
RMUTP Research Journal, Vol. 4, No. 2, September 2010 27RMUTP Research Journal, Vol. 4, No. 2, September 2010 

 

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒμ‹Í¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á 
à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ: ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ 

Evaluation and Satisfaction of Higher Education Student on Student 
Loan: A Case Study of Higher Education Institute 

เสกสรรค บุญรอด1* 
1นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพฯ 10240 

บทคัดยอ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและศึกษา 

ปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จำนวนพี่นอง, การศึกษาของผูปกครอง, อาชีพของผูปกครอง, รายได 

ของครอบครัว) วานักศึกษาที่มีภูมิหลังตางกันมีความพึงพอใจในกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

หรือไม โดยใชเครื่องมือและวิธีการศึกษา คือ การศึกษาจากเอกสารควบคูกับการเก็บรวบรวมขอมูลดวย 

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา การดำเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 1) การกำหนดเกณฑรายได 

ของผูมีสิทธิกูยืมที่สูงเกินไป 2) การขาดกลไกในการตรวจสอบ 3) การขาดกลไกการติดตามการชําระหนี้คืน ที่มี 

ประสิทธิภาพทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐและผูเสียภาษี 4) การขาดกลไกในการติดตาม และประเมินผล 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เมื่อจำแนกตามเพศ, ภูมิภาค,  

จำนวนพี่นอง, อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว พบวา ไมมีความแตกตางกัน ยกเวน ปจจัยดานระดับ 

การศึกษาของผูปกครองจะมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

Abstract  
 The article is aimed to study of outcome on student loan and study motive background  

(gender, provinces, amount of siblings, parent education, parent career, family Measurement and  

method are studied from documents and questionnaire. The result show that student loan  

administration fix toohigh families income of students. 2) lack of the ckecklists in allocation. 

3) lack to the payment back to student loan. 4) lack of the follow-up and evaluation The  

satisfaction of higher education students on student loan according to gender, provinces, amount  

of siblings parent career, family income is not significantly different except parent education is  

significantly different at 0.01. 
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1. º·¹Ó 

 ในปจจุบันการพัฒนาประเทศให เจริญ 

กาวหนาในทุก ๆ ดาน ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม ทามกลางการเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน (Globaliza- 

tion) ทำใหมีความจำเปนอยางย่ิงที่ประชากรใน 

ประเทศตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนในหลายๆ  

ดานของการพัฒนา การใหบริการทางการศึกษา 

แกประชากรในชาติจึงเปนส่ิงที่สำคัญและมีความ 

จำเปนอยางยิ่ง เพราะวาการศึกษาเปนกระบวน- 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการถายทอด

วัฒนธรรม และเปนการสรางภูมิปญญาใหแก

สังคม การศึกษาจึงเปนรากฐานและเครื่องมือ

สำคัญในการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการ 

ศึกษาแหงชาติ, 2531: 1) 

 การลงทุนในทุนมนุษย ไมวาจะเปนดานการ 

ศึกษา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การวิจัย 

และการพัฒนา (Research and Development)  

ลวนแลวแตเปนปจจัยสำคัญตอการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ โดยเมื่อมีการลงทุนในมนุษยมากขึ้น 

จะสงผลกระทบตอสังคมในทางที่เปนประโยชน  

(External Benefits) โดยทำใหประชากรและ 

แรงงานในสังคมนั้น ๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการผลิต ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรูและ 

พัฒนาความรู ใหม ไดมากข้ึนตอไป โดยผาน 

กระบวนการที่เรียกวา Learning by doing  

effects และ spill over effects ดังนั้น การ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเปนกระบวนการ 

ภายใน (Endogenous Growth Process) โดย 

สามารถสะสมและขยายตัวออกไปไดเองอยางไมมี 

วันสิ้นสุด 

 จากความสำคัญของการพัฒนาประเทศ

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสนองรับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของประเทศ รัฐบาลได

กำหนดนโยบายเพื่อแกปญหาความเหลื่อมล้ำดาน

โอกาสทางการศึกษาในสังคมดวยการสนับสนุน

ทางการเงินแกนักเรียน/นักศึกษาที่ดอยโอกาส 

โดยการจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 โดยรัฐบาลจัดสรร

งบประมาณใหกระทรวงการคลังดำเนินการใน

ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตอมาในป พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

(กย.ศ) ไดเริ่มมีผลบังคับใช ทำให กย.ศ มีฐานะ

กลายเปนองคกรของรัฐบาลในกำกับดูแลของ

กระทรวงการคลัง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไมใชการ 

ชวยเหลือผูดอยโอกาสแบบใหเปลา แตเปนการที่ 

รัฐบาลเปนผูลงทุนใหกูยืม ซึ่งจะตองมีการใชทุน 

คืนตามกำหนดเวลาที่ไดระบุไว การจัดการกองทุน 

เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จะตอง 

เปนกองทุนที่จะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 

และสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรเปน 

กองทุนที่จะกอใหเกิดความเสมอภาคและเปน

ธรรมใหแกผูยืม เพื่อเปนการสนับสนุนและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหเปนผูที่มีคุณภาพ 

หลักการในการพิจารณาใหทุนกับผูเรียนนั้น ตอง 

ดำเนินการดวยความละเอียดรอบคอบ มีการ 

ติดตามและประเมินผลเพ่ือนำมาแกไขในจุด 

ที่บกพรองเพ่ือใหการนำงบประมาณของแผนดิน 

ที่นำมาใชในกองทุนที่นำไปใชอยางถูกตองและ

เหมาะสม เพ่ือเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 
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1.1 ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 2. เพื่ อศึกษาระดับความพึงพอใจของ 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอการบริหารงาน 

ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา 

(เพศ, ภูมิภาค, จำนวนพ่ีนอง, การศึกษาของ 

ผูปกครอง, อาชีพของผูปกครอง, รายไดของ

ครอบครัว) วานกัศึกษาที่มีภูมิหลังตางกัน มีความ

พึงพอใจในกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

แตกตางกันหรือไม 

2. ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

2.1 »ÃÐªÒ¡Ãã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 ประชากร คือ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ที่ไดรับเงินกูของสถาบันการศึกษา 4 กลุม ดังนี้  

 1. สถาบันการศึกษาประเภทจำกัดของรัฐ  

 2. สถาบันการศึกษาประเภทจำกัดในกำกับ 

ของรัฐ  

 3. สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  

 4. สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย

เอกชน ปการศึกษา 2551 

2.2 μÑÇÍÂ‹Ò§ 

 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage Sampling) ประกอบดวย การสุม

ตัวอยางแบบตามกลุม (Cluster Sampling) เพื่อ

แบงประเภทของมหาวิทยาลัย และใชวิธีการสุม

ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 

โดยการจับสลากเลือกชื่อมหาวิทยาลัยออกตาม 

กลุม กลุมละ 2 มหาวิทยาลัย รวม 8 มหาวิทยาลัย 

จำนวน 400 คน ดังนี้ 

 สถาบันการศึกษาประเภทจำกัดของรัฐ  

ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร วิทยาลัยเขตหาดใหญ  

 สถาบันการศึกษาประเภทจำกัดในกำกับ

ของรัฐ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

 สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ ประกอบดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงใหม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

 สถาบันการศึกษาประเภทมหาวิทยาลัย 

เอกชน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

2.3 à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 

 แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 3 

ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบ 

สอบถาม 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน 

งานของกองทุนฯ 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวน 

ประมาณคา 4 ระดับ ของ Likert มีเกณฑการให 

คะแนน ดังนี้ มากที่สุด 4 คะแนน มาก 3 คะแนน  

นอย 2 คะแนน และนอยที่สุด 1 คะแนน 

 นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนำเสนอในรูปของ 
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ตารางประกอบความเรียง ซ่ึงมีเกณฑการแปลผล

คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

1.00-1.49 ใหความสำคัญกับขอคำถามนั้น 

 นอยที่สุด 

1.50-2.49 ใหความสำคัญกับขอคำถามนั้นนอย 

2.50-3.49 ใหความสำคัญกับขอคำถามนั้นมาก 

3.50-4.00 ใหความสำคัญกับขอคำถามนั้น 

 มากที่สุด 

2.4 ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวย 

การแจกแบบสอบถาม โดยเก็บดวยตนเองและใช 

วิธีการสงไปรษณีย พรอมทั้งแนบซองติดแสตมป  

ระบุชื่อ ที่อยู ของผูวิจัย เพ่ือใหผูตอบสงกลับคืน 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแบบ 

สอบถามเปนคำถามชนิดปลายปด (Close-ended  

Questions) และคำถามชนิดปลายเปด (Open- 

ended Questions) เปนเครื่องมือในการศึกษา 

วิจัยครั้งนี้ ซึ่งทำการทดลองใชกับนักศึกษาปริญญาโท  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กอนเพ่ือ 

ปรับปรุงแกไขความถูกตองและความสมบูรณของ 

คำถามใหชัดเจนย่ิงขึ้น และใหตรงตามวัตถุ- 

ประสงคของการศึกษากอนนำไปใช 

2.5 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ 

 ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาระดับความพึง 

พอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดแก คารอยละ หรือคาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

ทางสังคมศาสตร (statistic package for social  

science: SPSS for Windows Version 10) 

และใชวิธีการเชิงอนุมาน (Inferential Method) 

เพื่ออธิบายถึงปจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ,  

ภูมิภาค, จำนวนพ่ีนอง, การศึกษาของผูปกครอง,  

อาชีพของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว) ที่มี 

ผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย ในการหาความสัมพันธของ  

ตัวแปร ไดแก คาสถิติ t-test และ F-test 
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3. ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å 

3.1 ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 
 เพศ 
 ชาย 175 43.8 

 หญิง 225 56.3 

 ชั้นป 
 ปที่ 1 195 23.8 

 ปที่ 2 109 27.3 

 ปที่ 3 196 24.0 

 ปที่ 4 192 23.0 

 ปที่ 5 118 12.0 

 ภูมิลำเนาเดิม 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 273 68.3 

 ตางจังหวัด 116 29.0 

 ไมตอบ 111 12.8 

 จำนวนพี่นองในครอบครัว 
 (รวมนักศึกษาดวย) 
 1 คน 166 16.5 

 2-3 คน 241 60.3 

 4-5 คน 183 20.8 

 ตั้งแต 6 คน ข้ึนไป 119 12.3 

 ไมตอบ 111 10.3 

ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 (ตอ) 

 ขอมูลท่ัวไป จำนวน รอยละ 

 คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ของผูปกครอง 
 ประถมศึกษา 184 21.0 

 มัธยมศึกษา/ปวส. 135 33.8 

 ปริญญาตรี 166 41.5 

 สูงกวาปริญญาตรี 115   3.8 

 อาชีพของผูปกครอง 
 เกษตรกร 102 25.5 

 ลูกจาง/รับจาง 152 38.0 

 คาขาย 119 29.8 

 ผูปกครองเกษียณ 116 11.5 

 ไมตอบ 121 15.3 

 รายไดของครอบครัว 
 นอยกวา 2,000 บาท 115 13.8 

 2,000-5,000 บาท 197 24.3 

 มากกวา 5,000 บาท 287 71.8 

 ไมตอบ 111 10.3 

 รวมท้ังหมด 100 100.1 
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3.2 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¡Í§·Ø¹Ï ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2551 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานของ 

 กองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 

  ดานการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ   X   S.D ระดับ 

 1. คุณสมบัติดานรายไดของผูมีสิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม 3.03 0.63 มาก 

 2. คุณสมบัติของผูรับรองรายไดของครอบครัว เชน หนาที่ ตำแหนง  2.99 0.65 มาก 

  คุณวุฒิ ฯลฯ มีความเหมาะสม 

 3. คุณสมบัติของผูค้ำประกัน เชน ตำแหนงหนาที่มีความเหมาะสม 2.98 0.68 มาก 

  ในการค้ำประกัน 

   โดยรวม 3.00 0.56 มาก 
  ดานการกำหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม    X   S.D ระดับ 
 1. ความสะดวกในขั้นตอนของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 2.92 0.76 มาก 

 2. ระบบการบริการมีความกาวหนา มีการพัฒนา มีความเหมาะสม 2.87 0.73 มาก 

  และมีความทันสมัย 

 3. ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูมีความรวดเร็วและเหมาะสม 2.85 0.73 มาก 

 4. เจาหนาที่ที่ใหบริการมีความเอาใจใสในการชวยแกปญหา  2.80 0.79 มาก 

  และใหขอเสนอแนะแกผูกู 

 5. เจาหนาที่ที่ใหบริ การดำเนินการตามขั้นตอนดวยความเสมอภาค 2.76 0.81 มาก 

  และเสมอหนาในการบริการผูกู   

 6. เจาหนาที่ที่ใหบริการมีบุคลิก ทาทีและมารยาทในการบริการ 2.75 0.84 มาก 

  ที่เหมาะสม 

   โดยรวม 2.82 0.67 มาก 
  ดานการกำหนดเงื่อนไข วงเงินใหกูยืม    X   S.D ระดับ 
 1. เงินกูสำหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอตอคาใชจายจริง 2.92 0.81 มาก 

 2. เงินกูสำหรับคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษามีความเพียงพอ 2.97 0.82 มาก 

  ตอคาใชจายจริง  

 3. เงินกูเพื่อคาใชจายในการครองชีพเพียงพอตอการใชในแตละวัน 2.90 0.79 มาก 

   โดยรวม 2.94 0.76 มาก 
  ดานการกำหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืม    X   S.D ระดับ 
 1. เงินกูมีการออกที่ตรงเวลา และตรงตามความตองการใช 2.90 0.88 มาก 

 2. ระยะเวลาการชำระคืนเงินกูยืมมีความเหมาะสม 2.93 0.80 มาก 

 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมมีความเหมาะสม 2.95 0.82 มาก 

   โดยรวม 2.93 0.76 มาก 
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3.3 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�»˜¨¨ÑÂÀÙÁÔËÅÑ§¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (à¾È, ÀÙÁÔÅÓà¹Ò, ¨Ó¹Ç¹¾Õè¹ŒÍ§, ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§,  

 ÍÒªÕ¾¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ áÅÐÃÒÂä´Œ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ Ç‹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕÀÙÁÔËÅÑ§áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ 

 μ‹Í¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Á·Õèáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตามเพศ 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตาม 

 ภูมิลำเนา 

X X 

X X 
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 จากการทดสอบสมมติฐานดวย Independent 

Sample t-test ในภาพรวม พบวา  

 เมื่อพิจารณาในดานการกำหนดเงื่อนไขหลัก 

เกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนฯ พบวา นักศึกษาที่ 

ผูปกครองมีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 2.91 นักศึกษาที่ผูปกครองมี

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความ

พึงพอใจเทากับ 3.04 และนักศึกษาที่ผูปกครองมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึง

พอใจเทากับ 3.01 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.212 น่ันคือ นักศึกษาที่ 

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใน

ดานการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงิน 

กองทุนฯ ไมแตกตางกัน  

 เมื่อพิจารณาในดานการกำหนดเง่ือนไข 

กระบวนการขอกูยืม พบวา นักศึกษาที่ผูปกครอง 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึง 

พอใจเทากับ 2.55 นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับ 

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึง

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตาม 

 จำนวนพี่นอง 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตาม 

 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

X X X 

X X X 

ปริญญาขึ้นไป 
(n = 181) 
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พอใจเทากับ 2.91 และนักศึกษาที่ผูปกครองมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.90 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากคา Sig. 

พบวาไดคา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาที่ 

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ 

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใน 

ดานการกำหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 เมื่อพิจารณาในดานการกำหนดเงื่อนไข 

วงเงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับ 

การศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจ 

เทากับ 2.64 นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการ 

ศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจ 

เทากับ 3.03 และนักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจ 

เทากับ 3.00 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคา Sig. พบวา 

ไดคา Sig. = 0.000 นั่นคือ นักศึกษาที่ผูปกครอง

มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจตอ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในดานการ

กำหนดเง่ือนไขวงเงินใหกูยืมแตกตางกันอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 เมื่อพิจารณาในดานการกำหนดเงื่อนไขของ 

เงินใหกูยืม พบวา นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.68 นักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการ

ศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 3.00 และนักศึกษาที่ผูปกครองมีระดับการ

ศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจ

เทากับ 2.99 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากคา Sig. พบวา

ไดคา Sig. = 0.003 นั่นคือ นักศึกษาที่ผูปกครอง

มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจ 

ตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาในดานการ

กำหนดเงื่อนไขของเงินใหกูยืมแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของกองทุนเงินให 

กูยืมเพ่ือการศึกษา พบวา นักศึกษาที่ผูปกครอง 

มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.71 นักศึกษาที่ผูปกครองมี 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวส. มีระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 2.99 และนักศึกษาที่ผูปกครองมี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีระดับความพึง 

พอใจเทากับ 2.97 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคา Sig.  

พบวาไดคา Sig. = 0.000 น่ันคือ นักศึกษาที่ 

ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความ

พึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4. ÊÃØ» 

4.1 ÊÀÒ¾¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ 

 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  

 ยังมีปญหาและอุปสรรคในการทำงานคอน 

ขางมาก ซ่ึงนาจะเกิดจากการที่กองทุนจัดตั้งขึ้น 

เพื่อใหนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ไดกูยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 

ต่ำ สำหรับเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ือง 

กับการศึกษา และคาใชจายที่จำเปนในการครอง 

ชีพระหวางการศึกษา จึงทำใหการทำงานของ 

กองทุนตองเกี่ยวเน่ืองกับคนจำนวนมาก และ

คนในหลากหลายระดับ เปนผลใหเกิด 

 - ความไมมีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาของประชาชน 

 - การขาดกลไกในการตรวจสอบการ

จัดสรรเงินกูยืม 

 - การขาดประสิทธิภาพของกลไกติดตาม

การชำระหน้ีคืน 

 - การขาดกลไกในการติดตามและประเมิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตามอาชีพ 

 ของผูปกครอง 

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวม จำแนกตาม 

 รายไดของครอบครัว 

X X X 

X X 

มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท 
(n=112) 

มีรายไดมากกวา 5,000 บาท 
(n=287) 



RMUTP Research Journal, Vol. 4, No. 2, September 2010 37

4.2 ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´Á- 

 ÈÖ¡ÉÒμ‹Í¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ  

 จากผลการศึกษาที่สรุปไดวา กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้มีความพึงพอใจตอกองทุนเงิน 

ใหกูยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X = 2.92) กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยว 

กับการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 

2551 ดานการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการให 

กูยืมเงินกองทุนฯ โดยรวมอยูในระดับมาก (X =  

3.00) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ประเด็นที่กลุม 

ตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนิน 

งานของกองทุนฯ ในปการศึกษา 2551 ดานการ 

กำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุน ฯ  

มากที่สุด คือ เรื่องคุณสมบัติดานรายไดของผูมี 

สิทธิไดรับเงินกูยืมมีความเหมาะสม (X = 3.03) 

รองลงมา คือ เรื่องคุณสมบัติของผูรับรองรายได 

ของครอบครัวมีความเหมาะสม (X = 2.99) และ 

ที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ เรื่องคุณสมบัติของผูค้ำ- 

ประกันมีความเหมาะสมในการค้ำประกัน (X = 

2.98) 

 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา  

2551 ดานการกำหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกูยืม  

โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 2.82) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ในปการศึกษา 2551 ดานการกำหนดเง่ือนไข

กระบวนการขอกูยืมมากที่สุด คือ เรื่องความ

สะดวกในขั้นตอนของการขอกูเงินมีความเหมาะสม 

(X = 2.92) รองลงมา คือ เรื่องระบบการบริการ 

มีความกาวหนามีการพัฒนา มีความเหมาะสม

และมีความทันสมัย (X = 2.87) และที่เห็นดวย 

นอยที่สุด คือ เรื่องเจาหนาที่ที่ใหบริการมีบุคลิก

ทาทีและมารยาทในการบริการที่เหมาะสม (X = 

2.75)  

 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา  

2551 ดานการกำหนดเงื่อนไขวงเงินใหกูยืม โดย

รวมอยูในระดับมาก (X = 2.94) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ในปการศึกษา 2551 ดานการกำหนดเงื่อนไข

วงเงินใหกูยืมมากที่สุด คือ เรื่องเงินกูสำหรับคา

ธรรมเนียมที่ เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษามีความ 

เพียงพอตอคาใชจายจริง (X = 2.97) รองลงมา 

คือ เรื่องเงินกูสำหรับคาเลาเรียนมีความเพียงพอ

ตอคาใชจายจริง (X = 2.95) และท่ีเห็นดวยนอย 

ที่สุด คือ เรื่องเงินกูเพ่ือคาใชจายในการครองชีพ

เพียงพอตอการใชในแตละวัน (X = 2.90)  

 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ในปการศึกษา  

2551 ดานการกำหนดเง่ือนไขของเงินใหกูยืม โดย 

รวมอยูในระดับมาก (X = 2.93) เมื่อพิจารณา 

รายขอ พบวา ประเด็นที่กลุมตัวอยางมีระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนฯ 

ในปการศึกษา 2551 ดานการกำหนดเง่ือนไขของ

เงินใหกูยืมมากที่สุด คือ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงิน 

กูยืมมีความเหมาะสม (X = 2.97) รองลงมา 

คือ เรื่องระยะเวลาการชำระคืนเงินกูยืมมีความ

เหมาะสม (X = 2.95) และท่ีเห็นดวยนอยที่สุด 

คือ เรื่องเงินกูมีการออกที่ตรงเวลาและตรงตาม

ความตองการใช (X = 2.90)  
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4.3 »˜¨¨ÑÂÀÙÁÔËÅÑ§¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (à¾È, ÀÙÁÔÀÒ¤,  

 ¨Ó¹Ç¹¾Õè¹ŒÍ§, ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§,  

 ÍÒªÕ¾¢Í§¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§, ÃÒÂä´Œ¢Í§¤ÃÍº¤ÃÑÇ)  

 ·ÕèÁÕ¼Åμ‹Í¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº 

 ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒμ‹Í¡Í§·Ø¹à§Ô¹ãËŒ¡ÙŒÂ×Áà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 จากผลการศึกษาที่สรุปไดวา ปจจัยภูมิหลัง 

ของนักศึกษา ไมวาจะเปนเพศ, ภูมิภาค, อาชีพ

ของผูปกครอง, รายไดของครอบครัว และจำนวน

พี่นอง มีความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไมแตก- 

ตางกันนั้น ผูวิจัยมีความเห็นวานาจะเกิดจากการ

ที่ ในปจจุบันระบบการทำงานและระบบการ 

บริหารงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ที่ตั้งอยูภายในมหาวิทยาลัยตาง ๆ นั้นมีความ

คลายคลึงและอยูภายใตกรอบการปฏิบัติแบบ

เดียวกัน อีกทั้งหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 

ผูมีสิทธิ์กูยืม ขอบเขตวงเงินกูยืม ข้ันตอนการขอ 

กูยืม กระบวนการในการพิจารณาใหกูยืม ตลอดจน 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินกูใหแกผูกูยืม  

และการจายคืนเงินกูของผูกูยืมก็ถูกกำหนดมาจาก 

หนวยงานสวนกลาง ทำใหหนวยงานที่ทำหนาที่  

ในภาคปฏิบัติการสามารถทำงานไดอยางมี 

มาตรฐานเดียวกัน จึงเปนสาเหตุที่สงผลใหนักศึกษา 

ในทุก ๆ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีความ 

พึงพอใจ และมีความคิดเห็นตอการดำเนินงาน 

ตาง ๆ ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไม

แตกตางกันนั่นเอง ยกเวน ปจจัยดานระดับการ

ศึกษาของผูปกครองจะมีความพึงพอใจแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.4 ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 

 1. หนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันในการ

กำหนดกฎเกณฑ หลักการ เงื่อนไขตาง ๆ ในการ

ขอกูใหมีความชัดเจน และมีความเทาเทียมกันใน

ทุก ๆ สถานศึกษา 

 2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการอบรม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

กองทุนที่ประจำอยูในสถานศึกษาตาง ๆ อยาง 

สม่ำเสมอ  

 3. ในการพิจารณาถึงวงเงินใหกูยืมแตละ

ครั้ง ควรมีการคำนึงถึงคาครองชีพในสังคมปจจุบัน 

และคาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปนตอการศึกษาใหมาก

ขึ้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชจริง และมี

ความเหมาะสมตามสภาพความจำเปนในการใช

เงิน 

 4. ในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผูกู 

นั้นควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกู ฐานะ 

ของผูกูและผูปกครองอยางละเอียดรอบคอบ  

ประกอบกับควรคำนึงถึงความจำเปนและความ 

เดือดรอนของผูกูดวย 

5. ¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ 

 บทความนี้สำเร็จได ตองขอกราบขอบ 

พระคุณ รศ.ดร.พลภัทร บุราคม อาจารยที่ปรึกษา

ที่ใหคำชี้แนะ รวมถึงเจาหนาที่คณะรัฐประศาสน-

ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทุกทาน

ที่คอยใหความชวยเปนอยางดี  
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 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม- 

 ศาสตร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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