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ภาคผนวก ก 
ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ ์ที่ 1) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ขอทราบ 
1.ช่ือ นามสกุล..................................................................................................................................... 
2. เพศ……………………………………………………………………….……………………… 
3. อาย…ุ………………………………………………………………….………………………… 
4. สถานภาพ................................................................................... ..................................................... 
5. วุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………………….. 
6. อาชีพ/ต าแหน่ง/หน่วยงานใน
ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………… 
7. ประวัติการท างาน อื่นๆ และที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. (หากมี) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ขอทราบถึงภาพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในความคิดของท่าน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
มิติด้านประสิทธิผล (การเงิน (Financial Perspective) ) 
9.ปัจจุบันน้ีท่านคิดว่า กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน หรือไม่ 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านคิดว่า เศรษฐกิจทุนนิยมเสร ี  หรือการรวมกลุม่เศรษฐกิจต่างๆ เช่น AEC ที่จะมีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจไทยมายิ่งขึ้น มีอิทธิพลต่อนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรอืไม ่
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Internal Work 
Process Perspective) )  
11.ปัจจุบันน้ีท่านคิดว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ   ลักษณะองค์กรสมยัใหม่ (New Public 
Management หรือ NPM) หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
12. ท่านคิดว่า ปัญหาทางการเมือง หรือนักการเมอืง จะมีผลต่อมีอิทธิพลต่อ การด าเนินงานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา หรือไม ่
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ด้านลูกค้า (Customer Perspective) )  
13. ปัจจุบันน้ีท่านคิดว่า กองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษาให้ความส าคัญกับผู้รับบรกิารในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพงึพอใจแก่ผูร้ับบริการ หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
14.ในทัศนะของท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษามีความโปร่งใสในการท างาน มีการ
บริหารจัดการตามหลักการบรหิารจัดการที่ดี มากน้อย เพียงใด อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
15.ในทัศนะของท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษามุ่งตอบสนองความต้องการของสงัคม
มากน้อย เพียงใด อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร (Learning & Growth 
Perspective))  
 

16.ในทัศนะของท่านคิดว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาแสดงความสามารถในการเตรยีมพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ การบริหารคนและความรู้ในองค์กร เป็นต้น หรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
17.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แสดงความมีความสัมพันธ์อันดี กับผู้มสี่วนได้เสียในสังคม 
บุคลากรของกองทุนฯ เคยแสดงตนในลักษณะอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) หรือไม ่
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
แนวโน้มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต 
 
18. รัฐบาลควรจะขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเป็นผู้อุดหนุนเอง เน่ืองจากการศึกษาเป็น Public 

Goods (สินค้าสาธารณะ) หรือควรเป็นผูส้่งเสริมใหเ้อกชนเป็นผู้สนับสนุน  และลงทุน 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
19. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กูย้ืม  ควรด าเนินการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
20. ระบบบริหารจัดการหน้ี และการติดตามหน้ีที่มีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
21. ปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ขององค์กรภาครัฐควรเป็นอย่างไร  

โดยเฉพาะกรณีของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือ่การศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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22. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility)  ขององค์กรภาครัฐ 
ควรมีลักษณะและโครงสร้างแนวคิดอย่างไรโดยเฉพาะกรณีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
23. การด าเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษาควรเป็น
อย่างไร     
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
23. กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ควรเป็นอย่างไร     
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้วิจัย  จารุวรรณ เป็งมล 
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ภาคผนวก ข 
ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ ์ที่ 2) 

กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ 
ศึกษาในอนาคต 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ขอทราบ 
1.ช่ือ นามสกุล.....................................(ผู้กู้/ผู้ปกครอง) 2. เพศ………………………………… 
3. อาย…ุ……………………………………………………………………..………………… 
4. สถานภาพ................................................................................................................................. 
5. วุฒิการศึกษา…………………………………………………………………………..…….. 
6. อาชีพ/ต าแหน่ง/หน่วยงานในปัจจุบัน………………………………………...……………… 
7. จังหวัด....................................................ภูมภิาค……………………………….…………… 
 

การด าเนินการตามกลยุทธ์ ค าตอบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) 
1. สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารสถานศึกษา  

2. ส่งเสริม ปวส. /เช่ือมกับบริษัทเอกชน   

3. คัดเลือกผู้กู้ยืมในระดับหมู่บ้าน  

4. ไม่จ ากัด อายุ หรือสถานะ  

5. ประกาศวงเงินกู้ที่ชัดเจนและรวดเร็ว  

6. ยุบรวม กยศ. กับ กรอ.  

7. มีนักบริหารทางการเงิน  

8. การท าประกันผู้กู้  

9. การระดมทุนจากเอกชน  

10. ลดหย่อนภาษี (ส าหรับผู้บริจาค)  

11. ขยายเครือข่ายการติดตามหน้ีสู่ชุมชน  

12. การลดหย่อนภาษ ี(ส าหรับผู้กู้)  

13. ปรับโครงสร้างการช าระหน้ี  

14. เพิ่มช่องทางการช าระหน้ี  

15. ลดการฟ้องร้อง  

 
ผู้วิจัย  จารุวรรณ เป็งมล 
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ภาคผนวก ค 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
 (Content Validity) 

1. ศ.ดร.ไพบูลย์  ช่างเรียน นายกสภามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT)  
        และอดีตประธานหลักสูตรดุษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
2. ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์  ผอ. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยการจัดการและ 
            เทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT)  
3. ดร.เอกอนันต์ ณ เชียงใหม่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ (ท าการศึกษาวิจัยใน
ระดับปริญญาเอก หัวข้อการน านโยบายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ  : กรณี
สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2550) 

 

 



198 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 

 
     20 มีนาคม 2556 

 
เร่ือง ขอสัมภาษณ์ 
เรียน ดร.เสนีย์ สุวรรณดี 
 

ด้วย ข้าพเจ้านางสาว จารุวรรณ เป็งมล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ระหว่างด าเนินการวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์การ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอนาคต” โดยมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล เป็นอาจารย์ ท่ีปรึกษา  ได้เล็งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อการศึกษาวิจัย  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการวิจัยดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอสัมภาษณ์ในหัวข้อ
ดังกล่าวข้างต้น ตามวันเวลาท่ีท่านสะดวก 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นางสาว จารุวรรณ เป็งมล) 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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