
บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

  

การศึกษา “กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาในอนาคต ”  มีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการใช้กลยุทธ์
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 2. เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาด้วย 2 วิธี ดังน้ี 

1.  การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูล      
ทุติยภูมิ  (Secondary Information) งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ  และในประเทศไทย 
แหล่งข้อมูลคือ เอกสารเผยแพร่ของสถาบัน เช่น รายงานประจ าปี โครงการด าเนินงานทั้งที่เป็น
เอกสารตีพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
แบบสื่อใหม่ (New media) ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web : WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็น
ต้น 

2. การศึกษาข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In depth – Interview) โดยมีหน่วย
การวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานกองทุนฯ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการจัดการศึกษา  และผู้ เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งวิเคราะห์ตามประเภท
หน่วยงานที่สังกัด การวิเคราะห์จากตารางวิเคราะห์ความน่าเช่ือเถือ/ความน่าจะเป็นและผลกระทบจาก
ตามกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯมากไปหาน้อย เพื่อความมั่นใจว่าได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกองทุนฯ จ านวน 9 คน 
(รายละเอียดในบทที่ 3)  

2.2 การสุ่มสัมภาษณ์ ผู้ปกครองผู้กู้ยืมและผู้กู้ยืม จ านวน 10 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ที่อาศัยอยู่ใน ภาคเหนือ ภาคอีกสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และกทม. กระจายภาคละ 2 คน  
(ผู้ปกครอง 1 คน ผู้กู้ยืม 1 คน) 

2.3 น ามาวิเคราะห์ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม และการปฏิบัติงานจริงในส านักงาน
กองทุนฯ สถานศึกษา ตลอดจนการสอบถามข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ โดยตรง และน าไป
วิเคราะห์ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ 2) การวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ดังน้ี  
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4.1  การเชื่อมโยงความรับผิดชอบร่วมทางสังคมกับการบริหารงานของกองทุนฯ  และจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะพบว่าปัญหา
ของกองทุนฯ น้ัน จะมีปัญหาหลักอยู่  4 ประเด็น ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ตามกรอบ
แนวความคิด คือ  1.ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา 2.ปัญหาด้านงบประมาณ 3.ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระ
เกินก าหนด 4. ปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของ นักเรียน/นักศึกษา ซึ่ง
หากน า 4 ปัญหาน้ี ไปเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบต่อสังคมระดับสากล ขององค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้น าทางความคิด ทั่วโลก ซึ่งได้ส่งเสริมและผลักดันขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม 
จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  6 หน่วยงานสากล ได้แก่ 

1. สัญญาโลก หรือ Global Compact จากสหประชาชาติ 
2. รายงานโลกแบบสร้างสรรค์ หรือ Global Reporting Initiative – GRI  จากหน่วยงาน   

ซีรีส์ (Ceres) 
3. มาตราการการรับผิดชอบสังคมต่อนานาชาติ หรือ Social Accountability International 

จากองค์กรอิสระ สหรัฐอเมริกา 
4. มาตรฐาน ISO 26000 จากองค์กรมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ 
5. แนวทาง CSR จากตลาดหลักทรัพย์ไทย (SEC) 
6. กฏระเบียบความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา หรือหน่วยงาน OECD 
โดยสรุปขอบเขตและองค์ประกอบ CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหน่วยงาน

สากลต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันไป ดังน้ี (พัฒนาและปรับปรุงจากการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนา 
CSR ในประเทศไทย  และบทบาทอาส าสมัค ร  ขอ งส านัก งานโครงก ารพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ  ประจ าประเทศไทย (United Nations Development Program: UNDP) โดย เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปารีณา ประยุกต์วงศ์
และ แมท โอเซ็น,2552) 
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ตารางที่ 5 สรุปขอบเขตและองค์ประกอบ CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหน่วยงานสากล 
 

ของเขต/องค์ประกอบ UNGE GRI SAI ISO SEC OEDC 
1.ธรรมาภิบาล      

2.สิ่งแวดล้อม      

3.วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นว
ตกรรม 

     

4.การคุ้มครองผู้บริโภค      

5.ความยุติธรรม      

6.สิทธิมนุษยชน      

7.มาตรฐานแรงงาน      

8.ชุมชน/สังคม      

9.ต่อต้านคอรับชั่น      

10.ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ง
เศรษฐกิจ 

     

 

จากขอบเขตและองค์ประกอบ CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหน่วยงาน
สากลต่างๆ จะพบว่าปัญหาการบริหารงานของ กยศ. สามารถเทียบเคียงและเช่ือมโยงได้กับขอบเขต
และองค์ประกอบ CSRในประเด็น ที่ 1,4,5,6,8,9,10 ข้างต้น และเรียบเรียงใหม่ ดังน้ี 

ประเด็น ที่ 1 หลักธรรมาภิบาล (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ) น้ันประกอบด้วย 6 หลักการคือ 1.หลักคุณธรรม 2. หลัก
นิติธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า 
เช่ือมโยงกับปัญหาของกองทุนฯ เรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของ นักเรียน/
นักศึกษา ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา และปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด กล่าวคือ ด้วยที่ผ่านมา
กองทุนฯ ไม่มีมาตรการ หรือ ระเบียบข้อบังคับทีส่ามารถคัดเลือกคนยากจนให้สามารถเข้าสู่ระบบ
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังที่ปรากฎข้อมูลการศึกษา
ของเด็กในครอบครัวยากจนยังอยู่แค่มัธยมศึกษา และไม่สามารถก้าวสู่อุดมศึกษาได้ เป็นต้น (ตามที่
กล่าวไว้ในบทที่ 1) แต่กลับมีผู้ที่ไม่ยากจนจริงได้เข้ากู้ยืมแทน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าขัดหลักธรรมาภิ
บาลทั้งในแง่คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังเกิด กรณี สถานศึกษา
ใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ ในการกระท าผิดทุจริตต่อเงินกู้ยืมนักศึกษา (รายละเอียดในด้านกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับ CSR) หรือการที่สถานศึกษามุ่งจะหาประโยชน์จากเงินกู้ยืม โดยน าเงินกู้ กยศ.มาท า
การตลาดโดยการโฆษณาชวนเช่ือชักจูงให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาต่อในสถาศึกษา โดยไม่



115 

ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกจากน้ีข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้
กู้ยืมมากที่สุด พบว่ามีเพียง 2 แห่งที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และทั้งหมดเป็น
มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนในสายสังศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่เมื่ อจบการศึกษาแล้วมีแนวโน้มที่จะได้
งานท าน้อยกว่าสาขาอื่นๆ  (ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 หน้า 66) ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อปัญหาหน้ีที่ค้าง
ช าระเกินก าหนดตามมา 

ประเด็น ที่ 2 การคุ้มครองผู้บริโภค ขอบเขตและองค์ประกอบ CSR ของมาตรฐาน และ
กรอบความคิด ของหน่วยงานสากล เป็นประเด็นที่เช่ือมโยงกับ ปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการ
เข้าถึงระบบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาเน่ืองจาก นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นลูกค้า หรือผู้บริโภค 
สินค้าและบริการสาธารณะ (Public Goods) ซึ่งในที่น้ีคือการศึกษาน่ันเอง 

ประเด็น ที่ 3 ความยุติธรรม ผู้ศึกษาเห็นว่าการที่หน่วยงานของรัฐ เช่นกองทุน กยศ.          
ไม่สามารถด าเนินการให้คนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเสมอภาคคือการขาดความยุติธรรม
เช่นเดียวกัน 

ประเด็น ที่ 4 สิทธิมนุษยชน เช่ือมโยงกับปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด ซึ่งกองทุนฯ 
ต้องพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากในปัจจุบันกองทุนฯ ต้องด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืม
เป็นจ านวนมาก ปีละไม่ต่ ากว่า 90,000 ราย (ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2) และส่วนใหญ่เริ่มท าสัญญา
ก่อนอายุ 18 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4) ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนในขณะเริ่มท าสัญญากู้ยืมเงิน 

ประเด็น ที่ 5 ต่อต้านคอรับช่ัน เช่ือมโยงกับปัญหาของกองทุนฯ เรื่องปัญหาคุณภาพ
การศึกษา และปัญหางบประมาณจากกรณี ปัญหาการหาประโยชน์จากเงินกู้ กยศ. ของสถานศึกษา 
และการทุจริต (รายละเอียดในด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ CSR)  ประกอบกับงบประมาณ ส าหรับ
โครงการกองทุน กยศ. มีมากว่า 3 แสนล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 หน้า 2) เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดินจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องให้กองทุนฯ มีมาตรการที่จะป้องกันการ
กระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรชอบทั้งส าหรับสถานศึกษา และบุคคลากรของกองทุนฯ 
เองด้วย 

ประเด็น ที่ 6  ชุมชน/สังคม เช่ือมโยงกับปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด  และปัญหา
งบประมาณจากวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องและการมีผลกระทบกับกองทุนฯ ในแต่ละระดับสังคม จะ
เห็นได้ว่าทุกคนในประเทศได้ประโยชน์จากกองทุนฯ ทั้งในระดับสังคมใกล้ คือ ผู้กู้ได้รับการศึกษา
ที่สูงขึ้น ผู้ปกครองที่ได้ลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าใช้สอยเกี่ยวกับการศึกษาส าหรับบุตร 
ธนาคารที่ได้รับค่าบริการในการโอน ฝาก ถอน เงินกู้ สถานศึกษาได้รายได้ที่สูงขึ้นจากจ านวน
นักเรียน นักศึกษาที่มากขึ้น และในสังคมไกล คือ บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ในระบบเศรษฐกิจต่างก็
ได้รับประโยชน์จากการได้แรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะ ความรู้ความสามรถมากขึ้น และในที่สุด
ประเทศชาติจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและมีรายได้เพิ่มขึ้น 
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ประเด็น ที่ 7  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ เช่ือมโยงกับเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษา และ
ปัญหางบประมาณ หากกองทุนฯ สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะสามารถเป็นส่วน
หน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภาครัฐจะได้ประโยชน์ เช่น ได้เงินเข้า
ประเทศผ่านระบบภาษี  และภาคส่วนอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจก็จะได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจ
ที่มีการเจริญเติบโต อีกทั้ง ซึ่งเช่ือมโยงกับปัญหาด้านหน้ีที่ค้างเกินก าหนด ที่เกี่ยวเน่ืองจากประเด็น
ที่  6 ด้วย หากปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนดลดลง ภาระในการใช้งบประมาณแผ่นดินของ
กองทุนฯ แต่ละปีก็จะลดลงไปด้วย ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 25 การเช่ือมโยงปัญหาการบริหารงานของกองทุนฯ กับขอบเขตและองค์ประกอบ CSR  
 

4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
4.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์

ที่มีอยู่เดิมของกองทุนฯ  
การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรากฏว่าพบยุทธศาสตร์การท างาน ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนา
องค์การ ที่กล่าวไว้ดังน้ี (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ,2556) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาบุคลากร 
 4.1.1 มีแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 
 4.1.2 มีการฝึกอบรม/ดูงานตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน 

ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา 

ปัญหาด้านงบประมาณ 

ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด 

ปัญหาเรื่องความเสมอภาคใน
การเข้าถึงระบบการศึกษาของ 
นร./นศ. 

ธรรมาภิบาล 

การคุ้มครองผู้บริโภค 

ความยุติธรรม 

ชุมชน/สังคม 

สิทธิมนุษยชน 

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

ต่อต้านคอรับช่ัน 
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4.2 บริหารงานบุคคล 
 4.2.1 สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ เพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งตามความจ าเป็น 
 4.2.2 วิเคราะห์แผนอัตราก าลัง 5 ปี 
 4.2.3 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การ 
 4.3.1 ให้พนักงานท างานเป็นทีม 
 4.3.2 ให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
4.4 สื่อสารภายในองค์การ 
 4.4.1 สื่อสารในระดับผู้บริหาร 
 4.4.2 สื่อสารในระดับพนักงาน 
 

 จากกลยุทธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบดังน้ี  
การศึกษาจากเอกสารและวิเคราะห์เอกสาร พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ 

ในข้อ 4.1 และ 4.2  คือโครงสร้างการท างานของกองทุนฯ แบ่งเป็น 12 ฝ่าย มีเจ้าหน้าที่ 174 คน จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโท 13 คน ระดับปริญญาตรี และต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 159 คน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อมูล ณ 
เดือนพฤษภาคม 2557 และจากรายงานประจ าปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปี  พ.ศ.
2554)โดยทั้งหมดน้ีท าหน้าที่บริหารจัดการ ให้การบริการกับผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด ทั้งที่ก าลังเป็น
นักเรียนนักศึกษา และที่จบการศึกษาแล้ว จ านวน 3,974,032 คน 
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ตารางที่ 6  จ านวนพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2557 
 

ล าดับ ฝ่าย จ านวนคน ร้อยละ (%) 

1 ผู้บริหารกองทุนฯ 3 2 

2 ฝ่ายกฏหมาย 9 5 

3 ฝ่ายการเงินและบัญชี 20 11 

4 ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ 15 9 

5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 19 11 
6 ฝ่ายติดตามเงินคงค้างในสถานศึกษา 5 3 
7 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 7 
8 ฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืม 16 9 
9 ฝ่ายบริหารหน้ี 31 18 

10 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 7 4 

11 ฝ่ายอ านวยการและพัสดุ 17 10 

12 ส านักผู้จัดการ 11 6 

13 อนุบัญชีจ่ายที่ 1 5 3 

14 อนุบัญชีจ่ายที่ 2 3 2 

 
จ านวนพนักงาน  174 100 

 

ที่มา : รายงานประจ าปีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(2554) 
 

มีงบประมาณการบริหารกองทุนฯ รวม 731,900,398.02 บาท เป็นงบประมาณส าหรับ
ฝึกอบรม 7,872,682.39  บาท (รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ส าหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554)  
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ภาพประกอบที ่26  แสดงจ านวนพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ที่มา : รายงานประจ าปีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(2554) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่27 โครงสร้างการท างานของกองทุนฯ  
ที่มา : กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(2556) 
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ยุทธศาสตร์ กองทุนฯ  ข้อ 4.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การ 
 การให้พนักงานท างานเป็นทีม  และการให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ศึกษา

พบกิจกรรมการด า เ นินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ  CSRของกยศ .  ดั ง น้ี 
(http://www.studentloan.or.th/about.php) 

1) กิจกรรมท าประโยชน์กับสังคม  อาทิ 
กิจกรรม 14 ปี กยศ. บวกพลังอาสา ปลูกป่า รักษ์โลก 
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัด

กิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เน่ืองในโอกาสวันสถาปนากองทุนฯ ครบรอบปีที่ 14 ภายใต้แนวคิด “14 
ปี กยศ.บวกพลังอาสา ปลูกป่า รักษ์โลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงความสามัคคีของผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ 
โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้ง ยังได้
ร่วมท ากิจกรรมท านุบ ารุงศาสนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัด
สมุทรสงคราม อีกด้วย 

2) กิจกรรม 16 ปี กยศ. 
รายละเอียด :  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในโอกาสวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา ครบรอบปีที่ 16 ผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เพื่อสังคม(CSR) "16 ปี กยศ. เพื่อช้าง สร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า" ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี 

กิจกรรมบริจาคโลหิต 
รายละเอียด :  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัด

กิจกรรมบริจาคโลหิตจ านวน 860,000 ซีซี เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล  เ น่ืองในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนักเรียน นักศึกษา
กองทุนฯ กว่า 3,000 คน ร่วมกิจกรรมแสดงพลังตอบแทนคุณแผ่นดินและสังคม  

3) กิจกรรมประเภทให้รางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ 
 กิจกรรมประกวด "สิ่งประดิษฐ์.. สู่นวัตกรรม"  
รายละเอียด : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดการประกวดาการประดิษฐ์คิดค้น

ผลงานใหม่ๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชาติไทยให้เข็มแข็งต่อไป  กิจกรรม
ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รางวัลจะ
เป็นทุนการศึกษารวมมูลค่า 300,000 บาทในรอบตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องน าเสนอผลงาน
แสดงในการจัดงานวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครบรอบปีที่ 12 ซึ่งก าหนดจัดงาน
ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

http://www.studentloan.or.th/about.php
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4) กิจกรรม กยศ. ร่วมเชิดชูครูเจ้าฟ้า 
 รายละเอียด : เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการครูดีเด่น "รางวัลครูเ จ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์" ประจ าปี 2557 (รุ่นที่ 6) ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 
กองทุนได้สนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูดีเด่นท่านละ 10,000 
บาท เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแด่คุณครูดีเด่นทุกท่านที่มุ่งมั่น เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติสืบไป โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยองคมนตรีได้กล่าวตอนหน่ึงว่า
อยากให้ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 9 ท่านน้อมน าแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ข้อ ไปใช้ 
ดังน้ี 

 1. ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 
 2. ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพื่อน ไม่ควรแข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่

เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า 
 3. ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 
5) กิจกรรมประเภท การบรรยายให้ความรู้ อาทิ 
 กิจกรรมโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การ

มหาชน)  รายละเอียด : จัดท าหลักสูตรการอบรม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดท า 

“หลักสูตรบทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา”ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน -2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญและ
ตระหนักถึงบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดีสามารถบ่ม
เพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการช าระหน้ีคืนซึ่งในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาเป็นการอบรมเชิงกิจกรรม(Activity-Based Training) เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 สัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนฯ" 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัด
สัมมนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ” 
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ณ 
ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ช้ัน 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม 
จริยธรรมของสถานศึกษาในการด าเนินงานกองทุน”  ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดีจากสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 70 แห่ง 
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6) กิจกรรมหางานให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่จบการศึกษาแล้ว 
 รายละเอียด : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมปัจจุบันและที่จบการศึกษาแล้ว ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมท างานกับ
บริษัทฯ ทั้งลักษณะงานประจ า (Full Time) และงานไม่เต็มเวลา (Part Time) ผู้กู้ยืมเงินกองทุน ที่
สนใจสมัครเข้าท างานในวันดังกล่าว จะได้รับการสัมภาษณ์งาน ทันที จนถึงเซ็นสัญญาจ้างงาน ใน
กรณีที่ผ่านหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ของบริษัทฯ ครบถ้วนก าหนดการวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 
2557 ณ บิ๊กซีหัวหมาก ช้ัน 5 ถนนรามค าแหงวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ลานหน้าห้าง
เซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ 

7) กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษาแล้ว 
 อาทิ กิจกรรม “โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
 รายละเอียด : บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

จัดท า “โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะที่ 2” เพื่อเป็นการกระตุ้นและและ
สร้างจิตส านึกที่ดีในการช าระหน้ีคืนกองทุนฯ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ที่ค้างช าระตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2542 – 2556 ซึ่งจะต้องช าระหน้ีให้เป็นปัจจุบัน หรือ PAY OFF  

8) กิจกรรม “กยศ. พี่ช่วยน้อง” 
รายละเอียด :กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ได้จัดงานใหญ่แห่งปี  “กยศ. พี่ช่วย

น้อง” วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556  
โครงการ"กยศ.พี่ช่วยน้อง" และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องบางกอกคอนเวนช่ัน
เซ็นเตอร์ A1 ช้ัน 22 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน   มีนาย
จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ประธานกรรมการกองทุน)   ดร.
ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมเปิดงาน โดยมีผู้บริหารและ
บุคลากรจาก 24 หน่วยงานภาคีเครือข่าย และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งน้ี 

โดยกิจกรรมน้ีจะในการช่วยสร้างวินัยและจิตส านึกที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อภาระการ
กู้ยืม และเพื่อแสดงถึงพัฒนาการจัดการกองทุน กยศ. ในมิติใหม่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งการฝึกงาน
ระหว่างเรียนและการจ้างงานหลังส าเร็จการศึกษา (ในงานมีการร่วมรับฟังการสนทนาประสาศิษย์
เก่าผู้กู้ยืม และรับชมมินิคอนเสิร์ต) 

9) โครงการพาน้องเยี่ยมพี่ (Home Visit) 
รายละเอียด : ในปี พ.ศ. 2551 มีนักเรียนนักศึกษากองทุนฯ ที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1,333 

ราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านรุ่นพี่ที่ค้างช าระหน้ีใน 10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครสวรรค์ 
พะเยา เชียงใหม่ พัทลุง สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สระบุรี กาญจนบุรี และขอนแก่น สามารถเข้าถึงผู้กู้ยืม
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ที่ค้างช าระและผู้ปกครอง จ านวน 22,063 ราย ในปี พ.ศ. 2552 นักเรียนนักศึกษากองทุนฯ ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ จ านวน 651 ราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านรุ่นพี่ที่ค้างช าระหน้ีใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
มหาสารคาม สุโขทัย ชุมพร ราชบุรี และระยอง สามารถเข้าถึงผู้กู้ยืมที่ค้างช าระและผู้ปกครอง 
จ านวน 7,331 ราย และในปีพ.ศ. 2553  มีนักเรียนนักศึกษากองทุนฯ ที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 434 
ราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านรุ่นพี่ที่ค้างช าระหน้ีใน 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่และอุดรธานี โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองทุนฯ ได้ปรับแนวทางวิธีการการจัดท ากิจกรรมเยี่ยมเยียนบ้านรุ่นพี่ 
โดยให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมในแต่ละจังหวัดรวมกลุ่มกันจัดท าโครงการเสนอมาให้กองทุนฯ 
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ และข้อมูลในการลงพื้นที่สามารถเข้าถึงผู้กู้ยืมที่ค้างช าระและ
ผู้ปกครอง จ านวน 2,698 ราย 

10) กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น  
รายละเอียด : ผู้บริหารและพนักงานกองทุน ร่วมกิจกรรม "เดิน ว่ิง ปั่น ต้านโกง" จัดโดย

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา บริเวณ
ท้องสนามหลวง 

กองทุนและองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมกัน
ปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้กู้ยืมมีความรับผิดชอบในการช าระเงินคืนกองทุน เน่ืองจากการช าระ เงิน
คืนกองทุน เป็นการแสดงความรับผิดชอบ ความมีวินัยทางการเงินขั้นพื้นฐานส าหรับเยาวชนผู้กู้ยืม
ที่ต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ และเป็นการส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องได้เรียนต่อ  
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ภาพประกอบที ่28  ตัวอย่างภาพจากกิจกรรม CSR ของกองทุน กยศ. 

 
4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมของกองทุนฯ  
ผู้ศึกษาพบว่าปัจจุบันจ านวนผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด ทั้งที่ก าลังเป็นนักเรียนนักศึกษา และที่จบ

การศึกษาแล้ว ซึ่งกองทุนฯ ต้องบริหารจัดการมีจ านวน 3,974,032 คน จึงคิดเป็นสัดส่วน พนักงาน
กองทุนฯ 1 คน ต่อลูกค้า(ผู้กู้ยืมเงิน)  22,839 คน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เสี่ยงว่ากองทุนฯ จะไม่
สามารถให้บริการผู้กู้ยืมได้ทั่วถึง โดยผู้ศึกษาได้สืบค้นจากข้อมูล บนสารสนเทศแบบสื่อใหม่ (New 
media) ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : 
WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line Service) แล้วพบว่านอกจากข่าว
ประชาสัมพันธ์งานของกองทุนฯ บนเว็บไซต์ www.studentloan.or.th  แล้วผู้ศึกษาไม่พบข้อมูลที่
เป็นเชิงบวกเลย และตรงกันข้ามยังพบข้อมูลการวิพากษ์ วิจารณ์ จากนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ที่
มีความคิดเห็นเชิงลบ ในประเด็นด้านการด าเนินงานของกองทุนฯ ในการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งยัง
แสดงให้เห็นถึงการไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรในกลยุทธ์ของ กยศ.ข้อ 4.4 สื่อสารภายในองค์การ 
อีกด้วย ดังตัวอย่างดังต่อไปน้ี (เน่ืองจากเป็นการคัดลอกข้อความมาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจมี
ข้อความการเขียนที่รุนแรง หรือใช้ภาษาที่ผิดหลักไวยากรณ์) 
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“เบอร์โทร เพื่อสอบถามข้อมูลของกองทุนนะ  มีไว้ท าอะไร  โทรไปกี่ครั้งก็ไม่มีคนรับสาย
เลย  จะสอบถามอะไรโทรไปก็ไม่มีคนรับสาย   เช้า สาย บ่าย เย็น  ไม่มีคนท างานเหรอ  หรือว่า
ข้าราชการท างานกันอย่างน้ีเหรอ  ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่  สักแต่ว่าท าไปวันวัน  แล้วจะเรียกร้องให้
คนอื่นรับผิดชอบอะไรล่ะ” (http://www.lawyerthai.com,2549) 

“ดิฉันเป็นคนหน่ึงที่กู้เงินเรียน คือเมื่อเดือน มิถุนายน ดิฉันได้รับจดหมายให้ไปไกล่เกลี่ย
หน้ี กยศ. แต่ติดที่ว่าต้องไปไกล่เกลี่ยที่ตจว. ดิฉันไม่สะดวกที่จะไป และปัญหาอีกอย่างหน่ึงนะค่ะ 
ดิฉันไม่มีญาติที่น่ัน พ่อแม่ก็เสียแล้ว ไม่รู้จะมอบฉันทะให้ใครไปศาลแทน ก็เลยโทรมาติดต่อทาง 
กยศ. ดูพนักงาน กยศ.เค้าก็แนะน าบอกว่าถ้าไปไม่ได้ก็ให้จ่ายยอดทึ่ค้างยอดหน้ีอยู่ที่ 27,000 แล้วหน้ี
ฉันก็จะเป็นลูกหน้ีปรกติ แล้วพนักงานเค้าก็ถามต่อว่าคุณสะดวกที่จะจ่ายไหมดิฉันก็ไม่มีเงินเลย 
บอกไปว่าไม่สะดวกที่จะจ่าย แล้วสายก็หลุดไป (เพราะเงินในโทรศัพท์หมด การรอสายกว่าจะได้
คุณรอนานพอควร  )แล้วก็ น่ัง นึก ว่าจะเอา เงินไหนไปเ คลียร์ห น้ีให้ เ ป็นปรกติ ” ( http:// 
blogspot.com/,2553) 

“เงินกู้กยศ. ยอด 7 หมื่น จ่ายเดือนละ 1000 มา 13 เดือนแล้ว แต่ยอดไม่ลดเลยแม้แต่บาท
เดียว! ถาม: จะต้องไปติดต่อใครส าหรับเรื่องน้ี จะไปทีเดียวเลย เพราะปกติแล้วไม่ค่อยมีเวลาว่าง 
ต้องติดต่อ กยศ. หรือ ธ.กรุงไทย ? เวบ e-student อะไรเน่ีย ของธนาคารกรุงไทย ไร้ประโยชน์มากๆ 
เช็คได้แค่ยอดเงินตั้งต้น แต่ไม่มียอดที่เราช าระไปทั้งหมด และไม่ยอมหักเงินที่เราช าระออกจากเงิน
ต้น เข้าไปดูในเวบแล้วเสียก าลังใจมาก และไม่อยากจะช าระหน้ีอีกต่อไป เพราะรู้สึกว่า ช าระไปกับ
อากาศไม่สามารถตรวจสอบได้ใครเป็นคนรับผิดชอบเงิน กยศ. และหากมีปัญหาต้องติดต่อใคร?” 
(http://pantip.com/topic/31072790,2556) 

ส าหรับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรน้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการบริหาร
กองทุนฯ จ านวน 731,900,398.02 บาท มีงบประมาณส าหรับฝึกอบรม 7,872,682.39  บาท คิดเป็น
เพียง ร้อยละ 1.075 ในประเด็นกิจกรรมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR 
ของ กยศ. เน้นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีกลุ่มหน่วยงานรัฐ
จ านวนไม่น้อยที่ด าเนินการในแบบเดียวกับกองทุนฯ คือ เน้นไปที่กิจกรรมของพนักงาน อาทิ การ
ปลูกป่า การอาสาสมัครท าดี การให้พนักงานไปช่วยเหลือสังคม (เช่น กรณีกิจกรรมบริจาคเลือดของ 
กยศ.)  กิจกรรมเหล่าน้ีอาจถือเป็นส่วนหน่ึงของ CSR แม้กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ปฏิบัติ แต่องค์กร
ริเริ่มที่จะด าเนินการ  แต่ผลที่ได้ชัดที่สุดกลับเป็นที่ประจักษ์ในด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(พิจารณาจากการด าเนินการแล้วน ามาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์กรในหมวด CSR) ที่ผ่านมา
องค์กรต่างๆ  มักจะเป็นกลุ่มที่เน้นกิจกรรมเหล่าน้ี เน่ืองจากไม่ซับซ้อนและด าเนินการง่ายที่สุด  แต่
การตีความ CSR ในลักษณะดังต่อไปน้ีไม่ได้โยงไปให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 
และภารกิจหลัก หรือลูกค้าหลักขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเบี่ยงตีความ  CSR หรืออาจ
กล่าวได้ว่าไม่ได้เป็น CSR ที่แท้จริง 

http://namkengsai.blogspot.com/
http://namkengsai.blogspot.com/
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4.2.3 การอภิปรายผลประเด็นกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมของ กยศ. 
ผู้ศึกษาเห็นว่าประเด็นการพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ ในการฝึกอบรม/ดูงานซึ่งเป็นการ

พัฒนาบุคลากรอาจมีจ านวนน้อยตามความจ ากัดของงบประมาณซึ่งเป็นส่วนของการบริหารงาน
ภายในองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ี แต่จ านวนพนักงานที่น้อยกว่าจ านวนลูกค้า
อย่างมากเป็นสัดส่วน (1 : 22,839 คน) น้ันเป็นอัตราส่วนที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการและการ
ดูแลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ หรือตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งท าให้พบปัญหาข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการติดต่อรับบริการจากลูกค้า (ผู้กู้ยืม) ซึ่งการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหลักการหน่ึง
ที่ส าคัญในการด าเนินการตามกรอบ CSR ที่องค์กรใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) องค์กร
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลในการใช้สินค้าและบริการอย่างเหมาะสม  ทั้งยัง
ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งน้ี นักเรียน นักศึกษา 
ถือว่ามีสถานะ 2 สถานะ ส าหรับกองทุนฯ  ประการแรก นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน คือลูกค้า ตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) คือ การให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา
ที่ยากจน เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การศึกษา และค่าครองชีพในระหว่างศึกษา ประการที่สอง นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืม คือ
ผลผลิตของ กองทุนฯ ที่ต้องส่งออกสู่สังคมเช่นเดียวกัน เพราะวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดตั้ง
กองทุนฯ อีกประการหน่ึงน้ันคือการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยกองทุนฯ(กยศ.) มี
ความมุ่งหวังว่าผู้กู้จะศึกษาเล่าเรียนได้ส าเร็จตามหลักสูตร เป็นแรงงานคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจิตส านึกในการช าระเงินคืนหลังจากส าเร็จ
การศึกษา เพื่อน ามาเป็นทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเรียนต่อไป การคุ้มครองผู้บริโภค 
ขอบเขตและองค์ประกอบ CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหน่วยงานสากล จึงเป็น
ประเด็นที่ เช่ือมโยงกับ ปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา เน่ืองจาก นักเรียน นักศึกษา ถือเป็นลูกค้า หรือผู้บริโภคสินค้าและบริการสาธารณะ 
(Public Goods) (ทางตรง) น่ันเอง  และประชาชนในสังคมในประเทศไทย ต่างก็เป็นลูกค้าในการรับ
ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกมาสู่สังคม และระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

ด้านกฏหมายที่เก่ียวข้องกับ CSR 
ด้านการด าเนินการด้านกฎหมาย 
กองทุนฯ มีประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรมกองทุน (ประกาศใช้ ณ 29 พ.ศ. กันยายน 

2553) และคู่มือจรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาและพนักงาน กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ประกาศใช้ ณ 29 กันยายน 2553)  
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ด้านการด าเนินคดีทางกฏหมายกับสถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน 
กรณีสถานศึกษาด าเนินการผิดกฏหมาย :  การด าเนินการที่มีความร้ายแรงและมีข่าวอกไป

เป็นวงกว้างมากที่สุด ได้แก่ กรณี  กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ด าเนินการสอบสวน
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวม 32 แห่ง 

รายละเอียด : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ด าเนินการสอบสวนวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยรวม 32 แห่ง ส่อทุจริตใช้รายช่ือนักศึกษาที่พ้นสถานะการเป็นศึกษาแล้วเบิกเงินค่าเล่า
เรียนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2550 
โดย กยศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา 101 รายและท าหนังสือติดตามไปยังสถานศึกษาทั้ง 32 
แห่ง  จากการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีที่มีการร้องเรียนทั้งหมด เป็นยอดเงินโอน 5,289,375 บาท 
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนในช่วง 3 ภาคเรียนระหว่างปีพ.ศ. 2549 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีพ.ศ. 2550 ซึ่งภายหลัง
มีการตรวจสอบไป มีสถานศึกษา 17 แห่งได้ส่งเงินคืนให้กองทุนฯ เพื่อชดใช้หน้ีแทนนักศึกษาแล้ว 
70 ราย เป็นจ านวนเงิน 3,265,850 บาท ยังต้องติดตามคืนอีกราว 2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
นักศึกษาลาออกหลังจากได้มาสมัครเป็นนักศึกษา 

กรณีผู้กู้ยืมไม่ปฏบัติตามสัญญา :  ตรวจสอบพบจาก โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ปีพ.ศ. 2554  (เอกสารกองทุนฯ มาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้าง
ช าระเกินก าหนด ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา deferred debt  (DD.),2554) 

รายละเอียด : ผลการฟ้องร้องด าเนินคดี 
ปัจจุบันกองทุนฯ แบ่งผู้ค้างช าระตามปีที่ครบก าหนดช าระ คือหน้ีค้างช าระหน้ี 1 - 4 ปี   ถือ

ว่าเป็นหน้ีที่ยังผ่อนปรน หน้ีค้างช าระเกินกว่า 4 เป็นหน้ีที่สงสัยจะสูญและมีมาตรการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี และฟ้องคดีตามล าดับ และผู้เสียชีวิต ถือเป็นหน้ีสูญ  โดย
ตามสถิติมีการฟ้องร้องด าเนินคดี (จ านวนผู้ถูกบอกเลิกสัญญา) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ี  

ปี พ.ศ. 2549 ฟ้องร้องด าเนินคดี 51,976 ราย   
ปี พ.ศ. 2550 ฟ้องร้องด าเนินคดี 93,688 ราย  
ปี พ.ศ. 2551 ฟ้องร้องด าเนินคดี 140,459 ราย 
ปี พ.ศ. 2552 ฟ้องร้องด าเนินคดี 148,613ราย   
ปี พ.ศ. 2553ฟ้องร้องด าเนินคดี 161,739 
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กราฟแสดงจ านวนผูถู้กบอกเลิกสัญญา ผูม้าไกล่เกล่ีย ผูถู้กฟ้องร้องคดี
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ผู้มาไกล่เกล่ีย

ผู้ถูกฟ้องร้องคดี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่29  กราฟแสดงจ านวนผู้กู้ถกูบอกเลิกสญัญา ผู้มาไกลเ่กลี่ย ผู้ถกูฟอ้งร้องคด ี
ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (2554) (เอกสารมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระ  
         เกินก าหนด ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา deferred debt) 
 

ตารางที่ 7 ผลการฟ้องร้องด าเนินคดี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2553  (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ,2554)      
                 (เอกสารมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
                   การศึกษา deferred debt) 

ปีงบประมาณ 2549 2550 2551 2552 2553 

จ านวนผู้ถูกบอกเลิกสัญญา 51,976 93,688 140,459 148,613 161,739 

ผู้มาไกล่เกล่ีย  (ราย) 1,206 4,083 12,515 30,187 32,508 

ทุนทรัพย์ผู้มาไกล่เกล่ีย 
(ล้านบาท) 

76 477 1,032 3,142 4,869 

ผลการช าระหน้ี 
หลังไกล่เกล่ีย(ราย) 

6
48 

3,947 7,778 22,442 32,332 

จ านวนฟ้องร้อง (ราย) 41,639 68,758 105,597 88,809 90,480 
ทุนทรัพย์คดี 
(ล้านบาท) 

2,220.45 4,317.61 8,408.26 7,470.89 8,770.04 

ผลการช าระหน้ีหลังฟ้อง 
(ราย) 

38,300 66,292 101,718 88,114 
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 ซึ่งกองทุนฯ เคยได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้กู้ยืมกรณีจะท าการบังคับคดีในอนาคตว่า
สามารถกระท าได้อย่างไร โดยวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Cost/Benefit/Analysis) เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการบังคับคดี (ค่าใช้จ่ายในการสืบทรัพย์บังคับคดีประมาณ 5,000 -
7,000 บาท/คดี ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาลอีกประมาณ 2,000 บาท/คดี) โดยหลีกเลี่ยงการพิจารณา
ประโยชน์เชิงสังคม (Social Benefits) ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ แต่มุ่งเน้นศึกษาประโยชน์ทาง
การเงินโดยหาค่าเงิน NPV (net present value) เป็นตัววัดส าคัญ (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
,2553) ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ค้างช าระหน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มที่พอจะมีศักยภาพในการใช้คืนหน้ี (ควรบังคับคดี) มีร้อยละ 17.35  
2. กลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้คืนหน้ีต่ า มีร้อยละ 6.02  
3. กลุ่มขาดศักยภาพในการใช้คืนหน้ีอย่างสิ้นเชิง มีร้อยละ 76.63  
นอกจากน้ีจากข้อมูล บนสารสนเทศแบบสื่อใหม่ (New media) ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิง
พาณิชย์ (Commercial on-line Service) ยังพบข้อมูลการวิพากษ์ วิจารณ์ จากนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืม
เงิน ที่มีความคิดเห็นเชิงลบ ในประเด็นด้านกฏหมายกับกองทุนฯ เข้าใจผิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงจน
ไม่สามารถช าระคืนได้ และยังได้รับการสื่อสารจากกองทุนฯ ที่ผิดพลาดคือท าให้ผู้กู้ยืมเกิดการ
เข้าใจผิดว่ากองทุนฯ อาจยกหน้ี หรือไม่ท าโทษผู้ผิดนัดช าระหน้ี หรือกล่าวได้ว่าผู้กู้ยืมจงใจในการ
ผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากคิดว่ารัฐบาลไม่จริงจังในการติดตามหน้ี แต่อย่างไรก็ตามข้อความที่
คัดลอกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้กู้ยืมหลายคนยังไม่ประสงค์จะช าระหน้ีเน่ืองจากมีภาระหลังเรียน
จบ หรือมีรายได้น้อย จึงเลือกไปผ่อนช าระเงินกับหน้ีสินอื่นก่อนเน่ืองจากคิดว่ารัฐบาลไม่จริงจังใน
การติดตามหน้ี   ซึ่งยังแสดงให้เห็นถึงการไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรในกลยุทธ์ของ กยศ.ข้อ 4.4 
สื่อสารภายในองค์การ อีกด้วย ดังตัวอย่าง   ดังต่อไปน้ี (เน่ืองจากเป็นการคัดลอกข้อความมาจาก
เอกสารกองทุนฯ มาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา deferred debt  (DD.),2554 ซึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจมีข้อความการ
เขียนที่รุนแรง หรือใช้ภาษาที่ผิดหลักไวยากรณ์) 

 “เงินกู้ กยศ. ไม่ได้เข้าเครดิตบูโรครับ ผมพิสูจน์มาแล้วเพราะผมยังไม่ได้จ่าย กยศ. ซักงวด
แต่แต่เรียนจบปี 46 (รอศาลบังคับคดีจึงจะจ่าย 55555) ผมยังท าบัตรAeon First choice หรือ Easy 
buy และผ่อนรถได้”  

“โห แย่สุด ๆ ยังงี้ก็ไม่ต้องท าอะไรกันแล้วน่ังกินดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็รวยแล้ว 
ตอนแรกก็ดีอยู่หรอกพอรัฐบาลเปลี่ยนไปอะไร ๆ ก็แย่ลงเนอะ เฮ้อ ประเทศชาติ” 

“คิดดูแล้วว่าแย่สุด ๆ จากที่ได้อ่านหลาย ๆ ปัญหาและหลายเว็ปแล้ว น่ีเราก็ได้รับหนังสือ
ให้ไปไกล่เกลี่ยเหมือนกัน จะท าไงดีช่วยบอกหน่อย รู้สึกว่าอ่านจากประสบการณ์คนที่ไปไกล่เกลี่ย
แล้วไม่เห็นมีใครว่าดีสักคน รู้สึกรัฐบาลมีแต่ทับถมนะ” 
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“ก็ไม่ต้องไป ไม่เห็นจะท าอะไร ส่งแต่จดหมาย ถ้าไปมีปัญหา ไม่ไปดีกว่า” 
 “เงินมาเรียน จบมาได้เงินเดือนน้อย ๆ ท างานอยู่ เก็บเงินจะใช้หน้ีเขา ผู้ใหญ่พวกแก่แล้ว

แก่เลย ให้ทนายมันมาประมูลเพื่อฟ้องคดีกับเด็กที่กู้เงินเรียน ไม่เข้าใจว่าการประมูลเพื่อมาฟ้องคดี
กับเด็ก เด็กเป็นสิ่งของพูดกันไม่รู้เรื่องหรือยังไง ทีพวกเองกินกันท าเป็นไร้เรื่องราชการไทยด้อย
ความสามารถมากเลยหรือ ถึงต้องเปิดประมูลให้ทนายมาขูดรีดกับเด็กที่ไม่มีจะกินอยู่แล้วทุกวันน้ี” 

 

แนวทางการก ากับและก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนดของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (เอกสารกองทุนฯ มาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา deferred debt  (DD.), 2554) 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อก ากับและก าหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมี สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ เป็น
ประธาน และมีองค์ประกอบคณะกรรมการอีก 7 คน ประกอบด้วย 

1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (นางแน่งน้อย   พัวพัฒนกุล)  อนุกรรมการ 
3.  ผู้แทนส านักงบประมาณ  
 (นางศรีพา  ปานกุล) อนุกรรมการ 
4.  ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
 (นางอังคนา  ประยูรสิน) อนุกรรมการ  
5.  ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อนุกรรมการ 
6.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 (นายเสริมเกียรติ   ทัศนสุวรรณ)  อนุกรรมการเลขานุการ 
7.  นางสาวสกุลรัตน์   ตาละโสภณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา  
 (นางสาวจารุวรรณ เป็งมล) ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้อนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 
1)  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุหน้ีค้างช าระเกินก าหนด 
2)  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และก าหนดมาตรการในการ

ควบคุมหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) 
3)  ปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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คณะอนุกรรมการเพื่อก ากับและก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกิน
ก าหนดของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   Deferred Debt  (DD) ที่ได้รับการแต่งตั้งในข้างต้นได้
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุหน้ีค้างช าระเกินก าหนด และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีค้างช าระ และ
ก าหนดมาตรการในการควบคุมหน้ี (DD) และได้พบสาเหตุ และข้อมูลที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดหน้ีค้าง
ช าระมีหลายประการ  อาทิเช่น  

1. การให้กู้ยืมในระดับการศึกษา สถาบันหรือสาขาวิชาที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ี ดังจะเห็นจากข้อมูลผู้ค้างช าระหน้ีส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 
สายสังคมศาสตร์ และจบจากสถาบันการศึกษาของเอกชน  ส่วนในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาเป็นผู้
ศึกษามัธยมศึกษาสายสามัญจะค้างช าระหน้ีสูงกว่าในกลุ่มอาชีวะหรือสายอาชีพ  

2. การขาดจิตส านึกของผู้กู้ยืม ดังจะเห็นจากข้อมูลผู้ที่จงใจค้างช าระหน้ี ข้อมูลผู้มีรายได้ 
หรือมีงานท าแต่ยังค้างช าระหน้ียังมีอยู่จ านวนมาก 

3. อัตราการว่างงานของผู้กู้ยืมเงินโดยผลการส ารวจสภาพทั่วไปของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  
โดยส ารวจผู้กู้ที่มาร่วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ปีพ.ศ. 2554 ซึ่ง
ส าเร็จการศึกษามาอย่างน้อย 4 ปี ยังไม่ได้ท างาน ร้อยละ 23.30   

4. การประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง โดยพบว่าผู้กู้ยืม หรือผู้ค้ าประกันซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปกครองน้ันยังไม่เข้าใจในรายละเอียดสาระส าคัญการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ  

5. การขาดมาตรการในช่วงการค้างช าระหน้ี 1-4 ปีแรก โดยการปล่อยให้ค้างช าระหน้ีไป
นานๆ ท าให้ยอดหน้ี ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นปัญหาต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีในปีหลังๆ   

6. ความคุ้มทุนในฟ้องร้องด าเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องผู้กู้ที่มียอดหน้ีต่ ากว่า 7,000 
บาท หรือการบังคับคดีหลังจากศาลมีค าพิพากษา หรือค าสั่งแล้ว 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ในประเด็นเกี่ยวกับผลการช าระหน้ีที่ได้จากการวิจัย
เอกสาร (Document Research) พบว่า  

1. ระยะเวลาในการปลอดหน้ี 2 ปี  จากผลการวิจัยพบว่าระยะเวลาที่ทิ้งช่วงท าให้ผู้กู้ยืม
ขาดการติดต่อกับกองทุนฯ ส่งผลให้ข้อมูลที่อยู่ของผู้กู้ยืมแตกต่างไปจากเดิม และไม่ได้กลับไป
ภูมิล าเนาเดิม เมื่อไม่ได้หนังสือแจ้งหน้ีจากกองทุนฯ จึงลืมที่จะไปช าระหน้ี (วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 
และคณะ, 2547)   

2. อัตราดอกเบี้ยในการช าระคืนเงินกู้ยืมร้อยละ 1 เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ าท าให้ผู้กู้ยืมไม่มี   
แรงกระตุ้นในการช าระคืนเงินกู้ยืมและน าเงินไปใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นก่อน  (วิชิต หล่อจีระ
ชุณห์กุล และคณะ, 2547)   

3. การมีงานท ากับสาขาที่เรียน สาขาวิชาที่ผู้กู้ศึกษาจะมีส่วนให้ผู้กู้จะมีงานท า และมา
ช าระเงินกู้ยืม สาขาที่จบแล้วมีสถิติการได้งานท าสูง อาทิในสาขาวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิคและ
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วิชาชีพต่างๆ หากเป็นในสายสังคมศาสตร์จะจบจากมหาวิทยาลัยจ ากัดรับของรัฐ (จรูญศรี มาดิลก
โกวิท,2549)   

4. การมีรายได้ต่ า ที่ส่งผลกระทบกับการช าระเงินคืน รายงานการวิจัย เรื่อง  การศึกษา
ภาวะการมีงานท าหรือมีรายได้ต่ าของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  :  
กรณีศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา รุ่นปี พ. ศ.  2545  พบว่าลักษณะผู้กู้โดยทั่วไปของ
ผู้กู้ยืมที่มีรายได้ต่ ามีดังน้ี (จรูญศรี มาดิลกโกวิท,2549)   

4 . 1  ส่ วน ใหญ่ เ ป็ นหญิ ง  ส ถ านภ าพโส ด  อ า ยุ  2 0 -24  ปี  อ าศั ย อ ยู่  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างมากที่สุด ผู้กู้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ซึ่งมี
สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน อาชีพเกษตรกร การศึกษาระดับประถมศึกษา และมีหน้ีสินครัวเรือน 
100,000 บาท  

4.2  ผู้กู้ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ในสาขาสังคมศาสตร์ วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
มากที่สุด มีคะแนนสะสม 2.50-3.00 ผู้กู้ส่วนใหญ่ท างานเป็นลูกจ้างเอกชนและข้าราชการ มีรายได้ 
6,001 -8,000 บาท และมีรายจ่ายไม่เกิน 4,700 บาท เป็นหน้ีกองทุนไม่เกิน 50,000 บาท  

4.3 ผู้กู้ที่มีงานท า ส่วนใหญ่เป็นโสด เพศชายมีสัดส่วนการมีงานท ามากกว่า  อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคเหนือตอนบน จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยจ ากัดรับของ
รัฐ   สาขาวิชาสังคมศาสตร์มากที่สุด ในวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ผู้กู้ที่จบสาขาวิทยาศาสตร์
จะมีสัดส่วนการมีงานท ามากที่สุด รองลงมาช่างเทคนิคและวิชาชีพต่างๆ คะแนนเฉลี่ย 2.50 -3.00 
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน และข้าราชการ รายได้ 6,000 - 8,000 บาท ผู้กู้ที่มีงาน
ท ามีพี่น้อง 1-2 คน ส่วนใหญ่ เป็นบุตรคนโต มีหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและหน้ีสินครัวเรือน
จ านวนมาก ผู้มีงานท าจะผ่อนช าระหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามากกว่าผู้ไม่มีงานท า  

4.4 ลักษณะผู้กู้ที่ไม่มีงานท า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  สมรสแล้ว มีบุตร
หลายคน คู่สมรส ส่วนใหญ่มีงานท า เป็นพนักงานบริษัท/ห้างร้าน รายได้ระหว่าง 4,701 -10,000 
บาท ผู้กู้ที่ไม่มีงานท าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคใต้ชายแดนและภาคเหนือตอนล่างและตอนบน จบ
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบจากสถาบันการศึกษาเอกชน ส่วนผู้ไม่มีงานท าที่จบ
ปริญญาตรีจะจบจากมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน ในปี 2546 ผู้ไม่มี
งานท าเป็นผู้เรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  ในปีพ.ศ. 2548  ผู้ที่ไม่มีงานท าในระดับ
ปริญญาตรีจะคงเหลือเฉพาะวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ขณะผู้จบวิชานิติศาสตร์ที่ เคยว่างงานกลับ
มีงานท าและมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ผู้ไม่มีงานท าจะมีรายได้น้อยกว่า 4,700 บาท และ 
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 4,700บาทด้วย และมีอาชีพเป็นเกษตรกร  

4.5 ในปีพ.ศ. 2548 พบเพิ่มเติมว่าผู้กู้ที่ไม่มีงานท ามีสาเหตุอันดับแรก ได้แก่ 1) สมัคร
งานแล้วไม่ได้รับการจ้างงาน 2) สาเหตุส่วนตัวอื่นๆ เช่น เป็นทหารเกณฑ์ รอสมัครสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการ และ 3) มีบุตรต้องเลี้ยงดู  ผู้ไม่มีงานท าจะมีพี่น้องหลายคน อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
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นอกจากผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 4,700 บาทแล้ว พบว่าผู้กู้ที่มีผู้ปกครองมีรายได้ 15,000 -20,000 
บาท ผู้กู้ไม่มีงานท าเช่นกัน ผู้กู้มีหน้ีสินครัวเรือนไม่เกิน 50,000 บาท  

4.6 ผู้กู้ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ในปีพ.ศ. 2546 พบว่า  เพศชายมีสัดส่วน
มากกว่า เป็นโสด อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จบสาขาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.51 -4.00 
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มนุษยศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จบจาก
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มีอาชีพค้าขาย ลูกจ้างเอกชน และเป็นข้าราชการ  มี
ผู้ปกครองประกอบอาชีพส่วนตัวและมีรายได้สูงเช่นกัน ผู้จะมีหน้ีสินครัวเรือนจ านวนมาก และ
ผู้ปกครอง 

4.7 ผู้กู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 4,700 บาท  ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีบุตรหลายคน จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. คะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 –2.00   จบจากวิทยาลัยเอกชน 
มหาวิทยาลัยจ ากัดรับของรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ คู่สมรสมีรายได้น้อยกว่า 4,700 บาท 
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 4,700 บาทและมีอาชีพเกษตรกร จากกรณีน้ีจะสังเกตุได้ว่า ผู้ที่มีรายได้
น้อยส่วนมากจะมาจากกลุ่มจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. และเน่ืองจากสภาพ
ครอบครัวที่ยากจน(เกษตรกร) จึงท าให้ต้องออกจากการศึกษาไปหางานท า และสมรส ซึ่งกรณีแบบ
น้ีแม้ผู้กู้เองจะต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการท างานที่ดีซึ่งจะน ามาสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้น 
และเพิ่มความสามรถในการช าระหน้ี ก็ไม่อาจที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อได้ได้เน่ืองจากมีงาน
ประจ า  

 

 4.2.4 การวิเคราะห์ประเด็นด้านกฏหมาย 
จากการวิเคราะห์ผลประเด็นทางกฏหมาย จะพบว่าในประเด็นสถานศึกษาที่ด าเนินการผิด

ระเบียบกองทุนฯ หรือท าการฉ้อโกงเงิน หรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ   เป็นสิ่งที่กองทุนฯ 
ต้องด าเนินการเน่ืองจากเป็นความผิดทางกฏหมายทั้งทางแพ่ง และอาญา ด้วย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่
พึงระวังส าหรับการด าเนินการด้านกฏหมายในการลงโทษสถานศึกษาตามกรอบอ านาจของระเบียบ
กองทุน ได้แก่ การเพิกถอนอ านาจการด าเนินงานสถานศึกษา หรือระงับเงินกู้ยืม น้ันก็คือ ผู้ได้รับ
ผลกระทบหรือนักเรียน นักศึกษา ที่อาจยังศึกษาต่อในสถาบันดังกล่าว อาจจะไม่มีสิทธ์ิกู้ยืมเงินได้ 
เน่ืองจากสถานศึกษาไม่มีอ านาจการด าเนินงานในการคัดเลือกผู้กู้ยืมแล้ว 

ในประเด็นการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินน้ัน มีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการบังคับคดี
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนฯ และควรมีการด าเนินมาตรการอื่นๆ แทน เช่นการไกล่เกลี่ยท าสัญญา
ประนีประนอมยอมความ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันตามกฎหมายในการบังคับคดีน้ันโดยปกติศาลจะระบุ
เงื่อนไขแห่งการบังคับคดีตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   และ
จะก าหนดสภาพแห่งการบังคับคดีเพียงเท่าที่เปิดช่องในการกระท าทางศาล หรือโดยทางเจ้า
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พนักงานบังคับคดี เช่น การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาด การบังคับไล่,รื้อถอน หรืออื่นๆ เช่น การ
ห้ามช่ัวคราว การห้ามท านิติกรรมจ าหน่ายจ่ายโอน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีการที่หน่วยงานของรัฐ 
เช่น กองทุน กยศ. ด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมเป็นจ านวนมาก ปีละไม่ต่ ากว่า 90,000 ราย 
(ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 2) และส่วนใหญ่เริ่มท าสัญญาก่อนอายุ 18 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  ซึ่งถือว่า
เป็นเยาวชนในขณะเริ่มท าสัญญากู้ยืมเงินเช่ือมโยงกับ CSR ประเด็นสิทธิมนุษยชน  หรืออาจกล่าว
ได้ว่ากองทุนฯ ต้องไม่เป็นฝ่ายที่จะเป็นปรปักษ์กับผู้กู้ ซึ่งจะท าให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน ที่มี
ความคิดเห็นเชิงลบกับกองทุนฯ และไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการช าระหน้ีอย่างเต็มใจ ตรงกัน
ข้าม กองทุนฯ ต้องเป็นการจัดให้มีการเข้าถึงการเยียวยา (Access to Remedy) ให้ได้รับการเยียวยา
ผ่านมาตรการด้านการบริหารและกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไก
กระบวนการยุติธรรมให้สามารถเยียวยาผู้กู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบ "Protect, Respect and 
Remedy" ที่สหประชาชาติได้ให้การรับรองไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 (United Nations,2011) 
 

 4.2.5 การอภิปรายผลประเด็นด้านกฏหมาย 
ผู้ศึกษามีความเห็นจากกิจกรรมที่มีผลเชิงประจักษ์ว่าการด าเนินการด้านกฎหมายของ กยศ.

ที่ผ่านมามีภาพเชิงลบมากกว่าผลเชิงบวก เน่ืองจากการด าเนินการทางกฏหมายโดยการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี/กิจกรรมไกล่เกลี่ยหน้ีก่อนฟ้อง  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ สถานศึกษา ผู้กู้ยืม และ
ผู้ปกครองซึ่งจะถูกฟ้องร้องร่วมในฐานะผู้ค้ าประกัน  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการหลังจากการ
ด าเนินงานที่เป็นกระบวนการ (Process) หลักของกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  คือไม่
สามารถให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้จบมามี
งานท าและมีความสามารถในการใช้คืนได้ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลัง คล้ายการแก้ไขเยียวยา ใน
ลักษณะ CSR After Process ที่มักใช้ค าในภาษาไทยว่า "กิจกรรมเพื่อสังคม" ไม่แตกต่างไปจากกรณี
โรงงานที่ปล่อยน้ าเสียลงคู คลอง ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ หรือ บริจาคแก่คนในชุมชนใกล้
โรงงาน ดังน้ัน การบริหารจัดการของกองทุนฯ ควรเป็น“CSR In-Process" หรือ“Auto CSR” ที่
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กรมากกว่าน้ี เพื่อไม่ต้องกลับมาท า
แก้ไขเยียวยา ในลักษณะ CSR After Process อีก โดยควรมีกระบวนการสร้างจิตส านึกทั้งในส่วน
สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้ส านึกในเงินภาษีของประชาชน ไม่กระท าการที่หา
ผลประโยชน์จากเงินกองทุนฯ หรือจัดการศึกษาที่ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (การศึกษาที่ไม่มี
คุณภาพ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษาก็ควรให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีจิตส านึกในการ
ช าระเงินคืนหลังจากส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาเป็นทุนหมุนเวียนให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเรียน
ต่อไปอีกประเด็นที่ส าคัญคือ ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การช าระหน้ี 
ด้วยแม้ กองทุนฯ(กยศ.) ถูกจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางสังคม แต่กองทุนฯ(กยศ.) ได้
จัดตั้งขึ้นตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
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ประจ าปีให้กับกระทรวงการคลัง มาด าเนินการในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน และในปี พ.ศ. 2541 
ดังน้ันกองทุนฯ จึงต้องมีเงินช าระหน้ีมาหมุนเวียนหรือด ารงสถานะทางการเงินได้ด้วยตนเอง          
ผู้ศึกษาพบว่าเงื่อนไขการช าระหน้ีของกองทุนฯ (กยศ.) เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งแต่เดิม
รัฐบาลในยุคก่อตั้งกองทุน กยศ. และนักวิชาการ ต่างเช่ือว่า ดอกเบี้ยของ กยศ.มีลักษณะผ่อนปรน
มาก (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละ 1 ต่อปี) และการช าระคืนเงินต้นยังนานไปถึง 15 ปี ตาม
ระยะเวลาตามโครงสร้างหน้ี  มูลค่าของดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีน้ี จะยิ่งลดค่าลงตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ ท าให้เงินให้กู้ยืมมีลักษณะคล้ายเงินให้เปล่ามากกว่า แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในยุคที่ผ่านมา
ต่างยอมในจุดน้ี เน่ืองจากเช่ือว่าโครงสร้างการช าระหน้ีดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลื อนักเรียน 
นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนอยู่แล้ว  แต่ผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติกลับพบว่าถึงแม้ดอกเบี้ยเงินกู้
เพียงร้อยละ 1 ต่อปี แต่เงินต้นที่ต้องจ่ายคืนเพิ่มขึ้นในลักษณะขั้นบันได คือปีที่ 1 ช าระร้อยละ 1.5  
ปีที่ 2 ช าระร้อยละ 2.5 ปีที่ 3 ช าระร้อยละ 3.0  ปีที่ 4 ช าระร้อยละ 3.5  ปีที่ 5 ช าระร้อยละ 4.0  ปีที่ 6 
ช าระร้อยละ 4.5  ปีที่ 7 ช าระร้อยละ 5.0  ปีที่ 8 ช าระร้อยละ 6.0  ปีที่ 9 ช าระร้อยละ 7.0  ปีที่ 10 
ช าระร้อยละ 8.0  ปีที่ 11 ช าระร้อยละ 9.0  ปีที่ 12 ช าระร้อยละ 10.0  ปีที่ 13 ช าระร้อยละ 11.0  ปีที่ 
14 ช าระร้อยละ 12.0  ปีที่ 15 ช าระร้อยละ 13.0 ยกตัวอย่าง เช่น หากผู้กู้เป็นหน้ี 300,000 บาท เมื่อถึง
ปี 5 ต้องช าระเงินคืน 12,000 บาท  เมื่อถึงปีที่ 10 ต้องช าระเงินคืน 24,000 บาท เมื่อถึงปี 15 ต้อง
ช าระเงินคืน 39,000 บาท (ยังไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และเบี้ยปรับ(หากผิดนัดช าระหน้ี) ร้อย
ละ 18 ต่อปี กลับเป็นภาระที่มากขึ้นส าหรับโครงสร้างรายได้ของแรงงานในประเทศไทย ที่ไม่
เพิ่มขึ้นตามอัตราโครงสร้างหน้ีของ กยศ. พิสูจน์ได้จากเมื่อถึงก าหนดเวลาช าระหน้ีคืน  ผู้กู้ต่างมี
ปัญหาการค้างช าระหน้ี และกองทุนฯ ซึ่งมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจาการไม่สามารถจัดเก็บ
หน้ีได้จึงมีแนวโน้มสูงที่รัฐจ าเป็นต้องให้มีการสนับสนุนงบประมาณต่อไปเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติกองทุนฯ ต้องพิจารณามาตรการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ว่า สามาถด าเนินการได้ทันทีโดยการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ หรือจะเป็น มาตรการเชิงนโยบายที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันที ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขข้อกฎหมายหรือต้องขอความร่วมมือกับ
หน่วยการอื่น ด้วย 

 

4.3 สรุปการอภิปรายผลการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Research) 
จากการอภิปรายผลกลยุทธ์ที่มีอยู่เดิมของ กยศ. และจากด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ CSR ผู้

ศึกษาจึงได้สรุปบริบททั้งหมดของการด าเนินการกองทุนฯ ภายใต้กรอบของความรับผิดชอบของ
สังคม(Corporate Social Responsibility)  ใช้เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบแนวคิดทาง
วิชาการ ทั้งกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration) และนโยบายสาธารณะ
(Public Policy การบริหาร จัดการ(management)  แนวคิดการ จัดการ เ ชิงกลยุทธ์( Strategy 
Management) แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และผสมผสานตัวแบบทฤษฎี
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ระบบของ Easton (1953,pp383-400) โดยวิเคราะห์จากการด าเนินงานในองค์กรและขยายมุมมอง
การศึกษาออกไปบริบทภายนอกที่มีผลกระทบ หรือไปในส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งน้ีเมื่อกองทุนฯ 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในด้านการศึกษาและเป็นสินค้าสาธารณะ 
(Public Goods) ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยทั่วไป ดังน้ันผู้ศึกษาจึงค านึงถึงแนวคิดในการเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษาของไทย และแนวคิดด้านทุนทางสังคม  
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิของประชาชนไทยประกอบด้วย โดยผู้ศึกษามองว่าการก าหนด
นโยบายเป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักร โดยจากกรณีตัวอย่าง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรภาครัฐ กรณีของ กองทุน กยศ. น้ันเริ่มต้นในขั้นตอนแรก ในการรับรู้ของปัญหาสาธารณะที่
เกิดขึ้น และส่งเป็นแรงผลักไปก าหนดการกระท าของรัฐบาล และรัฐบาลจะตอบสนองออกมาในรูป
ของกฎหมาย และ ระบบราชการ (Bureaucratic) ของรัฐบาล ซึ่งก็คือ กยศ. ก็จะก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับด าเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

ปัจจัยทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ของไทยที่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งมักจ าเป็นต้องออกหางานท าก่อนวัยอันควรทั้งๆ ที่ยั งขาด
ความรู้และทักษะในการท างาน เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบแรงงานเด็ก (ช่วงปี พ.ศ. 2538 เป็น
ต้นมา)  นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามักเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ ก่อเป็นกระแสที่ประชาชนที่ต่างมีความต้องการที่จะเห็นลูกหลาน  เยาวชน
เหล่าน้ีมีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ หลุดพ้นจากความยากจน และยาเสพติด  
นอกจากน้ีกลุ่มนักวิชาการ ( technocrats) ซึ่งส่วนใหญ่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แล้ว ต่างได้
พยายามส่งเสียงเรียกร้องความต้องการให้รัฐบาลดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ให้ข้อสนับสนุน
ต่างๆ  ไม่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้า เช่น GATS หรือ General Agreement on Trade in 
Services และ FTA หรือ Free Trade Agreement ด้านการบริการการศึกษา เน่ืองจากข้อตกลง
ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ถือว่าการอุดมศึกษา Merit Goods หรือสินค้า / บริการ และต้อง
เป็นการค้าแบบเสรีเป็นไปตามกลไกของตลาด  หรือประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่
ต้องมีการเปิดเสรีการค้าบริการการศึกษา   ให้แก่รัฐบาล หน่วยงานรัฐ และสังคมทราบ หรือบริบท
อื่นๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นกระแสสิทธิมนุษยชน   กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อม  กระแสการตื่นตัว
ในการการมีส่วนร่วมของประชาชน กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีข้อมูลข่าวสารได้หลั่งไหลอย่างรวดเร็ว
ตามเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ล้วนเป็นแรงผลักดันจากกลุ่มก้อนต่างๆ หรือที่เรียกว่ากลุ่ม
ผลประโยชน์ รวมทั้งในกระสังคมประชาธิไตยน้ัน สื่อมวลชนถือเป็นเครื่องมือในการเสริมแรง
ผลักดันต่างๆ  ร่วมกับกระแสแนวคิดเกี่ยวกับความชอบธรรมทางสังคม (Legitimacy Theory) 
ความรับผิดชอบต่อส าธารณะ (Public  Responsibility)   ผู้ มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder )  
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)  การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)   
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งประกอบไปด้วยความรับผิดชอบทาง          
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เศรษฐกิจ (Economic Responsibility)  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Law Responsibility) ความรับผิดชอบ                                
ด้านจริยธรรม (Ethic Responsibility) ความรับผิดชอบด้านการให้(บริจาค)เพื่อสังคม  (Philanthropy 
Responsibility) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจ าเป็นต้องเป็นพื้นฐานขององค์กรของรัฐที่จะมาด าเนินการให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรจะการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี การมีระบบเครือข่ายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับผู้กู้ยืม การท างานด้วยความเป็นมืออาชีพ  และ
หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ธนาคาร /หน่วยงานที่ท างาน กยศ.ในสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานควรต้อง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกฏหมาย/ระเบียบขององค์กร (กยศ.) ต้องเหมาะกับสภาพสังคมและ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา (มีการปรับปรุงอยู่เสนอ)  ระบบการให้กู้ยืม และ
ระบบบริหารจัดการหน้ีที่มีประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ตามยุทธศาสตร์องค์กร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชน
คาดหวังจากหน่วยงาน และจะเกิดความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามมา 
ตลอดจน ผลของของการด าเนินงานของ กยศ.จะช่วยในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน
(ยากจน) เสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจ /เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ   ลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม/ลดการย้านถิ่นฐาน และ กยศ.เองต้องไม่เป็นภาระทางงบประมาณของรัฐตลอดไปโดย
สามารถพึ่งพาตนเอง (Sustainability) โดยการเก็บเงินช าระคืนจากผู้กู้ยืมเงินมาหมุนเวียนปล่อยกู้
ต่อๆ ไป  

ผู้ศึกษาเห็นว่า ในปัจจุบันองค์กรของรัฐไม่สามารถแยกส่วนการบริหารได้เป็นส่วนเดียว 
เพราะหน่วยงานรัฐก่อเกิดขึ้นได้ล้วนจาก เมื่อนโยบายประสบผลส าเร็จข้อสนับสนุน ข้อเรียกร้อง 
ต่างๆ และบางครั้งก็มาจากสนับสนุนผ่านการเลือกตั้ง  รวมแรงผลักดันจากสภาพทางกฏหมายต่างๆ 
กระแสความต้องการทางสังคมทั้งภายใน ภายนอกต่างๆ เข้าสู่กระบวนการทางการเมือง (Policy 
Making Process) ที่ก่อนจะออกมาเป็นนโยบายที่ส่งต่อลงมาสู่การปฏิบัติของหน่วยงานราชการ 
และ กยศ.ต่อไป และหากกลไกทั้ง 5 ขั้นตอนน้ี เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ศึกษาเช่ือได้ว่ากลยุทธ์การ
บริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาครัฐจะสามารถเกิดขึ้นได้ โดยยึด หลัก
ธรรมาภิบาล (1.หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3.หลักความโปร่งใส  4. หลักความมีส่วนร่วม  5. 
หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า) หลักการคุ้มครองผู้บริโภค ขอบเขตและองค์ประกอบ 
CSR ของมาตรฐาน และกรอบความคิด ของหน่วยงานสากล หลักความยุติธรรม  หลัก สิทธิ
มนุษยชน หลักการ  ต่อต้านคอรับช่ัน หลักชุมชน/สังคม หลัก  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
เช่ือมโยงกับเรื่องปัญหาคุณภาพการศึกษา และปัญหางบประมาณ หากกองทุนฯ สามารถผลิต
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ภาครัฐจะได้ ซึ่งก็จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและจะสามารถเป็น
เครื่องมือส าคัญของรัฐในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในอนาคต   
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4.4 การศึกษาและวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In Depth – Interview) 
ผู้ศึกษาได้ท าการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth – Interview) 

และน ามาเปรียบเทียบแนวความคิดผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดนโยบาย และการด าเนินงาน (Policy Maker) ของกองทุนฯ และผู้เช่ียวชาญด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม น ามาจัดเรียง ตามกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ (ตามที่ได้
กล่าวถึงวิธีการแล้วในบทที่3)  โดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (แบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 1) ได้ 
ขยายค าถามปัญหาหลัก 4 ประเด็น ซึ่งตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ตามกรอบแนวความคิด คือ  1.
ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา 2.ปัญหาด้านงบประมาณ 3.ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด 4.ปัญหา
เรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา แตกออกไปเป็นประเด็น
ต่างๆ เผื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ต่อไปน้ี 

1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร ของกองทุนฯ 
2. ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ  
3. ปัญหาด้านงบประมาณ ของกองทุนฯ 
4. ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกินก าหนด ของกองทุนฯ 
5. ปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของ นร./นศ.  
6. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก ของ กองทุนฯ ในปัจจุบัน  
7. การพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร และนอกองค์กร ของกองทุนฯ 
8. แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social Responsibility)  ของ

กองทุนฯ ควรเป็นอย่างไร 
9. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กองทุนฯ ควรจะด าเนินการ 
10. กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองทุนฯ ในอนาคต 
และยังแบ่งความคิดเห็นผู้เ ช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา  และผู้ เช่ียวชาญด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มที่ เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ เป็นกลุ่มภาคราชการ และ
ภาคเอกชน  เพื่อให้เห็นความแตกต่างในความคิดเห็นในกรอบแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคราชการ และความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคเอกชน ดังน้ี 
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ตารางที่ 8  ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อ     
           สังคม กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ ปานกลาง-สูง 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 

1. กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาองค์กร ของ
กองทุนฯ 

-  กองทุนฯ มีความพยายามพัฒนาอยู่
แล้วในระดับหน่ึง  
-  กองทุนตั้งมานาน แต่คนยังรู้จัก
น้อย 
-  ปัจจุบันกองทุนฯ มีการพัฒนา
องค์กรให้ดีขึ้นตามล าดับ ดีกว่าใน
อดีตมาก 
-  อยากให้พัฒนาเรื่องความรวดเร็ว
ในการอนุมัติเงินกู้ยืม อย่างตอนน้ี 
(เดือนกรกฎาคม) ยังไม่มีการอนุมัติ
วงเงินมาให้เลย เด็กบางคนจึงกลัว
ว่าตน เ อ ง จะมี โ อก าส ได้ เ งิ นกู้
หรือไม่?  
- ให้ความส าคัญแนวความคิดการ
จัดการภ าครัฐแนวใหม่  (New 
Public Management) มาจัดองค์กร
ให้ทันสมัย ใช้การมีส่วนร่วม จาก
ทุกภาคส่วน 

-  กองทุนฯ ควรมุ่งมั่นการให้บริการที่
ดี (Service Mind) เข้าใจเห็นใจ ลูกค้า 
ซึ่งในที่น้ีหมายถึงทั้งผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง
ของผู้กู้ยืม สถานศึกษา  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นคนยากจน 
-  กองทุนฯ ไม่ควรมองและธนาคารที่
ด าเนินงานร่วมกันเป็นคู่ ธุรกิจ ควร
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และช่วยกันพัฒนา
กองทุนฯ ไม่ควรมาน่ังจับผิดกัน 
-  ควรพิจารณาว่าจะบริหารอย่างไรให้
ก อ ง ทุ น ฯ  ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต ร ง
วัตถุประสงค์การก่อตั้งได้ 
- วาระของบอร์ดแต่ละท่านสั้นไป 
ควรให้เป็นต าแหน่งระยะยาว หรือ
พิจารณาว่าคณะกรรมการแต่คนมี
ความเช่ียวชาญหรือไม่  
-  กองทุนควรท างานแบบ Proactive 
มากกว่าท าเป็นroutine 
-  ลดความเป็นราชการ 
-  ผู้บริหารระดับสูงต้องมีภาวะผู้น า 
และศักยภาพสูง 
- คนในอ ง ค์ ก ร ต้ อ ง มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ 
- ต าแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ ส าคัญ
มากและเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่องค์กรจะ
ประสบความส าเร็จ และต้องมีภาวะ 
ผู้น าสูง 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
2. ปัญหาเรื่องคุณภาพ
การศึกษา ที่เกีย่วข้องกับ
กองทุนฯ 

-  เงินกู้ยืมของกองทุนฯ ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
-  คิดว่าปล่อยกู้ได้ตรงตามเป้าหมาย
(ผู้ยากจน) มากขึ้น 
-  เห็นว่าในขณะน้ีกองทุนฯ เน้นให้
มีการกู้ยืมในกองทุน กรอ. มากขึ้น 
(สาขาที่ประเทศขาดแคลน) 
-  ส่งเสริมอาชีวะ(ปวส.) โดยให้
กู้ยืมค่าเทอมได้สูงเท่าอุดมศึกษา 
-  เปิดเผยรายช่ือถานศึกษาที่มี
คุณภาพจัดการศึกษาดี น.ศ.จบมามี
งานท าและช าระหน้ีคืนสูง 

  

- กองทุนฯได้ช่วย เหลือ นัก เรี ยน 
นักศึกษาให้ได้ศึกษาเล่ า เ รี ยนใน
ระดับสูงเป็นจ านวนมาก แต่กองทุนฯ 
ยังไม่สามารถตอบสังคมได้ว่าจ านวน
นักศึกษาในเชิงปริมาณน้ันสนองการ
พัฒ น าป ร ะ เ ท ศแ ล ะก า รพั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลที่ของชาติไปอย่างมี
คุณภาพในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
มากน้อยเพียงใด  
- มีกองทุนฯ ขึ้นมาย่อมท าให้ดีกว่าไม่
มากก็น้อย 
- อยากให้ดูที่ผลการเรียน ด้วย เพราะ
กระทบว่าผู้กู้เรียนจบมาจะได้ท างาน
หรือไม่ 

3.ปัญหาด้าน
งบประมาณ ของ
กองทุนฯ 

-  หากมีแผนการให้เงินกู้ยืมของ
กองทุนฯ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อาจไม่มีปัญหาด้านงบประมาณ 
-  กองทุนฯ มีความพยายามในการ
ของบประมาณเงินกู้มาเพิ่มเติมอยู่ 
เช่น ปีน้ีพ.ศ. (2557) ก็ได้ข่าวว่าได้
เงินงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีก 

- กองทุนฯ อาจต้องหาแนวทางในการ
หารายได้ให้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่าเน้นที่
การตามทวงหน้ี ด้วยการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี  
- คิดว่ากองทุนฯ มีงบประมาณเยอะ
แต่กระจายไม่ดี เพราะทราบข้อมูลว่า
แต่ละปีก็ใช้เงินไม่หมด ซึ่งอยู่ที่การ 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
4. ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระ
เกินก าหนด ของ 
กองทุนฯ 

-  เป็นปัญหาเศรษฐกิจ 
-  เป็นปัญหาจิตส านึกของผู้กู้ยืมเงิน 
-  เห็นว่าตอนน้ีกองทุนฯ มีความ
พยายามเน้นในเรื่องการช าระหน้ี
มากขึ้น 

 

-  กองทุนฯประสบปัญหาภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีในความรู้สึกของบุคคลทั่วไป
ในเรื่องปัญหาหน้ีค้างช าระ เป็นภาระ
ต่องบประมาณประเทศ 
- ก ารพัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้สามารถรองรับการ
ท างานในระบบการกู้ ยืม เ งินเพื่ อ
การศึกษาได้อย่างถูกต้องแม่นย าอาจ
ลดปัญหาเรื่องหน้ีค้างช าระได้ เช่น 
การบั นทึกข้อมู ลผู้ กู้ที่ ถูกต้ องไม่
ผิดพลาด การเปิดช่องทาง สื่อใหม่ 
(New Media)  เป็นต้น 
- ควรศึกษาว่าที่คนไม่ช าระหน้ีมี
สาเหตุจากอะไร  
- เป็นลัทธิเอาอย่าง 
- กระบวนการจัดเก็บหน้ีมีปัญหา 
- คิดว่าคุณภาพการศึกษาไม่เกี่ยว 
เกี่ยวกับจิตส านึกมากกว่า 
- การฟ้องร้องกับผู้กู้ควรพิจารณาว่า
ใช้กฏหมายแพ่งเหมาะสมหรือไม่ 
- คนมาช าระหน้ีต่ ากว่าร้อยละ50 ซึ่ง
อาจต้องใช้ วิธีอื่น หากไม่สามารถ
ช าระคืนเป็นเงินได้ ก็ควร มาบริการ
สังคมแทน  
- ไม่เห็นด้วยกับวิธีการน าข้อมูลของผู้
กู้ยืมเข้า Credit Bureau 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
5.  ปัญหาเรื่ องความ
เสมอภาคในการเข้าถึง
ระบบการศึกษาของ 
นร./นศ.  

-  เป็นการจัดสังคมโดยอ้อม 
- ในระยะหลังๆ กองทุนฯ มีวงเงินกู้
ที่น้อยลงเรื่อยๆ ก็จะกระทบการ
เข้าถึงระบบการศึกษาของ นร./นศ. 
 

-  แม้นโยบายกองทุนฯ ในภายหลังจะ
เน้นการให้กู้แก่  น.ร./น.ศ.ที่ เรียนดี 
หรือเรียนในสาขาขาดแคลนเป็นหลัก 
แต่ 
-  กองทุนฯ ควรเคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) ในการมี
สิทธ์ิในการกู้อย่างเท่าเทียมด้วย 
- ไม่อยากให้เน้นรับเฉพาะสาขาที่ขาด
แคลน หรือให้กู้ เฉพาะเด็กที่เรียนดี 
เพราะคนเก่งควรเป็นภาระกิจของ
หน่วยอื่น กองทุนฯ ควรเน้นช่วยคน
ยากจน 
- ที่ผ่านมากองทุนฯ ได้ช่วยคนยากจน
ได้เรียนหนังสือได้ระดับหน่ึง 

6. ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน – ภายนอก ของ 
กองทุนฯ ในปัจจุบัน 

- กองทุนฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง 
(พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 
- คนที่เสียภาษีมีแนวโน้มที่ไม่พอใจ
การบริหารเงินงบประมาณของ
กองทุนฯ  
-  กองทุนฯ ไม่มีคู่แข่ง แต่ก็ไม่
สาม ารถด า เ นินก าร ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
- ไม่ทราบการบริหารภายในองค์กร 
แต่ที่สถานศึกษาได้รับผลกระทบคือ
การได้รับเงินอุดหนุนสถานศึกษา
ล่าช้า การซื้ออุปกรณ์ ของใช้มาใช้
ในส า นัก ง านก องทุ นฯ  ปะจ า
สถานศึกษาจึงล่าช้าไปด้วย 

บริหารองค์กร 
- ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือการเมืองที่
มีผลกระทบต่อนโยบายกองทุนฯ 
- การบริหารงานภายในของ กองทุนฯ 
มีปัญหา 
- โครงสร้างการท างานไม่เหมาะสม 
- ควรมีการพัฒนาพนักงาน และให้มี
ทัศนะคติต่องานให้เป็นลักษณะที่มุ่ง
บริการสังคม 
- ทราบว่าการบริหารมีปัญหาทั้ ง
ภายในส านักงาน และในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษา 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 

 

-  การบริหารในองค์กร(กองทุนฯ) 
มีปัญหาการประสานงานระหว่าง
ฝ่าย ท าให้การด าเนินงานของ
กองทุนฯ ไม่มีประสิทธิภาพ ทราบ
จากการติดตามงาน เช่น เรื่องผ่าน
ฝ่ายหน่ึง และยังตอ้งรออีกฝ่ายหน่ึง
ด าเนินการ หรืออีกฝ่ายไม่เคยรูเ้รื่อง
เลย 

-  ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในส่วนของ
สถานศึกษาเปลี่ยนคนบ่อย งานไม่
ต่อเน่ือง 

7. การพิจารณาถึงผู้มี
ส่วนได้เสียในองค์กร 
และนอกองค์กร ของ
กองทุนฯ 

-  กองทุนฯ ควรพิจารณารับหน่ึงใน
สามมาตรฐาน CSR ช้ันน าของโลก 
ได้เแก่ UN Global Compact, OECD 
Guidelines for Multinational 
Enterprises และ The ISO 26000 
Standard มาใช้  
- ไม่ควรสร้างบรรยากาศที่ห่างเหิน
ระหว่างกองทุนฯ สนงใหญ่ กับ
ผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา 
- ปัจจุบันกองทุนฯ พยายามให้
สถ านศึ กษ ามี ส่ ว นร่ วม ในก าร
ด าเนินงานกับกองทุนฯ มากขึ้นซึ่ง
เป็นเรื่องที่ดี 
- อย าก ให้มี การพัฒนาร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่ อการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร  ทั้ ง ร ะ บ บ E-
Studentloan และ Website  
-  กองทุนฯ ไม่ค่อยรับสายหรือ
บริการผู้ติดต่อที่เป็น น.ร./น.ศ. 
- ควรยึดหลักนิติธรรม และยุติธรรม 

- กองทุนฯ ควรด าเนินงานอย่างเป็น
ธ ร ร ม  ห า ร ะบ บที่ ป้ อ ง กั น ก า ร
คอร์รัปช่ัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอย่างไม่มีอคติ 
เช่น การมองสถานศึกษาเอกชนว่าจ้อง
จะเอาแต่ผลประโยชน์จากการทุจริต
เงินกองทุนฯ  
-  ที่ผ่านมาการพบเรื่องการทุจริตของ
สถ านศึ ก ษ า เ อ ก ชนจา กก าร ห า
ประโยชน์จากกองทุนฯ ก็เป็นส่วน
หน่ึง แต่ก็ถือเป็นจ านวนน้อยมาก ไม่
ควรน าประเด็นมาสร้างกฎเกณฑ์ที่
กระทบส่วนใหญ่ 
- กองทุนฯ ต้อง เปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากสถาบันการศึกษา โดย
วิธีการใดก็ได้ แต่มีความจ าเป็นมาก 
-  ต้องมีเครือข่าย กองทุนฯ ท างานเอง
ไม่ได้ 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
8. แนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
(Corporate Social 
Responsibility)  ของ
กองทุนฯ ควรเป็น
อย่างไร 

- กองทุนควรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามแนวทางบริหารจัดการที่
เป็นสากล อาทิ ISO 26000 ก่อน
เน่ืองจากในรายละเอียดมีความ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ที่สุด 
- กองทุนฯ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
และให้กู้ยืมเอง แต่ก็ไปฟ้องร้องผู้กู้
ซึ่งก็สร้างภาระให้แก่สังคมอีก 

- การให้กู้ยืมไม่ตอบสนองความ
ต้องการทางสังคม เช่น ใหกู้้ในสาย
สังคม ไม่ตอบสนองนโยบายรัฐที่
ต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

- กองทุนฯ เป็นองค์กรที่มีความดีใน
ตัวเองเพราะเป็นที่ๆ ให้โอกาสคนที่มี
ความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ ได้เข้าสู่
การศึกษา  

- CSR มีหลายประ เด็นควรดู ให้
เหมาะสม แต่ควรเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกฝ่าย 

9.ขอบเขตความรับผิดช
อบต่อสังคม ที่กองทุนฯ 
ควรจะด าเนินการ 

- กองทุนฯ ควรมีนโยบาย “CSR 
In-Process" หรือ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างาน
หลักขององค์กร  
-  ปัจจุบัยกองทุนฯ พยายามการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ที่เน้น
กิจกรรมด้านสังคม เช่นการปลูกป่า
ซึ่งเป็น CSR-After-Process) ซึ่งก็ถือ
ว่าดี แต่ควรมี “CSR In-Process" 
หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่
ในกระบวนการท างานหลักของ
องค์กร ด้วย 
-  ด าเนินการปล่อยกู้ในแต่ละปี
การศึกษาให้เร็ว และติดตามหน้ีให้
ได้มากขึ้นกว่าเดิม 

-  กองทุนฯไม่ควรยุ่ ง เกี่ยวกับ
การเมือง  
- ที่ผ่านมากองทุนฯ ก็ด าเนินการได้ดี
ระดับหน่ึง และกองทุนฯ ก็ถือเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างรัฐบาลและประชาชน
ในเรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษา  
-  ท างานให้ดี บริการให้เยี่ยม ท างาน
ที่เหมาะสม 
-กองทุนฯ ไม่ควรอยู่ในระบบราชการ 
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ตารางที่ 8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องปาน

กลาง-สูง 
10. กลยุทธ์ด้าน
ความรับผิด ชอบต่อ
สังคม ของกองทุนฯ 
อนาคต 

-  เรื่องฟ้องร้องด าเนินคดีอยากให้
กองทุนฯ พิจารณาถึงประเด็นสิทธิ
เด็กด้วย 
-  อยากให้พิจารณาเรื่องการปล่อยกู้
ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
-อยากให้เรง่เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เพราะกองทุนฯ  
ตั้งมานานแต่คนรู้จักยังมีน้อย 
- ควรพิจารณาตามกรอบ มาตรฐาน 
ISO 
- อยากให้ กองทุนฯ  ส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการกู้ยืม และจิตส านึกใน
การช าระคืนแก่ น.ศ.อย่างต่อเน่ือง 

- ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เช่น 
ความรวดเร็วในการปล่อยเงินกู้  ถือ
เ ป็ น ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคมแบบหน่ึง 
- กองทุนฯ ต้อง เปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากสถาบันการศึกษา โดย
วิธีการใดก็ได้ แต่มีความจ าเป็นมาก 
-  กลยุทธ์ที่เขียนไว้เดิมก็ดีแต่ต้องท า
ให้ได้ 
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อ     
               สังคม กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ ต่ า 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความ

เก่ียวข้องต่ า 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องต่ า 

1. กลยุทธ์ด้ านการพัฒนา
องค์กร ของกองทุนฯ 

-    ผู้บริหารภายในองค์กร
จะต้องผู้ที่ส นับสนุนและ
ผลักดั นการ ใช้ เค รื่ องมื อ
ทางการจัดการต่าง ๆ และ
อ าศั ย นัก วิช าก ารหรื อ ที่
ปรึกษาข้างนอกที่มีความรู้
ความสาม ารถ  มาพัฒนา
องค์กรให้มากขึ้น 
-  ควรพัฒนาเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารทาง Internet  

-ไม่เคยรับทราบและไม่เคยรู้จัก
กองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็น กยศ. 
หรือ กรอ. 
- เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ ข า ด ทุ น 
นักศึ ก ษ า เ ป็ นห น้ี  แ ละไ ม่
สามารถช าระหน้ีคืนได้  

2. ปั ญ ห า เ รื่ อ ง คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ที่ เ กี่ ยวข้องกับ
กองทุนฯ  

- ไม่เคยรับทราบเลย 
- ตลาดแรงงานไทยต้องการ
เด็กที่จบ ป.ตรี เป็นขั้นต่ า 
- ไม่มีความชัดเจนว่ากองทุน
ฯ จะเกี่ยวข้อง หรือช่วยอะไร
ประเทศ ในการเข้าสู่ AEC 

- ไม่แน่ใจ แต่ภาพรวมคุณภาพ
การศึกษาของไทยไม่ดี 

3. ปัญหาด้ านงบประมาณ 
ของกองทุนฯ 

- ไม่เคยรับทราบเลย 
- รัฐไม่ควรมองเป็นการสงเค
ร ะห์ จ ะ ป ล่ อ ย กู้ ห รื อ ใ ช้
งบประมาณโครงการใดๆ 
ค ว ร พิ จ า ร ณ า ว่ า จ ะ เ กิ ด
ประโยชน์จริงๆ  
- ควรสนับสนุนให้เอกชน
มาร่วมลงทุน 
- คว ร ป ล่ อ ย กู้ ให้ ต ร ง
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- ใช้เงินภาษีของประชาชนไป
ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ 
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความ 

เก่ียวข้องต่ า 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องต่ า 

4. ปัญหาหน้ีที่ค้างช าระเกิน
ก าหนด ของกองทุนฯ 

-  คนข้างนอกเคยได้ยินแต่
ข่าวกองทุนฯ ขาดทุนฯ  
-  รู้ว่าดอกเบี้ยที่กองทุนฯ ถูก
ที่สุด 
- อยากให้มีการเผยแพร่ว่ามี
ระบบติดตามหน้ีอย่างไร 

-มีภาพลักษณ์ที่ผู้กู้ยืมเงินจนไม่
จริง กู้มาซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย 
และไม่ช าระหน้ีคืน 

5. ปัญหาเรื่องความเสมอภาค
ในการเข้าถึงระบบการศึกษา
ของ นร./นศ.  

-ไม่เคยรับทราบเลย 
- ทราบว่าเดี๋ยวน้ีค่าเทอมแพง
ขึ้นมาก 

-ไม่แน่ใจ แต่อาจไม่เยาวชนที่
ยากจนที่ไม่รู้จักกองทุนฯ  

6. ปั จ จั ยส ภ าพ แ วด ล้ อ ม
ภายใน ภายนอก ของ กองทุน
ฯ ในปัจจุบัน  

- ไม่เคยรับทราบข่าวสารที่
แสดงว่า กองทุนฯ มีการ
พัฒนา หรือลงทุนอะไรไป
เท่าไหร่ แค่ไหน อย่างไร  

-ไม่แน่ใจถึงการบริหารจัดการ
ภ า ย ใ นอ ง ค์ ก ร ว่ า มี ค ว า ม
โปร่งใสหรือไม่  
- เอกชนไม่มีความหวังกับ
สังคม คืดว่าเป็นปัญหาสังคม
โดยรวมด้วย ไม่ได้เกี่ยวกับ
กองทุนฯ อย่างเดียว และไม่
เห็นว่ากองทุนฯ จะช่วยสังคม
อย่างไร 
- กองทุนฯไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับ
การเมือง 

7. การพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้
เ สี ย ในอ งค์ ก ร  และนอ ก
องค์กร ของกองทุนฯ 

- ควรมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
- สร้างเครือข่ายและพลังใน
องค์กรสถานศึกษา และ   
นร./น.ศ.  
- เน้นเด็ก น.ร ./น.ศ.เป็น
ศูนย์กลางในการบริหาร 

- ไม่แน่ใจถึงการรับผิดชอบถึง
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร และ
นอกองค์กร  ของกองทุนฯ 
เพราะหากมีการรับผิดชอบ คง
ไม่มีข่าวที่ น.ร./น.ศ.ไม่มีเงิน
จ่ายคืน 
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความ 

เก่ียวข้องต่ า 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องต่ า 

 

- อยากสะท้อนปัญหาว่าไม่
เคยรับทราบข่าวสารใดๆ เลย 
จากหน่วยงานน้ี  
- คิดว่ากองทุนฯ ไม่มีการ
พัฒนาการบริการลุกค้า 

 

8. แนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
(CorporateSocial 
Responsibility)  
 ของกองทุนฯ ควรเป็น
อย่างไร 

- ค ว ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง
แนวความคิดเรื่องของการ
พัฒนาอย่ าง ยั่ ง ยืน  ที่ เป็ น
สากลเช่น The UN Global 
Compact ข อง อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ  
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Governance) สิทธิ
ม นุ ษ ย ชน  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
แรงงาน และผู้บริโภค มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ของการ
จั ด ท า ร า ย ง า น ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม และ
มาตรฐาน ISO 26000 

- กองทุนฯ ควรสื่อสารให้
ชัด เจนว่า กองทุนฯ เป็ น
หน่วยงาน หรือท ากิจกรรม
เพื่อสังคมด้านใด ให้โอกาส 
หรือให้ความรู้ และผู้ได้รับ
เงินควรรับรู้ด้วยว่าตนเอง
ต้องมีหน้าที่ อะไร  หรือมี
ความรับผิดชอบอะไร 

- เข้าใจว่าตามหลักการกองทุน
ฯ ต้องเป็นองค์กรที่ดี ช่วยเหลือ
สังคม แต่ยังไม่เห็นผลออกมา 
- อย่างให้คิดระยะยาวว่าจะ
ช่วยเหลือเด็กหลังกู้ยืมเงินและ
เรียนจบได้อย่างไร โดยอาจมี
การเช่ือมกับบริษัทเอกชน เช่น 
เรียนจบมีงานท าทันที  
- อาจต้องแบ่งเป้าหมายในการ
กู้ยืม เรี ยนเป็นกลุ่มที่ ยากจน 
เพื่อช่วยเหลือสังคม กับ กลุ่ม
เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยงทางการเงิน
ในเรื่องปัญหาการค้างช าระหน้ี 
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ตารางที่ 9  (ต่อ) 

ประเด็น 
ภาคราชการ มีความ 

เก่ียวข้องต่ า 
ภาคเอกชน มีความเก่ียวข้องต่ า 

9. ขอบเขตความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ที่กองทุนฯ ควรจะ
ด าเนินการ 

- ความรับผิดชอบต่อสังคม
อยู่ในกระบวนการท างาน
หลักของกองทุนฯ อยู่แล้ว 
- ควรให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วม 

- ควรเน้นกิจกรรมที่ท าให้คน
รู้จักกองทุนฯ  

10. กลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกองทุนฯ อนาคต 

- ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
เด็กไทยที่ด้อยโอกาสอย่าง
เท่าเทียม 
- มีเป้าหมายที่ ชัดเจนว่าจะ
ให้ทุนกู้ยืมเท่าไหร่ และจะ
ได้เงินคืนเท่าไหร่ต่อปี  
- เน้นการประชาสัมพันธ์ให้
มากกว่าน้ี 
- ให้ดูว่าจะสามารถหาแหล่ง
ทุ น อื่ น นอ ก จ า ก จ า ก ใน
ประเทศ หรือไม่ และAEC 
จะมีผลอย่างไรต่อกองทุนฯ  

- กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ของกองทุนฯ 
อนาคต 
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ภาพประกอบที่ 30   ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก นางนันทนา ทิมสุวรรณ (Policy  Maker)   
ประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย) 
 

4.4.1 วิเคราะห์และสรุปผลการสัมภาษณ์  
  จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ต่างให้ความเห็นสอดคล้องกันว่ากองทุนฯ ได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงเป็นจ านวนมาก จึงถือว่ากองทุนฯ มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศโดย
อัตโนมัติ และสังคมเข้าใจตามหลักการกองทุนฯ ต้องเป็นองค์กรที่ดี ช่วยเหลือสังคม ข้อได้เปรียบ
ของกองทุนฯ คือ กองทุนฯ ไม่มีคู่แข่ง ในธุรกิจ หรือ กิจการในแบบเดียวกัน และยังมีผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนฯ ในส่วนของสถานศึกษา และธนาคาร เป็นเครือข่าย และตัวแทนกองทุนฯ ในการ
ด าเนินงานตลอดจนยังได้งบประมาณแผ่นดินต่อเน่ือง ในประเด็นเรื่องความรับผิดชอบของสังคม
น้ัน ในขณะน้ีถือว่ากระแส CSR (ความรับผิดชอบของสังคม) ในสังคมก าลังเป็นที่น่าสนใจ และ
ยอมรับทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงถือเป็นโอกาสดีหากกองทุนฯ จะสามารถให้กองทุนฯ ปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบของ
สังคมสากล 

ในประเด็นปัญหาของกองทุนฯ น้ัน ผู้เช่ียวชาญต่างมุ่งความสนใจไปที่ ปัญหาหน้ีที่ค้าง
ช าระเกินก าหนด กับ ปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบการศึกษาของ นร./นศ. หรือการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และมาตรการในการประชาสัมพันธ์ให้สังคมภายนอกได้เข้าใจ
ในบทบาทและความส าคัญของกองทุนฯ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยการแก้ปัญหาการค้าง
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ช าระหน้ีของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ หรือ รณรงค์สร้างจิตส านึกของนักศึกษาผู้กู้ ยืม และถือเป็นความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือผู้บริหารกองทุนฯ และสถาบันการศึกษา  และควรขยายความ
รับผิดชอบไปถึงชุมชน เช่น ต าบล หรือ หมู่บ้านด้วย ส าหรับปัญหาเรื่องความเสมอภาคในการ
เข้าถึงระบบการศึกษาของ นร ./นศ. มองว่ายากที่จะมีเครื่องมือที่จะวัดหรือประเมินว่าผู้ใดเป็นผู้
ยากจน แต่กองทุนฯ ควรมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นให้เข้ามาช่วย เช่น กระทรวงมหาดไทย  หรือ 
กรมสรรพากร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม หากกองทุนฯ แก้ไขปัญหาการค้างช าระหน้ีของผู้กู้ยืม
เงินกองทุนฯ ที่ค่อนข้างสูง ได้กองทุนฯ ก็จะสามารถมีเงินกู้มากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา และจะช่วย
ให้มีผู้ยากจนได้เข้ามารับสิทธ์ิกู้ยืมมากขึ้นตามมา ทั้งน้ี ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับการสร้างจิตส านึก
และกระตุ้นการช าระหน้ี ปลูกฝังให้ผู้กู้ยืมมีวินัยทางการเงิน มากกว่ามาตรการเชิงรุกด้วยวิธีการน า
ข้อมูลของผู้กู้ยืมเข้า Credit Bureau หรือบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด โดยมองว่าอาจมีผลเสีย
มากกว่าผลดีที่จะได้รับ และเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ และในการน าแนวคิดการบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการบริหารจัดการของกองทุนฯ ควรเป็น“CSR In-
Process" หรือ“Auto CSR” ที่ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กร 
โดยการปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักการ
ของความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  เพื่อให้กระบวนการการท างานของกองทุนฯ มีความโปร่งใส 
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งระบบ และให้
เกิดขึ้นโดยแบบอัตโนมัติ (Automatically) ทั้งจากพิจารณาจากการตัดสินใจ (Decision)  หรือการ
ท างานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการ 

 

4.5   การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis  
จากความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อกองทุนฯ ผู้ศึกษาขอน าเสนอสรุปการประมวลผลการท า
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis  ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  ภายนอก SWOT Analysis   

 

Strengths Weaknesses 

- ได้ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้ได้ศึกษา
เล่าเรียนในระดับสูงเป็นจ านวนมาก 
 (มีเครือข่าย) 
- กองทุนฯ ไม่มีคู่แข่ง  ในธุรกิจ หรือ กิจการ
ในแบบเดียวกัน 
- มี ผู้ ปฏิ บั ติ ง านกอง ทุนฯ  ในส่ วนขอ ง
สถานศึกษา และธนาคาร เป็นเครือข่าย และ
ตัวแทนกองทุนฯ ในการด าเนินงาน 

- เงินกู้ยืมของกองทุนฯ ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหาหน้ีค้างช าระ (ภาคผนวก ก) 
- การบริหารงานภายในของ กองทุนฯ มีปัญหา 
- โครงสร้างการท างานไม่เหมาะสม 
- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

Opportunities Treats 

- ได้งบประมาณแผ่นดินต่อเน่ือง 
- สังคมเข้าใจตามหลักการกองทุนฯ ต้องเป็น
องค์กรที่ดี ช่วยเหลือสังคม 
- การแส CSR ในสังคม สามารถให้กองทุนฯ 
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

- การเมืองเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อนโยบาย 
- ปัญหาเศรษฐกิจ 
- มีภาพลักษณ์ที่ผู้กู้ยืมเงินจนไม่จริง กู้มาซื้อของ
ใช้ฟุ่มเฟือย  
- มีภาพลักษณ์ด้านปัญหาผู้กู้ไม่ช าระหน้ีคืน 
- ปัญหาจิตส านึกของผู้กู้ยืมเงิน 
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ในส่วนของสถานศึกษา
เปลี่ยนคนบ่อย งานไม่ต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 11 แสดงความถี่ในการตอบสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis   (จุดแข็ง) 
 

Strengths 
จุดแข็ง 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน 
ที่ 9 

รวม 

- ได้ ช่ ว ย เ ห ลื อ นัก เ รี ย น 
นักศึกษาให้ได้ศึกษาเล่าเรียน
ในระดับสูงเป็นจ านวนมาก 
(มีเครือข่าย) 

   8 
(88.89%) 

- กองทุนฯ ไม่มีคู่แข่ง  ใน
ธุรกิจ หรือ กิจการในแบบ
เดียวกัน 

         2 
(22.22%) 

- มีผู้ปฏิบัติ ง านกองทุนฯ 
ในส่วนของสถานศึกษา และ
ธนาคาร เป็นเครือข่าย และ
ตัวแทนกองทุนฯ  ในการ
ด าเนินงาน 

       5 
(55.56%) 

 

ตารางที่ 12 แสดงความถี่ในการตอบสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis   (จุดอ่อน) 

Weaknesses 
จุดอ่อน 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน 
ที่ 9 

รวม 

- เงินกู้ยืมของกองทุนฯ ไม่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

      6 
(66.67%) 

- ปัญหาหน้ีค้างช าระ    8 
(88.89%) 

- การบริหารงานภายในของ 
กองทุนฯ มีปัญหา 

   6 
(66.67%) 

- โครงสร้างการท างานไม่
เหมาะสม 

        3 
(33.33%) 

- การประชาสั มพั น ธ์ ไม่
ทั่วถึง 

   8 
(88.89%) 
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ตารางที่ 13 แสดงความถี่ในการตอบสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis   (โอกาส) 

Opportunities 
โอกาส 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน
ที่ 9 

รวม 

- ได้ ง บประมาณแผ่ นดิ น
ต่อเน่ือง 

   6 
(66.67%) 

- สังคมเข้าใจตามหลักการ
กองทุนฯ ต้องเป็นองค์กรที่ดี 
ช่วยเหลือสังคม 

   7 
(77.78%) 

- การแส  CSR ในสังคม 
ส า ม า ร ถ ใ ห้ ก อ ง ทุ น ฯ 
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

    6 
(66.67%) 

ตารางที่ 14  แสดงความถี่ในการตอบสภาพแวดล้อมภายใ –ภายนอก SWOT Analysis   (อุปสรรค) 

Treats 
อุปสรรค 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน
ที่ 9 

รวม 

- การเมืองเปลี่ยนแปลงส่งผล
ต่อนโยบาย 

     5 
(55.56%) 

- ปัญหาเศรษฐกิจ        3 
(33.33%) 

- มีภาพลักษณ์ที่ผู้กู้ยืมเงินจน
ไม่จริง กู้มาซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย  

     5 
(55.56%) 

- มีภาพลักษณ์ด้านปัญหาผู้กู้
ไม่ช าระหน้ีคืน 

    6 
(66.67%) 

- ปัญหาจิตส านึกของผู้กู้ยืม
เงิน 

    6 
(66.67%) 

- ผู้ปฏิบัติง านกองทุนฯ ใน
ส่วนของสถานศึกษาเปลี่ยน
คนบ่อย งานไม่ต่อเน่ือง 

      3 
(33.33%) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84


155 

 

ภาพประกอบที ่31  การวิเคราะห์ร้อยละของปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก SWOT Analysis   
 

4.6  การสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก SWOT Analysis  
หลังจากด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วในล าดับต่อมาผู้ วิจัยน าเอาข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ซึ่งน าเอาข้อมูลที่ได้
จากค้นคว้าวิจัยมาจัดกระท าให้เป็นระบบและหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเช่ือมโยง
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ในการวิเคราะห์ครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ 3 ส่วน ดังน้ี 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสังเกตแบบมีไม่มีส่วนร่วม
แล้วก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม โดยมี
การแยกประเภทและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Categories) และท าดัชนีข้อมูล (Indexing) อธิบายและ
วิเคราะห์แบบของความหมาย  (Meaning of Pattern) ปรากฏการณ์ที่ค้นพบ วิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้าง (Structure Feature) แปลความหมายของปรากฏการณ์ (Interpret) เพื่อน าไปสู่การเรียบ
เรียงระบบข้อมูลใหม่อีกครั้ง  (Organize the Data) และสรุปข้อค้นพบ (Conclusions) เช่ือมโยง
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาส าหรับการตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ  สามารถ
สรุปผลเป็นข้อเสนอทางกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังน้ี  

 

22.22 
33.33 

33.33 

33.33 

55.56 

55.56 

55.56 

66.67 
66.67 66.67 

66.67 

66.67 

66.67 

77.78 

88.89 

88.89 

88.89 

-
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 
90.00 

S ไม่มคู่ีแข่ง
w โครงส ร้างการท างานไ ม่เหมาะสม

T ปัญหาเศรษฐกิจ

T ผูป้ฏบิัตงิานเปล่ียนคนบ่อย งาน … 

S มผูีป้ฏบิัตงิานจากสถานศึกษา … 

T การเมอืงเปล่ียนแปลง

T มภีาพลักษณ์ ผูกู้้จนไม่จริง

W เงนิกู้ยืม ไม่เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
w การบริหารงานภายในo ได้งบประมาณแผ่นดินต่อเนื่ อง

o การแส CSR 

T มภีาพลักษณ์ ผูกู้้ไม่ช  าระหนี้ คนื

T ปัญหาจิตส านึกของผู ้กู้ย ืมเง ิน

o เป็นองคก์รที่ ดี

S ได้ช่วยเหลือ นร./นศ.ได้ศึกษา … 

w ปัญหาหนี้คา้งช  าระ

w การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
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1) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการก ากับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Good 
Governance) มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับพนักงาน 

2) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อย่างเท่า
เทียม และเหมาะสม บูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในระเบียบปฏิบัติของพนักงาน 
และระเบียบที่ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

3) กองทุนฯ ควรด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practice) ก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอย่างไม่มีอคติ  

4) กองทุนฯ ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นที่เช่ือมโยง และสอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆ อาทิ 
OECD Global Compact   น าหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-
process)    

5) กองทุนฯ ควรมุ่งมั่นการให้บริการที่ดี (Service Mind) ให้ความส าคัญต่อลูกค้า ซึ่งในที่น้ี 
หมายถึงทั้งผู้กู้ยืม ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม สถานศึกษา และธนาคารที่ด าเนินงานร่วมกัน 

6) กองทุนฯ ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นกิจกรรมด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม สร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CSR-after-process) นอกจากการด าเนินการ 
“CSR in-process" หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กรเพียง
อย่างเดียวโดยสามารถน าเสนอเป็นตารางน าเสนอกลยุทธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน า      
กลยุทธ์ที่เสนอไปใช้ ดังน้ี 
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ตารางที่ 15 กลยุทธ์ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ปัญหา กลยุทธ์ วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา 

 ธรรมาภิบาล 
Good 
Governance 
(กลยุทธ์ข้อ 1) 

- สร้างจิตส านึกให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยการวัดผล 
เ ปิ ด เ ผ ย Rankingส า ห รั บ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพจัด
การศึกษาดี น.ศ.จบมามีงาน
ท าและช าระหน้ีคืนสูง และ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกัน 
และมีการมอบรางวัล หรือ
เพิ่มทุน 
- ส่ง เสริมอาชีวะ(ปวส. ) 
โดยให้กู้ยืมค่าเทอมได้สูงเทา่
อุดมศึกษา หรือ เ ช่ือมกับ
บริษัทเอกชน เช่น เรียนจบมี
งานท าทันที 

สร้ างแรงงานที่มี
คุ ณภ าพ สู่ ร ะบ บ
เศ รษฐกิ จพัฒนา
เศรษฐกิจ /เพิ่มขีด
ความสามารถของ
ประเทศ   

ปั ญ ห า ค ว า ม
เสมอภาคในการ
เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ
การศึกษา 
ปัญห าใน เ รื่ อ ง
ก า ร เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
ความเหลื่อมล้ า
ของโอกาสทาง
การศึกษา /การ
เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ
การศึกษา 

ห ลั ก สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น 
(Human Rights) 
ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม (Fair 
Operation 
Practice)   
(กลยุทธ์ข้อ 2) 

-  ขยายการรับสมัคร/การ
คั ด เ ลื อ ก ผู้ กู้ ยื ม สู่ ร ะ ดั บ
หมู่บ้าน 
- ไม่จ ากัด อายุ หรือสถานะ 
เช่น มีอาชีพ ระดับการศึกษา 
ในการขอกู้ยืม  
-  ประกาศวงเงินกู้ที่ ชัดเจน
และร วด เ ร็ ว  และควร มี
เพิ่มเติมไม่เกิน 2 รอบ 
-  ยุบรวม กยศ. กับ กรอ. โดย
น าข้อดีของ กรอ. เรื่องสาขา
ข า ด แ ค ล น  ม า เ ป็ น ก า ร      
top-up เ งิ นกู้  มิ ใ ช่ การตั ด
สิทธ์ิกลุ่มอื่น 

ขยายโอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้
เยาวชน(ยากจน) ผู้
กู้ ยื ม ไ ด้ รั บ
การศึกษาอย่ างมี
คุณภาพ และมีงาน
ท า/ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ปัญหา กลยุทธ์ วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ปัญหาการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว  

-ด า เ นิ น ง า น
อย่างเป็นธรรม 
-ป รั บ ป รุ ง
ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO 
26000  
(กลยุทธ์ข้อ 3 
และ 4) 

- มีนักบริหารทางการเงิน
เข้ามาบริหาร เช่น การแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน 
- การท าประกัน กรณี ผู้กู้
เสี ยชี วิต หรือพิการ  หรือ 
หลบหนี 
- การระดมทุนจากเอกชน 
- ร่วมมือสรรพากร เรื่อง การ
ลดหย่อนภาษี  (ส าหรับผู้
บริจาค) 

เป็นองค์กรที่มีปะ
สิทธิภาพสูง มีการ
พั ฒ น า แ ล ะ เ พิ่ ม
ศักยภาพระบบการ
ให้กู้ยืม และระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
หน้ี   สามารถลด
งบประมาณแผ่นดิน 
และพึ่งพาตนเองได้
ตามหลักการขอ ง
กองทุนหมุนเวียน 

ปัญหาการ
สื่อสารกับกลุม่ผู้
มีส่วนได้เสีย/
ปัญหา
ภาพลักษณ์ 

-การ เคารพใน
ห ลั ก สิ ท ธิ
ม นุ ษ ย ช น 
(Human Rights)  
-ด า เ นิ น ง า น
อย่างเป็นธรรม 
-ป รั บ ป รุ ง
ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้
สอดคล้องกั บ
มาตรฐาน ISO 
26000  
 

- ขยายเครือข่ายการติดตาม
ห น้ีสู่ ชุ ม ชน  เ ช่น  ต าบ ล 
หมู่บ้าน  
- ร่วมมือสรรพากร เรื่อง 
การลดหย่อนภาษี (ส าหรับผู้
กู้) 
- ปรับโครงสร้างการช าระ
หน้ี 
- เพิ่มช่องทางการช าระหน้ี 
7eleven,ทางโทรศัพท์ ฯลฯ 
( ด า เ นิ น ก า ร ให้ เ ห มื อ น 
ธนาคารเอกชน) 
- ลดการฟ้องร้องเปลี่ยนเป็น
การบ า เพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 

 

-เกิดความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เ น่ืองจาก
ด้ ว ย ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
กองทุนฯอย่างเป็นที่
ป ร ะ จั ก ษ์  แ ล ะ
รูปธรรม (ลดข่ า ว
เสื่อมเสีย) 
-มีการสร้างเครือข่าย
ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น ที่ มี
จิตส านึก และภูมิใจ
ในกองทุนฯ 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ปัญหา กลยุทธ์ วิธีการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 -ให้ บริ การที่ ดี 
(Service Mind)/ 
-มีนโยบายการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาสัง คม /
ก ร ะบ วนก า ร 
CSR-In& After-
process 
(กลยุทธ์ข้อ 2 

 ถึง6) 

  

 

4.7  การการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ 

เพื่อให้มีความเช่ือมั่นในกลยุทธ์ที่น าเสนอผู้ศึกษาจึงได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ในขั้นต้น น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผลการวิจัย เพื่อพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับที่ 2 
น าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ โดยตรง  (key stakeholders) ซึ่งถือเป็น
สังคมใกล้ของกองทุนฯ โดยการการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) จากข้อมูล
ของผู้ปกครองผู้กู้ยืม และผู้กู้ยืมทั้งประเทศ  ขึ้นมาจ านวน จ านวน 10 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีกสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ กทม. กระจายภาคละ 2 คน (ผู้ปกครอง 1 
คน ผู้กู้ยืม 1 คน) จึงได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 16  แสดงความถี่เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางกลยุทธ์จากการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกองทุนฯ 

การด าเนินการตาม 
กลยุทธ์ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน
ที่ 9 

คน 
ที่ 10 

รวม 

1. ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ ห้
ผู้บริหารสถานศึกษา 

    8 
(80%) 

2. ส่งเสริม ปวส. /เช่ือม
กับบริษัทเอกชน  

   9 
(90%) 

3. คัดเลือกผู้กู้ยืมในระดับ
หมู่บ้าน 

    8 
(80%) 

4. ไ ม่ จ า กั ด  อ า ยุ  ห รื อ
สถานะ 

       3 
(30%) 

5. ประกาศวงเงินกู้ที่ชัดเจน
และรวดเร็ว 

  9 
(90%) 

6. ยุบรวม กยศ. กับ กรอ.          3 
(30%) 

7. มีนักบริหารทางการเงิน     8 
(80%) 

8. การท าประกันผู้กู้     8 
(80%) 

9. ก า ร ร ะ ด ม ทุ น จ า ก
เอกชน 

     7 
(70%) 

10. ลดหย่อนภาษี (ส าหรับ
ผู้บริจาค) 

     7 
(70%) 

11. ขย าย เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ติดตามหน้ีสู่ชุมชน 

       6 
(60%) 

12. ก า ร ล ดห ย่ อ นภ า ษี 
(ส าหรับผู้กู้) 

     6 
(60%) 

13. ปรับโครงสร้ างการ
ช าระหน้ี 
 

       6 
(60%) 
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ตารางที่ 16  (ต่อ) 

การด าเนินการตาม 

กลยุทธ์ 

คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

คน
ที่ 6 

คน
ที่ 7 

คน
ที่ 8 

คน
ที่ 9 

คน 

ที่ 10 
รวม 

14. เพิ่มช่องทางการช าระ
หน้ี 

   7 
(70%) 

15. ลดการฟ้องร้อง      4 
(40%) 

 

ทั้งน้ีเมื่อได้ข้อมูลเชิงสถิติแล้วกลยุทธ์ที่ท าการสอบถามในรอบที่ 2 ที่มีความเห็นด้วยต่ ากว่าร้อยละ 30 
จะถูกตัดออก 

 

ภาพประกอบที่ 32 แสดงร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอทางกลยุทธ์ 
 



162 

 
 

ภาพประกอบที่ 33  ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ( key stakeholders) 
โดยในภาพเป็นผู้ปกครองของผู้กู้ยมืเงิน กยศ. ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ (จังหวัด 
 เชียงใหม)่ 

 

4.8 สรุปผลการศึกษา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43  และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 10 และ มาตรา 60 (1) และ (3) ได้ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่ วถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สาระจากบทบัญญัติดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา เน่ืองด้วยกลุ่มเป้าหมายส่วนหน่ึงคือในระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ
และอาชีพ)  จะได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล ดังน้ันกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับ
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญและอาชีพ)  จึงลดบทบาทลงไป แต่ในส่วนของอุดมศึกษาซึ่ง
จะต้องมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นตาม จากการส่งเสริมให้ประชาชนผู้จบระดับมัธยมปลายให้เรียน
ต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา แต่จากข้อมูลจาก
เอกสารและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth 
– Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 ท่านซึ่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา และเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย และการด าเนินงานด้านการศึกษาทั้งสิ้น อาทิเช่น 
ประธานคณะกรรมาธิการ ข้าราชการระดับสูง  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี เป็น
กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้นซึ่งถือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ก าหนด
นโยบาย (Policy  Maker) โดยตรง และครบถ้วนทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
ภาคการศึกษา และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลมีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน(เห็นพ้อง) กับการ
สัมภาษณ์ในรอบที่ 2 ซึ่งผู้ศึกษาไปเก็บรวบรวมข้อมูล (สัมภาษณ์) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ 
โดยตรง  (สังคมใกล้) จากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ภาคอีกสาน ภาคใต้ ภาคกลาง และ 
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กทม. กระจายภาคละ 2 คน (ผู้ปกครอง 1 คน ผู้กู้ยืม 1 คน) กล่าวได้ว่าครอบคลุมและเป็นตัวแทน
จากคนทุกภาคในประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้สารสนเทศที่ส าคัญที่พบเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ซ้ าๆ  
และข้อความจากการสัมภาษณ์ที่ซ้ าๆ (ความถี่สูง) ไปในทิศทางเดียวกันว่าว่าปัจจุบันกองทุนฯ มีการ
พัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นตามล าดับ ดีกว่าในอดีตมาก และกองทุนฯ มีความพยายามพัฒนาองค์กร แต่ก็
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คือ การให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน เป็นผู้ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย และยังมีปัญหาเรื่องหน้ีค้างช าระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อปัญหาทางงบประมาณของกองทุนฯ  และแม้กองทุนตั้งมานาน แต่คนในสังคมในวงกว้าง
ยังรู้จักกองทุนฯ น้อยจึงควรที่จะเร่งท าการประชาสัมพันธ์องค์กร และภาพลักษณ์องค์กร และ ควร
มุ่งมั่นการให้บริการที่ดี (Service Mind) โดยกองทุนฯ ควรน าแนวคิดการบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เป็นสากล เช่น มาตรฐาน ISO 26000 มาใช้ในการบริหารจัดการของ
กองทุนฯ และควรปรับปรุงข้อก าหนด ข้อบังคับ หรือกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ
หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  เพื่อให้กระบวนการการท างานของกองทุนฯ มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องรอบด้านทั้งระบบ  
กองทุนจะต้องเข้าใจในมิติความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุม   ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ  
(Economic Responsibility) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Law Responsibility) ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
(Ethic Responsibility) ความรับผิดชอบด้านการให้เพ่ือสังคม  (Philanthropy Responsibility) และสิ่งส าคัญที่สุด
ส าหรับของกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการบริหารจัดการของ
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)  คือการสร้างความเข้าใจระหว่างกองทุนฯ และลูกค้า (ผู้กู้ยืม
และผู้ปกครอง) ตลอดจนสถานศึกษา ที่ต้องมองเรื่องของการศึกษาว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ ทุกคนได้ประโยชน์  อย่างน้อยที่ผ่านมา ตั้งแต่มีกองทุนฯ  เกิดขึ้นก็ส่งผลให้จ านวน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพราะกองทุนฯ  ถือเป็นตัวเสริมทางอ้อม
ให้นักเรียนเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มากขึ้น เท่ากับประเทศชาติได้พัฒนาคุณภาพของคน
ในชาติเพิ่มขึ้นไปด้วย เพราะหากจะพึ่งงบประมาณรัฐเพียงด้านเดียวคงไม่พอเพียง และถ้าเอกชนที่มี
ความปรารถนาดีต่อเยาวชนของชาติน าเอาเงินกู้มาพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มได้ ก็จะ
เป็นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในที่สุด 

แรกเริ่มก่อตั้งกองทุนฯ น้ันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและหาทางแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาในสังคมด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่อย่างไรก็ตามกว่า 
18 ปีที่ผ่านมากองทุนฯ ยังประสบปัญหาด้านงบประมาณในการเป็นกองทุนเงินหมุนเวียนที่ต้อง
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (Sustainable) ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการค้างช าระหน้ี  นอกจากน้ีกองทุนฯ ยัง
มีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ด้านภาพลักษณ์ ตลอดจนปัญหาการว่างงานของ
บัณฑิตผู้เคยกู้ยืมเงิน เป็นต้น  การศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
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สามารถสรุปผลเป็นข้อเสนอทางกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)   ดังน้ี  

1) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการก ากับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ (Good 
Governance) มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับพนักงาน 

2) กองทุนฯ ควรมีนโยบายในการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights) อย่างเท่า
เทียม และเหมาะสม บูรณาการแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในระเบียบปฏิบัติของพนักงาน 
และระเบียบที่ใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

3) กองทุนฯ ควรด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practice) ก าหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรมอย่างไม่มีอคติ  

4) กองทุนฯ ควรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุมประเด็นที่เ ช่ือมโยง และสอดคล้องกับมาตรฐานอื่นๆ อาทิ 
OECD Global Compact   น าหลักการ CSR ไปสู่การปฏิบัติทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-
process)    

5) กองทุนฯ ควรมุ่งมั่นการให้บริการที่ดี (Service Mind) ให้ความส าคัญต่อลูกค้า ซึ่งในที่นี 
หมายถึงทั้งผู้กู้ยืม ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม สถานศึกษา และธนาคารที่ด าเนินงานร่วมกัน 

6) กองทุนฯ ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน้นกิจกรรมด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม สร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CSR-After-Process) นอกจากการด าเนินการ 
“CSR In-Process" หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการท างานหลักขององค์กรเพียง
อย่างเดียว 

นอกจากน้ีผู้ศึกษาได้ใช้เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการ  ทั้ง
กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์  (Public Administration) และนโยบายสาธารณะ(Public 
Policy)  การบริหารจัดการ(Management) แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)   
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) และ
ผสมผสานตัวแบบทฤษฎีระบบของ Easton (1953,p 383-400)  ตลอดจนในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์
เน่ืองจากในปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของกองทุน ประยุกต์ใช้หลักการ
วิเคราะห์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานแบบสมดุล  4 ด้าน (Balanced Scorecard) 
ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan David P. Norton (1992) โดยผู้ศึกษาเสนอเป็นเครื่องมือทางด้าน
การจัดการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ประกอบการเสนอกล
ยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน
ลักษณะภาพสถานะหรือ ไดอะแกรม (Diagram) ดังน้ี (ภาพประกอบที่ 34) 

1) เครื่องมือทางด้านการจัดการที่ ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ( Strategic 
Implementation) หรือ Balanced Scorecard  มีสิ่งมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
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องค์กร (Alignment and Focused) 4 มิติคือ มิติที่  1 ประสิทธิผลตามแผนพันธกิจ มิติที่  2 
ประสิทธิภาพตามการปฏิบัติงาน มิติที่ 3 คุณภาพการด าเนินการ มิติที่ 4 การก ากับดูแล และพัฒนา
องค์กร ผู้ศึกษาเสนอให้น ากลยุทธ์ที่ผู้ได้เสนอใส่ไว้ในแต่ละมิติ  

2) มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามแผนพันธกิจ ควรเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ Good Governance หรือ
ก ากับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ เน่ืองจากมิติน้ีจะมีแผนงานในเรื่อง เครื่องมือใน
การบริหารงานและพัฒนาองค์การ และทรัพยากรบุคคล รวมทั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ 

3) มิติที่ 2 ประสิทธิภาพตามการปฏิบัติงาน ควรเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ Human rights (การ
เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน) และ ISO 26000 (ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ) 
เน่ืองจากมิติน้ีจะมีแผนงานในเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบการให้กู้ยืม และระบบบริหาร
จัดการหน้ีที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และ การบริการที่
รวดเร็ว และถูกต้อง 

4) มิติที่ 3คุณภาพการด าเนินการ  ควรเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ Fair Operation (ด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม) และ Service Mind(มุ่งมั่นการบริการ) เน่ืองจากมิติน้ีจะมีแผนงานในเรื่อง ความพึง
พอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) มิติที่ 4 การก ากับดูแล และพัฒนาองค์กร ควรเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ CSR-After-Process 
ควรมีนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เน่ืองจากมิติน้ีจะมีแผนงานในเรื่อง ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้เยาวชน(ยากจน) หรือการกู้ยืมเงินเป็นงานส าคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาเศรษฐกิจ /
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม/ลดการย้านถิ่นฐาน และการพึ่งพาตนเองขององค์กร 
(Sustainability)  ซึ่งเป็นเป้าประสงค์เชิงผลลัพธ์ของกองทุนฯ (Outcome) 
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 รายละเอียดดังภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เสนอ ดังน้ี 

ภาพประกอบที่ 34  กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 

 หลักการน า Balance Scorecard  มาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานน้ันจะต้องให้
ความส าคัญต่อดัชนีทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุลกันซึ่งดัชนีแต่ละด้าน จะส่งผลถึงด้านอื่นๆ โยงกันเป็น
ระบบ  แต่ทั้งน้ีกองทุนฯ จะต้องก าหนดกลยุทธ์ และภารกิจหลักให้ชัดเจน และวิเคราะห์แผนงาน
ต่างๆ ให้เช่ือมโยงกับดัชนีทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียดในภาพที่ผู้ศึกษาเสนอไว้เป็นตัวอย่าง  และแม้
ขอบเขตการศึกษาในครั้งน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงการจัดท าเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการ
น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  แต่ผู้ ศึกษาได้ เล็ ง เห็นถึ งประโยชน์ในการน าหลักการขอ ง
เครื่องมือ (Balance Scorecard) มาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ทั้งน้ีหากกลยุทธ์ที่เสนอใน
การศึกษาครั้งน้ีได้ถูกน าไปใช้จริง ทุกฝ่ายควรจะต้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้   และมีดัชนีช้ี
วัดประสิทธิภาพ การท างานที่ เรียกว่า   Key Performance Indicator (KPI)  เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรต่อไป 

 


