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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society)น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ( Social 
Responsibility) โดยเฉพาะองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม(Social Movement) และ
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สินค้าและบริการสาธารณะ (Public Goods) ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็
ตามน้ัน ยิ่งต้องมีความตระหนักถึงผลกระทบจากการด าเนินการต่างๆ ของตนเองอย่างยิ่ง ดังน้ัน 
องค์กรของรัฐซึ่งมีภารกิจที่มีบทบาทโดยตรงในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ (Public Policy 
Process) และการขับเคลื่อนสังคม ตลอดจนต้องบริหารจัดการ สินค้าและบริการสาธารณะ (Public Goods) 
ต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
เพราะหลักความรับผิดชอบต่อสังคมกลายเป็นสิ่งที่สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับคาดหวังว่า
ทุกองค์กร และทุกคนในองค์กรน้ันๆ ต้องมี โดยไม่จ ากัดเฉพาะที่เป็นองค์กรเอกชน (Corporate) 
หรือในหน่วยราชการในปัจจุบันข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Government Sector) จึงถูก
คาดหวังให้มีการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณธรรมต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงาน 
และต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งถ้ามีคุณลักษณะดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็น CSR (Corporate Social 
Responsibility) ในระบบราชการ หรือแม้แต่ความคาดหวังในบทบาทของภาครัฐต่อภาคธุรกิจใน
การ “ส่งเสริม” ให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างเต็มที่ หรือ
“สนับสนุน” ต่อภาคธุรกิจในการด าเนินงานทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ หรือแม้แต่การท าหน้าที่สร้างการรับรู้ (Awareness) และ
มาตรการจูงใจ (Incentive) ให้ภาคธุรกิจที่มีจิตส านึกรับผิดชอบได้พัฒนากิจกรรม CSR ที่อ านวย
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ภาครัฐจะต้อง “สอดส่อง” การด าเนินงานของธุรกิจ
ให้ เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้กิจกรรมของภาค
ธุรกิจไปก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (สถาบันไทยพัฒน์, 2556) ทั้งน้ีทั้งน้ัน
ด้วยภารกิจของหน่วยงานราชการมีขึ้นมาก็เพื่อให้เกิดความผาสุก สงบ มั่นคง มั่งคั่ง อยู่ดีกินดีของ
ประชาชนผู้เสียภาษีให้กับรัฐซึ่งย่อมถือได้ว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานราชการ
ทุกหน่วยงาน และทุกระดับ ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าแท้จริงแล้ว CSR เป็นภารกิจหลักของภาครัฐ หรือ
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน หลายปีที่ผ่านมาในหน่วยงานราชการไทยจะเริ่มปรากฏค าว่า CSR 
ในการบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) บ้าง หรือในเรื่องบริหารจัดการ
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ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) บ้าง แต่ในปัจจุบัน CSR ก าลังถูกจัดให้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality 
Award ) ส่วนราชการอาจจะต้องถูกน า CSR มาเป็นตัวช้ีวัดภาคบังคับในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.  , 2551) 
 จากแนวคิดหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เน้นการด าเนินกิจกรรมองค์กร
ธุรกิจที่ต้องด าเนินกิจกรรมในด้านสาธารณะประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมอย่างสมดุล โดยไม่กระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร แต่กลับยังสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
บุคลากรขององค์กรธุรกิจให้ตระหนักถึงการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อีก
ทั้งในมุมมอง (Perspective) ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรยังเป็นการมุ่งให้องค์กรด าเนิน
ตามกฎหมายและจารีตของสังคมด้วย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าเป็นแนวคิดที่สามารถน าม าประยุกต์ใช้
ส าหรับการจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์การจัดการ (Management Strategic) ของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้คนหลายฝ่าย ดังเช่น กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐบาลในก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเร่งด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ โดยตั้งแต่ พ.ศ  2539 เป็นต้นมากองทุนฯ ได้จัดสรรเงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาไปแล้วจนถึงปีการศึกษา 2554 
ทั้งสิ้นกว่า 3 แสนล้านบาท มีผู้กู้ยืมทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่และศึกษาจบไปแล้วกว่า 3.7 ล้านราย 
(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 2554) โดยหากพิจารณาจากแนวความคิดพื้นฐานของการจัดตั้ง
แล้ว กยศ.  ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหน่ึง แต่จาก
ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าการด าเนินงานของ กยศ.  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และยังส่งผล
เสียต่อตัวองค์กร และสังคมอย่างไม่ได้ตั้งใจ 
 ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าทางเอกสารและพบว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี สมัย
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ กยศ.  ต่อมาในวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2539 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัย
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.  2491และเริ่มให้นักเรียน/นักศึกษากู้ยืมได้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2539 โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการก่อตั้ง
เพื่อให้นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา เพื่อให้ผู้ขาดแคลนทุน
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ทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ
หรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี 
 โดยในการให้กู้ยืมแรกๆ มีวัตถุประสงค์เพียง เพื่อสนับสนุนและเร่งด าเนินการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ดังน้ันเพื่อสนองตอบความจ าเป็นดังกล่าวจึงสมควรเร่งรัดพัฒนาการศึกษา โดยการหาทาง 
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนได้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี 
อันจะมีส่วนส าคัญในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
 ต่อมารัฐบาลในสมัย พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ในพ.ศ.  2547 มีการ
ทบทวนการจัดสรรและปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมให้มีประสิทธิภาพ 
โดยให้ยุบกองทุน กยศ.และปรับเปลี่ยนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไปเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืม
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) (Income Contingent Loan : ICL) และเตรียมจะใช้งบประมาณด้าน
การศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเปลี่ยนบทบาทฝ่ายรัฐจากการเป็นผู้ลงมือจัด
การศึกษา (Provider of Educational Services) มาเป็นผู้สนับสนุน (Promoter) ผู้ก ากับดูแล 
(Regulator) และผู้ก าหนดนโยบาย (Policymaker) และลดการสนับสนุนแบบ Supply Side 
(สถานศึกษา) มาเป็นแบบ Demand Side (ผู้เรียน) มากขึ้น และใช้หลักความเท่าเทียมกันทั้ง
สถานศึกษารัฐ และเอกชน แต่แล้ว กรอ.ได้ถูกระงับหลังจากเริ่มโครงการได้เพียงปีเดียว จากรัฐบาล
ช่ัวคราวชุดใหม่เมื่อปลายปี พ.ศ.  2549 หลังมีการ รัฐประหารโดยพลเอก สนธิ บุญรัตกลิน ซึ่งได้
กลับมาใช้กองทุน กยศ.แบบเดิม และแม้ว่าปีหลังจากน้ันพรรคการเมืองที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร จะกลับมามีอ านาจในการปกครองอีกครั้ง โดยจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ แต่สภาพกองทุน กรอ. 
ก็ยังไม่ได้ถูกหยิบมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนเดิม กระทั่งในปัจจุบันในปีการศึกษา 2555 รัฐบาลยังให้มี
กองทุน กรอ.และกองทุน กยศ.  ด าเนินการอยู่ควบคู่ไปด้วยกันภายใต้ส านักงานเดียวคือส านักงาน 
กยศ. เดิม 
 จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนฯ 
คือการหาทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคมด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีความเสมอภาคทาง
การศึกษา ปัจจุบันก าหนดให้ผู้จะขอกู้ยืมครอบครัวต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท
ต่อปี (ปรับเมื่อปี พ.ศ. 2541 จากเดิม  รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี)  ส าหรับ
ภาพรวมนโยบายด้านการศึกษาของไทยที่ผ่ านมาในอดีตรัฐบาลได้ให้งบประมาณผ่าน
สถาบันการศึกษา เมื่อนักศึกษาไปเรียนจะเป็นการจ่ายต่ ากว่าต้นทุนจริง เพราะว่ารัฐอุดหนุนอยู่ แต่
เป็นการอุดหนุนผ่านสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งเน้นการจัดสรรเงิน
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ระบบอุปทาน (Supply Side) เมื่อมี กยศ.  (ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจนถึงสภาพในปัจจุบัน) ระบบที่
ปฏิบัติอยู่จึงเป็นการผสมผสานระหว่างอุปสงค์ (Demand Side) กับอุปทาน (Supply Side) คือให้
นักศึกษาที่กู้ยืมได้มีโอกาสเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาที่ตัวเองต้องการ ซึ่งจะมีผลดีในการเพิ่ม
การสภาวะการณ์แข่งขันให้กับสถาบันการศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดี และอีกส่วน
หน่ึงรัฐยังคงอุดหนุนงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษา 
 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน กยศ.  พบข้อมูลว่ามีภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
การศึกษาไทยมากขึ้นโดยจัดตั้งขึ้นมาใหม่ สถิติในช่วงระหว่างปี พ.ศ.  2522-2546 ได้มีการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นใหม่อีก 47 แห่ง แยกเป็นการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหม่ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 16 แห่ง และจัดตั้งในส่วนภูมิภาคจ านวน 31 แห่ง (สุภัทร จ าปาทองม 
2553) ด้านสถาบันระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันมีเอกชนจัดตั้งขึ้นมาเป็นจ านวนมากในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งจากสถิติเหล่าน้ีบอกได้ว่าระบบการศึกษาไทยเพิ่มจ านวนผู้เข้าสู่การศึกษาได้
ปริมาณมากขึ้น แต่หากว่าในเชิงคุณภาพแล้วกลับพบว่ามีปัญหาตามมาจ านวนมาก และจัดตั้ง
กองทุน กยศ.ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้คนในครอบครัวยากจนจบ
ออกมามีศักยภาพในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ และสังคมแต่อย่างใด 
 จากการสัมมนาระดมความคิดเรื่องการ วิจัยประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา โดย อัจฉรา วัฒนาณรงค์ และ อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์ (2550) เผยผลการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบการรับบุคคลในระบบรับตรงและระบบแอดมิชช่ัน ในปีการศึกษา 2549 ซึ่ง
เป็นปีที่มีข่าวเรื่องปัญหาเรื่องการสอบเกิดขึ้นมากมายซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนใน 
มหาวิทยาลัยของรัฐผ่านระบบแอดมิชช่ัน ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนช้ันกลาง ผู้เรียนใน 
มหาวิทยาลัยเอกชน มาจากครอบครัวเกษตรกร ส่วนระบบรับตรง ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
ข้าราชการโดยผู้ศึกษาได้ค้นคว้าพบว่าการจัดช่วงช้ันทางสังคมของไทย น้ันช้ันกลางธรรมดา 
(Middle) จะประกอบด้วย ข้าราชการช้ันเอก (ซี 5 - ซี 6) พ่อค้า ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ถึงโท (สุพัตรา สุภาพ , 2528 หน้า 34-35) ซึ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่ากองทุนฯ มีปัญหาในเรื่องการ
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มีความเท่าเทียมกันของการได้รับการศึกษาที่ดี  เพราะการจัดอันดับ 200 
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย Asian University Rankings 2010 - top 200 ของ Quacquarelli 
Symonds (QS)  เมื่อปี พ.ศ.  2553 มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพียง 7 แห่ง ติดอันดับ 1 ใน 200 
ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียและทั้งหมดเป็นสถาบันของรัฐบาล (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา,2554) และส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นสอนในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่เมื่อ
จบการศึกษาแล้วมีแนวโน้มที่จะได้งานท าน้อยกว่าสาขาอื่นๆ 
 เมื่อผู้ศึกษาได้พบผลวิจัยความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษากับแนวโน้มของค่าจ้างใน
ประเทศไทย (ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, 2554) ในงานของดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ยังพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2529 
ถึง พ.ศ. 2552 การศึกษาของเด็กในครอบครัวยากจนยังอยู่แค่มัธยมศึกษา และเมื่อดูว่ากลุ่มคนแบบ
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ไหนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น และกลุ่มคนแบบไหนที่ยังมีการศึกษาระดับต่ าอยู่  โดยดูความเช่ือมโยง
เรื่องการศึกษาและรายได้ของพ่อแม่ พบว่า ในครอบครัวที่พ่อแม่การศึกษาสูง เด็กมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับการศึกษาขั้นสูงไปด้วย และเมื่อดูรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนโดยพิจารณาจาก รายได้แท้จริง
เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรือนของผู้จบระดับ ม. 6 (รายได้ 3,600 บาทต่อเดือน) เทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของครัวเรือนของผู้จบในระดับมหาวิทยาลัย (7,000 บาทต่อเดือน) พบว่ามีความแตกต่างกัน
เกือบสองเท่า และที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ าน้ีแทบจะไม่ได้ลดลงเลย ผลการศึกษาช้ีชัดว่าระดับ
การศึกษาของคนจนไปติดอยู่ที่มัธยมไม่สามารถก้าวสู่อุดมศึกษาได้ สาเหตุหลักมาจากเรื่องฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว คุณภาพโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
จ านวนปีการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น (ปัจจุบันมีเรียนฟรี 15 ปี) ก็เทียบไม่ได้กับปีการศึกษาที่มีคุณภาพดี 
 นอกจากน้ี กยศ.  เองได้เคยท าการส ารวจสภาพทั่วไปของผู้กู้ยมืเงินกองทุนฯ โดยส ารวจผู้กู้
ที่มาร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ปี พ.ศ. 2554 พบว่าผู้ที่อยู่
ในโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ซึ่งส าเร็จการศึกษามาอย่างน้อย 4 ปี ยังไม่ได้ท างาน ร้อยละ 23.30 
มีงานท าแล้ว ร้อยละ 76.70 และในส่วนที่ยังไม่ได้ท างานมีสาเหตุ ของการไม่มีงานท า คือ 1) หางาน
ไม่ได้ 2) สาเหตุอื่นๆ ยังหางานที่ถูกใจไม่ได้ ตั้งครรภ์ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 45 
รองลงมาได้แก่ ระดับ ปวส.  ร้อยละ 30 ตามล าดับ (มาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกิน
ก าหนด, 2554) ตลอดจนผลการศึกษาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) 
โดย Adrian Ziderman และคณะ ยังพบว่ากองทุนฯ มีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การ
คัดเลือกความเท่าเทียมกันของการได้รับเงิน และการด ารงอยู่ด้านการเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : 2544 ) ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าเป็นงบประมาณ
จ านวนมากที่กองทุนฯ ได้รับมาจัดสรรให้แก่ผู้กู้ แต่จากการศึกษาข้อมูลหลายๆ ด้าน กลับพบว่า
งบประมาณให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาน้ีไม่สามารถสร้างคุณค่าในทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียนและสังคมโดยรวมตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งของกองทุนทั้ง กยศ.  และ กรอ.  
ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวจึงท าให้กองทุน (ซึ่งหมายถึงผู้บริหารและผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบาย)
จะต้องพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการใหม่ โดยผู้ศึกษาเห็นว่าในการก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานของกองทุน จ าต้องมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนของสังคมโดยรวม มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ครอบคลุมอุปสงค์ (Demand Side) ให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่พึงต้องค านึงถึงตลาดที่จะรองรับหลังจากส าเร็จการศึกษา
เพื่อที่น าทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาที่ด าเนินการจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาของกองทุน ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
ไทย ซึ่งเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 152 วันที่ 14 ธันวาคม 2554) จะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลยหากขาดบุคลากรที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมเพยีงพอ ทั้งน้ีกองทุน เป็นองค์กร
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ที่สั มพั นธ์กั บหน่วย งานในระดั บนโ ยบาย ได้ แก่  คณะรั ฐมนตรี  ก ร ะทรวงการคลั ง 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานตลอดจนหน่วยงานระดับกระทรวงเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ใน
ฐานะที่ท าหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามบทบาทของแต่ละกระทรวง 
โดยกองทุน จะท าหน้าที่น ายุทธศาสตร์เหล่าน้ันของแต่ละกระทรวงมาด าเนินการพิจารณาจัดสรร
ทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแต่ ละกระทรวง อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มียุทธศาสตร์ “การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้เป็นพลังของประเทศ” (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) กองทุน ซึ่ง
ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษาครอบคลุมในทุกสาขา จึงต้องพิจารณาจัดสรรทุนให้เหมาะสม
เพียงพอต่อความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจะส่งผลถึงผลลัพธ์
บั้นปลาย (Ultimate Outcome) ของการพัฒนาประเทศได้ตามทิศทางของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นต้น ซึ่งการพิจารณาจัดสรรทุนโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุน
อย่างรอบด้าน ทั้ง ในวงระยะใกล้ และระยะไกลแล้วย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพประชากรของ
ไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขยายผลต่อไปในการพัฒนาประเทศ 

นอกจากน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่กองทุนพึงต้องให้ความส าคัญไม่เฉพาะเพียงแต่
นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ ยังมีผู้ปกครองของผู้กู้ยืม เจ้าของสถานประกอบการที่จะเป็นที่รองรับ
หลังจากผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา อีกทั้งประชาชนและองค์กรภายในชุมชนท้องถิ่นที่ เป็นแหล่ง
สะท้อนผลการจัดสรรเงินทุนของกองทุนในฐานะผู้ที่ได้รับผลลัพธ์จากการที่มีบัณฑิตจบการศึกษา
คืนกลับไปสู่สังคม ดังน้ันมิติในการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของกองทุนจะต้องมีตระหนักต่อ
การจัดสรรเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งระบบอย่างเป็นองค์รวม (Holistic) ของระบบการศึกษา
ทั้งระบบอย่างสมดุล อีกทั้งผลกระทบที่จะเกิดแก่สังคมโดยรวมจากการจัดสรรเงินให้กู้ยืมเงินของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่ากองทุนฯ ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ตระหนักต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
สัมพันธ์กับองค์กรทุกระดับ และต่อสังคมอย่างชัดเจน และด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลกระทบให้การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ที่ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุนฯ ตั้งแต่แรกเริ่ม อีกทั้ง
ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้กู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายการค้าง
ช าระหน้ี และปัญหาการว่างงานของบัณฑิต เป็นต้น นอกจากน้ีการจัดสรรทุนยังไม่มียุทธศาสตร์ที่
ค านึงถึงการอยู่รอดและความยั่งยืนของสังคม (Social Sustainable) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Social Responsibility) อีกทั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะต้องด าเนินงานอยู่ภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษาของรัฐบาลในยุคหลังปีพ.ศ.  2549 เป็นต้นมา ที่อุดหนุนการเรียนฟรีท าให้ประชาชนเข้าสู่
ระบบการศึกษามากขึ้น จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน กองทุนมีภาระงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น  โดยต้องก ากับดูแลการด าเนินงาน  2  กองทุน คือ กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกติดกับ
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รายได้ในอนาคต (กองทุน กรอ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กองทุน กยศ.) และอาจต้องมี
กองทุนเงินให้เปล่าส าหรับผู้ยากจนอีก นอกจากน้ียังต้องบริหารการเงินเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) จึงท าให้กองทุนจ าเป็นต้องปรับตัวและมีแผนงานที่สามารถ
รองรับสภาวการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปแล้วผู้ศึกษาเห็นว่าการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการของกองทุนที่มี CSR เช่ือได้
ว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม
โดยรวม และกองทุนจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการจัดสรรเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
คาดหวังทางสังคม (Social Expectation) ผู้ศึกษาเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีเป็นแนวคิดการ
จัดการแบบสมัยใหม่ที่ด าเนินการเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
แต่ละองค์กร และย่อมส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการด ารงอยู่ได้ในสังคมขององค์กร และรัฐบาล ซึ่ง
หากได้ใช้กรณีศึกษาจากกองทุน ไปปรับใช้กับทุกๆ หน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐที่มีกลยุทธ์
ความรับผิดต่อสังคมจะสามารถขับเคลื่อนสังคมไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 
 



8 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
2. เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการ

บริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ควรใช้เครื่องมือใด หรือวิธีการแบบใด เป็นกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการบริหารการจัดการองค์การ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่เน้นการพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ด้านผลการด าเนินงาน เน่ืองจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงขอสิ้นสุดการศึกษาข้อมูลทางสถิติ ซึ่งได้แก่ จ านวนผู้กู้ยืม จ านวนเงินให้
กู้ยืม เพียง  ปี พ.ศ. 2554 (ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2554) โดยการศึกษาวิจัยครั้งน้ีครอบคลุมการด าเนินงาน  
3  กองทุน  คือ  กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กองทุน กรอ.)  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  (กองทุน กยศ.)  และกองทุนเงินให้เปล่า แต่ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา
และมีข้อมูลที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเช่น กลยุทธ์องค์กร กิจกรรมขององค์กรที่ท าการศึกษา จะใช้
ข้อมูลล่าสุดถึงระยะเวลาวิเคราะห์สรุปข้อมูล (พ.ศ.2556) 

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. ) ในเรื่องการ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังแผนบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพือ่
การศึกษา ปีงบประมาณ 2554-2556 เฉพาะที่เกี่ยวข้อง ตามพันธกิจของ กยศ. มิติที่ 4: ด้านการ
พัฒนาองค์การ, ยุทธศาสตร์ที่ 4: มุ่งสู่การเป็นองค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง, กลยุทธ์ที่ 4.3 การ
สร้างวัฒนธรรมองค์การ ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย  

ด้านประชากร ท าการศึกษากับกลุ่มผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับงาน CSR ภาครัฐ 
ภาคเอกชน โดยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้ทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 2. ได้เสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ส าหรับกับการ
บริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางให้แก่บุคลากร องค์กร หรือผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ในองค์กรภาครัฐอื่นๆ  
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย   

 
 

CSR (Corporate Social  
Responsibility) ของ กยศ. 

มิติที่ 4: ด้านการพัฒนาองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: มุ่งสู่การเป็น
องค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การ มีความรับผิดชอบตอ่
สังคม และมีความพร้อมในการ
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 

ศึกษาจากเอกสาร
และวิเคราะห์
เอกสาร  
(Documentary 
Research)จาก
ข้อมูลทุติ
ภูมิ (Secondary 
Data)  

สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In 
depth – 
Interview)  
(Primary 
Data)   
 

ปัญหาเร่ืองคุณภาพการศกึษา 

ปัญหาดา้นงบประมาณ 

ปัญหาหนีท้ี่ค้างช าระเกนิก าหนด 

ปัญหาเร่ืองความเสมอภาคในการเข้าถึง
ระบบการศึกษาของ นร./นศ. 

 

การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์  
(Strategic 
Analysis)   
 

การวเิคราะห์สถานการณ ์ 
(SWOT Analysis) 
1. Strengths (S): จุดแข็ง จุดเด่น ของ
องค์กร 
2. Weaknesses (W): จุดอ่อน ข้อ
เสียเปรยีบขององค์กร 
3. Opportunities (O):  โอกาสในการ
ด าเนินงาน 
4. Threats (T): อุปสรรคที่อาจเปน็
ปัจจยัที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน 

Systems Approach 
การวเิคราะห์เชิงระบบ 

วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis,  
วิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้าง (Structure 
Feature), อธิบาย
ปรากฏการณ์ 
(Interpret)  เพื่อ
น าไปสู่การเรียบเรียง
ระบบข้อมูลใหม่อีก
คร้ัง (Organize the 
Data) และสรุปข้อ
ค้นพบ (Conclusions)   

กลยุทธ์การ
รับผิดชอบต่อสังคม
ของกองทุนให้กู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษา 

(กยศ.)  
Strategic CSR 
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นิยำมศัพท์ 
 “กองทุน” หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 “กยศ.”  หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 “กรอ.”  หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กองทุนเพื่อการศึกษา 
 “กองทุน ICL” หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กองทุนเพื่อ
การศึกษา หรือ Income Contingent Loan  
 “กองทุนเงินให้เปล่า” หมายถึง กองทุนที่รัฐให้ค่าครองชีพระหว่างการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่ยากจนโดยไม่ต้องใช้คืน ซึ่งบริหารโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ซึ่งด าเนินการ
ในช่วงปีการศึกษา 2549-2550 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 “คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หน่ึง” หมายถึง ผู้ก ากับดูแลการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดควบคุม หรือก ากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในสังกัด ควบคุม หรือก ากับ
ดูแลของกระทรวง หรือส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 “คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง” หมายถึง ผู้ก ากับดูแลการให้กู้ยืมเงินแก่ นักเรียนหรือ
นักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดควบคุมหรือก ากับดูแลของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  “ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม” หมายถึง บุคคลที่คณะกรรมการท าสัญญาจ้างให้ท า
หน้าที่ บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 ซึ่งในปัจจุบันคือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายถึง ผู้บริหารของสถานศึกษาที่ได้รั บมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
 “สถานศึกษา”   หมายถึง โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือ
โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่มีกฎหมายตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 “ผู้กู้ยืมเงิน”   หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 “ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่” หมายถึง นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน หรือเป็น
ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและได้ช าระหน้ีคืนเสร็จสิ้นแล้ว 
 “ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า” หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืม
เงินกองทุนมาก่อนไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม 
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 “ค่าเล่าเรียน” หมายถึงค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ือง
กับการศึกษา จ่ายตามภาคหรือปีการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ โดยจ่ายเข้าบัญชีของ
สถาบันการศึกษาน้ัน  
 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา” หมายถึง หนังสือ ต ารา อุปกรณ์ประกอบการเรียน
นอกเหนือจาก ค่าเล่าเรียน ซึ่งจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน 
 “ค่าใช้ จ่ายที่ จ า เป็นในการครอง ชีพระหว่างการ เรี ยน ” หมายถึง  ค่ าที่พักของ
สถาบันการศึกษา ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก ค่าที่พักของ
สถาบันการศึกษา ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถาบันการศึกษา โดยจะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้
กู้ยืมเงิน 

นิยำมเชิงปฏิบัติกำร 
ความรับผิดชอบต่อสังคม "Corporate Social Responsibility (CSR)" หมายถึง การด าเนิน

กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้
และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้
อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ในการศึกษาน้ีองค์กรที่กล่าวถึงคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

กระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคม "CSR in-process" หรือ“Auto CSR” หมายถึง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนหลักขององค์กร หรือการแสดงออกอย่างมองเห็นได้ในทุก
ส่วนของกระบวนการท างานหลักขององค์กร (Core Business Process) ว่าผลผลิตขององค์กร มุ่ง
สร้างประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลัก โดยในการศึกษาน้ีองค์กรที่กล่าวถึงคือ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา  หรือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นโดยแบบอัตโนมัติ (Automatically) ทั้งจาก
พิจารณาจากการตัดสินใจ (Decision)  หรือการท างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ใน
กระบวนการ 

การบูรณาการแนวคิดการจัดการ "TS Integrated Strategy" หมายถึง กลยุทธ์การบริหาร
จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บูรณาการแนวคิดการจัดการอย่างสมดุล ที่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้จริง โดยมาจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งระบบ 

“มิติที่ 4: ด้านการพัฒนาองค์กร” หมายถงึ ยุทธศาสตร์การด าเนินการของ กยศ. ซึง่มี
ทั้งหมด 4 มิติ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
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มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกล

ยุทธ์  
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 
“คุณภาพการศึกษา” หมายถึง  การด าเนินงานการการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันการศึกษา/การจัดการศึกษาของแต่ละ
สถาบันการศึกษา ซึ่งในการศึกษาน้ี จะหมายถึง  ความคาดหวังในการได้ความรู้  ความสามารถ  
ประสบการณ์เพื่อน าไปใช้ในการหางานท า  (Employment) ของนักเรียน นักศึกษา เป็นหลัก 

“งบประมาณ” หมายถึง งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ซึ่งในการศึกษาน้ี จะหมายถึงเงิน
งบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เกิดจากแผนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี โดย
ในงบประมาณแต่ละปีปกติมีระยะเวลา 1 ปี จะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของปีไปจนถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป ซึ่งส านักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท างบประมาณแผ่นดิน
และน าเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติ งบประมาณ
ประจ าปีเพื่อใช้บังคับต่อไป 
 “หน้ีที่ค้างช าระ” หมายถึง ยอดเงินค้างช าระหน้ีตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน จาก นักเรียน  
นักศึกษาที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนไม่ว่าอยู่ระหว่างการศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาแล้ว  

“ความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของ นักเรียน นักศึกษา” หมายถึง โอกาส
ได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน (Equality) ซึ่งในการศึกษาน้ี จะหมายถึง  ความเท่าเทียมของ
นักเรียน นักศึกษา สัญชาติไทยทุกคนในการได้รับสิทธิด้านการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาในประเทศไทย 

“จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร :Strengths (S)” หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายใน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ เป็นบวก  ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในที่กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาท าได้ดี  
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“จุดอ่อน:Weaknesses (W)” หมายถึง ข้อเสียเปรียบของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ซึ่งเป็นสถานการณ์ภายในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เป็นลบและด้อยความสามารถ  หรือ
หมายถึง การด าเนินงานภายในที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาท าได้ไม่ดี  

“โอกาส:  Opportunities (O)” หมายถึง โอกาสในการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออ านวยให้การท างานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

“อุปสรรค:Threats (T) ” หมายถึง อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินงาน ปัจจัย
และสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 “การวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Approach)”  หมายถึง การวิเคราะห์นโยบายกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยในการศึกษาน้ี ใช้การวิเคราะห์เฉพาะกรอบการวิเคราะห์ที่เป็น ระบบ
การเมือง (Political  System)  เป็นเครื่องมือหน่ึงในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ว่าอาจเกิดขึ้นได้
อย่างไร  
 
 


