ืมมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ  ดงัต่อไปนี ้
   (1)  ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทั่วไปไดท้ราบถึงนโยบาย  ระเบียบ  วิธีการใน
การกูย้ืมเงิน 
   (2)  แนะน า  และอ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนและนกัศกึษา  รวมตลอดทัง้
เก็บรกัษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินการกูย้ืมเงิน 
   (3)  เบิกจ่ายเงินกูแ้ละด าเนินการจดัสง่เงินใหแ้ก่ผูกู้ย้ืม 
   (4)  แจง้จ านวนหนีแ้ละสถานะของหนีใ้หผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบ 
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   (5)  รบัช าระหนีเ้งินกู ้ ติดตามทวงถาม  และด าเนินคดีเพื่อบงัคบัช าระหนีเ้งินกู ้
   (6)  จดัท ารายงานการด าเนินการใหกู้ย้ืมเงินเสนอต่อคณะกรรมการ 
   (7)  ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา  39  สญัญาจา้งผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม  ใหม้ีอายุการจา้งตามที่ระบไุวใ้น
สญัญาจา้งแต่ตอ้งไม่เกินคราวละลิบปี 
 มาตรา  40  ผูบ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษาตอ้งปฏิบติัหนา้ที่และตรวจสอบ
ดแูลการใหกู้ย้ืมเงินใหถ้กูตอ้งตามที่ก าหนด 
 มาตรา  41  ในกรณีที่ผูบ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมบริหารหรือจดัการกองทนุ หรือปฏิบติั
หนา้ที่ในลกัษณะที่อาจเป็นเหตใุหเ้สียหายแก่กองทุน  คณะกรรมการ  มีอ  านาจสั่งใหผู้บ้รหิารและ
จดัการเงินใหกู้ย้ืมชีแ้จงขอ้เท็จจรงิหรือแกไ้ข 

มาตรา  42  ผูบ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม  อาจบอกเลิกสญัญาจา้งก่อนครบก าหนดอายุ
สญัญาจา้งได ้ แต่ไม่ว่ากรณีใดตอ้งจา้งเป็นหนงัสือลว่งหนา้ 

มาตรา  43  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ต่อสญัญาจา้ง  หรือมีการบอกเลิกจา้งสญัญาจา้ง
หรือกรณีจ าเป็นอย่างอ่ืนใด  คณะกรรมการอาจคดัเลือกและท าสญัญาจา้งบุคคลใดเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูบ้รหิารแทน 
 

หมวด  4 
การให้กู้ยืมเงินและการช าระหนี้ 

************************** 
 
 มาตรา  44  ก่อนสิน้ปีการศกึษาของแต่ละปี  ใหค้ณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
รฐัมนตรี  ประกาศก าหนดของเขตการใหกู้ย้ืมเงินเพื่อการศกึษา  รวมตลอดทัง้ประเภทวิชา และ
โรงเรียน ท่ีจะใหน้กัเรียนหรือนกัศกึษากูย้ืมเงินเพื่อการศกึษา 
 มาตรา  45  นกัเรียน  หรือนกัศกึษาซึ่งมีสิทธิของกูย้ืมเงินจากกองทุนเพื่อการศกึษา ต้องมี
คณุสมบติัดงันี ้
   (1)  เป็นผูม้ีสญัชาติไทย 
   (2)  เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัยต์ามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด 
   (3)  มีคณุสมบติัอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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 มาตรา  47  คณะกรรมการจะมอบอ านาจใหบ้คุคล  ซึ่งรบัผิดชอบหรือเป็นผูแ้ทนโรงเรียน
เป็นผูอ้นมุติัการใหกู้ย้ืมเงินและลงนามในสญัญากูย้ืมเงินแทนคณะกรรมการก็ได ้
 มาตรา  48  สญัญากูย้ืมเงินใหท้ าเป็นรายปี  หรือรายระยะเวลาที่สัน้หรือยาวกว่านัน้ 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา  49  บรรดาเงินกูย้ืมเพื่อจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน ใหผู้บ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม
เบิกจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน  สถานศกึษาโดยตรง  และใหถื้อว่าเงินที่จ่ายดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของเงิน
กูย้ืมที่ผูกู้เ้งินตอ้งช าระคืน 
 มาตรา  50  หา้มมิใหคิ้ดดอกเบีย้หรือประโยชนอ่ื์นใดจากเงินกูย้ืมในระหว่างที่ผูกู้ย้ืมเงิน
ยงัศกึษาอยู่ 
 มาตรา  51  ใหเ้ป็นหนา้ที่ของโรงเรียน  สถานศึกษา  และสถาบนัการศกึษาที่ผูกู้ย้ืมเงิน
ศกึษาอยู่แจง้ผลการศกึษาใหผู้บ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมทราบทกุสิน้ปีการศกึษา 

 
หมวด  5 

การน าเงนิส่งกองทุน 
************************* 

 
 มาตรา  52  เมื่อผูกู้ย้ืมเงินส าเรจ็การศึกษา  หรือเลิกการศึกษาแลว้  เป็นเวลาสองปี  ผู้
กูย้ืมเงินมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินคืนใหก้บักองทนุตามจ านวนระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนดไวใ้น
ระเบียบคณะกรรมการ 
 มาตรา  53  เมื่อผูกู้ย้ืมเงินส าเรจ็การศึกษาและเขา้ท างานในสถานที่ใด  ผูกู้ย้ืมเงินตอ้ง
แจง้ที่อยู่และสถานที่ท างานนัน้  พรอ้มทัง้จ านวนเงินเดือนหรือค่าจา้งที่ไดร้บัใหผู้บ้รหิารและจดั
การเงินใหกู้ย้ืมทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่เริ่มท างาน 
 มาตรา  54  ผูกู้ย้ืมเงินจะช าระเงินที่กูย้ืมคืนก่อนก าหนดเวลาตามมาตรา 52 หรือเลิก
สญัญากูย้ืมเงินเมื่อใดก็ได ้ โดยจา้งเป็นหนงัสือใหผู้บ้รหิารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมทราบ  หรือ
ภายในก าหนดเวลาที่ท าความตกลงกบัผูบ้รหิารและจดัการเงิน 
 มาตรา  55  ในกรณีดงัต่อไปนี ้กองทนุอาจบอกเลิกสญัญายืมเงินและเรียกเงินกูย้ืมที่ผู ้
กูย้ืมเงินไดร้บัไปแลว้คืนทัง้หมดได ้
   (1)  เมื่อปรากฏในภายหลงัว่า ผูกู้ยื้มไม่มีสิทธิ์กูยื้มเงิน หรือไดม้ีการแจง้ขอ้ความ
ดนัเป็นเท็จในสาระส าคญั 
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   (2)  ผูกู้ย้ืมไม่ปฏิบติัตามสญัญาจา้งหรือขอ้ตกลงที่ใหไ้วก้บักองทนุ 
 มาตรา  36  ในกรณีที่ผูกู้ย้ืมเงินถึงแก่ความตาย  ใหห้นีต้ามสญัญากูย้ืมเงินเป็นอนัระงบั
ไปกรรมการมีอ านาจพิจารณาระงบัการเรียกใหช้ าระหนีต้ามสญัญากูย้ืมเงินได้ 

 
หมวด  6 

การเงนิและการบัญชี 
************************* 

 
 มาตรา  57  ใหก้องทนุยืนรายงานแสดงผลการด าเนินการต่อรฐัมนตรีเป็นรายไดม้า
ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุแต่ละไตรมาส 
 มาตรา  58  ใหก้องทนุจดัท างบการเงิน  สง่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอ้ยย่ีสิบวนั
นบัตัง้แต่วนัสิน้ปีบญัชีทกุปี 
 ปีบญัชีของกองทนุใหถื้อตามปีงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ย  วิธีการงบประมาณ 
 ใหส้  านกังานตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีของกองทนุ  แลว้ท ารายงานผลการ
สอบบญัชีเสนอต่อรฐัมนตรี 
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ภาคผนวก  ข 
 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เร่ือง  ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงนิเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

เร่ือง  ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงนิเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2551 
******************************************** 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(7) และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั จึงขอก าหนดประกาศขอบเขตการใหกู้ย้ืมเพื่อ
การศึกษา ประเภทวิชา โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และ
หลกัสตูรที่จะใหน้กัเรียนหรือนกัศกึษากูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาไวด้งัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 ตอ้งเป็นผูท้ี่มีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อ
การศกึษา เรื่องหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละคณุสมบติัของผูกู้ย้ืมเงิน และ
เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) และนักศึกษา
อุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้ งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภท
อาชีวศกึษา (ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อนปุรญิญา ปรญิญาตรี) 

ข้อ 2. การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2551 ให้กู้ยืมได้ ไม่เกินขอบเขตของแต่ละ
รายการทีก่ าหนดไว้ ดงันี ้

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับ
การศึกษา  
บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 12,000 26,000 
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 15,000 36,000 
3.ปวท./ปวส. 
3.1  พานิชยกรรมหรือบรหิารธุรกิจ 

ศิลปหตัถกรรมหรือหรือศิลปกรรม 
เกษตรศาสตร ์คหกรรมหรือ คหกรรม
ศาสตร ์และอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

 
25,000 

 
 
 

 
24,000 

 
 
 

 
49,000 
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับ
การศึกษา  
บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ 
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

3.ปวท./ปวส. (ต่อ) 
3.2  ช่างอตุสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทศัน
ศาสตร ์

 
30,000 

 
24,000 

 
54,000 

4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
4.1  สงัคมศาสตร ์ศิลปะศาสตร ์มนษุยศาสตร ์

ศกึษาศาสตร ์
4.2  ศิลปกรรมศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์
4.3  วิศวกรรมศาสตร ์วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
4.4 เกษตรศาสตร ์
4.5 สาธารณสขุศาสตร ์พยาบาลศาสตร ์              

เภสชัศาสตร ์
4.6 แพทศาสตร ์สตัวแพทยศาสตร ์                      

ทนัตแพทยศาสตร ์

 
60,000 
60,000 
70,000 
70,000 
80,000 

             
150,000 

 

 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 
24,000 

 

 
84,000 
84,000 
94,000 
94,000 

   
104,000 

   
174,000 

 

 
ขอ้ 3. เงินกูย้ืมเพื่อการศกึษาใหจ้่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

          3.1 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวเนื่องกบัการศกึษาซึ่งหมายถึง 
                    3.1.1 ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่
จ่ายตามภาคหรือปีการศกึษาที่สถานศกึษาเรียกเก็บ 
 3.1.2 ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการศึกษา ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
นอกเหนือจาก ขอ้3.1.1 
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3.2 เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่ง
หมายถึงค่าที่พักและค่าใชจ้่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็นการใหกู้้เต็มตามวงเงินที่
ก าหนดไวใ้นแต่ละรายและในแต่ละระดบัชัน้การศึกษา 

 
ข้อ 4. การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ให้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาว่า
ดว้ย การด าเนินงาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการกูย้ืมเงินกองทุนใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 และ
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2547 

 
ขอ้ 5. นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้กู้ยืมในส่วนของค่า

เลา่เรียน ดงันี ้
5.1 นัก เรียน  นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ ในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ซึ่ ง เป็น

สถาบนัการศึกษาของรฐั ไม่อนุมติัใหกู้ย้ืม เวน้แต่ค่าบ ารุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
อ่ืน เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาที่สถานศกึษาเรียกเก็บ 

5.2 นัก เรียน  นักศึกษาที่ ศึกษาอยู่ ในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ซึ่ ง เป็น
สถาบันการศึกษาของเอกชน ไม่อนุมัติใหกู้ย้ืมตามอัตราที่รฐัอุดหนุน แต่อนุมัติใหกู้ย้ืมไดใ้นส่วน
ของค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ตอ้งไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามประกาศ
ของส านกับรหิารงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 

5.3 นกัเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ที่จดัการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ไดส้งักดักระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ไดข้อรบัเงิน
อดุหนนุค่าใชจ้่ายรายบคุคลจากรฐั อนุมติัใหกู้ย้ืมค่าเล่าเรียนไดต้ามความเป็นจรงิ โดยเมื่อรวมกบั
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการศกึษาแลว้ตอ้งไม่เกินขอบเขตที่ก าหนด 

 
                                            ประกาศ ณ วนัที่   31  มีนาคม    พ.ศ.   2551 
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แบบส ารวจค่าใช้จ่ายของนักศึกษากองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
ค าชีแ้จง 
 

1. แบบส ารวจค่าใชจ้่ายฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพื่อการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการใหกู้้ยืม
เงินกองทนุเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม  

2. ค าตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการพิจารณาใหกู้้ยืมใดๆ ทั้งสิน้ ผูศ้ึกษาจะเก็บไวเ้ป็น
ความลบัและน าเสนอขอ้มลูในภาพรวม จึงไม่กระทบกระเทือนต่อตวัท่านทางตรงและ
ทางออ้ม 

3. แบบส ารวจฉบบันี ้มีทัง้หมด 3 สว่น ประกอบดว้ย 
สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของนกัศกึษา 
สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายของนกัศกึษา 
สว่นที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรวงเงินใหกู้ย้ืม 
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ส่วนที ่1 
 

ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาผู้กู ้
 

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หรือเติมขอ้ความหรือตวัเลขลงในช่องว่าง 
 
1. เพศ               ชาย            หญิง 

 
2. คณะ 
  ครุศาสตร ์                วิทยาการจดัการ  
  มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์    เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    เทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
 

3. ระดบัชัน้ปีที่ก าลงัศกึษาในปีการศึกษา  2551 
  ชัน้ปีที่  1                                           ชัน้ปีที่ 3 
  ชัน้ปีที่  2                                           ชัน้ปีที่ 4 - 5  
 

4. ท่านไดร้บัการอปุการะทางการเงินจากแหลง่ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  บิดา    เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
  มารดา    เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
  ผูป้กครอง/ญาติ   เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
  ท างานพิเศษ   เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
  ทนุการศกึษา   เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)   เป็นเงิน ………………………บาท/เดือน 
 

5. เหตผุลที่นกัศกึษากูย้ืมเงินเพื่อการศกึษา 
  ครอบครวัยากจน/รายไดต้ ่า    อยากมีเงินไวใ้ชเ้อง 
  เพื่อนชวน      อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….. 
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

 

ค าชีแ้จง  โปรดใสเ่ครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  และเติมตวัเลขประมาณการค่าใชจ้่าย                             
ตามความเป็นจรงิลงในช่องว่าง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 

1. ค่าลงทะเบียนเรียน 
 1.1  ค่าลงทะเบียน            เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 1.2 ค่าปรบักรณีลงทะเบียนลา่ชา้          เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 

 

2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นต่อการศึกษา 
 2.1 ค่าหนงัสือเรียน เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.2 ค่าอปุกรณก์ารเรียน เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.3 ค่าจดัท ารายงาน เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.4 ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.5 ค่าจดักิจกรรมในมหาวิทยาลยั เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.6 ค่าชดุนกัศึกษา (เสือ้ผา้,รองเทา้) เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 
 2.7 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………… เป็นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน 

 

3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีพ  
 3.1 ค่าเช่าที่พกั/ค่าน า้/ค่าไฟ   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.2 ค่าอาหาร    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.3 ค่าพาหนะ/ น า้มนัรถ   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.4 ค่าสบู่/ครีมอาบน า้   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.5 ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.6 ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.7 ค่ารกัษาพยาบาล   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.8 ค่าเสือ้ผา้ (นอกเหนือชดุนกัศกึษา ) เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.9 ค่าซกัผา้/ค่าผงซกัฟอก   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.10 ค่าตดัผม    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 3.11 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………….. เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
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4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ 
 4.1 ค่าโทรศพัทม์ือถือ (ซือ้/ซ่อม/อปุกรณเ์สรมิ) เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.2 ค่าโทรศพัท/์บตัรเติมเงิน   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.3 ค่าท าผม/เสรมิสวยต่างๆ   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 

     (ท าเล็บ/ต่อผม/ท าสีผม) 
 4.4 ค่าเครื่องส าอาง    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.5 ค่ากระเป๋าถือ/กระเป๋าสตางค ์  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.6 ค่าของขวญัที่ระลกึ   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.7 ค่าเครื่องประดบั    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.8 ค่าท าบญุ/บรจิาคเงิน-สิ่งของ  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 4.9 อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………….. เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 

 

5.  ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิงและพักผ่อน 
 5.1 ค่าชมภาพยนตร ์   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.2 ค่าเช่า VCD DVD   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.3 ค่าเช่าหนงัสือ    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.4 ค่าไปเที่ยวฟังเพลง / ดคูอนเสิรต์  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.5 ค่าฟิตเนส/ออกก าลงักาย   เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.6 ค่าอาหารฟาสตฟ์ดู/ขนมขบเคีย้ว  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.7 ค่าใชจ้่ายไปเที่ยวสถานบนัเทิง  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 

      (ผบั/บาร/์คาราโอเกะ) 
 5.8 ค่าใชจ้่ายไปเที่ยวพกัผ่อนต่างจงัหวดั เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.9 ค่าใชจ้่ายการเลน่พนนั/ซือ้สลากกินแบ่งฯ เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.10 ค่าบหุรี่    เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.11 ค่าเบียร ์สรุา เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์ เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.12 ค่าอินเตอรเ์น็ต/เกมออนไลน ์  เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.13 ค่าคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณเ์สรมิ เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
 5.14 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………….. เป็นเงิน …………………บาท/เดือน 
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ตอนที ่3 
 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืม 
 

1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเน่ืองกับ

การศึกษา 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ความคิดเหน็เกี่ยวกับการจัดสรรจ านวนเงนิให้กู้ยืม ค่าครองชีพ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 


