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 การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิกลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัศกึษาที่ เรยีนอยูใ่นมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย -

อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์จาํนวน  313 คน ขอ้มลูเกบ็รวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามทีผ่า่นการ

วเิคราะหค์วามเชือ่ถอืได ้ การวเิคราะหข์อ้มลู จะใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู  การวเิคราะหแ์บบท ี

การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 
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ทีด่ ี
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แตกต่างกนั ไดแ้ก่ รายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 3.  ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย กองทุนเงนิใหก้ย็มืเพื่ อการศกึษา ไปปฏบิตัอิยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิคอื 1) ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2 2) ดา้น

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย2

 

 และ 3) ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 
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 The research aimed to study factors influencing the implementation of student loans 

fund policy. The samples consisted of 313 students learning at Valaya Alongkorn Rajabhat 

University under The Royal Patronage. Data collected through reliability – tested 

questionnaire were analyzed by multiple regression analysis , t-test and analysis of 

variance. 

 The research findings were as follows: 

 1.  The results of implementing student loan fund policy illustrated positive trend. 

 2.  Students’ personal attributes that caused their different opinions on independent 

variable were student earned income per month and GPA. 

 3.  Factors affecting statistically significant the implementation of student loans fund 

policy were (1) rules and regulation relating to education loans fund (2) understanding of the 

policy objective (3) policy structure. 



 

  อาจารยที่ปรกึษาสารนพินธ ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และคณะกรรมการ

สอบไดพจิารณาสารนพินธ เรื่อง การนํานโยบายกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศกึษาไปปฏบิัติ : ศกึษา

เฉพาะกรณมีหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ ของอุทัย จันทรรัตนกานต 

ฉบบันี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศกึษาตามหลักสูตรปรญิญารัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติ สาขา วชิานโยบายสาธารณะ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได  

 

 อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์  

 

  ..........................................................  

  (รองศาสตราจารย ์ดร.วรพทิย ์ มมีาก)  

   

 ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

 

  .........................................................  

  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลชั  จงสบืพนัธ)์  

 

 คณะกรรมการสอบ  

 

  ......................................................... ประธาน 

  (รองศาสตราจารย ์ดร.วรพทิย ์ มมีาก) 

 

  ......................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

  (อาจารย ์ดร.สุชาต ิ ผวิงาม) 

 

  ......................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ์ 

  (อาจารย ์ดร.ประพรี ์ อภชิาตสิกล) 

 

อนุมตัใิหร้บัสารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญา 

รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานโยบายสาธารณะ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

 ............................................................คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์

    (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กติตมิา  สงัขเ์กษม) 

                        วนัที ่       เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 



 

ประกาศคณูุปการ  
  

 สารนิพนธเ์รือ่ง  การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ไปปฏบิตั ิสาํเรจ็ได้ โดย 

รองศาสตราจารย์  ดร.วรพทิย์  มมีาก อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ด้ใหค้วามสาํคญักบังานวิ จยั 

ทุ่มเทและสละ เวลาอนัมคีณุคา่กบันิสติ เพือ่ ใหค้าํปรกึษา  ใหค้าํแนะนําในทุกขัน้ตอน  และแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด เพือ่ใหง้านวจิยัมคีวามสมบรูณ์ตามแบบระเบยีบวธิวีจิยั ขอบพระคณุคณาจารยทุ์กท่าน

ทีไ่ด้ประสทิธิประสาทวชิาความรูใ้หก้บัผูว้จิยัจนสาํเรจ็การศกึษา  โดยเฉพาะอาจารยท์ีป่ รกึษาสาร

นิพนธเ์ป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

  กราบขอบพระคณุ คุณแม ่คุณพ่อ ทีท่าํใหม้สีารนิพนธฉ์บบัน้ี และขอขอบคณุสมาชกิทุกคน

ในครอบครวั เพือ่นพอ้ง น้อง พี ่ทีร่กัยิง่ ทีเ่ป็นแรงใจทีด่ใีหผู้ว้จิยัตลอดมา 

  

     อุทยั  จนัทรรตันกานต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบญั 
 

 

บทท่ี       หน้า 
  1  บทนํา................................................................................ ..................................   1 

     ภมูหิลงั............................................................................. .................................   1 

     ความมุง่หมายของการวจิยั................................................... ...............................  5 

     ความสาํคญัของการวจิยั........................................................... ..........................   5 

     ขอบเขตของการวจิยั................................................................... .......................   5 

       ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั................................................................ ..............   5 

       ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั........................................................................... .......  5 

     นิยามศพัทเ์ฉพาะ....................................................................................... ........   6 

     กรอบแนวคดิในการวจิยั...................................... .................................... ...........   7 

     สมมตฐิานในการวจิยั................................................................................. .........   7 
 

 2  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง...........................................................................   8 

    แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัแิละผลของการนํานโยบาย 

      ไปปฏบิตั.ิ.......................................... .............................................................   8 

    ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตัิ..............................  14 

    แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารศกึษา.................................................................  21 

    งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง...................................................... .........................................  25 
 

 3  วิธีดาํเนินการวิจยั......................................................... ........................................  31 

    การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง...................................................................  31 

    การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั..........................................................................  32 

    การเกบ็รวบรวมขอ้มลู...........................................................................................  33 

    การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู.....................................................................  33 

 

 

 

 

 

 



 

 สารบญั (ต่อ) 

 

 บทท่ี           หน้า 
 4  ผลการวิเคราะหข้์อมลู......................................................................................... .  34 

    การวเิคราะหข์อ้มลู................................................................................................  35 

    ผลการวเิคราะหข์อ้มลู...........................................................................................  36 

      ส่วนที ่1  การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั.ิ................... 36 

      สว่นที ่2 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ 

        เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

        เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ…………………………………………………  50 

      สว่นที ่3  การวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลการนํานโยบายกองทุนเงนิ 

        ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ........................................................... 87 

 

 5  สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ......................................................................   89 

    สรปุผลการวจิยั.....................................................................................................    90

    อภปิลายผล....................................................................... ....................................      98 

    ขอ้เสนอแนะ............................................................................... ...........................      104 
   

บรรณานุกรม................................................................................................................  106 

 

ภาคผนวก....................................................................................................................  110 

 ภาคผนวก ก............................................................................................................  111 

 ภาคผนวก ข............................................................................................................  118 
 

ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ์........................................................ ........................................  135 

 



 

บญัชีตาราง 
 

 ตาราง         หน้า 
  1  การใหกู้ย้มืตัง้แต่ปีการศกึษา 2539-2550...............................................................   1 

  2  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานนกัศกึษา…………………….……………. 36 

  3  แสดงจาํนวนและรอ้ยละความคดิเหน็ของนกัศกึษา……………………….………….. 39 

  4  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2

2

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ 

     ของนโยบาย2

  5  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2

………………………………………………………………..…………  41 

ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

  6  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นงบประมาณ……….…...………………….….  43 

………………….……….. 42 

  7  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นการตดิต่อสือ่สาร……….…………….……….  44 

  8  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั…ิ………………….……….. 45 

  9  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั…ิ….……… 46 

 10  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง….……………. 46 

 11  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นโครงสรา้งนโยบาย……….…………………… 47 

 12  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2

2

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

     การนํานโยบาย 2

 13  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานผลการนํานโยบายกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

ไปปฎบิตั.ิ..................................................................................... 48 

     ไปปฏบิตั.ิ......................................................................................................... .... 49 

 14  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ  

     ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

     จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา................................................................ ............... 50

 15  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ  

     ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นทรพัยากรนโยบาย จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 50 

 16  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ  

     ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นงบประมาณ จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา....... 51 

 17  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ 

     ใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 51 

 18  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ 

     ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 51 

  

 

 



 

บญัชีตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง      หน้า 

 19  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกอง 

     ทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ 

     จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา.................................................... ............................ 52 

 20  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย 

     กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

     จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา.................................................. .............................. 52 

 21  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย 

     กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

     จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา..................................................... ........................... 53 

 22  ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย 

     กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ 2

2

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

     กบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2

 23  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา...................................... 53 

2

ดา้นความเขา้ใจ 

     เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 2

 24  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา................. 54 

2     ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

 25  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา................................. 54 

2     ดา้นงบประมาณ 2

 26  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา........................................... 55 

2     ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 2

 27  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา.................................... 55 

2     ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั 2ิ

 28  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา.................................... 55 

     ดา้นลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา.................. 56 

 29  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

2

ดา้นเศรษฐกจิ  

     สงัคมและการเมอืง 2

 30  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา........................................ 56 

2     ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 2

 31  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา................................. 56 

ดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 57 



 

บญัชีตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง      หน้า 

 32  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

     เพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปี 2

2

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั 

     วตัถุประสงคข์องนโยบาย 2

 33  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

.................................................................................. .. 

 57 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปี ในดา้นคณุลกัษณะ 

     ของหน่วยงานปฏบิตั.ิ........................................................................................... 58 

 34  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

2

ดา้นความเขา้ใจ 

     เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 2

 35  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา.................. 58 

2     ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

 36  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องนกัศกึษา.................................. 59 

2     ดา้นงบประมาณ 2

 37  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา............................................ 59 

2     ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 2

 38  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา..................................... 59 

2     ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั 2ิ

 39  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา..................................... 60 

     ดา้นลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา................... 60 

 40  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

2

ดา้นเศรษฐกจิ  

     สงัคมและการเมอืง 2

 41  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา........................................ 61 

2     ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 2

 42  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา.................................. 61 

ดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2

 43  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา 61 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องนกัศกึษา 2

2

แต่ละเดอืน 

     ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย.................................................. 62

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน  

 44  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 



 

2     ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

บญัชีตาราง (ต่อ) 

.......................................................................................... 63 

 

ตาราง          หน้า 

 45  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

2     ดา้นงบประมาณ 2

 46  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

....................................................................................................  63 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน  

2     ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั 2ิ

 47  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

............................................................................................. 64 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน  

2     ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 2

 48  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

......................................................................... 65 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน  

2     ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2

 49  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 

........................... 65 

2     ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 2

     ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี..................................................................................  66 

 จาํแนกกลุม่ตามรายได้ 

 50  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

2     ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

 51  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี............ 66 

2     ดา้นงบประมาณ 2

 52  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่ปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามรายได้ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี...................... 67 

2     ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 2

 53  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี.............. 67 

2     ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั 2ิ

 54  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั ดา้นลกัษณะ 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี............... 67 

     ของหน่วยงานปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี............... 68 

 55  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

2

ดา้นเศรษฐกจิ  

     สงัคมและการเมอืง 2

 56  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั  

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี.................. 68 

2     ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 2 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี............ 69 



 

 

บญัชีตาราง (ต่อ) 

 

ตาราง         หน้า 

 57  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั 2

2

ดา้นกฎ  

     ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 2

      รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี................................................. ....................... 69 

 จาํแนกกลุม่ตาม 

 58  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  

2     ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2

 59  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

.......................................................... ............................... 70 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  

2     ดา้นการสือ่สาร 2

 60  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

...................................................... ............................................... 70 

     เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  

2     ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ2

 61  การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

 การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย  จติใจ 

สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม  มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น

ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ บุคคลมสีทิธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการศกึษาขั ้นพืน้ฐานไมน้่อยกวา่สบิสองปีที่

รฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึตามทีก่ฎหมายรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัระบุไว้ การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกั

วา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ  ผูเ้รยีนทุกคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้  ดงันัน้ กระบวนการ

จดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาต ามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพการจดัการศกึษา

ตอ้งเน้นทัง้ความรู ้คุณธร รม และกระบวนการเรยีนรู้  ใหบ้รูณาการความรูแ้ละทั กษะดา้นต่างๆ ให้

เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศกึษา  

 การจดัสรรโอกาสทางการศกึษา ในอดตีใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายมกีารระดมทรพัยากรและ

การลงทุนดา้นงบประมาณ  การเงนิ และทรพัยส์นิ ทัง้จากรฐั องคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ บุคคล 

ครอบครวั ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 

สถาบนัสงัคมอื่น  และต่างประเทศมาใชจ้ดัการศกึษา  โดยใหร้ฐัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใช้

มาตรการภาษสีง่เสรมิและใ หแ้รงจงูใจ  รวมทัง้ใชม้าตรการลดหยอ่น หรอืยกเวน้ภาษตีามความ

เหมาะสม ใหร้ฐัจดัสรรงบประมาณแผน่ดนิใหก้บัการศกึษา  โดยจดัสรรใหผู้เ้รยีนและสถานศกึษา ทัง้

ของรฐัและเอกชน ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น ในรปูเงนิอุดหนุนทัว่ไปเป็นคา่ใ ชจ้า่ยรายบุคคล กองทุน

ประเภทต่างๆ และทุนการศกึษา รวมทัง้ใหม้รีะบบการตรวจสอบ  ตดิตามและประเมนิประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลการใชจ้า่ยงบประมาณการจดัการศกึษาดว้ย  เพือ่หวงัใหก้ารปฏริปูระบบการศกึษา

บงัเกดิขึน้อยา่งจรงิจงัและเป็นรปูธรรม ซึง่เป็นพืน้ฐานสาํคญัของการสรา้งคณุภาพใหก้บัคนหรอื

ประชากรในชาต ิในขณะเดยีวกนัเพือ่แกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลํา้ดา้นการศกึษาในสงัคม ดว้ยการให้

โอกาสแก่นกัเรยีน นกัศกึษา ที่ดอ้ยโอกาส ทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย  (พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542) 

 รฐับาลจงึไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัดงักลา่ว และใหค้วามสาํคญักบัการใหก้ารศกึษาแก่ประชาชน 

โดยการจดัสร รงบประมาณของรฐัในการบรหิารประเทศดา้นการศกึษาในระดบัตน้มาตลอดทุกปี  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  ของประเทศไทยตัง้แต่แผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่8 (พ.ศ.2540 -2544) มุง่เน้นการพฒันาคนเป็นหวัใจสาํคญั  โดย

ใหย้ดึคนเป็นศนูยก์ลางในกา รพฒันาทุกดา้น จนถงึแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  ฉบบัที่ 

10 (ฉบบัปจัจบุนั พ.ศ.2550-2554) ไดมุ้ง่เน้นความสาํคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคลเช่นเดยีวกนั  

และถอืวา่บุคคลเป็นทรพัยากรหลกัทีส่าํคญัในการพฒันาประเทศทุกดา้น  การพฒันาประเทศจงึระบุ

ใหย้ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลา งของการพฒันา ในดา้นกฎหมายทางการศกึษาไดแ้ก่  พระราชบญัญตัิ
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การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 กร็ะบุไวช้ดัเจน ดงันัน้ การพฒันาทรพัยากรบุคคลโดยการใหก้ารศกึษา

จงึเป็นสิง่สาํคญัและสามารถสง่ผลดไีดใ้นระยะยาว  เน่ืองจากการศกึษาเป็นการลงทุนรปูแบบหน่ึงที่

ทาํใหค้นมคีณุภาพชวีติดขีึ้ น หรอืทีเ่รยีกวา่การสรา้งทุนมนุษยน์ัน่เอง  และการศกึษายงัเป็นการ

ลงทุนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวมอกีดว้ย (ปณุญดา ชยัรกัษา. 2551) 

 ดว้ยเหตุน้ี รฐัจงึใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนดา้นการศกึษาทุกดา้น  ไดม้กีารจดัตัง้กองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  โดยมตคิณะรฐัมนตร ี (นายชวน หลกีภยันายกรฐัมนตรี ) เมือ่วนัที่ 28 

มนีาคม พ.ศ. 2538 และเริม่ดาํเนินการตัง้แต่ปี  พ.ศ.2539 เป็นตน้มา ในลกัษณะเงนิทุนหมนุเวยีน  

ตามนยัมาตรา  12 แหง่พระราชบญัญตัเิงนิคงคลงั  พ.ศ.2491 ต่อมารฐับาลไดพ้จิารณาเหน็

ความสาํคญัของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา มากขึน้  จงึไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  พ.ศ. 2541 มผีลใหก้องทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  มฐีานะเป็น

นิตบุิคคล อยูใ่นการกาํกบัดแูลของกระทรวงการคลงั  โดยมหีลกัการว่า  “เพื่อใหเ้งนิกูย้มืแก่นกัเรยีน  

นกัศกึษา ซึง่มาจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยสาํหรบัศกึษาต่อตัง้แต่  ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึ

ระดบัปรญิญาตรใีนประเทศ (ทัง้สายสามญัและสายอาชวีะ ) รวมทัง้การศกึษานอกระบบต่อเน่ืองจาก

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ตามหลกัสตูรและประเภทวชิาทีก่ระทรวงศกึษากาํหนด  โดยใหน้กัเรยีน / 

นกัศกึษา ชาํระหน้ีคนืพรอ้มดอก เบีย้อตัราตํ่าเมือ่จบการศกึษาแลว้ ” ซึง่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบ          

3 หน่วยงาน คอื กระทรวงการคลงั กระทรวงศกึษาธกิาร และทบวงมหาวทิยาลยั โดยมธีนาคารกรงุไทย 

จาํกดั (มหาชน) ทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานเบกิจา่ย  ในสว่นของกระทรวงศกึษาธกิารรบัผดิชอบ  การ

ดาํเนินงานการใหกู้ย้มืแก่นกัเรยีน / นกัศกึษา ตัง้แต่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายถงึปรญิญาตรทีัง้ใน

สงักดักระทรวงและกระทรวงอื่นหรอื หน่วยงานอื่นทีจ่ดัการศกึษา ยกเวน้ทบวงมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ 

สาํนกันายกรฐัมนตรี กระทรวงสาธารณะสขุ กระทรวงวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  

กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  สาํนกัการแพทยก์รงุเทพมหานครและสภากาชาดไทย            

การบรหิารกองทุนของกระทรวงศกึษาธกิาร  ไดแ้บ่งการบรหิารออกเป็น  4 ระดบัคอื ระดบักระทรวง 

ระดบักรม ระดบัจงัหวดั และระดบัสถานศกึษาตามลาํดบั (เสาวนีย ์มรุาชยั. 2549) 

 การดาํเนินการของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อการศกึษา เริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 

ถงึ พ.ศ.2550 สามารถสรปุรายละเอยีดไดด้งัน้ี 
 

ตาราง 1 การใหกู้ย้มืตัง้แต่ปีการศกึษา 2539-2550 
 

ปี 

การศกึษา 

ผูกู้ร้ายเก่า ผูกู้ร้ายใหม่ รวม 

สญัญา ลา้นบาท สญัญา ลา้นบาท สญัญา ลา้นบาท 

2539 - - 148,444 3,652.59 148,444 3,652.59 

2540 113,798 3,925.23 321,628 8,225.96 435,426 12,151.19 

2541 341,052 11,499.30 405,958 7,943.72 747,010 19,443.02 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ปี 

การศกึษา 

ผูกู้ร้ายเก่า ผูกู้ร้ายใหม่ รวม 

สญัญา ลา้นบาท สญัญา ลา้นบาท สญัญา ลา้นบาท 

2542 592,484 17,928.78 289,386 5,817.61 881,870 23,746.39 

2543 658,572 20,551.90 242,418 3,897.73 900,990 24,449.63 

2544 665,595 22,001.52 322,060 6,479.55 987,655 28,481.07 

2545 738,153 25,544.35 265,064 4,166.44 1,003,217 29,710.79 

2546 731,171 25,663.30 187,249 2,973.88 918,966 28,637.18 

2547 635,158 21,708.51 249,565 4,336.89 918,420 26,045.40 

2548 631,505 21,602.29 236,871 3,794.47 868,376 25,396.76 

2549 484,090 16,092.58 2,616 132.50 486,706 16,225.08 

2550 254,969 10,022.97 81,599 2,262.88 336,568 12,285.85 

 

 ทีม่า: กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 หมายเหตุ: ขอ้มลูจาก บมจ. ธนาคารกรงุไทย ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2550 
 

 จากขอ้สงัเกตทีไ่ดจ้ากการรายงานผลการดาํเนินงานกองทุน เงนิฯ ในความรบัผดิชอบของ

กระทรวงศกึษาธกิารในปีงบประมาณต่างๆ โดยสรปุดงัน้ี  กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อการศกึษาไดเ้ริม่ให้

กูย้มืตัง้แต่ปี  พ.ศ.2539 โดยจดัสรรใหก้ระทรวงการคลงัดาํเนินการผา่นธนาคารกรงุไทย  จาํกดั 

(มหาชน) ซึง่การปลอ่ยกูใ้นปีแรกไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งด ีมผีูกู้้ตามสญัญาจาํนวน 148,444 ราย 

และมวีงเงนิประเดมิปล่อยกูเ้ป็นเงนิจาํนวนทัง้สิน้ 3,652.59 ลา้นบาท และในปี พ .ศ.2540 มจีาํนวนผู้

กูร้ายใหม่เพิ่มขึน้สงูถงึ 321,628 ราย มจีาํนวนผูกู้เ้พิม่ขึน้เป็นเท่าตวั และจาํนวนผู้ กู้รายใหม่มอีตัรา

การขยายตวัอยา่งมากในปี พ .ศ.2541 มจีาํนวน 405,958 ราย ซึง่มจีาํนวนผูกู้ร้ายใหมแ่ละ ผูกู้้ราย

เก่าในปีดงักล่าวสงูถงึ 747,010 ราย และมยีอดเงนิทีป่ล่อยกูใ้นปีดงักล่าวทัง้สิน้ 19,443.02 ลา้นบาท 

อตัราการขยายตวัของผูกู้ใ้นปี  พ.ศ.2542 จนถงึปี พ.ศ.2550 นัน้ มกีารขยายตวัของผูกู้ร้ายใหมใ่น

แต่ละปี อยา่ง ต่อเน่ืองและ สมํ่าเสมอ สรปุจาํนวนผูกู้ต้ามสญัญา ทัง้ผูกู้ร้ายเก่าและผูกู้ร้ายใ หม่ตาม

ตาราง 1 แสดงใหเ้หน็วา่โครงการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามผีลตอบรบัอยูใ่นแนวโน้มทีด่ ี

 เมือ่พจิารณาในเชงิปรมิาณจะพบวา่ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมากองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาอตัราการขยายตวัของการปลอ่ยเงนิกูม้ปีรมิาณทีเ่พิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  แต่อยา่งไรกต็าม  

ปรมิาณการปลอ่ยเงนิกูท้ีม่เีป็นจาํนวนมากๆ  ไมส่ามารถบอกไดว้่ากองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา

นัน้บรรลวุตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว้   กลา่วคอืไมส่ามารถพสิจูน์ไดว้า่  กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา

สามารถเขา้ไปถงึกลุม่เป้าหมายซึง่กค็อืบุคคลทีด่อ้ยโอกาสทางการศกึษาทีม่สีาเหตุ มาจากการขาด

แคลนทุนทรพัย ์หรอืกลุ่มผูกู้ย้มืไดนํ้าเงนิทีกู่ย้มืไปใชป้ระโยชน์เพื่อลงทุนทางการศกึษาอยา่งแทจ้รงิ 
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 มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ เป็นสถาบนัอุดมศกึษาหน่ึงที่

ไดร้บัการจดัสรรเงนิกองทุน เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา และได้ดาํเนินการตามนโยบายกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษามาปฏบิตั ิ โดยเริม่ดาํเนินการมาตัง้แต่ปี พ .ศ.2539 เป็นตน้มา ซึง่มหาวทิยาลยัมี

ผลการดาํเนินการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของในปีการศกึษา 2553 และมนีกัศกึษาทุกคณะ

ตัง้แต่ชัน้  ปีที ่1 ถงึปีที ่ 4 ทีเ่ขา้รว่มโครงการตามนโยบา ยกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาทัง้สิน้ 

1,440 ราย  และไดร้บัการจดัสรรทรพัยากร ดา้นงบประมาณในปีการศกึษา 2553 แยกเป็นผูกู้ร้าย

ใหมจ่าํนวน 344 ราย ไดร้บัการจดัสรร คา่เลา่เรยีนและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วเ น่ืองกบัการศกึษา  จาํนวน 

5,592,650 บาท คา่ครองชพีอกีจาํนวน 7,992,000 บาท และผูกู้ร้ายเก่าจาํนวน 1,096 ราย ไดร้บัการ

จดัสรรคา่เลา่เรยีนและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วเ น่ืองกบัการศกึษา จาํนวน 17,412,190 บาท คา่ครองชพีอกี

จาํนวน 26,112 ,000 บาท และ มจีาํนวนนกัศกึษาเขา้รว่มโครงการเพิม่ขึน้ตามจาํนวนการรบั

นกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยั ในแต่ละปี การศกึษา  (แบบรายงานการจดัสรรวงเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูภมัถ ์ปีการศกึษา 2553) 

 ในการดาํเนิน งานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์เป็นการดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกั บนโยบาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

กฎเกณฑต่์างๆ ซึง่ผูนํ้านโยบายมาปฏบิตัจิะตอ้งศกึษา ตลอดจนตดิตามความเคลือ่นไหว

เปลีย่นแปลงของ กยศ . อยูต่ลอดเวลา เพื่อนําสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงมาปฏบิตัใิหถู้กตอ้งและเป็น

มาตรฐานเดยีวกนัอยา่งเครง่ครดั ตัง้แต่กระบวนการประสานงาน การจดั สรรเงนิ รวมไปถงึการ

ใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ซึง่เป็นสิง่จาํเป็นทีผู่ป้ฏบิตัจิะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อผูย้มืเงนิกองทุนฯ ทีม่ ี

จาํนวนเพิม่มากขึน้ทาํใหป้รมิาณงานเพิม่มากขึน้ดว้ยนัน้ ในสว่นของการตดิตามผลการปฏบิตังิาน

ดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาของมหาวทิยาลยัไดท้าํการ ประเมนิผลเป็นระยะๆ ในเบือ้งตน้ 

ทาํใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน แต่มหาวทิยาลยัยงัไมไ่ดด้าํเนินการตดิตามผล

และประเมนิผลการปฏบิตังิาน หรอืทาํการรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นความกา้วหน้า ความสมัฤทธิผ์ลใน

การดาํเนินงาน ตลอดจนสภาพปญัหาอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิจากการนํานโยบ ายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพือ่การศกึษามาปฏบิตั ิ

 อยา่งไรกต็ามปญัหา  อุปสรรคต่างๆ ในการขอกูเ้งนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา    

ทีผู่บ้รหิารรบัทราบ  หากสามารถแกไ้ขไดจ้ะทาํใหก้องทุนฯ  น้ีช่วยเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหก้บั

นกัศกึษาเพิม่ขึน้อกีจาํนวนมาก  อนัจะทาํใหก้ารบรหิารกองทุนฯ  บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย  

ประกอบกบัผูว้จิยัปฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาวา่ปจัจยัใดทีม่อีทิธพิลต่อการ

นํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัขิอง มหาวทิยาลยัในดา้นต่างๆ ทีเ่ด่นชดัและ

สมควรไดร้บัการแกไ้ขจากผูท้ีเ่กี่ ยวขอ้งโดยตรงคอื  บุคลากรของสถานศกึษาทีป่ฏบิตังิานเกีย่วขอ้ง

กบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  และนกัศกึษาทีกู่เ้งนิจากกกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  

เพื่อนําผลการวจิยัเสนอใหม้หาวทิยาลยันําไปประยกุต์เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้้ ยมืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ   ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนทีต่ ัง้ไวแ้ละมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา นโยบายกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัขิองนกัศกึษาแต่ละระดบัชัน้ปีการศกึษา 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 การศกึษาวจิยั   เรือ่ง  การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษ าไปปฏบิตัิ ศกึษา

เฉพาะกรณมีหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์  เพือ่ศกึษาวจิยัปจัจยัที่ส่งผล  

กบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ และนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากศกึษา ดงักล่าว เป็นแนวคดิแนวปฏบิตัิ  เพือ่

สนบัสนุนการตดัสนิใจ การวางแผน และการกาํหนดนโยบาย  กบัหน่วยงานทีก่าํกบัดู แลหรอืที่

เกีย่วขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  เพือ่ ใหเ้กดิประโยชน์มปีระสทิธภิาพและประสิ ทธผิล

ในเชงิการบรหิารจดัการไดต้ามความเหมาะสมต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัน้ี  ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 นกัศึ กษา ทุกชัน้ปี การศกึษา  ของมหาวทิยาลยั ราชภฏัวไลยอลงก รณ์  ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์ทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ในปีการศกึษา 2553 

 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent variables) ไดแ้ก่ 

        1.1  2

   1.2 ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

   1.3 ดา้น2งบประมาณ 2

   1.4 2

    

   1.5 2

ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

   1.6 ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ

ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 

   1.7 ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

   1.8 ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

   1.9 

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่ ผลของการนํานโยบาย กองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  ผลของการนํานโยบายไป ปฏบิตั ิหมายถงึ ทศันคตขิองนกัศกึษาทีเ่กีย่วกบันโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อก ารศกึษา เพือ่บรรลุวตัถุประสงค์ ของนโยบาย ไดแ้ก่  การเพิม่โอกาสทาง

การศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้แก่ผูท้ีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย และดอ้ยโอกาสทางการศกึษา ซึง่

เป็นสว่นสาํคญัในการยกฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนและเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการ

กระจายรายได้  การสนบัสนุนการ พฒันาระบบการศกึษาทางดา้นอุปสงค ์โดยการเพิม่ขดี

ความสามารถในการรบัภาระคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษาของประชาชน 

 2.  ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั วตัถุประสงคข์องนโยบาย 2 หมายถงึ นกัศกึษาไดร้บั ความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา หลกัเกณฑก์าร

คดัเลอืกกลุม่เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และขัน้ตอน ที่ 2

 3.  ดา้นทรพัยากรนโยบาย หมายถงึ วสัด ุอุปกรณ์ สาํหรบัใชใ้นการปฏบิตังิานกองทุน

กูย้มืเพื่อการศกึษา  

เกีย่วขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษา 

 4. ดา้น2งบประมาณ2

 5.  2

 หมายถงึ งบประมาณทีน่กัศกึษาไดร้บัการจัดสรรกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาจากมหาวทิยาลยั 

ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 2

 6.  

 หมายถงึ การมกีระบวนการสือ่สาร การประชาสมัพนัธภ์ายใน

มหาวทิยาลยัทีส่ามารถทาํใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องนโยบายอยา่ง

สอดคลอ้งและตรงกนั เพือ่นําพาไปสูก่ารกาํหนดแนวทาง การปฏบิตัหิรอืกจิกรรมการดาํเนินการที่

ชดัเจน เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

ดา้น บุคลากร ผูป้ฏบิตังิาน 2

 7

หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรูค้วามสามารถ ในการ

ปฏบิตังิาน การใหค้าํแนะนําหรอืชีแ้นะเพื่อแกไ้ขปญัหา ใหแ้ก่นกัศกึษา มปีระสบการณ์ในการทาํงาน 

มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามตัง้ใจแล ะเตม็ใจในการใหบ้รกิารแก่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุน เงนิใหกู้ย้มื

เพือ่การศกึษา 

. 2

 8. ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง หมายถงึ สภาวะการบา้นเมอืงทีม่กีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งสมํ่าเสมอทีส่่งผลกระทบกบันกัศกึษาทัง้ทางตรงและทางออ้มในดา้นปจัจยัต่างๆ 

ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ หมายถงึ สถานทีส่าํหรบัปฏบิตักิารกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามคีวามเหมาะสมในการใหบ้รกิารนกัศกึษา วธิกีารดาํเนินงานตามนโยบาย ดา้น

กองทุนฯ และมเีจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน 

 9. ดา้นโครงสรา้งนโยบาย หมายถงึ หน่วยงานทีค่อ ยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงานกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามกีารบงัคบับญัชา มรีะบบสัง่การ การปฏบิตังิานที่ ใหบ้รกิารนกัศกึษาอยา่ง

ชดัเจน  

 10. 2ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิหมายถงึ นกัศกึษา

มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้กาํหนด กฎ ระเ บยีบ ขัน้ตอน หลกัเกณฑใ์นการกูย้มื 2

 

กูย้มื

เงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

   

   ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิมแีนวโน้มไปในทางทีด่ ี

 2. นกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัสิ่วนบุคคลแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผลการนํานโย บาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อนโยบาย แตกต่างกนั 

 3. ปจัจยั 2ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั วตัถุประสงคข์องนโยบา ย ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2       

ดา้น 2งบประมาณ ดา้นการ ตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 2ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ   

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 2และดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง   

กบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ มอีทิธพิลต่อ2การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ    

 

1. ด้านความเข้าใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์

    ของนโยบาย 
 

2. ด้านทรพัยากรนโยบาย 
 

3. ด้านงบประมาณ 
 

4. ด้านการติดต่อส่ือสาร 
 

5. ด้านบคุลากรผูป้ฏิบติั 
 

6. ด้านคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏิบติั 
 

7. ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
  
8. ด้านโครงสร้างนโยบาย 
 

9. ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบั 

    การนํานโยบายไปปฏิบติั 

 

 

 

ผลของการนํานโยบาย 

กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ไปปฏิบติั 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้
ต่อไปน้ี 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัแิละผลของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 2.  ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
 3.  แนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารศกึษา 
 4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

1.   แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบติัและผลของการนํานโยบาย 

ไปปฏิบติั 
  1.1 แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ
  ในอดตีทีผ่า่นมา นกัวชิาการสว่นใหญ่ทีส่นใจศกึษาศาสตรส์าขานโยบายสาธารณะมกั
มุง่ใหค้วามสาํคญัทีก่ระบวนการกาํหนดนโยบายหรอืการพฒันานโยบายและแผน และสนใจศกึษาผล
หรอืผลกระทบของนโยบายสาธารณะทีม่ต่ีอสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ ตวัอยา่งกรอบแนวคดิ
และทฤษฎเีพื่อวเิคราะหแ์ละอธบิายกระบวนการกาํหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่ งเป็นทีรู่้และเขา้ใจกนัมี
อยูม่าก เช่น ตวัแบบสถาบนั ตวัแบบผูนํ้า ตวัแบบกลุ่ม ตวัแบบเหตุผล ตวัแบบระบบ  และตวัแบบ
ทฤษฎเีกม Dye (1984: 20) เป็นตน้ สว่นตวัอยา่งกรอบแนวคดิและทฤษฎกีารวเิคราะหแ์ละอธบิาย
องคป์ระกอบการประเมนินโยบายและแผนทีรู่จ้กักนัทัว่ไป  เช่น ตวัแบบประเมนิ CIPP ของ 
Stuffleam ตวัแบบการประเมนิเพือ่ตดัสนิคณุคา่ของ Stake ทีเ่รยีกวา่ Countenance Model ตวัแบบ
การประเมนิผลกระทบและการบรรลเุป้าหมายของ Cronbach ตวัแบบการประเมนิการบรรลุ
เป้าหมายของ Tyler เป็นตน้  นอกจากนัน้การประเมนินโยบายและแผนยงัมรีะเบยีบวธิกีารศกึษา
หลายหลายวธิทีัง้ในสว่นองคป์ระกอบขัน้การกาํหนดนโยบายและขัน้การประเมนินโยบายและแผน 
สาํหรบัองคป์ระกอบการนํานโยบายและแผนไปปฏบิตั ิซึง่เป็นจดุเชือ่มต่อระหวา่งการกาํหนด
นโยบายกบัการประเมนินโยบาย กลายเป็นช่องวา่งทีไ่มไ่ดร้บัความสนใจ และช่องวา่งน้ีกก็ลายเป็น
ประเดน็สาํคญัทีน่ั กวชิาการใหค้วามสนใจในปจัจบุนั เพราะเหน็วา่จากบทเรยีนในอดตีทีผ่า่นมา
พบวา่ นโยบาย แผนงานและโครงการจาํนวนมากทีไ่ดร้บัการกลัน่กรองอยา่งดเีลศิแลว้ แต่เมือ่นําไป
ปฏบิตัจิรงิกลบัปรากฏว่าเกดิความลม้เหลว หรอืไมอ่าจปฏบิตัไิดต้ามทีก่ําหนดไวใ้นแผนทัง้ๆที่
นกัวชิาการและผูเ้กีย่วขอ้งไดทุ้่มเทศกึษาและประเมนิความเป็นไปไดข้องนโยบายและแผนมากมาย
ก่อนนําไปปฏบิตัคิวามลม้เหลวของนโยบายและแผนเหลา่นัน้ เมือ่ทาํการศกึษาจรงิจงักไ็มส่ามารถ
อธบิายไดว้า่มสีาเหตุมาจากอะไร คอื ไมช่ั ดเจนวา่ความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้เพราะความผดิพลาด
ทางดา้ นแนวคดิทฤษฎ ีหรื อเป็นกระบวนการนํานโยบายและแผนไปปฏบิตัมิขีอ้ผดิพลาด  (กลา้ 
ทองขาว. 2548: 17-18) 
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  พฒันาการของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิในปี ค.ศ.1973 นกัวชิาการ 2 ท่าน คอื เพรสแมน 
และ วลิดฟัสกี้  ไดเ้สนอรายงานผลการศกึษาปญัหาการนํานโยบายการสรา้งงานใหค้นกลุม่น้อย  ใน
นครโอ๊คแลนด์ไปปฏบิตั ิPressman and Wildavsky (1973: XXI) ผลงานการศกึษาของนกัวชิาการ
ทัง้สอง ถอืเป็นงานชิน้สาํคญั ยิง่ในการกระตุน้ใหว้งวชิาการวเิค ราะหน์โยบายเหน็ความสาํคญัของ
การศกึษ าการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  เพราะบทเรยีนจากการศกึษาเรือ่งน้ีพบวา่ ในขัน้การกาํหนด
นโยบาย การประกาศใชน้โยบา ย และการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนนโยบาย  ถอืวา่นโยบายการ
สรา้งงานใหแ้กชนกลุม่น้อยประสบผลสาํเรจ็ดเียีย่ม และผูก้าํหนดนโยบายสามารถจงูใจใหห้น่วยงาน
ราชการเขา้รว่มไดเ้ป็นอยา่งด ีแต่เมือ่ลงมอืนํานโยบายน้ีไปปฏบิตัจิรงิ กลบัพบวา่นโยบายประสบ
ความลม้เหลว กล่าวคอื งานทีจ่ดัให้ กลุม่เป้าหมายทาํมกีารนําไปปฏบิตัไิดต้ํ่ากวา่ทีก่าํหนดไวม้าก 
กจิกรรมของโครงการเกอืบทัง้หมดลา่ชา้ เมือ่โครงการสิน้สดุพบวา่ มกีารเบกิจา่ยเงนิเพือ่ใชใ้นกจิกรรม
ต่างๆ ของโครงการเพยีงรอ้ยละ 13 เท่านัน้  
  การศกึษาของ  เพรสแมน และวลิดฟัสกี ้ไดอ้าศยักรอบการวเิคราะหท์ี่ เชื่อมโยง
โครงสรา้งของระบบสงัคมและการเมอืง เขา้กบัคา่นิยมและผลประโยชน์เฉพาะเจาะจง ของผู้มสีว่น
เกีย่วขอ้งและมสีว่นไดส้ว่นเสยีในกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิใชว้ธิกีารศกึษาเชงิคณุภาพ      
โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ทีม่าหลากหลาย (กลา้ ทองขาว. 2548: 19-20) 
  นกัวชิาการทีม่คีวามสาํคญัและไดร้บัการยอมรบัเกีย่วกบัทฤษฎกีารนํานโยบายปฏบิตั ิ
2Van Meter and Van Horn (1975: 445-488)2

  กรอบทฤษฎขีอง แวน มเิตอร ์และ แวน ฮอรน์ มสีาระสาํคญั คอื กระบวนการนํา
นโยบายไปปฏบิตัจิะเริม่ขึน้เมือ่เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายไดร้บัการกาํหนดขึน้ และ
ต่อมากระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตัจิะ ผนัแปรไปตามธรรมชาตขิองลกัษณะการนํานโยบายไป
ปฏบิตัิขององคก์รทีร่บัผดิชอบ กลา่วคอื รปูแบบการตดัสนิใจการกระทาํใดๆ ในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิจะแสดงใหเ้หน็ลกัษณะผลกระทบของโครงการสรา้งและความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารนโยบาย สิง่สาํคญัทีค่ วรสนใจในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏบิตั ิคอื ประเดน็ความตอ้งการใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง กบัระดบัความขดัแยง้หรอื
ความเหน็พอ้งตอ้งกนัเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการเปลีย่นแปลงตามนโยบายนัน้ของ
ผูเ้กีย่วขอ้งการศกึษาปรากฏการณ์การนํานโยบายไปปฏบิตั ิหากกพบเหตุการณ์ในลั กษณะที่
นโยบายตอ้งการใหม้กีารเปลีย่นแปลงสงู  แต่ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัตํ่ากบันโยบายที่
ตอ้งการมกีารเปลีย่นแปลงตํ่า แต่ผูเ้กีย่วขอ้ง  มคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัสงูผลกระทบจะมมีากต่อ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตัซิึง่ถอืเป็นเรือ่งปกต ิโดยทฤษฎขีอง แวน มเิตอร ์และ  แวน ฮอรน์ 
คาดการณ์วา่ นโยบายทีม่คีวามตอ้งการการเปลีย่นแปลงสงูและมคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัสงู จะมี
ประสทิธผิลในการนํานโยบายไปปฏบิตัสิงูกวา่นโยบายทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงตํ่า และความเหน็พอ้ง
ตอ้งกนัตํ่า 

 การสรา้งกรอบแนวคดิของแวนมเิตอร ์และแวนฮอรน์ 
ไดร้บัอทิธพิลมาจากพืน้ฐานแนวคดิ 3 แหล่ง คอื (1) ทฤษฎอีงคก์าร วา่ดว้ยเรือ่งการเปลีย่นแปลง
องคก์ร การค วบคุมองคก์ร องคก์รทีส่ลบัซบัซอ้นและการจดัองคก์รเสยีใหม ่ (2) การศกึษา
วรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัผลกระทบจากการพจิารณาคดขีองศาล และ (3) การศกึษาวรรณกรรม
เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐั อทิธพิลของแนวคดิพืน้ฐาน 3 ประการน้ีไดช่้วยใหน้กัวชิาการทัง้
สองสามารถออกแบบทฤษฎกีาร นํานโยบายไปปฏบิตั ิ (Theory of Policy Implementation) ขึน้มา
ใน ค.ศ.1974 
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  ตวัแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง แวน มเิตอร ์และ แวน ฮอรน์ เป็ นตวั

แบบทีป่ระกอบดว้ยตวัแปร 6 ตวั ทาํหน้าทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งนโยบายกบัผลการปฏบิตัติามนโยบาย  2

กรอบแนวคดิปจัจยัเงือ่นไขสาํคญัในการกาํหนดความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวในการนํานโยบายไป

ปฏบิตัไิดแ้ก่ มาตรฐาน และวตัถุประสงค์ ของนโยบาย ทรพัยากร นโยบาย  การสือ่สาร และและ

กจิกรรมผลกัดนันโยบาย ลกัษณะหน่วยงานทีนํ่านโยบายไปปฏบิตั ิเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ  สงัคมและ

การเมอืง ความตัง้ใจของผูป้ฏบิตัิ2

 

 (กลา้ ทองขาว. 2548: 48-49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคดิการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

 

 ทีม่า: Van Meter and Van Horn. (1975). 
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  จากภาพอธบิายถงึตวัแบบกระบวนการการนํานโยบายไปปฏบิตั ิดงัน้ี 

  1. นโยบาย (Policy) หมายถงึ มาตรฐาน (Standards) และทรพัยากร (Rasources) 

เป็นองคป์ระกอบใจการตดัสนิใจในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิมาตรฐานนโยบายเป็นเป้าหมายของ

การรบันโยบายไปปฏบิตั ิโดยทัว่ ไปมาตรฐานจะถกูระบุไวใ้นกฎหมายหรอืกฎระเบยีบของแผนงาน          

โดยรายละเอยีดของมาตรฐานควรเชือ่มโยงกบัดชันีทีใ่ชว้ดัผลของการปฏบิตังิาน ซึง่อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา การวดัผลอาจเป็นแบบต่อเน่ือง เพือ่ตรวจสอบธรรมชาตขิองการ

เปลีย่นแปลงของมาตรฐานในนโยบายนัน้ แ ละเพือ่เชือ่มโยงเขา้กบัการเปลีย่นแปลงในกจิกรรมของ

การนํานโยบายไปปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้ป็นไปตามผลทีค่าดหวงั มาตรฐานนโยบายเป็นสิง่สาํคญัทีใ่ชใ้น

การบอกกลา่วต่อผูนํ้านโยบายไปปฏบิตัทิัง้ในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัมลรฐั และระดบัรฐับาลกลางวา่สิง่

ทีผู่ป้ฏบิตั ิถูกคาดหวงัใหก้ระทาํ 

  2. ทรพัยากร (Resources) ตวันโยบายทีม่อีทิธพิ ลต่อกระบวนการนํานโยบายไป

ปฏบิตัสิาํ เรจ็  ไดแ้ก่  นโยบายทีอุ่ดมไปดว้ย ทรพัยากรสนบัสนุน ทัง้งบประมาณและสิง่จงูใจที่

เพยีงพอ ถา้มทีรพัยากรสนบัสนุนไมเ่พยีงพอ จะ เป็นสาเหตุของการลม้เหลวในการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิ

  3. การสือ่สารและกจิกรรมทีผ่ลกัดนันโยบาย (Communications) หมายถงึ การตดิต่อ

ระหวา่งผูก้าํหนดนโยบายและผูป้ฏบิตัติามนโยบายเกีย่วกบัมาตรฐานและกจิกรรมเพือ่ผลกัดนัให้

เกดิความสาํเรจ็ของนโยบาย ถา้ไมม่กีารสือ่สารขอ้ความใหท้รา บอยา่งชดัเจนเพยีงพอกบัสิง่ทีผู่้

ปฏบิตัติอ้งกระทาํ ผูป้ฏิ บตัอิาจจะไมย่นิยอมทาํตาม การสือ่ขอ้ความระหวา่งองคก์รโดยเฉพาะใน

ระดบัของระบบรฐับาลกลางเป็นงานทีย่ากและซบัซอ้น ความชดัเจน ถกูตอ้งของขอ้ความทีส่ ือ่โดยผู้

ตดิต่อสื่อสารเป็นเรือ่งทีย่ากต่อการหลกีเลีย่งทีจ่ะบดิเบอืน อาจจาํเป็นตอ้งตคีวามเอง ส่งผลใหเ้กดิ

ความบดิเบอืนของมาตรฐานนโยบาย ขาดรปูแบบทีเ่ป็นเอกภาพในการใหค้าํสัง่ การตคีวาม ดงันัน้

จงึเป็นเรือ่งสาํคญัทีผู่นํ้านโยบายไปปฏบิตัจิากระดบัรฐับาลกลางสูห่น่วยปฏบิตัริะดบัมลรฐั และระดบั

ทอ้งถิน่ควรไดร้บัคาํแนะนํา คาํสัง่ และคาํชีแ้จงทีด่ ี

  4. คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ(Characteristics of the implementing agencies)    

มผีลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิเช่น โครงการของหน่วยงานทีเ่กือ้กลูการปฏบิตัิ

ตามหน้าที ่ความมากน้ อยของระบบโครงสรา้งทีเ่ป็นทางการ หรอืไมเ่ป็นทางการขององคก์ร มี

ผลกระทบต่อความสามารถในการนํานโยบายไปปฏบิตัิ   เพือ่ให้ไดม้าตรฐานของนโยบายทีก่าํหนด

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงกบัทศันคตขิองเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิหน่วยงานหรอื

องคก์รทีนํ่านโยบายไปปฏบิตัทิีม่คีวามสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้ฏบิตัทิีด่ ีมแีนวโน้มสง่เสรมิการนํา

นโยบายไปปฏบิตัใิหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้ นอกจากน้ีประสบก ารณ์และความสามารถของผูป้ฏบิตัทิี่

ไดร้บัมอบหมาย และสถานภาพภายในองคก์ร ยงัมผีลกระทบต่อความสามารถในการบรหิารเช่นกนั 

องคก์รทีป่ราศจากความสนบัสนุนทางการเมอืงและงบประมาณเพยีงพอ รวมทัง้ปราศจากความ

ช่วยเหลอืในการตดัสนิใจ และการจา้งผูป้ฏบิตัทิีม่คีณุภาพ จะประสบปญัหาใ นการบรหิารแผนงาน

และโครงการอยา่งรนุแรง 
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  5. เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง (Economic social and political conditions) 

เป็นการวเิคราะหว์า่ผูนํ้าองคก์รมกีลุม่ผลประโยชน์ต่างๆ ในสงัคมสนบัสนุนนโยบายขนาดไหน 

ขอบเขตของการสนบัสนุนหรอืคดัคา้นต่อวตัถุประสงคข์องนโ ยบายจากบุคคลชัน้นําในองคก์ร และ

ปราศจาก บุคคลทัง้ภาครฐัและเอกชนมอีทิธพิลต่อการนํานโยบายไปปฏบิตัิ เช่นเดยีวกนั ความเหน็

ของสาธารณ ชนและชนชัน้นํา (Elite) ต่อแผนงานเป็นปจัจยัสาํคญัในกระบวนการนํานโยบายไป

ปฏบิตัผิูป้ฏบิตัมิแีนวโน้มทีย่อมรบัเป้าหมายและวตัถุประสงคม์ากขึน้ ถ้ าปญัหามคีวามรนุแรงที่

จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ข และมปีระชาชน และกลุ่มผลประโยชน์เคลื่อนไหวเพื่อสนบัสนุนแผนงานใน

การแกไ้ขปญัหานัน้ ทีส่าํคญัเช่นกนัไดแ้ก่ คณุภาพของประชาชน ความเชือ่ และคา่นิยมของคนใน

ชุมชนหรอืสงัคมและความรว่มมอืของประชาชนกลุม่เป้าหมาย เป็นตน้ สาํหรบัเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ 

ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยูข่องประชาชน หรอืประชากรกลุม่เป้าหมาย ทรพัยากรของชุมชน และ

ระดบัการพฒันา เศรษฐกจิของชุมชนและสงัคม เป็นตน้ หา กเงือ่นไขเหล่าน้ีมลีกัษณะเชงิบวกจะ

สง่เสรมิใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัิ  มโีอกาสประสบความสาํเรจ็สงู ในทางตรงกนัขา้ม ถ้ าหาก

เงือ่นไขเหลา่น้ีมลีกัษณะเชงิลบจะเป็นอุปสรรคสาํคญัต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

  6. จดุยนืหรอืทศันคตผิูป้ฏบิตั ิ (Dispositions or attitudes of implementors) ความคดิ

และจติใจของผูป้ฏบิตัติามนโยบายทัง้หลาย มคีวามเหน็ดว้ยกบันโยบายนัน้มากแคไ่หน นโยบายนั ้ น

ขดัต่อผลประโยชน์สว่ นตวั ค่านิยม ความเชื่อของนกัปฏบิตัแิละธรรมเนียมขององคก์รหรอืไม ่เป็น

เงือ่นไขทีม่ผีลต่อการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  องคป์ระกอบ 3 ประการของการตอบสนองของผูนํ้า

นโยบายไปปฏบิตั ิทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อความสามารถหรอืความเตม็ใจในการนํานโยบายจากรฐั

ไปปฏบิตั ิคอืความรูค้วามเขา้ใจต่อมาตรฐาน ทศิทางของการตอบสนอง และความตัง้ใจของผูป้ฏบิตั ิ

ผูป้ฏบิตัอิาจไมป่ฏบิตัติามมาตรฐานของนโยบาย เน่ืองจากผูป้ฏบิตัิ ปฏเิสธวตัถุประสงค์ ของนโยบาย 

เพราะมคีวามเหน็ไมต่รงกนั สาํหรบัผูท้ีม่ทีศันคตเิชงิลบต่อนโยบายอยา่งมากอาจทา้ทายวตัถุประสงค์

ของแผนงานอยา่งเปิดเผย ปจัจยัสาํคญัทีจ่ะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอในการพจิารณาตวัแบบสหองคก์ร 

คอื ลกัษณะเชงิพลวตัรของกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิโดยปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อการ

นํานโยบายไปปฏบิตัใินขัน้ตอนแรกๆ อาจมผีลเพยีงเลก็น้อยในเวลาต่อมา ในขัน้ตอนแรกๆ นัน้

นโยบายอาจต่างไปจากวธิปีฏบิตัเิดมิอยา่งมาก ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ในเป้าหมาย และ

วตัถุประสงคอ์ยา่งรนุแรง และในระหวา่งขัน้ตอนน้ี ลกัษณะเฉพาะบางประการของตวัแบบสหองคก์ร 

โดยเฉพาะการสือ่ขอ้ความ การบงัคบัใชก้ฎหมาย และทศันคตขิองผูป้ฏบิตั ิอาจอธบิายถงึ

ความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวในการนํานโยบายไปปฏบิตัใิหบ้รรลผุล ขัน้ต่อมาปจัจยัสว่นบุคคลและ

องคก์รอาจปรบัตวัใหเ้ขา้กบันโยบาย และทาํใหเ้กดิความเหน็พอ้งต่อเป้าหมายมากขึน้ ณ จดุน้ี 

ปจัจยัอื่นๆ เช่น คณุลกัษณะของหน่วยปฏบิตังิาน อาจตอ้งไดร้บัความสนใจมากขึน้ จะตอ้งตระหนกั

อยูเ่สมอวา่เป็นเรือ่งสาํคญัทีจ่ะตอ้งทาํการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัดิว้ยมมุมองแบบตดัขวาง 

(Cross-Sectional) ดว้ยและระมดัระวงัวา่คา่ความสมัพนัธ์ ทีถ่กูกาํหนดขึน้ในช่วงเวลาหน่ึง  จะตอ้ง

นําไปใชอ้กีช่วงเวลาหน่ึงเพราะสถานการณ์ ทีแ่ตกต่างไป อาจทาํใหรู้แ้บบความสมัพนัธเ์ปลีย่นแปล ง

ไปดว้ย 
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  1.2 ผลของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

   ดอ็นนา เอช เคอร ์ (Donna H.Kerr. 1976: 351-363) กล่าวว่าเป้าหมายหลกัของการ

นํานโยบายไปปฏบิตัคิอื ผลของความสาํเรจ็ของนโยบายและไดเ้สนอวธิกีารมอง ผลของความสาํเรจ็

หรอืความลม้เหลวของนโยบายไว้  3 ลกัษณะไดแ้ก่ 1. ดคูวามสาํเรจ็หรือความลม้เหลวของนโยบาย

ทีก่ารนําไปปฏบิตั ิ2. พจิารณาทีต่วันโยบายเองวา่สาํเรจ็หรอืลม้เหลว  และ 3. ดจูากการตดัสนิใจเชงิ

ปทสัถานวา่สาํเรจ็หรอืลม้เหลว 

   เพรสแมน และวลิดาฟสกี ้ (Pressman; & Widayskey. 1973) กลา่วถงึการพจิารณา

ผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัวิา่จะ สาํเรจ็หรอืลม้ เหลวโดยดไูดจ้าก องคป์ระกอบอยา่งน้อย  4 

ประการดงัน้ี  1. การไดร้บัประโยชน์จากนโยบายของกลุ่มเป้าหมายเมือ่เปรยีบเทยีบกบัทีก่ําหนดไว้

ในนโยบาย 2. มองระยะเวลาทีใ่ชไ้ปกบัการดาํเนินนโยบายคอืสิน้สดุตามแผนหรอืโครงการทีก่าํหนด

ไว ้3. เงนิหรอืทรพัยากรทีใ่ชไ้ปแลว้และยงัไมไ่ด้ใชใ้นเวลาทีก่าํหนด  4. จาํนวนกจิกรรมหรอืงานทีล่ง

มอืปฏบิตัไิปแลว้เมือ่เทยีบกบันโยบายทีก่ําหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้งกนั 

   เบอรแ์มน และคนอื่นๆ (Berman; et al. 1972) ไดก้าํหนดกรอบการพจิารณา ผลของ

ความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตัจิากองคป์ระกอบ  3 ประการ คอื 1. รอ้ยละทีโ่ครงการบรรลุ

เป้าหมายเป็นการเปรยีบเทยีบผลของการนํานโยบายไปปฏบิตัใินสว่นทีเ่ป็นเป้าหมายทีก่าํหนดไวใ้น

แผนกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิภายหลงัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ   2. ผลรวมการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จาก

การปฏบิตัติามแผนเป็นการพจิารณาการเปลีย่นแปลงทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพเป็นการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นพฤตกิรรมของผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูไ้ดร้บัประโยชน์จากแผนงานหรอืโครงการ  และ 

3. ความต่อเน่ืองของกจิกรรม เมือ่รฐับาลเลกิสนบัสนุนโครงการเป็นการพจิารณาการปฏบิตักิจิกรรม

อยา่งต่อเน่ืองเมือ่มกีารถอนความสนบัสนุนออกไป 

   วรเดช จนัทรศร (2540: 9-10) กลา่วถงึ แนวทางในการพจิารณาผลของการนํานโยบาย

ไปปฏบิตัซิึง่สามารถ พจิารณาไดจ้าก  3 แนวทาง แนวทางแรกความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไป

ปฏบิตัสิามารถวดัไดจ้ากระดบัของความรว่มมอืทีผู่ร้บันโยบายไปปฏบิตัมิต่ีอผูอ้อกคาํสัง่หรอื         

ผูก้าํหนดนโยบาย  ถา้ระดบัของความรว่มมอืสงูระดบัขอ งความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตักิ็

จะมสีงูตามไปดว้ยและในทางกลบักนั  ถา้ระดบัของความรว่มมื อตํ่ากย็อ่มหมายความวา่ระดบัของ

ความลม้เหลวในการนํานโยบายไปปฏบิตัจิะมอียูส่งู  ในแนวทางทีส่อง  ความสาํเรจ็ของการนํา

นโยบายไปปฏบิตัสิามารถพจิารณาไดจ้ากเงือ่นไขทีว่า่ไดม้กีารบรรลุ ผลการปฏบิตัติามนโยบายนัน้  

ตามภาระหน้าทีข่ององคก์าร  ทีร่บัผดิชอบดว้ยความราบรืน่และปราศจากปญัหา  ถา้การปฏบิตัติาม

นโยบายใดเตม็ไปดว้ยความขดัแยง้หรอืมอุีปสรรคขอ้ขดัขอ้งเกดิมากขึน้เท่าใดระดบัของความ

ลม้เหลวกน่็าจะมสีงูขึน้เท่านัน้  ในแนวทางทีส่าม  ความสาํเรจ็ของการนํา นโยบายไปปฏบิตัสิามารถ

พจิารณาไดจ้ากการทีน่โยบายนัน้ไดก่้อใหเ้กดิผลการปฏบิตัใินระยะสัน้และหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบ  

(impact) ตามทีพ่งึปรารถนาหรอืไม ่
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   กลา้ ทองขาว (2536: 166-167) ไดส้รปุวา่ การพจิารณาผลของการนํานโยบายไป

ปฏบิตัเิพือ่ดู ความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวข องการนํานโยบายไปปฏบิตัดิไูดจ้ากองคป์ระกอบ                

4 ประการคอื (1) ระดบัการบรรลเุป้าหมายหรอืวตัถุประสงค ์ (2) การนําไปใชห้รอืการไดร้บัประโยชน์

โดยตรงของกลุ่มเป้าหมาย  (3) ความต่อเน่ืองของกจิกรรมภายหลงันโยบายสิน้สดุและ  (4) การนํา

วธิกีารทีเ่คยใชไ้ปประยกุตใ์ช้ในทีอ่ื่น ในการพจิารณาตดัสนิระดบัความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไป

ปฏบิตัคิวรพจิารณาจากผลการปฏบิตัใินระยะสัน้วา่มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมาย

ของนโยบายเพยีงใดและดถูงึผลกระทบของนโยบายนัน้ในระยะยาววา่สามารถบรรลวุตัถุประสงค์

ตามทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด  รวมถงึการวัดระดบัความรว่มมอืจากผูเ้กีย่วขอ้งและระดบัของความขดัแยง้ที่

เกดิขึน้ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏบิตัดิว้ย 

 

2.  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏิบติั 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาตวัแบบ กรอบแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยั    

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ   ซึง่ผูว้จิยัไดย้ดึแนวทางการศกึษา  Van Meter and Van 

Horn (1975: 463) เป็นหลกั โดยมกีารผสมผสานปจัจยัต่างๆ  ทีจ่ะนํามาศกึษาในครัง้น้ีจากตวัแบบ

และกรอบแนวคดิ ทฤษฎขีองนกัวชิาการท่านอื่นๆ รวมอยูด่ว้ย ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ปจัจยัดา้นนโยบาย 

  นโยบาย  คอื ขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการตดัสนิใจอยา่งมเีหตุผลรวมถงึการ

คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต พรอ้มทัง้การแสวงหาแนวทางเพือ่ใหส้ามารถลลุว่งตามวตัถุประสงค์

ทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยแนวทางปฏบิตัอิยา่งมวีตัถุประสงคน์ัน้จะถูกควบคุมและ

ดาํเนินการโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั  ทัง้น้ีกเ็พือ่ทาํใหว้ตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไวน้ัน้สามารถบรรลผุลใน

ระดบัปฏบิตักิารพจิารณาถงึความชดัเจนของนโยบายและความสอดคลอ้งของนโยบายต่อสภาพ

ปญัหา จงึน่าจะเป็นสว่นสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารวเิคราะหถ์งึภาวะทีเ่กดิขึน้ในการนํานโยบายไปปฏบิตัวิา่

มคีวามราบรืน่มากน้อยเพยีงใด  ทัง้น้ีเพราะการนํานโยบายไปปฏบิตัเิป็นกระบวนการทีม่คีวาม

ต่อเน่ืองจากระดบัทีเ่ป็นเจตนารมณ์ กระทัง่ถงึขัน้ตอนทีเ่ป็นผลลพัธอ์นัเน่ืองจากนโยบายนัน้ๆ ในทีน้ี่

จะพจิารณาองคป์ระกอบยอ่ยของนโยบาย 2 ประการดงัต่อไปน้ี 

  2.1.1  ความสอดคลอ้งของนโยบายต่อสภาพปญัหา 

    อนิกแรม็ และแมน (ปานิสา วงษ์เหล่า . 2539: 16; อา้งองิจาก Ingram; Mann. 

1980: 17-18) กลา่ววา่การกาํหนดนโยบายทีม่คีวามสอดคลอ้งต่อสภาพปญัหานัน้  จาํเป็นอยา่งยิง่ที่

จะตอ้งอาศยักรอบแนวคดิเชงิทฤษฎมีาเป็นรากฐานในการวเิคราะหอ์ยา่งถกูตอ้ง  โดยการกาํหนด

สาเหตุแนวทางแกไ้ขปญัหาอนัจะนําไปสูข่อ้กาํหนดแนวทางคลีค่ลายปญัหาอยา่งตรงประเดน็และ

ดว้ยวธิกีารทีถ่กูตอ้งมากทีส่ดุ  การขาดซึง่แนวคดิทฤษฎทีีเ่หมาะสมในการวเิคราะหป์ญัหาเพือ่

กาํหนดนโยบายนัน้ยอ่มนําไปสูค่วามลม้เหลวของผลลพัธภ์ายหลงัการปฏบิตัไิด้  เพราะฉะนัน้  เมือ่ใด

นโยบายถูกกําหนดขึน้ภายใตส้าเหตุแห่งปญัหาแนวทางแกไ้ขทีไ่มถู่กตอ้งการแกไ้ขปญัหาใดๆ  กจ็ะ

ผดิไปดว้ย 
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    เพรสแมน และวลิดาฟสกี ้(Pressman; & Widayskey. 1973) ไดท้าํการวเิคราะห์
โครงการบรหิารเพือ่การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ  (Economic Development Administration หรอื 
EDA) ในลกัษณะของการสรา้งงานใหก้บักลุม่ยากจน  และไมม่งีานทาํในเมอืงโอ๊คแลนด์  มลรฐั
แคลฟิอรเ์นีย จากเป้าหมายทีก่าํหนดไวว้า่จะสามารถสรา้งงานใหไ้ด้  3,000 คนนัน้ ปรากฎวา่เมือ่นํา
โครงการลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิทาํไดเ้พยีง  200 คน จากเหตุการณ์น้ีจงึไดส้รปุปจัจยัสาํคญัทีส่่งผลต่อ
การนํานโยบายไปปฏบิตัไิว ้หน่ึงในปจัจยัเหลา่นัน้กค็อื ความสอดคลอ้งของนโยบายต่อสภาพปญัหา 
    อาคม ใจแกว้ (2533) ไดท้าํการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัใินพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ศกึษากรณปีจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความสาํเรจ็ ผลการศกึษาพบว่า  นโยบายพฒันา
การศกึษาชาวไทยมสุลมิใ นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่น้นการสง่เสรมิวชิาสามญั -วชิาชพีใน
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาและการสง่เสรมิการสอนอสิลามศกึษาในโรงเรยีนสายสามญัของรฐันัน้  
คอ่นขา้งจะมคีวามสอดคลอ้งต่อสภาพปญัหาในพืน้ที่  อนัทาํใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัสิาํเรจ็ไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
 2.2 ความชดัเจน ของนโยบาย  จดัเป็นองคป์ระกอบยอ่ยทีส่าํคญัอกีสว่นหน่ึงซึง่ความ
ชดัเจนของนโยบายสามารถพจิารณาไดจ้ากวตัถุประสงคแ์ละมาตรฐานของนโยบาย  ถา้วตัถุประสงค์
และมาตรฐานของนโยบายมคีวามชดัเจนกจ็ะสามารถนําไปสูค่วามสมัฤทธิผ์ลตามเป้าหมายจรงิ  
(Realistic) มคีวามเป็นรปูธรรม มคีวามเฉพาะเจาะจง และมคีวามมัน่คงแน่นอนโดยเฉพาะ 
  ซาบาเทยีร ์และแมสมาเนียน (Sabatier; & Mazmanian. 1980) ไดก้ลา่วถงึการกาํหนด
วตัถุประสงคข์องนโยบายวา่การทีจ่ะมคีวามชดัเจนสามารถนําไปปฏบิตัใินระดบัพืน้ทีห่รอื
กลุม่เป้าหมายไดต้ามความคาดหวงันัน้จะตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบสาํคญั 6 ประการ คอื 
  1.  มกีารจดัลาํดบัวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
  2.  มทีรพัยากรเพยีงพอกบัการสรา้งทมีงาน  (Staff) เพือ่ปฏบิตัแิละตดิตามงานใน
ระดบัพืน้ทีห่รอืระดบักลุม่เป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์
  3.  การกาํหนดมอบหมายภาระงานใหก้บัหน่วยงาน  โดยหน่วยงานนัน้ตอ้งมคีวา ม
เตม็ใจสนบัสนุนนโยบายอยา่งจรงิจงั 
  4.  มกีารแบ่งภาระงานระหวา่งหน่วยงาน  เพือ่นําไปสูก่ารประสานงานกนัตามสาย
บงัคบับญัชาในหน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน 
  5.  มกีารกาํหนดระเบยีบกฎเกณฑต์ดัสนิใจของหน่วยงานทีส่ง่เสรมิการบรรลผุลตาม
เป้าหมายนโยบาย 
  6.  เปิดโอกาสใหก้ลุ่ม ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบันโยบายไดเ้ขา้ไปมบีทบาทในการ
ประเมนิผลกลุม่เป้าหมายนโยบาย และประเมนิผลการปฏบิตัขิองหน่วยงานดว้ย 
  เอด็เวริด์ (Edwards III. 1980) กล่าวว่า ถา้ตอ้งการใหน้โยบายนัน้ๆ  ไดร้บัการปฏบิตัิ
ตามทีผู่ก้าํหนดตอ้งการแลว้ ไมเ่พยีงแต่ทีน่โยบายนัน้ ตอ้งมแีนวปฏบิตักิาํหนดใหก้บัผูป้ฏบิตัเิท่านัน้  
จาํเป็นทีน่โยบายนัน้ๆ  ตอ้งมคีวามชดัเจนอยูด่ว้ย  สิง่ทีเ่ราพบอยูเ่สมอๆ  คอืการทีผู่ป้ฏบิตัไิดร้บัแนว
ปฏบิตัทิีไ่มช่ดัเจน  การขาดความชดัเจนของนโยบายเป็นเหตุใหผู้ป้ฏบิตัติอ้งตดัสนิใจตามที่
เหน็สมควร การทีน่โยบายไมม่คีวามชดัเจ น มมีลูเหตุไดห้ลายประการ  เช่น ความซบัซอ้นของ
นโยบาย การทีไ่มม่คีวามเหน็เป็นเอกฉนัทเ์กีย่วกบัจดุมุง่หมายของนโยบาย  การหลกีเลีย่งไมอ่ยาก
กระตุน้ความไมพ่อใจของสาธารณชนโดยกาํหนดเป็นนโยบายใหม่ๆ  เป็นตน้ 
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 เพราะฉะนัน้ ปจัจยัดา้นนโยบายภายใตค้วามสอดคลอ้งและความชดัเจนของนโยบายนัน้มี

ผลต่อผูป้ฏบิตั ิโดยผา่นกระบวนการตดิต่อสือ่สารก่อนจงึจะสง่ผลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิซึง่แสดงความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและ 

 2.3 ปจัจยัดา้นทรพัยากร 

  แวน มเิตอร ์และ แมน ฮอรน์ (Van Meter; & Van Horn. 1975) กล่าวว่า ทรพัยากร

หมายถงึ สิง่อํานวยความสะดวกต่อการบรหิารนโยบาย  อาจรวมถงึเงนิและสิง่เสรมิทัง้ปวงทีก่ําหนด

ไวใ้นแผนงานอนัจะช่วยสง่เสรมิหรอืช่วยใหค้วามสะดวกต่อประสทิธผิลของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  

เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา่ทรพัยากรนโยบายทีเ่ป็นตวัเงนิเพยีงอยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทีจ่ะทาํให้

นโยบายบรรลุผล แต่การนํานโยบายไปปฏบิตัมิคีวามตอ้งการทรพัยากรเสรมิอื่นๆ อกีมาก 

   ในขณะที ่เอด็เวริด์ (Edwards III. 1980) ชีใ้หเ้หน็วา่ทรพัยากร  (Resources) ทีส่าํคญั

ในการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  รวมถงึจาํนวนบุคลากรทีม่คีวามชาํนาญและเพยีงพอในการทาํงาน  

ความรว่มมอืจากผูเ้กีย่วขอ้ง  ระบบสารสนเทศทีท่นัสมยัสอดคลอ้งพอเพยีงกบัความตอ้งการ  ผูม้ ี

อาํนาจสรา้งความมัน่ใจ  ตัง้ใจทีจ่ะจดัหาสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ  อนัไดแ้ก่  อาคารสถานที่

ปฏบิตังิาน วสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช ้งบประมาณทีจ่าํเป็นและเหมาะสม ขอ้มลูขา่วสารจะทาํให้

การนํานโยบาย ไปปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพมากขึน้ การทีม่ทีรพัยากรไมเ่พยีงพอไมว่า่จะมกีารถ่ายทอด

ขอ้ความทีเ่ทีย่งตรงแคไ่หน มโีครงสรา้งและมาตรฐานของระเบยีบการปฏบิตัขิององคก์รทีพ่อเหมาะ

เพยีงใด แต่ถา้ผูป้ฏบิตัทิีร่บัผดิชอบการนํานโยบายไปปฏบิตัขิาดทรพัยากรทีจ่าํเป็นในการทาํงาน  ก็

ทาํใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัไิมอ่าจบรรลวุตัถุประสงคไ์ด ้

 โดยปจัจยัดา้นทรพัยากรองคก์าร จะพจิารณาจากองคป์ระกอบยอ่ย 2 ประการดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1  งบประมาณ (Financial Resources) นบัวา่เป็นหวัใจของกระบวนการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิเน่ืองจากมผีลกระทบทีส่าํคญัคอืเป็นปจัจยัทีเ่สรมิใหน้โยบายบรรลุ เป้าหมายทีก่าํหนด  บุคคล

ทีร่บัผดิชอบในระดบัปฏบิตัมิแีนวโน้มทีจ่ะทาํตามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายเน่ืองจากแต่ละคน

ไดร้บัการสนบัสนุนจากงบประมาณทีด่ี  แต่ในบางครัง้กอ็าจมกีารบดิเบอืนเป้าหมายเน่ืองจาก

ตอ้งการแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณทีม่งีบประมาณจงึกลายเป็นองคป์ระกอ บทีม่ผีลกระตุน้

การทาํงานของบุคคลแต่ละคน 

  ซาบาเทยีร ์และแมสมาเนียน  (Sabatier; & Mazmanian. 1980) กล่าวว่า นโยบายจะ

ประสบความสาํเรจ็ในทางปฏบิตัไิดต้อ้งไดร้บัการสนบัสนุนดา้นการเงนิอยา่งเพยีงพอ  โดยกล่าวว่า

การขาดแคลนดา้นการเงนิมกัจะเป็นขอ้อา้งทีผู่ป้ฏบิตันํิามาใช้ เสมอๆ เมือ่การปฏบิตัติามนโยบายมี

ปญัหา 

  2.3.2  จาํนวนบุคลากรหรอืทมีงาน  (Staffs) มเีพยีงพอหรอืไมเ่มือ่เปรยีบเทยีบกบั

ปรมิาณงานทีร่บัผดิชอบ  นัน่กค็อืจาํนวนบุคลากรทีไ่มเ่พยีงพอยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการนํานโยบาย

ไปปฏบิตัปิรากฏการณ์เช่นน้ีจะเกดิขึน้ในเชงิพฤตกิรรม  การนํานโยบายไปปฏบิตัทิีไ่มพ่ยายามยดึ

ระเบยีบแนวทางและเป้าหมายทีก่าํหนด  โดยอาจจะพยายามทาํใหช้กัชา้เสยีเวลา  (Delay) หรอืใน

บางครัง้กอ็าจจะปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิตัโิดยการเพิม่ลดเป้าหมายหรอืในทีส่ดุกอ็าจใชแ้นวทางอื่น

แทนกไ็ด ้
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   เอด็เวริด์ (Edwards III. 1980) ยนืยนัวา่ จาํนวนบุคลากรทีจ่ะนําเอานโยบายไปปฏบิตัิ

นัน้ตามปกตจิะมน้ีอยกวา่จาํนวนทีต่อ้งการสาํหรบัการปฏบิตัใิหเ้ป็นผลสาํเรจ็  ผลของการขาดแคลน

กาํลงัคนดงักลา่วจะมสีว่นโดยตรงต่อความไมม่ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

   การทีจ่ะทราบวา่ในการนํานโยบายไปปฏบิตันิัน้ตอ้งมทีรพั ยากรอะไรบา้ง  ปรมิาณที่

จะใชม้มีากน้อยแคไ่หนนัน้ขึน้อยูก่บันโยบาย   ซึง่นโยบายตอ้งกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเพราะ   

ฉะนัน้ปจัจยัดา้นทรพัยากรภายใตป้จัจยัยอ่ยคอืงบประมาณและจาํนวนบุคลากรหรอืทมีงานมผีลต่อ

ขา้ราชการ และในขณะเดยีวกนัปจัจยัดา้นทรพัยากรจะเป็นไปในลกัษณะใดยอ่ มขึน้อยูก่บัปจัจยัดา้น

นโยบายดว้ย  ซึง่แสดงความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและผล  ระหวา่งปจัจยัดา้นนโยบาย  ปจัจยัดา้น

ทรพัยากร ปจัจยัดา้นปฏบิตั ิสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

 2.4 ปจัจยัดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

  การตดิต่อสือ่สารนบัเป็นอกีตวัแปรหน่ึงทีม่คีวามสาํคญั ทีจ่ะช่วยลดภาวะความไม่

แน่นอนในการปฏบิตังิานอนัจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของนโยบาย  Edwards III (1980) กล่าวว่า การ

ตดิต่อสื่อสาร คอื คาํสัง่ในการนํานโยบายไปปฏบิตันิัน้  จะตอ้งถูกถ่ายทอดไปสู่บุคลากร  ผูป้ฏบิตัิ

อยา่งเหมาะสม มคีวามชดัเจน (Clarity) เทีย่งตรง (Accuracy) และสมํ่าเสมอ (Consistency) การ

ตดิต่อ สือ่สารทีด่จีะช่วยใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิล  ผูป้ฏบิตัติอ้งทราบวา่ตนตอ้ง

ทาํอะไร อยา่งไร คาํสัง่ตอ้งสัง่ใหถ้กูผูป้ฏบิตัเิพราะผูป้ฏบิตัอิาจจะเขา้ใจผดิต่อคาํสัง่  ซึง่จะทาํใหผู้้

ปฏบิตักิระทาํ  ไมต่รงตามเจตนารมณ์  คาํสัง่ที่ ไมช่ดัเจนหรอืขาดความสมบรูณ์มกัจะเป็นการเปิด

โอกาสใหผู้ป้ฏบิตัใิชด้ลุยพนิิจของตนเองพยายามทีจ่ะแปลงความเป็นนามธรรมของนโยบายใหเ้ป็น

รปูธรรมทีส่ามารถปฏบิตัไิด ้ซึง่อาจบดิเบอืนผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการปฏบิตัไิปจากวตัถุประสงคเ์ดมิทีต่ ัง้

ไว้ ดงันัน้แนวทางปฏบิตัทิีไ่มไ่ ดร้บัการถ่ายทอดอยา่งถกูตอ้ง  บดิเบอืน หรอืการถ่ายทอดทีค่มุเครื อ 

ไมส่มํ่าเสมอจะกลายเป็นอุปสรรคสาํคญัในการนํานโยบายไปปฏบิตัใิหป้ระสบความสาํเรจ็หรอืใน

กรณทีีค่าํสัง่ในการนํานโยบายไปปฏบิตัติายตวัมากเกนิไปกอ็าจเป็นอุปสรรคต่อการนํานโยบายไป

ปฏบิตัไิดเ้ช่นกนั  นอกจากน้ีแลว้การตดิต่อสือ่สารยงัอยูภ่ายใตล้กัษณะของปจัจยัดา้นหน่วยงานใน

ประเดน็ทีว่า่หากหน่วยงานใดมลีกัษณะโครงสรา้งเป็นหน่วยงานเปิดยอ่มจะสนใจเกีย่วกบัขอ้มลูรอบ

ดา้นเพือ่นําไปสูก่ารปรบันโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการปฏบิตัอินัจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของนโยบาย 

  แวน มเิตอร ์และ แวน ฮอรน์ (Van Meter; & Van Horn. 1975) กลา่วถงึการสือ่สารระหวา่ง

องคก์ร คอืการสือ่สารเกีย่วกบัมาตรฐานงานและวตัถุประสงคน์โยบาย  เพือ่ใหผู้นํ้านโยบายไปปฏบิตัิ

แต่ละหน่วยงานทีร่ว่มกนัรบัผดิชอบแผนงานโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจสอดคลอ้งกนั  หรอืจะ

กลา่วอกีนยัหน่ึงการสือ่สา รระหวา่งองคก์ร  คอื ความตอ้งการใหผู้ป้ฏบิตัเิขา้ใจตรงกนัเกีย่วกบั

มาตรฐานงานและวตัถุประสงคน์โยบาย 

 เพราะฉะนัน้ ปจัจยัดา้นกระบวนการตดิต่อสือ่สารจงึสง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบาย

ไปปฏบิตั ิซึง่แสดงความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุและผลระหวา่งปจัจยัดา้นหน่วยงาน ปจัจยัดา้นทรพัยากร

ปจัจยัดา้นกระบวนการตดิต่อสือ่สาร  ปจัจยัดา้นผูป้ฏบิตัิ  สง่ผลต่อความสาํเรจ็ในการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิ
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 2.5 ปจัจยัดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 

  ปจัจยัดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ เป็นปจัจยัสาํคญัยิง่ประการหน่ึงในกระบวนการนํา

นโยบาย ไปปฏบิตัเิพราะถอืวา่เป็นผูท้ีนํ่านโยบายไ ปปฏบิตัิ  ซึง่ในทีน้ี่จะเน้นพจิารณาองคป์ระกอบ

ยอ่ยทีส่าํคญัจะอธบิายเป็นภาพรวมคอื ทศันคต ิความรูค้วามสามารถ และความตัง้ใจจรงิ 

  ผูป้ฏบิตัติามทศันะของ ไบรอนัท ์และไวท์  (ปานิสา วงษ์เหล่า. 2539: 23; อา้งองิจาก 

Bryant; & White. 1982: 112-114) นัน้มคีวามหมายครอบคลุ มทัง้ขา้ราชการกบัประชาชนอื่นๆ  ซึง่

จะปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัพืน้ทีใ่กลช้ดิกบักลุม่เป้าหมายนโยบายมากทีส่ดุ  เพราะฉะนัน้ในภาวะเช่นน้ี        

ผูป้ฏบิตัจิงึมกัจะประสบกบัสภาพแวดลอ้มทีก่ลายเป็นเงือ่นไขในการทาํงาน  ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ทรพัยากรไมส่อดคลอ้งหรอืไมเ่หมาะสมกบัภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

  2.  ตอ้งเผชญิกบัความตอ้งการของประชาชนกลุม่เป้าหมาย ต่อบรกิารของรฐัทีม่มีาก

ขึน้เรือ่ย ๆ 

  3.  เป้าหมายของหน่วยงานทีส่งักดันัน้อาจจะมหีลายอยา่งหรอืบางครัง้กไ็มม่คีวาม

ชดัเจนกจ็ะก่อใหเ้กดิความสบัสนในการปฏบิตังิาน 

  4.  การปฏบิตังิานบางครั ้ งถงึแมจ้ะบรรลวุตัถุประสงคแ์ต่กย็ากทีจ่ะวดัออกมาใหเ้หน็

อยา่งชดัเจนประจกัษไ์ด ้

  5.  ความรว่มมอืของประชาชนกลุม่เป้าหมายในการปฏบิตังิานนัน้มกัจะเกดิขึน้ไดย้าก 

จะเหน็วา่ภายใตส้ภาวะความเป็นจรงิของการปฏบิตังิานนัน้  ผูป้ฏบิตัติอ้งเผชญิกบัเงือ่นไขหลาย

ประการทัง้ประชาชนกลุม่เป้าหมาย  ลกัษณะของหน่วยงานและสดุทา้ยกค็อืตวัของขา้ราชการระดบั

ปฏบิตัเิอง ทีจ่ะตอ้งอาศยัคณุสมบตั ิคอื ความรูค้วามสามารถ และความตัง้ใจจรงิ 

  2.5.1 ทศันคตขิองผูป้ฏบิตั ิ

    เอด็เวริด์ (Edwards III. 1980) กล่าวว่า ทศันคตหิรอืจดุยนืในการปฏบิตังิาน  

(Disposition of implementers) เป็นปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งยิง่  ผูป้ฏบิตัติอ้งรูว้า่ตอ้งทาํอะไร  ตอ้งมี

ทศันคตหิรอืจดุยนืในการปฏบิตัิ  มคีวามปรารถนาทีจ่ะนํานโยบายไปปฏบิตัใิหเ้กดิความสาํเรจ็   

เน่ืองจากเหตุผลสาํคญัทีว่า่ผูป้ฏบิตัมิกัเป็นอสิระจากผูบ้งัคบับญัชาทีนํ่านโยบายไปปฏิ บตัิ ความ

ซบัซอ้นของตวันโยบายเอง  โดยผูป้ฏบิตัติอ้งพจิารณาวา่นโยบายมผีลประโยชน์กบัองคก์ร  และต่อ

บุคลากรอยา่งไร ดุลยพนิิจของผูป้ฏบิตัขิ ึน้อยูก่บัจดุยนืหรอืทศันคตขิองผูป้ฏบิตัทิีม่ต่ีอนโยบาย  ผูนํ้า

นโยบายไปปฏบิตัทิีม่จีดุยนืทีไ่มม่ ัน่คงในการนํานโยบายไปปฏบิตัเิหมอื นกบัผูก้าํหนดนโยบาย

ตอ้งการสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการพยายามนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

    แวน ฮอร์น (Van Horn. 1979) ไดท้าํการศกึษาการนํานโยบายไปปฏบิตัขิอง

ระบบนโยบายกลาง  โดยสรา้งตวัแบบขึน้มาทาํการศกึษาเรยีกวา่  ตวัแบบการนํานโยบายระหวา่งรฐั

ไปปฏบิตัไิดว้เิคราะหถ์งึปจัจยั ดา้นเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัหิรอืตวัขา้ราชการ  พบวา่  ทศันคตขิอง

ขา้ราชการมอีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  คอื งานใดทีข่า้ราชการชอบจะ

พบวา่ งานนัน้ทาํใหเ้สรจ็ไดโ้ดยเรว็และทาํไดโ้ดยงา่ย  เพราะโครงสรา้งทีข่า้ราชการมทีศันคติ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายจ ะมพีลงัเคลือ่นไหวอยูภ่ายในทีต่อ้งการจะเปลีย่นแปลงมี

ความผกูพนั และมคีวามตัง้ใจจรงิอยา่งระมดัระวงัทีจ่ะนําไปปฏบิตั ิ
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  2.5.2 ดา้นความรูค้วามสามารถ  ทีผู่ป้ฏบิตัิพงึมนีัน้ ประกอบดว้ย 8 ประการ Lippitt       

(อาคม ใจแกว้. 2533: 451; อา้งองิจาก Lippitt. 1958: 288) คอื 

    1.  ความสามารถและทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามหรอื

การสงัเกตในขณะทีป่ฏบิตังิานของบุคคลในแต่ละกลุม่ 

    2.  ความรูท้างดา้นทฤษฎแีละหลกัการเกีย่วกบัความเปลีย่นแปลงนัน่กค็อื  การ

มคีวามรูค้วามสามารถในการประยกุตท์ฤษฎต่ีางๆ ไปใชใ้นทางปฏบิตัดิว้ย 

    3.  ความรูด้า้นจรยิธรรม นัน่กค็อื จะตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจทัง้ดา้นจรยิธรรม

ค่านิยมของสงัคมดว้ย 

    4.  ความสามารถในการใหค้าํแนะนําหรอืการชีแ้นะเพือ่แกไ้ขปญัหา 

    5.  ความสามารถในการปฏบิตัดิว้ยการรูจ้กัเชือ่มโยงความรูใ้นโลกวชิาการมาสู่

โลกแห่งความเป็นจรงิ 

    6.  ความรูค้วามเขา้ใจดา้นมนุษยแ์ละสงัคม 

    7.  ความพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานในท่ามกลางกลุม่บุคคลหลายๆ ลกัษณะ 

    8.  ความรูค้วามเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องนโยบาย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน

ประเดน็น้ีถา้หากผูร้บัผดิชอบระดบัปฏบิตัมิคีวามเขา้ใจทีแ่ตกต่างกนัจะโดยทศัน ะหรอืความคดิใดๆ  

กต็ามยอ่มจะทาํใหเ้กดิผลตดิตาม 3 ประการ คอื 

     ประการที ่1 ความเขา้ใจในนโยบายระหวา่งผูป้ฏบิตัจิะแตกต่างกนัไป

กระทัง่ก่อใหเ้กดิความสบัสนในวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

     ประการที ่2 ทศิทางการปฏบิตังิานของขา้ราชการระดบัปฏบิตัจิะดาํเนินไป

ตามความพอใจของแต่ละคน และ 

     ประการสดุทา้ย กค็อื ความลม้เหลวของนโยบายจะเกดิขึน้ 

  จากความรูใ้นลกัษณะต่างๆ  นัน้ คอ่นขา้งจะมคีวามหลากหลายและมขีอบขา่ยทีก่วา้ง

มากยากทีจ่ะมคีวามรูไ้ดท้ัง้หมดอยา่งละเอยีด  แต่ในสภาวะการปฏบิตังิานเช่นทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้

กจ็าํเป็นทีผู่ป้ฏบิตัแิต่ละคนจะตอ้งสรา้งความรอบรูใ้หม้ากทีส่ดุเท่าทีอ่ยูใ่นวสิยัจะกระทาํได้  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบันโยบาย 

  2.5.3  ความตัง้ใจจรงิ 

    แวน มเิตอร ์และ แวน ฮอรน์ (Van Meter; & Van Horn. 1975) กล่าวว่า วตัถุประสงค์

และมาตรฐานของนโยบาย ทรพัยากรนโยบาย การสือ่สารระหวา่งองคก์รและการขบัเคลือ่นกจิกรรม

ลกัษณะหน่วยงานทีนํ่านโยบายไปปฏบิตัิ  และเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ  สงัคมและการเมอืง จะถกู

กลัน่กรองโดยความรูส้กึนึกคดิของผูป้ฏบิตัแิละจะมกีารตอบสนองสามระดั บซึง่จะสง่ผลกระทบต่อ

การแสดงความสามารถและความตัง้ใจจรงิของผูป้ฏบิตัิ  คอื (1) ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย  

(2) ทศันคตต่ิอ นโยบาย และ (3) ความเขม้ขน้ของทศันคต ิ

    ความตัง้ใจจรงิเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอกีประการหน่ึงของผูป้ฏบิตัิ  ซึง่จะ

พจิารณาไดจ้ากพฤตกิรรมการทาํงานเพื่อใหบ้รกิารกบัประชาชนบางลกัษณะ คอื 
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    1.  การปฏบิตังิานจะเน้นในสว่นทีเ่หน็วา่  มคีวามสะดวกไมม่กีารเสีย่งมาก

เกนิไปเพราะเหน็ว่าไมคุ่ม้ค่ากบัผลตอบแทนทีไ่ดร้บั  ถงึแมจ้ะทาํใหง้านประสบความสาํเรจ็ตาม

วตัถุประสงคข์องหน่วยงานกต็าม 

    2.  การมอีคตต่ิอประชาชนกลุม่เป้าห มาย นัน่กค็อืจะปฏบิตัติามความพงึพอใจ

ทีม่ต่ีอประชาชน  และบางครัง้กอ็าจจะตดัสนิใจเลอืกปฏบิตัติามค่านิยมของสงัคม  แทนทีจ่ะ

คาํนึงถงึ ภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานจรงินัน้  เราจะพบวา่สภาพแวดลอ้มของ

หน่วยงานรวมทัง้ สภาพแวดลอ้มทางสงัคมอนัไดแ้ก่ เงือ่นไขทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคมจะเป็น

ตวักาํหนดพฤตกิรรม การทาํงานของผูป้ฏบิตัิ  ซึง่จะสง่ผลต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของ

นโยบาย 

  เพราะฉะนัน้ปจัจยัดา้นหน่วยงาน  ปจัจยัดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิและสงัคม  มผีลต่อผู้

ปฏบิตัภิายใตป้จัจยัยอ่ยทศันคตคิวามรูค้วามสามารถ และความตัง้ใจจรงิ  อนัจะสง่ผลต่อความสาํเรจ็

ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 

 2.6 ปจัจยัดา้นเงือ่นไขทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม 

  2.6.1 เงือ่นไขทางการเมอืง 

     ศุภชยั  ยาวะประภาษ  (2544: 12) กล่าวว่า  นโยบายกบัการเมอืงเป็นสิง่ซึง่

ไม่สามารถแยกจากกนัได้  ดงันัน้นโยบายควรไดร้บัการสนบัสนุน จากปจัจยัการเมอืงดว้ย  เช่น

ความเหน็พอ้งตอ้งกนัระหวา่งรฐับาลกบัเอกชน กล่าวคอื นโยบายใดทีภ่าครฐัและเอกชนมคีวามเหน็

พอ้งตอ้งกนันโยบายนัน้กจ็ะไดร้บัความสาํเรจ็มากขึน้  หรอืการไดร้บัความสนบัสนุนจากสาธารณชน  

นโยบายใดทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากสาธารณชน  เช่น กลุม่อทิธพิลต่างๆ ในสงัคม กลุม่ชนชัน้นําใน

สงัคมสือ่มวลชน และประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้  เป็นตน้ กจ็ะทาํใหก้ารนํานโยบายไปปฏบิตัมิคีวาม

ราบรืน่ขึน้อกีมาก 

    ขณะที ่แวน มเิตอร ์และแวน ฮอรน์ (Van Meter; & Van Horn. 1975) กล่าวว่า 

เงือ่นไขทางการเมอืงไมว่า่จะเป็นการสนบัสนุนหรอืการคดัคา้นกม็ผีลต่อการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

  2.6.2  เงือ่นไขทางเศรษฐกจิและสงัคม 

    ซาบาเทยีร ์และแมสมาเนียน (Sabatier; & Mazmanian. 1980) กล่าวว่า เงือ่นไข

ทางสงัคม เศรษฐกจิและเทคโนโลย ีมอีทิธพิลต่อการนํานโยบายไปปฏบิตั ิอยา่งน้อย 4 ประการคอื 

    1.  เงือ่นไขทีแ่ ตกต่างกนัอยา่งมากทางสงัคมเศรษฐกจิของประชาชนจะมี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูป้ญัหานโยบายทีป่ระกาศใช้  เงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัทางสงัคมเศรษฐกจิของ

ประชาชนจะสรา้งความยุง่ยากในการจดัสรรทรพัยากรเพือ่การสนบัสนุนนโยบาย 

    2.  ความแตกต่างกนัอยา่งมากในสภาพสงัคม  เศรษฐกจิของท้ องถิน่จะเป็น

เงือ่นไขทียุ่ง่ยากมากในการนํานโยบายไปปฏบิตัใิหป้ระสบผลสาํเรจ็  เพราะการรบัรูค้วามรนุแรงของ

ปญัหาแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั 
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    3.  การปฏบิตัติามระเบยีบหรอืกฎเกณฑข์องกฎหมายซึง่เป็นเครือ่งมอืควบคุม

การปฏบิตัติามนโยบาย มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งยิ่งกบัสภา พเศรษฐกจิสงัคมของกลุ่มเป้าหมาย  เช่น

กฎหมายอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและกฎหมายทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยกนั  การประกาศเพือ่บงัคบัใชก้ฎหมายลกัษณะน้ีจะมผีลกระทบต่อสภาพสงัคม

เศรษฐกจิของประชาชน 

    4. นโยบายบางประเภทจะมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งยิง่กบักา รเปลีย่นแปลง

ทางดา้นเทคโนโลยี  เช่น นโยบายควบคมุภาวะมลพษิ  จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยขีัน้สงูมากใน

กระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

  องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง ไดร้บัการพจิารณาวา่เป็นปจัจยัสาํคญั   

ในฐานะสภาพแวดลอ้มของผลผลตินโยบาย องคป์ระกอบดา้นน้ีจะมผีลกระทบอยา่งมากต่อกระบวนการ

นํานโยบายไปปฏบิตั ิโดยเฉพาะหน่วยงานทีเ่ป็นฝา่ยนํานโยบายไปปฏบิตัิ การพจิารณาองคป์ระกอบ

ดา้นน้ีจะคาํนึงถงึวา่  การจดัสรรทรพัยากรดา้นงบประม าณใหแ้ก่หน่วยงานทีนํ่านโยบายไปปฏิ บตั ิ      

มคีวามเพยีงพอต่อการสง่เสรมิใหแ้ผนงานโครงการประสบความสาํเรจ็หรื อไม่ ความเหน็สาธารณะ

ต่อนโยบายเป็นอยา่งไร  ชนชัน้นําพอใจหรอืไมพ่อใจนโยบายทีนํ่าไปปฏบิตัิ  กลุ่มหลากหลายใน

สงัคม รวมทัง้กลุม่ผลประโยชน์ภาคเอกชน คดัคา้นหรอืสนบัสนุนนโยบายทีนํ่าไปปฏบิตันิัน้อยา่งไร 

 เพราะฉะนัน้ปจัจยั เงือ่นไขทางดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิและสงัคม  ภายใตป้จัจยัยอ่ย

ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม จงึมผีลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  ขณะเดยีวกนั

ปจัจยัดา้นทรพัยากรกม็ผีลต่อปจัจยัดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม  

 

3. แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตรก์ารศึกษา 

 การศกึษาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคนใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะตามตอ้งการ แต่ในการ

จดัการศกึษานัน้จาํเป็นตอ้งมปีจัจยัเขา้มาสนบัสนุนโดยเฉพาะปจัจยัดา้นการเงนิเพือ่จดัการศกึษา 

เมือ่พจิารณาปจัจยัเทยีบกบัความตอ้งการทางการศกึษาของบุคคล ตลาดแรงงาน และสงัคม แลว้จะ

พบวา่มกีารขาดแคลนหรอืไมเ่พยีงพอ จาํเป็นตอ้งอาศยัวธิกีารทีด่เีขา้มาจดั สรร ศาสตรท์ีม่ ีวธิกีารใน

การจดัสรรดงักลา่วคอืเศรษฐศาสตร ์แต่ยงัมคีวามเขา้ใจวา่เศรษฐศาสตรเ์ป็นเรือ่งกาํไร /ขาดทุน 

เศรษฐศาสตรเ์ป็นความรูห้รอืเครือ่งมอืสาํหรบัการจดัสรรใชส้ิง่ทีม่จีาํกดัอยา่งประหยดัและใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุกบัทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เศรษฐศาสตรก์ารศกึษ า จงึเป็นความรูท้ีจ่ะนําไปใชเ้ป็น

เครือ่งมอืในการจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษา เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาใหม้าก

ทีส่ดุ เพือ่ทาํใหป้ระชาชนเหลา่นัน้มี โอกาส และไดพ้ฒันาคุณลกัษณะและทกัษะของตนเองและ

สมาชกิในสงัคมไดต้ามพงึประสงค ์ธาํรงค ์อุดมไพจติรกุล0  (2545: 7) 

 

 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ธำรงค์%20อุดมไพจิตรกุล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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 เทยีนฉาย  กรีะนนัท ์(2519: 17) ไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของการลงทุนทางการศกึษาไวว้า่

ทรพัยากรทีส่าํคญัประการหน่ึ ง คอืทรพัยากรกาํลงัคน หรอืทรพัยากรมนุษย ์เป็นทรพัยากรทีจ่ะทาํ

ใหเ้กดิผลผลติงานทีส่าํคญัของระบบเศรษฐกจิมากทีส่ดุ  เมือ่มกีารจดัสรรทรพัยากรใหเ้ป็นประโยชน์

มากทีส่ดุ นอกจากน้ีประชากรถอืเป็นทุนประเภทหน่ึง คอืทุนมนุษยท์ีม่คีวามสาํคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิ น่าจะมกีารปรบัปรงุ ประสทิธภิาพของทุนน้ีใหไ้ดผ้ลยิง่ขึน้ เมือ่มาการพดูถงึทุนกจ็ะ

เชือ่มโยงไปถงึการลงทุน การลงทุนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของทุนมนุษยก์น่็าจะทาํได ้นกัเศรษฐศาสตร์

วเิคราะหว์า่ การศกึษา การอนามยั การแพทยแ์ละสาธารณสขุ การฝึกอบรมถอืเป็นการลงทุนอยา่งหน่ึง

ทีจ่ะเพิ่มผลติภาพของแรงงานใหส้งูขึน้ 

 ตามแนวความของเทยีนฉาย กรีะนนัท ์(2519: 27-28) ถอืวา่รายจา่ยเพือ่การศกึษานัน้เป็น

รายจา่ยของการลงทุนเพือ่เพิม่ผลติผลในอนาคต โดยนิยามว่ าบทบาทของการศกึษานัน้จะอยู่ ในรปู

ของทกัษะทีแ่ฝงอยูใ่นตวัของมนุษยท์ีเ่ราถอืวา่เป็นทุนมนุษย ์หรอือกีนยัหน่ึงเราถอืวา่การบาํรงุรกัษา

และปรบัปรงุคา่ทกัษะความรู้  และประสบการณ์ของมนุษยน์ัน้ ถอืไดว้า่เป็นการลงทุนในมนุษย ์

รายจา่ยเพือ่การศกึษาทัง้หมดนัน้  จะเป็นรายจา่ยเพือ่การลงทุนประการเดยีวแต่รายจา่ยเพือ่

การศกึษานัน้เป็นทัง้รายจา่ยบรโิภคและรายจา่ยลงทุนไปพรอ้มๆกนั 

 ชยัยทุธ  ปญัญสวสัดิส์ุทธิ ์ (2549: 1-2) กลา่ววา่ การศกึษาเป็นเรือ่งสาํคญั และเชือ่กนัวา่

การใชจ้า่ย 2เงนิจาํนวนมากเพือ่การศกึษาจะเป็นผลดต่ีอสงัคม 2

 ความจาํเป็นทีร่ฐัตอ้งสนบัสนุนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี นบัวา่เป็นภาระผกูพนัทางการ

คลงัทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้า่การบรหิารการจดัการศกึษาในอนาคต จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึ

แหลง่ทรพัยากรทีส่ามารถนํามาใชเ้พือ่การจดัการศกึษาของประเทศ การระดมทรพัยากรจาก

หน่วยงานอื่นๆ ของสงัคมหรอืการสง่เสรอมการมสีว่นรว่มของประชาชนเพื่ อการศกึษา จงึเป็นปจัจยั

สาํคญัประการหน่ึงต่อความสาํเรจ็ของการปฏริปูการศกึษาและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี 

แมว้า่จะเป็นทีเ่ขา้ใจกนัดวีา่ในอดตีหน่วยงานทางสงัคมอื่นๆ ไดม้รการใชท้รพัยากรเพือ่การศกึษา

เป็นจาํนวนมากควบคูก่นัไปกบัการใชจ้า่ยของภาครฐั เช่น รายจา่ยข องครวัเรอืน ในรปูรายจา่ยเพือ่

การศกึษาของบุตรหลาน  รายจา่ยของภาคธรุกจิ ในรปูของการจดัการอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะใหก้บั

คนงาน หรอืภาคธรุกจิเอกชนทีใ่หบ้รกิารดา้นการศกึษาในรปูแบบของโรงเรยีน สถานบนั

อาชวีศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั อยา่งไรกต็าม ความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งน้ียั งค่อนขา้งจาํกดั จงึไม่

สามารถทราบวา่การใชจ้า่ยโดยภาคเอกชนในแต่ละปีมจีาํนวนเท่าไรในแต่ละดบัการศกึษามลีกัษณะ

 ช่วยใหเ้ศรษฐกจิเตบิโตไดใ้นอตัราที่

ต่อเน่ือง อกีทัง้ยงัช่วยลดปญัหาความยากจนทีผ่า่นมาประเทศไทยมกีารใชจ้า่ยเงนิดา้นการศกึษ าที่

สงู งบประมาณแผน่ดนิดา้นการศกึษาระหวา่งปี พ.ศ. 2540-2545 มยีอดถงึปีละกว่า 2 แสนลา้นบาท

คดิเป็นรอ้ยละ 22-25 ของงบประมาณแผน่ดนิ หรอืรอ้ยละ 4.2-4.5 ของจดีพีโีดยประมาณ  

นอกจากน้ี รายจา่ยทางการศกึษาทีจ่า่ยจากงบประมาณแผน่ดนิ อาจจะมแีนวโน้มสงูขึน้อกีมากใน

อนาคต เ น่ืองจากตามบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญและพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตกิาํหนดใหร้ฐั

เป็นผูด้าํเนินการจดัการใหม้กีารบรกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 12 ปี สาํหรบัคนไทย ใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถงึ

และมคีุณภาพโดยไมเ่กบ็ค่าใชจ้า่ย 
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ทีส่อดคลอ้งหรอืสวนทาง กบัลกัษณะการใชจ้า่ย  หรอืการจดัสรรงบประมาณของภาครฐัหรอืไมซ่ึง่

หากรฐัจะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยแทนภาคเอกชนในดา้นการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ค วามรูใ้นเรือ่ง

ทรพัยากรทัง้หมดทีนํ่ามาใชใ้นการศกึษา จงึเป็นเรือ่งทีส่าํคญัและมปีระโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบาย

หลายประการ คอื 

 1. การจดัสรรงบประมาณนัน้การศกึษาสาํหรบัการศกึษาในแต่ละระดบันัน้ก่อนการมี

พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ .ศ. 2542 ยงัขาดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนทีแ่ สดงใหเ้หน็วา่เป็นการ

จดัสรรทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม  การศกึษาในอดตีหลายเรอืงชีไ้ปในทศิทางเดยีวกนัวา่การ

ลงทุนเพือ่การศกึษาของรฐัในแต่ละระดบัการศกึษายงัมสีดัสว่นทีไ่มเ่หมาะสมกบัประมาณผูเ้รยีนและ

ก่อใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในการจดัการ แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพก ารใชท้รพัยากรภาครฐัทีม่ ี

อยูอ่ยา่งจาํกดั นอกจากตอ้งการความเขา้ใจภาพรวมการใชท้รพัยากรทางการศกึษาและสดัสว่นของ

รายจา่ยดา้นการศกึษาทีม่าจากภาครฐัและทีไ่มใ่ช่แลว้ ความเขา้ใจแบบแผนการลงทุนหรอืระดบัการ

ลงทุนของภาคเอกชนอาจจะช่วยสะทอ้นแนวทางการใชเ้งนิทีม่ปีระสทิธภิาพไ ดใ้นระดบัหน่ึง 

เน่ืองจากการใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของภาคเอกชนถกูกาํหนดโดยดารตดัสนิใจของหน่วยเศรษฐกจิ

นัน้ๆ เช่น ผู้ 2

 2. การใชจ้า่ยเพือ่สนบัสนุนการศกึษาพืน้ฐานโดยภาครฐัสว่นหน่ึง น่าจะมผีลใหก้ารใชจ้า่ย

ของภาคเอกชนในระดบัน้ีลดลงทัง้ภาคครวัเรอืนและภาคธรุกจิ กลา่วคอืการใชจ้า่ยของภาครฐัเขา้ไป

ทดแทนการจดัการศกึษาบางสว่นทีแ่ต่เดมิภาคธรุกจิเอกชนเป็นผูด้าํเนินการ รวมทัง้ยงัอาจลดการ     

ใชจ้า่ยบางสว่นของครวัเรอืนลง ความรูใ้นเรือ่งการทดแทนการลงทุนทางการศกึษาจะทาํใหผู้ก้าํหนด

นโยบายทราบขอบเขตของงบประมาณทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้

เรยีนเป็นผูต้ดัสนิใจวา่จะลงทุน ศกึษาต่อระดบัมธัยมปลายหรอืไม ่หรอืควรเลอืกเรยีน

สายอาชพี ผูข้ายบรกิารทางการศกึษาตอ้งเลอืกวา่จะเปิดบรกิารการศกึษาระดบัใ ด การตดัสนิใจ

ดงักลา่วสะทอ้นขอ้จาํกดัทางเศรษฐกจิและขอ้มลูสว่นบุคคล ในการตดัสนิใจวา่จะเลอืกลงทุนหรอืไม่

ลงทุนในดา้นใด หากเลอืกลงทุนกน่็าจะสะทอ้นวา่เป็นการลงทุนทีคุ่ม้คา่ แบบแผนการลงทุนของ

ภาคเอกชนช่วยสะทอ้นถงึแนวทางและระดบัการใชเ้งนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3. ทีผ่า่นมาภาครฐัยงัไมส่ามารถใหบ้รกิารการศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึรายจา่ยเพือ่การศกึษา     

ทีจ่า่ยโดยหน่วยทางสงัคมอื่นๆ เช่น ครวัเรอืน หรื อภาคธรุกจิเอกชน น่าจะมมีลูคา่เช่นเดยีวกนั 

ดงันัน้ หากรฐัจะลงทุนดา้นการศกึษาบางสว่นแทนเอกชน ความรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่งปรมิาณ

ทรพัยากรทีส่งัคมไทยไดใ้ชไ้ปทัง้หมดในการศกึษาระดบัต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการ

ระดมทรพัยากรดา้นการเงนิเพือ่การจดัการศกึษาในระยะยาว 

 บุญคง  หาญจางสทิธิ ์(2540: 181) ไดก้ล่าวว่า รายจา่ยทางดา้นการศกึษาถอืเป็นการลงทุน

ทางการศกึษาทีส่าํคญัชนิดหน่ึง เน่ืองจากรายจา่ยทางการศกึษานัน้จะสามารถทาํใหเ้กดิการออก

ดอกออกผลในอนาคต เพราะเมือ่บุคคลไดร้บัการศกึษามากขึน้ เขาจะมคีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะรบั

ขอ้มลูและสามารถใชข้า่วสารต่างๆ ไดด้ ีดงันัน้การศกึษาจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีท่าํใหค้นไดเ้ขา้ใจตนเอง

และเขา้ใจโลกไดอ้ยา่งลกึซึง้ การศกึ ษามผีลกระทบต่อประสทิธภิาพในการผลติและการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิไดห้ลาย ทาง บุคคลทีไ่ดร้บัการศกึษาทีด่กีอ้จะสามารถรบัขา่วสารใหม่ๆ  ไดเ้ร็ วและมี



 24 

วจิารณญาณในการใชข้า่วสาร และเทคนิคใหมนํ่ามาใชใ้นการผลติสิง่ใหมไ่ดเ้รว็ และมปีระสทิธภิาพ

ไดด้กีว่า ซึง่ในการตดัสนิใจลงทุนทางการศกึษา ขึน้อยูก่บัอตัราผลการตอบแทนทางการศกึษา 

เพราะการลงทุนในการศกึษานัน้ ผูล้งทุนตอ้งรบัผดิชอบเสยีคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางตรงและทางออ้ ม การ

วเิคราะหผ์ลตอบแทนในการลงทุนทางการศกึษาสามารถวเิคราะหไ์ดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่ วเิคราะหม์ลูคา่

ปจัจบุนัสทิธ ิการวเิคราะหอ์ตัราสว่นผลประโยชน์ต่อตน้ทุน การวเิคราะหอ์ตัราตอบแทนภายใน การ

วเิคราะหต์น้ทุนและประสทิธผิล จะเหน็ไดว้า่ การศกึษาทีส่งูขึน้สามารถทาํใหบุ้คคลมี โอกาสทางดา้น

รายไดแ้ละโอกาสดา้นต่างๆ ในสงัคม มากกวา่บุคคลทีม่กีารศกึษาตํ่ากวา่  

 แนวคดิทีส่าํคญัของเศรษฐศาสตรท์างการศกึษาความเสมอภาคของโอกาสทางการศกึษา 

 ซึง่ในประการน้ี กอรด์อน (Gordon. 1972: 423-434) ไดใ้หค้วามหมาย ความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศกึษาไว ้4 ประการคอื 

 1.  สภาวการณ์ทีม่หีลกัประกนัแก่บุคลแต่ละคนไดศ้กึษาเลา่เรยีน  ตลอดระยะเวลาหน่ึง

ตามความสามารถของสตปิญัญา 

 2.  ปรากฏการณ์ทีบุ่คลทุกคนมโีอกาสไดบ้รกิารทางการศกึษาทีม่คีณุภาพทดัเทยีมกนั 

 3.  สภาวการณ์ทีบุ่คลทุกคนมโีอกาสพฒันาทกัษะและความสามารถทีแ่ต่ละคนมอียูโ่ ดย

ธรรมชาตแิละโดยการสรา้งสมใหไ้ดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้

 4.  สภาวการณ์ทีบุ่คลทุกคนไดร้บัการถ่ายทอดและพฒันาทกัษะและความรูข้ ัน้พืน้ฐานอนั

จาํเป็นแก่การดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคม 

 จารม์ส กทัธร ีและเพยีรช์ (Jarms, Guthrie; & Pierce. 1978: 22-24) ใหค้วามหมายใน

เรือ่งความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษาไว ้3 ประการดงัน้ี 

 1.  ความเท่าเทยีมกนัในโอกาสไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึง่หมายถงึ การทีร่ฐัจะตอ้งให้

การสนบัสนุนทรพัยากร เพือ่จดัการศกึษาใหม้คีณุภาพถงึระดบัมาตรฐานขัน้ตํ่า 

 2.  ความเท่าเทยีมกนัในการปฏบิตัิ  เน่ืองจากนกัเรยีนมคีุณส มบตัแิละมคีวามสามารถ

แตกต่างกนั นกัเรยีนแต่ละคนควรไดร้บัการศกึษาตามสมควรแก่อตัภาพของตน  เช่น การจดัการ

ศกึษาพเิศษ หรอืการศกึษาเพื่อทดแทน สาํหรบัเดก็ทีพ่กิารทางรา่งกายและจติใจ 

 3.  ความเท่าเทยีมกนัในดา้นคณุภาพของผลผลติทางการศกึษา 

 โคหน์ (Cohn. 1982: 696) ไดใ้ห้ความหมายของความเสมอภาคทางการศกึษา  หรอื 

ความเป็นธรรมทางการศกึษา (Educational Equity or Fairness) วา่หมายถงึนกัเรยีนทุกคนไมว่า่จะ

มาจากชนชัน้ เผา่พนัธุ ์ลทัธ ิหรอืสถานะทางเศรษฐกจิใดๆ ในสงัคมจะตอ้งไดร้บัการศกึษาเท่าเทยีม

กนั ความเสมอภาคยงักนิความกวา้งไปถงึ  ความเสมอภาคของทรพัยากรการศกึษาซึง่เป็นสิง่

ป้อนเขา้ (Input) และความเสมอภาคในผลผลติของทางการศกึษา (Output) 

 เดจนอซกา (Dejnozka. 1983: 56) ใหค้วามหมายของความเสมอภาคทางการศกึษา  

(Educational Equity) วา่เป็นหลกัการทีน่กัศกึษาทุกคนไมว่า่จะมาจากเผา่พนัธุ ์ เพศ อาย ุชาตกิาํเนิด 

ชนชัน้ หรอืคนพกิาร จะไดร้บัโอกาสทางการศกึษาเท่าเทยีมกนั โดยไมม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
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 เลวนิ (Lewin. 1985: 4423 - 4425) อธบิายวา่ ความเสมอภาคของคา่ใชจ้า่ยทางการศกึษา 

หมายถงึ ความเป็นธรรมในการกระจายความช่วยเหลอืทางการเงนิไปสูน่กัเรยีนทีม่คีวามแตกต่างกันใน

พืน้ฐาน ความตอ้งการทางการศกึษาหรอืภมูภิาคทีอ่าศยัอยู ่

 จรีาภา รตันสริ ิ (2523: 18) กล่าวว่า ความเสมอภาคแหง่โอกาสทางการศกึษา  ถอืไดว้า่

เป็นสทิธอิยา่งหน่ึงของมนุษยทุ์กคนในฐานะทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศ  เพราะความเสมอภาคแหง่

โอกาสทางการศกึษาเป็น วถิทีางหน่ึงทีนํ่าไปสูค่วามเสมอภาคแหง่โอกาสในชวีติของบุคคล 

 เสน่ห ์จามรกิ (2526: 177) ไดก้ลา่วถงึโอกาสทางการศกึษาโดยมองทีห่น้าทีแ่ละบทบาทที่

เอือ้อํานวยต่อโอกาส  คอื การศกึษาจะตอ้งทาํใหเ้กดิความยตุธิรรมในสงัคมมากขึน้จะตอ้งทาํใหทุ้ก

คนไมว่า่จะมาจากชนชัน้ไหนมโีอกาสเท่าเทยีมกนั และทาํใหร้ะบบชนชัน้เสือ่มสลายไปในทีส่ดุ 

 สริพิร ลลิติ (2537: 18) ไดอ้ธบิายโอกาสทางการศกึษาวา่สามารถแบ่งไดเ้ป็น  3 ประเภท 

คอื 

  1.  โอกาสทีจ่ะไดร้บับรกิารทางการศกึษา 

 2.  โอกาสทีจ่ะไดร้บับรกิารต่างๆ ขณะอยูใ่นระบบการศกึษาเพือ่พฒันาตนเองใหเ้ตม็ตาม

ศกัยภาพ 

 3.  โอกาสทีจ่ะประกอบอาชพีต่างๆ เมือ่ออกจากระบบการศกึษาแลว้โอกาสในการเขา้รบั

บรกิารการศกึษาจะทาํใหท้ราบถงึความเสมอภาคตามสทิธมินุษยภ์ายใตก้ารปกครองในระบบ

ประชาธปิไตยเพื่อเปิดโอกาสใหบุ้คลไดร้บัการศกึษาตลอดชวีติและทัว่ถงึ 

 

4.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  นภาทพิย์ ปญัจศริิ (2539: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษากองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  (เมือ่นํา

นโยบายไปปฏบิตัิ ) พบวา่ ปญัหาโครงสรา้งการปลอ่ยเงนิกูไ้ดไ้มบ่รรลเุป้าหมาย  อุปสรรคต่างๆ ที่

เกดิขึน้จากฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม  รายไดค้รอบครวั  อาชพี ทศันคตทิีไ่มอ่ยากเป็นหน้ีและผล

การศกึษาของนกัเรยี นลว้นมผีลต่อการตดัสนิใจไมกู่เ้งนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  และยงั

พบวา่อุปสรรคเกดิจากสถานศกึษาทีเ่ป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีใ่หกู้เ้งนิ  การประสานงาน

ระหว่างสถานศกึษากบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัไมเ่ขา้ใจในวธิปีฏบิตักิารกําหนดหลกัเกณฑเ์งือ่นไข

ทีท่าํใหไ้มส่ามารถกูเ้งนิไดส้ะดวก 

 พตัรานุช ศรประสทิธิ ์ (2539: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง “กองทุนกูย้มืเงนิเพื่อการศกึษา” 

โดยศกึษาประสทิธภิาพของกองทุน เงนิให้กูย้มืเงนิเพื่อการศกึษา  ผลการศกึษาพบวา่ผลประโยชน์ที่

เกดิจากการใชก้องทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามผีลปร ะโยชน์ทางตรงกนัขา้ม  คอื เปิดโอกาสให้

นกัเรยีน นกัศกึษา ทีข่าดแคลนทุนทรพัยส์ามารถเลา่เรยีนไดม้ากขึน้ และมผีลประโยชน์ทางออ้ม  คอื 

นอกจากการศกึษาจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตวัผูศ้กึษาเองแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม

ดว้ย 
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 สมฤดี วงษ์สมงิ  (2540: บทคดัยอ่ ) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง  “การวเิคราะหก์ารดาํเนินงาน

ตามนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  ในสถาบนัอุดมศกึษา ” โดยศกึษาสภาพการ

ดาํเนินงาน กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  ผลการวจิยัพบว่า  การดาํเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้ม  

นโยบายและวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อกา รศกึษาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  8 และสภาพเศรษฐกจิปจัจบุนั  เพราะผูร้บัทุนสว่นใหญ่มากจาก

ครอบครวัเกษตรกร  ผลการ ดาํเนินงานในปีการศกึษา  2539 ยงัไมส่ามารถตอบสนองนโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  ในปีการศกึษา 2540 นกัศกึษาขาดแคลนทุนทรพัย์

ไดกู้ย้มืเงนิมากขึน้ 

 อนนัต์ บาํรงุไทยและคณะ  (2541: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั  เรือ่ง “ผลสมัฤทธิก์าร

ดาํเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  จงัหวดักําแพงเพชร  ประจาํปี 2541” โดยศกึษา

สภาพการจดัสรรเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ศกึษาความพงึพอใจการดาํเนินงานกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ความพงึพอใจดา้นกระบวนการดาํเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  

และความพงึพอใจดา้นผลการดาํเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา อยูใ่นระดบัมาก 

 บรรพต ศรชียั (2541: 81-83) ไดศ้กึษาสภาพการดาํเนินงานในกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษาของสถานศกึษา ในจงัหวดัเชยีงราย พบวา่ สภาพการดาํเนินงานในขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา  เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ  นกัเรยีนและเจา้หน้าทีธ่นาคารกรงุไทยโดยภาพรวม

เหน็วา่การปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก ขัน้ตอนการปฏบิตัทิีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื การประกาศรบัสมคัร

นกัเรยีนทีป่ระสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิ  การประชาสมัพนัธ์  เรือ่ง กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ใหก้บั

นกัเรยีนไดค้รอบคลุมและทัว่ถงึ ใหส้ามารถปฏบิตังิานถกูตอ้งตามขัน้ตอนทีก่าํหนด ขัน้ตอนทีป่ฏบิตัิ

น้อยกวา่ขัน้ตอนอื่น  คอื การเขา้ประชุมชี้ แจงจากเจา้หน้าทีข่องจงัหวดัแต่ละปี  การปฏบิตัติามแผน

และปฏทินิการปฏบิตังิานทีก่ระทรวงกาํหนด  โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา  เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบและ

นกัเรยีน ตอ้งการใหม้กีารประชุมชีแ้จง  การดาํเนินงาน  กาํหนดแผนและปฏทินิการปฏบิตังิานให้

เหมาะสม มคีูม่อืการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน และใหม้กีารลดขัน้ตอนการดาํเนินงานทีไ่มจ่าํเป็นออกไปดว้ย 

 ในการประสานการดาํเนินงานกองทุนฯ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  การ

ประสานงานในการปฏบิตังิานในระดบัต่างๆ  สว่นมากใชว้ธิกีารประชุมชีแ้จงใหก้บันกัเรยีน  การให้

เจา้หน้าทีส่ถานศกึษาเป็นผูต้ดิตาม  การใชห้นงัสอื แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  การใชโ้ทรศพัทแ์ละ

โทรสารโดยมคีวามเหน็เพิม่เตมิวา่  ควรมกีารประสานงานทีด่แีละสามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน

คอื การประชุมชีแ้จงการดาํเนินงานโดยเจา้หน้าทีจ่งัหวดัเป็นผูด้าํเนินการ  และอุปสรรคในการ

ประสานงาน ไดแ้ก่การสือ่ความหมาย การขาดเครือ่งมอืสือ่สาร ความลา่ชา้เน่ืองจากระบบไปรษณยี์

และการคมนาคม และการประสานความรว่มมอืซํา้ซอ้น  ในดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการดาํเนินงาน  

โดยภาพรวม ผูบ้รหิาร เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ นกัเรยีน ยงัขาดความรู้  ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน  

โดยเฉพาะขัน้ตอนทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด  ทัง้น้ีตอ้งการใหม้กีารประชุมชีแ้จงการดาํเนินงาน  

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในการปฏบิตัปีิละ  1 ครัง้ ควรจดัทาํคูม่อืการดาํเนินงานทีช่ดัเจนและมกีาร

เปลีย่นแปลงน้อย รวมทัง้ใหม้กีารประชุมชีแ้จง ผูป้กครองของนกัเรยีน เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและให้

ผูป้กครองมสีว่นรบัรูใ้นการกูย้มืและใชจ้า่ยของนกัเรยีน 
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 ในเรือ่งการจดัทาํสญัญากูย้มืเงนิกองทุน เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  พบวา่ ผูเ้กีย่วขอ้งได้

ปฏบิตัติามแนวทางการจดัทาํสญัญากูย้มืเงนิในระดบัมาก  โดยเหน็ว่า  หลกัเกณฑท์ีใ่ชป้ระกอบ

พจิารณาอนุมตัใิหกู้ย้มืเงนิทีม่คีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ  คอื ฐานะครอบครวั  อาชพีผูป้กครอง 

หลกัฐานทีม่คีวามสาํคญัมากทีส่ดุ  คอื สาํเนาทะเบยีนบา้น  หนงัสอืรบัรองรายไดข้องผูป้กครอง  และ

สาํเนาบตัรของผูกู้ย้มืเงนิ 

 เบญจวรรณ รอดแกว้ (2542: 67-68) ไดป้ระเมนิผลโครงการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษาของสถาบนัราชภฎัสกลนคร  พบวา่ นักศกึษามคีวามรู้  ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนใน

ระดบัปานกลาง  ควรไดม้กีารเพิม่การประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบักองทุนใหม้ากกวา่ทีเ่ป็นอยูโ่ดยผา่น

เสยีงตามสายวทิยวุงจร ปิดในสถาบนั และวทิยกุระจายเสยีงต่างๆ ซึง่จะทาํใหน้กัเรยีน นกัศกึษามี

ความเขา้ใจในเรือ่งของระเบยีบและหลกัเกณฑต่์างๆ และทราบขา่วสารลว่งหน้า  เพือ่ประโยชน์การ

กูย้มืฯ นอกจากน้ี ควรมกีารประชุมชีแ้จงทาํความเขา้ใจในรายละเอยีดต่างๆ  ของงานกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษาใหแ้ก่ผูป้กครองและนกัศกึษาในวนัทาํสญัญากูย้มืเงนิ  และควรจดัตวัอยา่งแสดง

การเขยีนสญัญากูย้มืเงนิไวท้ีบ่อร์ ดเพื่อใหน้กัศกึษาไดด้เูป็นตวัอยา่ง  และควรมโีครงการปลกู

จติสาํนึกใหน้กัศกึษาผูกู้ย้มืเงนิ เหน็คุณค่าของเงนิ 

 สวุฒันา ฐติวฒัพงศ์  (2542: 79-85) ดา้นทาํการศกึษาทศันะของนกัศกึษาทีม่ต่ีอการ

จดับรกิารหน่วยทุนการศกึษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พบวา่ ทศันะศกึษา ทีม่ต่ีอการจัดบรกิารของ

หน่วยทุนการศกึษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการใหค้าํแนะนํา  ดา้นการ

บรกิาร ดา้นการบรหิาร  และดา้นการทาํสญัญากูย้มืเงนิและสญัญากูย้มืเงนิและสญัญาคํา้ประกนั

โดยรวม 4 ดา้น และในแต่ละดา้นวา่มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง  สาํหรบัดา้นการทาํสญัญากู้ ยมื

และทาํสญัญาคํา้ประกนั  นกัศกึษามทีศันะต่อการจดับรกิารในระดบัทีเ่หมาะสมในระดบัมาก  ทัง้น้ี 

อาจเป็นเพราะกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  เป็นโครงการของรฐับาล  ดงันัน้ ขอ้ตกลงเพิม่เตมิ

ต่อทา้ยสญัญา จงึเป็นประโยชน์ใหก้บัผูกู้ย้มืเงนิทัง้สิน้ 

 นอกจากน้ี จาํนวนทุนและวงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมน้ีอย  ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการกูย้มืของ

นกัศกึษา เน่ืองจากผลกระทบจากปญัหาเศรษฐกจิ  ผูป้กครองของนกัศกึษาอาจถูกใหอ้อกจากงาน    

เลกิจา้ง ลดคา่ตอบแทน คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาเลา่เรยีนสงูขึน้  ค่าครองชพีเพิม่สงูขึน้  อุปกรณ์การ

เรยีนแพงขึน้  ค่าใชจ้า่ยในการศกึษาเลา่เรยีนสงูขึน้  ทาํใหม้ผีลกระทบต่อการเรยีนและพฒันาการ

ดา้นอื่นๆ ของนกัศกึษา 

 ปรสิทุธิ ์ หนูทอง (2543: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา  เรือ่ง “การวเิคราะหอุ์ปสงคข์อง

เงนิกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในประเทศไทย” โดยวเิคราะหป์จัจยัทีก่ําหนดอุปสงคเ์งนิกองทุนให้

กูย้มืเพื่อการศกึษาในประเทศไทย  และพยากรณ์จาํนวนเงนิทีส่อดคลอ้งกบัอุปสงคท์ีจ่ะเกดิขึน้ในอกี  

5 ปีขา้งหน้า (2543-2547) ผลการศกึษาพบว่า  ปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุทีก่าํหนดอุปสงคเ์งนิกองทุนฯ  คอื 

จาํนวนนกัเรยีนนกัศกึษาที่ อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายถงึปรญิญาตรี  สว่ นปจัจัยอื่น ไดแ้ก่ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อครวัเรอืนของครอบครวันกัเรยีนนกัศกึษา  และตวัแปรทีแ่สดงถงึผลของการเป็นทีต่ ัง้

ของวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัและโดยพยากรณ์ดว้ยวธิี  Double Exponential Smoothing พบวา่อุป

สงคข์องเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่รอ้ยละ 3.7 ต่อปี 
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 พงษ์พนัธุ์ พลเยีย่ม (2543: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง “การตดิตามการดาํเนินงาน

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  จงัหวดัขอนแก่น” โดยศกึษาสภาพการดาํเนินงานกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษาของคณะพจิารณาใหกู้ย้มืเงนิเพื่อการศกึษา  ประจาํสถานศกึษาในจงัห วดั

ขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ การดาํเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่กา รศกึษามกีารปฏบิตังิานมากมี

ปญัหาในการดาํเนินงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาระดบัปานกลาง 

 วสิทิธิ ์สนิเธาว์ (2544: บทคดัยอ่) วจิยัเรือ่งการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพื่อการศึ กษาในสถานศกึษา  สงักดักรมอาชวีศกึษา  เขตการศกึษา  9 โดยสอบถามจาก

คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาจาํนวน  142 คน พบวา่การปฏบิตังิานดา้นระบบ

ประชาสมัพนัธข์า่วสารกองทุนยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ จาํนวนผูส้มคัรขอรบัทุนมจีาํนวนมาก  แต่จาํนวน

ทุนทีไ่ดร้บัจดัสรรมน้ีอย  คณะกรรมการมคีวามลาํบากใจในการคดัเลอืก  ผูป้กครองไมม่าทาํสญัญา

ตามทีก่าํหนด นกัเรยีน นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิไมม่วีนิยัในการใชเ้งนิ  และความคาดหวงัในการไดร้บั

วงเงนิกูย้มื ปีต่อไปไมม่คีวามแน่นอน 

 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งตวัแปรทีส่าํคญัสาํหรบัการนํานโยบายไปปฏบิั ติ

ประกอบไปดว้ย นโยบาย มาตรฐานของนโยบาย  การตดิต่อสือ่สาร  การบงัคบัใชน้โยบายลกัษณะ     

ของหน่วยงาน สภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม ทศันคตขิองผูนํ้านโยบายไปปฏบิตัสิภาพแวดลอ้มทาง  

การเมอืง ผลการปฏบิตัิ และจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศึกษาไปปฏบิตัปิระกอบไปดว้ย  ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์นวปฏบิตัิ  การประชาสมัพนัธ์  การทาํ

สญัญากูย้มื การพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนใหกู้ย้มื  การกาํกบั ดแูลการใชจ้า่ยเงนิกองทุน  การบรหิาร

จดัการกองทุน การจดัสรรเงนิกองทุน  รายไดข้องครอบครวั  ทศันคตขิองผูกู้ย้มื  ความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบักองทุน  การดาํเนินงาน  การบรกิาร  ซึง่จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัไิดต้วัแปรทีส่าํคญั

ทีนํ่ามาใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีมดีงัต่อไปน้ี 

 ตวัแปรอสิระ 

 1.  ฐานะทางเศรษฐกจิของผูป้กครอง 

 2.  ความชดัเจนของนโยบายและวตัถุประสงค์ 

 3.  ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั 

 4.  กรรมวธิกีารดาํเนินงานของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 5.  การประชาสมัพนัธ์ 

 6.  ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอกองทุนฯ 

 ตวัแปรตาม คอื ความสาํเรจ็ของนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่ การศกึษา ไดแ้ก่นกัเรยีน

ทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อศกึษาเป็นเดก็นกัเรยีนทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยและ

นกัเรยีนที่ กูย้มืเงนิเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อศกึษาไดศ้กึษาต่อตัง้แต่มธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึ

ระดบัปรญิญาตร ี
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  เสาวณยี์ มรุาชยั (2549: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการนํา
นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  การวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาเกีย่วกบั
ความสาํเรจ็ของนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของ
การนํานโยบายกองทุนเงนิให้ กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ  กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายทีศ่กึษาอยูใ่นโรงเรยีนมธัยมศกึษา  2 โรงเรยีนในเขตอาํเภอเมอืง  จงัหวดั
รอ้ยเอด็ จาํนวน 301 แบ่งเป็นนกัเรยีนทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจาํนวน  133 คน 
และนกัเรยีนทีไ่ม่ ไดกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาจาํนวน  168 คน ผลการวจิยัสรปุได้
ดงัน้ี คอื การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัมิแีนวโน้มไปในทางทีด่ี  ความ
แตกต่างทางสถานภาพของนกัเรยีน  ระหว่างนกัเรยีนทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  
และนกัเรยีนทีไ่มไ่ดกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาส่งผลต่อความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของนโยบายกองเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสาํเรจ็ของ
นโยบายและสามารถอธบิายความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัอิยา่งมนียัสาํคั ญทางสถติิ คอื 
1) ระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบั 2) ทศันคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
  ปณุญดา ชยัรกัษา (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง การวเิคราะหก์ารชาํระคนื
เงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาประสทิธภิาพ  ความสามารถ  พฤตกิรรมในการชาํระคนืเงนิกู้  
และความสามารถในการพึง่ตนเองของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษากลุม่ ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้น้ีคอื ผูกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีค่รบกาํหนดชาํระคนืเงนิในปี  พ.ศ.2545-2551 
จาํนวน 400 คน การวเิคราะหก์ารวจิยัสรปุไดด้งัน้ี  ผูกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีม่ ี  
สถานภาพ และอาชพี แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการชาํระคนืเงนิกูแ้ตกต่างกนั  ผูกู้ย้มืเงนิกองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีม่ ี  จาํนวนเงนิทีกู่ย้มื  แตกต่างกนั มคีวามสามารถในการชาํระคนืเงนิกู้
แตกต่างกนั ผูกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาทีม่ ี  เพศ และจาํนวนเงนิทีกู่ย้มื  แตกต่างกนั 
มพีฤตกิรรมการชาํระคนืเงนิกูแ้ตกต่างกนั  ผูกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีม่ ี  เพศ อายุ 
สถานภาพ คณะทีส่าํเรจ็การศกึษา  ภมูลิาํเนา อาชพี รายได้ และจาํนวนเงนิทีกู่ย้มื  แตกต่างกนัมี
ความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนัในดา้นความสามารถในการพึง่ตนเองของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศกึษา 
  เกษร  เกตุอ่อน (2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศกึษา เรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้้ ยมืเพือ่
การศกึษาไปปฏบิตั ิและเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่ง ปจัจยัทีส่่งผลต่อการนํานโยบาย
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัขิองนิสติผูกู้ย้มืกองทุนฯ ชัน้ปีที ่ 1 และชัน้ปีสุดทา้ย โดยมี
กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ย ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานของมหาวทิยา ลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีป่ฏบิตังิาน
ดา้นกองทุนฯ จาํนวน 5 คน นิสติทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ ชัน้ปีที ่ 1 จาํนวน 172 คน นิสติทีกู่ย้มื
เงนิกองทุนฯ ชัน้ปีสดุทา้ย จาํนวน 226 คน ผลการศกึษาพบวา่ การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื
เพื่อการศกึษาไปปฏบิตัมิแีนวโน้มทีด่ ีนิสติทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ ชัน้ปีที ่1 และนิสติทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 
ชัน้ปีสดุทา้ย มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผลของการ นํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา ใน
ปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบายต่างกนั และมคีวามคดิเหน็วา่ปจัจยัดา้นค วามชดัเจนของวตัถุประสงค์
นโยบายเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ
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  จากศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เมือ่นํานโยบายไปปฏบิตั ิ

จะพบปญัหาและอุปสรรคดา้นเกีย่วกบัโครงสรา้งการปลอ่ยเงนิกูไ้ดไ้มบ่รรลเุป้าหมาย  อุปสรรคต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้จากฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม รายไดค้รอบครวั อาชพี ทศันคตทิีไ่มอ่ยากเป็นหน้ีและผล

การศกึษาของนกัเรยีนลว้นมผีลต่อการตดัสนิใจไมกู่เ้งนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา และยงัพบว่า

อุปสรรคเกดิจากสถานศกึษาทีเ่ป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนทีใ่หกู้เ้งนิ  การประสานงานระหวา่ง

สถานศกึษากับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยงัไมเ่ขา้ใจในวธิปีฏบิตักิารกําหนดหลกัเกณฑเ์งือ่นไขทีท่าํให้

ไมส่ามารถกูเ้งนิไดส้ะดวก 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี  ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ถงึปีที ่4 ทีกู่ย้มื

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา   ของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์   

ในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 1,440 คน  

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี ตัง้แต่ชัน้ปีที ่1 ถงึปีที ่4 ทีกู่ย้มื

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  ของมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์   

ในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 1,440 คน  ไดจ้ากการคาํนวณโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane 

 สตูรทีใ่ชค้อื n =    N 

                                 1+Ne

 เมือ่ e = ความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่ง กาํหนดให ้= 0.05 

2
 

   N = ขนาดของประชากร 

   n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัเรยีนทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทัง้หมด 1,440 คน 

  n =         1,440           = 313 

         1+1,440(0.05)
2

 ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ีจะมทีัง้หมดรวม 313 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการวจิยั ครัง้น้ี  คอื แบบสอบถาม ซึง่สรา้งโดย

อาศยัหลกัเกณฑต์ามกรอบแนวคดิของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ของการนํานโยบายกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม และทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอกองทุนเงนิกูใ้หย้มืเพือ่การศกึษา 

 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ 0ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นทรพัยากร

นโยบาย 0ดา้น 0งบประมาณ ดา้นการ ตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 0ดา้นคุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 0และดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ0

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกีย่วกบัผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

ไปปฏบิตั ิ

โดยขอใหพ้จิารณาจากระดบัความคดิเหน็ 

 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 

 1.  ศกึษา เอกสาร ตาํรา บทความ งานวจิยั  และทฤษฎหีลกัการ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ เพือ่การกาํหนดขอบเขตของการวจิยั  และสรา้ง

เครือ่งมอื ออกแบบสอบถามในการวจิยัใหต้รงตามระเบยีบวธิกีารทีเ่หมาะสม  

 2.  นําแบบสอบถามทีร่า่งเสรจ็แลว้นัน้ เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ เพือ่พจิารณา

ตรวจสอบ ความ ถกูตอ้ง  ความเหมาะสมของเน้ือหา  และความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) รวมถงึขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ผูว้จิยันํามาปรบัปรงุแกไ้ขใหส้มบรูณ์ต่อไป 

 3.  นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try out)  

 4.  นําแบบสอบถามทัง้ฉบบัไปหาค่าความเชือ่ มัน่   

  

วิธีการหาคณุภาพแบบสอบถาม 

 1.  การหาคา่ความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 

  โดยการศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาวธิกีารสรา้งเครือ่งมอืจากเอกสาร

เพื่อกําหนดขอบเขตของการวจิ ั ย และ นําขอ้มลูทีไ่ดม้า รา่งแบบสอบถาม เสนอ อาจารยท์ีป่รกึษา     

เพือ่ พจิารณาตรวจสอบ และใหข้อ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ปรบัปรงุ ให้ไดแ้บบสอบถามมเีน้ือหาสาระ

สอดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีไ่ดก้าํหนดไว ้ 

 2.  หาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม โดยใชส้ตูรการหาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha -

coefficient) ของครอนบคั (Cronbachs’ alpha) 
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 เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลความหมาย 

   เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

  ระดบัความคดิเหน็ 

  มากทีส่ดุ = 5  คะแนน 

  คอ่นขา้งมาก = 4 คะแนน 

  ปานกลาง = 3 คะแนน 

  คอ่นขา้งน้อย = 2 คะแนน 

  น้อยทีส่ดุ = 1 คะแนน 
 

   เกณฑก์ารแปลความหมาย 

  คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 

  คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 

  คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 

  คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 

  คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80  หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 

 1.  ขออนุญาต และขอความอนุเคราะหใ์นการแจกแบบสอบถามใหแ้ก่ นกัศกึษา ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 2.  ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจใหค้ะแนน แลว้นําขอ้มลูมาวเิคราะหท์างสถติ ิ
 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู Statistical Package For Social Sciences หรอื SPSS โดยมขีัน้ตอนการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

 การวเิคราะหข์อ้มลู 

 1.  สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ใชใ้นการ อธบิายขอ้มลูทัว่ไป ของกลุ่ม

ประชากร และลกัษณะของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

โดยใชค้า่ความถี ่รอ้ยละ และคา่เฉลีย่  

 2.  สถติอินุมาน (Inferential Statistics) เพือ่ใชใ้นการศกึษาหาความแตกต่างของ คา่เฉลีย่

ระหว่างกลุ่ม โดยใชส้ถติ ิt-tast , ONE WAY ANOVA เพือ่ทดสอบสมมตฐิานที่ 2 และศกึษาอทิธพิล

ของตวัแปร โดยวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุคณู  Multiple Regression Analysis เพื่อทดสอบ

สมมตุฐิานที ่3 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การศกึษาการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  หลงัจากผูว้จิยัไดแ้จก

แบบสอบถามแก่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ในปีการศกึษา  2553 จาํนวน 

313ชุด ไดร้บัแบบสอบถามคนืมา  313 ชุด คดิเป็น 100% ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูจากแบบสอบถามไป

ประมวลผลดว้ยโปรแกรม  SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) และนําเสนอ

ผลการศกึษา ในรปูตารางและคา่สถติิ  พรอ้มกบัคาํอธบิายเชงิพรรณนาและวเิคราะหข์อ้มลูจากสถติิ

ประกอบกนั  

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้น้ีเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจงึไดก้ําหนด

สญัลกัษณ์ทีใ่ชแ้ทนความหมายของขอ้มลูดงัน้ี 

n  =  จาํนวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

     =  คะแนนเฉลีย่  

S.D.  =  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

t-test  =  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณา t-distribution 

F-test  =  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณา F-distribution 

 r  =  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู 

R
2

df  =  ระดบัชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of freedom) 

 = คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์ารทาํนาย 

SS  =  ผลรวมของคะแนนคา่ความเบีย่งเบนยกกาํลงัสอง (Sum of squares) 

MS  =  คา่เฉลีย่ผลรวมของคะแนนคา่ความเบีย่งเบนยกกาํลงัสอง (Mean of  

   squares) 

Adj.R
2

 *  =  ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 = คา่ R Square ทีม่กีารปรบัแกใ้หเ้หมาะสม 

 ** =  ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 *** =  ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
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การวิเคราะหข้์อมลู  

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 2 ส่วน ดงัน้ี  

 สว่นที ่1  การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิแบ่งไดด้งัน้ี  

  1.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ ระดบัชัน้ปีการศกึษา  รายได้

แต่ละเดอืน รายไดผู้ป้กครองต่ อปี สถานภาพครอบครวั และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) โดย

การแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ  

  1.2 ขอ้มลู ทศันคตขิองผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาและความสาํคญัความเขา้ใจเกีย่วกบัการนําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษา    ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารชาํระคนื

เงนิกองทุนฯ ก่อนการกูย้มื ระยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูก้องทุนฯ และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มื

กองทุนฯ มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ในกรณทีีผู่กู้เ้งนิกองทุนฯ วา่งงานหลงัจบการศกึษาจะมผีลต่อ

การชาํระคนืเงนิกูก้องทุนฯ หรอืไม ่โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 

  1.3 ขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 1เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิไดแ้ก่ 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง

นโยบาย ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1ดา้น1งบประมาณ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 1ดา้น

คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1และดา้น

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 1

  1.4

โดยพจิารณาจากระดบัความคดิเหน็ 

โดยการหาคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 ขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 1

  สว่นที ่2  การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัป ั จจยัที่

สง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ โดยการวเิคราะห์ค่าสถติทิดสอบ

ความแตกต่างแบบทชีนิดทีเ่ป็นอสิระจากกนั (t-test) และวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว  

(One- way Analysis of Variance) ถา้พบวา่มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิจะทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีอง scheffe ต่อไป เพือ่การทดสอบสมมตฐิานที ่2 

เกีย่วกบั ผลการนํานโยบาย

กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ โดยพจิารณาจากระดบัความคดิเหน็ โดยการหาคา่เฉลีย่และ

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

 สว่นที่ 3 การวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใชว้ธิกีารวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู  (Multiple Regressions Analysis) 

เพือ่การทดสอบสมมตฐิานที ่3  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 ส่วนท่ี 1  การนํานโยบายกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั  แบ่งได้ดงัน้ี  

  1.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตาม เพศ ระดบัชัน้ปีการศกึษา  รายได้

แต่ละเดอืน รายไดผู้ป้กครองต่อปี สถานภาพครอบครั ว และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) โดย

การแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ  

 

ตาราง 2 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐานนกัศกึษา 
 

  ตวัแปร N ร้อยละ 

1. เพศ   

 1.1  ชาย 145 46.3 

 1.2  หญงิ 168 53.7 

  รวม 313 100 

2. ชัน้ปีการศกึษา   

 2.1  ชัน้ปีที ่1 61 19.5 

 2.2  ชัน้ปีที ่2 107 34.2 

 2.3  ชัน้ปีที ่3 96 30.7 

 2.4  ชัน้ปีที ่4 49 15.6 

  รวม 313 100 

3. รายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน   

 3.1  น้อยกวา่ 2,000 บาทต่อเดอืน 23 7.3 

 3.2  2,000 บาทต่อเดอืน 73 23.3 

 3.3  2,001 - 4,000 บาทต่อเดอืน 115 36.7 

 3.4  4,001 - 6,000 บาทต่อเดอืน 87 27.8 

 3.5  มากกวา่ 6,000 บาทขึน้ไปต่อเดอืน 15 4.8 

  รวม 313 100 

4. รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี   

 4.1  0 - 50,000 บาทต่อปี 44 14.1 

 4.2  50,001 - 100,000 บาทต่อปี 81 25.9 

 4.3  100,001 - 150,000 บาทต่อปี 110 35.1 

 4.4  มากกวา่ 150,000 บาทต่อปี 78 24.9 

  รวม 313 100 



 37 

ตาราง 2 (ต่อ) 

 

  ตวัแปร N ร้อยละ 

5. สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา   

 5.1  บดิาและมารดาอยูด่ว้ยกนั 251 80.2 

 5.2  บดิาและมารดาเสยีชวีติ 5 1.6 

 5.3  บดิาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ 32 10.2 

 5.4  บดิามารดาแยกทางหรอืหยา่รา้งกนั 25 8.0 

  รวม 313 100 

6. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

 6.1  0 – 2.00 19 6.1 

 6.2  2.01 – 2.50 81 25.9 

 6.3  2.51 – 3.00 123 39.3 

 6.4  3.01 – 3.50 72 23.0 

 6.5  3.51 ขึน้ไป 18 5.7 

  รวม 313 100 

 

 จากตาราง  2 แสดงขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิฯ ทุกชัน้ปีการศกึษา 

จาํนวน 313 คน พบวา่ 

 1.  เพศ  

  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาทีเ่ป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ  53.7 และเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 

46.3 

 2. ชัน้ปีการศกึษา 

  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษา ในระดบัชัน้ปีที่ 2 มจีาํนวนมากทีส่ดุ  คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 

รองลงมาคอื  นกัศกึษาระดบัชัน้ปีที่  3 คดิเป็นรอ้ยละ  30.7 นกัศกึษาระดบัชัน้ปีที่  1 คดิเป็นรอ้ยละ  

19.5  และนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่4  มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ โดยคดิเป็นรอ้ยละ 15.6 

 3. รายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

  กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาทีม่รีายไดร้ะหวา่ง  2,001 - 4,000 บาทต่อเดอืน มจีาํนวนมาก

ทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ  36.7 รองลงมาคอืนกัศกึษาทีม่รีายไดร้ะหวา่ง  4,001 - 6,000 บาทต่อเดอืน คดิ

เป็นรอ้ยละ 27.8 นกัศกึษาทีม่รีายได้  2,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ  23.3 นกัศกึษาทีม่รีายได้

น้อยกวา่ 2,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 และนกัศกึษาทีม่รีายไดม้ากกว่า 6,000 บาทขึน้ไป

ต่อเดอืน มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 
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 4. รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาทีผู่ป้กครองมรีายได้ ระหวา่ง 100,001 - 150,000 บาทต่อปี         

มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมาคอืรายไดร้ะหวา่ง  50,001 - 100,000 บาทต่อปี คดิ

เป็นรอ้ยละ 25.9 รายไดม้ากกวา่ 150,000 บาทต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ  24.9 และผูป้กครองทีม่รีายได้

ระหวา่ง     0 - 50,000 บาทต่อปี มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 14.1 

 5. สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

  กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาทีม่สีถานภาพครอบครวับดิาและมารดาอยูด่ว้ยกนั มจีาํนวนมาก

ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ  80.2  รองลงมาคอื สถานภาพครอบครวันกัศกึษาทีบ่ดิาหรอืมารดาคนใดคน

หน่ึงเสยีชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ  10.2 สถานภาพครอบครวันกัศกึษาทีบ่ดิามารดาแยกทางหรอืหยา่รา้ง

กนั คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และสถานภาพครอบครวันกัศกึษาทีบ่ดิาและมารดาเสยีชวีติ มจีาํนวนน้อย

ทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 6. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

 กลุม่ตวัอยา่งนกัศกึษาทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง 2.51 - 3.00 มจีาํนวนมากทีส่ดุ  

คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมาคอื  ระหวา่ง 2.01 - 2.50 คดิเป็นรอ้ยละ  25.9 ระหวา่ง 3.01 - 3.50 คดิ

เป็นรอ้ยละ 23.0 ระหวา่ง 0 - 2.00 คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามลาํดบั และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 3.51  

ขึน้ไป มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 5.7 

  1.2 ทศันคตขิองผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่กา รศกึษาและ

ความสาํคญัความเขา้ใจเกีย่วกบัการนําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุน เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารชาํระคนืเงนิกองทุนฯ ก่อนการกูย้มื และ

ระยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูก้องทุนฯ  รวมถงึอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทุน ฯ มคีวามเหมาะสม

หรอืไม ่ในกรณทีีผู่้ กูเ้งนิกองทุนฯ วา่งงานหลงัจบการศกึษาจะมผีลต่อการชาํระคื นเงนิกูก้องทุนฯ 

หรอืไม ่โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาค่ารอ้ยละ 
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ตาราง 3 แสดงจาํนวนและรอ้ยละความคดิเหน็ของนกัศกึษา 
 

  ตวัแปร N ร้อยละ 

7. ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอนโยบายของกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพื่อการศกึษา 
  

 เหน็ดว้ย 308 98.4 

 ไมเ่หน็ดว้ย 5 1.6 

  รวม 313 100.0 

8. นกัศกึษานําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปใช้

ประโยชน์ในดา้นใด 

  

 ซือ้หนงัสอืเรยีน 168 53.7 

 ซือ้คอมพวิเตอร ์ 20 6.4 

 ซือ้โทรศพัทม์อืถอื 13 4.2 

 จา่ยคา่ทีพ่กั 55 17.6 

 คา่อุปโภคบรโิภค 57 18.2 

                 รวม 313 100.0 

    9. ทศันคตขิองนกัศกึษาต่อการชาํระหน้ีกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษา 

  

 9.1  นกัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารชาํระคนืเงนิกองทุนฯ  

      ก่อนการกูย้มืแลว้ 
  

       ม ี 232 74.1 

       ไมม่ ี 81 25.9 

  รวม 313 100.0 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

  ตวัแปร N ร้อยละ 

 9.2  ระยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูย้มืกองทุนฯ มคีวามเหมาะสม   

       ม ี 265 84.7 

       ไมม่ ี 48 15.3 

  รวม 313 100.0 

 9.3  อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทุนฯ มคีวามเหมาะสม   

       ม ี 256 81.8 

       ไมม่ ี 57 18.2 

  รวม 313 100.0 

 9.4  นกัศกึษาวา่งงานหลงัจากจบการศกึษาจะมผีลต่อการชาํระ

คนื 

      เงนิกูย้มืกองทุนฯ 

  

              ม ี 259 82.7 

              ไมม่ ี 54 17.3 

  รวม 313 100.0 

 

จากตาราง 3 พบวา่  

 7. นกัศกึษาเหน็ดว้ยกบันโยบายของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  คดิเป็นรอ้ยละ 

98.4 และไมเ่หน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 เพราะไมอ่ยากเป็นหน้ี 

 8. นกัศกึษานําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในการซือ้

หนงัสอืเรยีน มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 คา่อุปโภคบรโิภค  คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 คา่ทีพ่กั 

คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 ซือ้คอมพวิเตอร์ คดิเป็นรอ้ยละ 6.4 และซือ้โทรศพัทม์อืถอื  มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ  

คดิเป็นรอ้ยละ 4.2  

 9. ทศันคตขิองนกัศกึษาต่อการชาํระหน้ีกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

  9.1 นักศกึษาทีม่คีวามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารชาํระคนืเงนิกองทุน ฯ ก่อนการกูย้มืแลว้  

คดิเป็นรอ้ยละ 74.1 และนกัศกึษาทีไ่มม่คีวามเขา้ใจ หลกัเกณฑก์ารชาํระคนืเงนิกองทุน ฯ ก่อนการ

กูย้มื คดิเป็นรอ้ยละ 25.9 

  9.2 ทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอระยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูย้มืกองทุน ฯ ทีน่กัศกึษา

เหน็วา่มคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 84.7 และไมม่คีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ย 15.3 

  9.3 ทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอ อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทุน ฯ มคีวามเหมาะสม  คดิ

เป็นรอ้ยละ 81.8 และรอ้ยละ 18.2 ไมม่คีวามเหมาะสม 
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  9.4 ทศันคตขิอง นกัศกึษาที่ว่างงานหลงัจากจบ การศกึษา จะมผีลต่อการชาํระคนืเงนิ

กูย้มืกองทุนฯ คดิเป็นรอ้ยละ 82.7 และรอ้ยละ 17.3 คดิว่าไมม่ผีลต่อการชาํระคนื 

    1.3  ขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 1เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการ

นํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิไดแ้ก่ 1ดา้นความเขา้ใจเกี่ ยวกบัวตัถุประสงค์

ของนโยบาย1 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1 ดา้น 1งบประมาณ 1 1ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 1 1ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1 

ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ  ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  ดา้นโครงสรา้งนโยบาย  1

และดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

 

 โดยพิจารณาจากระดบัความ

คดิเหน็ โดยการหาคา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ตาราง 4  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

  

ขอ้

ที ่
1 Mean ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

1. มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพือ่การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

 

4.05 

 

.730 

 

มาก 

2. นกัศกึษาทราบวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพือ่การศกึษาอยา่งชดัเจน 

 

4.07 

 

.710 

 

มาก 

3. วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา 

 

4.04 

 

.593 

 

มาก 

 รวม 4.05 .500 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบวา่ นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย 1

 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ นกัศกึษาทราบวตัถุปร ะสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาอยา่งชดัเจน  มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา

อยา่งทัว่ถงึ และวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา 
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ตาราง 5  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน1

 

ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

ขอ้

ที ่
1 Mean ดา้นทรพัยากรนโยบาย SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

4. เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานตาม

นโยบาย 

 

 

4.15 

 

 

.771 

 

 

มาก 

5. สถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารกูย้มื มคีวามสะดวก เหมาะสม 4.09 .734 มาก 

6. อุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารในหน่วยงานเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพือ่การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

 

3.98 

 

.617 

 

มาก 

7. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาจดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม 3.98 .688 มาก 

 รวม 4.05 .490 มาก 

 

 จากตาราง  5 พบว่า นกัศึกษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามจีาํนวน เพยีงพอ

เหมาะสมต่อการปฏิบตังิานตามนโยบาย  สถานทีท่ีใ่ชใ้นการให้บรกิารกูย้มืมคีวามสะดวกเหมาะสม

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาจดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม   และอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารในหน่วยงาน

เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 
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ตาราง 6  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นงบประมาณ  

 

ขอ้

ที ่
ดา้น1 Mean งบประมาณ SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

8. การจดัสรรวงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมอียา่งเพยีงพอครบถว้นกบั

จาํนวนนกัศกึษาทีข่อ 

 

4.04 

 

.750 

 

มาก 

9. วงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหกู้ย้มืจากกองทุนฯ เพยีงพอต่อ

คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา 

 

4.05 

 

.855 

 

มาก 

10. กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามปีระโยชน์ต่อนกัศกึษา

ทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยมากกวา่ผูท้ีม่รีายไดม้าก 

 

4.07 

 

.715 

 

มาก 

11. มกีารสาํรวจความตอ้งการกูย้มืเงนิกองทุนฯจากนกัศกึษา

ในแต่ละปีการศกึษา 

 

4.02 

 

.879 

 

มาก 

 รวม 4.04 .575 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ดา้นงบประมาณ 1

 

โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบั

มาก ไดแ้ก่ กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามปีระโยชน์ต่อนกัศกึษาทีม่าจากครอบครวัที ่มรี ายได้

น้อยมากกวา่ผูท้ีม่รีายไดม้าก วงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหกู้ย้มืจากกองทุนฯ เพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ย

ของนกัศกึษา การจดัสรรวงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมอียา่งเพยีงพอครบถว้นกบัจาํนวนนกัศกึษาทีข่อ และมกีาร

สาํรวจความตอ้งการกูย้มืเงนิกองทุนฯจากนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษา 
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ตาราง 7  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

 

ขอ้

ที ่
1 Mean ดา้นการตดิต่อสื่อสาร SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

12. มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบอยา่งต่อเน่ือง 

 

3.95 

 

.636 

 

มาก 

13. ระยะเวลาใชใ้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษามคีวามเหมาะสม 

 

4.01 

 

.745 

 

มาก 

14. ขอ้มลู ขา่วสาร มคีวามละเอยีด มคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย  4.12 .758 มาก 

15. การตดิต่อสือ่สารผา่นระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัมี

ประสทิธภิาพ 

 

3.99 

 

.700 

 

มาก 

 รวม 4.01 .488 มาก 

 

 จากตาราง  7 พบว่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 1

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ขอ้มลู ขา่วสาร  มคีวามละเอยีด มคีวามชดัเจน เขา้ใ จงา่ย  ระยะเวลาใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามคีวามเหมาะสม  การตดิต่อสือ่สารผา่นระบบ

ออนไลน์ของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพ และมกีารประ ชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบอยา่งต่อเน่ือง 
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ตาราง 8  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ

 

ขอ้

ที ่
1 Mean ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

16. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมปีระสบการณ์สามารถตดัสนิใจ

หรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินงานเป็นอยา่งด ี

 

3.97 

 

.652 

 

มาก 

17. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการทาํงาน

ใหเ้กดิความคล่องตวัและสะดวกกบันกัศกึษาทีเ่ขา้มารบั

บรกิารอยูเ่สมอ 

 

 

4.03 

 

 

.697 

 

 

มาก 

18. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามตรงต่อเวลา 4.00 .693 มาก 

19. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามยิม้แยม้แจม่ใสใหบ้รกิารด้ วย

ความเตม็ใจ 

 

4.03 

 

.729 

 

มาก 

20. ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อนโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 

4.16 

 

.734 

 

มาก 

 รวม 4.03 .436 มาก 

 

 จากตาราง  8 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก  ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษา   เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามยิม้แยม้แจม่ใสใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ   เจา้หน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานมกีารปรบั เปลีย่นรปูแบบการทาํงานใหเ้กดิความคลอ่งตวัและสะดวกกบันกัศกึษาทีเ่ขา้

มารบับรกิารอยูเ่สมอ  และเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมปีระสบการณ์สามารถตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปญัหาที่

เกดิขึน้ในการดาํเนินงานเป็นอยา่งด ี
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ตาราง 9  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ

 

ขอ้ที ่ ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ Mean SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

21. การจดัสถานทีส่าํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 4.14 .725 มาก 

22. นกัศกึษาไดร้บัความสะดวกในการกูย้มืเงนิกองทุนฯ 4.03 .647 มาก 

23. นกัศกึษาไดร้บัเงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ อย่างรวดเรว็ 3.87 .780 มาก 

24. การดาํเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

มเีจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบชดัเจน 

 

4.02 

 

.679 

 

มาก 

 รวม 4.01 .510 มาก 

 

 จากตาราง  9 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ 1

 

ดา้นคุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มื เงนิกองทุนฯมี

ความคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัสถานทีส่าํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม  นกัศกึษาไดร้บั

ความสะดวกในการกูย้มืเงนิกองทุนฯ การดาํเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  มเีจา้หน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบชดัเจน  และนกัศกึษาไดร้บัเงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ อยา่งรวดเรว็ 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

 

ขอ้

ที ่
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง Mean SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

25. สภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า มผีลต่อการพจิารณาจดัสรรวงเงนิ

ใหกู้ย้มืของรฐับาล 

 

4.08 

 

.734 

 

มาก 

26. คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตามสภาวะเศรษฐกจิ มผีลต่อภาระ

คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา 

 

4.11 

 

.567 

 

มาก 

27. การเปลีย่นแปลงรฐับาลมผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มื

เงนิกองทุน 

 

4.08 

 

.749 

 

มาก 

 รวม 4.08 .442 มาก 
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 จากตาราง  10 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ 1

 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมอืงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯมี

ความคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตามสภาวะเศรษฐกจิ มีผลต่อภาระคา่ใชจ้า่ยของ

นกัศกึษา การเปลีย่นแปลงรฐับาลมผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มืเงนิกองทุน  และสภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า

มผีลต่อการพจิารณาจดัสรรวงเงนิใหกู้ย้มืของรฐับาล   

ตาราง 11 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานดา้นโครงสรา้งนโยบาย  

 

ขอ้

ที ่
ดา้นโครงสรา้งนโยบาย Mean SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

28. มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงาน

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

4.08 

 

.680 

 

มาก 

29. มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบั

นกัศกึษาอยา่งมรีะบบ 

 

4.01 

 

.776 

 

มาก 

30. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมี ความรู ้ความสามารถ ในการตอบ

ขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพือ่การศกึษาเป็นอยา่งด ี

 

 

3.99 

 

 

.691 

 

 

มาก 

 รวม 4.02 .506 มาก 

 

 จากตาราง 11 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ 1

 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิ กองทุนฯมคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน  มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบันกัศกึษาอยา่งมี

ระบบ และเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ความสามารถ ในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษา

เกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นอยา่งด ี
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ตาราง 12  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1

1

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา 

 นโยบายไป 1

 

ปฏบิตั ิ

ขอ้

ที ่

1

1

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การนํานโยบายไป 1

Mean 
ปฏบิตั ิ

SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

31. การกําหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข วธิใีนการคดัเลอืก  และ

คณุสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิมคีวามเหมาะสม 

 

4.01 

 

.755 

 

มาก 

32. ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิ  เอกสารหลกัฐานต่างๆ  ใน

การขอกูย้มืเงนิกองทุนฯ มี ความเหมาะสมตรงตามหลกั  

เกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนด 

 

 

4.05 

 

 

.581 

 

 

มาก 

33. การพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยให้

พจิารณาจากผูท้ีม่ผีลการเรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีคีวาม

เหมาะสม 

 

 

4.03 

. 

 

780 

 

 

มาก 

34. การระบุรายละเอยีดในสญัญากูย้มืเงนิกองทุนฯ มคีว าม

ชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

 

4.15 

 

.711 

 

มาก 

35. นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อ

การศกึษามคีณุสมบตัเิป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 

 

4.07 

 

 

.785 

 

 

มาก 

 รวม 4.06 .456 มาก 

 

 จากตาราง 12 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ1มคีวามคดิเหน็ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไป 1ปฏบิตัิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่

นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิ กองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ การระบุรายละเอยีดในสญัญากูย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย  นกัศกึษา ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อ

การศกึษามคีุณสมบตัเิป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา   ขัน้ตอน

การตรวจสอบ คณุสมบตัเิอกสารหลกัฐานต่างๆในการขอกูย้มืเงนิกองทุนฯมคีวามเหมาะสมตรงตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนด  การพจิารณาคดั เลอืกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยใหพ้จิารณา

จากผูท้ีม่ผีลการเรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีคีวามเหมาะสม และการกําหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิใีน

การคดัเลอืกรวมถงึคุณสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิมคีวามเหมาะสม 
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    1.4 ขอ้มลูระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 1

 

เกีย่วกบั ผลการนํานโยบาย

กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิโดยพจิารณาจากระดบัความคดิเหน็ โดยการหาคา่เฉลีย่และ

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 

ตาราง 13 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานผลการนํานโยบายกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ

 

ขอ้

ที ่
ผลการนํานโยบายกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ Mean SD 

ระดบั 

ความ

คดิเหน็ 

1. ช่วยแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลํา้ดา้นการศกึษาในสงัคม 4.10 .620 มาก 

2. ช่วยใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั 4.08 .653 มาก 

3. ช่วยเพิม่โอกาสใหศ้กึษาต่อจนจบหลกัสตูร 3.93 .685 มาก 

4. ช่วยในพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 4.14 .755 มาก 

5. ช่วยลดภาระคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง 4.04 .667 มาก 

6. ช่วยใหคุ้ณภาพชวีติของนกัศกึษาดขีึน้ 3.94 .645 มาก 

7. การดาํเนินการนโยบายของมหาวทิยาลยัเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุนฯ 

 

4.08 

 

.653 

 

มาก 

 รวม 4.04 .374 มาก 

 

 จากตาราง 13 พบว่า นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ1มคีวามคดิเหน็1

 

เกีย่วกบัผลการนํานโยบาย

กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัศกึษา

ทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ช่วยในพฒันาทรพัยากรมนุษยช่์วยแกไ้ขปญัหา

ความเหลือ่มลํา้ดา้นการศกึษาในสงัคม  ช่วยใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั   การ

ดาํเนินการนโยบายของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ  ช่วยใหค้ณุภาพชวีติของ

นกัศกึษาดขีึน้ และช่วยเพิม่โอกาสใหศ้กึษาต่อจนจบหลกัสตูร 
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  ส่วนท่ี 2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะ แนนเฉล่ียความคิดเหน็เก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั  โดยการวิเคราะห์

ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างแบบทีชนิดท่ีเป็นอิสระจากกนั (Indipendent t-test) และ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way Analysis of Variance) ถ้าพบว่ามีความ

แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ .05  จะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของ  

scheffe ต่อไป เพ่ือการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

ตาราง 14 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให้ 

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย จาํแนกตามเพศ 

 ของนกัศกึษา 
 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

 

4.0345 0.49648 4.0679 0.50637 -.586 .447 

 

 จากตาราง 14 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 15 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นทรพัยากรนโยบาย จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 
 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

 

4.0845 0.55373 4.0165 0.42168 1.229* .000 

  

 จากตาราง 15 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นทรพัยากรนโยบาย

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 16 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นงบประมาณ จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นงบประมาณ 

 

4.0138 0.57718 4.0749 0.57660 -.932 .456 

 

 จากตาราง 16 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นงบประมาณ ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 17 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นการตดิต่อสือ่สาร จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

 

3.0345 0.49648 4.0679 0.50637 -3.625* .025 

 

 จากตาราง 17 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกอง ทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้น การตดิต่อสือ่สาร  

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 18 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ

 

3.9945 0.44594 4.0802 0.42572 -1.736 .161 

 



 52 

 จากตาราง 18 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ         

ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 19 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิจาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงาน

ปฏบิตั ิ

 

3.8845 0.49653 4.1332 0.48995 -4.441 .188 

 

 จากตาราง 19 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิ ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นคุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตั ิไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 20 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

 

4.0000 0.38289 4.1657 0.47828 -3.395* .000 

 

 จากตาราง 20 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโ ยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  

และการเมอืง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 21 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นโครงสรา้งนโยบาย จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

  

3.9839 0.53335 4.0539 0.47609 -1.225 .147 

 

 จากตาราง 21 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุ นเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นโครงสรา้งนโยบาย     

ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 22 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให ้

 กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 

 จาํแนกตามเพศของนกัศกึษา 

 

ความคิดเหน็ เพศชาย เพศหญิง t Sig 

Mean SD Mean SD 

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิ

4.0166 0.46815 4.0958 0.44279 -1.535 .792 

 

 จากตาราง 22 พบวา่ นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ ดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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 ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยัทีส่่งผลต่อการนํานโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิกบัคุณสมบตัสิ่วนบุคคล คอื ระดบัชัน้ปีการศกึษา รายได้

ของนกัศกึษา รายไดข้องผูป้กครอง สถานภาพครอบครวั และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) โดย

วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) ถา้พบวา่มคีวามแตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิขีอง scheffe ต่อไป 

 

ตาราง 23 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1

1

ดา้นความเขา้ใจ 

 เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุ- ประสงคข์องนโยบาย 

4.036 3 1.345 5.604* .001 

ภายในกลุม่ 74.187 309 .240   

รวม 78.224 312    

  

 จากตาราง 23 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิ เหน็เกีย่วกบัปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05   

ตาราง 24 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1.768 3 .589 2.489 .060 

ภายในกลุม่ 73.164 309 .237   

รวม 74.932 312    

 

 จากตาราง 24 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย  1

 

ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 25 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 งบประมาณ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้น1 ระหว่างกลุ่ม งบประมาณ 1.990 3 .663 2.019 .111 

ภายในกลุม่ 101.503 309 .328   

รวม 103.492 312    
 

 จากตาราง 25 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงิ นใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นงบประมาณ 1

 

 ไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 26 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นการ 

 ตดิต่อสื่อสาร1

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 1.298 3 .433 1.823 .143 

ภายในกลุม่ 73.302 309 .237   

รวม 74.599 312    
  

 จากตาราง 26 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิั ต ิ 1ดา้นการตดิต่อสือ่สาร  ไม่ 1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 27 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นบุคลากร         

    ผูป้ฏบิตัิ1
 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ .149 3 .050 .258 .855 

ภายในกลุม่ 59.336 309 .192   

รวม 59.484 312    
  

 จากตาราง 27 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นบุค ลากรผูป้ฏบิตัิ 1 ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 28 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่ว ย 

งานปฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 3.703 3 1.234 4.923* .002 

ภายในกลุม่ 77.482 309 .251   

รวม 81.185 312    

  

 จากตาราง 28 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงาน

ปฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05   

ตาราง 29 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ  

 สงัคม และการเมอืง จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นเศรษ ฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

ระหว่างกลุ่ม 1.352 3 .451 2.326 .075 

ภายในกลุม่ 59.869 309 .194   

รวม 61.221 312    

 

 จากตาราง 29 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิั ต ิ 1ดา้น 1

 

เศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืงไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 30 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นโครงสรา้ง 

 นโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 1.252 3 .417 1.640 .180 

ภายในกลุม่ 78.671 309 .255   

รวม 79.923 312    
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 จากตาราง 30 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น 1

 

โครงสรา้ งนโยบาย ไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 31 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นกฎ  

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั 1ิ

 

 จาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปีการศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย

ไปปฏบิตั ิ

1.351 3 .450 2.191 .089 

ภายในกลุม่ 63.535 309 .206   

รวม 64.887 312    

 

 จากตาราง 31 พบวา่ กลุม่นกัศกึษาทีจ่าํแนกตามระดบัชัน้ปีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบ ายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ1
 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 32 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปี 1

 

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง                     ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

 Mean 4.2295 3.9720 3.9688 4.1769 

ชัน้ปีที ่1 4.2295  .2575* .2608* .0526 

ชัน้ปีที ่2 3.9720   .0032 -.2049 

ชัน้ปีที ่3 3.9688    -.2081 

ชัน้ปีที ่4 4.1769     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง  32 พบวา่  นกัศกึษา ระดบัชัน้ปีที ่ 3 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 1 และนกัศกึษา

ระดบัชัน้ปีที ่2 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบา ยกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1

 

 แตกต่าง

กนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 33 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามระดบัชัน้ปี ในดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ

 

กลุ่มตวัอยา่ง                     ชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 ชัน้ปีที ่3 ชัน้ปีที ่4 

 Mean 4.0820 3.9626 3.9193 4.2296 

ชัน้ปีที ่1 4.0820  .1194 .1627 -.1476 

ชัน้ปีที ่2 3.9626   .0433 -.2670* 

ชัน้ปีที ่3 3.9193    -.3103* 

ชัน้ปีที ่4 4.2296     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง  33 พบวา่  นกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่ 4 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 2 และนกัศกึษา

ระดบัชัน้ปีที ่4 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่3 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการ ศกึษาไปปฏบิตัิ  ในดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 34 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1

1

ดา้นความเขา้ใจ 

 เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุ- ประสงคข์องนโยบาย 

6.275 4 1.569 6.716* .000 

ภายในกลุม่ 71.949 308 .234   

รวม 78.224 312    

  

 จากตาราง 34 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05  
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ตาราง 35 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นทรพัยากรนโยบาย 7.836 4 1.959 8.992* .000 

ภายในกลุม่ 67.096 308 .218   

รวม 74.932 312    

 

 จากตาราง 35 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

ทรพัยากรนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 36 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 งบประมาณ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้น1 ระหว่างกลุ่ม งบประมาณ 4.428 4 1.107 3.441* .009 

ภายในกลุม่ 99.065 308 .322   

รวม 103.492 312    

 

 จากตาราง 36 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

งบประมาณ 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 37 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นการ 

 ตดิต่อสื่อสาร1

 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร .752 4 .188 .784 .536 

ภายในกลุม่ 73.847 308 .240   

รวม 74.599 312    
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 จากตาราง 37 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นการ

ตดิต่อสื่อสาร1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 38 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นบุคลากร        

 ผูป้ฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 2.995 4 .749 4.083* .003 

ภายในกลุม่ 56.489 308 .183   

รวม 59.484 312    

  

 จากตาราง 38 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกั บปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

บุคลากรผูป้ฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 39 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วย 

งานปฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 2.217 4 .554 2.162 .073 

ภายในกลุม่ 78.968 308 .256   

รวม 81.185 312    

  

 จากตาราง 39 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดื อนมคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

 

 

 

 



 61 

ตาราง 40 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ  

 สงัคม และการเมอืง จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

ระหว่างกลุ่ม 4.939 4 1.235 6.757* .000 

ภายในกลุม่ 56.282 308 .183   

รวม 61.221 312    

 

 จากตาราง 40 พบวา่ กลุ่มนกัศึกษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น 1

 

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

ตาราง 41 ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นโครงสรา้ง 

 นโยบาย1

 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย ระหว่างกลุ่ม .680 4 .170 .661 .619 

ภายในกลุม่ 79.243 308 .257   

รวม 79.923 312    

  

 จากตาราง 41 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น 1

 

โครงสรา้งนโยบาย  ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 42 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นกฎ  

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั 1ิ

 แต่ละเดอืน 

 จาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบ าย

ไปปฏบิตั ิ

3.332 4 .833 4.169* .003 

ภายในกลุม่ 61.554 308 .200   

รวม 64.887 312    



 62 

 จากตาราง 42 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป ปฏบิตั ิ 1ดา้นกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 43 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตาม รายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน 1

1

 ด้านความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงค ์

 

 ของนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 

2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 3.6377 4.1142 4.1565 3.8444 4.0532 

น้อยกวา่ 2,000 3.6377  -.4765* -.5188* -.3738* -.2068 

2,000 ต่อเดอืน 4.1142   -.0424 .1027 .2697 

2,001-4,000 4.1565    .1450 .3121 

4,001-6,000 3.8444     .1670 

มากกวา่ 6,000 4.0532      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 43 พบวา่  นกัศกึษา ทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 4,001-6,000 บาทต่อเดอืน กบั

นกัศกึษาทีม่รีาย ไดแ้ต่ละเดอืน 2,001- 4,000 บาทต่อเดอืน และนกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 

4,001-6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 บาทต่อเดอืนมคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นความ

เขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 44 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน1

 

 ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 
2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 4.0435 3.8664 3.9826 4.2414 4.3533 

น้อยกวา่ 2,000 4.0435  .1770 .0609 -.1979 -.3399 

2,000 ต่อเดอืน 3.8664   -.1162 -.3749* -.5169* 

2,001-4,000 3.9826    -.2588* -.4007* 

4,001-6,000 4.2414     -.1420 

มากกวา่ 6,000 4.3533      
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 44 พบวา่ นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน มากกวา่ 6,000 บาทต่อเดอืน  กบั

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 บาทต่อเดอืน  และนกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ล ะเดอืนมากกวา่ 

6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน ระหวา่ง  2,001-4,000 บาทต่อเดอืน  

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 4,001-6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 

บาทต่อเดอืน และนกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 4,001-6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายได้

แต่ละเดอืน 2,001-4,000 บาทต่อเดอืน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 45 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน1

 

 ดา้นงบประมาณ 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 
2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 3.8804 3.9486 4.0043 4.1782 4.3500 

น้อยกวา่ 2,000 3.8804  -.0682 -.1239 -.2977 -.4696 

2,000 ต่อเดอืน 3.9486   -.0557 -.2295 -.4014 

2,001-4,000 4.0043    -.1738 -.3457* 

4,001-6,000 4.1782     -.1718 

มากกวา่ 6,000 4.3500      
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* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 จากตาราง 45 พบวา่ นักศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืนมากกว่า 6,000 บาทต่อเดอืน กบั

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,001-4,000 บาทต่อเดอืน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นงบประมาณ 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 46 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน1

 

 ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 

2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 4.2174 3.9452 4.0035 4.0644 4.3467 

น้อยกวา่ 2,000 4.2174  .2722 .2139 .1530 -.1293 

2,000 ต่อเดอืน 3.9452   -.0583 -.1192 -.4015* 

2,001-4,000 4.0035    -.0609 -.3432 

4,001-6,000 4.0644     -.2823 

มากกวา่ 6,000 4.3467      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 46 พบวา่ นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืนมากกว่า 6,000 บาทต่อเดอืน กบั

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 บาทต่อเดอืน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 47 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน1

 

 ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 

2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 4.2029 4.0685 3.9594 4.1839 4.4444 

น้อยกวา่ 2,000 4.2029  .1344 .2435 .0190 -.2415 

2,000 ต่อเดอืน 4.0685   .1091 -.1154 -.3760* 

2,001-4,000 3.9594    -.2245* -.4850* 

4,001-6,000 4.1839     -.2605 

มากกวา่ 6,000 4.4444      
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 47 พบวา่ นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืนมากกว่า 6,000 บาทต่อเดอืน กบั

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 บาทต่อเดอืน นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเ ดอืนมากกวา่ 6,000 

บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,001,-4,000 บาทต่อเดอืน และนกัศกึษาทีม่รีายได้

แต่ละเดอืน 4,001-6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,001-4,000 บาทต่อ

เดอืน มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุ นเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไป

ปฏบิตั ิใน1ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 48 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุ่มตามรายไดข้องนกัศกึษาแต่ละเดอืน1

1

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที ่

 

 เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              2,000 

2,000  

ต่อเดอืน 

2,001-

4,000 

4,001-

6,000 

มากกวา่ 

6,000 

 Mean 3.8957 3.9781 4.0470 4.1333 4.4000 

น้อยกวา่ 2,000 3.8957  -.0824 -.1513 -.2377 -.5043* 

2,000 ต่อเดอืน 3.9781   -.0689 -.1553 -.4219* 

2,001-4,000 4.0470    -.0864 -.3530 

4,001-6,000 4.1333     -.2667 

มากกวา่ 6,000 4.4000      
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* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 จากตาราง 48 พบวา่ นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืนมากกว่า 6,000 บาทต่อเดือน กบั

นกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน ตํ่ากวา่ 2,000 บาทต่อเดอืน  และนกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน

มากกวา่ 6,000 บาทต่อเดอืน กบันกัศกึษาทีม่รีายไดแ้ต่ละเดอืน 2,000 บาทต่อเดอืน มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปป ฏบิตัิ  ใน 1ดา้นกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 49 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1

1

ดา้นความเขา้ใจ 

 เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุ- ประสงคข์องนโยบาย 

2.193 4 .548 2.220 .067 

ภายในกลุม่ 76.031 308 .247   

รวม 78.224 312    

   

 จากตาราง 49 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษ าต่อปีมี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 50 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นทรพัยากรนโยบาย 4.131 4 1.033 4.492* .002 

ภายในกลุม่ 70.801 308 .230   

รวม 74.932 312    

 

 จากตาราง 50 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามราย ไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 51 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 งบประมาณ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้น1 ระหว่างกลุ่ม งบประมาณ 1.553 4 .388 1.173 .323 

ภายในกลุม่ 101.940 308 .331   

รวม 103.492 312    

 

 จากตาราง 51 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผู้ ปกครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นงบประมาณ 1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 52 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นการ 

 ตดิต่อสื่อสาร1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 2.625 4 .656 2.808* .026 

ภายในกลุม่ 71.974 308 .234   

รวม 74.599 312    

  

 จากตาราง 52 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายได้ ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นการตดิต่อสือ่สาร1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 53 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นบุคลากร        

 ผูป้ฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ .088 4 .022 .114 .977 

ภายในกลุม่ 59.396 308 .193   

รวม 59.484 312    
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 จากตาราง 53 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ1

 

ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 54 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วย 

งานปฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 6.820 4 1.705 7.061* .000 

ภายในกลุม่ 74.366 308 .241   

รวม 81.185 312    

  

 จากตาราง 54 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05   

ตาราง 55 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ  

 สงัคม และการเมอืง จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

ระหว่างกลุ่ม 1.603 4 .401 2.070 .085 

ภายในกลุม่ 59.619 308 .194   

รวม 61.221 312    

 

 จากตาราง 55 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้น1

 

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 56 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นโครงสรา้ง 

 นโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 4.230 4 1.058 4.303* .002 

ภายในกลุม่ 75.693 308 .246   

รวม 79.923 312    

  

 จากตาราง 56 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้น1

 

โครงสรา้งนโยบาย แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 57 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นกฎ  

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั 1ิ

 นกัศกึษาต่อปี 

 จาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครอง 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย

ไปปฏบิตั ิ

3.891 4 .973 4.912* .001 

ภายในกลุม่ 60.995 308 .198   

รวม 64.887 312    

 

 จากตาราง 57 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจัยทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1

ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ1

 

  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติ ิ.05 
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ตาราง 58 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

 

 ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              50,000 

50,001- 

100,000 

100,001-

150,000 

150,000 

ขึน้ไป 

 Mean 3.8333 3.9753 4.0750 4.1923 

น้อยกวา่ 50,000 3.8333  -.1420 -.2417 -.3590* 

50,001-100,000 3.9753   -.0997 -.2170 

100,001-150,000 4.0750    -.1173 

150,000 ขึน้ไป 4.1923     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 58 พบวา่ รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  150,000บาทขึน้ไป กบัรายได้

ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1ที1่น้อยกวา่ 50,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 59 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

 

 ดา้นการสือ่สาร 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              50,000 

50,001- 

100,000 

100,001-

150,000 

150,000 

ขึน้ไป 

 Mean 3.7821 4.0401 4.0295 4.0865 

น้อยกวา่ 50,000 3.7821  -.2581 -.2475 -.3045* 

50,001-100,000 4.0401   .0106 -.0464 

100,001-150,000 4.0295    -.0570 

150,000 ขึน้ไป 4.0865     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
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 จากตาราง 59 พบวา่ รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  150,000บาทขึน้ไป กบัรายได้

ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1ที1่น้อยกว่า 50,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นการสือ่สาร 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 60 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

1

 ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงาน 

 

 ปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              50,000 

50,001- 

100,000 

100,001-

150,000 

150,000 

ขึน้ไป 

 Mean 3.6731 4.1358 3.9705 4.1090 

น้อยกวา่ 50,000 3.6731  -.4627* -.2974* -.4359* 

50,001-100,000 4.1358   .1653 .07194 

100,001-150,000 3.9705    -.1385 

150,000 ขึน้ไป 4.1090     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 60 พบวา่ กลุ่มผูป้กครองของนกัศกึษา 1 ทีม่รีายไดจ้าํนวน 1150,000 บาทขึน้ไป

ต่อปี  กบัรายไดข้องผูป้กค รองนกัศกึษาต่อปี 1ที่ 1น้อยกวา่ 50,000 บาท และกลุ่มผูป้กครองของ

นกัศกึษา 1 ทีม่รีายไดจ้าํนวน 1100,001-150,000 บาทต่อปี กบั รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 1ที1่

น้อยกวา่ 50,000 บาท และกลุ่มผูป้กครองของนกัศกึษา1 ทีม่รีายไดจ้าํนวน 150,001-100,000 บาทต่อ

ปี กบัรายไดข้องผูป้กคร องนกัศกึษาต่อปี 1ที1่น้อยกวา่ 50,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัที่

สง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้น คุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตั ิ1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 61 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

 

 ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              50,000 

50,001- 

100,000 

100,001-

150,000 

150,000 

ขึน้ไป 

 Mean 3.9487 4.1070 3.8909 4.1624 

น้อยกวา่ 50,000 3.9487  -.1583 .0578 -.2137 

50,001-100,000 4.1070   .2161 -.0554 

100,001-150,000 3.8909    -.2715* 

150,000 ขึน้ไป 4.1624     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 61 พบวา่ รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  150,000 บาทขึน้ไป กบัรายได้

ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 1ที1่น้อยกวา่ 100,001-150,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัที่

สง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ ใน1ดา้นโครงสรา้งนโยบาย1

 

 แตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 62 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

1

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที ่

 

 เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง              น้อยกวา่ 

              50,000 

50,001- 

100,000 

100,001-

150,000 

150,000 

ขึน้ไป 

 Mean 3.9128 4.1086 3.9655 4.2128 

น้อยกวา่ 50,000 3.9128  -.1958 -.0526 -.3000* 

50,001-100,000 4.1086   .1432 -.1042 

100,001-150,000 3.9655    -.2471* 

150,000 ขึน้ไป 4.2128     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
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 จากตาราง 62 พบวา่ รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  150,000 บาทขึน้ไป กบัรายได้

ของผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 1ที่ 1น้อยกวา่ 50,000 บาท  และรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี  

100,001-150,000 บาท มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ด้านดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 63 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1

1

ดา้นความเขา้ใจ 

 เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุ- ประสงคข์องนโยบาย 

3.828 3 1.276 5.300* .001 

ภายในกลุม่ 74.396 309 .241   

รวม 78.224 312    

  

 จากตาราง 63 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05   

ตาราง 64 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นทรพัยากรนโยบาย 2.157 3 .719 3.053* .029 

ภายในกลุม่ 72.775 309 .236   

รวม 74.932 312    

 

 จากตาราง 64 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตา มสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 65 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 งบประมาณ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้น1 ระหว่างกลุ่ม งบประมาณ 1.438 3 .479 1.451 .228 

ภายในกลุม่ 102.055 309 .330   

รวม 103.492 312    

 

 จากตาราง 65 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกต ามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นงบประมาณ 1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 66 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นการ 

 ตดิต่อสื่อสาร1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร .093 3 .031 .128 .943 

ภายในกลุม่ 74.507 309 .241   

รวม 74.599 312    

  

 จากตาราง 66 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษา ที่จาํแนกตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นการตดิต่อสือ่สาร1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 67 ทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นบุคลากรผู ้

 ปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ .171 3 .057 .297 .828 

ภายในกลุม่ 59.314 309 .192   

รวม 59.484 312    
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 จากตาราง 67 พบว่า กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 68 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วย 

งานปฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม .647 3 .216 .827 .480 

ภายในกลุม่ 80.538 309 .261   

รวม 81.185 312    

  

 จากตาราง 68 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 69 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ  

 สงัคม และการเมอืง จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

ระหว่างกลุ่ม .260 3 .087 .440 .725 

ภายในกลุม่ 60.961 309 .197   

รวม 61.221 312    

 

 จากตาราง 69 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้น1

 

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 70 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นโครงสรา้ง 

 นโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 1.663 3 .554 2.188 .089 

ภายในกลุม่ 78.261 309 .253   

รวม 79.923 312    

  

 จากตาราง 70 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามสถานภาพครอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อการศกึษาไป

ปฏบิตั ิ1ดา้น1

 

โครงสรา้งนโยบาย ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 71 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นกฎ  

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั 1ิ

 ของผูป้กครองนกัศกึษา 

 จาํแนกกลุม่ตามสถานภาพครอบครวั 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย

ไปปฏบิตั ิ

2.284 3 .761 3.758* .011 

ภายในกลุม่ 62.603 309 .203   

รวม 64.887 312    

 

 จากตาราง 71 พบวา่  กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามสถานภาพค รอบครวัของผูป้กครอง

นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

 

  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 72 การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี 1

 

 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง                 บดิามารดา 

                อยูด่ว้ยกนั 

บดิามารดา

เสยีชวีติ 

คนใดคนหน่ึง

เสยีชวีติ 

แยกทางหรอื

อยา่รา้ง 

 Mean 4.1062 3.9333 3.8854 3.7600 

บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั 4.1062  .1729 .2208 .3462* 

บดิามารดาเสยีชวีติ 3.9333   .0479 .1733 

คนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ 3.8854    .1254 

แยกทางหรอือยา่รา้ง 3.7600     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

 จากตาราง 72 พบวา่ สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษาทีแ่ยกทางกนัอยูห่รอื

หยา่รา้ง กบัผูป้กครองของนกัศกึษา ทีอ่ยูด่ว้ยกนั  มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประ สงคข์อง

นโยบาย 1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 73 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

 

 ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง                 บดิามารดา 

                อยูด่ว้ยกนั 

บดิามารดา

เสยีชวีติ 

คนใดคนหน่ึง

เสยีชวีติ 

แยกทางหรอื

อยา่รา้ง 

 Mean 4.0837 4.2500 3.9453 3.8200 

บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั 4.0837  -.1663 .1384 .2637* 

บดิามารดาเสยีชวีติ 4.2500   .3047 .4300 

คนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ 3.9453    .1253 

แยกทางหรอือยา่รา้ง 3.8200     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
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 จากตาราง 73 พบวา่ สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา แยกทางหรอืหยา่รา้ง  

กบัผูป้กครองของนกัศกึษา ทีอ่ยูด่ว้ยกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึ ษาไปปฏบิตัิ ใน 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 74 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามรายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี1

1

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที ่

 

 เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง                 บดิามารดา 

                อยูด่ว้ยกนั 

บดิามารดา

เสยีชวีติ 

คนใดคนหน่ึง

เสยีชวีติ 

แยกทางหรอื

อยา่รา้ง 

 Mean 4.0924 4.1600 3.8125 4.0400 

บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั 4.0924  -.0676 .2799* .0524 

บดิามารดาเสยีชวีติ 4.1600   .3475 .1200 

คนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ 3.8125    -.2275 

แยกทางหรอือยา่รา้ง 4.0400     

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 74 พบวา่ สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษาทีผู่ป้กครองคนใดคน

หน่ึงเสยีชวีติ กบัผูป้กครองของนกัศกึษาทีอ่ยูด่ว้ยกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ ใน 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

นํานโยบายไปปฏบิตั ิ1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

 

ตาราง 75 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1

1

ดา้นความเขา้ใจ 

 เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุ- ประสงคข์องนโยบาย 

15.408 4 3.852 18.888* .000 

ภายในกลุม่ 62.815 308 .204   

รวม 78.224 312    
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 จากตาราง 75 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05   

ตาราง 76 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มปจัจยั1ดา้นทรพัยากรนโยบาย1

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

  

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นทรพัยากรนโยบาย 8.716 4 2.179 10.135* .000 

ภายในกลุม่ 66.216 308 .215   

รวม 74.932 312    

 

 จากตาราง 76 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

ทรพัยากรนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 77 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 งบประมาณ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้น1 ระหว่างกลุ่ม งบประมาณ 11.771 4 2.943 9.882* .000 

ภายในกลุม่ 91.721 308 .298   

รวม 103.492 312    

 

 จากตาราง 77 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

งบประมาณ 1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 78 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นการ 

 ตดิต่อสื่อสาร1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 2.121 4 .530 2.254 .063 

ภายในกลุม่ 72.478 308 .235   

รวม 74.599 312    

  

 จากตาราง 78 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่ จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ความ

คดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นการ

ตดิต่อสื่อสาร1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 79 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นบุคลากร        

 ผูป้ฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 1.576 4 .394 2.096 .081 

ภายในกลุม่ 57.908 308 .188   

รวม 59.484 312    

  

 จากตาราง 79 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

บุคลากรผูป้ฏบิตัิ1

 

 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 80 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้น 

 คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วย 

งานปฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 9.592 4 2.398 10.316* .000 

ภายในกลุม่ 71.593 308 .232   

รวม 81.185 312    
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 จากตาราง 80 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น

คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 81 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ  

 สงัคม และการเมอืง จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืง 

ระหวา่งกลุ่ม 3.785 4 .946 5.075* .001 

ภายในกลุม่ 57.436 308 .186   

รวม 61.221 312    

 

 จากตาราง 81 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้น 1

 

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 82 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นโครงสรา้ง 

 นโยบาย1

 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย ระหว่างกลุ่ม 6.993 4 1.748 7.383* .000 

ภายในกลุม่ 72.930 308 .237   

รวม 79.923 312    

  

 จากตาราง 82 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบั ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ด้าน 1

 

โครงสรา้งนโยบาย แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 83 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั1

1

ดา้นกฎ  

 ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั 1ิ

 การเรยีน (GPA) 

 จาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์าง 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1 ระหว่างกลุ่ม ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย

ไปปฏบิตั ิ

4.362 4 1.091 5.550* .000 

ภายในกลุม่ 60.524 308 .197   

รวม 64.887 312    

  

 จากตาราง 83 พบวา่ กลุ่มนกัศกึษาที่จาํแนกตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ 1ดา้นกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ1

 

  แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 84 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

1

 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั 

 

 วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 3.9123 3.8848 4.1111 4.3333 3.4444 

1.50 – 2.00 3.9123  .0275 -.1988 -.4211* .4678* 

2.01 – 2.50 3.8848   -.2263* -.4486* .4403* 

2.51 – 3.00 4.1111    -.2222* .6667* 

3.01 – 3.50 4.3333     .8889* 

3.51 ขึน้ไป 3.4444      
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 84 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษาตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปกบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา  1.50-2.00,2.01-2.50,2.51-3.00,3.01-3.50 และ

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษาตัง้แต่ 3.01-3.50 ขึน้ไปกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

(GPA) ของนกัศกึษา  1.50-2.00,2.01-2.50,2.51-3.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของ

นกัศกึษาตัง้แต่ 2.51-3.00 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 2.01-2.50 ความคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้นความ

เขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 85 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

 

 ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 4.4474 4.1698 4.0346 3.9583 3.5833 

1.50 – 2.00 4.4474  .2776 .4128* .4890* .8640* 

2.01 – 2.50 4.1698   .1352 .2114 .5864* 

2.51 – 3.00 4.0346    .0762 .4512* 

3.01 – 3.50 3.9583     .3750 

3.51 ขึน้ไป 3.5833      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
 

 จากตาราง 85 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.51 ขึน้ไป กบั 

1.50-3.00,2.01-2.50,2.51-3.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.01-3.50 กบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 1.50-2.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของ

นกัศกึษา 2.51-3.00 กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 1.50-2.00 มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ใน 1ดา้น

ทรพัยากรนโยบาย 1แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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ตาราง 86 การเปรยีบเทยีบรายคู่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

 

 ดา้นงบประมาณ 

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 4.3026 4.0895 4.1606 3.8958 3.4167 

1.50 – 2.00 4.3026  .2131 .1421 .4068 .8860* 

2.01 – 2.50 4.0895   -.0711 .1937 .6728* 

2.51 – 3.00 4.1606    -.2647* .4792* 

3.01 – 3.50 3.8958     -.4792* 

3.51 ขึน้ไป 3.4167      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 86 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.51 ขึน้ไป กบัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา  1.50-2.00,2.01-2.50,2.51-3.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

(GPA) ของนกัศกึษา 3.01-3.50 กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 2.51-3.00 มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายก องทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัใิน 1

ดา้นงบประมาณ 1

 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 87 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

 

 ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 3.8289 3.7932 4.2134 3.9792 3.9861 

1.50 – 2.00 3.8289  .0357 -.3845* -.1502 -.1572 

2.01 – 2.50 3.7932   -.4202* -.1860 -.1929 

2.51 – 3.00 4.2134    -.2342* .2273 

3.01 – 3.50 3.9792     -.0069 

3.51 ขึน้ไป 3.9861      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
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 จากตาราง 87 พบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.01-3.50 กบัผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา  2.51-3.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 

2.51-3.50 กบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 1.50-2.00,2.01-2.50 มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  1ดา้นคุณลกัษณะ

ของหน่วยงานปฏบิตัิ1
 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 88 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

 

 ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 4.0526 4.1646 4.1572 3.9722 3.7778 

1.50 – 2.00 4.0526  -.1120 -.1045 .0804 .2749 

2.01 – 2.50 4.1646   .0074 .1924 .3868* 

2.51 – 3.00 4.1572    .1850 .3794* 

3.01 – 3.50 3.9722     .1944 

3.51 ขึน้ไป 3.7778      
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 
 

 จากตาราง 88 พบวา่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.51 ขึน้ไป กบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา  2.01-2.50 และ 2.51-3.00 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  1ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมอืง1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 89 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

 

 ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 4.0351 3.9794 4.1924 3.8472 3.7778 

1.50 – 2.00 4.0351  .0557 -.1573 .1879 .2573 

2.01 – 2.50 3.9794   -.2130 .1322 .2016 

2.51 – 3.00 4.1924    .3452* .4146* 

3.01 – 3.50 3.8472     .0694 

3.51 ขึน้ไป 3.7778      
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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 จากตาราง 89 พบวา่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.51 ขึน้ไป กบั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 2.51- 3.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของ

นกัศกึษา 3.01-3.50 กบั 2.51-3.00 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํา นโยบายกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ 1ดา้นโครงสรา้งนโยบาย1

 

 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 

ตาราง 90 การเปรยีบเทยีบรายคู ่ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 ไปปฏบิตั ิจาํแนกกลุม่ตามผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)1

1

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที ่

 เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย1

 

ไปปฏบิตั ิ

กลุ่มตวัอยา่ง               1.50–2.00 2.01–2.50 2.51–3.00 3.01–3.50 3.51 ขึน้ไป 

 Mean 4.4000 4.0889 4.0667 4.0111 3.7333 

1.50 – 2.00 4.4000  .3111 .3333 .3889* .6667* 

2.01 – 2.50 4.0889   .0222 .0778 .3556 

2.51 – 3.00 4.0667    .0556 .3333 

3.01 – 3.50 4.0111     .2778 

3.51 ขึน้ไป 3.7333      

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ .05 

 

 จากตาราง 90 พบวา่  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนกัศกึษา 3.51 ขึน้ไป กบั 

1.50- 2.00 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ของนักศกึษา  3.01-3.50 กบั 1.50-2.00 มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  1ดา้นกฎ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบาย1ไปปฏบิตั ิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 
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 ส่วนท่ี 3  การวิเคราะหปั์จจั ยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการนํานโยบายกองทนุเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั ใช้วิธีการวิเคราะหส์มการถดถอยพหคุณู  (Multiple Regressions) 

เพ่ือการทดสอบสมมติฐานท่ี 3  

 

 การทดสอบสมมตฐิานน้ีใชว้ธิกีารวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู  (Multiple Regressions) 

โดยมวีธิคีดัเลอืกตัวแปร ดว้ยวธิกีารคดัเลอืกแบบลาํดบัขัน้  (Stepwise Selection) เขา้สมการความ

น่าจะเป็น (PIN) น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  .05 และเกณฑพ์จิารณาตวัแปรออกสมการดว้ยความน่าจะ

เป็น (POUT) เท่ากบัหรอืมากกว่า  .01 โดยการทดสอบค่าที  (t-test) แสดงการวเิคราะหใ์นตาราง

ต่อไปน้ี 

 Y  =  ส่งผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ 

 X1 1

  X

 =  ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย  

2 =  ดา้น1ทรพัยากรนโยบาย 1

 X

  

3 =  ดา้น1งบประมาณ 1

 X

  

4 1=  ดา้นการตดิต่อสื่อสาร1

 X

  

5 1=  ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ1

 X

  

6

 X

 =  ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ 

7

 X

 =  ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  

8

 X

 =  ดา้นโครงสรา้งนโยบาย  

9

 

 =  ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

ตาราง 91 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

 เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั(ิY) 

 

ตวัแปรเชงิพยากรณ์ทีอ่ยูใ่นสมการ

พยากรณ์ 

b SE β t Sig 

(ค่าคงที)่ 1.312 .152  8.656 .000 

1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั    

การนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1 (X9

 

) .388 

 

.041 

 

.472 

 

9.346 

 

.000 

1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง

นโยบาย1 (X1

 

) .140 

 

.034 

 

.188 

 

4.071 

 

.000 

ดา้นโครงสรา้งนโยบาย (X8 .146 ) .040 .198 3.665 .000 
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R
2
 = 0.523, Adj.R

2
 = 0.519, F3, 309 

 

= 113.128, p = 0.000 

สมการ 

Y = 1.312 + .388(X9) + .140(X1) + .146(X8

 

)  

โดยท่ี  Y  =  ผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ 

  a  =  ค่าคงที ่

X9 = 

X

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

1 = 

X

 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

8

 

 =  ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

 ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง  91 พบวา่ ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิัต(ิY) คอื ปจัจยั 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไป

ปฏบิตัิ 1 (X9) ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1 (X1) และดา้นโครงสรา้งนโยบาย  

(X8

 

) ซึง่ปจัจยัทัง้  3 น้ี สามารถรว่มกนัพยากรณ์ ผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไปปฏบิตั(ิY)ไดร้อ้ยละ 51.90 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมุง่ศกึษาถงึการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ไป

ปฏบิตัิ โดยผูว้จิยัไดต้ัง้จดุมุง่หมายในการศกึษาไว้  คอื เพื่อศกึษาผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิ  และศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเลอืกสุม่แบบอยา่งงา่ย  (Simple Random Sampling) 

กบักลุม่ตวัอยา่ง  คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ทุกชัน้ปี

การศกึษาทีกู่ย้มืกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในปีการศกึษา 2553 จาํนวน 313 ชุด ในช่วงเดอืน

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ตวัแปรทีท่าํการศกึษา  ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คอื ผลของการนํานโยบายไป

ปฏบิตัิ ซึง่ประกอบดว้ย  (1) นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อศกึษาเป็นระดบัปรญิญ าตรี

ทุกชัน้ปี สาํหรบัตวัแปรอสิระม ี9 ตวัแปร คอื1 (1) ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

(2) ดา้นทรพัยากรนโยบาย (3) 1ดา้น1งบประมาณ (4) ดา้นการตดิต่อสือ่สาร (5) ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ

1(6) ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ (7) ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอื ง (8) ดา้นโครงสรา้ง

นโยบาย 1

 เครือ่งมอืการวจิยั ผูว้จิยัได้ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครือ่งมอื ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ส่วน

การวเิคราะหข์อ้มลู  ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  SPSS for Windows เพือ่หาคา่ร้อยละ, คา่เฉลีย่, 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน , และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว  (One-way ANOVA) และ

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรดว้ยสถติอิา้งองิ Multiple Regression   

และ (9) ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ

 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัิของนกัศกึษาแต่ละระดบัชัน้ปีการศกึษา 

 3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 1. ผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิมแีนวโน้มไปในทางทีด่ ี

 2.  นกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัสิ่วนบุคคลแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผลการนํา นโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อนโยบาย แตกต่างกนั 

 3. ปจัจยั 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1ดา้น 1

งบประมาณ ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 1ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1และดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การนํานโยบายไปปฏบิตั ิมอีทิธพิลต่อ1

 

การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ  

สรปุผลการวิจยั 

 ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษา สามารถสรปุผลการวจิยั ดงัน้ี 

 1.  ความแตกต่างท่ีมาจากคณุสมบติัส่วนบคุคล     

  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษา ทีกู่ย้มืกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ การศกึษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ  

คดิเป็นรอ้ยละ  53.7 และเพศชาย  คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 และกลุ่มตวัอยา่ง นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็น

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 มจีาํนวนมากทีส่ดุ  คดิเป็นรอ้ยละ  34.2 นกัศกึษาทีม่รีายไดร้ะหวา่ง  2,001 - 

4,000 บาทต่อเดอืน มจีาํนวนมากทีส่ดุ  คดิเป็นรอ้ยละ  36.7 ผูป้กครองของนกัศกึษาที่มรีายได้

ระหวา่ง 100,001 - 150,000 บาทต่อปี มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ  39.3 สถานภาพครอบครวั

ของนกัศกึษาที่บดิาและมารดาอยูด่ว้ยกนั มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ  80.2 และนกัศกึษาทีม่ ี

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง 2.51 - 3.00 มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 39.3  

   ทศันคตขิอง นกัศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษามนีกัศกึษาทีเ่หน็ดว้ยกบันโยบาย คดิเป็นรอ้ยละ 98.4 และไมเ่หน็ดว้ย คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

ซึง่ใหเ้หตุผล  เพราะไม่ ตอ้งการ เป็นหน้ี  และไมต่อ้งการแบกรบัภาระ หน้ีหลงั จบการศกึษา  จาก

ทศันคตขิองนกัศกึษาทีม่ต่ีอการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัมิแีนวโน้มไป

ในทางทีด่ ี

  กลุ่มตวัอยา่งนกัศกึษาทีกู่ย้มืกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษานําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุน

เงนิฯ ไปใชป้ระโยชน์ในการซือ้หนงัสอืเรยีน มจีาํนวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 รองลงมาเป็นค่า

อุปโภคบรโิภค คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 เป็นคา่ทีพ่กั คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 นําไปซือ้คอมพวิเตอร์ คดิเป็น

รอ้ยละ 6.4 และซือ้โทรศพัทม์อืถอื  มจีาํนวนน้อยทีส่ดุ  คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 ตามลาํดบั เหน็ไดว้า่

นกัศกึษาส่วนใหญ่จะนําเงนิทีไ่ดร้ ั บการจดัสรรจากกองทุนเงนิฯ ไปใชป้ระโยชน์เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยที่

เกีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็นในการครองชพีระหวา่งศกึษา 
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  นกัศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม ที่มีความเขา้ใจและทราบ หลกัเกณฑก์ารชาํระคนื

เงนิกองทุนฯ ก่อนการกูย้มืแลว้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.1 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีไ่มม่คีวามเขา้ใจ ก่อน

การกูย้มืเงนิฯ คดิเป็นรอ้ยละ 25.9 และความคดิเหน็ของนกัศกึษาเกีย่วกบั ระยะเวลาในการชาํระคนื

เงนิกูย้มืกองทุนฯ นกัศกึษาเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 84.7 ไมม่คีวามเหมาะสม คดิ

เป็นรอ้ย 15.3 และอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทุนฯ  มนีกัศกึษาใหค้วามเหน็วา่มี ความเหมาะสม คดิ

เป็นรอ้ยละ 81.8 และรอ้ยละ 18.2 เหน็วา่ไมม่คีวามเหมาะสม  หลงัจากทีน่กัศกึษาจบการศกึษาแลว้

เกดิภาวะวา่งงานจะมผีลต่อการชาํระคนืเงนิกูย้มืกองทุนฯ หรอืไม ่และมจีาํนวนผูต้อบ วา่มผีลต่อการ

ชาํระ คดิเป็นรอ้ยละ 82.7 และรอ้ยละ 17.3 คดิวา่ไมม่ผีลต่อการชาํระเงนิคนื 

 

 2. สรปุผลท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา ปัจจยั 9 ด้าน ได้แก่ 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบั

วตัถุประสงคข์องนโยบาย 1 1ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1 ดา้น 1งบประมาณ 1 ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้น

บุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1 ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ  ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ดา้น

โครงสรา้งนโยบาย และ 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

  2.1 

 สามารถ

อธบิายไดด้งัต่อไปน้ี 

 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1

  2.2 1

 เมือ่พจิารณารายขอ้  พบวา่ 

มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มื เพือ่การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ และวตัถุประสงค์

ของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสอดคลอ้งต่อสภาพปญัหาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที ่.05 แต่ขอ้นกัศกึษาทราบวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาอยา่งชดัเจนไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

  2.3 ดา้น 1

  เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่  สถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร

กูย้มื มคีวามสะดวก เหมาะสม  และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาจดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

งบประมาณ 1

  2.4 ดา้น1

 เมือ่พจิารณาเป็น รายขอ้พบวา่  วงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหกู้ย้มื

จากกองทุนฯ เพยีงพอต่อค่าใชจ้า่ยของนกัศกึษา  และมกีารสาํรวจความตอ้งการกูย้มืเงนิกองทุนฯ 

จากนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษา แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไม่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

การตดิต่อสือ่สาร 1

  2.5 ดา้น1

เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ มกีารประสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสาร 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบอยา่งต่อเน่ือง  แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05 และการตดิต่อสือ่สารผา่นระบบออนไลน์ ของมหาวทิยาลยัมปีระสทิธภิาพ 

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

บุคลากรผูป้ฏบิตั ิ1เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมปีระสบการณ์

สามารถตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการดาํ เนินงานเป็นอยา่งด ีแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 
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  2.6 ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิเมือ่พจิารณา รายขอ้ พบวา่  นกัศกึษาไดร้บั

เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ อยา่งรวดเรว็ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 และการจดัสถานที่

สาํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม นกัศกึษาไดร้บัความสะดวกในการกูย้มืเงนิกองทุนฯ  และการ

ดาํเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามเีจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบ

ชดัเจน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

  2.7 ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง เมือ่พจิารณา รายขอ้ พบวา่  การเปลีย่นแปลง

รฐับาลมผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มืเงนิกองทุน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05 สว่นขอ้ที่

เหลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ 

  2.8 ดา้นโครงสรา้งนโยบาย เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้

ความสามารถ ในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

เป็นอยา่งด ีแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติ ิ

  2.9 ใน1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

  

 เมือ่พจิารณา

รายขอ้ พบวา่ การพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยใหพ้จิารณาจากผูท้ีม่ผีลการ

เรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีคีวามเหมาะสม และนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อ

การศกึษามคีุณสมบตัเิป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาแตกต่างกนัอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 ส่วนขอ้ทีเ่หลอืไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 สรปุการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเหน็ระหว่างกลุ่มเก่ียวกบั

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการนํานโยบายกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั ดงัน้ี  
 

ตาราง 92  สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

 ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

 



   93 

 จากตาราง 92 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นชัน้ปีการศกึษา ดา้น

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน ดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา และด้ านผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1มรีะดบัความ

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นเพศ และดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี 

กบั1ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายมี1

 

ระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 93 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

       ดา้นทรพัยากรนโยบาย 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

 

 จากตาราง 93 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  1ดา้นเพศ 1ดา้นรายไดข้อง

นกัศกึษาต่อเดอืน 1ดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี  ดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของ

นกัศกึษา และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรี ยน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบาย 1มรีะดบัความ

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั  1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  1ดา้นชัน้ปีการศกึษา  กบั 1ปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบาย 1

 

มี

ระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

ตาราง 94 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

       ดา้นงบประมาณ 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   
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 จากตาราง 94 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล ดา้นรายไดข้องนกัศกึษาต่อ

เดอืน และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นงบประมาณ 1มรีะดบัความคดิเหน็ที่

แตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล ดา้นเพศ 1ดา้นชัน้ปีการศกึษา 1 ดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษา

ต่อปี และดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา กบั 1ปจัจยัดา้นงบประมาณ 1

 

มรีะดบัความ

คดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 95 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

    ดา้นการตดิต่อสือ่สาร 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

  

 จากตาราง 95 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นรายไดข้องนกัศกึษาต่อ

เดอืน กบั 1ปจัจยัดา้นการตดิต่อสือ่สาร 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง กนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุ คคล ดา้น

เพศ 1ดา้นชัน้ปีการศกึษา 1 ดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี ดา้นสถานภาพครอบครวั

ผูป้กครองของนกัศกึษา และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นการตดิต่อสือ่สาร 1

 

มี

ระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 96 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

     ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   
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  จากตาราง 96 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นรายไดข้องนกัศกึษา

ต่อเดอืน กบั 1ปจัจยัดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  

ดา้นเพศ 1ดา้นชัน้ปีการศกึษา 1 ดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี ดา้นสถานภาพครอบครวั

ผูป้กครองของนกัศกึษา และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตัิ 1

 

มี

ระดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 97 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

 ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิ

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

  

 จากตาราง 97 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นชัน้ปีการศกึษา 1 ดา้น 1

รายไดผู้ป้ก ครองของนกัศกึษาต่อปี และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้น

คุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง กนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นเพศ 1

ดา้นรายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน และดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา กบั 1ปจัจยั

ดา้นคุณลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิ1

 

มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 98 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

 ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   
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 จากตาราง 98 พบวา่ 1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  1ดา้นเพศ 1ดา้นรายไดข้อง

นกัศกึษาต่อเดอืน และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม แ ละ

การเมอืง 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  1ดา้นชัน้ปีการศกึษา 1ดา้น 1รายได้

ผูป้กครองของนกัศกึษาต่อปี และดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา กบั 1ปจัจยัดา้น

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง1

 

มรีะดบัความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 99 สรปุการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มเกีย่วกบัปจัจยั 

1

 

 ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   

  

 จากตาราง 99 พบวา่1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

(GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  

ดา้นเพศ1 ดา้นชัน้ปีการศกึษา ดา้นรายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน 1ดา้น 1รายไดผู้้ปกครองของนกัศกึษา

ต่อปี และดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา กบั 1ปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1

 

มรีะดบั

ความคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั  

ตาราง 100 สรปุการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ระหวา่งกลุม่เกีย่วกบัปจัจยั 

 ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 

ตวัแปร แตกต่าง ไมแ่ตกต่าง 

เพศ   

ชัน้ปีการศกึษา   

รายไดข้องนกัศกึษาต่อเดอืน   

รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี   

สถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA)   
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 จากตาราง 100 พบวา่1 ตวัแปรทีเ่กีย่วกบั1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล ดา้นรายไดข้องนกัศกึษาต่อ

เดอืน 1ดา้น 1รายไดผู้ป้กครองของนกัศกึษาต่อปี ดา้นสถานภาพครอบครวัผูป้กครองของนกัศกึษา 

และดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) กบั 1ปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา

นโยบายไปปฏบิตัิ 1มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั 1คุณสมบตัสิ่วนบุคคล  ดา้นเพศ 1 และดา้นชัน้ปี

การศกึษา กบั1ปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1

 

มรีะดบัความ

คดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนั 

 3. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีส่งผลต่อการนํานโยบายกองทนุเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั 

 ผลการวเิคราะหป์จัจยัที่ ส่งผลต่อผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตั ิ(Y) คอื ปจัจยั 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1 (X9) ดา้น

ความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1 (X1) และดา้นโครงสรา้งนโยบาย  (X8

 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็ของนโยบายกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพื่อการศกึษา  โดยใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิถดถอย  พบวา่ ปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบัที่

เกีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ  เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไป

ปฏบิตัแิละสามารถอธบิายความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัไิดด้ทีีส่ดุ  ปจัจยัดา้นความเขา้ใจ

เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัิ

และสามารถอธบิายความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัไิดร้องลงมา  และปจัจยัดา้นโครงสรา้ง

นโยบาย เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตัแิละสามารถอธบิาย

ความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิั ตไิด้ สว่นปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบาย  ดา้นงบประมาณ 

ดา้นการตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิดา้นคณุลกัษณะหน่วยงานปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมอืง ไมไ่ดม้อีทิธพิลและไมส่ามารถอธบิายความสาํเรจ็ของการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ  

) ซึง่ปจัจยัทัง้ 3 

น้ี สามารถรว่มกนัพยากรณ์ ผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิ ได้

รอ้ยละ 51.90 ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 อธบิายไดด้งัน้ี 

 ผลการศกึษาระดบัความคดิเหน็ของนกัศกึ ษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 1มคีวามคดิเหน็ 1เกีย่วกบั   

ผลการนํานโยบายกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาช่วยในพฒันาทรพัยากรมนุษยช่์วย

แกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลํา้ดา้นการศกึษาในสงัคม  ช่วยใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั     

การดาํเนินการนโยบายของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามวตัถุประสง คข์องกองทุนฯ ช่วยใหคุ้ณภาพชวีติ

ของนกัศกึษาดขีึน้  และช่วยเพิม่โอกาสใหศ้กึษาต่อจนจบหลกัสตูร  สรปุได้ ว่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิ      

กองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก จากการวจิยัเรือ่งการนํานโยบายกองทุนใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป

ปฏบิตัิ ศกึษาเฉพาะกรณมีหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภม์แีนวโน้มไป

ในทางทีด่ ี
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อภิปรายผล           

 จากการวจิยั เรือ่ง การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิศกึษาเฉพาะกรณี

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

 1.  อภิปรายผลความแตกต่างท่ีมาจากคณุสมบติัส่วนบคุคล    

  1.1 ทศันคติของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุน ฯ เหน็ดว้ยกบัการนํานโยบายกองทุนเงนิ

ใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 98.4  เมือ่พจิารณาโดยรวมพบวา่การ

นํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  ไดบ้รรลวุตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว้ หากพจิารณา

ปจัจยัแต่ละดา้น กบัคณุสมบตัสิ่วนบุคคลพบวา่ คุณสมบตัิส่วนบุคคลดา้นรายได้ของนกัศกึษาในแต่

ละเดอืนมอีทิธพิลต่อนโยบายมากทีส่ดุ  กลา่วคอื นกัศกึษามคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ

การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่

.05 และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของนโยบายมากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นงบประมาณ  ปจัจยั

ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบาย ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์อง

นโยบาย ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การนํานโยบายไปปฏบิตั ิและปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบายรองลงมาตามลาํดบั  ส่วนดา้นการ

ตดิต่อสื่อสาร  ดา้นคุณลกัษณะ ของหน่วยงานปฏบิตัิ ไมแ่ตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05 

สามารถอธบิายปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อนโยบายไดด้งัน้ี   

    1.1.1 ผลการศกึษาดา้นงบประมาณ กบัรายไดต่้อเดอืนของ นกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ กองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษามปีระโยชน์ต่อนกัศกึษาทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยมากกวา่ผูท้ีม่รีายได้

มาก วงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหกู้ย้มืจากกองทุนฯ เพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา การจดัสรร

วงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมอียา่งเพยีงพอครบถว้นกบัจาํนวนนกัศกึษาทีข่อ และมกีารสาํรวจความตอ้งการกูย้มื

เงนิกองทุนฯจากนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษา  สรปุไดว้่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวาม

คดิเหน็ในระดบัมาก   

    1.1.2 ผลการศกึษาดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ กบัรายไดต่้อเดอืนของนกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัม าก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารของ

มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา   เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมี

ความยิม้แยม้แจม่ใสใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมกีารปรบั เปลีย่นรปูแบบการ

ทาํงานใหเ้กดิความคลอ่งตวัแล ะสะดวกกบันกัศกึษาทีเ่ขา้มารบับรกิารอยูเ่สมอ  และเจา้หน้าที่

ผูป้ฏบิตังิานมปีระสบการณ์สามารถตดัสนิใจหรอืแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินงานเป็นอยา่งด ี

สรปุไดว้า่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  
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    1.1.3 ผลการศกึษาดา้นทรพัยากรนโยบาย กบัรายไดต่้อเดอืนของนกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่ี่

ใหบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานตาม

นโยบาย  สถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารกูย้มืมคี วามสะดวกเหมาะสมระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณา

จดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม   และอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารในหน่วยงานเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน สรปุไดว้า่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก    

    1.1.4 ผลการศกึษาดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย กบัรายได้

ต่อเดอืนของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้  ไดแ้ก่  นกัศกึษาทราบวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาอยา่งชดัเจน  

มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ  และวตัถุประสงค์

ของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา สรปุไดว้่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 

มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  

    1.1.5 ผลการศกึษาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง กบัรายไดต่้อเดอืนข อง

นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ 

คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตามสภาวะเศรษฐกจิ มผีลต่อภาระคา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา การเปลีย่นแปลงรฐับาล

มผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มืเงนิกองทุน   และสภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่ามผีลต่อการพิ จารณาจดัสรร

วงเงนิใหกู้ย้มืของรฐับาล พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

    1.1.6 ผลการศกึษาดา้นโครงสรา้งนโยบาย กบัรายไดต่้อเดอืนของนกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯ ทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยมคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ 

ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่ การศกึษาไว้

อยา่งชดัเจน  มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบันกัศกึษาอยา่งมรีะบบ  และ

เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศึ กษาเกีย่วกบั

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นอยา่งด ีสรปุไดว้่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก  

  1.2 การทีก่องทุนเงนิฯ ไดจ้ดัสรรทุนใหก้บัศกึษาทีม่รีะดบัผลการเรยีนสมัฤทธิ ์(GPA) มี

ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุ นเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไปปฏบิตั ิ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .05 และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสาํเรจ็ของนโยบายมาก

ทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงาน

ปฏบิตั ิปจัจยัดา้นทรพัยากรนโยบาย ปจัจยัดา้นงบ ประมาณ  ปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบาย ปจัจยั

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง และปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํา

นโยบายไปปฏบิตั ิรองลงมาตามลาํดบั  สว่นปจัจยัดา้นการตดิต่อสือ่สาร และ ปจัจยัดา้นบุคลากรผู้

ปฏบิตัไิมแ่ตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05     
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    1.2.1 ผลการศกึษาดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย กบั

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา(GPA) ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่  นกัศกึษาทราบวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาอยา่งชดัเจน  มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาอยา่ง

ทัว่ถงึ และวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา  สรปุไดว้า่

นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก   

    1.2.2 การศกึษาดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตัิกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา

(GPA) ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้ ไดแ้ก่ การจดัสถานทีส่าํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม นกัศกึษาไดร้บัความสะดวกใน

การกูย้มืเงนิกองทุนฯ การดาํเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามเีจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานที่

เกีย่วขอ้งรบัผดิชอบชดัเจน  และนกัศกึษาไดร้บัเงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ อยา่งรวดเรว็ สรปุไดว้่า

นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  

    1.2.3 ผลการศกึษาดา้นทรพัยากรนโยบาย  กบัผลสมัฤทธิท์ างการศกึษา (GPA) 

ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  

ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามจีาํนวนเพยีงพอเหมาะสมต่อ

การปฏบิตังิานตามนโยบาย สถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารกูย้มื มคีวามสะดวกเหมาะสมระยะเวลาทีใ่ช้

ในการพจิารณาจดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม   และอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารในหน่วยงานเกีย่วกบักองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน สรปุไดว้า่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ 

มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก  

    1.2.4 ผลการศกึษ าดา้น กบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (GPA) ของนกัศกึษาทีกู่ย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ กองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษามปีระโยชน์ต่อนกัศกึษาทีม่าจากครอบครวัที ่มรีายไดน้้อยมากกวา่ผูท้ีม่รีายได้

มาก วงเงนิทีไ่ดร้ ั บการจดัสรรใหกู้ย้มืจากกองทุนฯ เพยีงพอต่อคา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา การจดัสรร

วงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมอียา่งเพยีงพอครบถว้นกบัจาํนวนนกัศกึษาทีข่อ และมกีารสาํรวจความตอ้งการกูย้มื

เงนิกองทุนฯจากนกัศกึษาในแต่ละปีการศกึษา สรปุไดว้่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก    

    1.2.5 ผลการศกึษาดา้นโครงสรา้งนโยบาย  กบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา (GPA) 

ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  

ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึ ษาไว้

อยา่งชดัเจน   มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบันกัศกึษาอยา่งมรีะบบ   และ

เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเกีย่วกบั

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นอยา่งด ีสรปุไดว้่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุ นฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก             
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    1.2.6 ผลการศกึษาดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง  กบัผลสมัฤทธิท์างการ

ศกึษา (GPA) ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายขอ้ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตามสภาวะเศรษฐกจิ มี ผลต่อภาระคา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา การ

เปลีย่นแปลงรฐับาลมผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มืเงนิกองทุน   และสภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่ามผีลต่อการ

พจิารณาจดัสรรวงเงนิใหกู้ย้มืของรฐับาล พบวา่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็ในระดบั

มาก              

    1.2.7 ผลการศกึษาดา้นกฎ  ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไป

ปฏบิตั ิกบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษา(GPA) ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้  ไดแ้ก่ การระบุรายละเอยีดในสญัญากูย้มืเงนิกองทุนฯ มี

ความชดัเจนเขา้ใจงา่ย   นกัศกึษาที่ไดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อการศกึษามคีุณสมบตัิ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  ขัน้ตอนการตรวจสอบ

คุณสมบตัเิอกสารหลกัฐานต่างๆในการขอกูย้มืเงนิกองทุนฯมคีวามเหมาะสมตรงตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีก่าํหนด   การพจิารณาคดัเลือกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยใหพ้จิารณาจากผูท้ีม่ผีลการ

เรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีคีวามเหมาะสม และการกําหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิใีนการคดัเลอืก

รวมถงึคุณสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิมคีวามเหมาะสม พบว่านกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามคดิเหน็

ในระดบัมาก        

  1.3 ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการนําของนโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ของนกัศกึษาจาํแนกตามระดบัชัน้ปี ปรากฏผลดงัน้ี 

   โดยนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่ 1 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 2 และนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่ 1 กบั

นกัศกึษาระดบัชั ้นปีที ่3 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาไปปฏบิตัใิน 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1

  นอกจากน้ีนกัศกึษาระดบัชัน้ปีที ่ 2 กบันกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 และนกัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 กบั
นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 4 มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อ
การศกึษาไปปฏบิตั ิในดา้นคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏบิตั ิแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่  
.05 ทัง้น้ี เน่ืองจากนกัศกึษาในแต่ละระดบัชัน้จะมปีระสบการณ์ในการการตดิต่อประสานงานและ

แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิี่  .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากระดบัชัน้ปีของนกัศกึษาปีที ่ 1 นัน้เป็นนกัศกึษาทีย่ ั งไมม่ี

ความรูค้วามเขา้ใจในกูย้มืเงนิกองทุนเพือ่การศกึษามากนกั เน่ืองจากเป็นนกัศกึษาทีพ่งึเขา้มาใหม ่

อกีทัง้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษากม็กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ

ใหมใ่นแต่ละปี ซึง่อาจจะส่งผลใหน้กัศกึษายงัมคีวามสบัสนต่อการกูย้มืเงิ นในแต่ละปี ดงันัน้ทาง

มหาวทิยาลยัควรไดม้กีาํหนดนโยบายการจดัการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษา เช่น จดัปฐมนิเทศ และจดัทาํคู่มอืใหก้บันกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ เพื่อใหเ้กดิ

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึ ษา สอดคลอ้งและตรงเป้าหมาย

วตัถุประสงคข์องนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 
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การรบัรูข้า่วสาร กาํหนดการ ระยะเวลาในการดาํเนินการกูย้มืเงนิกองทุนเพือ่การศกึษาอย่ าง
ต่อเน่ืองแตกต่างกนั ทาํใหเ้กดิรบัรูถ้งึคณุลกัษณะของหน่วยงานทีป่ฏบิตัทิีม่กีารใหบ้รกิาร การไดร้บั
ความสะดวก การไดร้บัเงนิ รวมถงึกรณทีีบุ่คลากรผูป้ฏบิตังิานในกองทุนกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาที่
สลบัสบัเปลีย่นหน้าทีก่นัไปในแต่ละปี ดงันัน้ ทางมหาวทิยาลยัควรจดัใหห้ น่วยงานในกาํกบัทีด่แูล
รบัผดิชอบโครงการกองทุนเงนิฯโดยตรง ใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มอยูส่มํ่าเสมอและมกีาร
ประชาสมัพนัธ ์ขอ้มลูขา่วสาร ใหแ้ก่นกัศกึษาผูร้บับรกิารอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัจาํนวน
นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิ         
 สรปุ จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ได้ ว่าคุณสมบตัิ ส่วนบุคคล ดา้นต่างๆ ของนกัศกึษา ที่
กูย้มืเงนิกองทุน ฯ เหน็วา่ การนํา นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาที่ มหาวทิยาลยั นํามา
ปฏบิตัินัน้ มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั และมอีทิธพิลสง่ผลต่อนโยบาย อยูใ่นระดบัมาก  ซึง่กอ็าจ
กล่าวไดว้่ากองทุน เงนิฯ น้ีไดใ้หป้ระ โยชน์ใหก้บันกั ศกึษาทีม่รีายไดใ้นแต่ละเดอืนน้อย และ มาจาก
ครอบครวัมาทีย่ากจน  ซึง่ตรงกบัเป้าหมายของ นโยบายทีต่อ้งการให้ผูกู้ย้มืเงนิกองทุนฯ ทีม่าจาก
ครอบครวัทีม่รีายไดน้้อย และแคลนทุนทรพัยไ์ดกู้ย้มืเพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการศกึษาส่วนเหตุผลทีท่าํ
ใหน้โยบายประสบผลสาํเร็จเน่ืองมาจากนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  เป็นนโยบายเพือ่
ช่วยเหลอืนกัศกึษาทีค่รอบครวัมรีายไดน้้อยขาดแคลนทุนทรพัยท์างการศกึษาโดยใหกู้ส้าํหรบัเป็น
คา่เลา่เรยีนเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองกบัการศกึษาและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการครองชพีทีจ่าํเป็นระหวา่ง
การศกึษา ทัง้น้ีเพือ่ใหน้กัเรยีนทีย่ากจนสามารถไดร้บัการศกึษาในระดบัสงูไดเ้ตม็ศกัยภาพ  เป็นการ
สรา้งความเสมอภาคและสรา้งโอกาส ลดความเลือ่มลํา้ทางสงัคม และยกกระดบัคณุภาพชวีติของคน
ในสงัคม              

 2. อภิปรายผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนํานโ ยบาย

กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั  

 ผลการสาํรวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ เกีย่วกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อการ
นํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิพบวา่ นกัศกึษามคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั
มาก ซึง่กส็อดคลอ้งกบั การดาํเนินงานกองทุ นเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ของมหาวทิยาลยัราชภฏั  
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ ทีม่กีารจดัสรรงบประมาณการดาํเนินงาน การจดัใหม้กีารให้
ความรู ้การมเีว็ ปไซตใ์นการแจง้ขา่วและตอบปญัหาเกีย่วกบัการกูย้มืเงนิใหก้บันกัศกึษา 
(http://affairs.vru.ac.th/fqtun.htm) มกีารคัดเลอืกนกัศกึษาทีม่าจากครอบครวัมาทีย่ากจน  ซึง่ตรง
กบัเป้าหมายของกองทุนฯ  ผูป้ฏบิตังิานและนกัศกึษาความรูค้วามเขา้ใจในกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่
การศกึษา จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ดว้ยปจัจยัเหลา่น้ี  อาจจะสง่ผลต่อความคดิเหน็ของ
นกัศกึษาทีเ่ กีย่วกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  
โดยการเปรยีบเทยีบจากระดบัความคดิเหน็ของ นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯ โดยการวเิคราะหเ์ชงิ
ถดถอยแบบพหุ คณู พบวา่ ปจัจยัที่ ส่งผล ต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไป
ปฏบิตัสิงูสุด คอื ปจัจยั 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตัิ 1 รองลงมา 
คอื 1 ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1 และปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบาย  ซึง่
สามารถอภปิรายผลการวเิคราะหไ์ด ้ดงัน้ี 
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  2.1 ปจัจยั 1ดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโย บายไปปฏบิตัิ 1

1

 เป็นตวั

แปรทีม่อีทิธพิลต่อผล การนํานโยบายไปปฏบิตัมิากทีส่ดุ  เมือ่เทยีบกบัตวัแปรอื่น  ทีเ่ป็นเช่นน้ี ซึง่

ปจัจยัน้ีเป็นปจัจยัทีส่าํคญัปจัจยัหน่ึงของการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัิ  

เน่ืองจากคณะกรรมการกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึ ษาไดก้ําหนดระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละ

คุณสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิกองทุนฯ  พ.ศ. 2544 ไวอ้ยา่งเครง่ครดัทาํใหก้ารดาํเนินงานตามนโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาสามารถปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดไดอ้ยา่งชดัเจน  

และผลงานวจิยัน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  Edwards (ศุภชยั ยาวะประภาษ  : 2544 ; อา้งองิมา

จาก G.C Edwards : 1980 ) ทีว่า่ โครงสรา้งของหน่วยงานทีนํ่านโยบายไปปฏบิตัิ  ไดแ้ก่ มาตรฐาน

และขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน  รวมทัง้ขนาดและความสลบัซบัซอ้นของโครงสรา้งขององคก์าร  จะ

สง่ผลอยา่งมากต่อความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของการนํานโยบายนัน้ๆ ไปปฏบิตั ิ

  2.2 ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย 1

  2.3 โครงสรา้งนโยบาย  เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางบวกและสามารถอธบิายผลการนํา

นโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ที ่ .05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก

การนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิควรมหีน่วยงานทีก่าํกบัดแูลรบัผดิชอบ มี

สายการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน มกีารตดิต่อประสาน งานระหวา่งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ จดัใหม้ี

บุคลากรผูป้ฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบงานกองทุนเงนิฯเป็นภารกจิหลกั และ ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ

ในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนําแก่นกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิ กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาได้  ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  ซาบาเทยีร ์และแมสมาเนียน (Sabatier; & Mazmanian. 1980) ได้

กลา่วถงึการกาํหนดนโยบายวา่จะตอ้งพจิารณาถงึองคป์ระกอบสาํคญั  6 ประการ (1) มกีารจดัลาํดบั

วตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน  (2) มทีรพัยากรเพยีงพอกบัการสร้ างทมีงาน  (Staff) เพือ่ปฏบิตัแิละ

ตดิตามงานในระดบัพืน้ทีห่รอืระดบักลุม่เป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค์  (3) การกาํหนดมอบหมาย

เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิล

ทางบวกและสามารถอธบิายผลการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตัอิยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติิที ่.05 ทัง้น้ีเน่ืองจากความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบา ยกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษาทีม่คีวามชดัเจน นกัศกึษามคีวามเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องนโยบาย รวมทงั

วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในปจัจบุนั ทาํใหก้าร

ดาํเนินงานของกองทุนเงนิฯ บรรลวุตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะกระทรวงศกึษาธกิาร 

ซึง่เป็นกระทรวง หลกัในการ กาํหนดออกกฎ ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงเพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน มกีารจดัทาํเอกสาร หรอืหนงัสอืราชการ

เผยแพรแ่ละคู่มอืปฏบิตังิานกองทุน เงนิฯ ใหก้บัมหาวทิยาลยั ต่างๆ  ทาํใหม้หาวทิยาลยั ทีร่บัมอบ

นโยบาย สามารถสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาใหก้บัหน่วยงานและบุคลากรผูป้ฏบิตัใินกาํกบัทีด่แูลรบัผดิชอบโครงการกองทุนเงนิฯ เพือ่

ประชาสมัพนัธใ์หก้บันกัศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถกูตอ้งตรงกนั บรรลุตามเป้าประสงคข์อง

นโยบาย  
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ภาระงานใหก้บัหน่วยงาน  โดยหน่วยงานนัน้ตอ้งมคีวามเตม็ใจสนบัสนุนนโยบายอยา่งจรงิจงั  (4) มี

การแบ่งภาระงานระหวา่งหน่วยงาน  เพือ่นําไปสูก่ารประสานงานกั นตามสายบงัคบับญัชาใน

หน่วยงานและระหวา่งหน่วยงาน  (5) มกีารกาํหนดระเบยีบกฎเกณฑต์ดัสนิใจของหน่วยงานที่

สง่เสรมิการบรรลผุลตามเป้าหมายนโยบาย  (6) เปิดโอกาสใหก้ลุ่มทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบันโยบายได้

เขา้ไปมบีทบาทในการประเมนิผลกลุม่เป้าหมายนโยบาย  และประเมนิผลการปฏบิตัขิ องหน่วยงาน  

ซึง่ทาํใหก้ารดาํเนินงานตามนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

ราบรืน่  

       

ข้อเสนอแนะ            

 1. ปจัจยัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ  

  -   มหาวทิยาลยัควรจดัทาํคูม่อื การกําหนดหลกัเกณฑ ์เงื่ อนไข วธิใีนการคดัเลอืก และ  

การปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาแรกเขา้ทีกู่ย้มืเงนิกองทุนฯเพื่อใหท้ราบถงึ คณุสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิ  

ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิ  เอกสารหลกัฐานต่างๆ  ในการขอกูย้มืเงนิกองทุนฯ ใหน้กัศกึษาได้

เขา้ใจถงึหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีโ่ปรง่ใส ตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด    

  -   หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข การพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยใหพ้จิารณา

จากผูท้ีม่ผีลการเรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์ี เพือ่ประกอบการพจิารณาในการขอกูใ้นปีการศกึษาต่อไป  

บงัเกดิผลดต่ีอนกัศกึษาในดา้นผลสมัฤทธิท์างการศกึษา      

  -   มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัทาํเอกสารตวัอยา่งใน การระบุรายละเอยีดในสญัญากูย้มื

เงนิกองทุนฯ มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย เพือ่ลดขัน้ตอนในการตดิต่อประสานงานระหวา่งนกัศกึษากบั

หน่วยงานปฏบิตัริบัผดิชอบ         

  -   ในการน้ีนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อการศกึษามี คุณสมบตัิ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาตรงตามกลุม่เป้าหมาย  

 2. ปจัจยัดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย     

  - มหาวทิยาลยัมกีารแจง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ

ในสือ่รปูแบบต่างๆ  เพือ่ให้ นักศกึษาทราบ และเขา้ใจ วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษาอยา่งชดัเจน   

  - วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสอดคลอ้งต่อสภาพปญัหา  ดงันัน้

การกาํหนดนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา จงึมคีวามสาํคญัในการ ช่วยแกไ้ขปญัหาความ

เหลื่อมลํ้าดา้นการศกึษาในสงัคม ช่วยใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั เป็นการเพิม่

โอกาสใหศ้กึษาต่อจนจบหลกัสตูร มปีระโยชน์ช่วยในพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ช่วยลดภาระคา่ใชจ้า่ย

ของผูป้กครอง ช่วยใหค้ณุภาพชวีติของนกัศกึษาดขีึน้ การดาํเนินการนโยบายกองทุนของ

มหาวทิยาลยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา    
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 3. ปจัจยัดา้นโครงสรา้งนโยบาย       

  -   มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงานกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน  มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบันกัศกึษาอยา่งมี

ระบบ และมเีจา้หน้าที่ผูป้ฏบิตัริบัผดิชอบงานกองทุน ฯ เป็นภารกจิหลกัประจาํหน่วยงาน  ทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ ในการตอบขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

เป็นอยา่งด ีในการใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา   

  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 ในการวจิยัเรือ่งกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาครัง้ต่อไป ควรจะศกึษาในประเดน็ต่อไปน้ี 

 1. ศกึษาสภาพปญัหาทีส่ง่ผลต่อ ความสาํเรจ็ของ กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  เช่น 

ดา้นการคา้งชาํระคนืเงนิกองทุนฯ สง่ผลกระทบในดา้นงบประมาณในระยะยาว และ สง่ผลกระทบใน

ดา้นคณุภาพชวีติของผูค้า้งชาํระเงนิกองทุนฯ และอาจจะสง่ผลใหไ้มบ่รรลวุตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา เป็นตน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง : การนํานโยบายกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปปฏิบติั : 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

 

 แบบสอบถามชุดน้ีมวีตัถุประส งคเ์พือ่ศกึษาวจิยัการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไปปฏบิตั ิ โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คอื 

คาํช้ีแจง 

 ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  และทศันคติของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไปปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นทรพัยากร

นโยบาย 1ดา้น 1งบประมาณ ดา้นการ ตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 1ดา้นคุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  และการเมอืง ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1และดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 1

 ตอนที ่3 แบบสอบถามตอนน้ีเป็นคาํถามเกีย่วกบัผลของการนํานโยบายกองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษาไปปฏบิตั ิโดยขอใหพ้จิารณาจากระดบัความคดิเหน็ 

โดยขอใหพ้จิารณาจากระดบัความคดิเหน็ ดงัน้ี 

 กรณุาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ คาํตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ในการนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหภ์าพรวมของการดาํเนิ นงานเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้ ื มเพือ่

การศกึษา และเพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดพ้จิารณาหาแนวทางปรบัปรงุ แกไ้ข และพฒันาการดาํ เนินงาน

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีผูว้จิยัจะเกบ็รกัษาคาํตอบทัง้หมดไวเ้ป็นความลบั โดยไมก่่อใหเ้กดิ

ความเสยีหายหรอืส่งผลกระทบต่ อหน่วยงานหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแต่ประการใด  ขอขอบคุณที่

กรณุาตอบแบบสอบถาม 

 

นายอุทยั  จนัทรรตันกานต์ 

นิสติปรญิญาโท สาชาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 

สาขานโยบายสาธารณะ 
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ตอนท่ี 1
 

 : แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง

 

 : โปรดเขยีนเครือ่งหมาย  ลงใน (   ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสภาพความเป็นจรงิเกีย่วกบั

ตวัท่าน 

 1. เพศ (   )  1. ชาย (   )  2. หญงิ 

 2. ขณะน้ีท่านกาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้ปีที่ 

  (   )  1. ชัน้ปีที ่1     (   )  2. ชัน้ปีที่ 2      (   )  3. ชัน้ปีที่ 3      (   )  4. ชัน้ปีที ่4 

 3. รายไดข้องนกัศกึษาแต่เดอืน (จาํนวนเงนิทีน่กัศกึษาไดร้บัทัง้หมดต่อเดอืน รวมทัง้

จากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา และจากผูป้กครอง) จาํนวน.....................................บาท 

 4. รายไดข้องผูป้กครองนกัศกึษาต่อปี จาํนวน...........................................บาท 

 5. สถานภาพครอบครวัของผูป้กครองนกัศกึษา 

  (   )  1.  บดิาและมารดาอยูด่ว้ยกนั (   ) 2. บดิาและมารดาเสยีชวีติ 

  (   )  3.  บดิาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึงเสยีชวีติ (   ) 4. บดิามารดาแยกทางหรอืหยา่รา้งกนั 

 6. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (GPA) ณ ปจัจบุนั .........................................  

 7. นกัศกึษาเหน็ดว้ยกบันโยบายของกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

  (   )  เหน็ดว้ย (   )  ไมเ่หน็ดว้ย เพราะ ระบุ .......................................................  

 8. นกัศกึษานําเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใด  

  (ตอบได ้1 ขอ้) 

  (   )  1.  ซือ้หนงัสอืเรยีน       (   )  2. ซือ้คอมพวิเตอร ์

  (   )  3.  ซือ้โทรศพัทม์อืถอื (   )  4. ผอ่นรถจกัรยานยนต์ 

  (   )  5.  จา่ยคา่ทีพ่กั (   )  6. ใหผู้ป้กครองลงทุนประกอบอาชพี 

  (   )  7.  คา่อุปโภคบรโิภค 

 9. ทศันคตขิองนกัศกึษาต่อการชาํระหน้ีกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา 

 9.1  นกัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารชาํระคนืเงนิกองทุนฯ ก่อนการกูย้มืแลว้  

        (   )  ม ี   (   )  ไมม่ ี

 9.2  ระยะเวลาในการชาํระคนืเงนิกูย้มืกองทุนฯ มคีวามเหมาะสม 

     (   )  ม ี    (   )  ไมม่ ี

 9.3  อตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทุนฯ มคีวามเหมาะสม 

     (   )  ม ี    (   )  ไมม่ ี

 9.4  หากนกัศกึษาวา่งงานจะส่งผลต่อการชาํระคนืเงนิกูย้มืกองทุนฯ 

       (   )  ม ี    (   )  ไมม่ ี
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ตอนท่ี 2  :  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการนํานโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่

การศกึษาไปปฏบิตั ิ ไดแ้ก่ 1ดา้นความเขา้ใจเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย ดา้นทรพัยากร

นโยบาย 1ดา้น 1งบประมาณ ดา้น การ ตดิต่อสือ่สาร ดา้นบุคลากรผูป้ฏบิตั ิ 1ดา้นคุณลกัษณะของ

หน่วยงานปฏบิตั ิดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ดา้นโครงสรา้งนโยบาย 1และดา้นกฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ 1

 
โดยขอใหพ้จิารณาจากระดบัความคดิเหน็ ดงัน้ี 

ข้อ ข้อคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 

ท่ีสดุ 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

 ปาน 

 กลาง 

ค่อน 

ข้าง 

น้อย 

น้อย 

ท่ีสดุ 

 1  ด้านความเข้าใจเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องนโยบาย      

1. มหาวทิยาลยัไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพือ่การศกึษาอยา่งทัว่ถงึ 

     

2. นกัศกึษาทราบวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้้ ยมืเพือ่

การศกึษาอยา่งชดัเจน 

     

3. วตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาสอด  

คลอ้งต่อสภาพปญัหา 

     

 1  ด้านทรพัยากรนโยบาย      

4. เจา้หน้าทีท่ีใ่หบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษมี

จาํนวนเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏบิตังิานตามนโยบาย 

     

5. สถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารกูย้มื มคีวามสะดวก เหมาะสม      

6. อุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารในหน่วยงานเกีย่วกบักองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษามจีาํนวนเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

     

7. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาจดัสรรเงนิมคีวามเหมาะสม      

 ด้าน1  งบประมาณ     

8. การจดัสรรวงเงนิทีใ่หกู้ย้มืมอียา่งเพยีงพอครบถว้นกบั

จาํนวนนกัศกึษาทีข่อ 

     

9. วงเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหกู้ย้มืจากกองทุนฯ เพยีงพอต่อ

คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา 

     

10. กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามปีระโยชน์ต่อนกัศกึษา

ทีม่าจากครอบครวัทีม่รีายไดน้้อยมากกวา่ผูท้ีม่รีายไดม้าก 

     

11. มกีารสาํรวจความตอ้งการกูย้มืเงนิกองทุนฯ จากนกัศกึษา

ในแต่ละปีการศกึษา 
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ข้อ ข้อคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 

ท่ีสดุ 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

 ปาน 

 กลาง 

ค่อน 

ข้าง 

น้อย 

น้อย 

ท่ีสดุ 

 1  ด้านการติดต่อส่ือสาร     

12. มกีารประสมัพนัธข์อ้มู ล ขา่วสาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาใหน้กัศกึษาทราบอยา่งต่อเน่ือง 
     

13. ระยะเวลาใชใ้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูกองทุนเงนิใหกู้ย้มื 

เพือ่การศกึษามคีวามเหมาะสม 
     

14. ขอ้มลู ขา่วสาร มคีวามละเอยีด มคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย       

15. การตดิต่อสือ่สารผา่นระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัมี

ประสทิธภิาพ 
     

 1  ด้านบคุลากรผูป้ฏิบติั     

16. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมปีระสบการณ์สามารถตดัสนิใจหรอื

แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในการดาํเนินงานเป็นอยา่งด ี

     

17. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบก ารทาํงาน

ใหเ้กดิความคล่องตวัและสะดวกกบันกัศกึษาทีเ่ขา้มารบั

บรกิารอยูเ่สมอ 

     

18. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามตรงต่อเวลา      

19. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามยิม้แยม้แจม่ใสใหบ้รกิารดว้ย

ความเตม็ใจ 

     

20. ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัต่อนโยบาย

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

     

  ด้านคณุลกัษณะของหน่วยงานปฏิบติั     

21. การจดัสถานทีส่าํหรบัการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม      

22. นกัศกึษาไดร้บัความสะดวกในการกูย้มืเงนิกองทุนฯ      

23. นกัศกึษาไดร้บัเงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ อยา่งรวดเรว็      

24. การดาํเนินงานดา้นกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามี

เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบชดัเจน 

     

  ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง     

25. สภาพเศรษฐกจิทีต่กตํ่า มผีลต่อการพจิารณาจดัสรร      

วงเงนิใหกู้ย้มืของรฐับาล 

     

26. คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ตามสภ าวะเศรษฐกจิ มผีลต่อภาระ

คา่ใชจ้า่ยของนกัศกึษา 
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ข้อ ข้อคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 

ท่ีสดุ 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

 ปาน 

 กลาง 

ค่อน 

ข้าง 

น้อย 

น้อย 

ท่ีสดุ 

27. การเปลีย่นแปลงรฐับาลมผีลกระทบต่อการใหกู้ย้มื เงนิ 

กองทุน 
     

  ด้านโครงสร้างนโยบาย     

28. มหาวทิยาลัยมหีน่วยงานทีค่อยกาํกบัดแูลรบัผดิชอบงาน

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

29. มกีารตดิต่อประสานงานระหวา่งหน่วยงานรบัผดิชอบกบั

นกัศกึษาอยา่งมรีะบบ 

     

30. เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ความสามารถ ในการตอบ

ขอ้ซกัถามใหค้าํแนะนํานกัศกึษาเกี่ ยวกบักองทุนเงนิให้

กูย้มืเพือ่การศกึษาเป็นอยา่งด ี

     

 
1

 
ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการ            

นํานโยบายไปปฏิบติั 
    

31. การกําหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข วธิใีนการคดัเลอืก  และ

คณุสมบตัขิองผูกู้ย้มืเงนิมคีวามเหมาะสม 
     

32. ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุ สมบตัิ เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ในการขอกูย้มืเงนิกองทุนฯ มคีวามเหมาะสมตรงตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนด 

     

33. การพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่สีทิธกิูย้มืเงนิกองทุนฯ โดยให้

พจิารณาจากผูท้ีม่ผีลการเรยีนทีอ่ยูใ่นเกณฑด์มีคีวาม

เหมาะสม 

     

34. การระบุรายละเอยีดในสญัญากู้ ยมืเงนิกองทุนฯ มคีวาม

ชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

     

35. นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเพื่อ

การศกึษามคีณุสมบตัเิป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
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ตอนท่ี 3

 ในตอนทา้ยของขอ้คาํถาม โปรดใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุ

เกีย่วกบัการดาํเนินงานในแต่ละดา้น 

 : แบบสอบถามตอนน้ีเป็นคาํถามเกีย่วกบัผล ของการนํานโยบายกองทุ นเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ

การศกึษาไปปฏบิตั ิโดยขอใหพ้จิารณาจากระดบัความคดิเหน็ ดงัน้ี 

 

ข้อ ข้อคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 

มาก 

ท่ีสดุ 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

 ปาน 

 กลาง 

ค่อน 

ข้าง 

น้อย 

น้อย 

ท่ีสดุ 

1. การกาํหนด นโยบาย กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา    

ช่วยแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลํา้ดา้นการศกึษาในสงัคม 

     

2. การกาํหนด นโยบาย กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา   

ช่วยใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั 

     

3. การกาํหนด นโยบาย กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา   

เพิม่โอกาสใหศ้กึษาต่อจนจบหลกัสตูร 

     

4. การกาํหนด นโยบาย กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา      

มปีระโยชน์ช่วยในพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

     

5. การกาํหนดนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา    

ช่วยลดภาระคา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง 

     

6. การกาํหนดนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา    

ช่วยใหคุ้ณภาพชวีติของนกัศกึษาดขีึน้ 

     

7. การดาํเนินการนโยบายกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา

ของมหาวทิยาลยัเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ 

     

 

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. ......................... 

ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการปรบัป รงุเก่ียวกบัการดาํเนินงานกองทนุเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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