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ปการศึกษา   2550 
 

บทคัดยอ 
 
  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกู เงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอนักศึกษา
ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัดสินใจขอกูเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทราบถึงแนวโนม
ความตองการขอกูเงิน กยศ. ในอนาคต การศึกษาจากสถาบันการศึกษากลุมตัวอยาง  
แตละแหง โดยใชขอมูลปฐมภูมิที่มาจากการแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณนักศึกษากลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
ระเบียบขอบังคับในการขอกูเงินกองทุน กยศ. จํานวน 300 ตัวอยาง โดยใช 
ML – Binary Logit Model (Quadratic hill climbing) ในการวิเคราะหตัวแปรที่เปนผลตอการตัดสินใจ
ขอกูเงิน กยศ. และพยากรณความตองการขอกูเงิน ของนักศึกษา ดวยวิธีสมการเสนตรงถึงปการศึกษา 
2555 
  
 การศึกษาไดกําหนดมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางไว 7 มหาวิทยาลัย และไดแบงกลุมตัวอยาง
ออกเปน 3 กลุม ตามสาขาวิชา จากการทดสอบตัวแปร ผูวิจัยพบวา รายไดของผูปกครองของนักศึกษา
เปนปจจัยที่สงผลใหนักศึกษาขอกูเงินกองทุน กยศ. โดยมีคา Prob. เทากับ 0.0000 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับรอยละ 100 นอกจากนี้ผูวิจัยไดพยากรณความตองการขอกูเงิน ของนักศึกษา 
ถึงปการศึกษา 2555 ในภาพรวม พบวามีจํานวนนักศึกษาที่ประสงคขอกูเงิน กยศ. มากขึ้น โดยมีจํานวน 
8,963 คน ในปการศึกษา 2551 และมีจํานวน 10,217 คน ในปการศึกษา 2555 
ทั้งนี้การอนุมัติคําขอกูเงิน กยศ. ทางสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม และเปนไปตามระเบียบของสํานักงานกองทุน  
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ABSTRACT 
 
 The main objectives of this study are to be aware of factors affected a university student’s 
making decision and to study the trends of student’s needs on borrowing some money from the 
Student Loan Fund in the future.  To achieve the objectives, 300 samples from the sample group 
institutions were utilized.  Furthermore, the primary data from questionnaires distributed, 
interviewing the special sample group students, and researching researches, studying lending fund 
documents including student loan.  Regulations were used.  In variable factor analysis affected a 
university student’s making decision to borrow some money from Student Loan Fund, ML – Binary 
Logit Model (Quadratic hill climbing) was used, and in foretelling his needs to do so, the straight-
lined algebraic equation until 2012 academic year was used. 
 Based on this study, there were 7 sample group institutions divided into 3 sample groups 
according to the fields of study.  After having tested variable factors, it was revealed that university 
parents’ income was a factor for the Student Loan Fund, having Prob. value 0.0000 showing the 
amount of parents’ incomes in relation to a number of students preferring to join the student loan at 
the 100 percentage rate until 2012 academic year.  Overall it was found that more university students, 
8,963 ones in 2008 academic year and 10,217 ones in 2012, prefer this fund.  Student Loan Bureau 
has its regulations for its loan considering appropriateness and certain standards. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณไดดวยความกรุณา การใหกําลังใจ และความเอาใจใสอยาง
ยิ่งจาก ผูชวยศาสตรจารย ดร.  ธรรมนูญ  พงษศรีกูร อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการให
ความรู คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธดวยความเอาใจใสดวยดี ตลอดมา ซ่ึงผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง 
และประทับใจในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ กลุมตัวอยางทุกทานที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน อาจารยฝายตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และเจาหนาที่เลขานุการคณะทุกทานที่ไดใหความกรุณาติดตอประสานงานในการอํานวย
ความสะดวกที่เกี่ยวกับการเก็บขอมูล หากไมไดรับความรวมมือจากทาน วิทยานิพนธฉบับนี้คงไม
ประสบผลสําเร็จได 
 ขอกราบขอบพระคุณนางภาวนา  คําสิงห ผูเปนมารดา ที่เปนกําลังใจใหผูวิจัยเสมอมา 
พรอมกับคําแนะนําในการเรียน จนทุกวันนี้ รวมทั้งความรัก ความหวงใย กับผูวิจัย ทั้งนี้ตองขอบคุณ
นอง ๆ ของผูวิจัยทั้ง 3 คน ที่คอยเปนกําลังใจ เพื่อนรวมงานที่คอยแนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
และขอบคุณเจาหนาที่สํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่กรุณาหาขอมูลในการจัดทําวิจัยครั้งนี้ 
อีกทั้งเพื่อน ๆ ที่คอยหวงใย และเปนคอยเปนแรงใจใหกับผูวิจัยเสมอมา 
 สุดทายนี้ความสําเร็จของคุณงามความดีที่ประโยชน อันเกิดจากผลการศึกษา ในครั้งนี้ผูวิจัย
ขอยกใหแด มารดา ญาติ พี่นอง ครู อาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ ประสาท วิชาความรู อันเปนสิ่งที่มีคา
มากที่สุด ใหแกผูวิจัย สวนความผิดพลาด และขอบกพรองใด ๆ ผูวิจัยขอนอมรับไวแตผูเดียว 
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หัวขอวิทยานพินธ  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 
   กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550  
ช่ือผูเขียน   เขมินทรา  อภภิัทรวโรดม 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ธรรมนูญ  พงษศรีกูร 
สาขาวิชา   เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
ปการศึกษา   2550 
 

บทคัดยอ 
 
  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอ
นักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตัดสินใจขอกูเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทราบ
ถึงแนวโนมความตองการขอกูเงิน กยศ. ในอนาคต การศึกษาจากสถาบันการศึกษากลุมตัวอยาง  
แตละแหง โดยใชขอมูลปฐมภูมิที่มาจากการแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณนักศึกษากลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง รวมทั้งศึกษาเอกสารงานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับเงินกองทุนกูยืมเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งระเบียบขอบังคับในการขอกูเงินกองทุน กยศ. จํานวน 300 ตัวอยาง โดยใช 
ML – Binary Logit Model (Quadratic hill climbing) ในการวิเคราะหตัวแปรที่เปนผลตอการ
ตัดสินใจขอกูเงิน กยศ. และพยากรณความตองการขอกูเงิน ของนักศึกษา ดวยวิธีสมการเสนตรงถึง
ปการศึกษา 2555 
  
 การศึกษาไดกําหนดมหาวิทยาลัยกลุมตัวอยางไว 7 มหาวิทยาลัย และไดแบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 3 กลุม ตามสาขาวิชา จากการทดสอบตัวแปร ผูวิจัยพบวา รายไดของผูปกครอง
ของนักศึกษาเปนปจจัยที่สงผลใหนักศึกษาขอกูเงินกองทุน กยศ. โดยมีคา Prob. เทากับ 0.0000 
แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับรอยละ 100 นอกจากนี้ผูวิจัยไดพยากรณความตองการขอกูเงิน 
ของนักศึกษา ถึงปการศึกษา 2555 ในภาพรวม พบวามีจํานวนนักศึกษาที่ประสงคขอกูเงิน กยศ. 
มากขึ้น โดยมีจํานวน 8,963 คน ในปการศึกษา 2551 และมีจํานวน 10,217 คน ในปการศึกษา 2555 
ทั้งนี้การอนุมัติคําขอกูเงิน กยศ. ทางสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีหลักเกณฑในการ
พิจารณาตามความเหมาะสม และเปนไปตามระเบียบของสํานักงานกองทุน  
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ABSTRACT 
 
 The main objectives of this study are to be aware of factors affected a university 
student’s making decision and to study the trends of student’s needs on borrowing some money 
from the Student Loan Fund in the future.  To achieve the objectives, 300 samples from the 
sample group institutions were utilized.  Furthermore, the primary data from questionnaires 
distributed, interviewing the special sample group students, and researching researches, studying 
lending fund documents including student loan.  Regulations were used.  In variable factor 
analysis affected a university student’s making decision to borrow some money from Student 
Loan Fund, ML – Binary Logit Model (Quadratic hill climbing) was used, and in foretelling his 
needs to do so, the straight-lined algebraic equation until 2012 academic year was used. 
 Based on this study, there were 7 sample group institutions divided into 3 sample 
groups according to the fields of study.  After having tested variable factors, it was revealed that 
university parents’ income was a factor for the Student Loan Fund, having Prob. value 0.0000 
showing the amount of parents’ incomes in relation to a number of students preferring to join the 
student loan at the 100 percentage rate until 2012 academic year.  Overall it was found that more 
university students, 8,963 ones in 2008 academic year and 10,217 ones in 2012, prefer this fund.  
Student Loan Bureau has its regulations for its loan considering appropriateness and certain 
standards. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมา และความสําคัญของปญหา 
 การบริโภคเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลทุกคน และเนื่องจากเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นไดมาก หรือนอยแคไหน ขึ้นอยูกับระดับรายได 
เปนสําคัญ ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการออม และการลงทุนดวย (พิสมัย  จารุจิตติพันธ, 2529 : 65) 
 จากบทความขางตนแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เปนกิจวัตรประจําวันของคนทุกคนในสังคม 
ไมเลือกแมวาจะเปนคนจน หรือคนรํ่ารวย กิจกรรมการบริโภคยอมเกิดไดทั้งนั้น ส่ิงเหลานี้แสดงให
เห็นถึงความจําเปนในการบริโภค ดังจะเห็นไดจากการบริโภคอาหาร เพื่อบําบัดความหิว การ
บริโภคการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ เปนตน ดังนั้นในทุก ๆ ครอบครัวก็จะมีความ
แตกตางรวมถึงการใหความสําคัญในการใชจายเพื่อการบริโภคที่แตกตางกัน ลําดับการบริโภคที่
แตกตางกันอันเนื่องมาจากขอจํากัดทาดานรายได ของแตละครอบครัวนั้นเอง 
 การจําแนก หรือลําดับความสําคัญของการใชจายเพื่อการบริโภคยอมมีเหตุผลที่แตกตาง
กนัดังจะเห็นไดจากบางครอบครัวใหความสําคัญในการนําเงินรายได ไปซื้อทองคํา เพราะคิดวาเปน
การเก็บรักษาเงินที่ดีที่สุด หรือนําเงินรายไดไปซื้อหุน เพราะคิดวาเปนการออมในระยะหนึ่งซึ่งจะ
ไดผลประโยชนในอนาคต อยางไรก็ดีถึงแมวาแตละครอบครัวจะมีรายการใชจายไมเหมือนกันก็
ตาม ยังมีรายการใชจายรายการหนึ่งที่แตละครอบครัวมีรายการใชจายที่เหมือนกัน นั้นคือการออม
รายไดสวนหนึ่งสําหรับใหบุตร หลานของตนเอง ไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  
 จากอดีตจงถึงปจจุบันการใหการศึกษากับบุตร หลานไดกลายเปนหนาที่ของ พอ แม 
หรือผูปกครอง ที่จะตองสงเสียใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษา โดยจะสงบุตรหลานของตน
เขารับการศึกษาภาคบังคับตามที่รัฐบาลกําหนด และหลังจากที่สงบุตร หลาน ไดรับการศึกษาตาม
เกณฑ ที่รัฐบาลบังคับแลว ครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอ หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ก็จะสงให
บุตร หลานของตนเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (อุดมศึกษา) แตสําหรับครอบครัวที่มีรายไดไม
เพียงพอ หรือมีฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัวที่ไมดีพอ ก็จะไมสงบุตร หลานของตนเขารับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเปนที่นาเสียดายหากจะตองสูญเสียกําลังสําคัญในการพัฒนา 
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ปจจุบันรัฐบาลไทยนั้นไดพยายามพัฒนา และผลักดันประเทศ ไมวาจะเปนการสงเสริม
การลงทุนในดานตาง ๆ รวมไปถึงการใหการสนับสนุนภาคเอกชนในเรื่องตาง ๆ ทั้งนี้ไมเวนแต
เร่ืองของการศึกษา ภายใตแนวคิดเชนนี้ สะทอนภาพใหเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาทุกสวน
ของประเทศ และพบวาหากจะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยื่น ทรัพยากรมนุษย 
หรือคนที่มีความรู ความสามารถในการประดิษฐ คิดคน และยกระดับมาตรฐานความเปนอยูให
สูงขึ้น 
 ดวยเหตุนี้การศึกษาจึงเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศหากประชาชนใน
ประเทศไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกันนั้นก็หมายความวาประเทศไดสรางทรัพยากรที่มีคุณคา
มหาศาลเพื่อใหรากฐานการพัฒนาประเทศแข็งแกรงขึ้น ผูปกครองของแตละครอบครัวก็หวังเปน
เชนเดียวกันที่จะใหบุตร หลาน ของตนมีความเจริญกาวหนาในอนาคต จึงยอมเสียสละรายไดสวน
หนึ่งเพื่อมาเปนคาใชจายในเรื่องการศึกษา และหวังใหบุตร หลานของตนไดรับการศึกษาในระดับที่
สูงที่สุด นั้นก็คือ ระดับอุดมศึกษา 
 ปจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภาคเอกชน เปนที่ยอมรับวามีมาตรฐานไม
แตกตางกับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาภาครัฐบาล ทั้งเรื่องจัดระบบการศึกษา ความหลากหลาย
ของคณะ สาขาวิชา หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิต อีกทั้ง สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน ยังสามารถ
รองรับจํานวนของนักศึกษาที่สอบไมผานเกณฑในการเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐบาล 
(เอ็นทรานซ) ไดอยางเพียงพอ แตอยางไรก็ดี ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถรองรับ และ
ตอบสนองความตองการที่จะศึกษาตอของนักเรียนไดก็ตาม แตเรื่องของคาใชจายในการศึกษา ยัง
ตองยอมรับวาสูงกวาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐบาล ดวยเหตุนี้สงผลใหครอบครัวที่มีรายไดนอย ไม
สามารถที่จะสงบุตร หลานของตนใหเขารับการศึกษาได 
 รัฐบาลในฐานะที่เปนองคกรหลัก ในการพัฒนาประเทศ ไดเรงแกไขปญหาเหลานี้มา
โดยตลอด และสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ และการแกปญหาในเรื่อง
ของคาใชจายเพื่อการศึกษานั้นก็คือ การจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขึ้นเพื่อ 
แบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัวของนักศึกษา ทั้งนี้เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาอยางแทจริง 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ตามคณะ หรือสาขาวิชาที่ตนเองถนัด 
 ปญหาในเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 จึงเปนการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกู
เงิน กยศ. ของนักศึกษา รวมทั้งพยากรณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุน กยศ. ในอนาคต 
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1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 
       1.2.1  ศึกษาปจจยัที่กําหนดการตัดสินในขอกูเงนิกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
       1.2.2  ศึกษาสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทนุกูยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ แบงขอบเขตการศึกษา ดังนี ้
       1.3.1  ศึกษาเฉพาะนักศกึษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัเอกชนที่คดัเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 มหาวิทยาลัย ดังนี ้
                 1.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
                     2.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) 
                     3.  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
                     4.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
                     5.  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
                     6.  มหาวิทยาลัยเกริก (วิทยาเขตหลักสี่) 
                     7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
         1.3.2  นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาที่ไดการอนุมัติคําขอกูเงินกองทนุ กยศ. แลว 
         1.3.3  วิเคราะหขอมูลของนักศึกษาทีข่อกูเงินกองทนุ กยศ. ในปการศึกษา 2547 – 2550  
         1.3.4  ศึกษาจําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้
                    กลุมที่  1.  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนษุยศาสตร 
                    กลุมที่  2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 
                    กลุมที่  3.  กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตรศาสตร 
         1.3.5  ศึกษาเฉพาะกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
         1.3.6.  ศึกษาสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทนุเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ถึงปการศึกษา 2555 
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1.4  วิธีการศึกษา 
                      การศึกษาไดแบงวิธีการศึกษาออกเปน ดังนี้ 
         1.4.1    การนําเสนอทั้งแบบเชิงพรรณนา และเชิงปริมาณ 
         1.4.2    ขอมูลประกอบดวยขอมูลทุตยิภูม ิและขอมลูปฐมภูมิ โดย 
 ขอมูลทุติยภูมิ  ไดจากการสืบคน เอกสาร งานวิจยั หนังสือ บทความ หนงัสือพิมพ 
และเวปไซต ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 ขอมูลปฐมภูมิ  ไดจากการออกแบบสอบถาม และการสัมภาษณกลุมประชากรเปาหมาย 
และกลุมตวัอยางนักศึกษา จํานวน 300 คน ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชน ปการศกึษา 2547 - 
2550 เขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงอัตราสวนกลุมตวัอยาง ดังนี ้
 1.  กลุมสาขาวชิาสังคมศาสตร และมนษุยศาสตร  รอยละ     33.33 
 2.  กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 
  รอยละ     33.33 
 3.  กลุมสาขาวชิาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตรศาสตร รอยละ     33.34 
  รวม รอยละ  100.00  
 1.4.3    องคประกอบแบบสอบถาม 
  สําหรับการจัดทําแบบสอบถามเพื่อใชสําหรับสอบถามกลุมเปาหมาย ทางผูวิจัยไดแบง
แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี ้
  สวนที่  1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูขอกู (นกัศึกษา) ประกอบดวย 
                                    1.  กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
                       2.  จํานวนบุตรในครอบครัว 
                       3.  ภูมิหลังการศึกษา 
                       4.  ประวัติการกูยมืเงินกองทุน ฯ  
  สวนที่  2.  ขอมูลผูปกครอง หรือผูที่สงเสียในการเรยีน ประกอบดวย 

1.  ขนาดครอบครัว 
2.  สถานภาพทางครอบครัว 
3.  การสงเสียเร่ืองคาใชจายในการศึกษา 
4.  อาชีพของผูปกครอง 
5.  รายไดของผูปกครอง 
6.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
7.  อายุของผูปกครอง 
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 สวนที ่ 3.  ปจจัยกําหนดการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา 
   1.  ขนาดของครอบครัว 
   2.  อายุของผูปกครอง 
   3.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
   4.  รายไดของผูปกครอง 
   5.  กลุมสาขาวชิาที่เรียน 
   6.  อาชีพของผูปกครอง 
 1.4.4  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
             เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา ทางผูวิจยัไดกําหนดตัวแบบ ดังนี ้
             เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที ่ 1.  ใชตวัแบบ Logit Model ซ่ึงสามารถเขียนออกมาใน
รูปแบบสมการได ดังนี ้
 

( )654321 ,,,,, xxxxxxfY =  
 

  ถาเลือกกูเงินกองทุน ฯ  Y  = 1 
  ถาไมเลือกกูเงนิกองทุน ฯ Y  = 0 
  ปจจัยทีก่ําหนดการตัดสินใจขอกูเงิน 
  1x    = ขนาดของครอบครัว 
                   2x    = อายุของผูปกครอง 

   = ระดับการศึกษา 
      ของผูปกครอง 

   = รายไดของผูปกครอง 
   = กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
   = อาชีพของผูปกครอง 

   
  2.  เพื่อตอบวตัถุประสงคขอที่  2.  ผูวิจัยใชการพยากรณโดยวิธี สมการเสนตรง 
 
1.5   สมมติฐานการวิจัย 
  กําหนดใหกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดําเนนิการตอถึงปการศึกษา 2555 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.  ทราบปจจัยทีก่ําหนดการตัดสินใจขอกูเงินกองทนุกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
       2.  ทราบสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงนิกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 
1.7  กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  1.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
1.8  นิยามศัพท 
        1.  ผูกู  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนที่ขอกูเงินกองทุน ฯ (กยศ.) และไดรับการอนุมัติ
จากทางกองทนุ ฯ เปนที่เรียบรอยแลว 
 2.  คาใชจายในการศึกษา  หมายถึง  คาใชจายทั้งหมดที่อยูในหลักสูตรการศึกษา ที่คณะ หรือ
สาขาวิชานั้น ๆ เรียกเก็บ ทั้งนี้ระยะเวลาในการศึกษาจะตองไมเกินปกตติามหลักสูตรกําหนด 
 3.  คาภาษีสังคม  หมายถึง  คาใชจายทีเ่กิดนอกเหนือจากคาใชจายในการศึกษาปกติ อัน
เนื่องมาจาก คาสมาคม คากิจกรรมนอกหลักสูตร/หลักสูตรระยะสั้นอัน โดยคาไมเกี่ยวกับคาใชจาย
ทางตรงกับการศึกษา 
 4.  คาใชจายในครัวเรือน  หมายถึง  คาใชจายที่เกดิขึ้นในครอบครัวของผูกูเงินกองทุน ฯ โดย
ไมจํากัดวาจะมีการวางแผน หรือไมมีการวางแผนในการใชเงินนัน้ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

1.  ขนาดของครอบครัว 
2.  อายุของผูปกครอง 
3.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
4.  รายไดของผูปกครอง 
5.  กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
6.  อาชีพของผูปกครอง 

 
 

การตัดสินใจขอกูยืมเงินกองทุน
กูยืมเพื่อการศกึษา 

(กยศ.) 
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5.  ความตองการศึกษา  หมายถึง  ความประสงคที่ผูกูประสงคจะเลือกเรียน ตามความถนัด 
ความชอบ หรือเหตุผลใด ๆ จนไดเขาศึกษาในคณะ หรือสาขาวิชานั้น 
 6.  คาใชจายเพือ่ดํารงชีพ  หมายถึง  คาใชจายเพื่อการใชชีวิตอยูในระหวางที่ศึกษาอยู รวมไป
ถึงคาใชจายเพือ่การอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน คาหอพัก คาอาหาร คาเสื้อผา เปนตน 
 7.  ผูปกครอง  หมายถึง  ผูที่สงเสียคาใชจายที่เกีย่วกับการศึกษาใหกับนักศึกษา ทั้งนีอ้าจเปน 
มารดา บิดา ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่น เปนตน 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
แนวคดิ ทฤษฏี และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดตรวจเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิัยที่เกี่ยวของ  
ตามหัวขอตอไปนี ้
 2.1  ทบทวนงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 2.2  ทฤษฏีเศรษฐศาสตรที่เกีย่วของ 
        2.2.1  ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
                          2.2.2  นโยบายการคลัง 
                          2.2.3  ทฤษฏีการบริโภค 
 2.3  แนวคดิพฤติกรรมการกูยืม 
 2.4  เอกสาร/บทความ ที่เกีย่วของทางดานการศึกษา 
 2.5  ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ และพฤติกรรมผูบริโภค 
 
2.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สมฤดี  วงษสมิง (2540) ไดศึกษาถึงสภาพ และปญหาการดําเนินงานของกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความตองการของนิสิตนักศึกษาที่กูยืมกองทุน และวิเคราะห
การดําเนินงานตามนโยบายของกองทุน  โดยใชขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการออกแบบสอบถาม นิสิต
นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนในปการศึกษา 2539 และปการศึกษา 2540 และ
สัมภาษณผูบริหารกองทุน ฯ โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยหาสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สวนขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลที่ไดพบวา ปญหาการดําเนินงานกองทุน ฯ คือ นิสิต นักศึกษา ไดรับเงินลาชา มี
บุคลากรไมเพียงพอ นโยบายการดําเนินงานไมชัดเจน สวนความตองการของนิสิต นักศึกษา คือ
ตองการ ไดรับเงินภายใน 1 เดือน หลังจากทําสัญญา การยื่นขอกูยืม และทําสัญญาครั้งเดียวสามารถ
กูยืมไดตอเนื่องจนสําเร็จการศึกษา การเพิ่มบุคลากรในการดําเนินงานกองทุนใหมากขึ้น 
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 อิทธิพล  ใจสมัคร (2541) ไดประเมินโครงการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เฉพาะ
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมิน การรับรูเขาใจ
โครงการ การวางแผน และควบคุมของคณะกรรมการกองทุนประจําสถาบัน การประชาสัมพันธ 
และเผยแพร ประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ โดยใชขอมูลจากการออกแบบสอบถาม 
และสัมภาษณ ผูที่ปฏิบัติงาน และดําเนินงานกองทุนเงินไดกูยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงาน และดําเนินงานโครงการกองทุนเงินใหกูยืม ฯ สวน
ใหญมีการรับรู และเขาใจสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการกองทุนเงินใหกูยืม ฯ และ
คณะกรรมการกองทุนแตละสถาบัน ไดมีการวางแผน และจัดเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานเปน
อยางดี เชน การจัดตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารงบประมาณใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของโครงการ สวนการประชาสัมพันธ และเผยแพรดวยโปรเตอร และบอรดขาวสาร
เปนสวนใหญ โดยไดรับสื่อจากทบวงมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางทบวงมหาวิทยาลัยจัดสงใหกระชั้นชิด
เกินไป ดานกระบวนการดําเนินงานฝายกิจกรรมของแตละสถาบันจะดําเนินการตามกระบวนการที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอนไวเปนอยางดี สวนปญหาการดําเนินงานคือ คุณสมบัติของผูมี
สิทธิ์ขอกูยืมไมชัดเจน และการสัมภาษณไมมีกรอบ หลักเกณฑ ผูปฏิบัติงานจะเปนผูกําหนดเองเปน
สวนมาก 
 
 อัมรา  ตันประวัติ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระคืนเงินกูโครงการกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนศึกษา ปญหา และอุปสรรคในการชําระคืนเงินกู กรณีศึกษา นิสิต 
นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการออก
แบบสอบถามจากกลุมนิสิต นักศึกษาที่กูยืมเงินจากโครงการ กยศ. ประจําปการศึกษา 2539 โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสมการถดถอยแบบโลจิสติก 
 ผลที่ไดพบวา ปจจัยที่สงผลตอการชําระคืนเงินกูโครงการ กยศ. ที่สําคัญคือ รายไดที่
เปนตัวเงินตอเดือน และความมีจิตสํานึกในการชําระคืนเงินกู สวนปญหา และอุปสรรคในการชําระ
คืนเงินกูของโครงการที่สําคัญคือ การมีรายไดนอย ความไมมีจิตสํานึกในการชําระคืนเงินกู การขาด
ความรู ความเขาใจ ในหลักเกณฑเงื่อนไขของการชําระคืน และการประชาสัมพันธ และการ
ดําเนินการ การติดตามทวงถาม จากทาง กยศ. ยังไมเพียงพอ 
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สมชัย  ฤชุพันธ และชลธาร  วิศรุตวงศ (2544) ไดวิจัยเร่ือง แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเพื่อเปน
แนวทางในการบริหารกองทุน ในการศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหการบริหาร และจัดการ และผลการ
ดําเนินงานของกองทุน ที่ผานมาใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 
 1.  การเขาถึงกลุมเปาหมาย ผลจากการศึกษาพบวากองทุนสามารถใหกูยืมแกนักเรียน
นักศึกษาเปนจํานวนมาก แตไมสามารถพิสูจนไดวากองทุน ฯ ประสบความสําเร็จในการใหกูยืมแก
กลุมเปาหมาย หรือนักเรียน นักศึกษาที่ยากตนอยางแทจริงได เนื่องจากเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธิ
ไดรับเงินกูของกองทุน ฯ พิจารณาจากรายไดของครอบครัวผูกูไมเกิน 150,000 บาทตอป ไม
สามารถสัมพันธกับความยากจน และความจําเปนทางการเงินของนักเรียน นักศึกษาได 
 2.  ความเทาเทียมกันของการไดรับเงินกูยืม ผลจาการศึกษาพบวาขนาดวงเงินกูยืมที่ผูกู
ไดรับนั้นมีความไมเทาเทียมกัน 2 กรณี คือ 
                        2.1  วงเงินกูยืมที่ผูกูรายเกาไดรับโดยเฉลี่ย สูงกวาวงเงินกูยืมของผูกูรายใหม แมวาผู
กูทั้ง 2 ราย จะศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน 
                        2.2  ขนาดวงเงินกูยืมไมเทาเทียมกัน แมวาจะศึกษาวิชาเดียวกัน แตเพียงเพราะ
สถานศึกษาสังกัดตางกระทรวง 
 สาเหตุความไมเทาเทียมกันนี้เกิดจาก การจัดสรรงบประมาณของกองทุน ฯ เนนใหตาม
สังกัดสถานศึกษามากกวาตัวนักเรียน นักศึกษา 
 3.  การดํารงอยูดานการเงินของกองทุน ฯ ผลการศึกษาพบวา เงื่อนไขการชําระหนี้ของ
กองทุน ฯ ผอนปรนมาก อีกทั้งระบบการติดตาม และขอบังคับของการชําระหนี้ไมเขมงวด ทําให
รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูยืมไมพอที่จะครอบคลุมตนทุนการบริหาร และจัดการกองทุนได 
 ทั้งนี้ สมชาย และชลธาร ยังไดนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ไดแก 
 1.  ภาครัฐบาลใหการสนับสนุนการศึกษาทางการเงิน โดยใชวิธีการดานอุปสงค 
(Demand Side Financing) ผานตัวผูเรียนแทน ดานอุปทาน (Supply Side Financing) ผานตัว
สถานศึกษาที่ทําอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเพิ่มอํานาจการซื้อการศึกษาแกผูเรียน ผานการ
ทํางานของกลไกตลาด 
 2.  การศึกษาในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนเปนผูที่ไดรับประโยชนจากการศึกษา
โดยตรง ดังนั้นผูเรียนจึงควรเปนผูรับภาระตนทุนการศึกษามากขึ้นจากที่เปนอยูในปจจุบัน 
 3.  ควรจะปรับระบบการเงินของการศึกษา เชน คาธรรมเนียมการศึกษา ใหมีการคิดให
คุมทุน เพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  กองทุนควรกําหนดเงื่อนไขการชําระเงนิใหผูกูมแีรงจงูใจใหชําระเงนิเร็วขึ้น 
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 การศึกษาครั้งนี้จะศกึษาเฉพาะหลักเกณฑของการจัดสรร และการกระจายของเงินกูยมื
เพื่อการศึกษา ควบคูไปกับการวิเคราะหขอมูลที่เกิดขึ้นจรงิ เชน จํานวนเงินที่กูยืม สัดสวนในการให
กูยืม และเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการอนุมัติเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษาในอนาคตโดยเนน
การจัดสรร และการกระจายที่ทั่วถึง และเปนไปตามวตัถุประสงคของกองทุน ฯ อยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
 คันธรัตน  อุเทนนาม (2547) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหการกระจายเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไดวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับกองทุน ฯ จากการสืบคน
เอกสารงานวิจัย หนังสือพิมพ วารสาร และอินเตอรเนต ในสวนของจํานวนเงินใหกูยืมที่จัดสรรให
แตละสถาบันไดรับขอมูลจากคณะกรรมการบัญชีกลาง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ถึงหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรเงินใหกูยืมของกองทุน ฯ ที่จัดสรรใหกับสถาบันอุดมศึกษาใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเพื่อวิเคราะหลักษณะการจัดสรรเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาโดย
เปรียบเทียบระหวางสถาบันอุดมศึกษาในภาครัฐ และภาคเอกชน และระหวางสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล กับเขตภูมิภาค โดยนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวน รอยละ
ซ่ึงไดผล ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑในการจัดสรรเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ที่กําหนดโดคณะอนุกรรมการ
บัญชีกลาง ตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึงปจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑหลายครั้ง แตหลักเกณฑ
สําคัญที่ใชจัดสรรจะพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาของแตละสถาบันเปนหลัก และมีการปรับ
หลักเกณฑบางสวนสําหรับมหาวิทยาลัยเปด หลังจากนั้นเงินทุนจะจัดสรรโดยตรงไปยังแตละ
สถานศึกษาในสังกัด โดยจะมีคณะกรรมการ หรือคณะทํางานของสถานศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ
จัดสรร และบริหารเงินที่ไดรับจัดสรรแกนักเรียน ซ่ึงหลักเกณฑจัดสรรดังกลาวไมสัมพันธกับความ
ยากจนของนักศึกษา ในแตละสถาบัน หรือในแตละภูมิภาคที่สถาบันนั้น ๆ ตั้งอยู 
 2.  ผลการวิเคราะหการกระจายเงินใหผูยืมเพื่อการศึกษา 
 การศึกษาพบวาเงินกูยืมในปการศึกษา 2541 และ 2545 จัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยรวม
คําแหง ในสัดสวนมากที่สุด เนื่องจากหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาจัดสรรจะขึ้นอยูกับจํานวน
นักศึกษา เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความตองการกูยืมระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ 
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เอกชน หรือเปรียบเทียบระหวางสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และเขต
ภูมิภาคพบวาเมื่อนําจํานวนนักศึกษาทั้งสถาบันของมหาวิทยาลัยเปดเขาไปรวมดวย จะทําให
สัดสวนผูกูยืมมีความเบี่ยงเบนจากความเปนจริง  เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เปนสถาบันอุดมศึกษา ประเภทไมจํากัดรับ อีกทั้งนักศึกษาไมมี
ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษา ดังนั้นจํานวนนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน จึงมีจํานวนสูง
กวานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป มีผลใหสัดสวนผูกูยืมตอจํานวนนักศึกษาทั้งสถาบันมี
สัดสวนต่ํากวาที่ควร อาจจะพิจารณาเปนวานักศึกษามีความตองการกูยืมนอย 
 
2.2  ทฤษฏีเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของ 
       2.2.1    ความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร 
 กฤตยา  ตติรังสรรคสุข (2541 : 15 - 21) จากภาวะเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันของมนุษย
ที่ไดเผชิญอยูในปจจุบัน นี้คือปญหาความยากจน รายไดไมเพียงพอกับรายจาย ปญหาการวางงาน 
ปญหาการลงทุน ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด ที่จะนํามาใชในการผลิต 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่มีผลทําใหสภาวะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป แตการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวก็เปนการปรับตัวของมนุษยเพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรจึงไดจําแนกออกตามความสําคัญ ดังนี้ 
 1.  ความสําคัญตอสังคม คือ ทุก ๆ สังคมไมวาจะเปนสังคมใดก็ตาม จะตองเกี่ยวของ
กับการบริโภคสินคา และบริการเสมอ และวิชาเศรษฐศาสตรก็มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งดานการ
ประกอบธุรกิจ การออม การลงทุน การจางงาน การผลิต การบริโภค รวมทั้งปญหาเงินเฟอ เงินฝด 
ลวนแตเปนปญหาภาวะเศรษฐกิจของทุกสังคมที่ตองเผชิญทุกเมื่อเชื่อวัน 
 2.  ความสําคัญตอบุคคล คือ ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจในสถานการณ
ตาง ๆ เชน การขึ้นราคาสินคาตอพาหนะขนสง การประกาศเพิ่มคาจางขั้นต่ํา การขึ้นเงินแก
ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือการลดคาบริการ ลวนแตเปนปญหาที่จะมีผลกระทบตอ
บุคคลทั้งส้ิน 
 3.  ความสําคัญตอผลประโยชนของชาติ ถาเศรษฐกิจไดพัฒนาไปในทางที่ดี
ประเทศชาติตางก็จะไดรับประโยชนทั่วกัน แตถาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เชน ขาดดุลการคาก็จะ
สงผลทําใหประเทศชาติ และรัฐบาลไดรับผลกระทบไปดวย  
 4.  ความสําคัญตอความมั่นคงของชาติ สามารถนําแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรมา
ปรับใชใหสอดคลองกับทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีการจัดสรรใหเหมาะสม
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กับชุมชม และความตองการของประชาชม เมื่อทุกหนวยงานมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจแลวก็จะทํา
ใหประเทศชาติมีความมั่นคงไปดวย 
 5.  ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแตละ
ประเทศในปจจุบัน ไดมีการวางเปาหมาย ไวหลายทางดวยกัน เชน กําหนดอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือคุณสมบัติ และอื่น ๆ ซ่ึง
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ลวนแตมีการนําหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชทั้งส้ิน 
 เมื่อพิจารณาจากความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรแลวนั้น สามารถที่จะนํามาพิจารณา
ในนโยบาย และวัตถุประสงคของการบริหารประเทศโดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตร ดังนี้ 
 1.  ความสําคัญตอสังคม หมายถึง การบริหาร จัดสรร หรือกําหนดแนวทางในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 2.  ความสําคัญตอบุคคล หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จําเปนตองมีการหา หรือ
สรางคุณภาพชีวิตของเราใหดีขึ้น เชน การรับประทานอาหารที่ดี มีบานที่มั่นคง ปลอดภัย หรือมี
หลักประกันในชีวิต 
 3.  ความสําคัญตอผลประโยชนของชาติ หมายถึง เมื่อประชาชนในชาติสามารถสราง
คุณภาพชีวิตไปใหกับตนเองแลวก็จะมาสรางคุณภาพชีวิตไปใหกับครอบครัว และเมื่อครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตแลวก็จะมาสรางสภาพแวดลอม เชน เพื่อนบาน หมูบาน เปนตน 
 4.  ความสําคัญตอความมั่นคงของชาติ มีความหมายใกลเคียงกับในขอท่ี 3.  แตเปนการ
พัฒนามาจากขอที่ 3.  ตรงที่เมื่อประชาชนในประเทศสามารถที่สรางคุณภาพ ความมั่นคงไดแลวนั้น
จะสงผลใหประเทศเกิดความมั่นคง และพรอมที่จะพัฒนาไปในดานตาง ๆ  
 5.  ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง ประเทศไทยเปนประเทศที่เปด นั้น
หมายถึงตองมีการคาขาย แลกเปลี่ยน ลงทุน หรือทํากิจกรรมกับตางประเทศมากมาย ดังนั้น เมื่อ
ประชาชนในประเทศไดรับการศึกษาแลวก็จะสามารถสรางคุณภาพ สรางประโยชนจนทําให
ประเทศเกิดความมั่นคงแลวนั้น ก็เปนการนําพาประเทศไปในการแขงขันกับตางประเทศในดาน
ตาง ๆ ได 
       2.2.2   นโยบายการคลัง 
            นโยบายการคลังเปนแผนการใชจายเงิน แผนการหาเงิน และรายไดของรัฐบาลเพื่อให
บรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไดกําหนดไว เครื่องมือสําคัญของนโยบายการคลังก็คือ
งบประมาณ ซ่ึงประกอบดวยแผนการหาเงิน และการใชจายเงินของรัฐบาล แหลงรายไดที่สําคัญ
ของรัฐบาลก็คือ การเก็บภาษี และรายจายที่สําคัญของรัฐบาลก็คือ รายจายในการซื้อสินคา และ
บริการ 
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  ความสําคัญของการใชนโยบายการคลัง กับการบริหารประเทศ ดานการศึกษา 
  จากที่ไดกลาวมาแลววานโยบายการคลังเปนการบริหารประเทศวิธีหนึ่งโดยที่รัฐบาลได
ใชจายเงินสําหรับการซื้อสินคา หรือบริการใหกับประชาชน โดยมุงหวังใหคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศใหดีขึ้น ซ่ึงเปนเปาประสงคสําคัญของรัฐบาล และจากความสําคัญดังกลาว 
รัฐบาลไดมีการจัดตั้งกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ขึ้นมาในปการศึกษา 
2549 นั้น เปนการชี้ใหเห็นวารัฐบาลไดใชเงินเพื่อการซื้อการบริการดานการศึกษา ใหกับประชาชน 
โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เขาศึกษาตอในปการศึกษา 2549 ช้ันปที่ 1 เปนกลุมผูถูกใชจาย 
และนักศึกษาที่มีความประสงคจะขอกูเงินในกองทุนเพื่อการศึกษา ฯ ก็สามารถขอกูไดทุกคน เพื่อ
เปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน 
 
 2.2.3   ทฤษฏีการบริโภค 
  พิสมัย  จารุจิตติพันธ (2526 : 15 – 18) ไดใหความหมายของการบริโภค หมายถึง การ
ใชประโยชนจากสินคา และบริการทั้งในรูปแบบการบริโภค และอุปโภค ซ่ึง “การบริโภค” 
โดยทั่วไป หมายถึง การใชประโยชนจากสินคา โดยผานเขาไปในรางกาย เชน การรับประทาน
อาหาร การดื่มน้ํา เปนตน โดยที่สินคาเหลานั้นหมดไปดวย สวน “การอุปโภค” โดยทั่วไป หมายถึง 
การใชประโยชนจากสินคา และบริการโดยที่ไมตองผานเขาไปในรางกาย สินคา และบริการ
เหลานั้น เชน การสวมใสเสื้อผา เปนตน 
  เนื่องจากการบริโภค และอุปโภคเปนพฤติกรรมที่มักจะเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน และแยก
ออกจากกันไดยาก ในทางเศรษฐศาสตร จึงนิยมเรียกส้ัน ๆ วา การบริโภค เปนการใชประโยชนจาก
สินคา และบริการ และสงผลทั้งทางตรง และทางออม การศึกษาก็ถือเปนการบริการ ที่เมื่อบริโภค
เขาไปแลวก็จะเกิดผลในภายหนา หรือสงผลทางออมกับผูที่ทําการบริโภค และเปนการตอบสนอง
ความตองการของผูที่จะตองการจะศึกษา 
  ประเภทของการบริโภค 
  จากคําจํากัดความของการบริโภค ดังกลาว สามารถแบงประเภทของการบริโภคออกได 
2 วิธี ดังนี้ 
  1.  การแบงตามอรรถประโยชน ที่ผูบริโภคไดรับ ซ่ึงแบงเปนการบริโภคโดยตรงการ
บริโภคโดยออม และการบริโภครวมกัน 
  2.  การแบงตามลักษณะของการบริโภค หรือส่ิงที่บริโภค แบงเปนการบริโภคสินคาไม
คงทน และสินคาคงทน 
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  จากประเภทของการบริโภคที่แบงตามการบริโภคนั้นแสดงใหเห็นวาการศึกษาอยูใน
ลักษณะของการบริโภคสินคาคงทน เนื่องจากการศึกษาเมื่อผูที่สําเร็จการศึกษาไดออกจาก
สถาบันการศึกษาไปแลว ก็ไมไดทําใหความรู หรือส่ิงที่ไดเรียนไป สูญสลายหายไปดวยแตอยางใด 
 
 2.2.4   ทฤษฏีการบริโภค ของเคนส 
  เคนสเช่ือวาระดับของรายจายในการบริโภคเปนฟงคช่ันคงที่ตอรายไดที่จับจายใชสอย
ไดจริง โดยรายไดที่สามารถจับจายใชสอยไดจริง ( )DY ในแบบจําลองอยางงาย คือรายได
ประชาชาติลบดวยภาษี ( )TYYD −= เคนสไมปฏิเสธวาตัวแปรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายไดมี
ผลกระทบตอการบริโภคเหมือนกัน แตเขาเชื่อวารายไดเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดการบริโภค 
โดยในการประมาณคาเปนครั้งแรกนี้ ไดตัดตัวแปรอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลออกไปหมด 
  รูปแบบเฉพาะของความสัมพันธระหวางการบริโภคกับรายได ที่เราเรยีกวาฟงกช่ัน  
การบริโภค ที่เคนสเสนอเปน ดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
ภาพที่  2.1  ฟงกช่ันการบริโภคของสํานักเคนส 
 
ที่มา:  โฟรเยน ริชารด ที Macroeconomics Theories & Policies หนา 298 

10,0, 〈〈〉+= babYaC D
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 ฟงกช่ันการบริโภคของสํานักเคนสแสดงใหเห็นวาการบริโภคขึ้นอยูกบัรายไดที่
สามารถจับจายไดจริง จุดตัดแกนตั้ง (a) คือระดับการบริโภค ณ ระดับทีร่ายไดที่สามารถจับจายใช
สอยไดจริงเทากับศูนย คาความชันของเสนการบริโภค (b) คือความโนมเอียงหนวยสุดทายในการ
บริโภค ( )DYC ∆∆ /  
 โดยที่ C คือการบริโภคที่แทจริง และ DY คือรายไดที่สามารถจับจายใชสอยไดจริง ที่
แทจริงซ่ึงเทากับ GNP ที่แทจริงลบดวยภาษี พารามิเตอร b คือความโนมเอียงในการบริโภคหนวย
สุดทาย (MPC) ซ่ึงวัดการเพิ่มขึ้นของการบริโภคตอหนวยการเพิ่มขึ้นของรายไดที่สามารถจับจายใช
สอยไดจริง 
 
 2.2.5   ทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิต (The Life Cycle Theory of Consumption) 
  เพื่อพิจารณาวาทฤษฏีตาง ๆ เกี่ยวกับการบริโภคในยุคหลังสํานักเคนส ไดพยายาม
ประสานความแตกตางของขอมูลที่มาจากแหลงที่แตกตางกันไดอยางไร จะพิจารณาทฤษฏีหนึ่งใน
จํานวนทฤษฏีเหลานี้ ทฤษฏีที่จะพิจารณากันอยางละเอียด คือ ทฤษฏีบริโภคแบบวงจรชีวิต และจะ
เปรียบเทียบขอสรุปของทฤษฏีกับการอธิบายปรากฏการณเดียวกันนี้ในแนวอื่น 
  สมมติฐานเรื่องวงจรชีวิต 
  สมมติฐานเรื่องวงจรชีวิตไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยฟรังโก  โมดิกเลียนี่  
(Franco  Modigliani) อัลเบิรด  อันโต (Albert  Ando)  และริชารด  บรัมเบิรก (Richard  Brumberg) 
ดังคํากลาวของโมดิกนี่ที่วา :  
  “ประเด็นที่แบบจําลองวงจรชีวิตมีความแตกตางจากแนวคิดเดิม ๆ คือการตัดสินใจ
บริโภค และออมของครัวเรือน ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงความพยายามโดยรูตัว ที่จะ
บรรลุผลสําเร็จในการกระจายการบริโภคไปตลอดชีวิต โดยขึ้นอยูกับขีดจํากัดที่กําหนด โดย
ทรัพยสินที่มีเพิ่มขึ้นของครัวเรือนตลอดชั่วชีวิต” 
  ขอสมมติฐานเหลานี้มีความหมายโดยนัยวา การบริโภคในระยะเวลาที่กําหนดเปน
สัดสวนที่คงที่ของทรัพยสินตลอดชั่วชีวิตที่คาดคะเน (1/T) เขาวางแผนที่จะบริโภครายไดที่หามาได
ตลอดชีวิตเปนจํานวน T งวด ฟงกช่ันการบริโภคอยางงายของทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิต 
 

( )[ ]t
e
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T
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โดยที ่
  tC  = เปนการบริโภคในระยะเวลา t ส่ิงที่อยูในวงเล็บ 
    เปนทรัพยสินตลอดชีวิตที่คาดคะเน ซ่ึง 
    ประกอบดวย 
  1

tY  = รายไดจากแรงงานของบุคคลในระยะเวลาปจจุบัน  
  e

Y
1  = รายไดจากแรงงานเฉลี่ยรายปที่คาดคะเนตลอด 

    อนาคต (N – 1) ป ระหวางทีบุ่คคลวางแผนจะ 
    ทํางาน 
  tA  = มูลคาทรัพยสินที่ถืออยูในปปจจุบัน 
 
  จะเห็นไดจากสมการที่ (2.1) วาตามทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิต การบริโภคไมได
ขึ้นอยูแตละเฉพาะรายไดในปจจุบันเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับรายไดในอนาคตที่คาดคะเน และ
ทรัพยสินที่ถืออยูในปจจุบัน ความจริงแลวทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิตชี้ใหเห็นวาการบริโภค
ไมไดมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบัน ( ) ซ่ึงไมไดเปลี่ยนแปลง
รายไดในอนาคตที่คาดคะเนโดยเฉลี่ย จากสมการที่ (2.1) สามารถคํานวณได ดังนี้ 
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การเพิ่มขึ้นของรายไดที่เปนที่คาดคะเนไดวาจะเกดิขึ้นตลอดระยะเวลาปลายปที่ทํางาน 

และหมายความวา นั้นเพิ่มขึน้ และผลกระทบตอการบริโภคจะมีมากขึน้ 
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ภาพที่  2.2  รายได และการบริโภคตลอดวงจรชีวิต 
 
ที่มา: โฟรเยน  ริชารด ที ที Macroeconomics Theories & Policies หนา 303 
 
  การบริโภคจะมีคาเพิ่มขึ้นทีละนอยตลอดชวงวงจรชีวิต โดยรายไดจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ตลอดชวงปที่ทํางานในระยะแรก ๆ เมื่อถึงจุดสูงสุดแลวจะลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเลิก
ทํางานรูปแบบการบริโภค และการมีรายไดดังปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการออมเปนลบ หรือมี
การกินทุน ในชวงแรก ๆ ของการทํางาน และในชวงปลายของวงจรชีวิต และการออมจะเปนบวก
ในชวงกลางของวงจรชีวิตซ่ึงมีรายไดสูง 
  จากแนวคิดของ เคนส สามารถสรุปแนวคิดได ดังนี้ 
  1.  รายไดที่ใชจายไดจริงมาจาก Y – T (โดย T หมายถึงภาษีสุทธิ คือภาษีทั้งหมดลบ
ดวยรายจายในรูปเงินโอน ดังนั้นรายไดที่สามารถจับจายใชสอยไดจริง TYYD −= คือรายได
ประชาชาติลบดวยภาษีทั้งหมด แลวบวกดวยเงินโอน 
  2.  คนที่ไมมีรายไดก็ตองทําการบริโภค สังเกตไดจากภาพที่  2.1  เมื่อรายไดเทากับ 0 
แลวก็ตาม แตการบริโภคก็ยังคงมีอยู 
  3.  คนใชจายเงินเพื่อการบริโภคเพียงบางสวน 
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 2.2.6   รายไดถาวร 
  การอธิบายพฤติกรรมการบริโภคอีกแบบหนึ่ง ไดแกสมมติฐานของรายไดโดย  
มิลตัน  ฟรีดแมน (Miltion Friedman) สาระโดยทั่วไปเหมือนกับทฤษฏีการบริโภคแบบวงจรชีวิต
ที่วารายไดในระยะยาวไดรับการสมมติใหเปนปจจัยเบื้องตนในการกําหนดการบริโภค 
  ฟงกช่ันการบริโภคของฟรีดแมน (Friedman’s Consumption Function) 
  ฟรีดแมน  แสดงใหเห็นวาการบริโภคเปนสัดสวนกับรายไดถาวร 
 

pKYC =  
 
โดยที ่
  pY หมายถึง รายไดถาวร และ K (Greek Kappa) คือปจจัยที่เปนสัดสวน (K>0) รายได
ถาวร เปนรายไดระยะยาวโดยเฉลี่ยที่คาดคะเนจากทั้ง “ทรัพยสินที่เปนมนุษย และไมใชมนุษย” นั่น
คือ ทั้งรายได จากแรงงานที่คาดคะเน (ผลตอบแทนของทรัพยากรมนุษย หรือการสะสมทุนมนุษย) 
และรายได ที่คาดคะเนจากการถือทรัพยสิน (ทรัพยสินที่ไมใชมนุษย) 
  ฟรีดแมน ไมไดคาดคะเนวาสมการการบริโภคนี้จะพยากรณการบริโภคไดอยางถูกตอง 
สมบูรณ เพราะวาในระยะเวลาใดก็ตาม เมื่อสุมตัวอยางลงไปพบการบริโภค “ช่ัวคราว” และใน
ทํานองเดียวกันในเรื่องของรายได ก็พบสวนของรายไดที่เปนรายไดช่ัวคราว เมื่อวัดรายไดทั่วไปจึง
เทากับรายไดถาวร ไมวาจะเปนของบุคคล หรือของมวลรวมก็ตาม ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนรายได
ที่ตรวจวัด ( )Y ไดวา 
 

tp YYY +=  
 
โดยที ่
  tY เปนรายไดช่ัวคราวซ่ึงอาจจะเปนบวก หรือลบก็ได ทําใหรายไดที่วัดไดมากกวา 
หรือนอยกวารายไดถาวร ตามทฤษฏีการบริโภคแบบรายไดถาวร มีแตรายไดสวนที่เปนรายไดถาวร
เทานั้นที่มีอิทธิพลตอการบริโภค ทางดานการบริโภค การบริโภคสวนที่เปนการบริโภคชั่วคราว ที่
กลาวถึงกอนหนานี้ไมมีความสัมพันธกับรายไดช่ัวคราว 
 
 

DPU



 
20 

 

  สมมติฐานของรายไดถาวรตามแนวคิดของ ฟรีดแมน ไดสมมติใหบุคคลประมาณการ
รายไดถาวรในลักษณะของการมองยอนไปขางหลัง ซ่ึงชี้ใหเห็นวาบุคคลทบทวนการประมาณการ
รายไดถาวรของเขาโดยมีพื้นฐานอยูบนรายไดที่เกิดขึ้นจริงในชวงที่แลววาแตกตางกันอยางไรจาก
การประมาณการในชวงที่แลวถึงรายไดถาวร 
 
 2.2.7   การศึกษาเปนการบริโภค 
  ที่กลาวมาขางตนวา การศึกษาเปนการลงทุน เพราะมีผลตอบแทน การลงทุนยอมมีสวน
หนึ่งที่เปนการบริโภค การลงทุน และการบริโภคจึงแยกออกจากกันยาก แตที่เปนขอแตกตาง คือ 
การบริโภคไมมีผลตอบแทน บริโภคแลวส้ินเปลืองไป หมดไป 
  การบริโภค ไดแก การเงิน การใชส่ิงของ และบริการ เพื่อสนองความตองการของ
มนุษย เปนการสิ้นเปลือง หมดไป 
  การศึกษา เปนการบริโภคตามความหมายนี้ คือ การศึกษาเปนบริการที่สนองความ
ตองการของผูใฝเรียน ผูตองการที่จะรูที่จะฉลาด นับเปนผูบริโภค เพราะการศึกษาคลายยาบํารุง
สมอง ถาหากผูศึกษาไมไดนําความรูไปใชตอ ก็จะเปนการบริโภคที่ส้ินเปลือง หมดไป ไมไดนํา
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปประกอบอาชีพ 
  การศึกษาถือเปนการบริโภค โดยมีเหตุผลวา 
  1.  การบริโภคเปนการบริโภคสินคา และบริการ สินคายอมรวมถึงบริการ บริการในที่นี่ 
เปนการศึกษา ดังนั้นผูเรียนหนังสือจึงเปนผูบริโภค เราไมเรียกบริโภคการศึกษา แตเรียกวาเราไดรับ 
(บริการ) การศึกษา ดวยการมานั่งเรียนเพื่อมีความรู และมีฝมือ มีนักเศรษฐศาสตรบางคนถือวา
การศึกษาเปนสินคาทางสังคม แทนที่จะเรียกวาเปนบริการ กลาวคือเปนสินคาที่กอใหเกิดประโยชน
ไมเฉพาะตัวผูรับการศึกษาเทานั้น แตเกิดประโยชนแกสังคมอื่นดวย เชน คนรูหนังสือสามารถหา
เงินไดมาก ตองเสียภาษีแตรัฐบาลมาก เปนตน 
  2.  การศึกษาเปรียบเทียบกับการบริโภคอาหาร ยิ่งเรียนก็อยากเรียนมากขึ้น ยิ่งรูก็อยากรู
มากขึ้น คนที่ไมไดเรียนก็อยากจะเรียน ผูศึกษาอาจเรียนวิชาใดก็ไดตามที่ตนอยากเรียน 
  3.  การบริโภคสามารถที่จะบริโภคไดหลายครั้ง และไมส้ินเปลือง หรือหมดไปทันที 
การบริโภคแตละครั้งก็ทําความพอใจใหกับผูบริโภค  
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2.2.8   ปจจัยที่กําหนดรายจายเพื่อการบริโภค 
  ไพรินทร  แยมจินดา (2547 : 214) กลาวไว การที่ประชาชนจะสามารถมีรายจายเพื่อการ
บริโภคมาก หรือนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการบริโภค ดังตอไปนี้ 
  1.  รายไดสุทธิสวนบุคคล เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายในการบริโภคมากที่สุด 
กลาวคือ รายไดสุทธิสวนบุคคล เปนรายไดที่ภาคครัวเรือนไดรับหลังจากหักภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา บุคคลสามารรถนํารายไดสวนนี้ไปใชจายในการบริโภค ผูที่มีรายไดสวนนี้มากยอม
สามารถใชจายในการบริโภคมากกวาผูที่มีรายไดสุทธินอย 
  2.  สินทรัพยที่บุคคลมีอยู เนื่องจากสินทรัพยที่ครัวเรือนถือครองอยูมีสภาพคลองสูง 
หรือต่ําไมเทากัน ซ่ึงสินทรัพยที่มีสภาพคลอง ไดแก เงินสด เงินฝากกระแสเงินสดรายวัน เงินฝาก
ประจํา พันธบัตร ทองคํา หุน และที่ดิน ในกรณีที่ประชาชนถือสินทรัพยสภาพคลองสูงไวมาก 
ประชาชนจะรูสึกวามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถใชจายเพื่อการบริโภคไดมากกวาประชาชน
ถือสินทรัพยสภาพคลองต่ํา เพราะไมแนใจวาจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดตามเวลาที่
ตองการ และไดรับมูลคาที่ตนพอใจ มากนอยเพียงใด จึงตองชะลอการบริโภคบางสวนไวกอน 
  3.  สินทรัพยถาวรที่บุคคลมีอยูแลว ถาประชาชนมีสินทรัพยถาวร เชน รถยนต บาน 
เปนตน อยูแลว ความจําเปนในการซื้อสินคาเหลานี้จะอยูในระดับต่ํา ทําใหลดการใชจายลงไดมาก 
เพราะสินคาเหลานี้มีความคงทนถาวร และอายุการใชงานนาน 
  4.  รายไดในอนาคต เกี่ยวกับรายไดในอนาคตนี้จะมีผลตอการบริโภคในปจจุบันหาก
ประชาชนคาดการณวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เขาก็จะเพิ่มการบริโภคในปจจุบัน และเขาจะ
ลดการบริโภคในปจจุบันลง ถาคาดการณวาจะมีรายไดในอนาคตนอยลง 
  5.  การคาดคะเนระดับราคาสินคา ถาหากประชาชนคาดวาราคาสินคาในอนาคตจะ
สูงขึ้นเขาจะรีบซื้อสินคามากกวาปกติเพื่อกักตุนไว ทั้งนี้เปนพฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไปที่ไม
อยากซื้อของแพง โดยเฉพาะสินคาประเภทคงทนถาวร ทําใหคาใชจายในการบริโภคขณะนั้น
เพิ่มขึ้น แตถาลดลงในอนาคต คาใชจายในการบริโภคในระยะสั้นลดลง 
  6.  อัตราดอกเบี้ย เมื่อประชาชนมีรายได สวนหนึ่งจะถูกใชไปในการบริโภค สวนที่
เหลือจะเก็บออมไว และการที่ประชาชนจะมีการออมมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ย ถา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงก็จะจูงใจใหบุคคลเก็บออมมากขึ้น และใชจายเพื่อการบริโภคนอยลง แตถา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา บุคคลจะมีการออมลดลง และมีใชจายเพื่อการบริโภคมากขึ้น 
  7.  คานิยมทางสังคม เปนคุณคาที่สังคมไดกําหนดไววาเปนสิ่งที่นาประพฤติปฏิบัติโดย
ไมคํานึงถึงความเหมาะสม และความสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม หากคานิยมทางสังคม
ใหความสําคัญยิ่งตอวัตถุ ก็จะทําใหบุคคลบางกลุมมีการใชจายในสินคา และบริการที่ฟุมเฟอย และ
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มีราคาสูง ทําใหสังคมนั้นมีการบริโภคอยูในระดับสูง สวนสังคมที่ยึดคานิยมการประหยัดสังคมนั้น
จะมีการบริโภคในระดับต่ํากวา 
  จากเหตุผลที่กลาวมาพอสรุปไดวารายจายสําหรับการบริโภค เปนรายจายเพื่อการศึกษา 
เนื่องจาก 
  1.  รายไดสุทธิสวนบุคคลที่แตกตางกัน หากฐานะทางครอบครัวของผูปกครองแตกตาง
กันนั้นก็คือความสามารถในการจายที่ไมเทากัน ก็จะสงใหบุตร หลาน เรียนในสถานที่แตกตางกัน  
  2.  รายไดในอนาคต ในเรื่องนี้เปนการคาดการณของผูเรียนเองที่ตองการจะมีอาชีพใน
อนาคต เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว วาจะสามารถทํารายไดในอนาคตไดมาก หรือนอย และพอกับ
ความตองการ หรือการคาดหวังในอนาคตหรือไม  
  3.  สินเชื่อเพื่อการบริโภค เนื่องจากสินเชื่อเพื่อการบริโภคปจจุบันมีครอบคลุมไปถึง
การบริโภคทั้งสินคา และการบริการ โดยเฉพาะสินเชื่อในดานการบริการการศึกษา ที่ทางรัฐบาลให
การสนับสนุนสงผลใหผูปกครองสามารถสงบุตร หลาน เขาเรียนไดแมวาฐานะทางครอบครัวจะไม
ดีก็ตาม  
 
2.3   แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการกูยืม 
 ความหมาของพฤติกรรม มีผูใหความหมายแตกตางกันมากมาย เชน 
  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทํา หรืออาการที่แสดงออกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 59) 
  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทํา หรือกิริยาที่ปรากฏออกมาทางรางกาย ทางกลามเนื้อ 
ทางสมอง ทางอารมณ และทางความรูสึกนึกคิด ซ่ึงโดยปกติมนุษย และสัตวยอมแสดงออกมาได
เปนที่สังเกตเห็นไดชัด และเห็นไมไดชัด ซ่ึงขึ้นอยูกับการตอบสนองตอส่ิงเราที่มากระตุนเปน
สําคัญ (สงวน  สุทธิเลิศอรุณ และคณะ, 2524 : 11) 
 ความหมายของการกูยืม 
  กูยืม หมายถึง ยืมเงินโดยใหดอกเบี้ย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 15) 
 สรุป  พฤติกรรมการกูยืม คือ การกระทําอันสามารถที่จะเห็นได สังเกตได หรือแสดงออกมา
ในการสรางหนี้สินผูกพันกับตนเอง โดยวิธีการกูยืมเงินอันเนื่องมาจาพฤติกรรมภายในของผูกูยืม
เงินผูนั้น โดยจะมีสัญญา หรือเงื่อนไขในการชําระหนี้เงินกูในอนาคต 
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2.3.1   ประเภทของการกูยืม 
  ประเภทของการกูยืม หรือการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน มีดังนี้  
(ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท, 258 : 71) 
  1. กูยืมสวนบุคคล ใหสําหรับบุคคลที่มิไดทําการคาขายแตมีรายไดประจําเปนรายเดือน 
หรือไมรับคาจางจาการรับจางพอที่จะผอนชําระเปนรายเดือนได เชน 
       1.1  กูยืมเพื่อซอมแซม หรือตกแตงบานเรือนใหมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น รวมทั้ง
เพื่อการชําระคาที่ดิน โอนกรรมสิทธิ์บาน ที่ดิน ถมที่ดิน 
       1.2  กูยืมเพื่อซ้ือสินคาประเภทคงคนที่มีราคาสูง เชน รถยนต ตูเย็น โทรทัศน เครื่อง
เสียง เปนตน 
       1.3  กูเพื่อใชจายในดานสวัสดิการ เชน คารักษาพยาบาล หรือปลดเปลื้องหนี้ที่ตอง
เสียดอกเบี้ยสูง และเมื่อกูไปแลวจะตองหลุดพนจากหนี้นั้น 
  2.  กูเพื่อการเกษตร หมายถึง การกูยืมของเกษตรกรรมเพื่อชวยใหตนมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน เกษตรกรรม หรือเพื่อชวยตนในการผลิต และขายผลิตผลทางการเกษตรเปนรายบุคคลมักจะ
คิดดอกเบี้ยในราคาต่ํา 
  3.  กูเพื่อการศึกษา เพื่อใหผูขอกูเงินจากธนาคารนําไปใชจายเพื่อการศึกษา เชน คาเลา
เรียน คาเทอม คาบํารุงการศึกษา คาใชจายสวนตัว ผูขอกูจะตองจัดหาบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได 
เปนผูค้ําประกัน หรือหลักทรัพยที่ธนาคารเห็นสมควร 
  4.  กูยืมเพื่อที่อยูอาศัย เพื่อที่จะชวยเหลือ และสนับสนุนผูที่มีรายไดประจําวัน และ
แนนอนไดกูยืมเงินจากธนาคารไปใชจายในเรื่องที่อยูอาศัย  
  5.  กูยืมเพื่อการเดินทาง และทองเที่ยว สถาบันทางการเงินไดตระหนักถึงประโยชน 
และความสําคัญของกิจการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนผูที่ตองการเดินทาง และทองเที่ยวแตมีเงินสะสม
ไวเพียงพอกับคาใชจาย หรือยังไมไดสะสมไวเลย ใหมีโอกาสเดินทางสําหรับตนเอง และครอบครัว 
 
 2.3.2  ประเภทของสินเชื่อ(ดํารงศักดิ์  ชัยสนิท, 258 : 73 - 75) 
  สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
  1.  สินเชื่อตามระยะเวลา ไดแก สินเชื่อระยะสั้น สินเชื่อระยะกลาง และสินเชื่อ 
ระยะยาว 
  2.  สินเชื่อตามวัตถุประสงค ไดแก สินเชื่อเพื่อการผลิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค และ
สินเชื่อเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพย 
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  3.  สินเชื่อตามหลักประกัน ไดแก สินเชื่อมีหลักทรัพยเปนประกัน และสินเชื่อไมมี
หลักทรัพยเปนประกัน 
  4.  สินเชื่อตามประเภทผูใหกู แบงเปนแหลงสินเชื่อที่เปนสถาบัน และแหลงสินเชื่อที่
ไมเปนสถาบัน 
  5.  สินเชื่อแบงตามผูกู การแบงสินเชื่อประเภทนี้พิจารณาการทําการเกษตรเปนหลัก 
เชน สินเชื่อเพื่อการทํานา ทําไร สวนไมผล สวนยางพารา ประมง ปศุสัตว เปนตน 
 
2.4   เอกสารที่เก่ียวของกับดานการศึกษา (บทความจากเวปไซตของสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา สืบคนเมื่อวันที่ 8  ตุลาคม 2550,  http://www.studentloan.or.th) 
 2.4.1  ความหมายของการศึกษา 
 การศึกษา หมายถึง การเสาะแสวงหาความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องตาง ๆ อยางถองแท
จนสามารถนําความรูนั้นมาปรับปรุงตนใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  
 2.4.2  ความสําคัญของการศึกษา 
  การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญไปในทิศทางที่
พึงประสงคทั้งนี้เพราะเปาหมายในการจัดการศึกษามุงจัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
ปลูกฝงใหประชากรมีความรู ความสามารถ ทั้งทางวิชาการในดานตาง ๆ รวมทั้ง ความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทย 
 
 2.4.3   บทความดานการศึกษา 
  บทสรุปจาก คําถาม – คําตอบเกี่ยวกับการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย 
ดร. บุญเสริม  วีสกุล  อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ศาสตราจารยกิตติคุณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 ความวา 

1. เกี่ยวกับแนวคิดเบื้องตนของการปฏิรูป 
  สรุปไดวา 
      1.1  รัฐบาลใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคคล ซ่ึงเห็นวาเปนการลงทุนที่มี
ความสําคัญไมนอยกวาการลงทุนอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
      1.2 การใหเอกชนมีสวนชวยในการลงทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งที่เปนผูเรียน 
ผูประกอบการอุดมศึกษา และธุรกิจโดยทั่วไป 
      1.3  การกูยืม กรอ. เปนเครื่องมือหนึ่ง ที่จะสนองนโยบายใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
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      1.4  การกูแบบ กรอ. จะไมสรางภาวะกดดันแกผูรู ไมมีส่ิงใดค้ําประกันเงินกูแมแต
บุคคลค้ําประกัน ศักยภาพในการหารายไดในอนาคตของผูกูเปนสิ่งเดียวที่จะค้ําประกันเงินกู หากจะ
มีหนี้สูญ หรือดอกเบี้ยที่รัฐตองอุดหนุนใหแกผูกู ใหถือวาเปนเงินสวนหนี้เปนงบประมาณเพื่อ
อุดหนุนการศึกษา 
      1.5  เปนหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ะตองสรางบัณฑิตของตนใหมีศักยภาพใน
การชําระหนี ้
      1.6  การปฏิรูปทางการเงินจะทําใหเกดิความเปนธรรมในระบบอุดมศึกษา 
       1.7  รัฐบาลตองการจะเห็นสถาบันของรัฐมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ 
       1.8  ในระยะยาว นักศึกษาที่จะเรียนในสถาบันรัฐ หรือเอกชน จะไดรับการอุดหนุน
เหมือนกัน 
       1.9  คาเลาเรียนที่แตกตางกัน จะถูกกําหนดโดยคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
สถาบันนั้น ๆ  
  2.  การอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาผานดานอุปสงค 
  ปจจุบันการอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอุดหนุนเปนงบประมาณแผนดินไปที่
สถาบัน ฯ เรียกวา การอุดหนุนดานอุปทาน (คือ ผูผลิต) แตในรูปแบใหม สถาบันจะไมไดรับการ
อุดหนุนดานอุปทานเลย เงินอุดหนุนสวนใหญจะอุดหนุนไปที่ดานอุปสงค (คือ ผูเรียน) ตอเมื่อ
ผูสมัครเรียนเขาเรียน และรับเขาเรียนจริงแลว จึงจะคิดเงินอุดหนุนใหเปนรายหัวนักศึกษา 
  3.  ความเปนธรรมในระบบอุดมศึกษาปจจุบัน 
  การจัดทรัพยากรใหแก สถาบันตาง ๆ ยังเลื่อมลํ้ากันมาก มหาวิทยาลัยจํากัดรับ มี
นักศึกษารอยละ 16 ของระบบอุดมศึกษา แตไดรับงบประมาณ รอยละ 75 ของงบอุดมศึกษาทั้งหมด
ความเลื่อมลํ้านี้เปนสาเหตุใหคุณภาพผลผลิตแตกตางกัน และเปนเหตุใหเด็กเรียนดีสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยที่ดีกอน 
  4.  สัดสวนการอุดหนุนจากภาครัฐบาล 
  อุดมศึกษาจัดบริการเปนสองสวน คือ 1.  สวนที่เปนภาคปกติที่รัฐอุดหนุนอยางมาก 
และ 2.  สวนที่เปนภาคพิเศษ 
       4.1  สวนที่เปนภาคปกติที่รัฐอุดหนุนอยางมาก ที่เปนภาคปกติ รัฐอุดหนุนปละ 
ประมาณ 35,000 ลานบาท มหาวิทยาลัยเก็บคาเลาเรียนจากภาคปกติได 9,000 ลานบาท จึงเปน
สัดสวนอุดหนุนโดยเฉลี่ย รอยละ 80 แตก็ไมไดหมายความวาทุกสถาบันจะไดรับการอุดหนุนที่เทา
เทียมกัน เชน มหาวิทยาลัยจํากัดรับโดยเฉลี่ยจะไดรับการอุดหนุน รอยละ 84 มหาวิทยาลัยราชฏัก 
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รอยละ 68 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รอยละ 74 วิทยาลัยอาชีวของรัฐ รอยละ 83 สวน
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยอาชีวเอกชนไมไดรับการอุดหนุนใด ๆ  
       4.2  สวนที่เปนภาคพิเศษ เปนภาคพิเศษ รัฐไมไดอุดหนุน แตภาคพิเศษนํารายไดเขา
สูระบบปละ 12,000 ลานบาท 
  5.  รายการรวมตนทุนการผลิต การเรียน – การสอน 
  ตนทุนผลิตรวมคาใชจายทางตรง (สวนใหญเปนคาใชจายบุคลากร รอยละ 60) คา
บริหารจัดการ และคาใชจายสนับสนุนทางวิชาการ 
  6.  รูปธรรมของนโยบายการลดบทบาทของรัฐในการจดัการอุดมศึกษา 
  ผลเฉพาะหนา คือ ลดการกอสรางเพื่อขยายสถาบันของรัฐ และสงเสริมใหเอกชนมา
ลงทุนกอสรางสถาบันเอกชนเพิ่มขึ้น 
  เนื่องจากรัฐลงทุนเพื่อการกอสราง และขยายกิจการอุดมศึกษาปละเกือบ 10,000 ลาน
บาท เทากับ รอยละ 20 ของงบอุดมศึกษาทั้งหมด หากรัฐลดเงินสวนนี้ลงไปได จะมีเงินเหลือเพื่อ
สราง และจางอาจารยใหมที่มีคุณวุฒิ และอาจจะเพิ่มคาตอบแทนใหแกอาจารย 
  7.  ผลจากการที่เอกชนมีสวนรวมลงทุนเพิ่มในระบบอุดมศึกษา 
    7.1  รัฐจะลดเงินลงทุนกอสรางลง เพราะการสรางมหาวิทยาลัยใหมแตละแหง รัฐ
ตองลงทุน 500,000 บาทตอผูเรียน 1 คน แมแตมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยูแลว หากจะขยายเพิ่มขึ้น
จะตองลงทุน 200,000 บาท ตอผูเรียนเพิ่มขึ้น 1 คน 
   7.2  รัฐลดเงินที่จะตองอุดหนุนแกผูเรียน แมรัฐมีนโยบายอุดหนุนผูเรียนแบบ 
Demand Side Financing ใหแกผูเรียนในสถาบันเอกชนดวย หากจะเทียบกันหัวตอหัว เงินอุดหนุน
ผูเรียนในสถาบันเอกชนโดยเฉลี่ยจะนอยกวาของผูเรียนสถาบันของรัฐเกือบครึ่งหนึ่ง 
  8.  โอกาสการศึกษากับการเพิ่มคาเลาเรียน 
  ไมมีผลกระทบกับคนจนเนื่องจากรัฐบาลเปดโอกาสใหกู กรอ. ได ดังนั้นการเพิ่มคาเลา
เรียนจะไมเปนผลกับโอกาสทางการศึกษา 
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2.5   ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
 2.5.1  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (กอเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา และวีนัส  อัศวสิทธิถาวร, 
2547 : 11 – 14) 
           พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่องไมขาดตอนจนกวาผูบริโภคจะแสดง
ผลลัพธออกมา คือ ซ้ือ หรือไมซ้ือ  
 
 2.5.2  รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
            รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน ทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือได ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ แวดลอมตัวของผูซ้ือ แลวจึงมีการ
ตอบสนอง หรือการที่ผูซ้ือมีการตัดสินใจขึ้น ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  แสดงแบบจําลอง S – R Model 
 
ที่มา:  แบบเรียนวิชาหลักการตลาด ของอาจารยดํารงศักดิ์  ชัยสนิท หนา 55 

กลองดํา/ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 

                          
 
 
 
 
        R :  
 
RESPONSE 
       การ     
  ตอบสนอง 

ปจจัยภายใน 
-ความตองการ 

-แรงจูงใจ 

-การรับรู 
-การเรียนรู 
-บุคลิกภาพ 

-ทัศนคติ 
-นิสัย 

-รูปแบบการใช
ชีวิต 

-ความเช่ือ 

ปจจัยภายนอก 
-วัฒนธรรม 

-ชนช้ันสังคม 

-กลุมอางอิง 

-สังคม 

-การเมือง 

-บทบาทหนาที่ 
ฯลฯ 

 

  ขบวนการ
ตัดสินใจ 

-การยอมรับ
ปญหา 

-การคนหาขอมูล 

-การประเมิน
ทางเลือก 

-การตัดสินใจซื้อ 
 

          
 
 
 
 

         S : 
 

STMULUS 
สิ่งกระตุน 

ทาง
การตลาด 

1.ผลิตภณัฑ 
2.ราคา 
3.การจัด
จําหนาย 
4.การ
สงเสริม
การตลาด 
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 จากทฤษฏี S – R Model เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค สามารถสรุปได ดังนี้ 
 1.  ส่ิงกระตุนมีผลตอกระบวนการคิด หรือกลองดําทางความคิดกับผูบริโภค สําหรับ
การวิจัยกําหนดใหส่ิงกระตุนทั้ง 4 ตัวมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1.1  ผลิตภัณฑ คือ เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 
      1.2  ราคา คือ จํานวนเงินที่กูไดจริง 
      1.3  ชองทางการจัดจําหนาย คือ การติดตอขอยื่นเรื่องกูเงิน  
      1.4  การสงเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพันธจากทางสถาบัน หรือจากทาง
สํานักองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 2.  กลองดําแหงความคิด ทางผูวิจัยไดกําหนดวา เมื่อผูขอกู (นักศึกษา) ไดรับการ
กระตุนจากสิ่งกระตุนแลว จะพิจารณาจาก กลองดําแหงความคิดของตนเองเพื่อดําเนินการตัดสินใจ
ขอกูเงินกองทุน ฯ (กยศ.) 
 
 2.5.3  พฤติกรรมผูบริโภคกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ (กอเกียรติ  วิริยะกิจพัฒนา และ 
วีนัส  อัศวสิทธิถาวร : 2547, 18 – 21) 
  จากคําถามที่วา ผูบริโภคซื้ออยางไร ทําใหสามารถสรางแบบจําลอง “กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค” ไดตามภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.4  แสดงกระบวนการซื้อ 
ที่มา:  แบบเรียนวิชาหลักการตลาด ของอาจารยดํารงศักดิ์  ชัยสนิท 
 
  

เกิดความ
ตองการ 

แสวงหาขอมูล ประเมิน
ทางเลือก 

ตัดสินใจ 

ไมซื้อ ซื้อ 

ความรูสึกหลังการซื้อ 
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1.  เกิดความตองการ เปนขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการตัดสินใจซื้อ เปนขั้นที่ 1 เมื่อ
ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑนั้น ๆ อาจเกิดมาจากตัวกระตุนตาง ๆ เชน ความหิว เปนตน 
 2.  แสวงหาขอมูล เชน เมื่อเกิดความตองการในผลิตภัณฑแลวผูบริโภคจะพยายามเสาะ
แสวงหาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้น ๆ ซ่ึงอาจหาไดจากแหลงทั้ง 4 แหลง ดังนี้ 
      2.1  ขอมูลจากบุคคลที่อยูแวดลอม 
      2.2  ขอมูลจากสื่อโฆษณา 
      2.3  ขอมูลจากแหลงขอมูลสาธารณะ 
      2.4  ขอมูลจากผูมีประสบการณ 
 3.  การประเมินทางเลือก เมื่อผูบริโภคไดรับขาวสารขอมูลที่จะใชประกอบการ
ตัดสินใจซื้อแลว ก็จะประเมินคาทางเลือกแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจซื้อสินคา หรือ 
บริการนั้น ๆ  
 4.  การตัดสินใจซื้อ หลังจากผานขั้นตอนการประเมินทางเลือกแลวผูบริโภคก็จะเลือก
ตรายี่หอที่ตนชอบ 
 5.  ความรูสึกหลังการซื้อ เมื่อผูบริโภคซื้อสินคาแลว ก็ยอมที่จะกลับมาบริโภคสินคา
นั้นตามเดิม เวนแตวาสินคานั้น มีคุณสมบัติไมตรงกับที่กําหนดไว 
 
 2.5.4  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (ประภาสิทธิ์  โกศินานนท และสายชล  วิสุทธิ์สมุทร, 
2547 : 64 – 68) 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหา หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ 
และการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ และการใชของ
ผูบริโภค สามารถสรุปได ดังนี้ 
  1.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือสินคา เปนการวิเคราะหสาเหตุการซื้อของผูบริโภค และ
วัตถุประสงคของการซื้อ โดยสามารถแบงออกได ดังนี้ 
       1.1  ซ้ือ เพราะความตองการของรางกาย 
       1.2  ซ้ือ เพราะเพื่อการยอมรับของสังคม 
  2.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ เปนการวิเคราะหถึงผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือของผูบริโภค โดยมีบทบาทสําคัญ ในการตัดสิใจซื้อของผูบริโภค 
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บทที่  3 
สภาพการณปจจุบัน 

 
3.1  ความเปนมา และวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 ความเปนมา (คูมือผูปฏิบัติงานกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา, 2548 : 1 – 13) 
 กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และทรวงแรงงาน และ
สวัสดิการสังคม ไดพิจารณาเห็นถึงความสําคัญอยางยิ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย เพื่อรองรับ
ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขนัของประเทศ จงึเห็นสมควร
กําหนดเปนนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการพฒันาการศึกษา และการพัฒนาฝมือแรงงานใน
ขณะเดียวกนัเพื่อแกไขปญหาความเลื่อมลํ้าดานการศึกษาในสังคมดวยกาสรใหโอกาสแกนกัเรียน 
นักศึกษาที่ดอยโอกาส จึงเหน็สมควรกําหนดเปนนโยบายใหภาครัฐบาสนับสนุนทางการเงิน โดย
การจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แกนกัเรียน นกัศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
จากนโยบายทัง้สองขอดังกลาว ซ่ึงสอดคลอง และเกื้อหนุนกัน จึงเสนอเปนมาตรการสงเสริม 3 
ประการ ไดแก 
 1.  การสนับสนุนการจดัตั้งสถานศึกษาเอกชน 
 2.  การสนับสนุนการจดัตั้งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเอกชน 
 3.  การจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 
 เมื่อวันที่ 28 มนีาคม 2538 คณะรัฐมนตรี (นายชวน  หลีกภยั) มีมติเหน็ชอบในหลักการ
โครงการจัดตัง้ “กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” โดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 3 
หนวยงาน คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เร่ิมใหนักเรยีน 
นักศึกษากูยืมไดตั้งแตปการศึกษา 2539 เปนตนมาบนพืน้ฐานของหลกัการ ดังนี ้
 1.  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้นแกผูทีม่าจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
ซ่ึงดอยโอกาสทางการศึกษา อันจะมีสวนสาํคัญในการยกฐานะความเปนอยูของประชาชน และเปน
การสนองตอนโยบายการกระจายรายได 
 2.  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางดานอุปสงค โดยการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรบัภาระคาใชจายทางการศึกษาของประชาชน 
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 ภายหลังเมื่อรัฐเห็นความสําคัญของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได
ประกาศใช “พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541” ซ่ึงสงผลใหการ
ดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามีความมั่นคงถาวรขึ้น 
 3.1.1   วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดกูยืมเงิน เพื่อเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา ไดมีโอกาส
ศึกษาตอในระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนตน ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ หรือนอกระบบ  
จนจบถึงระดับปริญญาตรี 
 
 3.1.2   คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืมเงินกองทุน ฯ 
  ตามพระราชบัญญัติกองทุน ฯ เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหผูมี
สิทธิขอกูยืมจากองทุน ตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้ 
  1.  เปนผูที่มีสัญชาติไทย 
  2.  เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทุน ฯ กําหนด ซ่ึง
คณะกรรมการไดกําหนดใหพิจารณาผูขาดแคลนทุนทรัพยจาก “รายไดครอบครัวของผูกูยืม” ไม
เกินจํานวน ดังนี้ 
       2.1  ปการศึกษา 2539  รายไดของครอบครัวไมเกนิ 120,000 บาทตอป 
       2.2  ปการศึกษา 2540 – 2541  รายไดของครอบครัวไมเกิน 300,000 บาทตอป 
       2.3  ปการศึกษา 2542 –*2548  รายไดของครอบครัวไมเกิน  150,000  บาทตอป 
 *เนื่องจากในปการศึกษา 2549 ไดมีการปรับปรุงระบบกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจากเดิม กยศ. 
เปนระบบใหมคือ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
  3.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ไดแก 
       3.1  เปนผูที่ไมเคยสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากอน 
       3.2  ไมไดทํางานประจําระหวางทีก่ําลังศึกษาอยู 
       3.3  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       3.4  ไมเปนบุคคลที่เปน หรือเคยไดรับโทษจําคุก 
           3.5  เปนผูที่มีผลการเรียนดี หรือผานเกณฑการวดั และการประเมนิผลของ
สถาบันการศึกษา 
       3.6  เปนผูที่มีความประพฤติไมฝาฝนกฎระเบียบ ขอบังคับของสถาบันศึกษาขั้น
รายแรง หรือไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
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       3.7  เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัดการควบคุม หรือกํากับดูแล
ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือสวนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
  
 3.1.3   ขอบเขต และหลักเกณฑการใหกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
  วงเงินที่ใหกูยืมจะจัดสรร โดยแบงเปน 
  1.  คาบํารุงการศึกษา คาเลาเรียน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ ที่สถาบันการศึกษา
เรียกเก็บตามระเบียบ โดยจะใหกูตามจริง แตไมเกินวงเงินรวมที่กําหนด 
  2.  คาใชจายที่เกี่ยวของกับหลักสูตรจะใหกูไดตามจริง แตไมเกินวงเงินที่กําหนด 
  3.  คาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพ ระหวางการศึกษา โดยใหกูภายในวงเงินที่กําหนด 
  วงเงินที่ใหกูยืมตามที่กลาวถึงขางตน รวมกันตองไมเกินวงเงินรวมทั้งป ของแตละ
ระดับการศึกษา โดยกองทุน ฯ จะกําหนดความแตกตางสําหรับการศึกษาแตละครอบครัว  
ดังตารางที่ 3.1  ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.1  เพดานขั้นสูงของวงเงินใหกูยมืตอป จําแนกตามระดับการศึกษา  

หนวย : บาท 

ระดับการศึกษา คาเลาเรียน 
คาใชจาย

เก่ียวเนื่องกับ
การศึกษา 

คาครองชีพ 
คาที่พัก 

คาใชจาย
สวนตัว 

รวมทุก
รายการตอง
ไมเกิน 

1.มัธยมศึกษา   
   ตอนปลาย 10,440 3,000 18,000 24,000 55,440 

2.อาชีวศึกษา 
   2.1  ปวช. 
   2.2  ปวส. 
หรืออนุปริญญา 

 
16,550 
20,240 

 
4,000 
4,000 

 
18,000 
18,000 

 
24,000 
28,000 

 
62,500 
70,240 

3.ปริญญาตรี 46,000 6,000 18,000 30,000 100,000 
 
ที่มา:  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
           เร่ือง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเพือ่การศึกษา 
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 3.1.4   หลักเกณฑที่สําคัญของการชําระเงนิกูยืมคนืกองทุน ฯ 
  ก.  การชําระเงนิกูยืมคนืกองทุน ฯ 
       1.  ผูกูยืมตองชําระเงินกูยืมพรอมดอกเบี้ย รอยละ 1 ตอป ใหเสร็จส้ินภายใน 15 ป 
ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษามาแลว 2 ป ทั้งนี้ผูกูไมตองชําระเงินตน หรือดอกเบี้ย
ระหวางการศึกษา 
       2.  จํานวนเงินตนที่ชําระคืน คือ จํานวนเงินที่ผูกูยืม ไดรับจริงทั้งในสวนที่จายเขา
บัญชีสถาบัน และบัญชีของผูกูยืม โดยผูกูยืมสามารถตรวจสอบจากรายการในสมุดคูฝาก หรือ 
ใบรับชําระหนี้ที่ไดรับจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 
       3.  กําหนดวันชําระคืนเงินงวดแรก คือภายในวันที่ 15 กรกฎาคม หลังจากครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป 
       4.  ผูกูยืมสามารถชําระเงินกูยืมคนืกองทุน ฯ กอนกําหนดทั้งจํานวน หรือบางสวน
ได และหากชาํระในชวงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ผูกูยืมไมตองเสียดอกเบี้ย 
       5.  อัตราการผอนชําระเงินตน เปนจํานวนรอยละของเงินกูทั้งหมด ซ่ึงมีระยะเวลา
ผอนชําระทั้งส้ิน 15 ป ซ่ึงมีรายละเอียดผอนชําระตามตารางที่  3.2  ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.2  แสดงอัตราดอกเบี้ยในการชําระคืนเงินกองทุน กยศ. 

หนวย : รอยละตอป 

 
ที่มา:  ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
           เร่ือง กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเพือ่การศึกษา 
 
  การคิดอัตราดอกเบี้ยจะคิดตั้งแตวันที่ตองเริ่มชําระหนี้ในอัตรารอยละ 1 ตอป  
ของเงินตนที่คงคางทั้งหมด 
  สําหรับกรณีที่ผูกูยืมมีความจําเปนไมสามารถชําระหนี้ไดตามที่กําหนด ใหผูกูยืมยื่น
เร่ืองที่สํานักงานกองทุน ฯ เพื่อที่ทางคณะกรรมการไดทําการพิจารณาผอนผันใหผูกูยืมชําระหนี้
ตามระยะเวลาที่แตกตางไปจากที่กําหนด หรือชะลอการชําระหนี้เปนการชั่วคราวตามที่ผูกูยืมเงิน

ปท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม 
รอย
ละ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 80 9.0 10 11 12 13 100 
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รองขอเปนราย ๆ ไป หากไมไดรับการพิจารณาผอนผัน คณะกรรมการจะกําหนดใหผูกูยืมตองเสีย
เงินเพิ่มอีกไมเกินรอยละ 1.5 ตอเดือน (รอยละ 18 ตอป) 
  ข.  วิธีการชําระเงินกูยืมคืนกองทุน ฯ  
  ผูกูยืมสามารถติดตอขอชําระหนี้คร้ังแรกที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุก
สาขาซึ่งเปนธนาคารผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืมใหแกกองทุน ฯ เพื่อยื่นขอชําระหนี้พรอม
แสดงสัญญากูยืม หรือหนังสือแจงภาระหนี้จากธนาคาร และตกลงกับธนาคารวาจะชําระหนี้เปน
รายป หรือรายเดือน หลังจากนั้นผูกูสามารถชําระผานเคานเตอรธนาคาร หรือใหธนาคารหักบัญชี
เงินฝากของผูกูยืมก็ได 
  ในกรณีที่ผูกูชําระหนี้ลาชา โดยไมไดรับการผอนผัน จะตองเสียคาปรับโดย 
  1.  กรณีชําระหนี้เปนรายเดือน หากเปนผูที่คางชําระไมเกินระยะเวลา 12 เดือน  
เสียคาปรับ รอยละ 1 ตอเดือน หรือรอยละ 12 ตอป  
  2.  กรณีชําระหนี้เปนรายป จะเสียคาปรับ รอยละ 1.5 ตอเดือน หรือรอยละ 18 ตอป ของ
เงินตนงวดที่คางชําระทั้งหมด 
  3.  หากผูกูไมมาติดตอชําระหนี้ภายใน 365 วัน นับจากวันครบกําหนดชําระหนี้ โดย
ไมไดรับอนุมัติใหผอนผัน ทางกองทุน ฯ จะดําเนินการกับผูกูยืม และผูค้ําประกันตามกฏหมาย
ตอไป 
  ค.  ตัวอยางตารางแสดงการผอนชําระหนี้เงินกูยืมเพื่อการศึกษา  
แบบระยะเวลาผอน 5 ป (ดูตารางที่ 3.3 ประกอบ) 
 
ตัวอยาง :  วิธีคํานวณเงินที่ตองชําระคืนกองทุน ฯ  
 

เงินตนที่ตองชาํระในแตละงวด =ยอดเงินกูทั้งหมด คูณ อัตรารอยละของเงินตนที่กูยืม 
   (รอยละการชําระหนี้คืน) 

ยอดหนี้ที่ตองชําระในแตละงวด = เงินตนที่ตองชําระในแตละงวด + ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 
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3.1.5   ดอกเบีย้ และเบีย้ปรับ 
  การคิดดอกเบี้ยใหคิดตั้งแตวันที่ตองเริ่มชําระในอัตรา รอยละ 1 ตอป ของเงินตนที่ 
คงคางทั้งหมด แตหากผูกูยืมผิดนัดชําระหนี้แตคางชําระไมเกิน 12 เดือน จะตองเสียเบี้ยปรับนับแต
วันที่คางชําระของงวดนั้น ๆ ในอัตรา รอยละ 1 ตอเดือน ของเงินตนงวดที่คางชําระ หากคางชําระ
เกิน 12 เดือน ใหคิดเบี้ยปรับอัตรา รอยละ 1.5 ตอเดือน ของเงินตนงวดที่คางชําระโดยสามารถ
คํานวณดอกเบี้ย และเบี้ยปรับได ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.3  แสดงยอดเงินที่ตองชําระคืนเงินกองทุน ฯ (สําหรับระยะเวลาผอน 5 ป) 

หนวย : บาท 
ยอดเงินกู 

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 จํานวน
เงินที่

ผอน/ปที่ 

1 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 
2 3,630 5,445 7,260 9,075 10,890 12,705 14,520 16,335 18,150 
3 4,295 6,443 8,591 10,738 12,886 15,034 17,182 19,329 21,477 
4 4,954 7,431 9,908 12,385 14,862 17,339 19,816 22,293 24,770 
5 5,605 8,408 11,211 14,013 16,816 19,619 2,422 25,224 28,027 

 
ที่มา:  คูมือผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 
 
ตัวอยาง : การคํานวณเบี้ยปรับ 
 

ดอกเบี้ย = เงินตนคงคางทั้งหมด คูณ อัตราดอกเบี้ย คณู ระยะเวลา 
เบี้ยปรับ = เงนิตนงวดที่คางชําระ คูณ อัตราเบี้ยปรับ คูณ ระยะเวลาที่คางชําระของงวดนั้น 
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 3.1.6   หลักเกณฑการขอผอนผันชําระหนี ้(ดูตารางที่  3.4  ประกอบ) 
 
ตารางที่  3.4  แสดงหลักเกณฑการผอนชาํระหนี ้
 

หลักเกณฑ เอการเพื่อประกอบการ
พิจารณา การผอนผนั 

1.  เปนผูไมมีรายได 1.1  หนังสือรับรองจาก 
       ผูใหญบาน หรือ 
       ขาราชการระดับ 5 หรือ 
       เทียบเทาขึ้นไป 
1.2  สําเนาภาพถายบัตร 
       ประจําตัวผูรับรอง 

ผอนผันไดคราวละไมเกิน 6 
เดือนรวมระยะเวลาแลวไมเกิน 
2 ป โดยไมเสยีเบี้ยปรับ 

2.  เปนผูมีรายไดต่ํากวาเดือน  
     4,700 บาท 

2.1  หนังสือรับรองจาก 
       ผูใหญบาน หรือขาราชการ  
      ระดับ 5 หรือเทียบเทา 
       ขึ้นไป หรือ 
2.2  หลักฐานแสดงรายได หรือ 
       เงินเดือน หรือมีหนังสือ 
       รับรองจากนายจาง 
2.3  สําเนาภาพถายบัตร 
       ประจําตัวผูรับรอง 

ผอนผันไมต่ํากวา 300 บาทตอ
เดือน หรือ 2,400 บาทตอป แต
ตองไมนอยกวาดอกเบี้ยทีเ่กดิ
ในงวดนั้น ๆ และหากจํานวน
เงินที่ครบกําหนดชําระต่ํากวา 
2,400 บาท ใหชําระเต็มตาม
จํานวน 

3.  เปนผูประสบภัยพิบัตจิาก 
     อัคคีภัย อุทกุภยั วาตภัย  
     หรือ จากภยัธรรมชาติ  
     อ่ืน ๆ รวมถึงภัยจาก 
     สงคราม หรือจลาจล ซ่ึง 
     ทรัพยสินไดรับความ 
     เสียหาย อยางรุนแรง 

3.1  หนังสือรับรองจาก 
       ผูใหญบาน หรือขาราชการ 
       ระดับ 5 หรือเทียบเทา  
       หรือ ตาํรวจ ยศ ร.ต.ต.  
       ขึ้นไป  
3.2  สําเนาภาพถาวบัตร 
       ประจําตัวผูรับรอง 

ผอนผันไดคราวละไมเกิน 6 
เดือน รวมระยะเวลาแลวไม
เกิน 2 ป โดยไมเสียเบี้ยปรับ 

 
ที่มา: สํานักงานกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
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 3.1.7   การบอกเลิกสัญญา 
  สิทธิในการบอกเลิกสัญญามี 2 กรณี คือ 
  1.  กรณีกองทนุใหกูยืมเพื่อการศึกษา หรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 
       1.1  เมื่อผูกูยืมมิไดแจงใหธนาคารทราบ เปนหนังสือภายใน 15 วัน นับแตวันที่ 
เปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานที่อยู หรือยายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลิก
ศึกษา 
       1.2  เมื่อผูกูยืมมิไดแจงใหธนาคารทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับแตวันที่ผูกูยืม
เริ่มทํางาน และในกรณีที่ผูกูยืมยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทํางาน หรือเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน คาจางทุก ๆ คร้ัง 
       1.3  เมื่อปรากฏภายหลังวา ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืม หรือไดมีการแจงขอความอัน
เปนเท็จในสาระสําคัญ 
       1.4  เมื่อผูกูยืมไมปฏิบัติตามสัญญา หรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
  การบอกเลิกสัญญาตามขอที่ 1.1 – 1.4 นั้นกองทุน ฯ มีสิทธิเรียกเงินที่ผูกูยืมไดรับไป
แลวคืนทั้งหมดตามสัญญาในทันที 
       1.5  เมื่อผูกูยืมลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกใน
ระหวางปการศึกษา 
  2.  กรณีผูกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได โดยผูกูยืมแจงเปนหนังสือใหธนาคาร
ผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.  ธนาคารกรุงไทย)  ทราบ และผูกูยืมจะตองชําระหนี้ 
เงินกูรวมทั้งดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ (ถามี) ใหแกกองทุน ฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ธนาคาร 
ไดรับแจง 
  ในกรณีที่ผูกูยมืถึงแกความตาย ใหหนี้ตามสัญญากูยืม ฯ เปนอันระงับไป โดยสงสําเนา
มรณบัตรใหธนาคารผูบริหาร และจัดการเงินใหกูยืมทราบ และในกรณทีี่ผูกูยืมพิการหรือ 
ทุพพลภาพไมสามารถประกอบการงานได ใหสงสําเนาสมุดประจําตวัคนพิการที่ออกโดย
ประชาสงเคราะหใหธนาคารผูบริหาร และจัดการเงนิใหกูยืม เพื่อแจงกองทุน ฯ ระงับการเรียกให
ชําระหนี้ตอไป 
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 3.1.8   ภาระความรับผิดชอบของผูค้ําประกัน 
  1.  ในกรณีที่ผูกูยืมผิดสัญญา ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบชําระหนี้เงินกูยมคืนกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา แทนผูกูยืมตามสัญญาขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาทั้งส้ินทุกประการ 
  2.  ในกรณีที่ผูกูยืมไดรับการผอนผันระยะเวลา หรือผอนผันจํานวนเงินในการชําระหนี้
ไมวากรณีใด ๆ โดยจะแจง หรือไมไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันตกลง
ยินยอมดวยในการผอนผันระยะเวลา หรือผอนผันจํานวนเงินในการชําระหนี้ทุกครั้ง 
 
 3.1.9   การระงับแหงหนี ้
  1.  ชําระหนี้ครบตามสัญญา 
  2.  ผูกูยืมถึงแกความตาย 
  3.  ผูกูยืมพิการ หรือทุพพลภาพในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิใหระงับการ
เรียกใหชําระหนี ้
 
3.2   ความเปนมาของระบบกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
 (คูมือผูปฏิบัติงานกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา, 2549 : 12 – 15) 
 
 3.2.1   ระบบกองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
  ระบบกองทุน กรอ. เปนระบบที่จะชวยใหผูที่สถาบันอุดมศึกษารับเขาเรียนมีโอกาส 
ไดเรียน โดยไมมีอุปสรรคทางการเงิน ระบบดังกลาวครอบคลุมกลุมเปาหมาย จํานวนเงินกู และการ
ใหความชวยเหลือนักศึกษาที่ยากจน  
 
 3.2.2   ผูมีสิทธิขอกูเงิน กรอ. 
  ในปการศึกษา 2549 นักศึกษาที่มีสิทธิขอกูเงินจากกองทุน กรอ. ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.  เปนผูมีสัญชาติไทย เวนแตเปนชนกลุมนอยที่อยูในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
  2.  เปนนิสิต นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาตอบรับใหเขาศึกษา โดยผานการคัดเลือก
ตามเกณฑที่สถาบันกําหนด และเขาศึกษาเปนปแรกของหลักสูตร 
  3.  กรณีนิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนมากกวาหนึ่งหลักสูตรในสถาบันเดียวกัน หรือ 
ตางสถาบันก็ตามมีสิทธิกูเงิน กรอ. ไดเพียงหลักสูตรเดียว 
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3.2.3   ระดับการศึกษา และการจัดการหลักสูตร 
  1.  ระดับการศึกษา 
       1.1  การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
หรือ เทียบเทา 
       1.2  การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
  2.  การจัดการหลักสูตร 
  ครอบคลุมการจัดหลักสูตรทุกประเภท ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษ ตอเนื่อง 
สําหรับปการศึกษาตอไป ผูมีสิทธิขอกูเงิน กรอ. จะคอย ๆ ขยายไปในชั้นปที่ 2 ปที่ 3 และปที่ 4 
ตามลําดับ สวนนักศึกษาเกาที่เคยกูเงิน กยศ. ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา หรือ
ออกจากระบบการศึกษา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ และวิธีที่กองทุน กยศ. กําหนด สําหรับนักศึกษาที่ไม
ประสงคขอรับเงินกู กรอ. สามารถชําระคาเลาเรียนเปนเงินสดไดทันที 
 
 3.2.4   สถาบันการศึกษาที่เขารวมกิจกรรม กรอ. ไดแก 
  1.  สถาบันการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐบาล และ
เอกชน สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล และวิทยาลัยชุมชน 
  2.  สถาบันการศึกษาในกระทรวง หรือหนวยงานอื่นของรัฐบาล ที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 3.2.5   จํานวนเงินกู กรอ. ในปการศึกษา 2549 
  หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล หลักสูตรปกติ และหลักสูตรตอเนื่อง 
(โครงการปกติ) สามารถขอกูเงินกองทุน กรอ. เพื่อชําระคาเลาเรียนไดเต็มจํานวนตามที่แตละ
สถาบันเรียกเก็บ ผูเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 
  หลักสูตรปกติ และหลักสูตรตอเนื่อง (โครงการพิเศษ) และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
หลักสูตรปกติ และหลักสูตรตอเนื่อง (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ) สามารถกูเงินจากกองทุน 
กรอ. เพื่อชําระคาเลาเรียนไดไมเกินเพดานคาเลาเรียนมาตรฐานที่รัฐบาลกําหนด 
  อัตราคาเลาเรียนดังกลาว ครอบคลุมคาใชจาย คาหนวยกิต คาธรรมเนียม และ 
คาใชจายอ่ืน ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทั้งนี้ ไมรวมคาหอพัก และคาใชจายสวนตัวของนักศึกษา 
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3.2.6   ระยะเวลาการชําระคืนหนี้เงินกู 
 ใหผูกูที่สําเร็จการศึกษา หรือออกจากระบบการศึกษาชําระคืนหนี้เงินกูจนกวาจะหมด 

หรือจนกวาจะมีอายุ 60 ป ในระหวางที่ผูกูยืมไมเกิน 60 ป หากผูกูมีไมมีความสามารถในการชําระ
คืนเงินกูได เนื่องจากเปนผูวางงาน ไมมีงานทํา หรือมีงานทําแตเมื่อมีรายไดต่ํากวาเกณฑที่ตองชําระ 
หรือเสียชีวิต หรือเมื่ออายุครบ 60 ป แลวยังไมสามารถชําระคืนหนี้เงินกูไดหมด ใหหนี้ที่เหลือเปน
อันระงับไป โดยไมตองใหผูอ่ืนมาชดเชยหนี้ที่เหลือตอไป และรัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบหนี้สูญ
ดังกลาว 
 
 3.2.7   อัตราดอกเบี้ย 
  ไมมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู กรอ. แตจะมีการปรับมูลคาของหนี้เงินกูตามดัชนีราคา
ผูบริโภค หรืออัตราเงินเฟอในแตละป เพื่อใหมูลคาของหนี้เงินกูคงเดิม โดยกําหนดเพดานไวไมเกิน
รอยละ 5 ตอป ทั้งนี้ใหเร่ิมปรับมูลคาของหนี้เงินกูตั้งแตปแรกที่เขาศึกษา 
 
 3.2.8  หนวยงานที่ติดตาม และรับชําระหนี้เงินกู 
  กรมสรรพากรจะเปนผูรับชําระหนี้จากผูกูในลักษณะเดียวกันกับการชําระภาษีเงินได
รวมทั้งเปนผูติดตามผูกูที่ไมอยูในระบบภาษีใหเขามาสูระบบภาษี และชําระคืนหนี้เงินกูเมื่อผูกูมี
รายไดตามเกณฑที่กําหนด  
 
3.3   แนวปฏิบัติการกูยืมเงิน กยศ. ปการศึกษา 2550 (ปรับปรุงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2550) 
 (สํานักงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา, 2549) ไดอธิบายไวบนเวปไซต ดังนี้ 
  กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ขอชี้แจงแนวปฏิบัติการกูยืมเงิน กยศ. ปการศึกษา 
2550 ใหผูปฏิบัติงานกองทุน ฯ ของสถานศึกษาไดรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  ประเภทของผูกูยืมเงิน ในปการศึกษา 2550 ผูกูยืมเงินจําแนกออกมาเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 
       1.1  ผูกูยืมรายเกา หมายถึง ผูกูยืมที่เคยกูยืมเงิน แบบ กยศ. มากอน ทั้งที่ศึกษาอยูใน
สถานศึกษาเดิม และยายมาจากสถานศึกษาอื่น 
       1.2  ผูกูยืมรายใหม หมายถึง ผูที่ไมเคยกูยืมเงินแบบ กยศ. มากอน รวมทั้งผูที่เคยกูยืม
เงิน แบบ กยศ. มากอน และไดชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว 
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       1.3  ผูที่เคยกู กรอ.  หมายถึง ผูที่เคยกู กรอ. มากอนในปการศึกษา 2549 ทั้งที่มี
คุณสมบัติของผูกูยืมแบบ กยศ. และที่ไมมีคุณสมบัติของผูกูยืมแบบ กยศ. (ผูที่เคยกูยืมเงินแบบ  
กยศ. มากอนในระดับมัธยมศึกษาปลายในปการศึกษา 2548 แตในปการศึกษา 2549 ไดเคยกู กรอ. 
ถือวาอยูในกลุมนี้) 
  2.  ขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 
       2.1  ใชบังคับผูกูยืมเงินในปการศึกษา 2550 ทั้งผูกูยืมรายเกา ผูกูยืมรายใหม และ
อนุโลมใชกับผูที่เคยกู กรอ. ดวย 
       2.2  กูไดไมเกินขอบเขตที่กําหนดไวในแตละรายการ 
              2.2.1  คาเลาเรียน และคาใชจายที่เกีย่วกับการศึกษา จายเขาบัญชขีอง
สถานศึกษา และไมควรใหกูยืมเกนิกวาคาเฉลี่ยการกูยืมในปที่ผานมา 
              2.2.2  คาครองชีพ จายเขาบัญชีของผูกูยืมเงิน 
       2.3  สาขาวิชาใดที่สถานศึกษาที่ไมทราบวาจะอยูในกลุมสาขาวิชาใดตามที่กําหนด  
ในขอบเขตการใหกูยืม 
  3.  วงเงินกูยืม 
       3.1  ผูกูยืมรายเกา (ผูกูยืมรายเกาที่ศึกษาในสถานศึกษาเดิม และที่ยายมาจาก
สถานศึกษาอื่น) กองทุน ฯ ไดดําเนินการจัดสรรใหสถานศึกษา โดยตรงเรียบรอยแลว 
       3.2  ผูกูรายใหม คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง และสอง จะเปนผูจัดสรรให
สถานศึกษา 
       3.3  ผูที่เคยกู กรอ. (ทั้งที่มีคุณสมบัติแบบ กยศ. และที่ไมมีคุณสมบัติแบบ กยศ.) 
กองทุน ฯ จะเปนผูจัดสรรเงินใหโดยตรงภายในเดือน มิถุนายน 2550 
  4.  แบบคําขอกูยืม ใชแบบคําขอกูยืมที่ปรับปรุงใหมตามที่ประกาศผาน เวปไซต 
กองทุน ฯ (ยังอนุโลมใหใชแบบคําขอกูเดิมได) โดยยังคงเปนแบบรับรองรายไดครอบครัว
เหมือนเดิม 
  5.  การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงิน เชน การแตงตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาการกูยืมเงินประจําสถานศึกษา การคัดเลือก การทําสัญญา การสงสัญญา ใหดําเนินการตาม
ระเบียบคณะกรรมการกองทุน ฯ วาดวย การดําเนินงาน หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุน ฯ 
พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
  6.  เพื่อใหสถานศึกษา และผูกูยืมเงินไดรับการโอนเงินไดรวดเร็วขึ้น ใหสถานศึกษา
จัดสงขอมูลเปนแฟมขอมูลตามรูปแบบที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่เวปไซต www.studentloan.co.th 
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3.4   แนวปฏิบตัิการกูยืมเงินเพิ่มเติม เฉพาะผูท่ีเคยกู กรอ. (ปรับปรุงเมื่อ 16 กรกฎาคม  2550) 
 (สํานักงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา, 2549) ไดอธิบายไวบนเวปไซต ดงันี้ 
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2550 ไดทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
1 พฤษภาคม  2550 เพื่อใหการดําเนินการใหกูยืมเงินตามมาตรการใหความชวยเหลือผูกู กรอ. ที่
ไดรับผลกระทบจาการดําเนินการจากนโยบายรัฐเกิดความชัดเจน สามารถดําเนนิการตอไปนี้ได 
ดังนี ้
  1.  ยุติการใหกูยืมแบบ กรอ. ในปการศึกษา 2550 และใหดําเนินการยุบเลิกกองทุนเงิน
กูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเปลา 
  2.  มาตรการใหความชวยเหลือสําหรับผูกูยืม กรอ. ดังนี้ 
       2.1  ผูกูยืม กรอ. ที่มีคุณสมบัติการกูยืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่ืองหลักเกณฑเกี่ยวกับการเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย และคุณสมบัติ 
ผูกูยืมเงิน ใหสามารถกูยืมแบบ กยศ. ไดโดยใหกูยืมไดทั้งคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และคาครองชีพ สําหรับการคิดอัตราดอกเบี้ยการชําระเงินกูยืม รวมทั้งการติดตามหนี้ให
เปนไปตามแบบ กยศ.  
       2.2  ผูกูยืม กรอ. ที่ไมมีคุณสมบัติในการกูยืมแบบ กยศ. เนื่องจากไมไดเปนผูขาด
แคลนทุนทรัพยเห็นควรดําเนินการใหความชวยเหลือใหกูยืมไดเปนกรณีพิเศษ โดยนําหลักเกณฑ 
และวิธีการกูยืมเงินแบบ กยศ. มาใชโดยอนุโลม และใหกูยืมโดยเฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลักสูตร
ตามขอบเขตการใหกูยืมเงินของ กยศ. สําหรับการคิดอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชําระคืนให
เปนไปตามแบบ กยศ. และใหสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาทําหนาที่จัดการดานการ
รับชําระหนี้เงินกู 
  ปรับเปลี่ยนเปน 
  1.ใหดําเนินการยุบเลิกกองทุนเงินใหเปลา และยุติการใหกูยืมแบบ กรอ. สําหรับผูกูราย
ใหมตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป และใหกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกรับรายไดใน
อนาคต (กรอ.) ยังคงดําเนินการตอไป โดยใหผูกูยืมแกผูกู กรอ. ที่กูยืมในปการศึกษา 2549 และให
กูยืมไดเฉพาะคาเลาเรียนจนจบหลักสูตร 
  2.เปล่ียนแปลงวิธีการในการชําระหนี้เงินกูคืนสําหรับผูกูยืม กรอ. ในปการศึกษา 2549 
จากเดิม ใหเริ่มผอนชําระตอเมื่อมีรายไดในอนาคตถึงเกณฑที่กําหนดจํานวนเงินตนตามดัชนีราคา
ผูบริโภค แตไมมีดอกเบี้ย เปนการคิดอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชําระคืนใหเปนไปตามแบบ  
กยศ. 
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บทที่  4 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการศึกษา 2 วิธี ดงันี้ 
 1.  เชิงพรรณนา 
 2.  เชิงปริมาณ 
 
4.1   ประชากร และกลุมตัวอยาง 
  
 4.1.1   ประชากร 
  การศึกษาครั้งนี้ใชประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ที่กูเงนิกองทุนกูยืมเพือ่
การศึกษา (กยศ.) ที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลยัเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีจํานวนมหาวิทยาลัยที่
ศึกษาจํานวน 7 มหาวิทยาลัย ดังนี ้
  1.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
  2.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) 
  3.  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
  4.  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
  5.  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  6.  มหาวิทยาลัยเกริก (วิทยาเขตหลักสี่) 
  7.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 โดยผูวิจยั ไดจาํแนกกลุมสาขาวิชาที่จะศกึษาออกเปน 3 กลุม ดวยกัน ดังนี ้
  1.กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
  2.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 
  3.กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 
 โดยกลุมประชากรที่ศึกษา ไดรับการอนุมตัิคําขอกูเงินกองทุน กยศ. เปนที่เรียบรอยแลว 
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 4.1.2   กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษา จํานวน 300 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 
โดยจํานวนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยคํานวณจากสูตรการหาขนาดตัวอยาง โดยไมทราบจํานวนประชากร
ทั้งหมด ดังนี้ (โสภิณ  ทองปาน, 2547 : 47) 
 

( )
2

2 1
e

ppZn −
=  

  
กําหนดให 
 n   = ขนาดตัวอยางที่จะศึกษา  
 2Z   = ระดับความเชือ่มั่นที่ รอยละ 95  
 p   = คาสัดสวนของประชากรที่คาดวามีการขอกูเงินกองทนุ กยศ. ให 
    เทากับ รอยละ 50 
 e   = คาความคลาดเคลื่อน หรือความผิดพลาดที่จะยอมรับได  
    รอยละ 95 
 
 จากสูตรคํานวณ ไดดังนี ้
 

( ) ( )( )
( )

270
05.0

50.0150.0645.1
2

2

=
−×

=n ตัวอยาง 

 
  จากขนาดกลุมที่คํานวณได ผูวิจัยไดแบงประชากรออกเปน 3 กลุมสาขาวิชา โดยแตละ
กลุมสาขาใหมีขนาดของกลุมตัวอยางที่เทากัน ผูวิจัยไดกําหนดรอยละของการสอบถาม ดังนี้ 
  1.  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร  รอยละ  33.33 
  2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 
        รอยละ  33.33 
  3.  กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร  รอยละ  33.34 
     รวม   รอยละ 100.00 
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ดังนั้นจํานวนกลุมตัวอยางทีสํ่ารวจทั้งหมดเทากับ 300 ตัวอยางโดยจําแนกในสัดสวนที่เทากัน 
ดังนี ้

 
100

3
300

=  

 
ตารางที่  4.1  ประชากร และกลุมตัวอยาง 

หนวย : คน 
กลุมสาขาวิชา กลุมตัวอยาง 

1.  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 100 
2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 100 
3.  กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 100 

รวม 300 
 
4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ดงันี ้
  สวนที่  1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูขอกู (นกัศึกษา) ประกอบดวย 
     1.  กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
     2.  จํานวนบตุรในครอบครัว 
     3.  ภูมิหลังการศึกษา (กอนที่จะเขาศึกษาในระดับอุดมศกึษาปจจุบัน) 
          แบงเปน 4 ระบบ ดังนี ้
       3.1  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       3.2  ประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) 
       3.3  ประกาศนียบัตรวิชาชพี ช้ันสูง (ปวส.) 
       3.4  การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
  สวนที่  2.  ขอมูลผูปกครอง หรือผูที่สงเสียคาใชจายในเรือ่งการเรียน ประกอบดวย 
     1.  ขนาดของครอบครัว 
     2.  สถานภาพทางครอบครัว 
     3.  การสงเสียเร่ืองคาใชจายในการศึกษา 
     4.  อาชีพของผูปกครอง 
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     5.  รายไดของผูปกครอง 
     6.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
     7.  อายุของผูปกครอง 
  สวนที่  3.  ปจจัยกําหนดการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
     ประกอบดวย 
     1.  ขนาดของครอบครัว 
     2.  อายุของผูปกครอง 
     3.  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
     4.  รายไดของผูปกครอง 
     5.  กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
     6.  อาชีพของผูปกครอง 
 
4.3   การวัดตวัแปร 
  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัไดกําหนดตวัแปร 2 ตัวแปร ไดแก 
  1.  ตัวแปรอิสระ 
  2.  ตัวแปรตาม 
 
 สําหรับการตอบวัตถุประสงคขอท่ี  1.  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การศึกษาใช Binary – choice Models ซ่ึงเปนแบบจําลองที่ใชวิเคราะหตัว
แปรตามที่มีลักษณะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เมื่อเผชิญกับการตัดสินใจ และผลการศึกษาจะใหคา
ความนาจะเปนของการเลือกตัดสินใจ 
  ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางตองเผชิญกับปจจัยที่เปนสาเหตุของการขอกูเงินในป
การศึกษานี้ โดยมีลักษณะเทากับความถี่สะสมของการแจกแจงแบบโลจิสติกส ซ่ึงเปน Binary – 
Logit Model (Quadratic hill climbing) ที่เรียกวาแบบจําลองโลจิต (Logit  Model) โดยสามารถ
แสดงรายละเอียด ไดดังนี้  
 4.3.1  แบบจําลองในการประมาณคา 
    แบบจําลองโลจิต (Logit  Model)โดยสามารถเขียนใหอยูในรูปของ  
Specified Model ไดดังนี ้
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( )( )ii Xe ββ +−+
=

0/11
1 ................................................................................ (4.3) 

 
( )lExponentiae =  
 
 โดยที ่   
  Y = 1 เลือกตัดสินใจขอกูเงินกองทนุ กยศ. 
            Y                = 0 ไมเลือกตัดสินใจขอกูเงนิกองทุน กยศ. 
           iP  =   คาความนาจะเปนในการตัดสินใจขอกูเงนิกองทุน  
          iX               =  ปจจัยทีก่ําหนดการตัดสินใจขอกูเงิน กยศ. 
 
  โดยสามารถเขียนใหอยูในรปูของการสมการทั่วไป ดังนี ้
 

( )654321 ,,,,, xxxxxxfY = .......................................................................... (4.4) 
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โดยกําหนดใหความสัมพันธของตัวแปรเขียนอยูในรูปสมการ ดังนี ้
 

iiiiiii
i

i XXXXXX
P

P εϕχψωδαβ +++++++=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+ 61514131211101

log ……………………..

……..(4.5) 
 
( i =ตัวอยางนกัศึกษาที่กูเงินกองทุน กยศ.) 
 
 โดยที ่
 Y  คือ การตัดสินใจของกูเงินกองทนุ กยศ. 
  = 1  ตัดสินใจของกูเงินกองทนุ กยศ. 
  = 0  ไมตัดสินใจขอกูเงินกองทนุ กยศ. 
 1x  คือ   ขนาดของครองครัว 
  = 1  ใช 
  = 0  ไมใช 
 2x  คือ อายุของผูปกครอง 
 3x   คือ              ระดับการศกึษาของผูปกครอง 
  = 1  ใช 
  = 0  ไมใช 
 4x  = รายไดของผูปกครอง 
 5x   = กลุมสาขาวิชาที่เรียน 
   1  ใช 
   0  ไมใช 
 6x  = อาชีพของผูปกครอง 
 
 4.3.2  วิธีการประมาณคาพารามิเตอร 
                ใชสําหรับการประมาณคาพารามิเตอร โดยวิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด  
(Maximum Likelihood Estimation) เนื่องจากสามารถใหคาประมาณของความนาจะเปนอยูในชวง 
(0, 1) และสามารถแกปญหาตัวแปรปรวนไมคงที่ (Heteroscedastic) ได ซ่ึงสามารถแสดงได ดังนี้ 
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  จากสมการที่  (4.1)  

( )ii Xe ββ +−+ 01
1  

   
  iP เปนคาที่สังเกตไมได สามารถใชขอมูลสําหรับการสังเกตไดใน  
ทางเลือกของกลุมตัวอยาง  
  
 โดย 
  iY     =  1  ตัดสินใจขอกูเงินกองทุน  กยศ. 
   0  ไมตัดสินใจขอกูเงินกองทนุ กยศ. 
  สมมติวา มีคนเลือกกูกองทุนเงิน กยศ.  เทากับ 1n   
  สามารถเขียนในรูปของ The likelihood function ไดดังนี้ 
 

( ) ( ) ( )nn YobYobYYobL Pr...Pr...Pr 11 == ………..………………(4.6) 
 
 
  จากสมการที่ (4.5) สามารถเขียนใหอยูในรปูของ Reduce From ดังนี้ 
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−−=
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Y

i
ii PP

1
11 …………………………………………….. (4.7) 

 
 (โดยที่ ∏ Represent the product of a number of  factors) 
 

จากสมการที่  (4.7) จะทําการ Maximize the logarithm of L ดังนี ้
 

( )∑ ∑= +=
−+=

1

1 11
1logloglog n

i

N

ni ii PPL ……………………………(4.8) 
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 ทําการ differentiate Log L ดวย 0β̂ และ iβ̂  ดังนี ้
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  เมื่อไดคาประมาณ β̂ แลว สามารถประมาณคาความนาจะเปนของการตัดสินใจขอกู
เงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได โดยนําปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจขอกู
เงินกองทุน กยศ. ( )iX ไปแทนใน สมการที่ 4.4 และ4.5) 
 
4.4   การวิเคราะหสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุน กยศ.  
  สําหรับการตอบวัตถุประสงคขอที่  2.  ไดใชการพยากรณแบบอนกุรมเวลา  
(Time Series) ดวยวิธีสมการเสนตรง เนื่องจากขอมูลความตองการขอกูเงินกองทุนกูยมืเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ของนักศึกษาในกลุมตัวอยางมีประมาณที่เพิ่มมากขึ้นทุกป โดยลําดับ ทั้งนี้
เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี ้
  1.  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่ทางกองทุน กยศ. กําหนด สามารถที่ยื่นคําขอ
กูเงินกองทุน ไดทันที ณ วันที่สมัครเรียน หรือวันที่มอบตัว 
  2.  นักศึกษาไดรับการประชาสัมพันธจากอาจารยฝายแนะแนวอยางตอเนื่องจาก
โรงเรียนเดิม (มัธยมตอนปลาย) และอาจารยฝายแนะแนวมหาวิทยาลัยในนักเรียนเขาศึกษาตอสงผล
ใหนักศึกษามีความตองการขอกู เพราะเห็นวาสามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายภายในครอบครัว 
  3.  การขอกูเงิน กยศ. ในปแรก (ผูกูรายใหม) ไมพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับ
การศึกษากอนหนา  
  4.  กรณีที่นักศึกษาสงหลักฐานไมทันกับเวลาที่กําหนด นักศึกษาสามารถสงคําขอกู
เงินกองทุน กยศ. ไวสําหรับปการศึกษาถัดไปได 
  5.  การจายเงินของกองทุน กยศ. จะจายใหเทากับจํานวนคาหนวยกิตจริงตามที่
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ และยังจายเงินเพื่อเปนคาครองชีพใหกับนักศึกษาระหวางเดือนดวย 
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ตารางที่  4.2  แสดงจํานวนนักศึกษาที่ขอกูเงินกองทนุกู กยศ.  ปการศกึษา 2547 – 2550 
หนวย : คน 

ปการศึกษา จํานวนผูขอยืน่คําขอกู
เงินกองทุน กยศ. จํานวนผูขอกูรายใหม จํานวนผูขอกูรายเกา 

2547 7,830 1,542 6,288 
2548 7,773 1,658 6,115 
2549 8,468 1,782 6,686 
2550 8,644 1,105 7,539 
รวม 32,715 6,087 26,28 

 
ที่มา:  สํานักงานกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 
  จากการศึกษาขอมูลที่ไดจากสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พบวามีจํานวน
นักศึกษาที่ขอกูเงินกองทุน กยศ. มากขึ้นเปนลําดับ ตั้งแต ปการศึกษา 2547 – 2550 ดวยเหตุนี้ผูวิจัย
สามารถใชการพยากรณดวยสมการเสนตรง โดยกําหนดตัวแปร ดังนี้  
(บรรเทิง  มาแสง, 2548 : 12 – 15) 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก เวลาที่เปนรายป (ปการศึกษา 2547 – 2550)  
      รวม 5 ป 
  ตัวแปรตาม  ไดแก ความตองการขอกูเงินกองทนุ กยศ. ของนกัศึกษา  
      ถึงปการศึกษา 2555 
  สามารถเขียนในรูปของความสัมพันธ ดังนี้ 
 

btaYt += ……………………………………….(4.11) 
 

 โดย 
  tY   = ความตองการขอกูเงินกองทนุ กยศ. 
  t   = ตัวแปรอิสระ เมื่อ t = 1 ตรงกับปการศึกษา 2547 
  a, b   = คาสัมประสิทธิ์ 
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แสดงได ดังนี ้
 
1. ประมาณคา a และ b โดยใช OLS จะได 

 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 22

..

ttn

tyttyn
b ........................................................ (4.12) 

 
tbya −= .................................................................... (4.13) 

 
  ประมาณคา a  และ b  
  

( ) ( )( )
( ) ( )

7.313
10304

10715,32356,834
2 =

−
−

=b  

 
( ) 50.394,75.27.31375.178,8 =−=a  

 
  2.  เมื่อไดคาสัมประสิทธิ์ของ a และ b แลวใหนําไปแทนในสมการที่ (4.11) 
 

( ) 963,857.31350.394,7 =+=tY คน 
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ตารางที่ 4.3  แสดงคาพยากรณความตองการขอกูเงิน กยศ. ถึงปการศึกษา 2555 
หนวย : คน 

ปการศึกษา  t  
(ตัวแปรอิสระ) 

tY   
(จํานวนผูกูรวม) tYt .  2t  

2547 1 7,830 7,830 1 
2548 2 7,773 15,546 4 
2549 3 8,468 25,404 9 
2550 4 8,644 34,576 16 
2551  5* 8,963 44,815 25 
2552 6 9,277 55,662 36 
2553 7 9,590 67,130 49 
2554 8 9,591 76,728 64 
2555 9 10,217 91,953 81 

 
หมายเหต:ุ  * ปการศึกษา 2551 ถึง 2555 เปนคาพยากรณ 
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 มีวัตถุประสงคในการศึกษา วิจัย เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยที่สงผลตอการขอกูเงินกองทุน กยศ. และศึกษาสถานการณแนวโนมในการขอกูเงินกองทุน 
กยศ. ของนักศึกษา ถึงปการศึกษา 2555 โดยจะเปนแนวประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาที่
ประสงคจะขอกูเงินกองทุน กยศ. นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดไปเก็บแบบสอบถามนั้น 
เปนนักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติคําขอกูเงินกองทุนแลว ซ่ึงนักศึกษากลุมตัวอยางไดรับเงินรายเดือน
สําหรับใชเปนคาครองชีพ เฉลี่ยเปนเงินจํานวน 2,000 – 3,000 บาท (ทั้งนี้อยูที่ระเบียบจากทาง
กองทุน  ในการกําหนดเงินรายเดือน) ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามกําหนดจํานวน  สําหรับ
มหาวิทยาลัยที่ไปเก็บแบบสอบถาม จํานวน 45 ชุด กระจายไปยังแตละสาขาวิชา โดยกําหนด
สาขาวิชาละ 15 ชุด จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวเทากับ 300 ชุด 
 ขอมูลปฐมภูมิที่ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหดวย ML – Binary 
Logit Model ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews เพื่อหาตัวแปรที่เปนปจจัยในการสงผลตอการขอกูเงิน 
กยศ. ของนักศึกษา 
 การสรุปผลการศึกษา แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ คือ  
 สวนที่  1.  ลักษณะโดยทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 สวนที่  2.  การทดสอบสมมติฐาน ความสมัพันธของตัวแปร 
 สวนที่  3.  สถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุน กยศ. ของนักศึกษา  
                  ถึงปการศึกษา 2555 
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 สวนที่  1. ลักษณะโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง (ดูตารางในภาคผนวกประกอบ) 
  1.1  ขนาดของครอบครัว 
          ผลการวิเคราะหหาคาฐานนิยม ของขนาดครอบครัวกลุมตัวอยาง 
พบวาฐานนิยมอยูที่ ครอบครัวขนาดเล็ก รอยละ 53.7 รองมาคือ ครอบครัวขนาดกลาง รอยละ 34.3 
และครอบครัวขนาดใหญ รอยละ 12.0 ตามลําดับ 
  1.2  อายุของผูปกครอง 
          ผลการวิเคราะหหาคาฐานนิยม ของอายุผูปกครองกลุมตัวอยาง พบวา 
ฐานนิยมอยูที่ อายุ 41 – 50 ป รอยละ 42.0, อายุ 51 – 60 ป รอยละ 37.7, อายุ 61 – 70 ป รอยละ 9.0, 
อายุ 31 – 40 ป รอยละ 20 – 30 ป รอยละ 2.0 และ อายุ 71 – 80 ป รอยละ 0.7 ตามลําดับ 
  1.3  ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
          ผลการวิเคราะหหาคาฐานนิยม ของระดับการศึกษาของผูปกครองกลุม
ตัวอยาง พบวาฐานนิยมอยูที่ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา รอยละ 48.0, มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. รอยละ 3.0, ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 14.3 และระดับ ปวส./อนุปริญญา  
รอยละ 7.7 ตามลําดับ 
  1.4  รายไดของผูปกครอง 
          ผลการวิเคราะหหาคาฐานนิยม ของรายไดของผูปกครองกลุมตัวอยาง 
พบวาฐานนิยมอยูที่ 8,501 บาท ขึ้นไป รอยละ 37.0,  7,001 – 8,500 บาท รอยละ 31.0,   
5,501 – 7,000 บาท รอยละ 15.3,  4,001 – 5,500 บาท รอยละ 12.7 และ 2,500 – 4,000 บาท รอยละ 
4.0 ตามลําดับ 
  1.5  อาชีพของผูปกครอง 
          ผลการวิเคราะหหาคาฐานนิยม ของอาชีพของผูปกครองกลุมตัวอยาง 
พบวา ฐานนิยมอยูที่ ธุรกิจ/อาชีพสวนตัว รอยละ95, บริษัทเอกชน/หางราน รอยละ 22.0, 
เกษตรกรรม รอยละ 20.7, รับราชการ รอยละ 17.3, รัฐวิสาหกิจ รอยละ 5.0 และอ่ืน ๆ รอยละ 3.3 
ตามลําดับ  
 สวนที่  2.   การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธของตัวแปร 
(ดูตารางในภาคผนวกประกอบ) 
 การศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินในขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา : 
มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 ผูวิจัยไดผลการทดสอบวา รายไดของผูปกครอง เปน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขอกูเงินกองทุน กยศ. ของนักศึกษา โดยสามารถอธิบาย ดังนี้ 
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 1. อธิบายในรปูความสัมพันธ 
 

iXY 0βα +=  
  
 โดย 
  Y  =  การตัดสินใจขอกูเงินกองทนุ  
     1 = ตัดสินใจขอกูเงินกองทุน กยศ. 
     0 = ไมตัดสินใจขอกูเงินกองทนุ กยศ. 
  α  =  คาคงที่ 
  0β  =  คาสัมประสิทธิ์ของ iX    
  แสดงคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ 
 

( )iXY 752999.61784.24 −=  
 
  เมื่อพิจารณาจากสมการพบวา คาสัมประสิทธิ์ของ iX  มีคาติดลบ หมายความวา Y
เพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยูกับรายไดของผูปกครอง ผูปกครองมีรายไดมาก (มากกวาที่เกณฑของทาง
กองทุน กยศ. กําหนดไว) ผูขอกู (นักศึกษา) ก็จะไมสามารถขอกูเงินกองทุน กยศ.  ในทางตรงกัน
ขาม หากผูปกครองมีรายไดนอย (นอยกวาเกณฑที่ทางกองทุน กยศ. กําหนด) ผูขอกู (นักศึกษา) ก็
จะไดรับการพิจารณาคําขอกูเงินกองทุน กยศ.  
  2.  การอธิบายคาสัมประสิทธิ์ 
       2.1  คา Prob ที่มีคาเทากับ 0.0000 แสดงระดับนัยสําคัญของปจจัยเทากับ  
รอยละ 100.00 (ผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญไวไมต่ํากวา รอยละ 95) 
       2.2  คา R – squared แสดงความสัมพันธกันระหวาง ตัวแปรอิสระ 
 ( 4x = รายไดของผูปกครอง) และตัวแปรตาม  (Y =การตัดสินใจขอกูเงินกองทุน กยศ.) 
เทากับ 0.815822 หรือความสัมพันธที่เทากับ รอยละ 81.58 
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3.  อธิบายทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
  ทฤษฏีการบริโภคของเคนส ไดอธิบายถึง รายไดที่สามารถใชจายไดจริง วา รายไดที่
สามารถนํามาใชจายไดจริง จะตองเปนรายไดหลังจากหัก ภาษี ( )DbYaC += โดยรายไดเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดระดับการบริโภค ดวยเหตุนี้ ผูปกครองของผูกู (นักศึกษา) ที่มีรายไดหลัง
หักภาษีไมเพียงพอในการจะใชจายเพื่อซ้ือบริการ (การศึกษา) จําเปนจะตองใหผูกู ขอกูเงินกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ไวสําหรับเปนคาใชจายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอไป 
 สวนที่  3.   สถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุน กยศ. ของนักศึกษา ถึงป
การศึกษา 2555 
  การศึกษาสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุน กยศ. ถึงปการศึกษา 
2555 ผูวิจัยไดใชวิธีสมการเสนตรงในการศึกษา พบวา มีจํานวนนักศึกษาที่ประสงคขอกูเงินกองทุน 
กยศ. มากขึ้นถึงปการศึกษา 2555  (เร่ิมจากปการศึกษา 2551 – 2555 ที่เปนปพยากรณ) ปการศึกษา 
2551 เทากับ 8,963 คน, ปการศึกษา 2552 เทากับ 9,277คน, ปการศึกษา 2553 เทากับ 9,590 คน,  
ปการศึกษา 2554 เทากับ 9,591 คน และปการศึกษา 2555 เทากับ 10,217 คน ตามลําดับ 
 อยางไรก็ดีถึงแมวาจํานวนผูขอกูเงินกองทุน กยศ. จะมากขึ้นตามลําดับในแตละป
การศึกษา แตการอนุมัติคําขอกู ตองอยูภายใตหลักเกณฑตามที่สํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษากําหนด ผูวิจัยไดรวบรวมหลักเกณฑ (เบื้องตน)**ในการประกอบการพิจารณาคําขอกู
เงินกองทุน กยศ. ของนักศึกษา ไวดังนี้ 
 1.  นโยบายจากสํานักกองทนุเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และภาครัฐบาล 
 2.  สภาพเศรษฐกิจ ณ ปที่นักศึกษาขอกู 
 3.  การจายเงนิคืนกองทุน สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลว 
 4.  จํานวนผูขอกู ในสถาบันของนักศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา กับปการศึกษาใหม 
 5.  จํานวนนักศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 6.  ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาผูขอกู 
 7.  ความประพฤติของนักศกึษาผูขอกู 
 **หลักเกณฑนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้อยูที่ สํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาเปนผูกําหนด นักศึกษาที่ประสงคจะขอกู ตองติดตามหลักเกณฑ และปฏิบัติภายใต
หลักเกณฑที่ทางกองทุนประกาศ และกําหนดทุกปการศึกษา 
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5.2   ขอเสนอแนะ 
 ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน ดังนี ้
 สวนที่  1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป ประกอบดวย 

1.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 
            1.2  ขอเสนอแนะเกีย่วกับสํานักกองทุนเงินประจํามหาวิทยาลัย 
 สวนที่  2.  ขอเสนอแนะเกีย่วกับงานวจิัย 
  
 สวนที่  1.  ขอเสนอแนะทัว่ไป 

1.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 
1. การจายเงินรายเดือน (คาครองชีพ) นักศึกษาประสงคใหทาง 

กองทุนจายเงินรายเดือนใหตรงกับวันที่กําหนดไว หากมีเหตุขัดของ ใหแจงกับนักศึกษา โดยผาน
ทางมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ศึกษาอยู 

     2.  การดําเนินเรื่องเอกสาร ประกอบคําขอกู นักศึกษาประสงคใหมี 
การจัดทําตารางพรอมวันที่/ระยะเวลา ในการสงเอกสาร 
        3.  การประชาสัมพันธ นักศึกษาประสงคใหมีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง และควรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหมากกวานี้ 
 1.2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักกองทุนเงินประจํามหาวิทยาลัย 
       1.  การนัดสัมภาษณ นักศึกษาประสงคใหทางมหาวิทยาลัยนัดลวงหนา
อยางนอย 2 – 3 สัปดาห 
       2. การประชาสัมพันธ  นักศึกษาประสงคใหมหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธทั่วมหาวิทยาลัย รวมทั้งภายในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
       3.  การประกาศผล นักศึกษาประสงคใหมหาวิทยาลัยประกาศผลทาง
โทรศัพทมือถือ โดยสงเปน SMS เพื่อความรวดเร็วในการติดตอ 
 สวนที่  2.  ขอเสนอแนะเกีย่วกับงานวจิัย 
 ปญหา 
 1.  ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม 
 เนื่องจากเปนชวงการสอบของนักศึกษากลุมตัวอยาง ทําใหนักศึกษาไมมาประชุมตามที่
นัดหมายไว 
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 2.   การตอบแบบสอบถาม 
 นักศึกษากลุมตัวอยางมีความสับสนเกี่ยวกับกลุมสาขาวิชาที่ผูวิจัยกําหนดไวใน
แบบสอบถาม รวมทั้งแนวทางการตอบแบบสอบถามของนักศึกษากลุมตัวอยาง 
 แนวทางแกไข 
 1.  ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม 
 ควรหลีกเลี่ยงจากวัน เวลา ที่เปนชวงสอบของนักศึกษา ควรแจกแบบสอบถามชวง
ระหวางเดือน ธันวาคม เปนตนไป 
 2.  การตอบแบบสอบถาม 
      2 .1   ควรอธิบายใหกลุมตัวอยางเข าใจเกี่ ยวกับกลุมสาขาวิชาที่ระบุไวใน
แบบสอบถาม ทั้งนี้ ควรระบุ วุฒิการศึกษากํากับไวในแตละกลุมสาขาวิชา 
      2.2  ควรแบงกลุมตัวอยางของนักศึกษา ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1.  นักศึกษาที่
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 และ 2 และกลุมที่  2.  นักศึกษาที่ศึกษาอยูในชั้นปที่ 3 และ 4 เพื่อจะไดทราบ
แนวทางการตอบอยางชัดเจนของนักศึกษา 
 
5.3  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
        5.3.1  ควรศึกษา เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสียของ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับกองทุน
เงินใหกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) เพื่อนําผลการศึกษาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนเพื่อการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนมากที่สุด 
        5.3.2  ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จากการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการเงินกองทุนใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุด 
        5.3.3  ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานในการใหบริการแกนักศึกษา 
 
5.4  การอภิปราย 
 จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดผลการวิจัย วารายไดของผูปกครองเปนปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจขอกูเงินกองทุน กยศ. ของนักศึกษา ซ่ึงผลการการวิจัยสามารถอธิบายภายใตแนวคิด 
“ทฤษฏีการบริโภคของ เคนส” เนื่องจากการบริโภคจะเกิดขึ้นไดจะตองขึ้นอยูกับรายไดที่แทจริง 
หรือรายไดหลังหักภาษี และรายไดจะมาจากอาชีพของบุคคลนั้น ๆ ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัย ที่
รายไดของผูปกครองเปนปจจัยตอการตัดสินใจขอกู เมื่อพิจารณาจากอาชีพของผูปกครอง
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ประกอบดวยแลว พบวาผูปกครองสวนใหญ (รอยละ 95) ประกอบอาชีพ ธุรกิจ/อาชีพสวนตัว ดวย
เหตุนี้สงผลใหไมสามารถควบคุมรายไดของครอบครัวใหคงที่ หรือใหอยูในเกณฑที่ตั้งไว ดังนั้น
บุตรหลาน ที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จึงไมสามารถเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 
และหากบุตรหลาน ประสงคจะเรียนตอไปในระดับอุดมศึกษา จึงตองหาทุนทางดานอื่น เพื่อมา
รองรับกับความตองการศึกษาตอ  
 สําหรับการวิเคราะหสถานการณแนวโนมความตองการขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาถึงปการศึกษา 2555 พบวา สอดคลองกับงานวิจัย ศึกษาคนควาดวยตนเองของ 
คันธรัตน  อุเทนนาม (2547) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหการกระจายเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยไดวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับกองทุน ฯ ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 
 การจ าย เงินของกองทุน  ฯ  นั้นพิจารณาจากจํ านวนนักศึกษาที่ เข าศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ช้ีใหเห็นวาการอนุมัติเงินกองทุน ฯ นั้น อางอิงจากขอมูลเดิม
เปนสําคัญ หากมหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษามากขึ้น มหาวิทยาลัยจะตองทําการคัดเลือกนักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับที่ทางกองทุน ฯ กําหนด หรือพิจารณาวานักศึกษาคนที่สมควรจะไดรับการ
อนุมัติ (ทั้งนี้อยูในกระบวนการคัดเลือกของแตละมหาวิทยาลัย) 
 อยางไรก็ดี นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติคําขอกูเงินกองทุน ฯ และไดรับเงินเพื่อใชจาย
เปนคาครองชีพจากทางกองทุนแลวนั้น พบวา นักศึกษายังตองพึ่งทางครอบครัวของนักศึกษา หรือ
ผูปกครองอยู เนื่องจากจํานวนเงินที่ทางกองทุน จายใหกับนักศึกษาเปนรายเดือน (เฉล่ีย 2,000 – 
3,000 บาท) ไมเพียงพอกับการดํารงชีพของนักศึกษาเนื่องจาก จํานวนเงินที่จายใหนอยกวาคาใชจาย
จริงที่นักศึกษาใชจายอยู (ทั้งนี้คิดรวมเปนคาหอพัก คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา) แต
อยางไรก็ดี นักศึกษาก็ยังตองการขอกูเงินกองทุน ตอในภาคเรียนตอไป เพื่อเปนการแบงเบาภาระ
ของครอบครัว หรือผูปกครอง ในเรื่องคาใชจายในการศึกษา 
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ตารางภาคผนวก  1.1  แสดงคารอยละ ขนาดของครอบครัวของกลุมตัวอยาง 
 

ขนาดครอบครัว Mean N S.D. รอยละ 
1.  ครอบครัวขนาดเล็ก 1.99 161 .802 53.7 
2.  ครอบครัวขนาดกลาง 2.06 103 .826 34.3 
3.  ครอบครัวขนาดใหญ 4.88 36 .880 12.0 

รวม 2.00 300 .818 100.00 
 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวก  1.2  แสดงคารอยละ อายขุองผูปกครองของกลุมตัวอยาง 
 

อายุของผูปกครอง (ป) Mean N S.D. รอยละ 
1.  20 – 30 1.00 6 .000 2.0 
2.  31 – 40  1.00 26 .000 8.7 
3.  41 – 50  1.46 126 .500. 42.0 
4.  51 – 60  2.63 113 .485 37.7 
5.  61 – 70  3.00 27 .000 9.0 
6.  71 – 80  3.00 2 .000 .7 

รวม 2.00 300 .818 100.00 
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ตารางภาคผนวก  1.3  แสดงคารอยละ ระดบัการศึกษาผูปกครองของกลุมตัวอยาง 
 

ระดับการศึกษาผูปกครอง Mean N S.D. รอยละ 
1.  มัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา 2.00 144 .845 48.0 
2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1.97 90 .800 30.0 
3.  ปวส./อนุปริญญา 2.17 23 .717 7.7 
4.  ปริญญาตรีขึ้นไป 1.98 43 .831 14.3 

รวม 2.00 300 .818 100.00 
 
 
 
 
ตารางภาคผนวก  1.4  แสดงคารอยละ รายไดของผูปกครองของกลุมตัวอยาง 
 

รายไดผูปกครอง (บาทตอเดอืน) Mean N S.D. รอยละ 
1.  2,500 – 4,000 1.00 12 .000 4.0 
2.  4,001 – 5,500 100 38 .000 12.7 
3.  5,501 – 7,000 1.00 46 .000 15.3 
4.  7,001 – 8,500 1.96 93 .204 31.0 
5.  8,507 ขึ้นไป 2.90 111 .300 37.0 

รวม 2.00 300 .818 100.00 
 

DPU



 
69 

 

ตารางภาคผนวก 1.5 แสดงผลของปจจัย (รายไดผูปกครองของนักศึกษา) ที่สงผลตอการตัดสินใจ 
                    ขอกูเงินกองทนุเพื่อการศึกษา 
 

Dependent Variable: LOAN 
Method: ML – Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 02/01/08   Time:  21 : 17 
Sample: 1  300 
Included observations: 300 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std.  Error Z – Statistic Prob. 
C 

INCOME 
24.17847 
-6.752999 

2.794980 
0.777138 

8.650676 
-8.689578 

0.0000 
0.0000 

Mean dependent var 
S.E.  of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Restr.  Log likelihood 
LR statistic (1 df) 
Probability (LR stat) 

0.763333 
0.150160 
6.719336 
-30.23505 
-164.1621 
267.8542 
0.000000 

 S.D.  dependent var 
Akalike info criterion 
Schwarz criterion 
Hannan – Quinn criter 
Avg.  log likelihood 
McFadden R – squared 
 

0.425746 
0.214900 
0.239592 
0.224782 
-0.100784 
0.815822 

Obs with Dep = 0 
Obs with Dep = 1 

71 
299 

 Total obs 300 
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แบบสอบถาม 
“ปจจัยท่ีสงผลตอการขอกูเงินกองทุนเพื่อการศึกษา” 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเอกชน ปการศึกษา 2547 – 2550 
คําชี้แจง : แบบสอบถามมี 3 สวน               จํานวน  3  หนา 
 1.  สวนที่  1. ขอมูลสวนบุคคลของผูขอกู (นักศกึษา)  จํานวน 14 ขอ 
 2.  สวนที่  2. ขอมูลผูปกครอง หรือผูที่สงเสียในการเรียน จํานวน   7 ขอ 
 3.  สวนที่  3. ขอมูลเกี่ยวกับกองทุน กยศ.   จํานวน   8 ขอ 
 4.  เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลว กรุณาสงคืน 
 
คําชี้แจง : ทําเคร่ืองหมาย / (เคร่ืองหมายถกู) ลงในชองทีต่รงกับขอมูลของตัวทาน 
 
สวนที่  1.  ขอมูลสวนบุคคลของผูขอกู (นกัศึกษา) 
1.  กลุมสาขาวิชาที่เรียนในปจจุบันของทาน 
  [_]  1.  กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร 
  [_]  2.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, สารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร 
  [_]  3.  กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร 
2.  จํานวนบุตรในครอบครัว (นับรวมตวัทาน) _____ คน และทานเปนบุตรคนที่ __  
3.  ภูมิหลังการศึกษา (กอนเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา) เลือกเพียง 1 รายการ 
  [_]  1.  มัธยมศกึษาตอนปลาย 
  [_]  2.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  [_]  3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) 
  [_]  4.  การศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) 
4.  ประวัติการขอกูเงินกองทนุเพื่อการศึกษา 
  การกูเงินกองทุน ฯ คร้ังนี้ เปนครั้งที่ ___ ทานกูยืมครั้งแรกเมื่อปการศกึษา ______ 
สวนที่  2.  ขอมูลผูปกครอง หรือผูท่ีสงเสียในการเรียน 
1.  ขนาดของครอบครัว  
  [_]  1.  ขนาดเล็ก (จํานวนสมาชิกไมเกนิ 4 คน) 
  [_]  2.  ขนาดกลาง (จํานวนสมาชิก 5 – 6 คน) 
  [_]  3.  ขนาดใหญ (จํานวนสมาชิกมากกวา 6 คนขึ้นไป) 
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2.  สถานภาพทางครอบครัว 
  [_]  1.  บิดา มารดาอยูดวยกนั 
  [_]  2.  บิดา มารดาหยาราง 
  [_]  3.  บิดา มารดาแยกกันอยู 
  [_]  4.  บิดา หรือมารดาถึงแกกรรม โปรดระบุวาทานใดถึงแกกรรม ____ 
  [_]  5.  แยกกนัอยูตามอาชพี 
3.  การสงเสียคาใชจายใหกบันักศึกษา 
 ปจจุบัน บุคคลใดเปนผูสงเสียเร่ืองคาใชจายในการศึกษา เลาเรียน ใหกับตัวทาน ____ 
4.   อาชีพของผูปกครอง 
 ปจจุบัน ผูที่สงเสียเร่ืองคาใชจายในการศึกษา ใหกับตัวทาน ประกอบอาชีพ เลือก 1 รายการ 
  [_]  1.  รับราชการ  กรุณาระบ_ุ______ 
  [_]  2.  รัฐวิสาหกิจ  กรุณาระบ_ุ______ 
  [_]  3.  ธุรกิจ/อาชีพสวนตวั กรุณาระบ_ุ______ 
  [_]  4.  เกษตรกรรม  กรุณาระบ_ุ______ 
  [_]  5.  บริษัทเอกชน/หางราน กรุณาระบ_ุ______ 
  [_]  6.  อ่ืน ๆ    กรุณาระบ_ุ______ 
5.  รายไดของผูปกครอง 
 ผูปกครอง ที่สงเสียใหตวัทานศึกษามีรายได ตอเดือน (หากไมทราบแนชัด ใหประมาณ) 

______________ บาท ตอเดือน 
6.  ระดับการศกึษาของผูปกครอง เลือกเพียง 1 รายการ 
  [_]  1.  มัธยมศึกษาตอนตน หรือต่ํากวา [_]  2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
  [_]  3.  ปวส./อนุปริญญา   [_]  4.  ปริญญาตรีขึ้นไป 
7.  ปจจุบันผูทีส่งเสียใหทานในเรื่องคาศึกษามีอายุเทาใด (โปรดระบุ) ____ ป 
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สวนที่  3.  ขอมูลเก่ียวกับกองทุน เพื่อการศึกษา 
1.  ทานทราบขาว/ขอมูล ของกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา จากแหลงใด (เลือกได 2 ขอ) 
  [_]  1.  อาจารยแนะแนวที่โรงเรียนเดิม 
  [_]  2.  อาจารยแนะแนวที่มหาวิทยาลัยที่ศกึษาอยู 
  [_]  3.  เวปไซตของกองทุน  
  [_]  4.  เพื่อน 
  [_]  5.  ญาติพีน่อง 
  [_]  6.  ส่ือโฆษณา 
2.  จํานวนเงินที่ทางกองทุน ใหทานใชจายในแตละเดือน เพียงพอ หรือไม 
  [_]  1.  เพียงพอ    [_]  2.  ไมเพยีงพอ 
3.  ปจจุบันทานพักอาศยัอยูกับบุคคลใด ในระหวางที่เรียน 
  [_]  1.  ที่บาน (อยูกับบดิา หรือมารดา) [_]  2.  บานญาติ พี่นอง 
  [_]  3.  หอพัก  (นักศกึษาหาพักอาศัยเอง) [_]  4.  หอพัก  (มหาวิทยาลยัจัดหา) 
4.  ในระหวางเดือน ทานใชจายในเรื่องใดมากที่สุด (ใสตัวเลข เรียง 1, 2 และ 3 ตามลําดับ) 
  [_]  1.  คาหอพัก 
  [_]  2.  คาใชจายเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือทั้งหมด 
  [_]  3.  คาใชจายเกี่ยวกับการเรียน หรืออุปกรณการเรยีน 
  [_]  4.  คาเที่ยวเตร หรือพกัผอน 
  [_]  5.  คาใชจายสวนตัว 
  [_]  6.  คาพาหนะเดินทางมาเรียน 
  [_]  7.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  _________ 
5.  ปจจุบัน ทานทํางานพิเศษนอกเวลาเรยีน หรือไม  [_]  1.  ทํา [_]  2.  ไมทํา 
6.  ทานตัดสินใจขอกูเงนิกองทุน คร้ังนี้ มีบุคคลใดมีสวนรวมในการตดัสินใจ หรือไม 
  [_]  1.  มี (โปรดระบุ)  ______  [_]  2.  ไมม ี
7.  ในปการศกึษาหนา ทานมีความประสงคจะขอกูเงนิกองทุนเพื่อการศึกษา หรือไม 
  [_]  1.  ขอกูตอเนื่อง  เนื่องจาก _________________ 
  [_]  2.  ไมขอกูตอ     เนื่องจาก  _________________ 
8.  ทานอยากเสนอแนะขอมลูใดที่เกีย่วกับกองทุนใหกูยมืเพื่อการศึกษา (โปรดระบุ) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – สกุล   วาที่รอยตรีเขมินทรา  อภิภทัรวโรดม 
ประวัติการศึกษา   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ธุรกิจระหวางประเทศ 
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตบางเขน) 
ตําแหนง และสถานที่ทํางาน อาจารยประจํา กลุมวิชาการตลาด โรงเรียนสันติราษฎร 
    บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ 
ประสบการณ   อาจารยประจํา กลุมวิชาการตลาด  

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 
ทุนการศึกษา   ทุนเรียนดี ระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
    ประจําปการศกึษา 2547 มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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