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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาและตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิให้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามห าวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ และ 2) เพื่อ
เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  เครื่องมอืทีใ่ช้ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตทัง้  7 แห่ง และ 2 
วทิยาลยั ทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาทีศ่กึษา ประจ าปีการศกึษา 2557 จ านวน 630 คน ไดม้าโดย
วธิสีุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ ไดจ้ านวน 495 คน สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าท ีและ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษาโดยใช้
หลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ โดยรวมทัง้ 4 ขอ้ อยู่ในระดบับางครัง้  และการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก และ 2) กองทุนฯ ของสถาบนัควรมมีาตรการตดิตามการใชจ้่ายเงนิกูย้มื
เพื่อใหก้ารใชจ้่ายเป็นไปตามเจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ อย่างเคร่งครดั  
  
ค าส าคญั : 1. การตดิตามประเมนิผล 2. กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา  3. หลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์                  
                4. พฤตกิรรม 
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1รายงานการวจิยัเรื่องนี้ไดร้บัทุนจากสถาบนัวจิยัญาณสงัวร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
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Abstract 

The research served the purposes: 1) to study the follow-ups and assessments of spending money 
from students’ Education Loan Fund at Mahamakut Buddhist University, based on Buddhism’s virtues 
conducive to benefits in the future, 2) to suggest ongoing problems and guidelines on addressing them based 
on its virtues. The instrument used for data collection was the questionnaires. The research populations 
comprised 630 students at seven campuses and two colleges, borrowing money from their education loan 
fund. With the systematic sampling method, the sampling group earned 495 individuals. Statistics used for the 
research embraced: frequencies, percentages, standard deviations, t-tests and F-test by setting the statistical 
significance at .05. 

Research results have found: 1) students’ behaviors for spending borrowing money from their 
education loan fund based on its virtues have been rated ‘occasional’ in the overall aspect, while their 
spending the money from it in each of all four aspects have been scaled ‘high’; 2) the university education 
loan fund has issued stringent measures to follow up their spending so as to be conducive to its intention and 
objectives. 

 
Keywords: 1. Follow-up 2. Education Loan Fund 3. Virtues conducive to benefits in the    
               present   4. Behavior 
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บทน า  
ปจัจุบนัสถานการณ์บา้นเมอืงของประเทศไทยมปีญัหาเกดิขึน้มากมาย และมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรุนแรงมาก

ขึน้ทุกวนั ไม่ว่ าจะเป็นปญัหาทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่ลว้นแต่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติใน
สงัคมไทยเป็นอย่างมาก เช่น ปญัหาการว่างงาน ปญัหาความยากจน ซึง่เป็นสาเหตุเบือ้งตน้ทีท่ าใหเ้กดิปญัหาอื่น ๆ 
ทางสงัคมตามมา เช่น ปญัหายาเสพตดิ ปญัหาโสเภณี ปญัหาสขุภาพอนามยั เป็ นตน้ นอกจากนี้ ความเจรญิกา้วหน้า
ทางดา้นวตัถุทีเ่จรญิรุดหน้าไปกว่าวฒันธรรมทางดา้นจติใจ คนเหนิห่างจากศาสนา ขาดการศกึษา และอบรมทางดา้น
จติใจทีด่ ีจงึก่อใหเ้กดิปญัหาสงัคมไดโ้ดยง่าย ท าใหส้ภาพจติใจแย่ลง ท าให้เกดิความคดิหารายไดใ้นทางทีผ่ดิกฎหมาย 
และศลีธรรม บางคนมฐีานะเศรษฐกจิด ีมอีาหารการกนิอย่างด ีทีเ่รยีกว่ามมีาตรฐานการครองชพีสงู แต่กนิอาหารแลว้
ไม่ไดคุ้ณภาพชวีติเลยกลายเป็นว่า มาตรฐานการครองชพีสงู แต่คุณภาพชวีติเสยี เป็นตน้ 

จากสภาพสงัคมดงักล่าว ส านกังานสถติแิห่งชาตไิดจ้ดัท าการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน 
พ.ศ. 2550 ทัว่ราชอาณาจกัร จากครวัเรอืนตวัอย่างในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 52,000 ครวัเรอืน(ส านกังานสถติแิห่งชาติ , 
2551) เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัรายได ้รายจ่าย ภาวะหนี้สนิ และทรพัยส์นิของครวัเรอืน  ตลอดจนลกัษณะทีอ่ยู่
อาศยั ซึง่สามารถสรุปผลการส ารวจครวัเรอืนทั ่ วประเทศมรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 18,660 บาท สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้าก
การท างาน (รอ้ยละ 71.6) และมรีายไดท้ีไ่ม่ไดเ้กดิจากการท างาน เช่น เงนิทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่นนอก
ครวัเรอืน /รฐั (รอ้ยละ 9.9) รายไดจ้ากทรพัยส์นิ เช่น ดอกเบีย้ (รอ้ยละ 2.0) รายไดใ้นรปูสวสัดิ การ/สนิคา้และบรกิาร 
(รอ้ยละ 14.5) สว่นรายจ่ายของครวัเรอืนทัว่ประเทศมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่เดอืนละ 14,500 บาท ค่าใชจ้่ายสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 
33.0) เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นค่าเช่า /ซ่อมแซมบา้น (รอ้ยละ 20.1) ใชเ้กีย่วกบัการเดนิทางและ
ยานพาหนะ (รอ้ยละ 18.2) ใชใ้นการสือ่สาร(รอ้ยละ 3.4) ใชใ้นการบนัเทงิ/การจดังานพธิ ี (รอ้ยละ 2.5) และค่าใชจ้่ายใน
การศกึษามเีพยีง (รอ้ยละ 2.1) ทางดา้นหนี้สิน้ของครวัเรอืนทัว่ประเทศเกนิครึง่หนึ่ง (รอ้ยละ 63.3) มหีนี้สนิ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใชใ้นการอุปโภคบรโิภค และใชใ้นการซื้ อบา้น /ทีด่นิ ใกลเ้คยีงกนัคอืรอ้ยละ 33.3 และ 31.3 
ตามล าดบั รองลงมาใชท้ าการเกษตรรอ้ยละ 15.2 และใชท้ าธุรกจิรอ้ยละ 14.4 นอกจากน้ี สภาพสงัคมปจัจุบนัมี
ความกา้วหน้าทางดา้นวตัถุ และการเตบิโตอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยอีนัทนัสมยัต่าง ๆ ท าใหค้วามตอ้งการขัน้ต่อมา
นอกเหนอืจากปจัจยั 4 แลว้กค็อื การแสวงหาวตัถุเพื่อตอบ สนองความสะดวกสบายทางกาย เช่น เครื่องเสยีงทีใ่หค้วาม
บนัเทงิ โทรศพัทม์อืถอื การใชจ้่ายสิง่ของฟุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็นจงึตามมา จากผลการส ารวจดงักล่าว เช่น  ภาวการณ์มี
หนี้สนิ เป็นตน้ จะเหน็ไดว้่าเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ เกดิปญัหาความยากจนสง่ผลกระทบต่อการด ารงชวีติหลายๆ ดา้น 
เช่น ดา้นการศกึษาเล่าเรยีน ดา้นคุณภาพชวีติสขุอนามยั รวมถงึสง่ผลกระทบต่อหน้าทีก่ารท างาน การประกอบอาชพี
ต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัมวีฒันธรรมบรโิภคนิยม เช่น ส าเรจ็การศกึษา ยา้ยงาน เลื่อนต าแหน่ง วนัเกดิ ฯลฯ ซึง่ถอื
เป็นธรรมเนียมทีต่อ้งปฏบิตักินั ผลทีเ่กดิขึน้ตามมาจากการบรโิภคนิยมกค็อื การถอืเงนิตราเป็นสรณะ เอาความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นเป้าหมายสงูสดุของการพฒันาประเทศ ปรากฏการณ์ดงักล่าวจงึเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพุทธ
ศาสนาถูกทุนนิยมและบรโิภคนิยมเบยีดขบัออกไปจาก การเป็นศาสนาหลกัของสงัคมไทย อย่างไรกต็าม ประเทศไทย
เป็นประเทศทีน่บัถอืพระพุทธศาสนา มพีระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาต ิเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจใหก้บัชาวพุทธ 
สามารถน ามายดึถอืปฏบิตักินัไดทุ้กยุคทุกสมยั เช่น ในอรยิสจั 4 ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความทุกขข์องชวีติในภาพรวม หรอื
ในอณิสตูรทรงแสดงว่าความทุกขข์องโลก (กามโภคี) ม ี6 อย่าง คอื 1. ความจน 2. การเป็นหนี้ 3. การเสยีดอกเบีย้    
4. การถูกทวงดอกเบีย้ 5. การถูกทวงหนี้ 6. การถูกจองจ า ซึง่ค าสอนในพระสตูรนี้แสดงใหเ้หน็ว่าเรื่องเศรษฐกจินัน้เป็น
ทีม่าของความทุกขส์ าหรบัชวีติทางโลกเป็นอนัดบัแรก 

กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา มวีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้เพื่อสนบัสนุนและเร่งด าเนินการพฒันาทรพัยากร
มนุษยเ์พื่อรองรบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศเพื่อสนองตอบความ
จ าเป็นดงักล่าว จงึสมควรเร่งรดัพฒันาการศกึษ า โดยการหาทางแกไ้ขความเหลื่อมล ้าดา้นการศกึษาในสงัคม เพิม่
โอกาสทางการศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้แก่นกัเรยีน นกัศกึษาทีข่าดแคลนทุนทรพัยไ์ดกู้ย้มืเพื่อการศกึษาในระดบั
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มธัยมศกึษาตอนปลายจนถงึระดบัปรญิญาตร ีอนัจะมสีว่นส าคญัในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนใหด้ขีึ้ น 
ส าหรบัการใหกู้ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยันัน้ไดเ้ปิดโอกาสให้
นกัศกึษาทีม่คีุณสมบตัติามระเบยีบของกองทุนฯ สามารถขอกูย้มืไดใ้นสว่นทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายในการศกึษา ค่าครองชพี 
และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการศกึษา ซึง่ เมื่อนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนไปแลว้นัน้มกีารน าเงนิทีไ่ดไ้ปใชจ้่ ายใน
สว่นทีจ่ าเป็นจรงิๆ หรอืไม่ ซึง่ค่าใชจ้่ายในการศกึษานัน้ชฮีาน (Sheehan) ไดแ้บ่งการลงทุนการศกึษาออกเป็น 2 อย่าง 
คอื 1) การลงทุนทางสงัคม (Social Investment) เป็นการลงทุนทีร่ฐัจ่ายเพื่อให้ ประชาชนไดร้บัการศกึษาอนัเป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม  และ 2) การลงทุนสว่นตวั (Private Investment) เป็นการลงทุนทีป่ระชาชนตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายไป
เพื่อจะไดร้บัการศกึษา  ดงันัน้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเยาวชนตาม
แนวทางทีเ่หมาะสมใหม้า กขึน้ตลอดจนร่วมกนัสง่เสรมิใหเ้ยาวชนมโีอกาสในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้โดยเฉพาะในกลุ่ม
นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษาซึง่เป็นวยัแห่งการแสวงหาความรูแ้ละสามารถจะน าประโยชน์จากองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้
พฒันาประเทศชาตใินอนาคต การพฒันาคนเป็นหวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเยาวชน
ซึง่ยงัเป็นไมอ่้อนทีด่ดัง่ายใหเ้ป็นคนใฝรู่ใ้ฝด่(ีวรทศัน์ วฒันชวีโนปกรณ์. 2556) 

ปญัหาความยากจนคอืความยากไรด้ว้ยปจัจยั 4 เป็นความทุกขส์ าหรบัชาวโลก พระพุทธองคท์รงชีใ้หเ้หน็ว่า 
ความจนนัน้สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยวธิกีารทีเ่รยีกว่า ทฏิฐธมัมกิตัถประ โยชน์ 4 ประการ คอื  1) อุฏฐานสมัปทา 
ขยนัหมัน่เพยีร 2) อารกัขสมัปทา รูจ้กัคุม้ครองเกบ็รกัษาโภคทรพัย ์3) กลัยาณมติตตา คบคนดเีป็นมติร 4) สมชวีติา มี
ความเป็นอยู่เหมาะสม (พระครโูพธธิรรมานุกลู , 2554) ซึง่สามารถน ามาประพฤตปิฏบิตัแิละน าไปใชไ้ดใ้นการแกไ้ข
ปญัหาความยากจ น ผูท้ีอ่ยู่ในวยัศกึษาและกูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา กค็วรใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถ
ประโยชน์ไปใชใ้นการใชจ้่ายเงนิของตนเองดว้ยอย่างน้อยกท็ าใหเ้กดิความตระหนกัถงึคุณค่าของเงนิทีเ่รากูย้มืและใช้
จ่ายเงนิตามวตัถุประสงคข์องการใหกู้ย้มื เพื่อใหก้ารด ารง ชวีติในดา้นต่าง ๆ และการศกึษามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
ดงันัน้ ดว้ยสภาพปญัหาดงักล่าวมาน้ี ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการวจิยัเรื่อง การตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจาก
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธั มมกิตัถประโยชน์ 
ทัง้นี้เพื่อจะไดน้ าผลการวจิยัไปใชใ้นการปรบัปรุง แกไ้ข ตดิตามและประเมนิการใชจ้่ายเงนิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
แก่นกัศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาและตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงิ นใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 

2. เพื่อเสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  
 
อปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตมหาวชริาลงกรณ
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน วทิยาเขตลา้นนา วทิยาเขตศรธีรรมาโศกราช วทิยาเขตรอ้ยเอด็ วทิยาเขตศรลีา้นชา้ง 
วทิยาลยัศาสนศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตกิาฬสนิธุ ์และวทิยาลยัศาสนศาสตรย์โสธร ทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2557 จ านวน 630 คน ซึง่จากการส ารวจขอ้มลูเบือ้งตน้พบว่าวทิยาเขตสรินิธรราช
วทิยาลยัไม่มนีกัศกึษากูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 

2. เทคนิคและวธิกีารสุม่ตวัอย่าง  ผูว้จิยัไดสุ้ม่กลุ่มตวัอย่างจากประชากรโดยวธิสีุม่ตวัอย่างแบบเป็นระบบ 
(Systematic Sampling) จากบญัชรีายชื่อโดยยดึขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ R.V. Krejcie และ D.W.Morgan 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2543 : 43) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 495 คน 
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3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ดงันัน้เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม  ซึง่แบ่งออกเป็น 4 ตอน   ดงันี้ 

ตอนที ่1 ปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สาขาวชิา และวทิยาเขต/ 
วทิยาลยัทีส่งักดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที ่2 พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ ไดแ้ก่ 1) การใชห้ลกัอุฏฐานสมัปทาในการใช้
จ่าย 2) การใชห้ลกัอารกัขสมัปทาในการใชจ้่าย 3) การใชห้ลกักลัยาณมติตตาในการใชจ้่าย และ 4) การใชห้ลกัสมชวีติา
ในการใชจ้่าย ลกัษณะของแบบสอบถามมาตราวดัพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิ แบ่งออกเป็น 5 ระดบัโดยก าหนดค่าระดบั 
ดงันี้ 

คะแนน 5 หมายถงึ มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัทกุครัง้ 
คะแนน 4 หมายถงึ มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัเกอืบทุกครัง้ 
คะแนน 3 หมายถงึ มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบับางครัง้ 
คะแนน 2 หมายถงึ มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบันาน ๆ ครัง้ 
คะแนน 1 หมายถงึ มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัไม่เคย 

โดยก าหนดการวดัค่าตวัแปร ซึง่เป็นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ของแบบสอบถาม โดยใชห้ลกัทางคณิตศาสตร ์0.51 
ขึน้ไปปดัเป็นเลขจ านวนเตม็ เกณฑท์ีใ่ชเ้ป็น(บุญชม ศรสีะอาด, 2543 : 69) ดงันี้ 

  4.50 – 5.00  มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัทุกครัง้ 
   3.50 – 4.49  มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัเกอืบทุกครัง้ 
   2.50 – 3.49  มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบับางครัง้ 
   1.50 – 2.49  มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบันาน ๆ ครัง้ 
   1.00 – 1.49  มกีารใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ อยู่ในระดบัไม่เคย  

ตอนที ่3 การตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของ 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั จ านวน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นบรบิท (context) 2) ดา้นปจัจยัน าเขา้ 
(Input) 3) ดา้นกระบวนการ (Process) และ 4) ดา้นผลผลติ (Product) ลกัษณะของแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามวธิกีารของลเิคริต์ (Likert Scale) แบ่งระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบัโดยก าหนดค่าระดบั 
ดงันี้ 

คะแนน 5 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนน 4 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก 
คะแนน 3 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัน้อย 
คะแนน 1 หมายถงึ มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

โดยก าหนดการวดัค่าตวัแปร ซึง่เป็นการแปลความหมายค่าเฉลีย่ของแบบสอบถาม โดยใชห้ลกัทางคณิตศาสตร ์0.80 
ขึน้ไปปดัเป็นเลขจ านวนเตม็  

   4.21 – 5.00   มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
   3.41 – 4.20   มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก 
   2.61 – 3.40   มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัปานกลาง 
   1.81 – 2.60   มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัน้อย 
   1.00 – 1.80   มคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิให ้
กูย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ 
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การวิเคราะหข้์อมลู 

1. น าแบบสอบถ ามทีไ่ดร้บักลบัคนืมาแลว้น ามาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม แลว้น ามาจดั
ระเบยีบขอ้มลูแลว้ด าเนินการใหค้ะแนนตามเกณฑ ์

2. น าคะแนนทีไ่ดไ้ปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู ดงัต่อไปนี้  
2.1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่ 

(Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2.2 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

       2.3 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัการตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

       2.4 วเิคราะหข์อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของ
นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ โดยใชค้วามถี ่(Frequency) 

3. น าเสนอผลการวจิยัโดยการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis)  
 
สรปุและอภิปรายผล  

1. สรุปผลการวจิยั 
1) พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษาโดยใช ้

หลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  โดยรวมทัง้ 4 ขอ้ อยู่ในระดบับางครัง้ และการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก  

2) นกัศกึษาไดข้อ้เสนอแนะว่ากองทุนฯ ของสถาบนัควรมมีาตรการตดิตามการใชจ้่ายเงนิกูย้มืเพื่อให้
การใชจ้่ายเป็นไปตามเจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ อย่างเคร่งครดั 

2. อภปิรายผลการวจิยั 
จากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการวจิยัเรื่องนี้แลว้ ผูว้จิยัไดน้ ามาอภปิรายผลการวจิยั ดงันี ้

1. การใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราช 
วทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ พบว่า พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา
ของนกัศกึษามหาวิ ทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  โดยรวมทัง้ 4 ขอ้ อยู่ในระดบั
บางครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.48 ทีเ่ป็นเช่นน้ีสามารถอธบิายไดว้่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัใหค้วามส าคญั
กบัการจ่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาตามหลกัหลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ เช่น การใชจ้่ายเงนิเป็น
ค่าอุปกรณ์การศกึษา ค่าพาหนะเดนิทางไปสถานศกึษา ค่ากจิกรรมชมรม ค่าเสือ้ผา้ ค่าอาหาร ประจ าวนั ค่าเสือ้ผา้
นอกเหนือจากชุดนกัศกึษา และค่าของใชป้ระจ าวนัไม่ดเีท่าทีค่วร สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ภูษติ วงษ์เลก็ (2551) 
ไดว้จิยัเรื่อง การใชจ้่ายเงนิกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษาวทิยาลยัเซาธอ์สีทบ์างกอก ผลการวจิยัพบว่า 1) 
นกัศกึษาไดร้บัวงเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาในปีการศกึษา 2550 เฉลีย่จ านวน 47,029.13 บาท ในขณะทีก่ารใชจ้่ายจรงิของ
นกัศกึษาเฉลีย่คนละ 51,594.52 บาท ต่อ 1 ปีการศกึษา ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเงนิทีไ่ดร้บัจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาจะไม่เพยีงพอต่อการใชจ้่าย 2) นกัศกึษามคีวามเขา้ ใจเกีย่วกบัการช าระหนี้ใหก้บักองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษา มคีวามเขา้ใจมากถงึปานกลางในเรื่องหน้าทีข่องผูกู้ย้มืว่าเมื่อครบก าหนด 2 ปี นบัจากปีทีส่ าเรจ็การศกึษา
หรอืพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาจะตอ้งเริม่ช าระหนี้ แต่ในเรื่องหลกัเกณฑก์ารช าระหนี้และการขอผ่อนผนัการช า ระหนี้ 
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นกัศกึษาจะมคีวามเขา้ใจปานกลางถงึน้อย 3) ปญัหาและอุปสรรคของนกัศกึษาในการใชบ้รกิารกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาทีเ่กดิจากหน่วยใหบ้รกิารของสถานศกึษาและทีเ่กดิจากธนาคาร ระดบัปญัหาและอุปสรรคอยู่ในระดบัปาน
กลาง นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั พชัร ีสารวโิรจน์(2553 : ก) ไดว้จิยัเรื่อง พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษากองทุน
เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ ผลการวจิยัพบว่า 1) นกัศกึษาสว่นใหญ่มี
พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า นกัศกึษามพีฤติ กรรมการใช้
จ่ายเงนิตามความตอ้งการทางการศกึษามากทีส่ดุ ตามดว้ย การใชจ้่ายเงนิตามความตอ้งการทางสงัคม การใชจ้่ายเงนิ
ตามความตอ้งการพืน้ฐาน และการใชจ้่ายเงนิตามแบบบรโิภคนิยม ตามล าดบั โดยทัง้ 4 ดา้นน้ีมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบั
ปานกลาง ขณะทีก่ารใชจ้่ายเงนิตามความตอ้ง การดา้นนนัทนาการมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัต ่า และสอดคลอ้งกบั บุษญา 
แสงแกว้ (2553 : ก) ไดว้จิยัเรื่อง พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา 
สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใชจ้่าย เงนิในสว่นทีจ่ าเป็น
ส าหรบัการครองชพีของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณาพฤตกิรรมในขอ้ต่าง ๆ พบว่า การใชจ้่ายเงนิโดยค านึงถงึระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวตัถุประสงคก์ารกูย้มื มี
พฤตกิรรมในระดบัสงูสดุ และการใ ชจ้่ายเงนิเกีย่วกบัค่ารกัษาพยาบาลหรอืค่ายารกัษาโรค มพีฤตกิรรมในระดบัต ่าสดุ 
สว่นพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิในสว่นทีไ่ม่จ าเป็นส าหรบัการครองชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมพีฤตกิรรมการเบกิ
ถอนเงนิในบญัชทีัง้หมดในครัง้เดยีว มพีฤตกิรรมในระดบัสงูสดุ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่ห มาะสมน้อยทีส่ดุ และการใช้
จ่ายเงนิเกีย่วกบัการเล่นพนนั เช่น พนนับอล หวย ไพ่ ไฮโล มพีฤตกิรรมในระดบัต ่าสดุ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม
มากทีส่ดุ 

จากการทีไ่ดอ้ภปิรายมาแลว้นี้สามารถสรุป (Conclusion) ได้ว่าการศกึษาเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัทีส่ดุของรฐัใน
การสรา้งคน เพื่อเสรมิสรา้งการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง  รฐับาลในฐานะผูบ้รหิารประเทศจงึมแีนวคดิใน
การจดัตัง้กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาขึน้ โดยวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้งนิกูย้มืแก่นกัเรยีน นกัศกึษาทีข่าดแคลนทุน
ทรพัยเ์พื่อเป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ือง กบัการศกึษา และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการครองชพีระหว่างศกึษา ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัอาชวีะศกึษา และระดบัอุดมศกึษาไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึ โดยมุ่งหวงั
ว่าผูกู้ย้มืจะสามารถเล่าเรยีนไดจ้นส าเรจ็ตามหลกัสตูร มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม รวมถงึมี จติส านึกในการ
ช าระหนี้คนืเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัรุ่นน้องต่อไป แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ตอ้งค านึงถงึการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุโดยใชห้ลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ดว้ย 

2. การตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั พบว่า การตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อ
การศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยรวมทัง้ 4 ดา้น อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 4.17 ทีเ่ป็น
เช่นนี้สามารถอธบิายไดว้่า กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษามนีโยบายการด าเนินงานของกองทุนฯ มแีนวทางปฏบิตัิ
ตามนโยบายการกูย้มืเงนิของกองทุนฯ มคีวามชดัเจน เหมาะสม มวีตัถุประสงคข์องกองทุนฯ มคีวามเหมาะสมกบัสภาพ
ทีเ่ป็นจรงิสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในสภาพปจัจุบนัเพื่อการพฒันาการศกึษาในระดบัมธัยม ตอนปลาย ระดบั
อาชวีศกึษา และระดบัอุดมศกึษา สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของบุษญา แสงแกว้(2553 : ก) ไดว้จิยัเรื่อง พฤตกิรรมการ
ใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษาทีกู่ย้มืเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา สถาบนัการพลศกึษา วทิยาเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมก ารใชจ้่ายเงนิในสว่นทีจ่ าเป็นส าหรบัการครองชพีของนกัศกึษาที่
กูย้มืเงนิจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาพฤตกิรรมในขอ้ต่าง ๆ พบว่า 
การใชจ้่ายเงนิโดยค านึงถงึระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวตัถุประสงคก์ารกูย้มื มพีฤตกิรรมในระดบัสงูสุ ด และการใชจ้่ายเงนิ
เกีย่วกบัค่ารกัษาพยาบาลหรอืค่ายารกัษาโรค มพีฤตกิรรมในระดบัต ่าสดุ สว่นพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิในสว่นทีไ่ม่
จ าเป็นส าหรบัการครองชพี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมพีฤตกิรรมการเบกิถอนเงนิในบญัชทีัง้หมดในครัง้เดยีว มี
พฤตกิรรมในระดบัสงูสดุ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมน้อยทีส่ดุ และการใชจ้่ายเงนิเกีย่วกบัการเล่นพนนั เช่น พนนับอล 
หวย ไพ่ ไฮโล มพีฤตกิรรมในระดบัต ่าสดุ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ 
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จากการทีไ่ดอ้ภปิรายมาแลว้นี้ สามารถสรุป (Conclusion) ไดว้่า การตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มื
จากกองทุน เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษานัน้ เป็นการประมาณค่าหรอืการประเมนิผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการ
ด าเนินงานโดยขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมดว้ยวธิกีารสอบถาม ทดสอบ สงัเกต โดยใชร้ปูแบบในการประเมนิทีแ่ตกต่างกนัและมี
ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประ สงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา โดย
มุ่งหวงัว่าผูกู้ย้มืจะสามารถเล่าเรยีนไดจ้นส าเรจ็ตามหลกัสตูร มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม รวมถงึมจีติส านึก
ในการช าระหนี้คนืเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัรุ่นน้องต่อไป 

3. นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ข 
ปญัหาการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั โดยใช้
หลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์  เรยีงล าดบัตามความถีจ่ากมากไปหาน้อย ดงันี้ กองทุนฯ ของสถาบนัควรมมีาตรการ
ตดิตามการใชจ้่ายเงนิกูย้มืเพื่อใหก้ารใชจ้่ายเป็นไปตามเจตนารมณ์ และวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ อย่างเคร่งครดั รอ้ย
ละ 64.6 รองลงมา กองทุนเงนิใหกู้ย้มื สามารถเพิม่โอกาสทางการศกึษาแก่บณัฑติ ใหส้ามารถศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ 
รอ้ยละ 56.5 และน้อยสดุ คอื ควรจดัใหม้คีณะกรรมการพจิารณากู้ ยมืไวอ้ย่างชดัเจนทัง้ระดบัวทิยาเขตและระดบั
สาขาวชิา รอ้ยละ 12.3 ทีเ่ป็นเช่นน้ีสามารถอธบิายไดว้่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัตระหนกัถงึการใช้
เงนิทีกู่ย้มืจากกองทุนฯ ว่าตอ้งตอ้งใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนอย่างเคร่งครดั ถงึแมว้่าพฤตกิรรมการ
ใชจ้่ายเงนิกูย้มืของนกัศกึษาจะต่างกนัเพราะแต่ละบุคคลย่อมมคีวามจ าเป็นในการใชจ้่ายแตกต่างกนัไปจงึท าใหก้ารใช้
จ่ายเงนิแต่ละคนแตกต่างกนัไปดว้ย แต่ตอ้งใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีก่องทุนฯ ก าหนดไวด้ว้ย  สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของ จรีพร วงคข์ตัยิ(์2553 : ก) ไดว้จิยัเรื่อง พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา
ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงรายต่อการใชจ้่ายเงนิ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นค่าครองชพี ดา้นนนัท นาการ และดา้น
บุคลกิภาพ จ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมนกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิไม่แตกต่างกนั ดา้นทีม่พีฤตกิรรม
การใชจ้่ายเงนิแตกต่างกนั คอื ดา้นนนัทนาการ เพศชาย มพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิดา้นนนัทนาการมากกว่าเพศหญงิ
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 การเปรี ยบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จ าแนกตามอายุ พบว่า นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิในภาพรวมแตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่เมื่อพจิาณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นทีม่พีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิแตกต่าง กนั ไดแ้ก่ 
ดา้นนนัทนาการ ทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ดา้นบุคลกิภาพมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการศกึษาและดา้นค่าครองชพีมพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิไม่แตกต่างกนั การ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการใ ชจ้่ายเงนิของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จ าแนกตาม
ระดบัชัน้ปีทีศ่กึษา พบว่า นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 แต่เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นทีม่พีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นนนั ทนาการ และดา้น
บุคลกิภาพมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สว่นดา้นการศกึษาและดา้นค่าครองชพีมพีฤตกิรรม
การใชจ้่ายเงนิไม่แตกต่างกนั 5) การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิของนกัศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย จ าแนกตามคณะทีศ่กึษา  พบว่า นกัศกึษามพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั แต่เมื่อพจิารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นทีม่พีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 ไดแ้ก่ ดา้นค่าครองชพี และดา้นนนัทนาการ ดา้นบุคลกิภาพมพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นดา้นการศกึษามพีฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิไม่แตกต่างกนั 

จากการทีไ่ดอ้ภปิรายมาแลว้นี้ สามารถสรุป (Conclusion) ไดว้่านกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
มขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปญัหาและแนวทางแกไ้ขปญัหาการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากก องทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา โดยใช้
หลกัทฏิฐธมัมกิตัถประโยชน์ ว่าการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา ควรค านึงถงึวตัถุประสงค์ ของ
กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาเป็นเกณฑใ์นการใชจ้่ายถงึแมว้่าพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิกูย้มืเพื่อการศกึษาของแต่ ละ
บุคคลย่อมมคีวามจ าเป็นในการใชจ้่ายแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากสรุปผลการวจิยัและการอภปิรายผลดงักล่าวมาแลว้ มขีอ้คน้พบ (Fact Finding) ทีม่คีุณค่าและเป็น

ประโยชน์ต่อการน าไปใช ้จงึน ามาจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะเป็น 3 ระดบั ดงันี้  
1. ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย  
 1.1 หน่วยงาน กองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาควรก าหนดเป็นนโยบายเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละ

มาตรการการคดัเลอืกนกัศกึษาทีกู่ย้มืจากกองทุนเงนิใหกู้ย้มืทีช่ดัเจนและทนัต่อสถานการณ์ปจัจุบนั เพื่อให้
มหาวทิยาลยั สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตัติามเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประส งคข์องกองทุน โดยการ
ประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏบิตัขิ ัน้ตอนการกูย้มืเงนิต่างๆ ตลอดจนแจง้ผลการด าเนินงานใหน้กัศกึษา
ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะใหบ้ณัฑติเมื่อมงีานท าแลว้ มจีติส านึกและความมุ่งมัน่ทีจ่ะช าระหนี้คนืกองทุนตามเวลาที่
ก าหนด รวมทัง้มกีารรณรงคใ์ห้ นกัศกึษาในพืน้ทีอ่ื่น ๆ ไดม้กีารน าไปเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิตัใินการใช้
จ่ายเงนิอย่างคุม้ค่าและสง่เงนิคนืเมื่อถงึระยะเวลาทีก่ าหนดดว้ย 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูป้ฏบิตั ิ
 2.1 หน่วยงานการศกึษาควรมกีารประชาสมัพนัธห์ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการปฏบิตัขิ ัน้ตอนการกูย้มื

เงนิต่างๆ ตลอดจนการด าเนินงานใหน้กัศกึษาทราบอย่างต่อเนื่องโดยการจดักจิกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่นกัศกึษา
เกีย่วกบัการใชจ้่ายเงนิตามวตัถุประสงคข์องกองทุนเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาและความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
รวมถงึมจีติส านึกในการช าระหนี้คนืเพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัรุ่นน้องต่อไป  

3. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 3.1 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรื่อง ‚รปูแบบการตดิตามประเมนิผลการใชจ้่ายเงนิกูย้มืจากกองทุน

เงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษาของนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัโดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา‛ 
 3.2 ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเรื่อง ‚การสรา้งแรงจงูใจใหน้กัศกึษาช าระหนี้เงนิกองทุนเงนิใหกู้ย้มื

เพื่อการศกึษาโดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา‛ 
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