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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และน้ าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืมของสถาบันการศึกษา และเพ่ือวิเคราะห์แบบจ าลองการคัดกรองคนจนและ
โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมจาก กยศ. ของสถาบันการศึกษา โดยใช้แนวคิด
ทุนมนุษย์ (human capital) และการให้คะแนนสินเชื่อบัตรเครดิต (credit scoring) ในสถาบันการเงิน 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม และใบสมัครขอกู้ยืม กยศ . เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 225 คน และข้อมูลของนักศึกษายื่นกู้ กยศ. ในช่วงปี 
พ.ศ. 2556-2559 จ านวน 700 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) เพ่ือหาน้ าหนักของตัวแปรและ
ก าหนดคะแนนเครดิตในแบบจ าลองการคัดกรอง พบว่า ความยากจนซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
มาก่อนของครอบครัวและมีแนวโน้มจะคงอยู่เป็นปัญหาในระยะยาว จะมีน้ าหนักมากกว่าตัวแปรอ่ืนใน
การพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(เกรดเฉลี่ย) พบว่า อาชีพบิดาและสถานภาพการสมรสของบิดามารดามีผลต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ดังนั้นการให้คะแนนคัดกรองนักศึกษายากจนจึงเกิดขึ้นจากสององค์ประกอบทั้งด้านครอบครัว
และตัวนักศึกษา และควรน าแนวคิดดังกล่าวไปสร้างนวัตกรรมการคัดกรองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และปรับปรุงวิธีการคัดกรองและเงื่อนไขการให้ทุนหรือกู้ยืม กยศ . อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
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ABSTRAC 

 This study has the educational objectives to study the form, method and weight 
of criteria used for considering the lender of the educational institution, and analyze the 
screening model for the poor and opportunity to be considered passing the criteria of 
person who is eligible to request for the loans from the Student Loan Fund of such 
educational institution. In this regard, the concepts of human capital and credit scoring 
in financial institution were used by applying in-depth interview, questionnaire and 
application for the loans of the Student Loan Fund as the data collection tools. In 
addition, the sample group consisted of 225 advisers and 700 students of Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin and Rajamangala University of Technology Lanna 
with information regarding the submission for the loans of the Student Loan Fund during 
2013-2016. Furthermore, factor analysis was applied to find the weight of variables and 
determine the credit score in the screening model. According to the results, it was found 
that the poverty caused by unexpected events of the family and tended to remain a 
long-term problem had more weight than other variables regarding the consideration for 
approval of the loans of the Student Loan Fund. With regard to the study of relationship 
of the independent variables on academic achievement (grade point average), it was 
found that the father’s occupation and parents’ marital status affected the student’s 
academic achievement. Therefore, the scoring for the screening of poor students is 
generated from two elements, including family and student. In this regard, the 
aforementioned concepts should be applied for creating the screening innovation by 
using information technology. Also, the screening method and conditions for approval of 
the funds or loans of the Student Loan Fund should be improved in order to be under 
the same standard throughout the university. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
รัฐบาลก้าหนดนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล ้าด้านโอกาสทางการศึกษาในสังคมด้วยการ

สนับสนุนเงินแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ด้อยโอกาส เพราะปัญหาส้าคัญประการหนึ่งของคนยากจนใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าภาคบังคับจนถึงระดับอุดมศึกษาก็คือการขาดแคลนทุนทรัพย์จึงท้าให้ขาด
โอกาสในการศึกษาต่อ แต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ น  เนื่องจากได้
มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ขึ นมารองรับ ในหมวด 8 ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาที่ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส้าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยการจัดสรร
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและ
ความจ้าเป็น  ส้าหรับประเทศไทยได้น้าแนวคิดระบบการเงินด้านอุปสงค์ผ่านตัวผู้เรียนมาใช้ในระบบ
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ ระบบกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่งเป็นการ
ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างที่ก้าลังศึกษาและน้ามาช้าระคืนเมื่อจบการศึกษาและมีรายได้
จากการท้างานแล้ว แต่ในการศึกษานี จะน้าเสนอเฉพาะกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) เนื่องจาก
กองทุนกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มิได้ให้กู้เฉพาะกับคนยากจนเท่านั น 

กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  เริ่มให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมได้ตั งแต่ปีการศึกษา 
2539  เป็นต้นมา บนพื นฐานหลักการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ นแก่คนยากจน และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์  โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน ต่อมาในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2541 จึงได้ประกาศ
พระราชบัญญัติเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้ กยศ. มีฐานะทางกฎหมาย
ชัดเจน เป็นนิติบุคคลในการก้ากับดูแลของกระทรวงการคลัง (เอกสารคู่มือผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา , 2548) ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า กองทุนฯไม่สามารถคัดกรองคนยากจน
ให้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (สมชัย ฤชุพันธุ์ และ ชลธาร วิศรุตวงศ์, 2544)  นอกจากนี  สมเกียรติ ตั ง
กิจวานิชย์ (2550) สอดคล้องกับ Chapman et al. (2010) พบปัญหาในส่วนการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้เรียนที่ด้าเนินงานล่าช้า และด้อยประสิทธิภาพในการคัดกรองนักเรียนความ
ยากจนจริง ๆ  เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะผลประกอบการดังกล่าวของกองทุน กยศ. 
มีอัตราการช้าระหนี คืนค่อนข้างต่้าประมาณร้อยละ 25-40 จึงท้าให้เกิดภาระหนี เพ่ิมขึ นจ้านวนมาก 
ถึงแม้ว่ารัฐจะคิดอัตราดอกเบี ยในการกู้ยืมต่้ามากแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ (2551) ได้
วิพากษ์วิธีการท้างานของกองทุน กยศ. เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนต่้ากว่าเป้าหมาย จนต้องคืนเงิน
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แผ่นดิน  แสดงถึงความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการจัดการ อีกทั งในทางปฏิบัติไม่สามารถคัดกรอง
คนจนได้อย่างแท้จริง   

ปัญหาหนี สินทวีความรุนแรงมากขึ น สภาพการกู้ยืมเงิน กยศ. ในภาพรวมตั งแต่ปี 2553-2556 
พบว่า จ้านวนผู้กู้ยืมมีแนวโน้มลดลงทุกระดับและประเภทการศึกษา เมื่อพิจารณาสัดส่วนจ้านวนผู้กู้แต่
ละระดับประเภทการศึกษา พบว่า สัดส่วนจ้านวนผู้กู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลงทุกปี ขณะที่
สัดส่วนผู้กู้ระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ นทุกปี ส่วนระดับ ปวช. และ ปวส. มีสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
(รายงานประจ้าปี 2556) ทั งนี มีสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้การจัดสรรทุน กยศ. ลดลง เนื่องจากประสบปัญหา
สภาพคล่องมียอดหนี ค้างช้าระจ้านวนมากท้าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียนดังจะเห็นได้จาก กยศ . มีลูกหนี 
ครบก้าหนดช้าระจ้านวน 2.8 ล้านคน เป็นลูกหนี ที่ค้างช้าระจ้านวน 2.1  ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75  
รวมเป็นเงินคงค้าง 52,000 ล้านบาท และมีลูกหนี ที่ช้าระตามปกติเพียง 0.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
25 ของผู้กู้ที่ครบก้าหนดช้าระเท่านั น (ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)  ซึ่ง กยศ. มีค่าใช้จ่าย
ในการด้าเนินคดีฟ้องร้องคดีละ 6,500 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีประมาณ 3,200 ล้าน
บาท  แต่ถึงแม้จะชนะคดีก็ตามก็ยังสามารถเรียกเงินคืนได้เพียงบางส่วนเท่านั น จึงเป็นเหตุผลส้าคัญที่
ท้าให้ กยศ. ขาดสภาพคล่อง   

 
ภำพที่ 1 งบประมาณกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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ดังนั นปัจจุบันแต่ละสถาบันการศึกษาจึงมีจ้านวนผู้กู้รายเก่าและรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (ภาพที่ 1)  เนื่องจากสภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละสถาบันการศึกษาจึงมีความจ้าเป็นที่
จะให้ความส้าคัญกับการก้าหนดหลักเกณฑ์ที่รัดกุมและรอบคอบเพ่ือความโปร่งใสในการพิจารณาให้
กู้ยืมมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติมารวมถึงขั นที่ควรจัดล้าดับความจ้าเป็นในการขอกู้ยืมของนักศึกษาหรือ
ตามความยากจนมากไปน้อยได้โดยเฉพาะผู้กู้ยืมรายใหม่  เนื่องจากมีทุนกู้ยืมจ้ากัดและมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั นจึงเป็นที่มาของการศึกษาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษายากจน
ให้ได้กู้ยืม กยศ. ของสถาบันการศึกษาเปรียบเทียบคล้ายการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยใช้แนวคิด
แบบจ้าลองคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ของสถาบันการเงิน ทั งนี เป็นการตรวจสอบและประเมิน
ฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ยืมทั งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั งเพ่ือประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะ
ได้รับการช้าระคืนเงินต้นและดอกเบี ยว่ามีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการ
ช้าระหนี คืนให้อยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ (Plata & Nertea, 1998) ซึ่งที่ผ่านมาใช้การประเมินจาก
ประสบการณ์ และวิจารณญาณของผู้ประเมินเป็นส้าคัญ ท้าให้การประเมินดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ 
อีกทั งไม่มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน ท้าให้ยากแก่การควบคุมและตรวจสอบ (Glassman & Wilkins, 
1997)  

การประยุกต์น้าแนวคิดแบบจ้าลองคะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring) ของสถาบันการเงินมาใช้
กับการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. ของสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาครั งแรกในประเทศไทย
และเริ่มทดลองศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นกรณีศึกษาแรกเช่นกัน 
เนื่องจากการศึกษาข้อมูลของผู้กู้ยืมอย่างละเอียดจากเอกสารการสมัครขอกู้ยืมเป็นข้อมูลปฐมภูมิและมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความลับราชการที่ต้องขออนุญาตด้าเนินการและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึง
ท้าให้ผู้วิจัยมีข้อจ้ากัดในด้านสถานที่และระยะเวลาด้าเนินการ อีกทั งการก้าหนดหลักเกณฑ์การให้
คะแนนสินเชื่อในสถาบันการเงินก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จัดท้าขึ นมาเพ่ือใช้เฉพาะในสถาบันการเงินหรือ
องค์กรของตนเองจึงอาจมีความแตกต่างกับสถาบันการเงินอ่ืนก็เป็นไปได้ แต่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันคือ
ลดความเสี่ยงในการให้กู้ยืมสินเชื่อ อีกทั งการน้าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาด้วย
การก้าหนดแบบจ้าลองที่ดีในการคัดกรองคนจนให้กู้ยืม กยศ. จะช่วยลดระยะเวลาและขั นตอนในการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการของกองทุน กยศ . ในสถาบันการศึกษา อีกทั งสร้าง
บรรทัดฐานในการพิจารณาร่วมกันอย่างมีมาตรฐานเดียวกันของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเดิมเป็นการ
พิจารณาโดยใช้ความรู้สึก ความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนตน  จึงอาจมีอคติเนื่องจากเป็นนักศึกษาที่
ตนเองดูแลรับผิดชอบอยู่  ดังนั นการศึกษานี สามารถน้าไปประยุกต์กับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาอ่ืนๆ 
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยต่อไปได้ด้วย และในอนาคตสามารถน้าไปพัฒนาสร้างเป็นโปรแกรมส้าเร็จรูป
เพ่ือช่วยลดระยะเวลาในการด้าเนินการและเผยแพร่ใช้กับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. ศึกษาการก้าหนดน ้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. ของ

สถาบันการศึกษา 
2. วิเคราะห์แบบจ้าลองการคัดกรองคนจนที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืม

จาก กยศ. ของสถาบันการศึกษา 

 
ประโยชนข์องกำรวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับและกำรน ำไปใช้ประโยชน ์

1. น้าแบบจ้าลองที่ได้เป็นเกณฑ์หรือตัวชี วัดในการคัดกรองนักศึกษายากจนเพ่ือช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ ลดอดคติ และลดระยะเวลาในการด้าเนินการพิจารณา 
โดยน้าเสนอเกณฑ์การให้คะแนนความยากจนแก่ผู้สมัครรายใหม่ที่ใช้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการคัดกรองแก่สถาบันการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

2. สามารถน้าแบบจ้าลองที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาสร้างซอฟแวร์ส้าเร็จรูปเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกและมีมาตรฐานเดียวกันในวิธีการจัดการคดักรองคนยากจนของสถาบันการศึกษาต่อไป 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษานี สนใจเฉพาะการให้กู้ยืมของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) เนื่องจากมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนยากจนซึ่งมีความจ้าเป็นต้องใช้ระบบคัดกรองที่มีมาตรฐานเดียวกัน แบ่ง
การศึกษาเปน็ 2 ส่วน ดังนี  
 ส่วนที่ 1 การศึกษาน ้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม ซึ่งการศึกษา
ส่วนนี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายและการทบทวนวรรณกรรมจาก
ผลงานที่เก่ียวข้อง อีกทั งวิจัยเชิงปริมาณในการให้น ้าหนักตัวแปร 
 กลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้าหมายมี 2 กลุ่ม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกลุ่มแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรง จ้านวน 4 คน  และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ จ้านวน 225 คน แบ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา จ้านวน 150 คน และอาจารย์ทั่วไป จ้านวน 75 คน เพ่ือพิจารณาการให้น ้าหนักความส้าคัญ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดกรองคนจนที่เหมาะสมในการให้กู้ยืมเงิน กยศ. 

ขอบเขตเนื้อหำ 
ศึกษาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติผู้ให้กู้ยืมเงินในทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย รวมถึง

การก้าหนดน ้าหนักของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้กู้ ครอบครัว และอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา
เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ขอบเขตตัวแปร 
การศึกษานี ก้าหนดให้ตัวแปรตามเป็นระดับความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อการ

พิจารณาคัดกรองคนจนให้กู้ยืม กยศ.  โดยก้าหนดตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้กู้ 
ครอบครัว ซึ่งแสดงลักษณะสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ครัวเรือน จ้านวนสมาชิก
ในครัวเรือน อาชีพบิดามารดา เป็นต้น 

 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แบบจ้าลองการคัดกรองคนจนที่จะผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ
สถาบันการศึกษา ใช้แบบจ้าลองปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จการศึกษาของเด็กตามแนวคิดทฤษฎีทุน
มนุษย ์ เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนกู้ยืม กยศ. ซึ่งเป็นการวัดความสามารถทางการเรียน เช่นกัน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
ครัวเรือนที่บุตรยื่นกู้ กยศ. รายใหม่และผ่านการพิจารณาในปี 2556-2558 จ้านวน 700 ราย 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ขอบเขตเนื้อหำ 
ศึกษาข้อมูลและตัวแปรที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่เกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนที่จะขอกู้ ประวัติการได้รับทุนการศึกษา เป็นต้น และข้อมูลของบิดา-มารดา 
(ผู้ปกครอง) เกี่ยวข้องกับอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือน สถานภาพสมรส จ้านวนพ่ีน้อง
ร่วมบิดามารดา และจ้านวนพี่น้องที่ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

ขอบเขตของตัวแปร  
การศึกษานี ใช้แบบจ้าลอง two-stage least square โดยก้าหนดให้สมการที่ 1 ตัวแปรตาม 

เป็น รายได้ต่อปีรวมกันของบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) ส่วนสมการที่ 2 ก้าหนดให้ตัวแปรตาม เป็น
คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนกู้ยืม ส่วนตัวแปรอิสระ คือ รายได้ต่อปีรวมกันของบิดามารดา อาชีพบิดา ระดับ
การศึกษามารดา โรงเรียนรัฐบาล/เอกชน สถานภาพสมรสบิดามารดา จ้านวนพี่น้อง เป็นต้น 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ผู้กู้ยืมรำยใหม่ หมายถึง นักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพ่ือเข้าศึกษาในชั นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 

2559-2561 ที่มิใช่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีอายุ
ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  

มหำวิทยำลัย หมายถึง 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 
พื นที่ คือ ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วังไกลกังวล และวิทยาลัยเพาะช่าง แบ่งเป็น 7 คณะ และ 1 
วิทยาลัยที่ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสต ร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยเพาะช่าง 
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และ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งประกอบด้วย 5 พื นที่ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
ตาก น่าน และพิษณุโลก ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รำยได้ครัวเรือนต่อปี หมายถึง รายได้ทั งหมดทั งที่เป็นรายได้ประจ้าและรายได้พิเศษของ
นักศึกษาผู้ขอกู้ยมื บิดาและมารดารวมกันในรอบระยะเวลา 1 ปี 

ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั งนี เป็น
รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมรวมกับรายได้ของบิดามารดา  

 
กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

การศึกษานี สนใจเฉพาะการให้กู้ยืมของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) เนื่องจากมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนยากจนซึ่งมีความจ้าเป็นต้องใช้ระบบคัดกรองที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
สถาบันอุดมศึกษา แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาในมุมมองด้านผู้พิจารณาให้ทุน
ในการศึกษารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ จริ งในการพิจารณาให้ทุน กยศ .ของ
สถาบันการศึกษา โดยรวบรวมความคิดเห็นจากประสบการณ์และมุมมองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการก้าหนดความส้าคัญของตัวแปรหรือประเด็นต่าง ๆ ที่
นักศึกษาสมควรจะได้รับทุน กยศ. ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามพิจารณาค่าน ้าหนักที่ควรจะเป็นของแต่ละตัวแปรโดย
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis) เพ่ือพิจารณาจัดกลุ่มตัวแปรและก้าหนดค่า
น ้าหนักของตัวแปร และส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาข้อมูลของผู้กู้ยืม กยศ. ที่ผ่านการพิจารณาแล้วเพ่ือเป็น
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องของผู้กู้ยืม กยศ. โดยให้ความส้าคัญกับการศึกษาตัว
แปรรายได้ของครัวเรือนและเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน ๆ อย่างไร เพ่ือ
น้าไปพิจารณาร่วมกับการให้น ้าหนักความส้าคัญของตัวแปรก่อนพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. เพ่ือก้าหนดเป็น
แบบจ้าลองในการให้คะแนนคัดกรองคนจนในการขอกู้ยืม กยศ. ต่อไป 
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           งำนวิจัยเชิงคุณภำพ                                   งำนวิจัยเชิงปริมำณ 

 
    สถำบันกำรศึกษำต้นสังกัด                          ข้อมูลจำกใบสมัครและหลักฐำนกำรขอกู้ กยศ. 

 
 
 
  สัมภาษณ์เชิงลึก               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี           วิจารณ์/เสนอแนะ  

                                
                                 Factor Analysis                            
                                                                                ข้อมลูเชิงประจักษ ์

                                                                                     
                                                                                 Two-Stage  
                                                                                 Least square   
 
 
 

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 การศึกษานี มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี  

1) รูปแบบและเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษายากจนให้ได้กู้ยืม กยศ. ของ
สถาบันการศกึษาเดียวกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่ ถึงแมจ้ะอยู่ในคณะหรือมหาวิทยาลัย
เดียวกันก็น่าจะมีวิธีปฏิบัติหรือรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนั นเป็นสาระส้าคัญต่อการ
ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ควรเป็น ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้รับผิดชอบการดูแล 
กยศ. ของแตล่ะสถาบันการศึกษาอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน จึงต้องหาหลักเกณฑ์พิจารณาร่วมกัน 

2) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์จากข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม กยศ . คาดว่าตัว
แปรที่ใช้ในการคัดกรองครัวเรือนยากจนที่ส้าคัญนอกเหนือจากรายได้ของครัวเรือนก็คือเกรดเฉลี่ยซึ่ง
เป็นตัวแปรที่แสดงถึงผลลัพธ์ทางการเรียนในอนาคตว่าจะส้าเร็จการศึกษามากน้อยเพียงใด อีกทั งมีตัว
แปรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองคนจน ซึ่งได้แก่ สถานภาพการสมรส อาชีพพ่อ ระดับการศึกษาแม่ เป็น
ต้น นอกจากนี ยังคาดว่ารายได้ครัวเรือนกับเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาน่าจะมีความสัมพันธ์กัน  

เกณฑ์และรปูแบบ
การคัดกรอง 

ตัวแปรและการให้
น ้าหนักของตัว
แปรทีใ่ช้ในการคัด
กรองด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  
 

แบบจ้าลองการให้
คะแนนคัดกรอง
นักศึกษายากจน 

วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสัมพันธ์ของตัว
แปรทางเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง
ครัวเรือนและผลการ
เรียนของนักศึกษาที่
ผ่ านการพิ จ ารณา
กู้ยืมเงิน กยศ. แล้ว 



บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น าเสนอตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

1. กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
1.1 ประวัติและความเป็นมาของ กยศ. 
1.2  ทิศทางการด าเนินงานของ กยศ. 
1.3  ขอบเขตและข้ันตอนการให้กู้ยืม ปี 2561 
1.4  ปัญหาและอุปสรรคของ กยศ. 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
2.1 ทฤษฎีทุนมนุษย์ 
2.2 แบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการคัดกรองนักเรียนยากจนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็ปไซด์ กยศ. www.studentloan.or.th) 
 1.1  ประวัติและความเป็นมาของ กยศ. 
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะ
เงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.  2491 ต่อมารัฐบาลได้
พิจารณาเห็นความส าคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามี
ฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 
          ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืน เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตาม

http://www.studentloan.or.th/
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พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการด าเนินการที่มีข้อจ ากัด และไม่
สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการการบริหารจัดการและ
การด าเนินการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิม
มาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึง
ระดับปริญญาตรี โดยรัฐบาลจัดสรรเงินกู้เริ่มต้นให้กับผู้กู้ 130,000 ล้านบาท ซึ่งมีจุดประสงค์จัดสรร
กองทุนให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากการสร้างโอกาสให้รุ่นพ่ีเมื่อช าระหนี้แล้วจะส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง
ต่อไป เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาและมีรายได้จากการท างานจะสามารถช าระคืนเงินกู้ เพ่ือที่จะได้น าเงินมา
หมุนเวียนให้ผู้กู้ยืมรายใหม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ โดยกองทุนฯ จะให้วงเงินกู้ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาตามจ านนวนเงินที่
สถานศึกษาเรียกเก็บในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา โดยทางกองทุนฯ จะจ่ายเงินเข้าบัญชีสถานศึกษา
โดยตรง ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะจ่ายเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ ทั้งนี้กองทุนฯ 
ได้ก าหนดวงเงินขั้นสูงสุดที่สถานศึกษาสามารถให้กู้ยืมได้เป็นจ านวนที่แตกต่างกันส าหรับการศึกษาแต่
ละระดับ  
 

1.2 ทิศทางการด าเนินงานของ กยศ. 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยน าแผน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ปี 2559-2561 มาทบทวน และยังคงยึดหลักความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับ
นโยบายภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ นโยบายรัฐบาล นโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นโยบายกระทรวงการคลัง นโยบาย ด้านการศึกษา กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบ
การศึกษา เป็นต้น  รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้คงเดิมต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับเดิม ที่
มุ่งเน้นการ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการให้กู้ยืม การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารหนี้ และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระสะสมและการป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาหนี้ค้างช าระและมีอัตราการช าระหนี้เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “องค์การของรัฐที่ให้
โอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” เพ่ือ เป็นองค์การของรัฐที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป 
กองทุนจึงได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานกองทุนฯ ปี 2560-2564 ดังนี้  
  1) ปี 2560 “องค์กรเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” เมื่อพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใหม่ มีผลประกาศใช้ กองทุนฯ จะมีคณะกรรมการกองทุนใหม่และคณะอนุกรรมการ



ก ากับ การประเมินการศึกษาและคณะอนุกรรมการก ากับการช าระหนี้คืนกองทุน กองทุนฯ จะต้อง
จัดท ากฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จ ประกาศใช้โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังใหม่ ศึกษาแผนกลยุทธ์ 
ทิศทางและรูปแบบการด าเนินงาน ออกแบบระบบ IT ส าหรับการให้กู้ยืมและการบริหารหนี้ ด าเนินการ
จัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ IT ใหม่ เริ่มประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูล และ
กระตุ้นการช าระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้าง  
  2) ปี 2561 “การด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .…” 
กองทุนฯ เริ่มด าเนินการกู้ยืม 2 ประเภท คือ เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา           
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความ
ชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้ พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... บนระบบงานเดิม ประสานงานเพ่ือเชื่อมโยง ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ 
เช่น ประกันสังคม กบข. และกรมสรรพากร ประสานงานกับองค์กรนายจ้าง  เพ่ือเตรียมการหักเงินเดือน 
กองทุนฯ จะจัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างภายนอก (Outsource)  ส าหรับศูนย์ คอมพิวเตอร์ และเตรียมการ
จัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) เพ่ือด าเนินการในด้าน ต่าง ๆ อาทิ เช่น ตรวจสัญญา โอน
เงิน จัดเก็บเอกสาร ออกใบแจ้งหนี้ และรับช าระหนี้ เป็นต้น รวมถึง มีการทบทวนโครงสร้างและ
อัตราก าลังใหม่ และกระตุ้นการช าระหนี้ผ่านองค์กรนายจ้างอย่างต่อเนื่อง  
  3) ปี 2562 “การด าเนินการให้กู้ยืม 4 ประเภท ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. ....   บนระบบงานใหม่” ในเดือนเมษายน 2562 โดยกองทุนฯ จะสามารถด าเนินการให้
กู้ยืมครบ 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 2) เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ
หลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 3) เงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาให้แก่ นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
4) เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นทุนเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ และเริ่มใช้
ระบบงานบริหารหนี้ในเดือน สิงหาคม 2562 จัดจ้างบริษัทผู้รับจ้างภายนอก (Outsource) ด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ เช่น ตรวจ สัญญา โอนเงิน จัดเก็บเอกสาร ออกใบแจ้งหนี้ และรับช าระหนี้ รวมถึงการรับ
ช าระหนี้จากองค์กรนายจ้าง ผ่านกรมสรรพากร  
  4) ปี 2563 “การด าเนินการด้านการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้อย่างเต็มรูปแบบ” ซึ่ง
สัญญาจ้าง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) 
จะสิ้นสุดในเดือน มกราคม 2563 โดยกองทุนฯ จะด าเนินการด้านการให้กู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้
ได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งจัดจ้างด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดี การจัดท า Securitization และการ
น าข้อมูลผู้กู้ยืมเข้าเครดิตบูโร   
  5) ปี 2564 “ทบทวนกลยุทธ์ และกระบวนการท างานเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานระยะ 
5 ปีถัดไป (พ.ศ. 2565 – 2569)” และมีการทบทวนโครงสร้างและอัตราก าลังใหม่  
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  1.3 ขอบเขตและข้ันตอนการให้กู้ยืม ปี 2561 
 กองทุน ฯ ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้  

 1) นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   2) นักเรียน/นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน
และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 
 ตารางที ่1 ขอบเขตการให้กู้ยืมส าหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

(บาท/ราย) 

ค่าครองชีพ 
(บาท/ราย) 

1.มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,000 13,200 
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 21,000 26,400 
3.ปวส./ปวท.หรือเที่ยบเท่า (ระบุตามสาขาที่เรียน) 25,000-60,000 26,400 
4.อนุปริญญา/ปริญญาตรี (ระบุตามสาขาที่เรียน) 50,000-200,000 26,400 
หมายเหตุ : ไม่เกินอัตราที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 
 

ตารางท่ี 2 ขอบเขตการให้กู้ยืมส าหรับนักเรียน/นักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความ 
                ชัดเจนในการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ 

ระดับการศึกษา ค่าเล่าเรียน/ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

(บาท/ราย) 
1. ปวท./ปวส. (ระบุตามสาขาวิชาที่เรียน) 25,000-60,000 
2. อนุปริญญา/ปริญญาตรี  
2.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ 60,000 
2.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 70,000 
2.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000 
2.4 เกษตรศาสตร์ 70,000 
2.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 90,000 
2.6 แพทย์ศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ 200,000 
หมายเหตุ : นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี อาจกู้ยืมค่าครองชีพได้ ในอัตรา   
                2,2000 บาท/เดือน หรือ 26,400 บาท/ปี 



ขั้นตอนการให้กู้ยืม กยศ. ส าหรับผู้กู้รายใหม่ 
1. นักเรียน/นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมสามารถลงทะเบียน เพ่ือรับรหัสผ่านของระบบ  

e-Studentloan  โดยกองทุนจะน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นกับกรมการปกครอง 
2. นักเรียน/นักศึกษายื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนผ่านระบบ e-Studentloan พร้อมพิมพ์แบบค า

ขอกู้ยืมและแนบเอกสารประกอบเพ่ือน าส่งให้กับสถานศึกษาที่ตนเองจะเข้าศึกษา (นักเรียน/นักศึกษา
ต้องยื่นแบบค าขอกู้ยืมเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด) 

3. คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรียกนักเรียน/นักศึกษาสัมภาษณ์ และตรวจสอบคุณสมบัติ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการให้กู้ยืม 

4. นักเรียน/นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมัติจากประกาศของสถานศึกษาหรือตรวจผลการ
พิจารณาอนุมัติผ่านระบบ e-Studentloan 

5. นักเรียน/นักศึกษาเปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยที่ตนเองประสงค์จะใช้บริการ ถ้ามีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทยทีส่ามารถใช้งานได้อยู่และประสงค์จะใช้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 

6. นักเรียน/นักศึกษาบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-Studentloan และพิมพ์สัญญา 2 ชุด และจัดหา
เอกสารประกอบสัญญา พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนแล้วน าส่งสถานศึกษาท่ีตนเองศึกษา 

7. นักเรียน/นักศึกษาบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาโดยไม่
เกินจ านวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ e-Studentloan  

8. สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
พร้อมพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าครองชีพ ให้ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องให้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งผู้กู้ยืมและสถานศึกษา 

9. กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน ส าหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ กยศ. มีกระบวนการท างานตามนโยบายรัฐบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กยศ และ
คณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อให้ค าปรึกษาแก่ส านักงานกองทุนในการบริการกองทุน ดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 3 กระบวนการด าเนินงานของ กยศ. 
          ทีม่า : คัดลอกภาพจาก www.studentloan.or.th 
 
 1.4 ปัญหาและอุปสรรคของ กยศ. 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจาการศึกษาในงานวิจัยตั้งแต่ปี 2533-2559 พบว่า 1)กองทุนฯ 
สามารถให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติเงินปีการศึกษา 2533 ประมาณร้อยละ 88 ของ
จ านวนนักเรียนที่ยื่นกู้ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากองทุนฯ ประสบความส าเร็จในการให้กู้ยืมแก่
กลุ่มเป้าหมายที่ยากจน และมีความจ าเป็นต้องได้รับเงินกู้ยืมอย่างแท้จริงได้ อีกทั้งกระบวนการคัดเลือก
ผู้กู้ไม่รัดกุม อีกทั้งระบบการก ากับ ดูแลและตรวจสอบของกองทุนฯ เพ่ือให้เงินกู้ยืมถึงกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึง  2) ขนาดของวงเงินกู้ยืมที่ผู้กู้ได้รับมีความไม่เท่าเทียมกัน 2 กรณี คือ 
กรณีแรก วงเงินกู้ของผู้กู้รายเก่าได้รับเฉลี่ยสูงกว่าวงเงินกู้ของผู้กู้รายใหม่  แม้จะศึกษาในสถานศึกษา 
และสาขาวิชาเดียวกันก็ตาม  และ กรณีที่สอง ขนาดของวงเงินกู้ยืมไม่เท่ากัน แม้ศึกษาในวิชาเดียวกัน 
แต่ต่างสถานศึกษา ซึ่งน่าจะเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเน้นไปที่สถานศึกษามากกว่าตัวนักศึกษา 
และมอบอ านาจในการจัดการให้สถานศึกษาด าเนินการทั้งหมด 3) เงื่อนไขการช าระหนี้กองทุนฯ ผ่อน
ปรนมาก มีระบบการติดตามและบังคับการช าระหนี้ไม่เข้มงวด ท าให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไม่

http://www.studentloan.or.th/


พอที่จะครอบคลุมต้นทุนการบริหารและจัดการกองทุนฯ ได้  ท าให้เงินให้กู้ยืมมีลักษณะคล้ายเงิน
อุดหนุนให้เปล่ามากกว่า  จึงมีแนวโน้มสูงที่รัฐจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินต่อกองทุนต่อไป
เรื่อย ๆ (สมชัย ฤชุพันธุ์ และ ชลธาร วิศรุตวงศ์, 2544)  นอกจากนี้ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (2550) ได้
ประเมินผลกระทบของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
ที่กู้เงินจาก กยศ.กับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซ่ึงไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. แต่มีลักษณะต่าง ๆ คล้ายกับนักเรียนใน
โครงการ  โดยใช้วิธีการแมทชิ่งเพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้ในการเปรียบเทียบผลกระทบต่อโอกาสทาง
การศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ การจัดสรรเงินให้กู้ยืมของ กยศ.ท าได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มา
จากครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพียงใด และ กยศ. มีผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
อย่างไร สามารถสรุปบทเรียนที่ส าคัญได้จากการประเมินทั้งหมด 4 ประการ คือ 1)การก าหนดเกณฑ์
รายได้ของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมที่สูงเกินไปท าให้ กยศ.ไม่สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของผู้มีรายได้ต่ า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 2) การขาดกลไกในการตรวจสอบการจัดสรรเงินกู้ยืมท าให้เกิดการรั่วไหล 
มีความผิดปรกติในวิธีการจัดสรรเงินกู้  นักศึกษายากจนจริง ๆ ไม่ได้รับเงินกู้ยืม 3)การขาดกลไกในการ
ช าระหนี้คืนที่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐและภาษี 4) การขาดกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลท าให้การด าเนินงานของ กยศ. ผิดพลาดต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่
ควรจะเป็น  สอดคล้องกับ Chapman et al. (2010) พบปัญหาในส่วนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยต้น
สังกัดของผู้เรียนที่ด าเนินงานล่าช้า และด้อยประสิทธิภาพในการคัดกรองนักเรียนความยากจนจริง ๆ  
เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะผลประกอบการดังกล่าวของกองทุน กยศ. มีอัตราการ
ช าระหนี้คืนค่อนข้างต่ าประมาณร้อยละ 25-40 จึงท าให้เกิดภาระหนี้เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ถึงแม้ว่ารัฐจะ
คิดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมต่ ามากแล้วก็ตาม เช่นเดียวกับดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ (2551) ได้วิพากษ์วิธีการ
ท างานของกองทุน กยศ. เกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนต่ ากว่าเป้าหมาย จนต้องคืนเงินแผ่นดิน  แสดง
ถึงความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการจัดการ อีกทั้งในทางปฏิบัติไม่สามารถคัดกรองคนจนได้อย่าง
แท้จริง  ส าหรับภาครัฐโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558) ก็ได้มีการศึกษาผลการกู้ยืมเงิน 
กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ด าเนินงาน
มาแล้ว 18 ปี จึงต้องการประเมินว่ากองทุนฯ ดังกล่าวได้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช าระหนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ฯลฯ จึง
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจาก กยศ. ทั้งในภาพรวมและศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น และสอบถามความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงาน กยศ. ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่นจ านวน 4,253 
คน ประกอบด้วยนักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่ก าลังศึกษาอยู่จ านวน 3,566 คน ผู้กู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วจ านวน 625 คน และผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 62 คน ตลอดจนจัดประชุมสนทนากลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษาผู้ที่ก าลังศึกษา ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งพบว่า 1) ในช่วงปี 2553-
2556 พบว่า จ านวนผู้กู้ยืมมีแนวโน้มลดลงทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลายลดลงทุกปี ในขณะที่ระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นทุกปี สาเหตุส าคัญที่ท าให้การจัดสรร
ทุน กยศ. ลดลง เนื่องจากกองทุนประสบปัญหาสภาพคล่องมียอดหนี้ค้างช าระจ านวนมากท าให้กองทุน
ขาดเงินทุนหมุนเวียน โดยพบว่า กองทุนมีลูกหนี้เงินกู้ท่ีครบก าหนดช าระจ านวน 2.8 ล้านคน เป็นลูกหนี้
ที่ค้างช าระ 2.10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีลูกหนี้ที่ช าระตามปกติเพียง 0.7 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 25 ของผู้กู้ที่ครบก าหนดช าระเท่านั้น ส าหรับสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่นมีการประชาสัมพันธ์
กระบวนการกู้ยืม กยศ. ท าให้เข้าใจในภาพรวมแต่ไม่เข้าใจรายละเอียดบ้าง โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88 
และร้อยละ 70 เห็นว่า สถานศึกษาสามารถด าเนินการคัดเลือกผู้กู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
และเป็นไปตามกระบวนการหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด เพราะสถานศึกษามีฐานข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล สามารถพิจารณารายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ ผลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนมา
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก แต่ผู้กู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ร้อยละ 23 และผู้ที่ก าลังการศึกษา ร้อยละ 
8 เห็นว่า สถานศึกษาไม่สามารถคัดเลือกผู้กู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะนักศึกษายื่นกู้เป็นจ านวนมาก 
หรือสถานศึกษาต้องการนักศึกษาเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้การพิจารณาคัดเลือกไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ระบบคัดกรองคุณสมบัติของผู้กู้ยังไม่รัดกุม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอกู้ไม่ละเอียด ผู้
ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมไม่เป็นผู้ที่ขาดทุนทรัพย์จริง มีการใช้เส้นและอนุมัติเงินกู้ให้แก่คนรู้จัก และหาก
ต้องการให้เงินกู้ยืมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการได้อย่างแท้จริง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ทั้งกลุ่มผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่และผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว เห็นว่าควรให้กองทุนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้กู้เอง
มากที่สุด รองลงมาคือ ให้ครูและอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ส าหรับความเห็นต่อการปรับ
เกณฑ์/เงื่อนไขการกู้เงิน กยศ. ระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนที่ด้อยโอกาส/ยากจนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ยืมของกองทุนนั้น กลุ่มตัวอย่างผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วร้อยละ 60 และผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ร้อยละ 48 
เห็นว่า ควรใช้หลักเกณฑ์/เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนพ่ีน้องของผู้กู้ที่ครอบครัวต้องรับภาระและยังอยู่ในวัย
เรียนมาก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืมมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 43 และ 44 เห็นว่าควรใช้อันดับการ
เลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ส่วนข้อคิดเห็นต่อ
การปรับปรุงการด าเนินงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 77 เห็นด้วยกับเงื่อนไขการก าหนดรายได้
ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ต่อปี อีกทั้งการพิจารณาผู้กู้รายใหม่ควรพิจารณาตามล าดับคณะ/สาขา
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ส าหรับสถาบันการศึกษาเอกชนต้นสังกัดของนักศึกษาที่กู้ยืมก็ได้มีการติดตามผลบัณฑิตผู้กู้ยืม 
กยศ. เช่นกัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (เกสร ชินเมธีพิทักษ์และคณะ, 2547) ได้ประเมินการ
ให้กู้ยืมของบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2542 ซึ่งมีก าหนดการช าระคืนหนี้เงินกู้กองทุน ฯ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2545 โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังผู้กู้ที่ค้างช าระจ านวน 1,087 ราย 
แต่มีการตอบกลับเพียง 84 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.3 (น้อยมาก) และได้ติดตามสัมภาษณ์นักศึกษาและ
ผู้ปกครองบางรายทางโทรศัพท์รวมทั้งสัมภาษณ์โดยตรงเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ปัญหาผู้ค้างช าระ
คืนเงินกู้ กยศ. แยกได้เป็นผู้ช าระคืนเงินกู้แต่ไม่สม่ าเสมอ ผู้ไม่เคยช าระคืนเงินกู้ และผู้กู้ทวงหนี้ก่อน



ก าหนด และยังพบปัญหาด้านฐานข้อมูลผู้กู้ที่ไม่สมบูรณ์ และปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมคือผู้
ครบก าหนดช าระคืนเงินกู้ที่ได้ละเลยการช าระคืนเงินกู้ และไม่ได้มีการติดต่อเพ่ือขอผ่อนผัน  ส่วน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (วิจิตรา ทินพนาสวัสดิ์ , 2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช าระหนี้คืน
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 74 ราย เป็นกลุ่มช าระหนี้คืน 36 ราย 
และค้างช าระหนี้ จ านวน 38 ราย พบประเด็นปัญหาและอุปสรรคการช าระหนี้ คือ ไม่มีเวลาไปช าระที่
ธนาคาร ตารางผ่อนช าระหนี้หาย ไม่รู้จ านวนเงินช าระเท่าใด และปัจจัยที่มีผลต่อการช าระหนี้คืนของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาที่จบ รายได้ และการมีภาระหนี้สินอ่ืน ๆ ของผู้กู้ยืม  
  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษานี้ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้อธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1 การตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาของครัวเรือนและแนวคิดทุนมนุษย์ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จทางการศึกษาของเด็ก ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎี
พฤติกรรมครัวเรือน (theory of family behavior)  ของ Becker; & Tomes (1986) ที่มองครอบครัว
เป็นหน่วยผลิตหน่วยหนึ่งในสังคมตามฟังก์ชันการผลิตของครัวเรือน   โดยใช้ปัจจัยการผลิตซึ่ง
ประกอบด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มีของพ่อแม่หรือครัวเรือน เช่น ใช้เงินได้ในการบริโภคสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ   การลงทุนทางการศึกษา การออมหรือการสะสมสินทรัพย์ อีกทั้งใช้เวลาในการอบรมเลี้ยงดูเอา
ใจใส่บุตร เพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด และหารายได้จากการท างาน  ซึ่งจ านวนและคุณภาพที่ใช้ใน
การจัดสรร  กระจายทรัพยากร  และเวลาที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  จะส่งผลต่อระดับความส าเร็จทาง
การศึกษาและรายได้ของบุตรในอนาคต (Haveman; & Wolfe, 1995)  ตามแนวคิดทฤษฎีทุนมนุษย์ 
(Becker; & Tomes, 1979, 1986)  ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาให้แก่บุตร  
โดยสันนิษฐานว่าพ่อแม่มีความหวังดีต่อบุตรหลาน (altruistic attitude toward their offspring) 
ต้องการสนับสนุนทั้งให้เงินทุนและให้การศึกษา  มีความพอใจที่จะถ่ายทอดมรดกตกทอดให้คนรุ่นต่อไป   
โดยเสียสละหรือลดการใช้จ่ายของตนเองเพ่ือบุตร  การให้ของพ่อแม่มีทั้งถ่ายโอนมรดกที่เป็นทรัพย์สิน 
(bequest) เช่น บ้าน ที่ดิน หุ้น หรือทรัพย์สินที่มีค่าอ่ืน ๆ  และการให้มรดกที่เป็นทุนมนุษย์ คือ การ
ลงทุนทางการศึกษา  โดยตระหนักว่าหากบุคคลได้รับการศึกษาที่ดี  ย่อมเป็นผลดีต่อความสามารถ  
ทักษะที่สูงขึ้น  และจะมีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ อาชีพมั่นคง และท าหน้าที่สืบทอดชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
ต่อไป  
 ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ ความรู้ ทักษะ และความสามารถทั้งหมดของบุคคลที่มีอยู่
ตั้งแต่เกิดหรือได้รับเพ่ิมเติมจากการลงทุนที่เหมาะสมกลายเป็นการสะสมทุนมนุษย์ (Schultz, 1981)  
ต่อมา Becker (1993) ให้นิยามว่า ทุนมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ข้อมูล ความคิด ทักษะ และสุขภาพของ
บุคคล ทั้งนี้นิยามทุนมนุษย์ก็มีมุมมองประเด็นเพ่ิมเติมในทิศทางต่าง ๆ โดยรวม ทฤษฎีทุนมนุษย์  
(Human Capital Theory) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
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และรายได้ให้แก่ตนเอง โดยการลงทุนมีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งคาดว่าจะได้รับรายได้หรือ
ผลตอบแทนในอนาคตเช่นเดียวกับการลงทุนอ่ืน ๆ เพ่ือค านวณผลตอบแทนสุทธิก่อนตัดสินใจลงทุนใน
การสร้างทุนมนุษย์ “มนุษย์เป็นทุนทรัพย์” อย่างหนึ่ง แต่มีความแตกต่างจากทุนทรัพย์ประเภท อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ด้วยเหตุว่า ทุนมนุษย์นั้นอยู่ใน “รูปนามธรรม” อันได้แก่ความรู้ความช านาญ ทุนมนุษย์จึง ไม่มี
ตัวตนและไม่อาจแยกทุนจากเจ้าของทุนได้ การศึกษาอบรมจึงเป็นเรื่องของการท าให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงในสต็อกของมนุษย์ ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีความสามารถในการสนับสนุนทางการศึกษาไม่เท่า
เทียมกันทัง้นี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
 
 Heredity             Ability 

 
 
Parents’ Abilities              Quality of Time Inputs 
Parents’ Education           Quantity of Time Inputs          Home Investments       Final Schooling Level          Income 
                         Quality of Goods Inputs 
                         Quantity of Goods Inputs 

 
 Family Income       Post-school Investment 

 
                        ภาพที่ 4 Home Investments in Children (Haveman & Wolf, 1995) 
                                   
 การตัดสินใจของครัวเรือนในการลงทุนทางการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นจะได้ประโยชน์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  ซ่ึงมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งสามารถสร้าง
รายได้และอาชีพในอนาคตที่ดีกว่าได้ แต่การลงทุนในระดับอุดมศึกษาดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
สูงมาก ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน  และค่า
เดินทาง อีกทั้งถ้าเรียนไกลบ้านอาจต้องเสียค่าที่พักอีกด้วย และค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ รายได้ที่ต้อง
สูญเสียไปในช่วงเวลาเรียน สูญเสียช่วงเวลาพักผ่อน (Becker, 1993) อีกทั้งความไม่สมบูรณ์ของตลาด
เงิน  และสินเชื่อได้ซ้ าเติมสถานการณ์ของคนจน  เพราะว่าคนจนไม่อยู่ในฐานะที่จะกู้ยืมเงินเพ่ือลงทุน
ด้านการศึกษา ซึ่งไม่มีสถาบันการเงินใดให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  ยกเว้นแต่
จะมีระบบสินเชื่อเพ่ือการศึกษาของภาครัฐที่เอ้ือให้กับคนจนได้กู้ยืมเรียน โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน   
ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเข้าแทรกแซงให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อส่งเสริมการศึกษา  โดยการให้โอกาส
คนจนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  จะสามารถลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้และการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต 
และมีความมั่งค่ังของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ตัดเส้นทางการสืบทอดความยากจนระหว่างรุ่นจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่น
บุตร และรุ่นหลาน (Piketty, 2000)  จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง กยศ. 



 
2.2 แบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring Model) 
แนวคิดการน าระบบเครดิตสกอริ่งมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อเป็นแนวคิดหนึ่งในการบริหาร

ความเสี่ยงของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่มีท านายพฤติกรรมและความ
เสี่ยงในอนาคตจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละรายที่ยื่นขอ ซึ่งการวิเคราะห์สินเชื่อเป็นการตรวจสอบ
และประเมินฐานะทางการเงินของผู้ขอกู้ยืมทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือประเมินความเสี่ยงหรือ
โอกาสที่จะได้รับการช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยว่ามีมากน้อยเพียงใด ตลอดจนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะ
ไม่ได้รับการช าระหนี้คืนให้อยู่ในช่วงที่สามารถยอมรับได้ (Plata & Nertea, 1998) ซึ่งที่ผ่านมาใช้การ
ประเมินจากประสบการณ์ และวิจารณญาณของผู้ประเมินเป็นส าคัญ ท าให้การประเมินดังกล่าวขาด
ประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน ท าให้ยากแก่การควบคุมและตรวจสอบ 
(Glassman & Wilkins, 1997) การวิเคราะห์คะแนนสินเชื่อ (credit scoring) ที่ดีมีคุณภาพจะช่วยลด
ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างมาก โดยการอนุมัติสินเชื่อรูปแบบเดิมนั้นจะต้องอาศัยวิจารณญาณ
ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเพียงอย่างเดียวและมีกระบวนการต่าง ๆ ของการอนุมัติหลายขั้นตอน แต่
เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์คะแนนสินเชื่อก็จะใช้เวลาในการอนุมัติลดลงอย่างมาก อีกทั้งลดอคติในการ
วิเคราะห์สินเชื่อที่อาจเกิดข้ึนรวมถึงมีมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีความถูกต้อง
และวางแผนการบริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญสามารถช่วยลดความสูญเสียจากภาระหนี้
เสียที่อาจเกิดข้ึนได้มากกว่าการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือประสบการณ์เหมือนที่ผ่านมา  

แนวคิด Credit Scoring หรือเรียกว่า การให้คะแนนสินเชื่อ ถูกน ามาใช้ครั้งแรกในปี 1974 โดย 
Durand (1941) น ามาใช้ในการคัดแยกผู้สมัครสินเชื่อเพ่ือซื้อรถมือสอง โดยน าตัวแปรที่ส าคัญที่ใช้ใน
การพิจารณา ได้แก่ ต าแหน่งงานผู้สมัคร ประสบการณ์ท างาน ระยะเวลาที่อาศัยในที่อยู่ปัจจุบัน บัญชี
ธนาคาร เงินเดือนและรายได้พิเศษ ซึ่งเป็นตัวแปรพ้ืนฐานที่ให้ความส าคัญในตัวแปรด้านการเงิน ความมี
วินัยในการช าระเงินคืน หลังจากนั้นก็ได้มีผู้พัฒนาการศึกษาโดยใช้ตัวแปรต่าง ๆ วิเคราะห์หลายตัวแปร
ทางสถิติซึ่งใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองให้มีความถูกต้องมากที่สุด เช่น การวิเคราะห์
จ าแนกประเภทหลายตัวแปร (multivariate discrimination analysis) (Myers & Forgy,  1963) เช่น 
สมการการถดถอยพหุเชิงเส้น และสมการถดถอยโลจิสติก เป็นต้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
แบบจ าลองโลจิทเป็นที่นิยมใช้ในการพัฒนาแบบจ าลองคะแนนสินเชื่อมากกว่าแบบจ าลองอ่ืน เนื่องจาก
แบบจ าลองไม่ยุ่งยางซับซ้อนและง่ายต่อความเข้าใจ (Turvey, 1991) และสามารถคาดการณ์ความเสี่ยง
ของเครดิตได้ดีกว่าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมและอ่ืนๆ (สงกรานต์ สมบุญ ,  2558)  ซึ่งวิธี
ดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้อธิบายกลไกการตัดสินใจโดยใช้สถิติมากกว่าการใช้บุคคลตัดสินใจใน
การให้สินเชื่อ นอกจากนี้ยังได้น าตัวแปรทางสังคมมาประยุกต์ใช้ในแบบจ าลองการวิเคราะห์คะแนน
สินเชื่อรายบุคคล ซึ่งการคัดเลือกตัวแปรมาใช้ในแบบจ าลองสินเชื่อ ไม่จ าเป็นต้องหาเหตุผลมาสนับสนุน
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ว่าตัวแปรใดเหมาะสม ถ้าหากว่าตัวแปรนั้นสามารถท าให้แบบจ าลองมีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ไม่ควร
ใช้ตัวแปรที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติ เช่น เพศ เชื้อชาติ และศาสนา เป็นต้น (Lewis, 1992) 

แบบจ าลองการให้คะแนนจะต้องรวบรวมข้อมูลบุคคลและข้อมูลด้านการเงินจากลูกค้าให้
ครบถ้วนตามตัวแปรในแบบจ าลองที่ก าหนดไว้ เช่น แบบจ าลองการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยมีค่า
น้ าหนักของสัมประสิทธิ์ตัวแปรจากการให้น้ าหนักความส าคัญในการพิจารณาของฝ่ายธนาคารที่มี
ประสบการณ์ดังกล่าวจะพิจารณาให้น้ าหนักแต่ละตัวแปรไม่เท่ากันหรือเกิดจากการรวบรวมข้อมูลใน
อดีตทางสถิติในการก าหนดค่าคะแนนของแต่ละเหตุการณ์ของตัวแปร เป็นต้น โดยระบบคะแนนจะ
พยายามแปลงข้อมูลของลูกค้าเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ โดยขั้นตอน
แรกจะต้องก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของลูกหนี้ที่จะแสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้หรือโอกาสที่
จะกลายเป็นหนี้สูญ ต่อจากนั้นก็ก าหนดคะแนนที่เป็นทั้งค่าบวกและลบในแต่ละระดับส าหรับคุณสมบัติ
ที่ดีและไม่ดีโดยให้น้ าหนักคะแนนจะต้องค านึงความส าคัญของปัจจัยที่ก าหนดขึ้น แล้วจึงพิจารณาลูกหนี้
ในแต่ละรายโดยก าหนดให้คะแนนตามที่ก าหนดไว้แล้วจึงรวมคะแนนทั้งหมดที่ได้น าไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนมาตรฐานที่เห็นควรพิจารณาอนุมัติสินเชื่อพร้อมทั้งวงเงินสินเชื่อ ส าหรับลูกค้าที่มีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานที่ก าหนดก็มีโอกาสจะไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ในทางตรงข้ามลูกค้าที่มีคะแนนสูง
กว่ามาตรฐานก็จะได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อค่อนข้างสูงเช่นกัน ทั้งนี้สถาบันการเงินก็ต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึก
ของลูกค้าประกอบการพิจารณาด้วย 

แบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อ (Credit Scoring Models)  
การน าเสนอวิธีคิดตามแบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อ (Emery, et.al., 2007) คือการก าหนด

ตัวแปรในการสร้างคะแนนหลายระดับ โดยตัวแปรเหล่านั้นจะอธิบายความน่าเชื่อถือทางเครดิต ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรทางการเงิน 4 ตัวแปร คือ 

S  =  w1X1 + w2X2 + w3X3 + w4X4 

=  2X1 - 0.2X2 + 0.1X3 + 0.5X4 

 
โดยที่   X1 = มูลค่าเงนิทุนหมุนเวียน/ยอดขายทั้งหมด (%) 
  X2 = มูลค่าหนี้สินทั้งหมด/สินทรัพย์ทั้งหมด (%) 
  X3 = สินทรัพย์ทั้งหมด/ยอดขายทั้งหมด (%) 

X4 = ก าไรส่วนเพิ่มสุทธิ (%) 
W = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัว 
 

 ค่าสัมประสิทธิ์หรือน้ าหนัก (weights) เมื่อน ามาคูณกับตัวแปรทางการเงินก็จะทราบผลของ
คะแนนรวม โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร X1 , X3 และ X4 ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าตัวแปร



ดังกล่าวยิ่งมีค่ามากก็จะส่งผลให้คะแนนรวมเพ่ิมสูงขึ้นแสดงถึงเครดิตดี แต่ตัวแปร X2 มีค่าเป็นลบ แสดง
ว่า อัตราส่วนของมูลค่าหนี้สินทั้งหมด/สินทรัพย์ทั้งหมดสูงขึ้น จะท าให้คะแนนลดลง 
 
ตัวอย่าง วิธีคิดการให้คะแนน ส าหรับลูกค้า 2 ราย ซึ่งมีข้อมูลทางการเงิน ดังนี้ 
 ตัวแปร   X1 X2 X3 X4 

ลูกค้าคนที่ 1  14 40 100 10 
ลูกค้าคนที่ 2   9 55 110   9 

 
คะแนนของลูกค้าคนที่ 1 คือ  
 S =  2X1 - 0.2X2 + 0.1X3 + 0.5X4   = 2(14) - 0.2(40) + 0.1(100) + 0.5(10) = 35 
 S =  2X1 - 0.2X2 + 0.1X3 + 0.5X4   = 2(9) - 0.2(55) + 0.1(110) + 0.5(9) = 22.5 
ถ้าสถาบันการเงินพิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้าที่คะแนน 25 ขึ้นไป จึงสรุปได้ว่า ลูกค้าคนที่ 1 ได้รับการ
อนุมัติสินเชื่อ แต่ลูกค้าคนที่ 2 จะถูกปฏิเสธให้การสินเชื่อ 
 การให้คะแนนสินเชื่อโดยส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในการให้สินเชื่อเพ่ือการบริโภคของบัตรเครดิต
และสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนต์ จะก าหนดการให้คะแนนแต่ละคุณสมบัติของในใบสมัคร 
โดยใช้การให้คะแนนเป็นการถ่วงน้ าหนัก เช่น  

ตารางท่ี 3 การก าหนดคะแนนสินเชื่อ 

ตัวแปร ระดับตัวแปร คะแนน 
1. รายได ้ - เกินกว่า 40,000 ดอลลาร์ 3 คะแนน 
 (Income) - ระหว่าง 20,000-40,000 ดอลลาร์ 2 คะแนน 
 - ต่ ากว่า 20,000 ดอลลาร์ 0 คะแนน 
2. การว่าจ้างงาน - มากกว่า 3 ปี 3 คะแนน 
ต าแหน่งปัจจุบัน - 1-3 ปี 2 คะแนน 
(Employment) - น้อยกว่า 1 ปี 1 คะแนน 
 - ว่างงาน 0 คะแนน 
3. ที่อยู่อาศัย - เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 3 คะแนน 
(Residence) - เช่าอาศัย 1 คะแนน 
  
เมื่อลูกค้าสมัครบัตรเครดิตก็จะน าข้อมูลมาค านวณคะแนนในแต่ละระดับตัวแปรตามที่ก าหนดไว้ว่าแต่
ละคนควรจะได้คะแนนเท่าไร และมีการก าหนดเกณฑ์คะแนนที่เห็นควรได้รับอนุมัติในการพิจารณาบัตร
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เครดิต ซึ่งแต่ละตัวแปรในแบบจ าลองจะให้น้ าหนักไม่เท่ากันหรือเครื่องหมายบวกลบตามประสบการณ์
ของผู้พิจารณา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาแนวคิดการให้คะแนนสินเชื่อภายใต้แบบจ าลองที่มีอยู่จ านวนมากโดยมี
หลักการว่าผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ได้รับคะแนนที่ดี วิธีที่ดีที่สุดจะต้องจ่ายช าระหนี้ในเวลาที่ก าหนด จ่ายให้
เพ่ือยอดหนี้คงค้างลดลง และจะต้องไม่สร้างหนี้สินใหม่ ซึ่งเหมือนกับเป็นการเพ่ิมคะแนนให้สูงขึ้นเป็น
นัยส าคัญของแนวคิดนี้ 
 ส าหรับการศึกษาในงานนี้จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการก าหนดน้ าหนักคะแนน
ในการพิจารณาตัวแปรด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา เพ่ือก าหนดและรวบรวมคะแนนที่ใช้ในการคัดกรอง
ครอบครัวของนักศึกษายากจนให้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินจาก กยศ. เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาโครงการที่รัฐบาลในหลายประเทศสนับสนุนทางการเงินทั้งการให้กู้ยืมเงินและการให้
สนับสนุนเงินให้เปล่าเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญต่อการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา เนื่องจากเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพ่ิมแรงจูงใจในการตัดสินใจลงทุนการศึกษาของ
ครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนยากจน ดังนั้นรัฐบาลในหลายประเทศจึงมีโครงการให้เงินสนับสนุนหรือ
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงมีผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของโครงการ 
กระบวนการคัดกรอง และผลกระทบของโครงการด้านบวกและลบทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 การศึกษาในประเทศอเมริกาพบว่าเงินช่วยเหลือ/ให้กู้ยืม/ทุนให้เปล่าแก่ครัวเรือนยากจนของ
แต่ละวิทยาลัยที่มอบให้แก่นักศึกษาจะช่วยเพ่ิมอัตราเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและสามารถใช้เป็น
เครื่องมือทางการตลาดในการประชาสัมพันธ์แข่งกับวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้ (Van der Klaauw, 2002) โดยมี
ผลการศึกษาจากงานของ Dynarski  (2003) ว่าโอกาสในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษามี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวนเงินโอนจากภาครัฐในการสนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งรวมถึงการ
โครงการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระหว่างเรียนด้วย (Kane, 1994) แต่บางครั้งกองทุนของรัฐเพ่ือ
การศึกษาก็ไม่ได้มีส่วนเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา (Goodman, 2008 ; Hensen, 1983)  
แต่ผลการศึกษาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะประเทศอเมริกา ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มยุโรปนั้น
โปรแกรมการให้เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษามีผลต่ออัตราการเพ่ิมขึ้นของนักเรียนในประเทศเยอรมัน 
(Stenier & Wrohlich, 2008) สวีเดน (Fredriksson, 1997) และเดนมาร์ก (Nielsen et.al., 2010)  
นอกจากนีป้ระเทศเยอรมนียังได้ริเริ่มให้ทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยของรัฐในบางเมืองแต่ก็ไม่ได้ส่งผล
ให้อัตราการเข้าศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น (Bruckmeier & Wigger, 2014) ถึงแม้ว่าโครงการรัฐจ านวนมากจะ
สนับสนุนทุนการศึกษาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนยากจนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงระยะหลังก็ได้มี
บางโครงการที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณงามความดีมากกว่าความขาดแคลนทาง
การเงิน และพบว่าโครงการได้รับการประเมินว่าสร้างแรงจูงใจและมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความน่าจะ



เป็นในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น (Dynasrski, 2000 ; Cornwell et.al., 2006) ขณะที่
นโยบายดังกล่าวอาจไม่มีได้ผลกับประเทศเมกซิโก (Binder & Gandertion, 2002) แต่ก็นับว่าเป็น
แนวคิดที่ดีแนวคิดหนึ่งในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษากับคนดีที่สังคมต้องการ จึงถูกน ามาเป็นเงื่อนไข
หนึ่งประกอบการการคัดกรองให้ทุนสนับสนุนทางการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้บางมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลียังได้ให้ความส าคัญกับความสามารถทางการเรียนก่อนเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย (Mealli & Rampichini, 2012) ทั้งนี้ในทุกโครงการที่รัฐให้การสนับสนุนทาง
การศึกษาจะให้ความส าคัญกับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะรายได้
ของครัวเรือนซึ่งพบว่ามีผลกระทบด้านดีต่อโอกาสในการศึกษาต่อและความส าเร็จทางการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (Coleman, 1988) โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ทางตรงและทางอ้อมค่อนข้างสูงอีกทั้ งแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่เรียนและจ านวนปีที่ศึกษาด้วย 
นอกจากนี้งานวิจัยอีกหลายงานได้น าตัวแปรความมั่งคั่งของครัวเรือนมาใช้พยากรณ์โอกาสทางการ
ศึกษาต่อและความส าเร็จทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ดีกว่ารายได้ของครัวเรือน (Conley, 
1999) ความมั่งคั่งของครัวเรือนและรายได้ของครัวเรือนมีความแตกต่างอย่างชัดเจน เนื่องจากความมั่ง
คั่งของครัวเรือนใช้วัดทรัพยากรทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ของครอบครัว ขณะที่รายได้ของครัวเรือนเป็น
เพียงการวัดกระแสรายรับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ทั้งนี้ตัวแปรทั้งสองก็มีความส าคัญต่อโอกาสและ
ความส าเร็จในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Haveman & Wilson,  2007) ส่วนตัวแปรความมั่งคั่งของ
ครัวเรือนที่น ามาใช้งานวิจัย ได้แก่ สินทรัพย์สุทธิ  (Jez,  2008; Nam & Huang, 2009) สินทรัพย์ทาง
การเงิน (Kim & Sherraden, 2011) สภาพคล่องทางการเงิน (Zhan & Sherraden, 2011) และการมี
บ้านเป็นของตนเอง (Elliott III & Hyun-a Song, 2011) นอกจากนี้ยังพิจารณาตัวแปรทางสังคมของ
ครัวเรือน เช่น ระดับการศึกษาของพ่อและแม่ (Cunha & Heckman, 2007) อายุของพ่อแม่ (Daouli 
et.al,  2010) อาชีพของพ่อแม่ (Conley, 2001) เพศของหัวหน้าครัวเรือน (Ngware et al., 2009) 
ขนาดของครัวเรือน (Downey,  1995) จ านวนพ่ีน้อง (Daouli et.al., 2010) ล าดับพ่ีน้อง (Ota & 
Moffatt,  2007) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (Becker & Thomes, 1976; Yi,  2005) 
ซ่ึงตัวแปรดังกล่าวเหล่านี้มีผลต่อโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่แตกต่างกันทั้งด้านบวกและลบ 
ซึ่งจะขอกล่าวรายละเอียดในช่วงของการอภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 5  
 เมื่อพิจารณา ความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Aid) คือ เงินที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นต้นทุนที่ใช้จ่ายจริง ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งความ
ช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวที่มหาวิทยาลัยหรือโครงการของรัฐสนับสนุนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่
ครัวเรือน ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา
ที่มีฐานะยากจนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (Jackson, 1982) นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการ
ช่วยเหลือของรัฐในลักษณะการให้กู้ยืมเงินกับกลุ่มคนยากจนในประเทศอเมริกามีประสิทธิภาพและสร้าง
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แรงจูงใจในการศึกษาต่อได้น้อยกว่าการให้ทุนแบบให้เปล่า (McPherson; & Schapiro, 2002) ซึ่ง
วิธีการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนการศึกษาต่อของพ่อแม่แต่อย่างไร  แต่กลับ
เป็นการสร้างหนี้สินให้กับพวกเขาจากการตัดสินใจศึกษาต่อ  นอกจากนี้แล้วถ้าพวกเขากู้ยืมเงินจาก
กองทุนดังกล่าวแล้วเรียนไม่จบ  จะยิ่งท าให้สถานการณ์ของครอบครัวเลวร้ายลงกว่าเดิม  เนื่องจากมีหนี้
ที่ต้องใช้คืนและเรียนไม่จบ (Gladieux, 2002) แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในแต่
ละประเทศก็ยังคงมีบทบาทความส าคัญและสามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนจ านวนมากกว่า
การให้เงินแบบให้เปล่าในทางปฏิบัติเช่นกัน  
  ครัวเรือนยากจนจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการก าหนดนโยบายสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ของรัฐบาล ซึ่งพิจารณาเงื่อนไขการคัดกรองผู้ให้กู้ยืมโดยพิจารณาจากตัวแปรต่าง  ๆ ที่กล่าวมา และ
หลังจากนักศึกษาได้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาแล้วจึงมีการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐ พบว่า ผลกระทบที่เกิดจากการที่นักศึกษาในประเทศอเมริกามีหนี้สินซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินเรียน
ในช่วงปริญญาตรีและเมื่อเรียนจบก็ต้องช าระเงินคืนรายเดือนพร้อมอัตราดอกเบี้ยในจ านวนที่โครงการ
ก าหนดนั้นมีส่วนท าให้นักศึกษาหญิงที่จบกฎหมายต้องเลื่อนระยเวลาการแต่งงานออกไปโดยต้องการ
ผ่อนช าระหนี้เพ่ือการศึกษาให้หมดก่อน และยังพบว่าจ านวนหนี้สินเพ่ือการศึกษาจะมีความสัมพันธ์
ตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ขณะนั้น อีกทั้งส่งผลต่อคุณภาพในการลงทุนทางการศึกษาของนัก
กฎหมายหญิงด้วย โดยน าเสนอนโยบายให้รัฐเพ่ิมการจ้างงานในหน่วยงานราชการเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็น
ทางเลือกในการหางานท า และโครงการควรจะก าหนดจ านวนการช าระหนี้คืนตามเงื่อนไขค่าจ้างหรือ
เงินเดือนของแรงงานในอัตราแตกต่างกันหรือช่วยเหลือภาระหนี้ซึ่งต้องผ่อนจ่าย ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะมี
นัยส าคัญในการเพ่ิมทางเลือกอาชีพราชการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น (Sieg & Wang,  2018) 
โดยในระยะหลังนี้มีการศึกษาอัตราและระยะเวลาในการช าระหนี้คืนที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ โดย
ประเทศเวียดนาม พบว่า การก าหนดเงื่อนไขการช าระหนี้คืนที่รัฐก าหนดโดยมีภาระหนี้สูญเพ่ิมขึ้นท าให้
โครงการดังกล่าวอาจไม่ประสบความส าเร็จได้ (Chapman & Liu,  2013)  
 ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้สูญและการสร้างแรงจูงใจในการช าระหนี้คืน โดยพบว่า ผู้ชายมีโอกาส
ไม่ใช้หนี้คืนมากกว่าผู้หญิง (Podgursky et al., 2002) อีกท้ังยิ่งผู้กู้มีอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสไม่ใช้หนี้คืน
สงูเพ่ิมขึ้นด้วย (Herr & Burt, 2005) นอกจากนี้โอกาสของการไม่ใช้หนี้จะเพ่ิมขึ้นตามจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ต้องดูแลและถ้าตนเองมีสถานภาพสมรสเป็นหม้ายหรือหย่าร้ างก็จะยิ่งมีโอกาสไม่ใช้หนี้คืน
เพ่ิมขึ้น (Volkwein & Szelest, 1995) ขณะที่รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของผู้กู้ยืมก็จะลดโอกาสในการไม่ใช้หนี้
คืน (Christman, 2000) ในบางงานยังพิจารณาสาขาวิชาที่เรียนซึ่งพบว่าผู้กู้ที่เรียนสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีโอกาสที่จะไม่ใช้หนี้คืนค่อนข้างสูง เนื่องจากว่ารายได้ในอนาคตอาจจะต่ ากว่าสาขา
อ่ืน ๆ (Schwartz & Finnie, 2002) อีกทั้งสายการเรียนประเภทวิทยาลัยชุมชนที่ใช้เวลาเรียน 2 ปี มี
แนวโน้มที่จะไม่ใช้หนี้คืนสูงกว่าสายการเรียน 4 ปี ในระดับปริญญาตรี (Woo, 2002) โดยประเทศ
อินเดียลดความเสี่ยงของหนี้สูญจากการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาข้อมูลทาง



เศรษฐกิจและสังคมของผู้กู้ยืม โดยใช้ข้อมูลกู้ยืมจ านวน 5,000 คน จากธนาคารรัฐ 4 แห่ง พบว่า ปัจจัย
ที่มอิีทธิผลต่อการเป็นหนี้เสียของนักศึกษากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ได้แก่ การคัดกรองตรวจสอบหลักฐาน
ของลูกหนี้ ส่วนต่างของผลตอบแทนระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับผลตอบแทนหน่วยสุดท้ายที่ได้รับ
จากการท างาน และระยะเวลาการจ่ายเงินคืนหลังจบการศึกษา และพบว่าการมีผู้ค้ าประกันและ
หลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้จะช่วยลดอัตราหนี้สูญได้ (Bandyopadhyay, A., 2016)   
 ดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามคิดพัฒนาแบบจ าลองลดความเสี่ยงของเงินกู้เพ่ือการศึกษาเนื่องจากใน
หลายประเทศมสีัดส่วนหนี้สูญเพิ่มข้ึน ธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ของรัฐจึงพยายามคิดค้นเครื่องป้องกันความ
สูญเสียเงินแผ่นดินจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหานักศึกษาไม่จบการศึกษาหรือมีการพักการ
เรียน ปัญหาส่วนตัว และไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนหลังจบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งบางครั้งเป็นความ
เสี่ยงที่พบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท าให้ต้องว่างงานสืบเนื่องจากการตัดสินใจเรียนในสถาบันการศึกษา
หรือสาขาที่ไม่มีคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือบางครั้งผู้กู้ยืมอาจพบกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดมาก่อนในชีวิต เช่น เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เป็นต้น ซ่ึงไม่ได้เกิดจากความตั้งใจในการผิดนัดช าระ
หนี้แต่ประการใด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้รัฐก็ได้เผื่อเป็นหนี้สูญไว้ในอัตราที่ยอมรับได้ แต่ปัญหาที่เกิดจากการ
ตั้งใจผิดนัดช าระหนี้ด้วยเหตุผลการไม่ยอมจ่ายคืนทั้งมีและไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนก็ตาม จึงเป็น
โจทย์วิจัยในการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สถิติและเศรษฐมิติเข้ามาคัดกรองและพยากรณ์ความน่าจะเป็น
ก่อนให้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง  
 ส าหรับ Green (1992) พัฒนาแบบจ าลองการให้คะแนนสถิติส าหรับตัวเลือกที่ไม่ต่อเนื่องและ
อธิบายความน่าจะเป็นในการอนุมัติสินเชื่อของผู้บริโภคแต่ละราย ขณะที่นักวิจัยหลายคน (Fritz, et.al, 
2007; Roszbach, 2004) ได้น าตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลทางการเงิน บัญชีเงินฝาก 
ลักษณะการค้ าประกัน และข้อมูลการขอสินเชื่อในอดีตของผู้กู้มาใช้ในการสร้างแบบจ าลองในการให้
คะแนนสินเชื่อเพ่ือพยากรณ์อนาคตเกี่ยวกับโอกาสที่จะให้สินเชื่อและหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแต่ละ
แบบจ าลองได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พยากรณ์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน จึงเป็นแนวทางให้มีการน าข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคนและ
ลักษณะสถาบันการศึกษามาใช้พยากรณ์หนี้ที่คาดว่าจะเป็นหนี้สูญในแบบจ าลอง (Fint, 1997; Woo, 
2002)  ดังนั้นงานวิจัยของ Gross, et.al. (2009) จึงมีการศึกษาโดยการส ารวจหนี้เสียของนักศึกษาที่
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาตั้งแต่ปี 1991-2207 โดยใช้ตัวแปรหลายตัวในแบบจ าลองเพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อ
หนี้เสีย เช่น ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา  ข้อมูลสถาบันการศึกษา (ประเภทสถาบัน เขตพ้ืนที่ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ย)) จ านวนหนี้ที่ต้องช าระคืนในแต่ละระดับการศึกษา และข้อมูลหลัง
ส าเร็จการศึกษา เช่น การมีงานท า รายได้ต่อเดือน และสถานภาพหนี้ที่ต้องใช้คืน  ส่วนการศึกษาของ 
Lochner, et.al. (2013) ได้เพ่ิมตัวแปรลักษณะของประชากร (อายุ เพศ และสถานภาพปัจจุบัน) 
ประวัติทางการศึกษา รายได้ครัวเรือน และที่มาของรายได้ ซึ่งพบว่า ระดับรายได้ของครัวเรือน ช่อง
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ทางการออมเงินและการสนับสนุนจากครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และตัวแปรทางประชากรอีก
หลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช าระหนี้คืนหลังส าเร็จการศึกษา   
 จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาพัฒนาแบบจ าลองทางสถิติและเศรษฐมิติในรูปแบบต่าง ๆ กันได้
น าเสนอการใช้ตัวแปรซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลการกู้ยืมของนักเรียน ครัวเรือน และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้
ได้พิจารณาตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรเป็นปัจจัยส าคัญในการพยากรณ์โอกาสในการ
ให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษาและหนี้สูญในอนาคต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะสู ญเสีย
งบประมาณแผ่นดินในการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาในโปรแกรมต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ 
  งานวิจัยในประเทศ 
 ผลการศึกษาในหลายประเทศอาจจะมีผลการศึกษาสอดคล้องและแตกต่างกันในเครื่องมือหรือ
นโยบายการเพ่ิมอุปสงค์ด้านการศึกษาโดยการแทรกแซงของภาครัฐทั้งการให้กู้ยืมเงินและการให้ทุน
แบบให้เปล่าก็ตาม  แต่ปัจจัยที่ท าให้พ่อแม่ตัดสินใจว่าจะให้ลูกออกจากโรงเรียนเพ่ือไปท างานหาเงิน
หรือให้เรียนต่อขึ้นอยู่กับรายได้ของครัวเรือนเป็นส าคัญทั้ง ๆ ที่ถ้าเลือกได้พ่อแม่ก็อยากให้ลูกของตนได้
เรียนต่อกันในระดับที่สูงสุดทุกคน แต่เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา  ดังนั้นระบบการเงินด้านอุปสงค์ที่อุดหนุนไปที่ผู้เรียนจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสใน
การเข้าเรียน ซึ่งการอุดหนุนด้านอุปสงค์จะมีประสิทธิภาพต้นทุนคุ้มค่ากว่าการอุดหนุนด้านอุปทานไปยัง
โรงเรียน กลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมากหรือพ่อแม่ไม่มีการศึกษาและบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนจะได้รับ
ประโยชน์จากระบบการเงินด้านอุปสงค์  ส าหรับประเทศไทยใช้สินเชื่อเพ่ือการศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่ง
ที่รัฐสามารถน ามาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ เป็นการแทรกแซงด้านอุปสงค์โดยที่
รัฐเลือกให้ความช่วยเหลือเฉพาะเยาวชนในครัวเรือนยากจน ส านักงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(กยศ.) ก่อตั้งในปี 2539-ปัจจุบัน  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดกรองที่ก าหนดว่า
ครอบครัวของผู้กู้มีรายได้ไม่เกินกว่า 150,000 บาทต่อปี แต่ในทางปฏิบัติอาจจะเป็นปัญหายุ่งยาก
รวมถึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ปกครองที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างที่ระบุเงินเดือนได้ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เกินกว่า
เกณฑ์ดังกล่าว ท าให้เสียสิทธิ์การกู้ยืม ขณะที่ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพอิสระ แต่ว่าความจริงมีรายได้
สูงจะสามารถให้บุคคล (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) รับรองรายได้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันจึงแจ้งรายได้น้อยกว่า
ความจริง และเป็นเงื่อนไขตายตัวไม่สอดคล้องกับความจริง เนื่องจากแต่ละครอบครัวมีภาระเลี้ยงลูกใน
วัยเรียนที่แตกต่างกัน จึงควรค านวณความจ าเป็นด้านการบริโภคจ าแนกตามอายุของเด็ก และควรปรับ
เกณฑ์รายได้ตามค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อให้เป็นปัจจุบัน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551) ซึ่งปัจจุบัน กย
ศ. จึงเพ่ิมเกณฑ์การคัดกรองรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี  อีกทั้งการมอบหมายให้
สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือก ซึ่งมีข้อสังเกตว่าสถานศึกษาไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง โดยมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ท าหน้าที่สืบค้นและคัดกรองเยาวชนคนจน เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น



ภายใต้ข้อจ ากัดเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงน าเสนองานวิจัยนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีรายละเอียดที่จะน าเสนอ
วิธีการในบทต่อไป 
 ส าหรับประเทศไทยได้พัฒนาแบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อ (scoring model) เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินคุณภาพสินเชื่อในสถาบันการเงินร่วมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอ่ืน ๆ เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้และเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการด าเนิน
นโยบายและก ากับดูแล  โดยใช้ Credit scoring ซ่ึงเป็นแบบจ าลองที่ใช้กระบวนการทางสถิติในการ
จัดการข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นค่าคะแนน credit score ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการช าระหนี้
คืน โดยสถาบันการเงินได้จัดท า credit score โดยน าข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความน่าเชื่อถือของผู้กู้มาประเมินและมีการก าหนดค่าคะแนนขั้นต่ าที่ชัดเจนในการตัดสินใจให้กู้ ซึ่งเป็น
วิธีที่ช่วยลดความแตกต่างในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเทียบกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สินเชื่อในอดีต โดย อโนทัย พุทธารีและ
คณะ (2561) พัฒนาแบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อด้วย 2 เทคนิค ได้แก่ 1) Traditional statistical 
method เช่น Discriminant analysis, Probit analysis และLogistic regression และ  
2) Advanced statistical method เช่น Neural networks และGenetic programming โดย
ก าหนดให้ตัวแปรตามเป็นลูกหนี้ที่ถูกธนาคารใดธนาคารหนึ่งจัดชั้นเป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระ (NPL) ภายใน
ช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยใช้ฐานข้อมูลสินเชื่อภาคธุรกิจรายตัวที่มียอดหนี้หรือวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท 
ส่วนตัวแปรต้นที่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของลูกหนี้ อัตราส่วนทางการเงิน และลักษณะสินเชื่อจากฐานข้อมูล 
ทั้งนี้ตัวแปรที่ใช้ในการสะท้อนความเสี่ยงประกอบด้วยตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษาด้วย Logistic regression พบว่า สถานะการจัดชั้นลูกหนี้มีผลต่อโอกาสในการผิดนัดช าระหนี้
มากที่สุด โดยลูกหนี้ที่เคยถูกจัดชั้นเป็น NPL ใน 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีโอกาสในการผิดนัดช าระหนี้
มากกว่าลูกหนี้กลุ่มอ่ืน โดยเฉพาะลูกหนี้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากมีโอกาสในการผิดนัดช าระ
หนี้สูงกว่าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และธุรกิจขนาดเล็กมีโอกาสผิดนัดช าระหนี้มากกว่าธุรกิจ ขนาด
ใหญ่ นอกจากนี้การศึกษาของ สงกรานต์ สมบุญ (2558) พัฒนาแบบจ าลองโลจิทและแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียมในการให้สินเชื่อการเกษตรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
พบว่า ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดช าระคืนหนี้ของเกษตรกร ได้แก่ ที่ดินอยู่
นอกเขตชลประทาน การมีเงินฝาก ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช ซึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท าให้
แบบจ าลองมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการพยากรณ์ให้แม่นย า จึงกล่าวได้ว่าจากการพัฒนาแบบจ าลอง
การให้คะแนนสินเชื่อในประเทศไทยจะได้ลักษณะของตัวแปรแตกต่างกันตามบริบทของผู้กู้ยืม ทั้งนี้การ
ก าหนดตัวแปรจะแสดงลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งพิจารณาบริบทตัวแปรที่เป็นปัจจัย
ภายนอก เช่น ภูมิศาสตร์ ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น เข้าร่วมเป็นตัวแปรส าคัญในแบบจ าลองเพ่ือเพ่ิมความ
แม่นย าในการพยากรณ์  
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 ส าหรับงานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับการน าแบบจ าลองการให้คะแนนสินเชื่อเพ่ืออนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาในประเทศไทยที่น าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาแบบจ าลองการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษายังไม่มีผู้
ศึกษามาก่อน อีกทั้งผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กับการคัดกรองและ
อนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาของรัฐตามวัตถุประสงค์ของ กยศ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการก าหนดดัชนีและน้ าหนักตัวแปรในการคัดกรองคนยากจนให้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าว 
และมีมาตรฐานเดียวกันในแต่ละสถาบันการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์โอกาสและความส าเร็จทางการศึกษา พบว่า งานวิจัยของประเทศไทยนิยมใช้ตัวแปรทาง
เศรษฐกิจ คือ รายได้ครัวเรือนเป็นตัวแปรหลักส าคัญในการวิเคราะห์โอกาสและทางเลือกในการศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (Pinitjitsamut, 2008; ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, 2553) ขณะที่
งานของ Wongmonta (2012) ใช้ตัวแปรรายได้ครัวเรือนและสินทรัพย์ทางการเงินในการวิเคราะห์
โอกาสในการเลือกศึกษาต่อสายสามัญและสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้ข้อมูลจาก
การส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ แต่งานของ ธิติมา พลับพลึงและคณะ (2557) ใช้ตัวแปรรายได้ 
สินทรัพย์ทางการเงิน การมีบ้านเป็นของตนเอง และสภาพคล่องทางการเงินวิเคราะห์โอกาสความส าเร็จ
ทางการศึกษาและการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพในระดับอุดมศึกษา โดยริเริ่มใช้ตัวแปรสินทรัพย์
ทางการเงินและระดับการศึกษาของพ่อในการวิเคราะห์ผลกระทบร่วมกันที่มีต่อโอกาสของความส าเร็จ
ในระดับอุดมศึกษา และส าหรับตัวแปรทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อโอกาสและ
ความส าเร็จของการศึกษาในบริบทประเทศไทยยังคงใช้ตัวแปรสอดคล้องกับการศึกษาของงานวิจัยใน
ต่างประเทศ กล่าวคือ ใช้ระดับการศึกษาของพ่อแม่ โดยวัดเป็นจ านวนปีที่เรียนจนส าเร็จการศึกษา  
(ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์,  2553) ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการศึกษาของบุตร ขัดแย้งกับ Pinitjitsamut 
(2008) ที่ใช้ตัวแปรดังกล่าวเหมือนกันแต่พบว่าระดับการศึกษาของพ่อเท่านั้นที่มีผลต่อความส าเร็จ
การศึกษาของบุตร  นอกจากนี้ยังมีตัวแปรอาชีพของพ่อแม่ ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยให้
ความส าคัญกับอาชีพหลักของหัวหน้าครัวเรือน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553 ; Moenjak; & Worswick,  
2003) โดยพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีอาชีพทักษะขั้นสูงและช่างฝีมือมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเรียนสาย
อาชีพให้แก่บุตรมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นลูกจ้างหรือใช้แรงงานทั่วไป ส าหรับความสามารถ
ทางการเรียนก็มีส่วนในการตัดสินใจลงทุนทางการศึกษาแก่บุตรและสามารถพยากรณ์โอกาสในการ
ส าเร็จการศึกษาในอย่างแม่นย า (ธิติมา พลับพลึงและคณะ,  2557)  แต่ส าหรับบริบทประเทศไทย
งานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้เกรดเฉลี่ยสะสมหลังจากส าเร็จการศึกษาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาให้ทุน กยศ . 
และบางงานวิจัยยังให้ความส าคัญกับขนาดครัวเรือน (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553 ; ธิติมา พลับพลึงและ
คณะ,  2558) ซึ่งวัดจากจ านวนสมาชิกในครัวเรือน เนื่องจากครอบครัวที่มีขนาดใหญ่หรือมีสมาชิกมาก
จะต้องจัดสรรทรัพยากรให้บุตรแต่ละคนน้อยกว่าครอบครัวที่มีขนาดเล็กเมื่อก าหนดให้มีจ านวน
ทรัพยากรเท่ากัน  
 



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานการวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษา

น้้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืมของสถาบันการศึกษา อีกทั้งน้าไปวิเคราะห์
แบบจ้าลองการคัดกรองคนจนที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมจาก กยศ. โดยใช้
แนวคิดการให้คะแนนสินเชื่อ (credit scoring) ของสถาบันการเงินที่มีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ทั้งนีเ้พ่ือน้าแนวคิดดังกล่าวมาทดลองประยุกตใ์ช้กับการคัดกรองให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในประเทศไทย
เป็นครั้งแรก และเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น โดยด้าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี ้

1. การก้าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การจัดกระท้าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก้าหนดประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา โดยประชากรกลุ่ม
แรก คือ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยในปี
การศึกษา 2561 มีอาจารย์ต้าแหน่งวิชาการทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ้านวน 483 คน และ จ้านวน 989 คน ตามล้าดับ 

ส่วนประชากรกลุ่มที่สอง คือ นักศึกษารายใหม่ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556-2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
 การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ซึ่งแบ่งวัตถุประสงค์การศึกษาเป็น 2 ข้อ จึงแบ่งงานเป็น
สองส่วน ซึ่งใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การก าหนดน  าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม 
การพิจารณาก้าหนดน้้าหนักของหลักเกณฑ์หรือตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม

เงินเพ่ือการศึกษาของ กยศ. ใช้ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยระบุเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1)  ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน ซึ่งด้ารงต้าแหน่งคณะอนุกรรมการใน กยศ . (ศ.ดร.
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ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์)  2) อาจารย์ผู้รับชอบโดยตรงในการดูแล กยศ. ของมหาวิทยาลัย จ้านวน 2 คน 
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของ กยศ. จ้านวน 2 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ  
4) กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทั่วไป จ้านวน 225 คน  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานี้เป็นแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ซึ่งเป็นการผสมผสานมากกว่า 
1 วิธี  โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดคณะ (จ้านวนอาจารย์และนักศึกษา) ซึ่งแบ่งเป็นขนาดใหญ่ และ
ปานกลาง โดยสุ่มเลือก 2 คณะในแต่ละชั้นภูมิของแต่ละมหาวิทยาลัย  ต่อจากนั้นจึงสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
ตามสาขาวิชาในแตล่ะคณะเพ่ือให้ได้กระจายทุกสาขาวิชาในคณะทีสุ่่มเลือก แล้วจึงสุ่มแบบจับฉลากจาก
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  

 ส่วนที่ 2  วิเคราะห์แบบจ าลองการคัดกรองคนจน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษารายใหม่ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในปี

การศึกษา 2556-2559 รวมทั้งหมดจ้านวน 700 คน แบ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ้านวน 400 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ้านวน 300 คน 
ส้าหรับการสุ่มตัวอย่างเลือกจากเอกสารค้าขอกู้ยืมแบบใช้ความน่าจะเป็นแบบมีระบบจากเลขทะเบียน
รับเรื่องของหน่วยงานกองทุน กยศ. ในพ้ืนทีต่ามจ้านวนและช่วงปีที่ระบุ 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ในงานทั้งสองส่วน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ซึ่งแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ชุดใหญ่ โดยค้าถามส่วน
ใหญเ่ป็นค้าถามปลายปิดและมีปลายเปิดเพียงบางประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ได้แก่ 

ชุดที ่1  การก้าหนดน้้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 2 ชุดย่อย คือ  

1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้ดูแล 
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนเกี่ยวกับขั้นตอนในการคัดกรอง เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบัติงาน  

 2) แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้ในการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้
น้้าหนักของตัวแปรที่จะแสดงสถานภาพจริงเพ่ือสะท้อนภาวะความยากจนอย่างแท้จริงของครัวเรือนใน
ทัศนคตแิละประสบการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการพิจารณาคัดกรองนักศึกษาในแต่ละปีของที่ผ่านมา 
ซึ่งจะประกอบด้วยค้าถามปลายปิดเพ่ือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อระดับความส้าคัญ
ของหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข (ตัวแปร) ที่ใช้ในการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน โดยมีรายละเอียดในแบบสอบถาม
ต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ สังกัดคณะ สาขาวิชา และประสบการณ์การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา (ปี)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ เพศของหัวหน้าครัวเรือน อาชีพหลัก สถานภาพสมรส
ของพ่อแม ่ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน และจ้านวนบุตร  เป็นต้น  

ส่วนที่ 3 รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของครวัเรือน ได้แก่ รายได้ประจ้า รายได้เสริม การมีบ้าน
ของตนเอง ภาระหนี้สินและแหล่งหนี้สิน จ้านวนทรัพย์สินที่ครอบครอง (ที่ดิน บ้าน ยานพาหนะ 
เครือ่งใช้ไฟฟ้า เงินสด  เป็นต้น)   

ส่วนที่ 4 ประวัติของผู้กู้ยืม ได้แก่ เพศ อายุ ล้าดับบุตร โรงเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม ประวัติการ
รบัทนุการศึกษา การท้างานนอกเวลาระหว่างเรียน ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมจิตอาสา  

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความส้าคัญของแต่ละตัวแปรแบ่งเป็น 5 ระดับ และมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 คะแนน  เห็นด้วย 1 คะแนน  ไม่แน่ใจ 0 คะแนน  ไม่
เห็นด้วย -1 คะแนน  และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง -2 คะแนน โดยก้าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

  ช่วงคะแนน        ระดับความคิดเห็น 
-2.00  ถึง  -1.20                                    ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
-1.19  ถึง  -0.40                                    ไม่เห็นด้วย 
-0.39  ถึง  0.40                                     ไม่แน่ใจ 
0.41   ถึง  1.20                                     เห็นด้วย 
1.21   ถึง  2.00                                     เห็นด้วยอย่างยิง่ 

ชุดที่ 2  การวิเคราะห์แบบจ้าลองการคัดกรองคนจนซึ่งเป็นกรณีศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มการสมัครกู้ยืมเงินจาก กยศ. ซึ่งเรียกว่า 
“รายการเอกสารส้าหรับการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559-
2561”  ซึ่งในเอกสารดังกล่าวผู้กูย้ืมจะต้องใส่ข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถว้นแล้วเพ่ือประกอบการพิจารณาแก่
คณะกรรมการ ซึ่งผู้วิจัยจะน้าข้อมูลที่ต้องการไปก้าหนดตัวแปรในแบบจ้าลองเพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลใน
โปรแกรมส้าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ทางสถิติและเศรษฐมิติต่อไป  ซึ่งในแบบค้าขอกู้ยืมเงินจะประกอบด้วย
ข้อค้าถามในแต่ละส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กูย้ืมเงิน ไดแ้ก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา 
ชั้นปีที่ คณะ สาขาวิชา ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน เคยได้รับทุนการศึกษา เคยกู้ยืมเงินจาก
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา แหล่งได้รับทุนอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายรายเดือน (นอกเหนือจากค่าเล่า
เรียน) 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลบิดา-มารดา ได้แก่ ชื่อ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต้าแหน่ง รายได้ต่อปี การ
ครอบครองที่ดินหรอืเช่าของบิดาและมารดา สถานภาพการสมรสของบิดามารดา จ้านวนพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดา ล้าดับบุตรในครอบครัว พ่ีน้องที่ประกอบอาชีพ 



31 
 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่ บิดา มารดา) ได้แก่ ชื่อ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ต้าแหน่ง รายไดต้่อปี การครอบครองที่ดินหรอืเช่าของผู้ปกครอง 

ส่วนที่ 4 หนังสือรับรองรายได้และความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. น้าเสนอแบบสอบถามชุดที่ 1 ขอรับค้าแนะน้าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบภาษา ความครบถ้วน
ตามตัวแปร และสมมติฐานในการวิจัย เพ่ือปรับปรุง และแก้ไขก่อนทดลองใช้ (pretest) 
3.  ทดลองใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 กับนักศึกษาท่ีได้รับทุน กยศ ในปี 2560 จ้านวน 30 คน 
4.  น้าแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่ทดลองใช้มาปรับปรุงหรือแก้ไขค้าถามให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากขึ้น 
และปรบัค้าตอบให้เหมาะสมและชัดเจน 
5.  น้าแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่ผ่านการทดลองใช้เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย  และขออนุมัติการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริง   
6.  น้าแบบสอบถามชุดที่ 2 สร้างฐานข้อมูลรายบุคคลเฉพาะตัวแปรที่ก้าหนดในแบบจ้าลองในโปรแกรม
ส้าเร็จรูปเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิตแิละเศรษฐมิติต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษานี้มีข้อมูลและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี ้ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)   

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกเน้นการน้าเสนอเชิง
คุณภาพ โดยก้าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแล กยศ. 
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างมีตัวแปรที่มีผลต่อความยากจน
ของครวัเรอืนเน้นการน้าเสนอเชิงปริมาณโดยใช้เศรษฐมิต ิก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ จ้านวน 350 
คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data)  ได้แก่ 
2.1)  เอกสารค้าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559-

2561 
2.2)  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อมูลทางสถิติจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
 ขั นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การก้าหนดน้้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม  ใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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1)  ติดต่อประสานงานและขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล กยศ. ในแต่ละพ้ืนที ่  

2)  ติดต่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาตามแผนงานในการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนที่ได้ก้าหนดไว้   

3)  คัดเลือกอาจารย์ผู้ท้าหน้าที่ประสานงานแจกและทวงคืนแบบสอบถามในแต่ละพ้ืนที่ โดย
อธิบายและท้าความเข้าใจในประเด็นค้าถามต่าง ๆ 

4)  หลังจากรวบรวมแบบสอบถามได้ครบตามท่ีก้าหนดไว้ จึงคีย์ข้อมูลรายบุคคลลงในโปรแกรม
ส้าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป   

การด้าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน  (1 มีนาคม 2562 – 
1 พฤษภาคม 2562) ตั้งแต่ลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม และติดตามทวงคืนแบบสอบถามได้ตามขั้นต่้าที่
ก้าหนดไว้จนครบทุกคณะตามทีก่้าหนดไว้  

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์แบบจ้าลองการคัดกรองคนจน ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559-2561 ซึ่งได้เก็บไว้เป็นระบบอยู่แล้วในแฟ้ม
เอกสาร มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) ขออนุญาตโดยการท้าบันทึกข้อความขอยืมแฟ้มเอกสารใบค้าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2559-2561 โดยเลือกจากเลขระเบียนที่ก้าหนดด้วยการสุ่มอย่างมี
ระบบตามจ้านวนทีก่้าหนดไว้ 

2) ก้าหนดตัวแปรและคีย์ข้อมูลรายบุคคลจากรายการเอกสารใบค้าขอกู้ยืมเงิน เพ่ือสร้าง
ฐานข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
 

การจัดกระท าข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษานี้ แบ่งการน้าเสนอเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การก าหนดน  าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม 
 การศึกษาในส่วนที่ 1 เพ่ือก้าหนดน้้าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม 
โดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพ่ือศึกษา
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช้การเขียนบรรยายเนื้อหาเชื่อมโยงรูปแบบวิธีการ
คัดกรองผู้ให้กู้ยืมโดยวิธีปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่พบในอดีต 
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2) น้าแบบสอบถามชุดที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน (Explorer Factor Analysis) และการสกัดองค์ประกอบของตัวแปรที่มี
ผลต่อความยากจนของครัวเรือน โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 

 2.1) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัวโดยใช้สูตรเพียร์สันเพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง (r > 0.2) ตรวจสอบเมทริกสหสัมพันธ์ว่าเป็นเมท
ริกเอกภาพหรือไม่ โดยใช้ Barlett’ s test of sphericity ซึ่งเป็นการทดสอบค่าไคสแควร์ของดีเทอร์
มิแนนท์ของเมทริกสหสัมพันธ์ในโปรแกรม SPSS เพ่ือแสดงว่าข้อมูลเหมาะสมกับการวิเคราะห์ตัว
ประกอบ และใช้ดัชนี Kaiser-Myer-Olkin (KMO) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลว่ามีความเหมาะสมส้าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากค่า KMO 

 2.2) การสกัดตัวประกอบ เป็นการก้าหนดหรือหาว่าควรมีตัวประกอบที่ส้าคัญกี่ตัว โดยใช้
วิธีวิเคราะห์เนื้อหาตัวประกอบหลัก ซึ่งเขียนในรูปผลบวกเชิงเส้นของตัวแปรสังเกตในรูปตัวแปร
มาตรฐานทั้งหมด โดยที่ตัวแปรส่วนประกอบตัวแรกต้องอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้มาก
ที่สุด จากนั้นจึงสร้างตัวแปรส่วนที่เหลือตัวที่สองที่ไม่สัมพันธ์กับตัวแรก ให้อธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรสังเกตได้ที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดเรื่อย ๆ และเมื่อคิดรวมกันแล้วตัวแปรส่วนประกอบทุกตัวอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรเดิมได้ 100% 

 2.3) การหมุนแกน เพ่ือให้ตัวประกอบแต่ละตัวมีความชัดเจนและแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ในการอธิบายตัวแปรเดิม โดยหมุนแกนแบบออโธร์โกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ พิจารณาตัวประกอบตาม
เกณฑ์ โดยพิจารณาค่าไอเกนเท่ากับหรือมากกว่า 1 และมีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 
ตัวแปรขึ้นไป โดยในแต่ละตัวแปรมีค่าน้้าหนักตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ซ่ึงอธิบายความหมายได้ดี 

 2.4) น้าองค์ประกอบใหม่ที่ได้จากการลดตัวแปรก้าหนดเป็นตัวแปรใหม่เพ่ือค้านวณค่า
คะแนนปัจจัย (Factor Score) ไว้ใช้ในการค้านวณในแบบจ้าลองต่อไป 

3) น้าค่าไอเกนขององค์ประกอบหลักที่สกัดใหม่ก้าหนดเป็นสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแบบจ้าลอง
การให้คะแนนการให้กูย้ืมโดยใช้ค่าน้้าหนักตัวแปรใหมแ่ทนสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในแบบจ้าลอง 

4) พิจารณาและก้าหนดน้้าหนักของน้้าหนักองค์กอบของตัวแปรย่อยในองค์ประกอบหลักใน
แบบจ้าลอง  

5) สร้างแบบฟอร์มและข้ันตอนในการค้านวณคะแนนอย่างง่าย 
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ส่วนที่ 2  วิเคราะห์แบบจ าลองการคัดกรองคนจน  
 การศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดการลงทุนทางการศึกษาของครัวเรือน (Home Investments in 
Children) ของ Haveman & Wolf (1995) ซึ่งมองว่าทรัพยากรในครัวเรือน (รายได้ครัวเรือนต่อปี) 
เป็นตัวก้าหนดความส้าเร็จทางการศึกษาของบุตรหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรดเฉลี่ยสะสม) ซึ่ง
รายได้ครัวเรือนต่อปีเป็นผลรวมของรายได้ซึ่งเกิดจากค่าจ้างหรือเงินเดือนของพ่อและแม่ (ผู้ปกครอง) 
รวมกัน จึงอาศัยแบบจ้าลองมินเซอร์ (1974) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างในรูปล็อกการึทึมถูก
ก้าหนดโดยจ้านวนปีในการเรียน (ระดับการศึกษาของพ่อแม่) และจ้านวนปีในการท้างาน (อายุของพ่อ
แม่) ซึ่งใช้ประมาณค่าด้วยวิธีก้าลังสองน้อยที่สุด  ดังนั้นนอกจากจะใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้ว ยังจ้าเป็นต้องใช้ทฤษฎีทางเศรษฐมิติเพ่ือประมาณค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีประมาณค่า OLS  
    สมการทีช้่ในแบบจ าลอง OLS ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดจากเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนยื่นกู้ยืมเงิน 
กยศ. เป็นดัชนีที่คาดว่าสามารถสะท้อนความส้าเร็จทางการศึกษา (ความสามารถ) และรายได้ในอนาคต
ของเด็กได้ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาพ่อแม่ รายได้ครัวเรือน โครงสร้างครัวเรือน และการ
จัดสรรทรัพยากรของครัวเรือนตามกรอบแนวคิด Home Investments in Children (Haveman & 
Wolf, 1995) อธิบายด้วยสมการ (2) 
 Grad  = a0 + a1lnY + a2S +  a3Occ2 + a4Occ3 + a5Occ4 + a6Occ5 + a7Sta2  
                     + a8Sta2 + a9Sta3 + a10Sta4 + a11N + a12Fund 
 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ก้าหนดตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี้ 
ตัวแปรตาม คือ   Grad  หมายถึง  เกรดเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้ 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 ln Y หมายถึง  ล็อกการึทึมของรายไดบ้ิดาต่อปี 
 S หมายถึง  จ้านวนเฉลี่ยของจ้านวนปีที่เรียนของพ่อและแม่รวมกัน 
 Occ2   =  1   หมายถึง  อาชีพของพ่อที่รบัราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การ 
    ของรัฐ 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ  
 Occ3   =  1   หมายถึง  อาชีพพ่อที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
 Occ4   =  1   หมายถึง   อาชีพพ่อทีค่้าขาย 
           =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
 Occ5   =  1   หมายถึง   อาชีพพ่อทีร่ับจ้าง 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
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  (โดยใช้อาชีพพ่อที่เปน็เกษตรกร Occ1 เป็นฐาน) 
 Sta2    =  1   หมายถึง  หย่า 
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอื่น ๆ  
 Sta3    =  1   หมายถึง  แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอื่น ๆ  
 Sta4    =  1   หมายถึง  สถานภาพอ่ืน ๆ  
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอื่น ๆ  
  (โดยใช้สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน Sta1 เป็นฐาน) 
 N     หมายถึง  จ้านวนพี่น้องทั้งหมดที่ก้าลังศึกษาอยู่ 
 Fund   =  1  หมายถึง  เคยได้รับทุนการศึกษา 
           =  0   หมายถงึ  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 
หลังจากวิเคราะห์ด้วยสมการ ols จะทราบความสัมพันธ์ ขนาดและทิศทางของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัว
แปรตาม เพ่ือมาก้าหนดคะแนนแบ่งเป็นระดับชั้นของตัวแปรอิสระที่แสดงการกระจายของข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบการก้าหนดระดับคะแนนเพ่ือใช้แทนค่าตามน้้าหนักตัวแปรที่ได้ศึกษาในงานส่วนที่ 1 
ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความจ้าเป็นรวมถึงขาดแคลนจากมากไปน้อยตามล้าดับหรือ
สามารถแสดงขนาดความยากจนจากคะแนนรวมอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความส้าคัญกับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาในอนาคตด้วย   
 
  
 



 
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
 การศึกษา เรื่อง การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจในการคัดกรองนักศึกษายากจนให้ได้รับทุน

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ คือ 1) ศึกษาการก าหนดน  าหนักของ
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. ของสถาบันการศึกษา และ 2) วิเคราะห์
แบบจ าลองการคัดกรองคนจนที่จะได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมจาก กยศ. ของ
สถาบันการศึกษา  ซึ่งการศึกษานี เป็นกรณีศึกษาที่ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยแบ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี  
 
ส่วนที ่1 การก าหนดน  าหนกกขอหหลกกเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคกดกรอหผู้ให้กู้ยืม กยศ.  
 การก าหนดน  าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. เริ่มต้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั นจึงน าประเด็นตัวแปรที่ใช้ในการคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. เพ่ือ
ขอเข้ารับค าปรึกษาจาก ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
และคณะอนุกรรมการของ กยศ.) รวมทั งการสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทั งสองแห่งเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
คัดกรองคนยากจนให้ได้รับทุน กยศ. พบประเด็นน่าสนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

1) รูปแบบและขั นตอนการคัดกรองนักศึกษาให้กู้ยืม กยศ. ในแต่ละคณะยังมีขั นตอนที่
แตกต่างกันในสาระส าคัญ ซึ่งน่าจะมีผลต่อมาตรฐานในการก าหนดเงื่อนไขของเกณฑ์ที่ใช้
ของมหาวิทยาลัย ดังนั นจึงเสนอให้แต่งตั งคณะกรรมการตัวแทนคณะพิจารณาร่วมกันใน
ภาพรวมก่อนอนุมัติเงินกู้รายใหม่ 

2) เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองควรก าหนดและให้น  าหนักตามความจ าเป็นและมีมีมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้ช่วยพิจารณาในเบื องต้นและควรระบุความจ าเป็นใน
การกู้ยืม กยศ. ที่สามารถน าไปจัดล าดับความยากจนได ้

3) เกณฑ์ที่ กยศ. ก าหนดมานั นเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างหยาบในการคัดเลือกคนจน ท าให้ที่ผ่าน
มาหลายปี นักศึกษาที่กู้ กยศ. อาจจะไม่ได้ยากจนหรือมีความจ าเป็นมากพอ แต่มี
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื องต้น จึงต้องการกู้ กยศ. ประกอบกับอาจจะมีความเข้าใจผิดว่ากู้
แล้วไม่ต้องใช้คืน หรือไม่ต้องรีบร้อนในการคืนเงิน  
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4) สถาบันการศึกษาเอกชนได้ใช้กลยุทธ์การให้กู้ยืม กยศ. เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอัตราผู้เรียน
ในสถาบัน ดังนั นหลักเกณฑ์ที่ให้กู้และขั นตอนจึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทุนก าหนดเท่านั น 
มิได้มีการพิจารณาคัดเลือกตามความจ าเป็นและยากจนจริงๆ 

5) มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการกู้ยืม  
กยศ. ก่อนที่จะอนุมัติเงินและค่าใช้จ่ายรายเดือน ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในอนาคต และ
มหาวิทยาลัยควรติดตามประเมินผลบัณฑิตในอัตราการใช้คืนเงินกู้ครบก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร เพราะในอนาคตการก าหนดวงเงินกู้ กยศ. อาจจะเพ่ิมหรือลดลงตามอัตราการใช้
คืนเงินกู้ของแต่ละสถาบัน ซึ่งมีแนวโน้มลดลง ดังนั นการจัดล าดับความจ า เป็นของความ
ยากจน คือ สิ่งที่คณะกรรมการจะต้องมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการชี แจง 

6) ผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับ กยศ. ในแต่ละสถาบันการศึกษา เริ่มจะมีการวิจัยในประเด็นปัญหาที่
กองทุนต้องการข้อมูลและมหาวิทยาลัยต้องการแก้ปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่ดูแลงาน
ด้านนี มายาวนาน จึงสามารถบอกตัวแปรที่เป็นเงื่อนไขของความยากจนและความจ าเป็น
ของนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี วัดที่ชัดเจนนอกเหนือจากรายได้ซึ่ง กยศ. ใช้เป็นเกณฑ์หลักที
ส าคัญ  

 
 นอกจากนี  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองคนยากจนโดยก าหนดค าถามเป็นเงื่อนไข
ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องกับ กยศ. และสร้างเครื่องมือเป็น
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิดเครดิตการให้คะแนนสินเชื่อของสถาบัน
การเงินในการพิจารณาประยุกต์ในการศึกษานี  น ามาซึ่งการสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อคิดเห็นในการให้น  าหนักตัวแปรในการคัดกรองคนจน 
โดยมผีลการศึกษา ดังนี  
 
1.1 ข้อมูลทก่วไป 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ทั่วไป จ านวน 225 คน  
ของทั งสองมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 
125 คน และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 100 คน ซึ่งสังกัดตามคณะ
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 3 
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ตาราหท่ี 3 จ านวนและร้อยละของอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามของทั งสองมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลกยเทคโนโลยีราชมหคลรกตนโกสินทร์ มหาวิทยาลกยเทคโนโลยีราชมหคลล้านนา 
คณะ จ านวน ร้อยละ คณะ จ านวน ร้อยละ 

บริหารธุรกิจ 41 32.8 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 29 
ศิลปศาสตร์ 22 17.6 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
55 55 

วิทยาลัยเพาะช่าง 62 49.6 วิศวกรรมศาสตร์ 16 16 
รวม 125 100 รวม 100 100 

 
 เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีต้นสังกัดจากคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 41 คน คณะศิลปะศาสตร์ 
จ านวน 22 คน  และจากวิทยาลัยเพาะช่าง ซึ่งประกอบด้วยหลายสาขาวิชาอีก จ านวน 62  ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการท างานเป็นอาจารย์โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 14 ปี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจารย์มี
ประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน (ภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 2)  ขณะที่กลุ่มตัวอย่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา ซ่ึงมีต้นสังกัด
จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จ านวน 29 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
จ านวน 55 คน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 16 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว มีประสบการณ์ใน
การท างานเป็นอาจารย์โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 15.6 ปี และมีจ านวนอาจารย์มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 10 ปี ในจ านวนที่เท่า ๆ กัน (ภาพที่ 2 และตารางที่ 3 เช่นเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์) และเมื่อพิจารณาการกระจายของ
ข้อมูลประสบการณ์การท างานของทั งสองกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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ภาพที ่5 แผนภูมิแท่งการกระจายข้อมูลของตัวแปรประสบการณ์ในการท างานของอาจารย์ 

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                                             
 

ตาราหท่ี 4 การกระจายข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์ของตัวแปรประสบการณ์ในการท างานของอาจารย์          
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

 

N Valid 125 

Missing 0 

Mean 14.11 

Median 10.00 

Mode 3 

Std. Deviation 11.154 

Percentiles 10 2.00 

25 4.00 

50 10.00 

75 22.00 

90 32.00 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแท่งการกระจายข้อมลูของตัวแปรประสบการณ์ในการท างานของอาจารย์ 

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ตาราหท่ี 5 การกระจายข้อมูลเปอร์เซ็นไทล์ของตัวแปรประสบการณ์ในการท างานของอาจารย์          
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

N Valid 100 

Missing 0 

Mean 15.56 

Median 10.00 

Mode 6 

Std. Deviation 11.062 

Percentiles 10 5.00 

25 6.00 

50 10.00 

75 24.00 

90 34.90 
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1.2  ระดกบน  าหนกกที่อาจารย์พิจาณาให้กู้ยืมเหิน กยศ. แก่นกกศึกษา 
 ผลการศึกษาในส่วนนี ผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นของอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
สมมติให้อาจารย์อยู่ในฐานะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองนักศึกษาให้ได้รับทุน กยศ. โดยก าหนดเงื่อนไขและ
สร้างตัวแปรต่าง ๆ เพ่ือให้อาจารย์ให้น  าหนักความส าคัญและความจ าเป็นที่มีต่อการกู้ยืมเงิน ซึ่งแบ่ง
น  าหนักเป็น 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยมีโจทย์ค าถามว่า “จาก
ประสบการณ์และทัศนคติส่วนตัวของอาจารย์ ท่านคิดว่าเงื่อนไข สถานการณ์ หรือลักษณะใดของ
นักศึกษาทีจ่ะมีน ้าหนัก ซึ่งแสดงถึงครอบครัวมีฐานะยากจนหรือสมควรให้กู้ยืม กยศ.”   
 ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) การให้น  าหนักในเงื่อนไขการคัดกรองนักศึกษายากจน  
2) การสกัดปัจจัยที่ส าคัญในการคัดกรองนักศึกษายากจน และ 3) ก าหนดคะแนนและแบบจ าลองใน
การคัดกรองคนยากจน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี  

1) การให้น  าหนักในเงือ่นไขการกรองนักศึกษายากจน แบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยตัว 
นักศึกษา และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง)  โดยมีค่าเฉลี่ย
น  าหนักในแต่ละตัวแปรเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังนี  
 

ตาราหท่ี 6 สถิติพรรณนาระดับน  าหนักในการคัดกรองนักศึกษายากจน 

เหื่อนไข (ตกวแปร) 
ความหมาย  ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยหเบน
มาตรฐาน 

นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั งใจเรียน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากที่สุด 4.22 .678 

นักศึกษาเคยท ากิจกรรมจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดีต่อสังคม มาก 4.17 .745 

ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน มาก 4.05 .965 

บิดาหรือมารดามีอาชีพเกษตรกร มาก 4.05 1.207 

บิดาหรือมารดามีอาชีพรับจ้าง (รายได้ไม่แน่นอน) มาก 4.03 1.069 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษาประถมศึกษา มาก 3.77 1.257 

นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน มาก 3.75 .960 

ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ มาก 3.73 1.039 

นักศึกษามีโทรศัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน มาก 3.66 1.265 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) อยู่ด้วยกัน มาก 3.65 .980 

พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่รวมกันมากกว่า 2 คน มาก 3.64 .921 

ครัวเรือนมีบ้านเป็นของตนเอง  มาก 3.61 1.059 
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ตาราหท่ี 6 (ต่อ) 

เหื่อนไข (ตกวแปร) 
ความหมาย  ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยหเบน
มาตรฐาน 

บิดาหรือมารดามีอายุระหว่าง 40-50 ปี มาก 3.60 1.048 

ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด มาก 3.57 .909 

บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายหายเร่/แผงลอย/เช่าร้าน มาก 3.54 .935 

บิดาหรือมารดาเช่าที่ดินท ามาหากินทางเกษตรกรรม มาก 3.54 1.130 

นักศึกษามีภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ต่างจังหวัด มาก 3.51 .987 

บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว มาก 3.49 1.408 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดาไม่เกิน 2 คน มาก 3.48 .902 

ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มาก 3.47 1.336 

บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย มาก 3.41 1.170 

นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 ปานกลาง 3.40 .829 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษามัธยมศึกษา ปานกลาง 3.28 .849 

บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี ปานกลาง 3.26 1.101 

ครัวเรือนมีหนี ค้างช าระสถาบันการเงินมากกว่า 200,000 บาท ปานกลาง 3.19 1.257 

นักศึกษาเป็นบุตรคนโต ปานกลาง 3.18 .844 

นักศึกษาท างานนอกเวลาเพ่ือหารายได้มาก่อน ปานกลาง 3.14 1.170 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดามากกว่า 2 คน ปานกลาง 3.11 1.076 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) หม้าย/หย่าร้าง ปานกลาง 3.08 .981 

ครัวเรือนเช่าบ้านอยู่และไม่มีเป็นของตนเอง ปานกลาง 3.02 1.191 

ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ปานกลาง 3.02 1.620 

นักศึกษามีบิดาหรือมารดาเพียงล าพัง ปานกลาง 3.00 1.246 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา(ผู้ปกครอง) แยกกันอยู่ตามอาชีพ ปานกลาง 2.97 .968 

นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อื่นมาก่อน ปานกลาง 2.96 1.141 

บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้าน ปานกลาง 2.84 .810 

บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ปานกลาง 2.79 1.398 
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ตาราหที่ 6 (ต่อ) 

เหื่อนไข (ตกวแปร) 
ความหมาย  ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยหเบน
มาตรฐาน 

บิดาหรือมารดามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ปานกลาง 2.62 .868 

ครัวเรือนมีหนี นอกระบบมากกว่า 100,000 บาท ปานกลาง 2.78 1.269 

บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี ปานกลาง 2.67 .901 

ครอบครัวเคยล้มละลาย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต น้อย 2.52 1.706 

นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน น้อย 2.44 1.224 

บิดาหรือมารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน น้อย 2.36 1.538 

ไม่มีสถานภาพสมรส (โสด/ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่) น้อย 2.33 1.047 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญาตรี น้อย 2.30 .859 

บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะทาวเฮ้าส์ น้อย 2.15 1.100 

บ้านทีอ่ยู่อาศัยเป็นลักษณะแฟลต/คอนโดมิเนียม น้อย 2.08 1.207 

นักศึกษามีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือมีอาการพิการ น้อย 2.08 1.440 

ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล น้อย 2.07 1.086 

นักศึกษาอยู่ระหว่างดัดฟันหรือเคยศัลยกรรมอวัยวะต่าง ๆ  น้อย 1.96 .930 

บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ น้อยที่สุด 1.79 .994 

นักศึกษาเคยเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน น้อยที่สุด 1.72 .995 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด 1.68 .884 

    

 
หมายเหตุ : เกณฑค์่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ คือ 1.00-1.80 คือ น้อยที่สุด  1.81-2.60 คือ น้อย  
2.61-3.40 คือ ปานกลาง  3.41-4.20 คือ มาก และ 4.21-5.00 คือ มากท่ีสุด 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควรเลือกนักศึกษาที่คุณสมบัติเฉพาะตัวเป็นเด็ก
ดีและตั งใจเรียน อีกทั งมีประวัติเคยท าจิตอาสาที่ผ่านมา เป็นตัวแปรที่ให้น  าหนักเฉลี่ยสูงสุดและ
รองลงมาให้การพิจารณาให้กู้ยืม กยศ. คือ ค่าเฉลี่ย 4.22 และ 4.17 ตามล าดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนไม่มาก
นัก แสดงถึงความคิดเห็นค่อนข้างสอดคล้องไม่แตกต่างกันมาก ขณะที่ให้น  าหนักน้อยที่สุดกับนักศึกษาที่



44 
 

บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ เคยศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมา
ก่อน และบิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
 

2) การสกัดปัจจัยที่ส าคัญในการคัดกรองนักศึกษายากจนโดยใช้สถิติองค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 การศึกษานี มุ่งหวังสกัดตัวแปรให้ลดลง โดยการค านวณค่าความแปรปรวน-ค่าความแปรปรวน
ร่วมขนาด 54x54 และเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Explorer factor analysis) พบว่า เป็นตามเกณฑ์และข้อมูลมีความเหมาะสมในการใช้วิธีดังกล่าว ซึ่ง
พิจารณาจากค่า KMO เท่ากับ 0.911 (ตารางที่ 7) ต่อจากนั นวิเคราะห์องค์กอบโดยวิธีประกอบหลักและ
หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดว่าตัวกอบที่
ส าคัญนั นต้องมีค่าไอเกินเท่ากับหรือมากกว่า 1  โดยแต่ละตัวแปรจะต้องมีน  าหนักองค์ประกอบตั งแต่ 
0.4 ขึ นไป ถ้าต่ ากว่า 0.4 จะตัดตัวแปรนั นออกจากการพิจารณาในแบบจ าลอง เพราะถือว่ามีน  าหนัก
น้อยหรือให้คะแนนน้อย และการศึกษานี ได้ก าหนดปัจจัยไว้ที่ 2 ปัจจัย คือ สถานภาพผู้กู้ยืม และ
สถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทั งนี เพ่ือสกัดตัวแปรหรือเงื่อนไขที่มีน  าหนักน้อยออกจาก
การพิจารณาในแบบจ าลอง 
 

ตาราหที่ 7 KMO and Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.911 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 11052.193 

Df 1431 

Sig. .000 
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ตาราหท่ี 8 Communalities หลังสกัดปัจจัยแล้ว 

variable Initial Extraction 

บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 1.000 .709 

นักศึกษาเคยเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน 1.000 .605 

บิดาหรือมารดามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 1.000 .313 

นักศึกษามีโทรศัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน 1.000 .522 

บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้าน 1.000 .103 

นักศึกษาอยู่ระหว่างดัดฟันหรือเคยศัลยกรรมอวัยวะต่าง ๆ  1.000 .163 

บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายหายเร่/แผงลอย/เช่าร้าน 1.000 .570 

นักศึกษาเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัย 1.000 .577 

บิดาหรือมารดามีอาชีพรับจ้าง (รายได้ไม่แน่นอน) 1.000 .525 

นักศึกษามีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือมีอาการพิการ 1.000 .658 

บิดาหรือมารดามีอาชีพเกษตรกร 1.000 .626 

บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย 1.000 .517 

บิดาหรือมารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน 1.000 .826 

บิดาหรือมารดาเช่าที่ดินท ามาหากินทางเกษตรกรรม 1.000 .449 

ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 1.000 .429 

ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 1.000 .287 

นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 1.000 .296 

บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี 1.000 .193 

ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน 1.000 .397 

ครัวเรือนมีบ้านเป็นของตนเอง  1.000 .667 

ครัวเรือนเช่าบ้านอยู่และไม่มีเป็นของตนเอง 1.000 .614 

บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว 1.000 .581 

บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะทาวเฮ้าส์ 1.000 .522 

บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะแฟลต/คอนโดมิเนียม 1.000 .691 

ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 1.000 .642 
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ตาราหท่ี 8 (ต่อ) 

variable Initial Extraction 

ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด 1.000 .225 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) อยู่ด้วยกัน 1.000 .708 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) หม้าย/หย่าร้าง 1.000 .502 

นักศึกษามีภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ต่างจังหวัด 1.000 .049 

บิดาหรือมารดามีอายุระหว่าง 40-50 ปี 1.000 .526 

สถานภาพสมรสของบิดามารดา(ผู้ปกครอง) แยกกันอยู่ตามอาชีพ 1.000 .462 

ไม่มีสถานภาพสมรส (โสด/ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่) 1.000 .496 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดาไม่เกิน 2 คน 1.000 .451 

พ่ีน้องร่วมบิดามารดามากกว่า 2 คน 1.000 .423 

พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่รวมกันมากกว่า 2 คน 1.000 .268 

นักศึกษาเป็นบุตรคนโต 1.000 .276 

นักศึกษามีบิดาหรือมารดาเพียงล าพัง 1.000 .497 

ครัวเรือนมีหนี ค้างช าระสถาบันการเงินมากกว่า 200,000 บาท 1.000 .481 

ครัวเรือนมีหนี นอกระบบมากกว่า 100,000 บาท 1.000 .718 

ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ 1.000 .395 

นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน 1.000 .470 

บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี 1.000 .208 

ครอบครัวมีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 1.000 .894 

ครอบครัวเคยล้มละลาย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต 1.000 .865 

นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน 1.000 .376 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษาประถมศึกษา 1.000 .643 

นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อื่นมาก่อน 1.000 .328 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษามัธยมศึกษา 1.000 .468 

นักศึกษาท างานนอกเวลาเพ่ือหารายได้มาก่อน 1.000 .513 

บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญาตรี 1.000 .335 
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ตาราหท่ี 8 (ต่อ) 

variable Initial Extraction 

นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั งใจเรียน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
บิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

1.000 
1.000 

.852 

.499 

นักศึกษาเคยท ากิจกรรมจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดีต่อสังคม 1.000 .850 

บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ 1.000 .422 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
ผู้วิจัยใช้วิธีการดังกล่าวเพ่ือสกัดปัจจัยที่ไม่น่ามีผลต่อการพิจารณาคัดกรองนักศึกษายากจนออก

จากแบบจ าลองหรือให้น  าหนักคะแนนน้อยตามน  าหนักความส าคัญของแนวคิดการให้คะแนนสินเชื่อ 
โดยใช้เกณฑ์ communalities < 0.4 (ใช้สีระบายไว้ในตัวแปรดังกล่าว) สรุปได้ว่าจากการพิจารณา
น  าหนักของตัวแปรในตารางที่ 8 พบว่าน  าหนักในประเด็นต่อไปนี จะน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือกล่าว
ว่าควรที่จะให้คะแนนน้อยหรือตัดออกไปจากการพิจารณาคัดกรองความยากจน ซึ่งอาจารย์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าไม่น่าจะมีน  าหนักเพียงพอในการก าหนดว่าครัวเรือนยากจน ประกอบด้วยตัวแปรเหล่านี  
ไดแ้ก่ 1) ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน  2)นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 
3) บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี 4) ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน  5) ครัวเรือนมี
ภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด 6) นักศึกษามีภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ต่างจังหวัด  7) พ่ีน้องที่ก าลัง
ศึกษาอยู่รวมกันมากกว่า 2 คน  8) นักศึกษาเป็นบุตรคนโต  9) ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือน
มากกว่ารายได้  10) บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี  11) นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน  
12) นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อ่ืนมาก่อน และ 13) บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญา
ตรี   

จากข้อมูลในตารางที่ 8 ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นต่อไปนี ว่า
อาจารย์ที่ปรึกษามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค าถามต่อไปนี  และสมควรตัดประเด็นค าถามต่อไปนี 
ออกจากเครื่องมือคัดกรองความยากจนและแบบจ าลองที่จะสร้างขึ นหรือไม ่

1) ครัวเรือนมีรายได้แน่นอนหรือไม ่
2) ครัวเรือนและนักศึกษามีภูมิล าเนาในต่างจังหวัด 
3) ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ 
4) นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน 
ผลการสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 10 คน พบว่า  
1) ครัวเรือนมีรายได้แน่นอนหรือไม่ ไม่สามารถชี วัดความยากจนได้ โดยเฉพาะบิดามารดาที่มี

อาชีพค้าขายหรือเกษตรกร จึงเห็นควรตัดค าถามดังกล่าวออกจากแบบสอบถาม 
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2) ครัวเรือนและนักศึกษามีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑลหรือ ต่างจังหวัดก็ไม่น่าจะมีผล
ต่อความยากจนที่แตกต่างกันของครัวเรือนในภาพรวม จึงเห็นควรตัดประเด็นค าถามดังกล่าวออกจาก
แบบสอบถาม 

3) ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ ก็ไม่ใช่ค าถามที่จะวัดความยากจน 
เพราะครัวเรือนอาจจะมีฐานะร่ ารวยก็ได้จากทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากการลงทุนทาง
การเงินท าให้มรีายจ่ายสูงกว่ารายได้ (หนี สิน) เห็นควรให้น าค าถามนี ออกจากแบบสอบถาม 

4) ประวัติการกู้ยืม กยศ. ในอดีต อาจจะคัดกรองได้ว่าผ่านการตรวจสอบมาระดับหนึ่ง แต่ถ้า
น ามาใช้คัดกรองจะเป็นอุปสรรคและลดโอกาสให้กับผู้กู้ยืมรายใหม่มีโอกาสน้อยลง จึงควรตัดค าถาม
ดังกล่าวออกจากแบบสอบถาม 

หลังจากผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นดังกล่าวน ามา
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 9 เพ่ือใช้ก าหนดคะแนนในแบบจ าลองต่อไป 

ตาราหที่ 9 ค่าไอเกน ร้อยละความแปรปรวน และร้อยละสมของความแปรปรวนในแต่ละ
องค์ประกอบของน  าหนักท่ีพิจารณาให้กู้ยมื กยศ. 

อหค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละขอห 
ความแปรปรวน 

ร้อยละสะสมขอห 
ความแปรปรวนร่วม 

1 16.731 30.984 30.984 
2 8.772 16.244 47.228 

 
จากตารางที่ 9 แสดงองค์ประกอบส าคัญ 2 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเกน

เท่ากับ 16.731 มีค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 30.984 ตัวประกอบที่ 2 ม ีค่าไอเกนเท่ากับ 8.772 มี
ค่าร้อยละความแปรปรวนเท่ากับ 16.244  ก่อนหน้าระบุ 2 องค์ประกอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทดลองใช้
มากกว่า 2 องค์ประกอบแต่มิได้มีความหมายในการอธิบายทางทฤษฎี จึงเลือกเพียง 2 องค์ประกอบ
ดังกล่าวที่จะมีความเหมาะสมมากที่สุด ต่อจากนั นจึงแสดงน  าหนักองค์ประอบที่เหมาะสมของแต่ละตัว
แปรในการถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน โดยองค์ประกอบที่ 1 มีความส าคัญมากท่ีสุด 
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ตาราหท่ี 10 อหค์ประกอบท่ี 1 สถานภาพครอบครกวด้านเศรษฐกิจและสกหคม 
 

ตกวแปร สถานภาพครอบครกวด้านเศรษฐกิจและสกหคม น  าหนกกอหค์ประกอบ 
ด้านเศรษฐกิจ  

1 ครอบครัวมีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 0.942 
2 ครอบครัวล้มละลาย/ภัยพิบัต/ิอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต 0.923 
3 บิดาหรือมารดาว่างงาน/ม ีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน 0.903 
4 ครัวเรือนมีหนี นอกระบบมากกว่า 100,000 บาท 0.844 
5 ครัวเรือนเช่าบ้านอยู่และไม่มีเป็นของตนเอง 0.742 
6 ครัวเรือนมีบ้านเป็นของตนเอง -0.667 
7 ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 0.650 
8 ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน 0.615 
9 บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย -0.588 
10 ครัวเรือนมีหนี ค้างช าระกับสถาบันการเงินมากกว่า 200,000 บาท 0.502 
11 ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ 0.588 
12 ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 0.467 

ด ้านสกหคม 
1 นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั งใจเรียน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.923 
2 นักศึกษาเคยท ากิจกรรมจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดีต่อสังคม 0.894 
3 ลักษณะบ้าน (แฟลต/คอนโดมิเนียม) 0.829 
4 บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 0.822 
5 ครอบครัวมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 0.801 
6 บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายหาบเร่/แผงลอย/เช่าร้าน 0.755 
7 ลักษณะบ้าน (ทาวเฮ้าส์) 0.721 
8 บิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี -0.705 
9 นักศึกษาไม่มีสถานภาพสมรส (โสด/ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่) 0.693 
10 บิดาหรือมารดามีอาชีพรับจ้าง (รายได้ไม่แน่นอน) 0.679 
11 ลักษณะบ้าน (บ้านเดี่ยว) -0.673 
12 บิดาหรือมารดาเช่าที่ดินท ากิตทางเกษตรกรรม 0.669 
13 บิดาหรือมารดามีอาชีพเกษตรกร 0.659 
14 บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ -0.650 
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ตาราหท่ี 10 (ต่อ) 
 

ตกวแปร สถานภาพครอบครกวด้านเศรษฐกิจและสกหคม น  าหนกกอหค์ประกอบ 
ด้านสกหคม 

15 สถานภาพสมรสของบิดามารดาอยู่ด้วยกัน -0.646 
16 บิดาหรือมารดาจบการศึกษาประถมศึกษา 0.613 
17 สถานภาพสมรสของบิดามารดาแยกกันอยู่ตามอาชีพ 0.600 
18 บิดาหรือมารดาจบการศึกษามัธยมศึกษา 0.582 
19 พ่ีน้องร่วมบิดามารดามากกว่า 2 คน 0.553 
20 บิดาหรือมารดามีอายุระหว่าง 40-50 ปี 0.537 
21 สถานภาพสมรสของบิดามารดาเป็นหม้าย/หย่าร้าง 0.535 
22 บิดาหรือมารดามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 0.527 
23 บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญาตรี -0.525 
24 พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่ร่วมกันมากกว่า 2 คน 0.512 
25 พ่ีน้องร่วมบิดามารดาไม่เกิน 2 คน -0.493 
26 บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี 0.456 
27 ครัวเรือนมีภูมิล้าเนาอยู่ในต่างจังหวัด 0.440 
28 บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี 0.411 
29 บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้าน 0.317 

 
ตารางที่ 10 ก าหนดน  าหนักขององค์ประกอบที่ 1 โดยใช้เกณฑ์น  าหนักองค์ประกอบมากกว่า 

0.40 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั งบวกและลบแล้วจึงน าน  าหนักองค์ประกอบดังกล่าวไปก าหนดเป็นน  าหนักใน
แบบจ าลองต่อไป และตัดค าถามด้านเศรษฐกิจในประเด็นค าถามเกี่ยวกับ ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอน
ในแต่ละเดือนกับครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้ ส่วนด้านสังคมตัดประเด็นค าถาม
เกี่ยวกับภูมิล าเนาของครัวเรือนและนักศึกษา  ส าหรับประเด็นหรือเงื่อนไขที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการให้กู้ยืม กยศ. คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ นโดยไม่คาดคิดและมีผลต่อฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ได้แก่ 1) ครอบครัวมีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 2) 
ครอบครัวล้มละลาย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต และ 3) บิดาหรือมารดาว่างงาน/ม ีเหตุให้ออก
จากงานอย่างกระทันหัน ส่วนด้านสังคมให้น  าหนักความยากจนไปที่ความประพฤติดี ตั งใจเรียน มีความ
รับผิดชอบ และมีประวัติเคยท าจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ ส าคัญมากที่สุด  
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ตาราหท่ี 11 อหค์ประกอบที่ 2 สถานภาพนกกศึกษา 

 
ตกวแปร สถานภาพนกกศึกษา น  าหนกกอหค์ประกอบ 

ด้านเศรษฐกิจ 
1 นักศึกษามีโทรศัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เนตรายเดือน -0.717 
2 นักศึกษาท างานนอกสถานที่เพ่ือหารายได้มาก่อน 0.701 
3 นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษา 0.649 
4 นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อ่ืนมาก่อน 0.569 

ด้านสกหคม 
1 นักศึกษามีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือมีอาการพิการ 0.798 
2 นักศึกษาเคยเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน 0.755 
3 นักศึกษาเป็นนักกีฬาให้มหาวิทยาลัย 0.732 
4 นักศึกษามีบิดาหรือมารดาเพียงล าพัง 0.704 
5 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 0.544 
6 นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน 0.532 
7 นักศึกษาเป็นบุตรคนโต 0.484 
8 นักศึกษาเคยท าจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดี 0.465 
9 นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั งใจเรียน และรบัผิดชอบต่อหน้าที่ 0.412 

 
 ตารางที่ 11  ก าหนดน  าหนักขององค์ประกอบที่ 2 โดยใช้เกณฑ์น  าหนักองค์ประกอบมากกว่า 
0.40 ซึ่งมีความสัมพันธ์ทั งบวกและลบแล้วจึงน าน  าหนักองค์ประกอบดังกล่าวไปก าหนดเป็นน  าหนักใน
แบบจ าลองต่อไป และตัดค าถามประวัติการกู้ยืม กยศ. ล าดับบุตรคนโต ประวัติการท าจิตอาสาในอดีต 
และพฤติกรรมในการเรียน ส่วนองค์ประกอบของสถานภาพนักศึกษาที่อาจารย์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการให้กู้ยืม กยศ. คือ การมีโทรศัพท์มือถือราคาแพง ๆ เช่น ไอโฟน และ
อินเทอร์เน็ตใช้รายเดือน จึงไม่สมควรให้กู้ยืม กยศ. อย่างยิ่ง นอกจากนั นถ้านักศึกษาช่วยเหลือตัวเอง
โดยหางานท าระหว่างที่เรียนแสดงถึงความมานะ พยายาม ต่อสู้ชีวิตในอดีตที่ผ่านมา จึงสมควรได้รับ
เงินกู้ กยศ. ดังกล่าวและคาดว่าจะใช้คืนในภายหลังได้ครบอย่างแน่นอน 
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3. ก าหนดคะแนนและแบบจ าลอหในการคกดกรอหคนยากจน  
การน าเสนอตัวแปรในการศึกษานี ได้คัดเลือกตัวแปรจากการสกัดปัจจัยให้ลดลง และใช้ค่าการ

ให้น  าหนักขององค์ประกอบ (factor loading) ที่ได้มาตามตารางที่ 10 และ 11 ก าหนดเป็นน  าหนักของ
ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ส่วนล าดับการให้คะแนนก าหนดของแต่ละตัวแปรจะใช้ตัวเลขเริ่มจาก
ศูนยเ์ป็นต้นไปแล้วแต่ละตัวแปรมีกี่ทางเลือก โดยคะแนนจะเพ่ิมทีละหนึ่งตามความสัมพันธ์ของน  าหนัก
องค์ประกอบ โดยที่ตัวแปร X1-X36 เป็นตัวแปรสถานภาพครอบครัวในองค์ประกอบที่ 1 ส่วน X37-X48

เป็นตัวแปรสถานภาพนักศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 
ตาราหที่ 12 แบบฟอร์มการให้คะแนนตัวแปรในองค์ประกอบที่ 1 สถานภาพครอบครัวด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 
 

ตกวแปร น  าหนกก 
ตกวแปร (Wi) 

ใช่ = 1 คะแนน 
ไม่ใช่ = 0 คะแนน 

X1.บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม 0.82  
X2.บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี 0.41  
X3.บิดาหรือมารดามีอายุระหว่าง 40-50 ปี 0.53  
X4.บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี 0.46  
X5.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาประถมศึกษา 0.61  
X6.บิดาหรือมารดาจบการศึกษามัธยมศึกษา 0.58  
X7.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญาตรี -0.53  
X8.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี -0.71  
X9.บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ -0.65  
X10.บดิาหรือมารดามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 0.53  
X11.บดิาหรือมารดามีอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้าน 0.32  
X12.บดิาหรือมารดามีอาชีพค้าขายหายเร่/แผงลอย/เช่าร้าน 0.76  
X13.บดิาหรือมารดามีอาชีพรับจ้าง (รายได้ไม่แน่นอน) 0.68  
X14.บดิาหรือมารดามีอาชีพเกษตรกร 0.66  
X15.บดิาหรือมารดาเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย -0.59  
X16.บิดาหรือมารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน 0.90  
X17.บิดาหรือมารดาเช่าที่ดินท ามาหากินทางเกษตรกรรม 0.67  
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ตาราหท่ี 12 (ต่อ) 
 

ตกวแปร น  าหนกก 
ตกวแปร(Wi) 

ใช่ = 1 คะแนน 
ไม่ใช่ = 0 คะแนน 

X18.ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 0.65  
X19.ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 0.47  
X20.ครัวเรือนมีบ้านเป็นของตนเอง  -0.67  
X21.ครัวเรือนเช่าบ้านอยู่และไม่มีเป็นของตนเอง 0.74  
X22.บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว -0.67  
X23.บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะทาวเฮ้าส์ 0.72  
X24.บ้านทีอ่ยู่อาศัยเป็นลักษณะแฟลต/คอนโดมิเนียม 0.83  
X25.สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) อยู่ด้วยกัน -0.65  
X26.สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) หม้าย/หย่าร้าง 0.54  
X27.สถานภาพสมรสของบิดามารดา(ผู้ปกครอง) แยกกันอยู่ตามอาชีพ 0.60  
X28.บิดามารดาไม่มีสถานภาพสมรส (โสด/ไม่ได้ใช้ชีวิตคู่) 0.69  
X29.พ่ีน้องร่วมบิดามารดาไม่เกิน 2 คน -0.49  
X30.พ่ีน้องร่วมบิดามารดามากกว่า 2 คน 0.55  
X31.พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่รวมกันมากกว่า 2 คน 0.51  
X32.ครัวเรือนมีหนี ค้างช าระสถาบันการเงินมากกว่า 200,000 บาท 0.50  
X33.ครัวเรือนมีหนี นอกระบบมากกว่า 100,000 บาท 0.84  
X34.ครอบครวัมีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ 0.94  
X35.ครอบครัวเคยล้มละลาย/ภัยพิบัต/ิอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต 0.92  
 
หมายเหตุ : ตัวแปร Xi ถ้าตอบใช่ แทนค่าด้วย 1 แล้วคูณด้วยน  าหนักตัวแปรนั น แต่ถ้าตอบไม่ใช่ จะเป็น
ศูนย์ แล้วจึงหาผลรวมทั งหมด  โดยก าหนดให้ S1  เป็นคะแนนเครดิตขององค์ประกอบที่ 1  
                   สูตรว่า S1 = W1X1 + W2X2 + …+ WiXi   
S1 = 0.82X1 + 0.41X2 + 0.53X3 + 0.46X4 + 0.61 X5 + 0.58 X6 - 0.53 X7 - 0.71 X8 - 0.65X9 +   
       0.53X10 + 0.32 X11 + 0.76 X12 + 0.68 X13 + 0.66 X14 - 0.59X15 + 0.90 X16 + 0.67X17 +  
       0.65X18 + 0.47 X19 - 0.67 X20 + 0.74 X21 - 0.67 X22 + 0.72X23 + 0.83 X24 - 0.65X25 +  
       0.54X26 + 0.60X27 + 0.69X28  - 0.49X29 + 0.55X30 + 0.51 X31  + 0.50 X32 + 0.84 X33 +  
       0.94X34  + 0.92X35  
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ตาราหท่ี 13 แบบฟอร์มการให้คะแนนตัวแปรในองค์ประกอบที่ 2 สถานภาพนักศึกษา 
 

ตกวแปร น  าหนกก 
ตกวแปร 

ใช่ = 1 คะแนน 
ไม่ใช่ = 0 คะแนน 

X36.นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 0.54  
X37.นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน 0.65  
X38.นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อ่ืนมาก่อน 0.57  
X39.นักศึกษาท างานนอกเวลาเพ่ือหารายได้มาก่อน 0.70  
X40.นักศึกษามีบิดาหรือมารดาเพียงล าพัง 0.70  
X41.นักศึกษาเป็นบุตรคนโต 0.48  
X42.นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั งใจเรียน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.41  
X43.นักศึกษาเคยท ากิจกรรมจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดีต่อสังคม 0.47  
X44.นักศึกษาเคยเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน 0.76  
X45.นักศึกษามีโทรศัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน -0.72  
X46.นักศึกษาเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัย 0.73  
X47.นักศึกษามีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือมีอาการพิการ 0.80  
 
หมายเหตุ : ตัวแปร Xi ถ้าตอบใช่ แทนค่าด้วย 1 แล้วคูณด้วยน  าหนักตัวแปรนั น แต่ถ้าตอบไม่ใช่ จะเป็น
ศูนย ์แล้วจึงหาผลรวมทั งหมด  โดยก าหนดให้ S2 เป็นคะแนนเครดิตขององค์ประกอบที่ 2  
โดยมีสูตรว่า S2 = W1X1 + W2X2 + …+ WiXi  
 
S2 = 0.54X36 + 0.65 X37 + 0.57X38 + 0.70X39 + 0.70 X40 + 0.48 X41 + 0.41X42 + 0.47X43    
       + 0.76 X44  - 0.72 X45 + 0.73X46 + 0.80 X47 
 
สรุปผลการศึกษาส่วนที่ 1 การให้น  าหนักกับองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ตามแบบจ าลองที่ได้ทบทวน
วรรณกรรม สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้น  าหนักมากสุดไปกับสถานภาพ
ครอบครัวเศรษฐกิจและสังคม กรณีครอบครัวนักศึกษามีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนพิการ/ผู้ป่วย/
ผู้สูงอายุ เคยล้มละลาย/ภัยพิบัต/ิอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต และบิดาหรือมารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจาก
งานอย่างกระทันหัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่หลังจากเกิดแล้วนักศึกษาและ
ครอบครัวจะต้องเผชิญกับชะตากรรมและความยากล าบาก ท าให้มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอกู้ยืมเงิน 
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กยศ. เพ่ือศึกษาต่อไป ส่วนสถานภาพส่วนตัวของน้กศึกษาได้ให้น  าหนักทางบวกมากสุดในกรณีที่
นักศึกษาป่วย มีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือพิการและเคยศึกษาปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน (เรียนไม่
จบ) ขณะที่จะให้น  าหนักทางลบกับนักศึกษามีโทรศัพท์มือถือ (ราคาแพง) และบริการอินเทอร์เนตราย
เดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทั งนี การให้น  าหนักของทั งสององค์ประกอบจะต้องน าไปสร้างคะแนนเครดิตการ
ให้กู้ยืม กยศ. ในแบบฟอร์มการคัดกรอง โดยมีสูตรว่า คะแนนรวมของเครดิตการให้คะแนนกู้ยืม กยศ.  
(S)  จะเท่ากับ S1 + S2 ซึ่งวิธีการคัดกรองคนยากจนดังกล่าวสามารถน าแนวคิดดังกล่าวไปสร้าง
โปรแกรมคิดค านวณให้กับนักศึกษาต่อไปไดต้ามขั นตอน ดังนี  

1) น าแบบฟอร์มไปสร้างโปรแกรมง่าย ๆ เช่น google doc เพ่ือให้นักศึกษากรอกออนไลน์  
เชคลิสเพียงใช่หรือไม่ใช่ในแต่ละหัวข้อ 

2) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน excel เพ่ือค านวณกับค่าน  าหนักและหาผลรวมของคะแนนแต่ละ
องค์ประกอบและผลรวมคะแนนเครดิต 

3) สาขาหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยสามารถจัดเรียงล าดับของคะแนนเครดิตจากคะแนนมากไป
น้อยแสดงถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการให้กู้ยืม กยศ. ในเชิงปริมาณ 

4) ประกาศสัมภาษณ์นักศึกษาตามจ านวนที่จะให้ทุน กยศ. เพ่ือหาข้อมูลเชิงคุณภาพและหลักฐาน
เชิงประจักษ์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์เพ่ือตรวจสอบความจริง 

5) แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาและน าเสนอรายชื่อนักศึกษาอย่างเป็นทางการ 
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์แบบจ าลอหการคกดกรอหคนจนที่จะได้รกบการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอ  
           กู้ยืมจาก กยศ. ขอหสถาบกนการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานส่วนนี ใช้ข้อมูลจากนักศึกษารายใหม่ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในปีการศึกษา 2556-2559 รวมทั งหมดจ านวน 700 คน แบ่งเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 400 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จ านวน 300 คน 
 
1) ข้อมูลทก่วไปขอหกลุ่มตกวอย่าห 

 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษารายใหม่ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 400 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้หญิง 330 คน และ
ผู้ชาย จ านวน 70 คน จากคณะบรหิารธุรกิจ จ านวน 300 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 100 คน 
โดยยื่นสมัครกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 แบ่งเป็นจ านวนผู้กู้ในปี 2556 จ านวน 146 คน  ปี 2557 
จ านวน 97 คน ปี 2558 จ านวน 114 คน และปี 2559 จ านวน 43 คน ในสาขาต่าง ๆ ดังตารางที่ 
14 

 

ตาราหท่ี 14 สาขาวิชาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มทร.รัตนโกสินทร์ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

 กกก1  การบัญชี 165 41.3 

ดดดด  การจัดการ 47 11.8 

กกกก  การตลาด 30 7.5 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 27 6.8 

 สารสนเทศ 32 8.0 

 กกกก  ภาษาจีน 34 8.5 

อังกฤษสื่อสารธุรกิจ 39 9.8 

ภาษาญี่ปุ่น 26 6.5 

รรรรร   รวมทก หหมด 400 100.0 
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 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษารายใหม่ที่ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 300 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้หญิง 166 คน และผู้ชาย 
จ านวน 134  คน จากคณะ โดยยื่นสมัครกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 แบ่งเป็นจ านวนผู้กู้ในปี 2556 
จ านวน 147 คน  ปี 2557 จ านวน 1 คน ปี 2558 จ านวน 151 คน และปี 2559 จ านวน 1 คน ใน
สาขาต่าง ๆ ดังตารางที่ 15 

 

ตาราหท่ี 15 สาขาวิชาของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มทร.ล้านนา 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

 Xitxitl  ประมง 
พืชศาสตร์ 
สัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เครื่องจักรกลเกษตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอุตสาหการ 

 

15 
25 
61 
9 
2 
7 
72 
13 
20 
22 
46 
8 
 

5 
8.3 
20.3 
3.0 
0.7 
2.3 
24.0 
4.3 
6.7 
7.3 
15.3 
2.7 

รรรรร   รวมทก หหมด 300 100 
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เมื่อพิจารณาการกระจายของตัวแปรที่จะใช้ในแบบจ าลองโดยแบ่งการศึกษาข้อมูลของบิดาและ
มารดา โดยน าเสนอสถิติพรรณนา ดังตารางและภาพต่อไปนี  

 
ตาราหท่ี 16 ค่าสถิติพรรณนาของบิดาเกี่ยวกับอายุ การศึกษา และรายไดข้องบิดา 

 

  father age father education father income 

N Valid 700 700 700 

Missing 0 0 0 

Mean 39.61 7.14 63123.54 

Median 47.00 9.00 60000.00 

Mode 0 0 0 

Std. Deviation 20.578 5.136 54175.912 

Percentiles 10 .00 .00 .00 

25 41.00 4.00 .00 

50 47.00 9.00 60000.00 

75 52.00 12.00 100000.00 

90 57.00 14.00 120840.00 

 

จากตารางที่ 16 แสดงการกระจายของตัวแปรอายุ การศึกษา และรายได้ของบิดา ซึ่งทุกตัว
แปร พิจารณาจากค่า median ให้เป็นตัวแทนข้อมูลที่ดี  เนื่องจากถ้าใช้ค่าเฉลี่ยจะมีข้อผิดพลาดมาก 
เพราะค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัวแปรดังกล่าวมีค่ามากถึง 20 ปี  5 ปี และ 54,176 บาท ดังนั น
ถ้าต้องการให้ระบคุ่าท่ีจะเป็นตัวแทนข้อมลู ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค่ามัธยฐาน (median) เช่น อายุบิดาเท่ากับ 
47 ปี ระดับการศึกษาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จบ ม.3) และพ่อมีรายได้เท่ากับ 60,000 บาท   

ส าหรับระดับการศึกษาวัดเป็นจ านวนปีในการเรียนเริ่มตั งแต่ ป.1 เป็นจ านวน 1 ปี แล้วนับเพ่ิม
ไปตามจ านวนระดับประถม ป.4 เป็นจ านวน 4 ปี ป.6 เป็นจ านวน 6 ปี ม.1 เป็นจ านวน 7 ปี ม.3 เป็น
จ านวน 9 ปี ม.6 เป็นจ านวน 12 ปี  ปวช. เป็นจ านวน 12 ปี ปวส. เป็นจ านวน 14 ปี ปริญญาตรี เป็น
จ านวน 16 ปี และมากกกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโทและเอก) นับตามจ านวนที่เรียนและจบ ทั งนี เพ่ือไป
ค านวณตัวแปรเชิงปริมาณในแบบจ าลองต่อไป 

เมื่อพิจารณาการกระจายของอายุบิดาของผู้กู้อยู่ในเกณฑ์ทั่วไป ระดับการศึกษามีจ านวนเป็น
ศูนย์แสดงถึงบิดาไม่ได้เรียนหนังสือในระบบซึ่งมีจ านวนมากดังภาพที่ 8 ส่วนภาพที่ภาพที่ 9 แสดงว่า
รายได้ต่อปีของบิดาค่อนข้างต่ าส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 60,000 บาทต่อปี ก็เฉลี่ยเดือนละ 5,000 
บาท 
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                           ภาพที่ 7 การกระจายข้อมูลอายุบิดา 
  

 
 

                ภาพที่ 8 การกระจายข้อมูลจ านวนปีการศึกษาของบิดา 
 



60 
 

 
  

                    ภาพที่ 9 การกระจายข้อมูลรายได้ต่อปีของบิดา 
 

จากตารางที่ 17 แสดงการกระจายของตัวแปรอายุ การศึกษา และรายได้ของมารดา ซึ่งทุกตัว
แปร เมื่อเปรียบเทียบกับบิดา มารดาจะมีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้น้อยกว่าบิดาทุกตัวแปร 

 

ตาราหท่ี 17  ค่าสถิติพรรณนาของบิดาเกี่ยวกับอายุ การศึกษา และรายได้ของมารดา 
 

  mother age mother education mother income 

N Valid 700 700 698 

Missing 0 0 2 

Mean 42.93 8.50 57287.26 

Median 46.00 9.00 52000.00 

Mode 0 12 0 

Std. Deviation 13.865 4.489 51761.816 

Percentiles 10 37.00 4.00 .00 

25 41.00 4.00 .00 

50 46.00 9.00 52000.00 

75 50.00 12.00 90000.00 

90 54.00 14.00 120000.00 
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                     ภาพที่ 10 การกระจายข้อมูลอายุของมารดา 

 
 

            ภาพที่ 11 การกระจายข้อมูลจ านวนปีการศึกษาของมารดา 
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               ภาพที่ 12 การกระจายข้อมูลรายได้ต่อปีของมารดา 

 

   จากตารางที่ 18 แสดงอาชีพของบิดาส่วนใหญ่ไม่มีงานท าและค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 30.7 
และ 25.6 ตามล าดับ  
 
                 ตาราหท่ี 18 จ านวนและร้อยละขอหประเภทอาชีพบิดา 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid no work 215 30.7 30.7 30.7 

official employee 24 3.4 3.4 34.1 

private employee 47 6.7 6.7 40.9 

merchant 179 25.6 25.6 66.4 

hire 80 11.4 11.4 77.9 

farmer 155 22.1 22.1 100.0 

Total 700 100.0 100.0  

 

            



63 
 

   จากตารางที่ 19 แสดงอาชีพของมารดาส่วนใหญ่ค้าขายและไม่มีงานท า คิดเป็นร้อยละ 25.6 
และ 25  ตามล าดับ  
 
            ตาราหท่ี 19 จ านวนและร้อยละขอหประเภทอาชีพมารดา 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid no work 175 25.0 25.0 25.0 

official employee 35 5.0 5.0 30.0 

private employee 71 10.1 10.1 40.1 

merchant 179 25.6 25.6 65.7 

hire 82 11.7 11.7 77.4 

farmer 154 22.0 22.0 99.4 

other 4 .6 .6 100.0 

Total 700 100.0 100.0  

 

 
 จากตารางที่ 20 นักศึกษาที่ขอยื่นกู้ กยศ. รายใหม่ ไม่เคยรับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเดิมมาก่อนรอ้ยละ 88 
 
    ตาราหท่ี 20 จ านวนและร้อยละขอหการเคยได้รกบทุนสนกบสนุนการศึกษา 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not ever 616 88.0 88.0 88.0 

ever 84 12.0 12.0 100.0 

Total 700 100.0 100.0  
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      จากตารางที่ 21 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาท่ีขอยื่นกู้เคยได้รับทุน กยศ. มาแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
73 ส่วนผู้กู้ท่ีไม่เคยกู้ยืม กยศ. มาก่อนอีกร้อยละ 27 สถาบันการศึกษาจึงต้องมีการพิจารณาใหม่อย่าง
รอบคอบ   
 เมื่อพิจารณาการกระจายของเกรดเฉลี่ย (gpa) นักศึกษาจากสถาบันเดิมก่อนยื่นกู้ กยศ. พบว่า 
มีค่าเฉลี่ย 3.00 และมีการกระจายตัวของข้อมูลเป็นแบบปกติ (ภาพที่ 13) 
 
        ตาราหท่ี 21 จ านวนและร้อยละขอหการเคยกู้ยืม กยศ. มาก่อน 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid not ever 188 26.9 26.9 26.9 

ever 512 73.1 73.1 100.0 

Total 700 100.0 100.0  

 

 

 
          ภาพที่ 13 การกระจายข้อมูลเกรดเฉลี่ยของผู้ยื่นกู้ กยศ. 
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2) วิเคราะห์แบบจ าลอหคกดกรอหคนจน 
 การศึกษานี น าข้อมูลซึ่งได้จากใบสมัครขอกู้ยืม กยศ. มาเก็บรวบรวมตัวแปรในฐานข้อมูลของ
ผู้วิจัยโดยการใส่ตัวแปรตามใบสมัครและการทบทวนวรรณกรรม แล้วจึงวิเคราะห์ตามทฤษฎีทุนมนุษย์ 
โดยใช้สมการทีช่้ในแบบจ าลอง OLS  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวัดจากเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนยื่นกู้ยืมเงิน กยศ. เป็นดัชนีที่คาดว่า
สามารถสะท้อนความส าเร็จทางการศึกษา (ความสามารถ) และรายได้ในอนาคตของเด็กได้ตาม ทั งนี 
ขึ นอยู่กับระดับการศึกษาพ่อแม่ รายได้ครัวเรือน โครงสร้างครัวเรือน และการจัดสรรทรัพยากรของ
ครัวเรือนตามกรอบแนวคิด Home Investments in Children (Haveman & Wolf, 1995) อธิบาย
ด้วยสมการ  
 Grad  = a0 + a1lnY + a2S + a3Ex +  a4Occ2 + a5Occ3 + a6Occ4 + a7Occ5 + a8Sta2  
                     + a9Sta2 + a10Sta3 + a11Sta4 + a12N + a13Fund 
 
 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองในตารางที่ 22 พบว่าแบบจ าลองดังกล่าวสามารถท านายเกรดเฉลี่ย 
(ตัวแปรตาม) ได้แม่นย า 22% (ค่า R2) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลก่อนที่จะยื่นกู้ กยศ. ผู้วิจัยใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาที่จะคัดกรองเด็กที่มีผลการเรียนดี และมีโอกาสูงที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ นักศึกษาที่มีบิดามีอาชีพค้าขายจะได้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า
บิดาที่ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 15 ขณะที่นักศึกษาที่มีบิดามีอาชีพรับจ้างจะได้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่าบิดาที่ไม่ได้
ท างาน ร้อยละ 16 และนักศึกษาที่มีพ่อแม่หย่าร้างจะได้เกรดต่ ากว่าพ่อแม่ที่มีสภาพสมรสอยู่ด้วยกัน 
ร้อยละ 11 ซึ่งประเด็นดังกล่าวจึงควรน าไปเพ่ิมโอกาสในการเพ่ิมน  าหนักการให้คะแนนเครดิตและการ
ให้กู้ยืม กยศ. อีกทั งควรติดตามนักศึกษาที่พ่อแม่มีอาชีพค้าขายและรับจ้าง หลังจากเรียนใน
มหาวิทยาลัยจนจบเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการท างาน 
 
โดยในการศึกษาครั งนี  ก าหนดตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี  
ตกวแปรตาม คือ   Grad  หมายถึง  เกรดเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้ 
ตกวแปรอสิระ ได้แก่ 
 ln Y หมายถึง  ล็อกการึทึมของบิดาต่อปี 
 S หมายถึง  จ านวนเฉลี่ยของจ านวนปีที่เรียนของพ่อและแม่รวมกัน 
 Occ1   =  1   หมายถึง  อาชีพของพ่อที่รบัราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การ 
    ของรัฐ 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ  
 Occ2   =  1   หมายถึง  อาชีพพ่อที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
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 Occ3   =  1   หมายถึง   อาชีพพ่อทีค่้าขาย 
           =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
 Occ4   =  1   หมายถึง   อาชีพพ่อทีร่ับจ้าง 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
 Occ5   =  1   หมายถึง   อาชีพพ่อเกษตรกร 
  =  0   หมายถงึ  อาชีพอ่ืน ๆ 
  (โดยใช้พ่อที่ไม่มีอาชีพ Occ0 เป็นฐาน) 
 Sta2    =  1   หมายถึง  หย่า 
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอ่ืน ๆ  
 Sta3    =  1   หมายถึง  แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอื่น ๆ  
 Sta4    =  1   หมายถึง  สถานภาพอ่ืน ๆ  
  =  0   หมายถึง  สถานภาพสมรสอ่ืน ๆ  
  (โดยใช้สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน Sta1 เป็นฐาน) 
 N     หมายถึง  จ านวนพี่น้องทั งหมดที่ก าลังศึกษาอยู่ 
 Fund   =  1  หมายถึง  เคยได้รับทุนการศึกษา 
           =  0   หมายถงึ  ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา 
 
  
 
 สรุปผลการศึกษาในส่วนที่ 2  พบว่า อาชีพของบิดาและสถานภาพสมรสเป็นตัวแปรส าคัญในการ
คัดกรองนักศึกษาให้ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. เนื่องจากสามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการส าเร็จ
การศึกษาในอนาคตได้ 
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ตาราหท่ี 22 การวิเคราะห์สมการตามแบบจ าลอห 

 

Source SS df       MS      Number of obs   = 700 

    F(12, 687)      = 1.64 

Model 4.05705557 12  .338087964   Prob > F        = 0.0759 

Residual 141.519735 687  .205996703   R-squared       = 0.2279 

    Adj R-squared   = 0.2109 

Total 145.576791 699  .208264364   Root MSE        = 0.45387 

gpa Coef. Std. Err.      t    P>t     [95% Conf. Interval] 

  
  

  

in_fa 6.55E-07 4.46e-07     1.47   0.143    -2.22e-07 1.53E-06 

s 0.001488 .0028582     0.52   0.603    -.0041238 0.0070998 

occ_fa 
  

  

1 -0.1500395 .1136125    -1.32   0.187     -.373109 0.0730299 

2 -0.0755047 .0883318    -0.85   0.393    -.2489374 0.0979279 

3 -0.0996374 .0651123    -1.53   0.126    -.2274804 0.0282056 

4 -0.1518497 .0731935    -2.07   0.038    -.2955595 -0.00814 

5 -0.1601496 .066971    -2.39   0.017    -.2916421 -0.0286572 

sta 
  

  

2 -0.1112453 .0562286    -1.98   0.048    -.2216457 -0.0008448 

3 -0.0600498 .0726529    -0.83   0.409    -.2026981 0.0825985 

4 -0.012328 .0686021    -0.18   0.857    -.1470229 0.1223669 

n -0.0003024 .0184997    -0.02   0.987     -.036625 0.0360202 

fund 0.1281265 .0536673     2.39   0.017      .022755 0.2334981 

_cons 3.050788 .0814638    37.45   0.000      2.89084 3.210736 
  
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การสร้างแบบจ าลองการตัดสินใจในการคัดกรองนักศึกษายากจนให้ได้รับทนุกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 

(กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาการก าหนดน  าหนักของหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
คัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. ของสถาบันการศึกษา และ 2) เพ่ือวิเคราะห์แบบจ าลองการคัดกรองคนจนที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืมจาก กยศ. ของสถาบันการศึกษา โดยการศึกษาดังกล่าว
เป็นงานวิจัยกรณีศึกษาเฉพาะสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งสามารถสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ ดังนี  
 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาการก าหนดน  าหนักของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดกรองผู้ให้กู้ยืม กยศ. ได้
ก าหนดตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้
น  าหนักมากสุดไปกับสถานภาพครอบครัวเศรษฐกิจและสังคม กรณีครอบครัวนักศึกษามีภาระต้องดูแล
ค่าใช้จ่ายของคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ เคยล้มละลาย/ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต และบิดาหรือ
มารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่
หลังจากเกิดแล้วนักศึกษาและครอบครัวจะต้องเผชิญกับชะตากรรมและความยากล าบาก ท าให้มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. เพ่ือศึกษาต่อไป ส่วนสถานภาพส่วนตัวของน้กศึกษาได้ให้น  าหนัก
ทางบวกมากสุดในกรณีที่นักศึกษาป่วย มีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือพิการและเคยศึกษาปริญญาตรีที่
สถาบันอ่ืนมาก่อน (เรียนไม่จบ) ขณะที่จะให้น  าหนักทางลบกับนักศึกษามีโทรศัพท์มือถือ (ราคาแพง) 
และบริการอินเทอร์เนตรายเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทั งนี การให้น  าหนักของทั งสององค์ประกอบจะต้อง
น าไปสร้างคะแนนเครดิตการให้กู้ยืม กยศ. ในแบบฟอร์มการคัดกรอง โดยมีสูตรว่า คะแนนรวมของ
เครดิตการให้คะแนนกู้ยืม กยศ.  (S)  จะเท่ากับ S1 + S2 ซึ่งวิธีการคัดกรองคนยากจนดังกล่าวสามารถ
น าแนวคิดดังกล่าวไปสร้างโปรแกรมคิดค านวณให้กับนักศึกษาต่อไป  
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 การให้น  าหนักกับตัวแปรและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยใด
มหาวิทยาลัยหนึ่งเช่นเดียวกับการที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งคิดแบบจ าลองการค านวณการให้คะแนน
เครดิตสินเชื่อของตนเองเป็นการเฉพาะเช่นนั น ดังนั นมหาวิทยาลัยอื่นสามารถน าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ได้ 
และน าตัวแปรหรือน  าหนักไปพิจารณาเบื องต้นประกอบการสร้างเครื่องมือได้ในเบื องต้นเท่านั น ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้อาจคล้ายหรือแตกต่างกันก็เป็นไปได้ ซึ่งแนวคิดในการสร้างเครื่องมือดังกล่าวคือการน า
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แนวคิดการให้คะแนนสินเชื่อที่มีงานวิจัยและการศึกษาในสถาบันการเงินมาประยุกต์ใช้กับการพิจารณา
และตัดสินใจคัดกรองนักศึกษาให้ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. นอกจากนี คณะกรรมการต้องเพ่ิมแนวคิดเกี่ยวกับ
โอกาสในการเรียนส าเร็จปริญญาตรีและการใช้เงินคืนจนครบ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ทัศนคติ และข้อมูลเชิงลึกของครอบครัวนักศึกษา โดยเฉพาะ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ
สมรสของบิดาและมารดา ซึ่งปัจจัยส าคัญในการส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การน าเสนอในส่วนนี แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การคัดกรองนักศึกษายากจนให้ได้กู้ยืม กยศ. จ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความยากจนและความ
จ าเป็นในการกู้ยืมเงินดังกล่าว โดยมีเกณฑ์และมาตรฐานที่อาจารย์หรือคณะกรรมการรับรู้ร่วมกันเพ่ือ
การตัดสินใจที่ยุติธรรมและโปร่งใสโดยเฉพาะในอนาคตจ านวนทุนให้กู้ยืมดังกล่าวอาจลดน้อยลงและมี
จ ากัดมากขึ นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องสามารถจัดล าดับความจ าเป็นที่แตกต่างกันตามบริบทที่เหมาะสม
ต่อไป ดังนั นเครื่องมือการให้คะแนนคัดกรองคนจนนี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการใหทุนการศึกษา
แบบให้เปล่าอ่ืน ๆ ของสถาบันการศึกษา  
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยในอนาคตจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าหน่วยงาน กยศ. ในแต่ละสถาบันการศึกษามี
ฐานข้อมูลของนักศึกษา เพราะมีหัวข้อที่น่าจะท าวิจัยค้นคว้าได้อีกหลายเรื่อง เช่น 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่ใช่คืนหนี  กยศ.  
2) การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาท่ีกู้ยืม กยศ. ในระยะยาว 
3) การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน กยศ. ในสถาบันการศึกษา 
ข้อจ ากัดงานวิจัย 
ตัวแปรส าคัญทีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ไมไ่ด้มีการสอบถามข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มตอน 

สมัครกู้ยืม และประวัติผู้กู้ยืมมิได้เปิดเผยจึงต้องใช้ความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นเป็นการส่วนตัว จึงไม่
สามารถวิเคราะห์ในภาพรวมหลายมหาวิทยาลัยได ้
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ธ.ค. 59 (รอตีพิมพ์) 

6) บทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน  
2559 

            
2. ผู้ร่วมวิจัย 
1. นางนางพรทิพย์  บุญทรง  สถานภาพ   ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย    พนักงาน
ราชการ/    
    อาจารย์ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    สังกัดคณะ/ หน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
    พ้ืนที่   ศาลายา   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ   พนักงานราชการ 
    ที่อยู่   264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ 10100 
    โทรศัพท์ 0-2222-2814 ต่อ 5300  โทรสาร 0-2222-2814 ต่อ 5331   
    มือถือ 089-963-5777     E-mail  Owlpeeple@gmail.com 
 
ประวัติการศึกษา 

 - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ปี พ.ศ. 2547 
     - ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสยาม (มหาวิทยาลัยสยาม) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) ปี พ.ศ. 2524 

 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาความเชี่ยวชาญ  - 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย   เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ เ พ่ือความได้ เปรียบในการแข่งขัน ของ

ผู้ประกอบการ      ตลาดน้ าล าพญา จ.นครปฐม” งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2559 

ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 



78 
 

ผู้ร่วมวิจัย              เรื่อง “พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตร
พิมุข จักรวรรดิ” งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี 2558   

งานวิจัยที่ก าลังท า :     -  
 
2.  อาจารย์นงลักษณ์ ลัคนทินากร  
     สถานภาพ   ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงานราชการ 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า 
     สังกัดคณะ/ หน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจ 
     พ้ืนที่   ศาลายา   บพิตรพิมุข จักรวรรดิ   พนักงานราชการ 
 
   ที่อยู่   264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ 10100 
   โทรศัพท ์ 0-2222-2814 ต่อ 5300  โทรสาร  0-2222-2814 ต่อ 5331   
   มือถือ     086-032-5152 
 
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ปี พ.ศ. 2547 
     - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต ปี พ.ศ. 2532 

สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาความเชี่ยวชาญ  - 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
 เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ เ พ่ือความได้ เปรียบในการแข่งขัน ของ

ผู้ประกอบการ      ตลาดน้ าล าพญา จ.นครปฐม” งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 
2559 

              เรื่อง “พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบพิตร
พิมุข จักรวรรดิ” งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี 2558   

งานวิจัยที่ก าลังท า :     -  
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามการให้น า้หนักหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคนจนให้ได้รบัเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 
ค้าชี แจง  แบบสอบถามนี้ใช้ส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ตามความจริงที่มีต่อเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ใน
การคัดกรองนักศึกษายากจนให้ได้รับทุน กยศ. โดยสมมติให้อาจารย์อยู่ในฐานะผู้พิจารณาคัดกรอง
นักศึกษาให้ได้รับทุนกู้ยืมทางการศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือความยุติธรรม ซึ่งก าหนดโจทย์ว่า
“จากประสบการณ์และทัศนคติส่วนตัวของอาจารย์ ท่านคิดว่าเง่ือนไข สถานการณ์ หรือลักษณะใด
ของนักศึกษาทีจ่ะมีน ้าหนักอย่างไรทีจ่ะแสดงว่าครอบครัวมีฐานะยากจนหรือสมควรให้กู้ยืม กยศ.”  
 

ข้อมูลอาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถาม 
   อาจารย์ประจ าสาขาวิชา………………………………………………….คณะ………………………………………. 
 ประสบการณ์ท างาน จ านวน……………….ปี    
 
 

 
เงื่อนไข สถานการณ์ และลักษณะของนักศึกษา 

น ้าหนักที่พิจารณาให้กู้ยืมเงิน  
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

a.ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา      
1.นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00      
2.นักศึกษามีภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ต่างจังหวัด      
3.นักศึกษาเคยได้รับทุนการศึกษามาก่อน      
4.นักศึกษาเคยกู้ยืม กยศ./กรอ. มาก่อน      
5.นักศึกษาเคยได้รับอุปการะการเงินจากผู้อ่ืนมาก่อน      
6.นักศึกษาท างานนอกเวลาเพ่ือหารายไดม้าก่อน      
7.นักศึกษามีพฤติกรรมดี ตั้งใจเรียน และรับผิดชอบต่อหน้าที่      
8.นักศึกษาเคยท ากิจกรรมจิตอาสาหรือมีประวัติท าความดีต่อสังคม      
9.นกัศึกษาเคยเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบันอ่ืนมาก่อน      
10.นักศึกษามีโทรศัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน      
11.นักศึกษาอยู่ระหว่างดัดฟันหรือเคยศัลยกรรมอวัยวะต่าง ๆ       
12.นักศึกษาเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัย      
13.นักศึกษามีโรคประจ าตัวรุนแรงหรือมีอาการพิการ      
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เงื่อนไข สถานการณ์ และลักษณะของนักศึกษา 

น ้าหนักที่พิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

b.ข้อมูลบิดา-มารดา (ผู้ปกครอง) และครัวเรือน      
1.บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม      
2.บิดาหรือมารดามีอายุน้อยกว่า 40 ปี      
3.บิดาหรือมารดามีอายุระหว่าง 40-50 ปี      
4.บิดาหรือมารดามีอายุมากกว่า 50 ปี      
5.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาประถมศึกษา      
6.บิดาหรือมารดาจบการศึกษามัธยมศึกษา      
7.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาปริญญาตรี      
8.บิดาหรือมารดาจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี      
9.บิดาหรือมารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ      
10.บิดาหรือมารดามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท      
11.บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของร้าน      
12.บิดาหรือมารดามีอาชีพค้าขายหายเร่/แผงลอย/เช่าร้าน      
13.บิดาหรือมารดามีอาชีพรับจ้าง (รายได้ไมแ่น่นอน)      
14.บิดาหรือมารดามีอาชีพเกษตรกร      
15.บิดาหรือมารดาเป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้อยู่อาศัย      
16.บิดาหรือมารดาว่างงาน/มีเหตุให้ออกจากงานอย่างกระทันหัน      
17.บิดาหรือมารดาเช่าที่ดินท ามาหากินทางเกษตรกรรม      
18.ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน      
19.ครัวเรือนมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน      
20.ครัวเรือนมีรายได้ไม่แน่นอนในแต่ละเดือน      
21.ครัวเรือนมีบ้านเป็นของตนเอง       
22.ครัวเรือนเช่าบ้านอยู่และไม่มีเป็นของตนเอง      
23.บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านเดี่ยว      
24.บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะทาวเฮ้าส์      
25.บ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะแฟลต/คอนโดมิเนียม      
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เงื่อนไข สถานการณ์ และลักษณะของนักศึกษา 

น ้าหนักที่พิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

b.ข้อมูลบิดา-มารดา (ผูป้กครอง) และครัวเรือน (ต่อ)      
26.ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล      
27.ครัวเรือนมีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัด      
28.สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) อยู่ด้วยกัน      
29.สถานภาพสมรสของบิดามารดา (ผู้ปกครอง) หม้าย/หย่าร้าง      
30.สถานภาพสมรสของบิดามารดา(ผู้ปกครอง) แยกกันอยู่ตามอาชีพ      
31.ไม่มีสถานภาพสมรส (โสด/ไมไ่ด้ใช้ชีวิตคู่)      
32.พ่ีน้องร่วมบิดามารดาไม่เกิน 2 คน      
33.พ่ีน้องร่วมบิดามารดามากกว่า 2 คน      
34.พ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่รวมกันมากกว่า 2 คน      
35.นักศึกษาเป็นบุตรคนโต      
36.นักศึกษามีบิดาหรือมารดาเพียงล าพัง      
37.ครัวเรือนมีหนี้ค้างช าระสถาบันการเงินมากกว่า 200,000 บาท      
38.ครัวเรือนมีหนี้นอกระบบมากกว่า 100,000 บาท      
39.ครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนมากกว่ารายได้      
40.ครอบครัวมีภาระต้องดูแลค่าใช้จ่ายของคนพิการ/ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ      
41.ครอบครัวเคยล้มละลาย/ภัยพิบัต/ิอุบัติเหตุร้ายแรงในชีวิต      
 
 
 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
 

ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
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