รายงานการวิจยั

เรื่อง
การติดตามผลการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์

งานวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
งานวิจัยนีไ้ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

ก

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การติดตามผลการให้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ผูว้ ิจยั นางสาวสิรลิ กั ษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
การวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามผลการให้ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บู ล สงคราม ครั้ง นี ้ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ ติ ด ตามผลการใช้จ่ า ยเงิ น กู้ข อง
นักศึกษา ที่ได้รบั จัดสรรให้กยู้ ืม ปี การศึกษา 2551 กาหนดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 จากนักศึกษาที่
ได้รบั การจัดสรรให้กูย้ ืม ประเภทผูก้ ูร้ ายเก่า ทุกชัน้ ปี ที่ศึกษาภาคปกติ ปี ก ารศึกษา 2551 โดยใช้
แบบสารวจค่าใช้จ่าย แบ่งเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและ
พักผ่อน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า
1. ค่าใช้จ่ายที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ มีค่าเฉลี่ย/คน/ปี เป็ นเงิน 72,419.76 บาท
2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและ
พักผ่อน มีค่าเฉลี่ย/คน/ปี เป็ นเงิน 11,681.16 บาท
3. กรอบวงเงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลัย จัด สรรให้กู้ยื ม ประเภทผู้กู้รายเก่ า ระดับ อุด มศึ ก ษา
เป็ น เงิ น 42,000 บาท ไม่ เพี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ย/คน/ปี ข องนัก ศึ ก ษา ซึ่ง นัก ศึ ก ษา
ส่วนใหญ่ จ ะต้อ งขอรับ การอุป การะทางการเงิ น จาก ผู้ป กครอง หรือ ญาติ พ่ี น้อ ง
ทางานหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่ า) หรือ
ใช้วิธีประหยัดจึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ข

คานา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ พิ บูลสงคราม เป็ น สถานศึกษาที่ ผลิต บัณ ฑิ ตในหลากหลายวิช า
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา เป็ นบริการด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้จดั สรรให้นกั ศึกษาได้กยู้ ืม
เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2540 เป็ นต้นมา และเป็ นช่องทางหนึ่งในการ
ส่งเสริมการศึกษาให้นกั ศึกษาได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
รายงานวิจยั ฉบับนี ้ ผูว้ ิจยั ศึกษาเกี่ยวกับการติดตามผลการให้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการให้บริการกับนักศึกษาต่อไปในอนาคต
สิรลิ กั ษณ์ วงศ์ประสิทธิ์

ค

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาวิ จัย เรื่อ ง การติ ด ตามผลการให้กู้ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รบั ความอนุเคราะห์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่สนับสนุนทุนวิจยั จนทาให้การวิจยั สามรถดาเนินการเสร็จสิน้ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
นอกจากนี ้ ผู้วิจัย ขอขอบคุณ คุณ เพ็ ญ ศรี มี พ ยุง ผู้อานวยการกองพัฒ นานักศึกษา
ที่เป็ นที่ปรึกษาให้คาแนะนา และปรับแต่งจนงานวิจยั สาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี
สิรลิ กั ษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาของการวิจัย
สืบเนื่องจากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลายประการในระบบการศึ ก ษาไทย
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในกฎหมายดังกล่าว ได้แก่
1) การให้สิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี
ที่รฐั ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หมวด 2 มาตรา 10)
2) การกาหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็ น 9 ปี (หมวด 3 มาตรา 17) และ
3) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (หมวด 4 มาตรา 22)
เพื่อตอบสนองตอบต่อแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น และนาไปสู่แนวคิดการจัด
การศึกษาโดยอาศัยกลไกตลาด โดยรัฐต้องปฏิรูปแนวการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาผ่าน
อุป ทาน (Supply Side of Education) ให้น้อ ยลง และเพิ่ ม การอุด หนุ น ผ่ า นอุป สงค์ (Demand
Side of Education) ให้ม ากขึน้ ด้วยการลดเงิ นอุด หนุนที่ รฐั จัด สรรให้กับ สถานศึก ษา อุป กรณ์
การศึกษา ครูและอาจารย์ และเพิ่มเงินอุดหนุนที่ให้กบั นักเรียน นักศึกษาแทน โดยให้ในรูปคูปอง
การศึ ก ษา หรือ ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว หรือ ทุ น การศึ ก ษา ให้แ ก่ ผู้เรีย นรายบุ ค คล เป็ น ต้น รู ป แบบ
การศึกษาที่ให้เงินอุดหนุนผ่านตัวผูเ้ รียน (Demand Side of Education) เป็ นการจัดการศึกษาที่
อาศัยกลไกตลาด สถานศึกษาใดที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากจานวนนักเรียนที่เพิ่มจานวนมากขึน้ ในสถานศึกษานัน้ ระบบการอุดหนุน
การศึกษาในรูปแบบใหม่นีน้ ักเรียนเป็ นผูเ้ ลือกสถานศึกษา จึงทาให้สถานศึกษาต้องแข่งขันกันทัง้
ในด้านคุณ ภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อันนาไปสู่การจัดสรรทรัพ ยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 (2) กาหนดให้
รัฐ จัด สรรทุ น การศึ ก ษาในรู ป ของกองทุ น กู้ยื ม ให้แ ก่ ผู้เรีย นที่ ม าจากครอบครัว ที่ มี รายได้น้อ ย
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากกฎหมายดังกล่าว
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุ งบทบาทของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.)
การเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษาที่มีต่อกองทุนฯ ที่สาคัญ ได้แก่
ประการที่หนึ่ ง การกาหนดสิทธิและโอกาสเสมอกันของบุคคลในการรับการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี ที่รฐั ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย (มาตรา
10) และให้รฐั จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็ นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผเู้ รียนการศึกษาภาค
บังคับ และการศึกษาขั้น พืน้ ฐานที่จัดโดยรัฐ และเอกชนให้เท่าเที ยมกัน (มาตรา 60 (1)) ทาให้
ผูเ้ รียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปี ไม่ตอ้ งกูย้ ืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญ ญั ติ ดัง กล่ า วได้ก าหนดให้นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การศึ ก ษาขั้น พื ้น ฐานโดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งในที่นีห้ มายถึงค่าเล่าเรียนเท่านั้น แต่ส าหรับนักเรียนที่ยากจนมาก ๆ การที่จะให้
โอกาสในการรับการศึกษานัน้ นอกจากค่าเล่าเรียนแล้ว รัฐจาเป็ นต้องให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ด้วย เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าแบบเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าอาหาร เป็ นต้น ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในส่วนนีอ้ าจจาเป็ นที่รฐั จะต้องให้ทนุ การศึกษาเพิ่มเติมตามความจาเป็ น เพื่อให้โอกาสกับนักเรียน
ที่ยากจน และต้องตรวจสอบได้ว่านักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์จริงหรือไม่
ประการที่ ส อง ส าหรับ การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาหรือ เที ย บเท่ า แม้ว่ารัฐ ไม่ ต้อ งจัด
การศึกษาให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่รฐั มีหน้าที่จัดการศึกษาให้ผูเ้ รียนได้สามารถเรียนเต็มตาม
ศักยภาพ การนาแนวคิดการเพิ่มการอุดหนุนเพื่อการศึกษาผ่านอุปสงค์ และลดการอุดหนุนเพื่อ
การศึ ก ษาผ่ า นอุป ทานในการปฏิ รูป การศึ ก ษา จะส่ง ผลให้ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ผู้เรีย นต้อ งแบกรับ ใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเที ยบเท่ าสูงขึน้ ขณะเดีย วกันก็เพิ่ ม จานวนนักเรียน นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการทุนการศึกษาและทุนให้กยู้ ืมเพื่อ การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากขึน้ ซึ่งโดยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 60
(2) รัฐมีหน้าที่จดั สรรเงินทุนกูย้ ืมแก่ผเู้ รียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย ตามความเหมาะสม
และความจาเป็ นให้อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผูเ้ รียนที่ขาดทุนทรัพ ย์ได้เรียนอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ (สมชัย ฤชุพนั ธุ์ และ ชลธาร วิศรุตวงศ์, 2544 : 8)
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กองทุนเงิ นให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ก่อตั้งขึน้ ตามมติคณะรัฐ มนตรีเมื่ อวันที่ 28 มี นาคม
2538 โดยเริ่มให้กยู้ ืมในปี การศึกษา 2539 เป็ นต้นมา บนพืน้ ฐานของหลักการ (กองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา, 2544 : 1)
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ แก่ผูท้ ่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา อันมีส่วนสาคัญในการยกฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชน และเป็ น
การสนองต่อนโยบายการกระจายรายได้
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาทางด้ า นอุ ป สงค์ โดยการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ตัง้ แต่
ปี การศึกษา 2540 จนถึงปั จจุบันมีนักศึกษาที่ม หาวิทยาลัยจัดสรรให้กู้ยืม แล้ว 11 ปี การศึกษา
ค่าเฉลี่ย 3,070 คน/ปี โดยให้กู้ยืมส าหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพ ย์ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยแบ่งเป็ นค่าใช้จ่าย 3 ส่วน คือ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่า
ครองชี พ กระบวนการที่ม หาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ เป็ น อย่างมาก ได้แก่ การพิ จ ารณาให้
นักศึกษากูย้ ืม แต่ยงั ไม่มีการติดตามนักศึกษาที่จะนาเงินกูย้ ืมไปใช้อย่างแท้จริง ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะ
ศึกษาในประเด็นของการติดตามผลการน าเงิน กู้ยืม ไปใช้จ่ายในชี วิตประจาวันว่านักศึกษาได้
น าไปใช้อย่ างไร ตรงตามวัต ถุป ระสงค์ห รือ ไม่ และเงิ น กู้ส ามารถบรรเทาความเดื อ ดร้อ นข อง
นักศึกษายากจนในประเด็นใดบ้าง ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาจัดสรรเงิน
ให้กสู้ าหรับนักศึกษาในปี ต่อๆ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อติดตามผลการให้กู้ยืม เงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบลู สงคราม
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ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1) มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินให้กยู้ ืมแก่นกั ศึกษาได้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
2) นักศึกษาเกิดจิตสานึกในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
3) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนฯ สามารถนาผลไปพิจารณาจัดสรรให้นกั ศึกษา
ได้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบนั
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร นัก ศึก ษากองทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บูล
สงคราม ประเภทผูก้ รู้ ายเก่า ชัน้ ปี ท่ี 1 – 5 จานวน 2,979 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 ได้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 297
คน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษา หมายถึ ง กองทุ น ที่ รัฐ บาลจั ด ตั้ ง ขึ ้น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้กยู้ ืมเพื่อเป็ นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นใน
การครองชีพระหว่างการศึกษา
2. กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาภาคปกติ ที่ได้รบั การอนุมตั ิให้กยู้ ืมเงินกองทุน ประเภทผูก้ ู้
รายเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ปี การศึกษา 2551
4. ผูก้ ู้ยืมรายเก่า หมายถึง นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และเคยกูย้ ืมเงินกองทุนมา
ก่อนไม่ว่าจะเคยกูย้ ืมเงินจากสถานศึกษาอื่น หรือ กูย้ ืมระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม
5. ค่าลงทะเบียนเรียน หมายถึง ค่าหน่วยกิต ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ค่าบารุ งการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และค่าปรับที่เกิดจากการชาระค่าเล่าเรียนล่าช้ากว่ากาหนดการลงทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย
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6. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาจาเป็ นจะต้องใช้จ่ายเพื่อ
สาหรับการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ เอกสารตารา อุปกรณ์การเรียน การทารายงาน เป็ นต้น
7. ค่าใช้จ่ ายที่ จาเป็ น ต่อการดารงชี พ หมายถึง ค่าใช้จ่ ายที่ นักศึกษาจะต้องใช้ส าหรับ
ดารงชีพระหว่างศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร ค่านา้ ค่าไฟ ค่าพาหนะเดินทาง เป็ นต้น
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาใช้จ่ายทั่วไป ที่นอกเหนือจาก
การดารงชีพ
9. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาใช้จ่ายเพื่อความ
บันเทิงและพักผ่อนทั่วไป
10. ค่าเล่าเรียน ได้แก่ ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่าย
ตามภาค หรือปี การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
11. ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ส ถานศึ ก ษาเรี ย กเก็ บ
นอกเหนือจาก ข้อ 10.
12. ค่าครองชีพ ได้แก่ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา โดยเป็ นการให้กูเ้ ต็ม
ตามวงเงินที่กาหนดไว้ให้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับชัน้ การศึกษา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอสาระต่างๆ ตามลาดับคือ
1. ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการกูย้ ืมเงิน
1.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน
2.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
2. กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
2.1 ความเป็ นมาของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
2.3 คุณสมบัติของผูก้ ยู้ ืมกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
2.4 ขอบเขตการให้กยู้ ืมเงิน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2551
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน
1.1 ทฤษฎี ค วามต้ อ งการถื อ เงิน (Liquidity Preference Theory) โดยจะพิ จ ารณา
เฉพาะความต้องการถือเงินที่มีความสัมพันธ์กับระดับรายได้เท่านัน้ ซึ่งกล่าวว่าบุคคลจะมีความ
ปรารถนาในการถือเงินสืบเนื่องด้วยจุดประสงค์หรือเหตุผล 3 ประการ ได้แก่
1) ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ ายใช้สอย (Transaction Demand for Money)
ทั้งนีเ้ กิดจากความจ าเป็ นที่บุคคลในสังคม หรือในระบบเศรษฐกิจ จะต้องการถื อเงินสดเพื่อให้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ซึ่งความต้องการถือเงินเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนี ้
จะมากน้อยเพียงใดก็ขึน้ อยู่กับรายได้ของแต่ละบุคคล ทัง้ นีก้ ็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาประกอบใน
การกาหนดความต้องการถือเงิน เช่น ระดับมาตรฐานค่าครองชีพ ความถี่ของระยะเวลาที่ได้รบั
รายได้ด้ว ย ซึ่ง ความสัม พัน ธ์ระหว่ า งอุป สงค์ข องเงิ น เพื่ อ การจับ จ่ า ยใช้ส อย กับ ระดับ รายได้
ประชาชาตินนั้ มีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ยิ่งมีรายได้มากขึน้ เท่าไรก็
จะมีความต้องการในการจับจ่ายใช้จ่ายมากขึน้ ไปด้วย
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2) ความต้อ งการถื อ เงิ น เพื่ อ เหตุฉุ ก เฉิ น (Precautionary Demand for Money)
เกิดจากความจาเป็ นที่บุคคลในสังคม หรือในระบบเศรษฐกิจจะต้องการถือเงินสดเพื่อสาหรับใน
กรณี ท่ี เกิ ด เหตุฉุก เฉิ น เช่ น เจ็ บ ป่ วย อุบัติ เหตุท่ี ไม่ ค าดคิด เป็ น ต้น ซึ่ง ในความต้องการถื อเงิ น
ประเภทนีก้ ็จะมี ความสัมพันธ์กับรายได้ของแต่ละบุคคลเช่นเดียวกัน ความสัม พันธ์เหมื อนกับ
ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย
3) ความต้องการถือเงินเพื่ อเก็งกาไร (Speculative Demand for Money) ซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับรายได้
1.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีนีม้ ีความเชื่อว่า มนุษย์ทกุ คนจะมีความ
ต้องการในการแสวงหาสิ่ ง แปลก ๆ ใหม่ ๆ และมี ก ารพัฒ นาต่ อ ไปเรื่อ ย ๆ แม้ว่าบุ ค คลอื่ น จะ
มองเห็นหรือไม่ก็ตาม มาสโลว์มีความเห็นว่า ชีวิตของบุคคลจะต้องการตอบสนองความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐานเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองความต้องการขัน้ อื่น ๆ ที่สงู ขึน้
ลักษณะความต้องการตามหลักการของมาสโลว์ สามารถอธิบายได้ดงั นี ้
ขั้ น ที่ 1 ความต้ อ งการทางด้ า นสรี ร ะ (Basis Physiological needs/Stimulation
needs ) เป็ นความต้องการทางด้านการดารงชีวิตอยู่ได้ เช่น อาหาร นา้ อากาศ และอุณหภูมิ
ขั้น ที่ 2 ความต้ อ งการความปลอดภั ย และความมั่ น คง (Safety and Security
needs) รวมทัง้ การกระทาต่าง ๆ เพื่อให้ห่างไกลจากอันตราย หรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
ขั้น ที่ 3 ความต้องการความรักและเป็ นที่ ยอมรับของกลุ่ม (Love and Belonging
needs) โดยปกติมักจะมีการทางานร่วมกัน ไม่มีใครมีชี วิตหรือทางานอย่างโดดเดี่ยว จาเป็ นต้อง
อยู่เป็ นกลุ่ม ดังนัน้ บุคคลจึงมีความต้องการความรักและต้องการเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ครอบครัว กลุม่ สังคม กลุม่ ในการทางาน
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการที่จะได้รบั การยกย่องจากผูอ้ ่ืน (Self-Esteem needs) ลักษณะ
ความต้องการที่จะให้ผูอ้ ่ืนมายกย่องตนนีเ้ ป็ นความปรารถนาของบุคคลที่ทาให้เกิดพฤติกรรมต่าง
ๆ ขึน้ ได้เป็ นอันมาก เช่น บางคนมีการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเกินฐานะของตนเองเพื่อให้บุคคลอื่ นยกย่อง
ตน
ขั้น ที่ 5 ความต้อ งการที่ จ ะบรรลุถึ ง ความต้อ งการของตนเองอย่ า งแท้จ ริง (Self
Actualization) เป็ นความต้องการสูงสุดของบุคคลที่พยายามกระทาสิ่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
และความสามารถของตนเอง เช่น ครูสอนหนังสืออย่างไม่น่าเบื่อ สอนด้วยความสุขสบายใจ

8
2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.1 ความเป็ นมาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุ น เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาจัด ตั้ง ขึ น้ ตามมติ ค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 16
มกราคม พ.ศ. 2539 ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 อยู่ใน
กากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยดาเนินการในลักษณะเป็ นเงินทุนหมุนเวียน มีวตั ถุประสงค์
ในการจัดตัง้ (กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา, 2549 : 8) ดังนี ้
1) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กูย้ ืม
ส าหรับ การศึก ษาในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย(สายสามัญ และอาชี ว ศึก ษา) จนถึ ง ระดับ
ปริญญาตรี
2) สนับสนุนและเร่งดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสาคัญของกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา และเพื่อ
ความเหมาะสมในการดาเนินงานจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยกาหนดให้
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็ นนิติบุคคล
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. คณะกรรมการกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย กากับ
ดูแ ลกิ จ การกองทุ น ฯ ให้เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานกิ จ การ
กองทุนฯประเมินและวิเคราะห์ความต้องการกูย้ ืมเงินของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนทัง้ ในปั จจุบนั
และอนาคต และเสนอแนะต่ อรัฐ มนตรีเพื่ อเสนอของบประมาณสมทบกองทุนจัดท ารายงาน
ประจาปี เพื่อเผยแพร่การดาเนินงานของกองทุนฯ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ พิจารณางบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี ส าหรับ การดาเนิ นการและบริห ารกองทุนฯ พิ จ ารณาจัดสรรเงิน ให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาดาเนินการคัดเลือก ทาสัญญาจ้าง/เลิกจ้างผูจ้ ัดการ และผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้
กูย้ ืม (ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการฯ
มอบหมาย และอื่นๆ
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2. คณะอนุกรรมการเพื่อประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทาหน้าที่
กลั่นกรองเรื่องต่างๆก่อนนาเสนอเป็ นระเบี ยบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปั ญหาในการดาเนินงานกองทุนและ
ดาเนินการอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการฯ มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็ นประธานฯ และ
ผูจ้ ดั การกองทุนฯ เป็ นเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการการตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจสอบการบริหารและจัดการทุนให้
กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ทั้ง ภายในกองทุ น ฯ สถานศึ ก ษา นัก เรีย น และธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) โดยทาการสอบทานทั้งระบบบัญ ชี นโยบายบัญ ชี กระบวนการและการจัดทาบัญ ชี
ระบบการบริหารจัดการสานักงานกองทุน และการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4. สานักงานกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา จัดตัง้ ขึน้ ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มาตรา (5) และ (6) กองทุนฯ มีฐานะเป็ นนิติบุคคล สานักงาน
กองทุน ฯ มี ผู้จัดการกองทุน เป็ น ผู้บ ริหาร ท าหน้าที่บ ริหารจัดการเงินให้กู้ยืม ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามอบหมาย อานวยความสะดวก และประสานงาน
ระหว่างผูก้ ู้ สถานศึกษา กระทรวงต่างๆ และธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์
จัด ท าข้อ มูล ผู้กู้ยื ม เงิ น วิเคราะห์ข้อ มูล เงิ น กู้ยื ม ที่ เก็ บ โดยธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน)
(ผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม) เพื่อให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะ และใช้ขอ้ มูลในการบริหารจัดการ
และกากับเงินกูย้ ืม
5. คณะอนุก รรมการบัญ ชี จ่ ายที่ ห นึ่ ง ท าหน้าที่ เสนอแนะและให้ค าปรึก ษาแก่
คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 18 ด้านการวางหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ ขอบเขต และระเบียบการ
ให้กู้ยื ม ให้กับ สถานศึก ษาในสัง กัด ควบคุม หรือ ก ากับ ดูแ ลของกระทรวงศึก ษาธิ ก าร (MOE :
Ministry of Education) ทัง้ นีภ้ ายใต้กรอบที่คณะกรรมการฯ กาหนด กากับดูแลและติดตามการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้บ ริห ารและจัด การเงิ น ให้กู้ยื ม เฉพาะส่ว นที่ เกี่ ย วกับ บั ญ ชี จ่ ายที่ ห นึ่ ง และ
ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย
6. คณะอนุ ก รรมการบัญ ชี จ่ า ยที่ ส อง ท าหน้า ที่ เสนอแนะและให้ค าปรึก ษาแก่
คณะกรรมการฯ ตามมาตรา 18 ในการวางหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขอบเขต และระเบียบการให้
กูย้ ืมให้กับสถานศึกษาในสังกัด ควบคุมหรือกากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย (MUA : Ministry
of University Affairs) ทัง้ นีภ้ ายใต้กรอบที่คณะกรรมการฯกาหนด กากับ ดูแล และติดตามการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืม เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีจ่ายที่สอง และปฏิบตั ิ
หน้าที่อ่นื ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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7. ผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา คณะกรรมการจ้างบุคคลเพื่อทา
หน้าที่รบั ผิ ดชอบเป็ นผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยปั จ จุบันคณะกรรมการฯได้เลือกจ้าง
ธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กูย้ ืม มีหน้าที่รบั ผิดชอบ ดังนี ้
ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบถึงนโยบาย ระเบียบ และวิธีการ
กูย้ ืมเงินกองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญากูย้ ืมที่สถานศึกษาจัดส่ง บันทึกข้อมูลของผู้
กูล้ งระบบคอมพิวเตอร์ จัดเก็บสัญญาและเอกสารสาคัญ อานวยความสะดวกในการดาเนินการ
กู้ยื ม เงิ น ให้บ ริก ารจ่ ายเงิ น จัด ส่ง เงิ น ให้ผู้กู้ แจ้ง จ านวนหนี ้ให้ผู้เกี่ ย วข้อ งทราบ รับ ช าระหนี ้
ติดตามทวงหนี ้ และดาเนินคดีเพื่อบังคับชาระหนีเ้ งินกู้ จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานส่ง
กองทุนฯและสถานศึกษาเป็ นประจา เก็บและส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการฯ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ที่คณะกรรมการมอบหมายฯ
8. สถานศึกษา มี ค ณะกรรมการฯประจาสถานศึกษา ท าหน้าที่กาหนดเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การให้กยู้ ืมเงินอย่างละเอียด รับสมัครผูข้ อรับทุนกูย้ ืม คัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติ
และหลักฐานผูข้ อกูย้ ืม กาหนดวงเงินให้กยู้ ืม พร้อมอนุมัติการให้กยู้ ืม ประกาศหรือแจ้งผลรายชื่อ
ผูม้ ี สิทธิกู้ยืมแก่ผูก้ ู้ยืม คณะอนุกรรมการฯ และธนาคารกรุ งไทย จากัด(มหาชน) ทราบ จัดทา
สัญญากูย้ ืมเงินและหนังสือคา้ ประกัน ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาการกูย้ ืม และจัดส่งให้
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) จัดทาและเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้กูย้ ืมเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและติดตามผลการกูย้ ืมเงิน แจ้งผลการศึกษาให้สานักงานกองทุนฯทราบ
ทุกสิน้ ปี การศึกษา ทัง้ นีส้ านักงานกองทุนฯได้จัดทาเอกสารแสดงอานาจหน้าที่ของสถานศึกษา
และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับกองทุนฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิดว้ ย (สมชัย
ฤชุพนั ธุ์ และคณะ, 2544 : 12)
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8.3 คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุน
ผูก้ ยู้ ืมเงินต้องมีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2541 และประกาศคณะกรรมการฯ เรื่ อ งหลัก เกณฑ์เกี่ ย วกับ การเป็ น ผู้
ขาดแคลนทุ น ทรัพ ย์และคุณ สมบัติ ของผู้กู้ยื ม เงิน (กองทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึก ษา, 2551 :
http://www.studentloan.or.th/dmdocuments/slf_50/qualify.pdf)
1) เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
2) เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวของผูก้ ูย้ ืมไม่เกินจานวน 150,000
บาทต่อปี
3) เป็ นผูท้ ่มี ีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
4) เป็ น ผู้ท่ี มี ค วามประพฤติดี ไม่ ฝ่ าฝื น ระเบี ยบข้อบังคับ ของสถาบัน การศึกษาขั้น
ร้ายแรง หรือไม่เป็ นผูท้ ่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ
ดื่มสุราเป็ นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็ นอาจิณ เป็ นต้น
5) เป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกากับ ดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
6) ไม่เคยเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
7) ไม่เป็ นผูท้ ่ที างานประจาในระหว่างการศึกษา
8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
9) ไม่เป็ นหรือเคยได้รบั โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10) ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
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8.4 ขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2551
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืม เพื่อการศึกษา ประกาศกาหนดขอบเขตการให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา สาหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกยู้ ืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2541 และ ต้อ งเป็ นผู้มี คุ ณ สมบั ติ ข องผู้กู้ยื ม เงิ น ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
(อนุปริญ ญา ปริญ ญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ตามระดับการศึกษา/สาขาวิช า โดยไม่ เกิน
ขอบเขตของแต่ละรายการที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตการให้กยู้ ืมเงิน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2551
ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
ค่าครองชีพ
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
เกี่ยวเนื่อง
บาท/ราย/ปี
กับการศึกษา
บาท/ราย/ปี
1. สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์มนุษยศาสตร์
60,000
24,000
ศึกษาศาสตร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
60,000
24,000
3. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
70,000
24,000
เทคโนโลยี
4. เกษตรศาสตร์
70,000
24,000
5. สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
80,000
24,000
เภสัชศาสตร์
6. แพทศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
150,000
24,000
ทันตแพทยศาสตร์

รวม
บาท/ราย/ปี
84,000
84,000
94,000
94,000
104,000
174,000

การจัดสรรเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
1) เงินกูย้ ืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาซึ่ง หมายถึง
- ค่าเล่าเรียน ค่าบารุ งการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จ่ายตาม
ภาคหรือปี การศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
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- ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส ถานศึ ก ษาเรี ย กเก็ บ
นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน
2) เงินกูย้ ืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ผูก้ ูย้ ืม ได้แก่ ค่าครองชีพ ซึ่งหมายถึง
ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็ นการให้กเู้ ต็มตามวงเงินที่กาหนดไว้ใน
แต่ละรายและในแต่ละระดับชัน้ การศึกษา

3. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
จรัส สุ ว รรณเวลา และคณ ะ (2541 : 75) ได้ ศึ ก ษาค่ า ใช้จ่ า ยหั ว นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ 21 มหาวิ ท ยาลัย ผลการวิ เคราะห์ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ หั ว ของนั ก ศึ ก ษาเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชา / คณะเดียวกัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมาก
บ้างน้อยบ้างคละเคล้ากันไปทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะสาเหตุประการสาคัญ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าขนาดของ
งบประมาณที่ จั ด สรรไปในหมวดเงิ น เดื อ นและค่ า จ้า งประจ าของมหาวิ ท ยาลั ย เก่ า และ
มหาวิ ท ยาลั ย ใหม่ มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ ท าให้ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ หั ว ในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยในบางสาขาวิชา มีความแตกต่างกันสูง นอกจากนีข้ นาดของงบประมาณดาเนินการ
ของมหาวิท ยาลัยเก่าก็มี สัด ส่วนสูง กว่ามหาวิทยาลัย ที่ เพิ่ ง ก่อ ตั้ง ได้ไม่ น านนัก ดังนั้น สัด ส่วน
รายจ่ายเมื่อรวมเงินเดือนและงบดาเนินการอื่น ๆ เข้าไปจึงส่งผลกระทบต่อหัวของคณะ สาขาวิช า
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ทาการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่ง มี ม หาวิ ท ยาลัย ซึ่ง มี ก ารเรีย นการสอนในสาขาวิ ช าวิศ วกรรมศาสตร์ จ านวน 16 แห่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
ประสานมิ ต ร มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย อุบ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิชาที่จัดรวมไว้
ในกลุ่มนีป้ ระกอบด้วย 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมการเกษตร ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายจริง
เฉลี่ยต่อหัวของนักศึกษาซึ่งได้แก่ จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจริงของคณะ / ภาควิชา ในปี
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การศึกษาหนึ่ง ๆ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เท่ากับ 47,817 บาท และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาซึ่งหมายถึงจานวนนักศึกษาที่ลงเรียนในจานวนวิชา หรือ
จ านวนหน่ วยกิต มากเพี ย งพอที่ จ ะสามารถเรียนจบหลัก สูต รได้ภ ายในเวลาที่ กาหนด เท่ ากับ
81,335 บาท หากพิจารณาเป็ นรายคณะวิชา ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็มเวลาของ
คณะวิชาต่าง ๆ มีความแตกต่างกันกล่าวคือ คณะวิชาที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมี 2
คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ ส่วนคณะวิชาที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมการเกษตรแต่เมื่อพิจารณา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาจริงปรากฏว่า คณะวิชาที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มมี 2 คณะ
คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อพิจาณาเป็ นรายมหาวิทยาลัย พบว่า
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมี ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเต็ม เวลาค่อนค้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม ในคณะวิชาประเภท
เดียวกัน
ในส่ ว นของกลุ่ม มหาวิ ท ยาลัย ที่ ท าการศึ ก ษาค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ หั ว นั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์มี ม หาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง มี ก ารเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช านี ้ จ านวน 19 แห่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิช าที่จัด รวมไว้ในกลุ่ม นี ้ ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ คณะพลัง และวัส ดุ คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ผ ลการวิ จัย ปรากฏว่ า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาจริงเท่ากับ 63,970 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตัวหัวนักศึกษาเต็ม
เวลาเท่ากับ 40,484 บาท
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บัณฑิต หงษ์ภักดี (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม พบว่า
1. โดยภาพรวม คณะกรรมการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษามีปัญหาการ
ดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมและรายขัน้ ตอนการดาเนินงานมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นในโรงเรียนขนาดใหญ่มีปัญหาขัน้ ตอนการวางแผนการดาเนินงาน
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ มาก คื อ วงเงิ น ที่ ไ ด้รับ จั ด สรรไม่ เพี ย งพอ และ
คณะกรรมการพิจารณาเงินให้กยู้ ืมไม่มีความยุติธรรม
2. คณะกรรมการดาเนินงานกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาในโรงเรียนขนาดต่างกันมี
ปัญหาในการดาเนินงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิ จารณาเป็ นรายขัน้ ตอนการดาเนินงาน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จานวน 1 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ วางแผนการ
ดาเนินงาน โดยคณะกรรมการดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ในโรงเรียนใหญ่ มี
ปัญหาในการดาเนินงานมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
สมบัติ ท้ายเรือคา และคณะ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาวิจยั เรื่อง การติดตามผลการใช้
จ่ายเงินจากกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า
1. นิสิตระบบปกติใช้จ่ายเงินค่าบารุ งการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยเฉลี่ย
5,910 บาทต่อภาคเรียน มีค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่าสุด 1,200 บาท
และสูงสุด 10,000 บาท ส่วนนิสิ ตระบบพิเศษใช้จ่ ายเงินค่าบารุ งการศึกษาและค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาโดยเฉลี่ ย 13,109 บาท ต่ อ ภาคเรี ย นมี ค่ า ใช้จ่ า ยเงิ น จากกองทุ น เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษาต่าสุด 7,200 บาท และสูงสุด 19,680 บาท
2. นิสิตระบบปกติจ่ายเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยเฉลี่ย 2,508 บาท ต่อภาคเรียนมี
ค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาต่าสุด 150 บาท และสูงสุด 9,250 บาท โดยใช้
จ่ายเป็ นค่าหนังสือเรียนมากที่สุด รองลงมาเป็ นค่าสมุดและกระดาษรายงาน และค่าถ่ายเอกสาร
ตามลาดับส่วนนิสิตระบบพิเศษจ่ายเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยเฉลี่ย 3,004 บาทต่อภาค
เรียน มีค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อสุด 225 บาท และสูงสุด 10,500
บาท โดยใช้จ่ายเป็ นค่าหนังสือเรียนมากที่สดุ รองลงมาเป็ นค่าจ้างพิมพ์ร ายงานและค่าสมุด และ
ค่ากระดาษรายงานตามลาดับซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ตอบว่าเงินหมวดที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่ได้รบั
จากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษานัน้ ไม่เพียงพอ โดยนิสิตที่ตอบว่าไม่เพียงพอนัน้ ส่วนใหญ่ได้รบั เงิน
สนับสนุนจากบิดามารดาและผูอ้ ปุ การะอีกด้วย
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3. นิสิตระบบปกติจ่ายเงินที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างโดยเฉลี่ย 5,908 บาทต่อเดือน
มีค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาต่าสุด 2,363 บาท และสูงสุด 17,900 บาท
โดยใช้จ่ายเป็ นค่าอาหารประจาวันมากที่สุด รองลงมาเป็ นค่าที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ตามลาดับส่วนนิสิตระบบพิเศษจ่ายเงินที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างเรียนโดยเฉลี่ย 6,360 บาท
ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาต่าสุด 2,400 บาท และสูงสุด 19820
บาท โดยใช้จ่ายเป็ นค่าอาหารประจาวันมากที่สุด รองลงมาเป็ นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าที่ พัก
อาศัยตามลาดับ ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่ตอบว่าเงินหมวดที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างเรียนที่ได้รบั
จากกองทุนกูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาไม่เพียงพอ โดยนิสิตที่ตอบว่าไม่เพียงพอนัน้ ส่วนใหญ่ได้รบั
เงินสนับสนุนจากบิดามารดาและญาติพ่ีนอ้ ง
บัณ ฑู ร แสงบุ ญ (2545 : บทคั ด ย่ อ ) ได้ติ ด ตามการใช้จ่ า ยเงิ น กองทุ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพิบลู สงคราม ปี การศึกษา 2542 พบว่า
1. การกูย้ ืมเงินกองทุนให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพิบูล
สงคราม ปี ก ารศึ ก ษา 2542 ใน 1 ปี การศึ ก ษานัก เรีย นได้กู้ยื ม เงิ น โดยรวมเฉลี่ ย คนละ
7,179.40 บาท โดยได้กู้ยื ม เป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการครองชี พ ระหว่างเรีย นมากที่ สุด เฉลี่ย คนละ
5,125.91 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาน้อยที่สดุ เฉลี่ยคนละ 978.69 บาท
2. การใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึก ษา พบว่าใน 1 ปี การศึกษานักเรียนได้ใช้
จ่ายเงิน โดยรวมเฉลี่ยคนละ 6,885.65 บาท เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ได้ใช้จ่ายเงินเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างเรียนมากที่สุด เฉลี่ยคนละ 4,643.43 บาท โดยได้ใช้
จ่ายเงินเพื่อซือ้ อาหารในการมาเรียนมากที่สดุ เฉลี่ยคนละ 2,821.89 บาท และใช้จ่ายในการผ่อน
ชาระเครื่องมือสื่อสาร เช่น เพจเจอร์ โทรศัพท์มือถือน้อยที่สดุ เฉลี่ยคนละ 11.24 บาท
3. นัก เรีย นชายและนัก เรีย นหญิ ง และนัก เรีย นที่ มี ผ ลการเรีย นต่ างกัน มี ก ารใช้จ่ า ย
เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ทัง้ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
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เยาวเรศ จันทะแสน (2547, บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง การติดตามพฤติกรรมการใช้จ่าย
เงินกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2547 โดย
แบ่งเป็ น ด้านการศึกษา ด้านครอบครัว ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว ด้านความบันเทิง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสารวจ จานวน 200 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ด้านการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าบารุงการศึกษา ( x = 4.30) รองลงมาคือ ค่าหนังสือ ตาราเรียน ( x = 4.05)
ค่าใช้จ่ายต่าสุด คือ ค่าสมุด, ค่ากระดาษรายงาน ( x = 3.89)
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีพ ฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ด้านครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03) เมื่อพิจารณา
3. รายข้อ พบว่า มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าซือ้ กับข้าว ( x = 3.83) รองลงมา คือ ค่านา้ ค่า
ไฟ ( x = 3.45) ค่าใช้จ่ายต่าสุด คือ ค่าของใช้ในบ้าน ( x = 3.06)
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.58) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าอาหาร ( x = 3.76) รองลงมา คือ ค่ายาสีฟั น แปรงสีฟัน ( x =
3.18) ค่าใช้จ่ายต่าสุด คือ ผงซักฟอก ( x = 3.17)
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ด้านความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x = 1.83) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าเช่าเล่นอินเตอร์เน็ต ( x = 2.00) รองลงมา คือ ค่าเช่า VCD DVD ( x = 1.86)
ค่าใช้จ่ายต่าสุด คือ ค่าเช่าหนังสือการ์ตนู ( x = 1.83)
เผด็จ นวนหนู (2546) ได้ทาวิจยั เรื่อง การติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี การศึกษา 2546 โดยการสุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ เก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ชัน้ ปี ท่ี 1 – 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2546 จานวน 374 คน และ ผูป้ กครองของ
นัก ศึก ษากลุ่ม ตัว อย่ า ง จ านวน 374 คน รวมทั้ง สิ น้ 748 คน เก็ บ ข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า
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1. นั ก ศึ ก ษากู้ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา กระจายอยู่ ใ นคณะต่ า ง ๆ
ใกล้เคียงกัน โดยศึกษาในคณะวิทยาการจัดการมากที่สดุ (ร้อยละ 26.5) และเป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี
1 มากที่สดุ (ร้อยละ 26.4) ภูมิลาเนาอยู่ในภาคใต้มากที่สดุ (ร้อยละ 62.6) ผูป้ กครองมีอาชีพทานา
ทาสวน เป็ นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.5) และมีรายได้ระหว่าง 3,001 – 5,000 บาทต่อเดือน นักศึกษา
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพัก (ร้อยละ 39.8)
2. ข้อ มู ล ของการใช้จ่ า ยเงิ น ของนั ก ศึ ก ษา พบว่ า นั ก ศึ ก ษาน าเงิ น กู้ไ ปใช้จ่ า ยใน 3
ลักษณะ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบารุงการศึกษา ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และใช้จ่ายเป็ นค่าครองชีพระหว่างเรียน ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกองทุนกาหนด และ
จากการศึกษาพบว่านักศึกษาพอใจกับยอดเงินค่าบารุ งการศึกษา (ร้อยละ 65.0) และพอใจกับ
ยอดเงิ น ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ การศึ ก ษา (ร้อ ยละ 62.5) พอใจกับ ค่ า ครองชี พ (ร้อ ยละ 42.2) และ
ผูป้ กครองพอใจกับยอดเงินค่าครองชีพมาก (ร้อยละ 79.7) อาจเป็ นไปได้ว่าผูป้ กครองต้องการให้
นักศึกษาประหยัด
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของผูร้ บั ผิดชอบ พบว่านักศึกษาพอใจในการให้บริการของ
ธนาคารในการเปิ ดบัญ ชี (ร้อยละ 93.9) และการเบิกจ่ายเงิน (ร้อยละ 93.6) ในการบริการของ
เจ้าหน้าที่ ทัง้ เรื่องการประชุม การเขียนสัญญาและอื่นๆ นัน้ นักศึกษายอมรับ แต่มีปัญหาในการ
เขี ย นสัญ ญามาก (ร้อ ยละ 49.5) นัก ศึก ษาต้อ งกู้เงิ น จากแหล่ง กู้อ่ื น ร้อ ยละ 25.4 ในขณะที่
ผูป้ กครองกูจ้ ากแหล่งเงินกูอ้ ่นื เพียงร้อยละ 9.4

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักศึกษากองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ประเภทผูก้ รู้ ายเก่า ชัน้ ปี ท่ี 1 – 5 จานวน 2,979 คน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรแยกตามคณะ และชัน้ ปี ท่กี าลังศึกษาศึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

ปี 1
138
135
125
207
24
16
645

ปี 2
99
93
94
250
16
20
572

ปี 3
135
156
90
353
21
76
831

ปี 4-5
151
104
96
418
35
127
863

รวม
523
488
405
1,228
96
239
2,979
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2. กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการนาเกณฑ์ ร้อยละ 10 ที่กองทุนกาหนดใช้ในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานสถานศึกษา โดยปัดเศษทศนิยม ได้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 297 คน ดังนี ้
ตารางที่ 3 แสดงจานวนกลุม่ ตัวอย่างแยกตามคณะ และชัน้ ปี ท่กี าลังศึกษาศึกษา
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

ปี 1
14
13
12
21
2
2
64

ปี 2
10
9
9
25
2
2
57

ปี 3
13
16
9
35
2
8
83

ปี 4-5
15
10
10
42
3
13
93

รวม
52
48
40
123
9
25
297

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสารวจ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ ได้แก่ เพศ คณะ ระดับชัน้ ปี ท่ีกาลัง
ศึกษา แหล่งที่นกั ศึกษาได้รบั การอุปการะทางการเงิน และ เหตุผลที่กยู้ ืมเงิน
ตอนที่ 2 แบบส ารวจค่ าจ่ า ยของนัก ศึก ษากองทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม แบ่งเป็ น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อ ความบันเทิงและ
พักผ่อน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืม แบ่งเป็ น ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กูย้ ืมค่าครองชีพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้
กูย้ ืมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กูย้ ืม
ค่าครองชีพ
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9. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มีขนั้ ตอนดังนี ้
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.2 รวบรวมข้อคาถามจากงานวิจัย และกาหนดประเภทของค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจได้ง่ายขึน้ ได้แก่
1) ค่าลงทะเบียนเรียน
2) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
3) ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ
4) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสารวจและสัมภาษณ์เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสารวจค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาเงินกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
3. นาแบบสารวจที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และแยกแบบสารวจที่ไม่สมบูรณ์ออก
เพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ย ตามประเภทค่าใช้จ่าย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากที่ผศู้ ึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ตรวจสอบแบบส ารวจ คั ด เลื อ กเฉพาะแบบส ารวจที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ไ ว้
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
6. สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 ร้อยละ
6.2 ค่าเฉลี่ย ( x )

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี ้ ผูศ้ กึ ษาได้วิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอตามลาดับดังนี ้
1. สัญลักษณ์ท่ใี ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. ลาดับขัน้ ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ในการนาเสนอดังนี ้
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
x
N
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
2. ลาดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กยู้ ืม
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ
ตารางที่ 4 แสดงจานวนคน และร้อยละของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามเพศ
จานวน
เพศ
N = 297
ชาย
81
หญิง
216
รวม
297

ร้อยละ
27.27
72.73
100.00
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจทัง้ หมด 297 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 และเพศชาย จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27
ตารางที่ 5 แสดงจานวนคน และร้อยละของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามคณะ
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
รวม

จานวน
N = 297
52
48
40
123
9
25
297

ร้อยละ
17.51
16.16
13.47
41.41
3.03
8.42
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจ จานวน 297 คน ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.41 รองลงมาเป็ นคณะครุศาสตร์ จานวน
52 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.51 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.47 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จานวน 25 คน คิดเป็ น 8.42 และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จานวน 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03
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ตารางที่ 6

แสดงจานวนคนและร้อยละของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามระดับ
ชัน้ ปี ท่กี าลังศึกษาในปี การศึกษา 2551

ระดับชัน้ ปี ท่กี าลังศึกษา

จานวน
N = 297

ร้อยละ

ชัน้ ปี ท่ี 1
ชัน้ ปี ท่ี 2
ชัน้ ปี ท่ี 3
ชัน้ ปี ท่ี 4 - 5

64
57
83
93

21.55
19.19
27.95
31.31

รวม

297

100.00

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจส่วนใหญ่มีระดับชัน้ ที่กาลังศึกษา ชัน้ ปี
ที่ 4 - 5 จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.31 รองลงมาเป็ น ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 27.95 ชัน้ ปี ท่ี 3 จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.55 และ ชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 19.19
ตารางที่ 7 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของแหล่งอุปการะทางการเงินของนักศึกษา
แหล่งที่ได้รบั การอุปการะ
จานวน
ร้อยละ
X
ทางการเงิน
N = 297
ไม่มีผอู้ ปุ การะ
0
0
0
บิดา
143
48.15
1,039.73
มารดา
128
43.10
929.97
ผูป้ กครอง/ญาติ
20
6.73
186.87
ทางานพิเศษ
12
4.04
112.46
ทุนการศึกษา
2
0.67
10.10
อื่น ๆ ได้แก่ พี่นอ้ ง
2
0.67
15.15
ค่าเฉลี่ยรวม/คน/เดือน
2,294.28
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจมีค่าเฉลี่ยของแหล่งอุปการะทางการเงิน
จานวน 2,294.28 บาท/คน/เดือน ส่วนใหญ่ ได้รบั การอุปการะทางการเงินจาก บิดา จานวน 143
คน ค่าเฉลี่ย 1,039.73 บาท รองลงมา ได้รบั การอุปการะทางการเงินจากมารดา จานวน 128 คน
คิดเป็ นร้อยละ 43.10 ค่าเฉลี่ย 929.97 บาท ได้การอุปการะทางการเงินจากผูป้ กครอง จานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.73 ค่าเฉลี่ย 186.87 บาท ได้รบั การอุปการะทางการเงินจากการทางานพิเศษ
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.04 ค่าเฉลี่ย 112.46 บาท ได้รบั การอุปการะทางการเงินจากการ
ได้รบั ทุ น การศึก ษา จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 0.67 ค่ าเฉลี่ ย 10.10 บาท และ ได้รบั การ
อุปการะทางการเงินจากพี่นอ้ ง จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.67 ค่าเฉลี่ย 15.15 บาท
ตารางที่ 8 แสดงจานวนคน และร้อยละของผูต้ อบแบบสารวจจาแนกตามเหตุผลที่กยู้ ืมเงิน
เพื่อการศึกษา
จานวน
เหตุผลที่กยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษา
ร้อยละ
N = 297
ครอบครัวยากจน/รายได้ต่า
285
95.96
อยากมีเงินไว้ใช้เอง
1
0.33
เพื่อนชวน
4
1.35
อื่น ๆ ได้แก่ แบ่งเบาภาระครอบครัว
7
2.36
รวม
281
100.00
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็ น ว่ า ผู้ต อบแบบส ารวจส่ว นใหญ่ มี เหตุผ ลที่ กู้ยื ม เงิ น เพื่ อ
การศึกษาเนื่องจากครอบครัวยากจน/รายได้ต่า จานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.96 รองลงมา
มีเหตุผลที่กยู้ ืมเพราะแบ่งเบาภาระทางบ้าน จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.36 เพื่อนชวน จานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.35 และ เพราะอยากมีเงินไว้ใช้เอง จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.33
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ตอนที่ 2 เป็ นแบบสารวจค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
จากแบบสารวจค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม แบ่งออกเป็ น
5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 9 – 14 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 9 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผูต้ อบแบบสารวจตามลักษณะค่าใช้จ่าย
รายด้าน
ลักษณะค่าใช้จ่ายรายด้าน
ค่าลงทะเบียนเรียน
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

7,358.08
2,202.86
4,441.49
483.53
489.90

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็ น ว่าผู้ต อบแบบส ารวจมี ค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ย ต่อภาคเรียน เป็ น
ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น เป็ น เงิ น 7,358.08 บาท และ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น ต่ อ การศึ ก ษา เป็ น เงิ น
2,202.86 บาท และมี ค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ยต่อเดือน เป็ น ค่าใช้จ่ ายที่ จาเป็ นต่อการดารงชี พ เป็ นเงิ น
4,441.49 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ เป็ นเงิน 483.53 บาท และ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง
และพักผ่อน เป็ นเงิน 489.90 บาท
ตารางที่ 10 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของลงทะเบียนเรียน แยกเป็ นรายข้อ
จานวน
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
X
N = 297
ค่าลงทะเบียน
297
100.00
7,358.08
ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า
ค่าใช้จ่ายรวมต่อภาคเรียน
7,358.08
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จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจทุกคนมีค่าลงทะเบียน เฉลี่ยรวมต่อ
ภาคเรียน เป็ นเงิน 7,358.08 บาท โดยเป็ นค่าลงทะเบียน จานวน 297 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
และ ไม่มีค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า
ตารางที่ 11 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษาแยกเป็ นรายข้อ
จานวน
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
X
N = 297
ค่าหนังสือเรียน
4
1.35
12.79
ค่าอุปกรณ์การเรียน
278
93.60
704.21
ค่าจัดทารายงาน
244
82.15
456.13
ค่าถ่ายเอกสาร
194
65.32
172.73
ค่าจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
146
49.16
325.52
ค่าชุดนักศึกษา (เสือ้ ผ้า,รองเท้า)
184
61.95
531.48
ค่าใช้จ่ายรวมต่อภาคเรียน
2,202.86
จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจมีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษาเฉลี่ย
รวมต่อภาคเรียน เป็ นเงิน 2,202.86 บาท โดยส่วนใหญ่เป็ น ค่าอุปกรณ์การเรียน จานวน 278 คน
คิดเป็ นร้อยละ 93.60 ค่าเฉลี่ ย 704.21 บาท รองลงมาเป็ นค่าจัดท ารายงาน จานวน 244 คน
คิดเป็ นร้อยละ 82.15 ค่าเฉลี่ย 456.13 บาท ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.32
ค่าเฉลี่ย 172.73 บาท ค่าชุดนักศึกษา (เสือ้ ผ้า, รองเท้า) จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.95
ค่าเฉลี่ ย 531.48 บาท ค่ าจัดกิจ กรรมในมหาวิท ยาลัย จานวน 146 คน คิด เป็ นร้อยละ 49.16
ค่าเฉลี่ย 325.52 บาท และ ค่าหนั งสือเรียน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.35 ค่าเฉลี่ย 12.79
บาท
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ตารางที่ 12 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพแยกเป็ นรายข้อ
จานวน
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
X
N = 297
ค่าเช่าที่พกั /ค่านา้ /ค่าไฟ
250
84.18
1,604.97
ค่าอาหาร
283
95.29
1,622.56
ค่าพาหนะ/ นา้ มันรถ
276
92.93
598.96
ค่าสบู่/ครีมอาบนา้
196
65.99
123.43
ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม
197
66.33
110.86
ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน
188
63.30
78.91
ค่ารักษาพยาบาล
30
10.10
47.95
ค่าเสือ้ ผ้า (นอกเหนือชุดนักศึกษา )
103
34.68
174.71
ค่าซักผ้า/ค่าผงซักฟอก
135
45.45
59.54
ค่าตัดผม
54
18.18
19.60
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อเดือน
4,441.49
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบส ารวจมี ค่าใช้จ่ ายที่จาเป็ นต่อการดารงชี พ
เฉลี่ยรวมต่อเดือน เป็ นเงิน 4,441.49 บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าอาหาร จานวน 283 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 95.29 ค่าเฉลี่ย 1,622.56 บาท รองลงมาเป็ นค่าพาหนะ/นา้ มันรถ จานวน 276 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 92.93 ค่าเฉลี่ ย 598.96 บาท ค่าเช่าที่พัก/ค่านา้ /ค่าไฟ จานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ
84.18 ค่าเฉลี่ย 1,604.97 บาท ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.33
ค่าเฉลี่ย 110.86 ค่าสบู่/ครีมอาบนา้ จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.99 คิดเป็ นร้อยละ 123.43
ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.30 ค่าเฉลี่ย 78.91 บาท ค่าซักผ้า/ค่า
ผงซักฟอก จานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 ค่าเฉลี่ ย 59.54 บาท ค่าเสือ้ ผ้า (นอกเหนือชุด
นักศึกษา) จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.68 ค่าเฉลี่ย 174.71 บาท ค่าตัดผม จานวน 54 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ค่าเฉลี่ย 19.60 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.10 ค่าเฉลี่ย 47.95 บาท
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ตารางที่ 13 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่นๆ แยกเป็ นรายข้อ
จานวน
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
X
N = 297
ค่าโทรศัพท์มือถือ (ซือ้ /ซ่อม/อุปกรณ์เสริม)
30
10.10
33.00
ค่าโทรศัพท์/บัตรเติมเงิน
257
86.53
233.97
ค่าทาผม/เสริมสวยต่างๆ(ทาเล็บ/ต่อผม/ทาสีผม)
22
7.41
17.34
ค่าเครื่องสาอาง
92
30.98
106.33
ค่ากระเป๋ าถือ/กระเป๋ าสตางค์
27
9.09
21.85
ค่าของขวัญที่ระลึก
17
5.72
19.87
ค่าเครื่องประดับ
26
8.75
12.12
ค่าทาบุญ/บริจาคเงิน-สิ่งของ
74
24.92
39.05
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรวมต่อเดือน
483.53
จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ เฉลี่ยรวม
ต่อเดือน เป็ นเงิน 483.53 บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าโทรศัพท์/บัตรเติมเงิน จานวน 257 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 86.53 ค่าเฉลี่ย 233.97 บาท รองลงมาเป็ นค่าเครื่องสาอาง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.98 ค่าเฉลี่ย 106.33 บาท ค่าทาบุญ/บริจาคเงิน -สิ่งของ จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.92
คน ค่าเฉลี่ย 39.05 บาท ค่าโทรศัพท์มือถือ (ซือ้ /ซ่อม/อุปกรณ์เสริม) จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.10 ค่าเฉลี่ย 33.00 บาท ค่ากระเป๋ าถือ/กระเป๋ าสตางค์ จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
ค่าเฉลี่ย 21.85 บาท ค่าเครื่องประดับ จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ค่าเฉลี่ย 12.12 บาท
ค่าทาผม/เสริม สวยต่างๆ(ทาเล็บ/ต่อผม/ทาสีผม) จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.41 ค่าเฉลี่ย
17.34 บาท ค่าของขวัญที่ระลึก จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.72 ค่าเฉลี่ย 19.87 บาท
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ตารางที่ 14 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน แยก
เป็ นรายข้อ
จานวน
ลักษณะค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
X
N = 297
ค่าชมภาพยนตร์
89
29.97
37.95
ค่าเช่า VCD DVD
16
5.39
13.67
ค่าเช่าหนังสือ
20
6.73
12.56
ค่าไปเที่ยวฟั งเพลง / ดูคอนเสิรต์
11
3.70
9.06
ค่าฟิ ตเนส/ออกกาลังกาย
7
2.36
8.11
ค่าอาหารฟาสต์ฟ้ดู /ขนมขบเคีย้ ว
91
30.64
92.96
ค่าใช้จ่ายไปเที่ยวสถานบันเทิง
36
12.12
43.43
(ผับ/บาร์/คาราโอเกะ)
ค่าใช้จ่ายไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด
6
2.02
27.61
ค่าใช้จ่ายการเล่นพนัน/ซือ้ สลากกินแบ่งฯ
2
0.67
0.64
ค่าบุหรี่
5
1.68
8.42
ค่าเบียร์ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
30
10.10
43.77
ค่าอินเตอร์เน็ต/เกมออนไลน์
107
36.03
74.05
ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม
22
7.41
117.67
ค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน
489.90
จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสารวจมีค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน
เฉลี่ยรวมต่อเดือน เป็ นเงิน 489.90 บาท โดยส่วนใหญ่ เป็ น ค่าอินเตอร์เน็ต/เกมออนไลน์ จานวน
107 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.03 ค่าเฉลี่ย 74.05 บาท รองลงมาเป็ นค่าอาหารฟาสต์ฟ้ดู /ขนมขบเคีย้ ว
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.64 ค่าเฉลี่ย 92.96 ค่าชมภาพยนตร์ จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.97 ค่าเฉลี่ย 37.95 บาท ค่าใช้จ่ายไปเที่ยวสถานบันเทิง (ผับ/บาร์/คาราโอเกะ) จานวน 36
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ค่าเฉลี่ย 43.43 บาท ค่าเบียร์ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จานวน 30
คน คิดเป็ นร้อยละ 10.10 ค่าเฉลี่ย 43.77 บาท ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.41 ค่าเฉลี่ย 117.67 บาท ค่าเช่าหนังสือ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.73
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ค่าเฉลี่ย 12.56 บาท ค่าเช่า VCD DVD จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.39 ค่าเฉลี่ย 13.67 บาท
ค่าไปเที่ยวฟั งเพลง / ดูคอนเสิรต์ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.70 ค่าเฉลี่ย 9.06 บาท ค่าฟิ ต
เนต/ออกกาลัง กาย จ านวน 7 คน คิด เป็ น ร้อยละ 2.36 ค่ าเฉลี่ ย 8.11 บาท ค่าใช้จ่ ายไปเที่ย ว
พักผ่อนต่างจังหวัด จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.02 ค่าเฉลี่ย 27.61 บาท ค่าบุหรี่ จานวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.68 ค่าเฉลี่ย 8.42 บาท และ ค่าใช้จ่ายการเล่นพนัน/ซือ้ สลากกินแบ่งฯ จานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 0.67 ค่าเฉลี่ย 0.64 บาท
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กยู้ ืม
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียน
นักศึกษาผูต้ อบแบบสารวจมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรค่าเล่าเรียน
จานวน 275 คน ซึ่งสามารถจาแนกได้ดงั นี ้
1.1 นักศึกษาที่ให้ข้อคิดเห็น เพิ่ ม เติม เกี่ยวกับ การจัดสรรค่าเล่าเรียน ส่วนใหญ่ มี ความ
คิดเห็นว่าการจัดสรรเพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้ว จานวน 256 คน เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ไม่ได้เก็บเงินค่าเล่าเรียนก่อน นักศึกษาจึงลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ตอ้ งชาระค่าเล่าเรียน
1.2 นักศึกษาที่มีความคิดเห็นว่าค่าเล่าเรียนไม่เพียงพอ จานวน 19 คน มีความคิดเห็นว่า
ควรเพิ่มจานวนเงินจัดสรร เพื่อแบ่งเบาภาระ ทั้งนี ้ นักศึกษาอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
จัดสรรวงเงินค่าเล่าเรียน ซึ่งหมายถึงค่าหน่วยกิต และค่าบารุ งการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
ตามจ่ายจริง ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการศึกษา
นักศึกษาผูต้ อบแบบส ารวจมี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรค่าใช้จ่ าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จานวน 256 คน ซึ่งสามารถจาแนกได้ดงั นี ้
2.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดสรรเพียงพออยู่แล้ว จานวน 146 คน ได้แก่
ไม่ตอ้ งรบกวนผูป้ กครอง พอใช้แล้วหากไม่เพียงพอก็อดออม พอดีกบั ค่าใช้จ่ายหากนาไปถัวเฉลี่ย
กับค่าครองชีพ เพียงพออยู่แล้วแต่หากได้เพิ่มก็จะดี เป็ นต้น
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2.2 นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ห้ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจั ด สรรไม่ เ พี ย งพอ จ านวน 110 คน ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยควรจะจัดสรรเพิ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงขึน้ อุปกรณ์การเรียนมีราคาสูง เพื่อแบ่งเบา
ภาระทางบ้าน มหาวิทยาลัยควรลดค่าอุปกรณ์การเรียนลง ต้องจ่ ายค่าหนังสือและค่าเข้าร่วม
กิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าครองชีพ
นักศึกษาผูต้ อบแบบสารวจมีขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรค่าครองชีพ
จานวน 292 คน ซึ่งสามารถจาแนกได้ดงั นี ้
2.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจัดสรรเพียงพออยู่แล้ว จานวน 171 คน ได้แก่
เพียงพอเพราะอดออม จัดสรรเหมาะสมดีแล้วและไม่อยากเป็ นหนีม้ าก เพียงพอเนื่องจากได้รบั เงิน
จากทางบ้าน เพียงพอแล้วเพราะไม่ได้ใช้จ่ายมากจนเกินไป เป็ นต้น
2.2 นักศึกษาที่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดสรรไม่เพียงพอ จานวน 121 คน ได้แก่ ได้แก่ ค่า
ครองชี พ สูง ขึ น้ ควรเพิ่ ม เป็ น ค่ ากิ น อยู่ จัด สรรให้น้อ ยเกิ น ไป จะได้ไม่ ต้อ งขอทางบ้า นเพิ่ ม ไม่
เพียงพอและต้องหางานพิเศษทา เศรษฐกิจตกต่า เป็ นต้น

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การติดตามผลการให้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการศึกษาตามลาดับ ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อติ ดตามผลการให้กู้ยืม เงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบลู สงคราม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร นัก ศึก ษากองทุน เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิ บูล
สงคราม ประเภทผูก้ รู้ ายเก่า ชัน้ ปี ท่ี 1 – 5 จานวน 2,979 คน
2. กลุ่ม ตั ว อย่ า ง โดยคัดเลือกจากกลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 10 ได้นักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 297 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสารวจ แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ ได้แก่ เพศ คณะ ระดับ ชั้นปี ท่ีกาลังศึกษา
ภาคที่ศกึ ษา แหล่งที่นกั ศึกษาได้รบั การอุปการะทางการเงิน และ เหตุผลที่กยู้ ืมเงิน
ตอนที่ 2 ข้อ มูล เกี่ ย วกับ ค่ า ใช้จ่ า ยของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ พิ บู ล สงคราม
แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ ายที่จาเป็ นต่อการ
ดารงชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินให้กูย้ ืม เป็ นข้อคาถามแบบปลายเปิ ดให้
ผูต้ อบแบบสารวจได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรให้กยู้ ืมค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และค่าครองชีพ
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สรุปผล
การติ ดตามผลการให้กู้ยื ม เงิ น กองทุน กู้ยื ม เพื่ อการศึก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฎ พิ บู ล
สงคราม ในครัง้ นี ้ ปรากกฎผล ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ
1.1 เพศ ผลการวิจยั ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสารวจ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศ
หญิง ร้อยละ 72.73
1.2 คณะ ผูต้ อบแบบสารวจศึกษาอยู่ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการมากที่สดุ จานวน 123
คน เนื่องจากคณะวิทยาการเป็ นคณะที่มีนกั ศึกษามากที่สดุ ผูก้ จู้ ึงมากตามไปด้วย
1.3 ชัน้ ปี ท่ีกาลังศึกษา ผูต้ อบแบบสารวจส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4-5 ซึ่งนักศึกษาที่
ศึกษาอยู่ในชัน้ ปี ท่ี 5 ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษา เป็ นเวลา 5 ปี
1.4 แหล่งอุปการะทางการเงิน ผูต้ อบแบบสารวจส่วนใหญ่ได้รบั การอุปการะทางการเงิน
จากบิ ด า ร้อ ยละ 48.15 มี ค่ า เฉลี่ ย รวม/คน/เดื อ น 2,297.28 บาท จ านวน 12 เดื อ น เป็ นเงิ น
27,567.36 บาท/คน/ปี
1.5 เหตุผลที่กูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา ผูต้ อบแบบสารวจส่วนใหญ่มีเหตุผลในการกูย้ ืมเงิน
เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน/รายได้ต่า ร้อยละ 95.96
ตอนที่ 2 ค่าใช้จ่ายรายด้าน 5 ด้าน ดังนีค้ ือ
3.1 ค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย น นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาเป็ นค่ า
หน่วยกิต ร้อยละ 100 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็ นเงิน 7,358.08 บาท และ
ไม่มีค่าปรับที่เกิดจากการลงทะเบียนล่าช้า
3.2 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
เป็ น ค่าอุป กรณ์ การเรียนมากที่สุด ร้อยละ 93.60 โดยมี ค่ าเฉลี่ย รวมของค่ าใช้จ่ ายที่ จาเป็ นต่ อ
การศึกษาทุกรายการ ภาคเรียนละ 2,202.86 บาท
3.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารง
ชี พ เป็ น ค่ าอาหาร ร้อ ยละ 95.20 โดยมี ค่ าเฉลี่ ย รวมของค่ าใช้จ่ ายที่ จ ะเป็ น ต่อ การด ารงชี พ ทุ ก
รายการ เดือนละ 4,441.49 บาท
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3.4 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ นักศึกษาส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ เป็ นค่า
โทรศัพท์/บัตรเติมเงิน ร้อยละ 86.53 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆทุกรายการ
เดือนละ 483.53 บาท
3.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน นักศึกษาส่วนใหญ่มีค่าใช้เพื่อความบันเทิง
และพักผ่อนเป็ นค่าส่วนใหญ่ เป็ นค่าอินเตอร์เน็ต/เกมออนไลน์ ร้อยละ 36.03 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ของค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อนทุกรายการ ภาคเรียนละ 489.90 บาท

อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามผลการให้ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูล สงคราม ผู้วิจัย ขออภิ ปรายผลเกี่ ยวกับ ความต้องการการใช้เงิ น ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ได้แก่ ค่าใช้จ่ ายส่วนตัวและอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน ได้ดงั นี ้
ตารางที่ 15 แสดงความต้องการการใช้จ่ ายเงิ น ของนักศึกษาที่เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ของ
กองทุน
ความต้องการใช้เงินทีเ่ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
1. ค่าลงทะเบียนเรียน
2. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา
3. ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ
รวมค่าใช้จ่าย/คน/ปี

ต่อภาคเรียน
(2 ภาคเรียน)

ต่อเดือน
(12 เดือน)

7,358.08
2,202.86
9,560.94

4,441.49
4,441.49

รวมค่าใช้จ่าย/
คน/ปี
14,716.16
4,405.72
53,297.88
72,419.76

จากตารางที่ 15 สรุ ปความความต้องการการใช้เงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษามีความ
ต้องการการใช้เงิน เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าลงทะเบียน ภาคเรียนละ 7,358.08 บาท จานวน 2
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ภาคเรียน เป็ นเงิน 14,716.16 บาท ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการศึกษา ภาคเรียนละ 2,202.86 บาท
จานวน 2 ภาคเรียน เป็ นเงิน 4,405.72 บาท ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต่อการดารงชีพ เดือนละ 4,441.49
บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 53,297.88 บาท รวมค่าใช้จ่าย/คน/ปี เป็ นเงิน 72,419.76 บาท
ตารางที่ 16 แสดงความต้องการการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
ความต้องการใช้เงินทีไ่ ม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน

ต่อภาคเรียน
(2 ภาคเรียน)

ต่อเดือน
(12 เดือน)

รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน

483.53
489.9

5,802.36
5,878.80

รวม

973.43

11,681.16

จากตารางที่ 16 สรุปความต้องการการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน แบ่งเป็ น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ เดือนละ
483.53 บาท จ านวน 12 เดื อ น เป็ น เงิ น 5,802.36 บาท และ ค่ าใช้จ่ ายเพื่ อ ความบัน เทิ งและ
พักผ่อน เดือนละ 489.90 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 5,878.80 บาท รวมทัง้ สิน้ นักศึกษาจะมี
ความต้องการการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เป็ นเงิน 11,681.16 บาท/
คน/ปี
สาหรับการจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี การศึกษา 2551 ประเภทผูก้ ู้รายเก่า มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้กูย้ ืมค่าเล่าเรียนโดยการบันทึก
กรอบวงเงินที่สงู ที่สดุ ของอัตราค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย เป็ นเงิน 9,000 บาท/คน/ภาคเรียน และไม่ได้
พิจารณาให้กู้ยืมสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้
กู้ยื ม ค่าเล่าเรียนเต็ม จ านวนแล้ว และจัดสรรให้กู้ยื ม ค่ าครองชี พ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุ น เงิ น ให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา เรื่อ ง ก าหนดขอบเขตการให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2551 ในระดับอุดมศึกษา เดือนละ 2,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 24,000 บาท
สรุปได้ ดังนี ้
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ตารางที่ 17 แสดงกรอบวงเงินให้กยู้ ืมเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
แนวทางการจัดสรร
1. ค่าเล่าเรียน
2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
3. ค่าครองชีพ
วงเงินกู้/คน/ปี

ต่อภาคเรียน
(2 ภาคเรียน)

ต่อเดือน
(12 เดือน)

รวม

9,000.00
-

2,000.00

18,000.00
24,000.00

9,000.00

2,000.00

42,000.00

จากตารางที่ 17 พบว่า จ านวนเงิ น จัด สรรให้กู้ยื ม เพื่ อ การศึก ษา ประเภทผู้กู้รายเก่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี การศึกษา 2551 แบ่งเป็ นค่าเล่าเรียนเป็ นเงิน 18,000 บาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ไม่ได้รบั การจัดสรร และค่าครองชีพ เป็ นเงิน 24,000 บาท รวม
วงเงินกู/้ คน/ปี เป็ นเงิน 42,000 บาท
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ความต้องการการกูย้ ืมเงินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ประเภทผูก้ ูร้ ายเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่เพียงพอกับจานวนเงินที่
ได้รบั การจัดสรร ซึ่งผลการวิจัย สอดคล้องกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กูย้ ืม
ของนักศึกษาที่ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ต้องการได้รบั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ
ค่าครองชีพเพิ่มมากขึน้ และหากไม่ได้รบั เงินให้กู้ยืมในส่วนนีน้ ักศึกษาจึงต้องขอจากผูป้ กครอง
หางานพิเศษทา หรือประหยัดเพื่อให้เงินกูเ้ พียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่สงู ขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการวิจยั เรื่อง การติดตามผลการให้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปใช้ ดังนี ้
1.1 ควรมี การติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนของนักศึกษากู้ยืม เพื่อ
การศึกษา หรือควบคุมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาให้ตรงตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
กองทุน
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1.2 ควรมีการปลูกฝังหรือจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การช าระหนี ้คื น เนื่ อ งจากจะเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้นั ก ศึ ก ษาในรุ่น ต่ อ ๆ ไป ได้กู้ยื ม เพื่ อ ใช้จ่ า ยใน
การศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครัง้ ต่อไป
2.1 ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ง ต่ อ ไป ควรใช้วิ ธี วิ จั ย คุ ณ ภาพ มี ก ารสั ม ภาษณ์
นักศึกษาหรือกรณีศึกษา เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การดาเนินชีวิต การปฏิบตั ิงานหลังจาก
การศึกษาและการชดใช้ทนุ คืนหลังจบการศึกษา
2.2 ควรมี ก ารศึก ษาคุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ น้ ภายหลัง จากการได้รับ เงิ น กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา
2.3 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการให้
กูย้ ืม จากแบบ กยศ. เดิม เป็ น แบบ e-studentloan
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พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541
***************************
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2541
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ประกาศว่า โดยที่เป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่า ด้วยกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
โปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญั ติ ขึ ้น ไว้โดยค าแนะน า และยิ น ยอมของรัฐ สภา
ดังต่อไปนี ้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเ้ รียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
“ผู้บ ริห ารและจัด การให้กู้ยื ม ” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ง คณะกรรมการ ท า
สัญญาจ้างให้ทาหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมตามมาตรา 37
“นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผูซ้ ่ึงศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา
หรื อ สถาบัน การศึ ก ษาของทางราชการ หรื อ โรงเรี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงเรี ย นเอกชน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน หรื อ โรงเรี ย น
สถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาที่กฎหมาย จัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กาหนด โดยกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงผูซ้ ่งึ ได้รบั การตอบ
รับให้เข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว
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“ผูก้ ยู้ ืมเงิน” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผูก้ ยู้ ืมเงินจากกองทุน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
มาตรา 4 ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี ้
หมวด 1
การจัดตั้งกองทุน
มาตรา 5 ให้จดั ตัง้ กองทุนขึน้ กองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา”
ให้กองทุนมีฐานะเป็ นนิติบุคคล และมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กยู้ ืมเงินแก่นกั ศึกษาเรียน หรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็ นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างศึกษา
มาตรา 6 ให้กองทุนอยู่ในการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ให้รฐั มนตรีดาเนินการจัดตัง้ งบประมาณเพื่อสมทบกองทุนเป็ นรายปี ตามความจาเป็ น
มาตรา 7 กองทุนมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ อานาจ
ดังกล่าวให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สินต่าง ๆ
(2) ก่อตัง้ สิทธิ หรือทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(3) ให้นกั เรียนหรือนักศึกษากูย้ ืมเพื่อการศึกษา
(4) จัดทาระบบการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา 8 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี ้
(1) เงินอุดหนุนที่ได้รบั จากรัฐบาล หรือเงินที่ได้รบั จากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รบั จากการดาเนินการของกองทุน
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผา้ บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(4) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจาก (1) ถึง (5) ที่กองทุนได้รบั ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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มาตรา 9 กิจ การของกองทุน ไม่ อยู่ในบัง คับ แห่ ง กฎหมายว่า ด้วย เงิ น ทดแทน การ
คุม้ ครองแรงงาน
มาตรา 10 ให้กองทุนมี สานักงานใหญ่ ในกรุ งเทพฯ หรือในจังหวั ดอื่นตามที่รฐั มนตรี
กาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะจัดตัง้ สานักงานสาขา ณ ที่อ่นื ใดก็ได้
มาตรา 11 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี ้
(1) ให้นกั เรียนนักศึกษากูย้ ืมตามพระราชบัญญัตินี ้
(2) เป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของกองทุน
(3) เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุน
มาตรา 12 เงินของกองทุนอาจนาไปหาดอกผลหรือสถาบัน การเงินอื่นที่เป็ นของรัฐ
มาตรา 13 กองทุนไม่ เป็ น ส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วย วิธีก าร
งบประมาณรายรับของกองทุนให้นาเข้าสมทบกองทุน โดยไม่ตอ้ งนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
หมวด 2
คณะกรรมการและการบริหารกองทุน
ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัด
ทบวงมหาวิท ยาลัย เป็ น รองประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านัก งบประมาณ เลขาธิ การ
คณะกรรมการการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษา
แห่ ง ชาติ อธิ บ ดี ก รมสรรพกร ผู้อ านวยการส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง นายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพัน ธ์การศึกษาเอกชนแห่ ง
ประเทศไทยเป็ นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยในจานวนนี ้
อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินหรือการบัญชี หรือกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน
ให้อ ธิ บ ดีก รมบัญ ชี ก ลางเป็ น กรรมการและเลขานุก ารและผู้จัดการเป็ น กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการในกรณีจาเป็ น ประธานกรรมการจะแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขานุการเพิ่มขึน้ อีกคนละหนึ่ง
ก็ได้
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มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี และอาจ
ได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
มาตรา 16 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง้ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่นอ้ ย
ครึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประกอบ
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุมถ้ารอง
ประธานกรรมการทัง้ สองไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด
มาตรา 18 คณะกรรมการมีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) ก าหนดนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของกองทุ น ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
(2) ติดตามประเมินผลการดาเนินกิจการของกองทุน และจัดทารายงานประจาปี
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
(3) ศึกษาวิเคราะห์และประเมิ นความต้องการการกู้ยืม เงินของนักเรียน หรือ
นักศึกษา ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคตและเสนอแนะต่อรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการจัดตัง้ งบประมาณ
เพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา 6 วรรคสอง
(4) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีจ่ายที่หนึ่งบัญชีจ่ายที่สอง และบัญชี
จ่ายตามมาตรา 34

45
(5) พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี สาหรับการดาเนินการและการ
บริหารงานของกองทุน
(6) กาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การ
บัญชี การตรวจสอบ และตรวจสอบบัญชีภายใน และข้อบังคับอื่นที่จาเป็ นในการดาเนินการและ
บริหารงานของกองทุน
(7) กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับให้นกั เรียนหรือนักศึกษา
กูย้ ืมเงินและการชาระคืนเงินกูย้ ืม
(8) ให้นกั เรียนหรือนักศึกษากูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน
(9) ประชาสัมพันธ์ให้บคุ คลทั่วไปได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และ
คุณค่าของกองทุน
(10) ดาเนินการคัดเลือกและทาสัญญาจ้างหรือมีมติเลิกจ้างผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืม
(11) ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ หรือเพื่อให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
มาตรา 19 ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ประธานกรรมการเป็ นผูแ้ ทนของกองทุน
แต่ประธานกรรมการจะมอบอานาจเป็ นหนังสือให้บุคคลใดทานิติกรรมรวมตลอดทัง้ การดาเนินคดี
หรือการบังคับคดีแทนก็ได้
มาตรา 20 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายให้
ปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
มาตรา 21 ให้กองทุนจ้างผูจ้ ดั การคนหนึ่ง ทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน
(2) ติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้
กูย้ ืม
(3) ติดตามดูแลปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการทราบตามที่คณะกรรมการกาหนด
(4) ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและลูกจ้างของกองทุนให้
เป็ นไปตามข้อบังคับ
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(5) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย
หรือตามที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
มาตรา 22 ผูจ้ ดั การต้องเป็ นผูซ้ ่งึ มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารและการ
จัดการทัง้ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปี บริบรู ณ์
(3) สามารถปฏิบตั ิงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
(4) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ไม่เคยได้รบั โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก
(7) ไม่เป็ นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง กรม ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นที่ปรึกษากรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นผูจ้ ดั การหรือดารงตาแหน่งอื่นใด ที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันใน
ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทหรือองค์กรอื่นใด
(10) ไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทาให้แก่
กองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
(11) ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทที่ได้รบั การจ้างเป็ นผูบ้ ริหาร และจัดการเงินให้กยู้ ืม
ตามาตรา 77 หรือในบริษัทอื่นใดที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว
มาตรา 23 วิธีคดั เลือกผูจ้ ดั การ และสัญญาจ้างผูจ้ ดั การให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 24 นอกจากพ้นตาแหน่งตามสัญญาจ้าง ผูจ้ ดั การพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามมาตรา 22
(4) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง
มาตรา 25 ผูจ้ ดั การจะมอบอานาจให้ตวั แทนหรือบุคคลใดกระทากิจการเฉพาะอย่าง
แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา 26 เมื่อตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลงและยังไม่มีการจ้างผูจ้ ดั การคนใหม่ หรือในกรณี
ที่ผจู้ ดั การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นการชั่วคราว ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ พนักงานของกองทุนคน
หนึ่งเป็ นผูร้ กั ษาการแทนผูจ้ ดั การ
มาตรา 27 เพื่อจัดระบบควบคุมเงินของกองทุนให้กองทุนจัดให้มีบญ
ั ชีดงั ต่อไปนี ้
(1) บัญชีรบั เพื่อรับเงินทัง้ ปวงของกองทุน
(2) บัญชีท่ีจ่ายที่หนึ่ง เพื่อจ่ายเงินกูย้ ืมแก่นกั เรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน
กากับดูแลของกระทรวงหรือส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ทบวงมหาวิทยาลัย
(3) บัญชีจ่ายที่สอง เพื่อจ่ายเงินกูย้ ืมแก่นกั เรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด
(4) บัญชีจ่ายบริหารกองทุน เพื่อจ่ายเงินที่ใช้การดาเนินการของกองทุน
มาตรา 28 บรรดาเงินทัง้ ปวงที่กองทุน ได้รบั ให้สง่ เข้าบัญชีรบั ตามกาหนดเวลาและตาม
ระเบียบที่รฐั มนตรีกาหนด
มาตรา 29 การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีรบั ให้เป็ นอานาจของประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และให้กระทาได้แต่เฉพาะเพื่อโอนเข้าบัญชี
จ่ายที่หนึ่ง บัญชีจ่ายที่สอง
มาตรา 30 ให้มีคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็ นประธานอนุกรรมการ อธิบดีสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการสภา
สถาบันราชภัฎ
มาตรา 31 ให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา
18
(2) กาหนดดูแลการให้กยู้ ืมเงินแก่นกั เรียน หรือนักศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
(3) กากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร และจัดการเงินให้กยู้ ืม
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชี
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 32 ให้มีคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ประกอบด้วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
เป็ นประธานอนุกรรมการ ผูแ้ ทนจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ จานวนสี่คน
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มาตรา 33 ให้คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายสอง มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 18
(2) กากับดูแลการให้กยู้ ืมเงินแก่นกั เรียน หรือนักศึกษาในโรงเรียน หรือ
สถานศึกษา
(3) กากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหาร และจัดการเงินให้กยู้ ืม
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีจ่ายที่สอง
(4) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 34 ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีบญ
ั ชีจ่ายเพื่อจ่ายเงิน
กูย้ ืมแก่นกั ศึกษาเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้
มาตรา 35 การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่
สองหรือคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายตามมาตรา 34 มาใช้บงั คับอนุโลม
มาตรา 36 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผูช้ ่วยเลขานุการของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ อนุกรรมการ และผูช้ ่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตัง้ ตาม
พระราชบัญญัตินี ้ ได้รบั เบีย้ ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่น
หมวด 3
การจัดการเงินให้กู้ยืม
*****************************
มาตรา 37 ให้คณะกรรมการจ้างบุคคลเพื่อทาหน้าที่รบั ผิดชอบเป็ นผูบ้ ริหารและจัด
การเงินให้กยู้ ืม
มาตรา 38 นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว ผูบ้ ริหาร
และจัดการเงินให้กยู้ ืมมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
(1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ วิธีการใน
การกูย้ ืมเงิน
(2) แนะนา และอานวยความสะดวกแก่นกั เรียนและนักศึกษา รวมตลอดทัง้
เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการกูย้ ืมเงิน
(3) เบิกจ่ายเงินกูแ้ ละดาเนินการจัดส่งเงินให้แก่ผกู้ ยู้ ืม
(4) แจ้งจานวนหนีแ้ ละสถานะของหนีใ้ ห้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบ
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(5) รับชาระหนีเ้ งินกู้ ติดตามทวงถาม และดาเนินคดีเพื่อบังคับชาระหนีเ้ งินกู้
(6) จัดทารายงานการดาเนินการให้กยู้ ืมเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
(7) ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 39 สัญญาจ้างผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืม ให้มีอายุการจ้างตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาจ้างแต่ตอ้ งไม่เกินคราวละลิบปี
มาตรา 40 ผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาต้องปฏิบตั ิหน้าที่และตรวจสอบ
ดูแลการให้กยู้ ืมเงินให้ถกู ต้องตามที่กาหนด
มาตรา 41 ในกรณีท่ีผบู้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมบริหารหรือจัดการกองทุน หรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้เสียหายแก่กองทุน คณะกรรมการ มีอานาจสั่งให้ผบู้ ริหารและ
จัดการเงินให้กยู้ ืมชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือแก้ไข
มาตรา 42 ผูบ้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืม อาจบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกาหนดอายุ
สัญญาจ้างได้ แต่ไม่ว่ากรณีใดต้องจ้างเป็ นหนังสือล่วงหน้า
มาตรา 43 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือมีการบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง
หรือกรณีจาเป็ นอย่างอื่นใด คณะกรรมการอาจคัดเลือกและทาสัญญาจ้างบุคคลใดเป็ นการ
ชั่วคราวเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารแทน
หมวด 4
การให้กู้ยืมเงินและการชาระหนี้
**************************
มาตรา 44 ก่อนสิน้ ปี การศึกษาของแต่ละปี ให้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี ประกาศกาหนดของเขตการให้กยู้ ืมเงินเพื่อการศึกษา รวมตลอดทัง้ ประเภทวิชา และ
โรงเรียน ที่จะให้นกั เรียนหรือนักศึกษากูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา
มาตรา 45 นักเรียน หรือนักศึกษาซึ่งมีสิทธิของกูย้ ืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา ต้องมี
คุณสมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
(2) เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกาหนด
(3) มีคณ
ุ สมบัติอ่นื ตามที่คณะกรรมการกาหนด
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มาตรา 47 คณะกรรมการจะมอบอานาจให้บคุ คล ซึ่งรับผิดชอบหรือเป็ นผูแ้ ทนโรงเรียน
เป็ นผูอ้ นุมตั ิการให้กยู้ ืมเงินและลงนามในสัญญากูย้ ืมเงินแทนคณะกรรมการก็ได้
มาตรา 48 สัญญากูย้ ืมเงินให้ทาเป็ นรายปี หรือรายระยะเวลาที่สนั้ หรือยาวกว่านัน้
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 49 บรรดาเงินกูย้ ืมเพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียน ให้ผบู้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืม
เบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน สถานศึกษาโดยตรง และให้ถือว่าเงินที่จ่ายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของเงิน
กูย้ ืมที่ผกู้ เู้ งินต้องชาระคืน
มาตรา 50 ห้ามมิให้คิดดอกเบีย้ หรือประโยชน์อ่นื ใดจากเงินกูย้ ืมในระหว่างที่ผกู้ ยู้ ืมเงิน
ยังศึกษาอยู่
มาตรา 51 ให้เป็ นหน้าที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ผกู้ ยู้ ืมเงิน
ศึกษาอยู่แจ้งผลการศึกษาให้ผบู้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมทราบทุกสิน้ ปี การศึกษา
หมวด 5
การนาเงินส่งกองทุน
*************************
มาตรา 52 เมื่อผูก้ ยู้ ืมเงินสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาแล้ว เป็ นเวลาสองปี ผู้
กูย้ ืมเงินมีหน้าที่ตอ้ งชาระเงินคืนให้กบั กองทุนตามจานวนระยะเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบคณะกรรมการ
มาตรา 53 เมื่อผูก้ ยู้ ืมเงินสาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานที่ใด ผูก้ ยู้ ืมเงินต้อง
แจ้งที่อยู่และสถานที่ทางานนัน้ พร้อมทัง้ จานวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รบั ให้ผบู้ ริหารและจัด
การเงินให้กยู้ ืมทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่เริ่มทางาน
มาตรา 54 ผูก้ ยู้ ืมเงินจะชาระเงินที่กยู้ ืมคืนก่อนกาหนดเวลาตามมาตรา 52 หรือเลิก
สัญญากูย้ ืมเงินเมื่อใดก็ได้ โดยจ้างเป็ นหนังสือให้ผบู้ ริหารและจัดการเงินให้กยู้ ืมทราบ หรือ
ภายในกาหนดเวลาที่ทาความตกลงกับผูบ้ ริหารและจัดการเงิน
มาตรา 55 ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญายืมเงินและเรียกเงินกูย้ ืมที่ผู้
กูย้ ืมเงินได้รบั ไปแล้วคืนทัง้ หมดได้
(1) เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ผูก้ ยู้ ืมไม่มีสิทธิ์กยู้ ืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความ
ดันเป็ นเท็จในสาระสาคัญ
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(2) ผูก้ ยู้ ืมไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กบั กองทุน
มาตรา 36 ในกรณีท่ีผกู้ ยู้ ืมเงินถึงแก่ความตาย ให้หนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินเป็ นอันระงับ
ไปกรรมการมีอานาจพิจารณาระงับการเรียกให้ชาระหนีต้ ามสัญญากูย้ ืมเงินได้
หมวด 6
การเงินและการบัญชี
*************************
มาตรา 57 ให้กองทุนยืนรายงานแสดงผลการดาเนินการต่อรัฐมนตรีเป็ นรายได้มา
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั สิน้ สุดแต่ละไตรมาส
มาตรา 58 ให้กองทุนจัดทางบการเงิน ส่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับตัง้ แต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีทกุ ปี
ปี บญ
ั ชีของกองทุนให้ถือตามปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ
ให้สานักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุน แล้วทารายงานผลการ
สอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรี
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ภาคผนวก ข
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจาปี การศึกษา 2551
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง กาหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจาปี การศึกษา 2551
********************************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(7) และมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงขอกาหนดประกาศขอบเขตการให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษา ประเภทวิช า โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้นการศึกษา และ
หลักสูตรที่จะให้นกั เรียนหรือนักศึกษากูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. นักเรียน นักศึกษา ที่มี สิทธิกู้ยืม เงินตามพระราชบัญ ญั ติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผูก้ ยู้ ืมเงิน และ
เป็ น ผู้ท่ี ศึก ษาอยู่ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (สายสามัญ และสายอาชี พ ) และนัก ศึก ษา
อุด มศึ ก ษา (อนุ ป ริญ ญา ปริ ญ ญาตรี ) ทั้ ง ภาคปกติ ภาคพิ เศษ รวมทั้ง การศึ ก ษาประเภท
อาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)
ข้อ 2. การให้กู้ยื ม เงิ น ในปี การศึ ก ษา 2551 ให้กู้ยื ม ได้ ไม่ เกิ น ขอบเขตของแต่ ล ะ
รายการทีก่ าหนดไว้ ดังนี ้
ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
ค่าครองชีพ รวม
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา
เกี่ยวเนื่องกับ
บาท/ราย/ปี บาท/ราย/ปี
การศึกษา
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 พานิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ
25,000
24,000
49,000
ศิลปหัตถกรรมหรือหรือศิลปกรรม
เกษตรศาสตร์ คหกรรมหรือ คหกรรม
ศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

3.ปวท./ปวส. (ต่อ)
3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศน
ศาสตร์
4. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4.4 เกษตรศาสตร์
4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
4.6 แพทศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่
ค่าครองชีพ รวม
เกี่ยวเนื่องกับ
บาท/ราย/ปี บาท/ราย/ปี
การศึกษา
บาท/ราย/ปี
30,000

24,000

54,000

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

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

84,000
84,000
94,000
94,000
104,000

150,000
174,000

ข้อ 3. เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
3.1 เงิ น กู้ยื ม ที่ จ่ ายเข้าบัญ ชี ข องสถานศึกษา ได้แก่ ค่ าเล่าเรีย นและค่ าใช้จ่ า ยที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาซึ่งหมายถึง
3.1.1 ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่
จ่ายตามภาคหรือปี การศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
3.1.2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
นอกเหนือจาก ข้อ3.1.1
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3.2 เงินกู้ยืม ที่จ่ ายเข้าบัญ ชี ของนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ ยืม ได้แก่ ค่าครองชี พ ซึ่ง
หมายถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา โดยเป็ นการให้กู้เต็มตามวงเงินที่
กาหนดไว้ในแต่ละรายและในแต่ละระดับชัน้ การศึกษา
ข้อ 4. การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้มี สิ ท ธิ กู้ ยื ม เงิ น ให้พิ จ ารณาตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่า
ด้วย การดาเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกูย้ ืมเงินกองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2546 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ข้อ 5. นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ กู้ยืมในส่วนของค่า
เล่าเรียน ดังนี ้
5.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น
สถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่อนุมตั ิให้กูย้ ืม เว้นแต่ค่าบารุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
อื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
5.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื ้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น
สถาบันการศึกษาของเอกชน ไม่อนุมัติให้กูย้ ืมตามอัตราที่รฐั อุดหนุน แต่อนุมัติให้กูย้ ืมได้ในส่วน
ของค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดตามประกาศ
ของสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5.3 นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งเป็ นสถานศึกษา
ที่จดั การศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมตั ิให้กยู้ ืมค่าเล่าเรียนได้ตามความเป็ นจริง โดยเมื่อรวมกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วต้องไม่เกินขอบเขตที่กาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
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แบบสารวจค่าใช้จ่ายของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คาชีแ้ จง
1. แบบสารวจค่าใช้จ่ายฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อการวิจัย เรื่อง การติดตามผลการให้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2. คาตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืมใดๆ ทั้งสิน้ ผูศ้ ึกษาจะเก็บไว้เป็ น
ความลับและนาเสนอข้อมูลในภาพรวม จึงไม่กระทบกระเทือนต่อตัวท่านทางตรงและ
ทางอ้อม
3. แบบสารวจฉบับนี ้ มีทงั้ หมด 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินให้กยู้ ืม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาผู้กู้
คาชีแ้ จง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หรือเติมข้อความหรือตัวเลขลงในช่องว่าง
1. เพศ

 ชาย

2. คณะ
 ครุศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หญิง

 วิทยาการจัดการ
 เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

3. ระดับชัน้ ปี ท่กี าลังศึกษาในปี การศึกษา 2551
 ชัน้ ปี ท่ี 1
 ชัน้ ปี ท่ี 3
 ชัน้ ปี ท่ี 2
 ชัน้ ปี ท่ี 4 - 5
4. ท่านได้รบั การอุปการะทางการเงินจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 บิดา
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
 มารดา
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
 ผูป้ กครอง/ญาติ
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
 ทางานพิเศษ
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
 ทุนการศึกษา
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
 อื่น ๆ (ระบุ)
เป็ นเงิน ………………………บาท/เดือน
5. เหตุผลที่นกั ศึกษากูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา
 ครอบครัวยากจน/รายได้ต่า
 เพื่อนชวน

 อยากมีเงินไว้ใช้เอง
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………..
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
คาชีแ้ จง

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  และเติมตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามความเป็ นจริงลงในช่องว่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ค่าลงทะเบียนเรียน
 1.1 ค่าลงทะเบียน
 1.2 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า

เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน

2. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นต่อการศึกษา
 2.1 ค่าหนังสือเรียน
 2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
 2.3 ค่าจัดทารายงาน
 2.4 ค่าถ่ายเอกสาร
 2.5 ค่าจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 2.6 ค่าชุดนักศึกษา (เสือ้ ผ้า,รองเท้า)
 2.7 อื่น ๆ (ระบุ)……………………

เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน
เป็ นเงิน …………………บาท/ภาคเรียน

3. ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นต่อการดารงชีพ
 3.1 ค่าเช่าที่พกั /ค่านา้ /ค่าไฟ
 3.2 ค่าอาหาร
 3.3 ค่าพาหนะ/ นา้ มันรถ
 3.4 ค่าสบู่/ครีมอาบนา้
 3.5 ค่ายาสระผม/ครีมนวดผม
 3.6 ค่ายาสีฟัน/แปรงสีฟัน
 3.7 ค่ารักษาพยาบาล
 3.8 ค่าเสือ้ ผ้า (นอกเหนือชุดนักศึกษา )
 3.9 ค่าซักผ้า/ค่าผงซักฟอก
 3.10 ค่าตัดผม
 3.11 อื่น ๆ (ระบุ)………………………..

เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
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4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอื่น ๆ
 4.1 ค่าโทรศัพท์มือถือ (ซือ้ /ซ่อม/อุปกรณ์เสริม) เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.2 ค่าโทรศัพท์/บัตรเติมเงิน
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.3 ค่าทาผม/เสริมสวยต่างๆ
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
(ทาเล็บ/ต่อผม/ทาสีผม)
 4.4 ค่าเครื่องสาอาง
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.5 ค่ากระเป๋ าถือ/กระเป๋ าสตางค์
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.6 ค่าของขวัญที่ระลึก
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.7 ค่าเครื่องประดับ
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.8 ค่าทาบุญ/บริจาคเงิน-สิ่งของ
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 4.9 อื่น ๆ (ระบุ)………………………..
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
5. ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและพักผ่อน
 5.1 ค่าชมภาพยนตร์
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.2 ค่าเช่า VCD DVD
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.3 ค่าเช่าหนังสือ
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.4 ค่าไปเที่ยวฟั งเพลง / ดูคอนเสิรต์
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.5 ค่าฟิ ตเนส/ออกกาลังกาย
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.6 ค่าอาหารฟาสต์ฟดู /ขนมขบเคีย้ ว
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.7 ค่าใช้จ่ายไปเที่ยวสถานบันเทิง
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
(ผับ/บาร์/คาราโอเกะ)
 5.8 ค่าใช้จ่ายไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัด
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.9 ค่าใช้จ่ายการเล่นพนัน/ซือ้ สลากกินแบ่งฯ เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.10 ค่าบุหรี่
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.11 ค่าเบียร์ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.12 ค่าอินเตอร์เน็ต/เกมออนไลน์
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.13 ค่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน
 5.14 อื่น ๆ (ระบุ)………………………..
เป็ นเงิน …………………บาท/เดือน

60
ตอนที่ 3
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืม
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าเล่าเรียน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรจานวนเงินให้กู้ยืม ค่าครองชีพ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

