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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในอนาคต” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและน าเสนอว่าควรน ากลยุทธ์การ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการกยศ.ในอนาคต 

กยศ. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ปัจจุบันให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วกว่า 3.7 ล้านราย 
และใช้งบประมาณแผ่นดินไปกว่า 3 แสนล้านบาท แต่นับว่ายังไม่บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เจาะลึก            
(In-Depth Interview) โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและ CSR เป็นหน่วยวิเคราะห์ เพื่อน าม
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แบบอุปนัย (Analytic Induction) 

จากผลศึกษา กยศ. ควรน าแนวคิด CSR มาใช้ในการบริหารจัดการมากกว่าเดิม และควรอยู่
ในกระบวนการท างานหลักขององค์กร เป็น“CSR in-process" โดยปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับ 
หรือกฎหมาย และควรมีกลยุทธ์ด้าน CSR ที่เป็นที่ยอมรับเป็นเครื่องมือ อาทิ นโยบายการก ากับดูแล
องค์กรอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Good governance)  มาตรฐาน ISO 26000   

การก าหนดให้ CSR เป็นยุทธศาสตร์หลักของ กยศ. เช่ือได้ว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อ นักเรียน 
นักศึกษา และสังคมโดยรวม ท าให้กยศ.ประสบความส าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมทาง
การศึกษา และขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 This thesis, “Management Strategies Toward Social Responsibility (CSR) of Student 
Loan Fund (SLF) For Future Education”, is to study and propose that CSR should be embedded 
in strategic management of the SLF in the future.  

The SLF, established to address educational inequality for low-income families’ students, 
has been managing loan schemes for over 3.7 million students and using government expenditure 
of over 300 Billion Baht but could not yet achieve the vision.  

The researcher draws upon Documentary Research and In-Depth Interviews with 
specialists in education and CSR as units of analysis for 1) Content Analysis, and 2) Analytic 
Induction.  

Based on results, the SLF should utilize CSR principle more and build it into core 
process as “CSR in-process” by adjusting rules, regulations, related laws and making work 
process transparent and fair. It should consist of well-accepted CSR strategies as tools e.g. 
policies in good governance, human rights, fair operation practice, and anti-corruption. Any 
adjustments should be in line with these aspects, ISO 26000, and others e.g. OECD Global 
Impact. This includes good service-minded for customers i.e. borrowers, their guardians, schools, 
and banks. Moreover, there should be a joint policy in social development on driving educational 
activities and improving quality of life as “CSR after-process” on top.  
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The designation of CSR for the SLF is believed to create good cause to students, 
communities, and society. The SLF will then succeed in providing educational equality and be a 
driving force for sustainable society.     
 


