บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในยุคแห่ งโลกาภิวตั น์ โลกก้าวเข้าสู่ ภาวะที่เน้นการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการร่ วมมือกันใน
การทาธุ รกรรม ผลที่เกิดขึ้นคือ ปรากฏการณ์ความร่ วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิ ก ไปพร้อมกับ
การแข่งขันกันพัฒนาประเทศควบคู่ก ันไป ปฏิ เสธไม่ ได้ว่า การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค
หลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จะเกิดการแข่งขันสู งขึ้น ทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้องเตรี ยมความ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยมพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ประเทศ และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างยัง่ ยืนจาเป็ นต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนใน
ประเทศ เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาทางด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีศกั ยภาพสู งขึ้น
ความส าคัญ ในการศึ ก ษาของประชาชน มี ป รากฏอยู่ในเรื่ องของ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพใน
การศึกษาไว้ในหมวด 3 มาตรา 49 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ งบัญญัติไว้
ว่า “บุ คคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึ กษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ ง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพ หรื ออยู่ในสภาวะยากล าบาก
ต้องได้รับ สิ ท ธิ ตามวรรคหนึ่ งและการสนับ สนุ นจากรั ฐเพื่ อให้ได้รับ การศึ กษาโดยทัดเที ยมกับ
บุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชี พหรื อเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุม้ ครองและส่ งเสริ มที่เหมาะสมจาก
รัฐ” (รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550: 31) แต่การที่รัฐบาลให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน ยังพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่ องจากทั้งภาคส่ วนอุตสาหกรรม
และภาคธุ รกิจ ต่างก็ตอ้ งการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ความสามารถที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติต่อไป
จากการสารวจสภาวะการทางานของประชากร ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) ศึกษา
ช่วงปี 2560-2561 ซึ่งสารวจเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละระดับการศึกษา เป็ นดังนี้
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ยอดรวม

ไตรมำส1/2560

ไตรมำส2/2560

ไตรมำส3/2560

(บาท/เดือน)

ไตรมำส4/2560

ระดับกำรศึกษำ

ไตรมำส1/2561

เงินเดือนเฉลี่ยจาแนกตามระดับการศึกษา

ไตรมำส2/2561

ตำรำงที่ 1.1

13,788.56

13,721.14

13,971.36

13,877.70

13,619.97

13,415.67

1.ไม่มีการศึกษา

7,569.61

7,401.47

7,567.58

7,581.40

7,285.90

7,398.96

2.ต่ากว่าประถมศึกษา

7,506.29

7,337.26

7,694.28

7,582.42

7,452.10

7,309.06

3.ประถมศึกษา

8,443.07

8,347.25

8,501.19

8,450.38

8,261.63

8,281.62

4.มัธยมศึกษาตอนต้น

9,854.95

9,584.96

9,605.45

9,711.97

9,609.31

9,414.61

5.มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

11,650.79

11,509.26

11,583.03

11,634.10

11,448.68

11,332.57

5.1.สายสามัญ

11,007.41

10,897.48

10,910.80

11,024.10

10,844.46

10,613.57

5.2.สายอาชีวศึกษา

13,730.64

13,521.68

13,636.71

13,457.97

13,431.99

13,521.09

17,763.78

10,216.91

10,362.13

8,346.62

23,803.26

17,403.85

15,146.46

15,092.21

14,748.76

15,101.35

15,452.82

15,174.18

6.1.สายสามัญ

14,165.86

14,274.14

14,843.51

16,158.49

16,744.25

15,590.42

6.2.สายอาชีวศึกษา

15,176.28

15,100.95

14,739.05

15,073.99

15,405.29

15,160.01

14,879.96

15,593.87

15,436.95

15,127.58

16,917.50

15,468.28

7.ระดับปริ ญญาตรี

22,930.23

22,998.80

23,471.44

23,096.29

22,852.56

22,942.41

7.1.สายวิชาการ

22,584.94

22,678.36

23,233.52

22,759.00

22,403.36

22,470.11

7.2.สายวิชาชีพ

25,524.98

24,838.28

24,991.66

24,881.50

23,651.31

23,777.16

23,868.62

23,917.13

24,166.32

24,228.70

24,802.24

24,865.43

8.ระดับปริ ญญาโท

37,618.64

38,395.39

37,381.33

37,573.56

36,672.59

36,543.56

9.ระดับปริ ญญาเอก

48,617.61

48,924.43

46,206.72

49,831.09

46,416.73

45,922.75

5.3.สายวิชาการ
ศึกษา
6.ระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(อนุปริ ญญา)

6.3.สายวิชาการ
ศึกษา

7.3.สายวิชาการ
ศึกษา
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จากตารางจะพบว่า การศึกษาจะมีผลต่ออัตราเงินเดือนเฉลี่ย และในเวลาเดียวกันการศึกษา
จะช่ วยทาให้ค่าเฉลี่ ยรวมของรายได้ของผูม้ ี งานทาสู งขึ้ น เป็ นความสาคัญอย่างยิ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายสนับสนุ น ภาคเอกชน ในการพัฒนาศึกษา และเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเหลื่ อมล้ าด้านการศึ ก ษาในสั งคมด้วยการให้ โอกาสแก่ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาที่ ด้อยโอกาสจึ ง
กาหนดเป็ นนโยบายที่ จะให้ภาครั ฐบาลสนับ สนุ นทางการเงิ น โดยจัดตั้งกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึ กษา ให้แก่นักเรี ยนนักศึกษา ที่ มาจากครอบครัวที่ มีรายได้น้อยตั้งแต่วนั ที่ 28 มี นาคม 2538
คณะรัฐมนตรี สมัยนายชวน หลีกภัย มีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน จากตารางจะเห็น
ได้ว่า เงินเดื อนเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึ งมี แนวทางในการสนับสนุ น ให้การช่ วยเหลื อทางการศึ กษาแก่ ผูท้ ี่
อยากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นี่ คือที่มาของการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่รัฐบาลได้จดั ตั้งกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยน/นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ได้แก่ กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) จัด ตั้ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 28
มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิ การ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา
บนพื้ น ฐานการให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อรองรั บ ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อี กทั้งเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่ อง
ความเหลื่ อมล้ าทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิ การ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทาหน้าที่บริ หารจัดการเงินให้กูย้ มื
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่ มดาเนิ นการกองทุนใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุน
จึงเริ่ มเปิ ดให้กูย้ ืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ด้วยงบประมาณประจาปี จานวนกว่า 3,652 ล้านบาท และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็ น รายปี ตามความจาเป็ น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้
เงิ น กู้ยื ม แก่ นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ซึ่ งมาจากครอบครั ว ที่ มี ร ายได้น้ อ ย ส าหรั บ ศึ ก ษาต่ อ ตั้ง แต่ ช้ ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชี วะ) จนถึ งระดับปริ ญญาตรี ในประเทศ รวมทั้ง
การศึ ก ษานอกระบบ ต่ อ เนื่ อ งจากระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ตามหลัก สู ตร และประเภทที่
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กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โดยนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องชาระคืนพร้ อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว”
จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชน์แก่นกั เรี ยน
นักศึกษา ที่ดอ้ ยโอกาสอย่างแท้จริ ง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคล อยู่ภายใต้การกากับดู แลของกระทรวงการคลัง
และมี โครงสร้ างการดาเนิ นงานที่ มนั่ คงและเติ บ โตขึ้ นอย่างรวดเร็ ว และมี ความคล่ องตัวในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น จากยุคแรก สานักงานตั้งอยูท่ ี่กรมบัญชี กลาง ในปี พ.ศ. 2544 กองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาได้ยา้ ยมายังสานักงานแห่ งใหม่ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ จวบจน
ปัจจุบนั
ซึ่ งกองทุนนี้ นบั เป็ นกลไกสาคัญของรัฐบาลที่ ช่วยให้การสนับสนุน และขยายโอกาส เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของประเทศให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีวิสัยทัศน์ของ คือ "เป็ นองค์กรการเงิ นชั้นนา มุ่งสร้ างโอกาสทางการศึ กษา เพื่อพัฒนา
สังคมไทย" นอกจากนี้ ทางกองทุนยังได้ประกาศพันธกิจของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) ซึ่ งก็คือ “ให้กูย้ ืมเงิ นเพื่อการศึ กษาแก่นักเรี ยน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุ นทรัพย์ดว้ ยการบริ หาร
จัดการและระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิ จและสังคมไทย
โดยรักษาวินยั ทางการเงินการคลังและหลักธรรมาภิบาล”
ส าหรั บ ภาพรวมการด าเนิ น งานของ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) พบว่า
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ต้ ัง แต่ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปี งบประมาณ 2539-2554 กองทุ น ได้รับ งบประมาณแผ่น ดิ น จ านวน 357,036.4722 ล้านบาท
กองทุ นสมทบการให้กู้ยืม จานวน 64,579.8667 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นส าหรั บ ให้กู้ยืม เงิ นทั้งสิ้ น
จานวน 421,616.3389 ล้านบาท ปี การศึ กษา 2539 จนถึ งเดื อนกันยายน 2554 มี ผูก้ ู้ยืมรวมทั้งสิ้ น
3,932,137 ราย ผู ก้ ู้ยื ม ที่ ค รบก าหนดช าระหนี้ จ านวน 2,452,511 ราย ผู ้กู้ยื ม ที่ ก าลัง ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2554 จานวน 872,904 ราย อยูใ่ นช่วงปลอดหนี้ หลังสาเร็ จการศึกษา 2 ปี จานวน 584,128
ราย และเสี ยชีวติ จานวน 22,594 ราย
ปั จจุ บนั พระราชบัญญัติกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่อการศึ กษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้
กองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกากับดู แลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลที่ไม่
เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ นหรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณและกฎหมายอื่ น เนื่ อ งจากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
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กับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริ หารกองทุนเพื่อการศึ กษา พ.ศ.
2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริ หารจัดการและการดาเนิ นการที่มี
ข้อจากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิ ตกาลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการ
การบริ หารจัดการและการดาเนิ นการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็ นเอกภาพอยูภ่ ายใต้
กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริ หารจัดการกองทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จากการประมวลผลปั ญหาการดาเนิ นงานกากับ ลู กหนี้ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษา
(กยศ.) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ปัญหำกำรดำเนินคดีกบั ลูกหนีก้ องทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
กยศ. เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการให้กูย้ ืมเงินแก่ผูท้ ี่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และมี รายได้ต่อครอบครัวต่ ากว่า 2 แสนบาทต่อปี โดยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ซึ่ งต้องชาระหนี้ ในปี แรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.5 ของจานวนเงินกู้ ในปี ที่ 2 ชาระไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
2.5 และในปี ถัดไปจะต้องผ่อนชาระในอัตราก้าวหน้าจนครบกาหนดการผ่อนชาระ 15 ปี ซึ่ งปั จจุบนั
มีผกู ้ ยู้ มื จานวนทั้งหมด 3.9 ล้านราย อยูร่ ะหว่างศึกษา 9 แสนราย หลักเกณฑ์การชาระหนี้ จะต้องเป็ น
ผูท้ ี่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และหากนักศึกษาจบการศึกษาเป็ นเวลา 2 ปี แล้วไม่ดาเนินการชาระหนี้
ทาง กยศ. จะคิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ขณะนี้ มีนกั ศึกษาที่ครบกาหนดชาระหนี้ แล้ว
จานวน 2.5 ล้านราย โดยมาตรการในการติดตามหนี้ จะมีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนิ นการส่ งจดหมายถึ งผูก้ ู้ที่ จะครบกาหนดช าระหนี้ เพื่ อแจ้งภาระหนี้ และวิธีก าร
ติดต่อขอชาระหนี้ ให้ทราบก่อนถึ งวันครบกาหนดชาระครั้งแรก กล่าวคือต้องชาระภายในวันที่ 5
กรกฎาคม ของทุกปี
2. เมื่อส่ งจดหมายฉบับแรกไปแล้ว หากลูกหนี้ ไม่ชาระหนี้ กยศ. จะเชิญลูกหนี้ มาเจรจาไกล่
เกลี่ย
3. สัญญาการกูย้ ืมเงิ นจะมีอายุความ 5 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนด ผูก้ ูท้ ี่คา้ งชาระตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไป หากไม่ทาการชาระหนี้ หรื อไม่เข้าร่ วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้ องคดี กยศ.จะบอก
เลิ ก สั ญ ญา และยื่ น ฟ้ อ งผู ้กู้แ ละผู ้ค้ า ประกัน ต่ อ ไป ซึ่ งจะต้อ งด าเนิ น การฟ้ อ งร้ อ งก่ อ นวัน ที่ 4
กรกฎาคม 2555
ในกรณี ที่ กยศ. ส่ งหนังสื อทวงถามไปยังลูกหนี้แล้ว เกิดข้อโต้แย้งว่าลูกหนี้ไม่ได้ลงนามใน
สัญญากูจ้ ริ ง กยศ. จะแจ้งความดาเนิ นคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดาเนิ นคดี แก่ผูก้ ระทาผิดใน
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเป็ นกรณี ที่มีหลักฐานชัดเจน ซึ่ งขณะนี้ คดีดงั กล่าวอยู่
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ระหว่างการสอบสวนและดาเนินการฟ้องศาล สาหรับกรณี การสวมสิ ทธิ นกั ศึกษาในการกูย้ มื เงิน กย
ศ. จะดาเนิ นคดีกบั นิ ติบุคคล คือสถานศึกษา เนื่ องจาก กยศ. มอบอานาจให้อธิ การบดี เป็ นผูล้ งนาม
ในสัญญาการกูย้ มื เงิน จึงต้องฟ้ องผูบ้ ริ หารของสถานศึกษานั้นในฐานะที่ได้รับมอบอานาจจาก กยศ.
ไป แต่บริ หารงานผิดพลาด แต่จะไม่ดาเนินคดีกบั อาจารย์คนใดคนหนึ่ง สาหรับกรณี ที่อาจารย์เป็ นผู ้
ค้ าประกันให้นกั ศึกษากูน้ ้ นั เมื่อนักศึกษาซึ่ งเป็ นลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ ผูค้ ้ าประกันย่อมต้อง
รับผิดชอบในหนี้ดงั กล่าว และหนี้เงินให้กยู้ มื ระงับต้องเกิดจาก
1. ผูก้ ตู้ าย ปั จจุบนั มีจานวน 22,594 ราย
2. ผูก้ พู้ ิการ จะมีระดับของความพิการตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กยศ. จะระงับการเรี ยกคืนหนี้
กล่าวคือไม่มีการติดตามทวงถามหนี้ แต่ยงั คงมีสถานะเป็ นลูกหนี้อยู่
3. มีการจัดชั้นลูกหนี้ โดยใช้ระยะเวลาค้างชาระเป็ นตัวกาหนด เช่น หากค้างชาระเป็ นเวลา
4 ปี จะจัดให้เป็ นหนี้สงสัยจะสู ญ
1.2.2 ปัญหำกำรทุจริตจำกโครงกำรกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ
โดยในการประชุ มคณะกรรมาธิ การแก้ไขปั ญหาหนี้ สินแห่ งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร ครั้งที่
16 ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรื อ DSI ได้ช้ ี แจงจากกรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากอดีตนักศึกษา
จานวนหนึ่ งว่า เคยสมัครเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแต่เปลี่ ยนใจไม่ศึกษาต่อและกรณี ที่
เคยเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาแต่ศึกษาไม่จบ ได้รับหนังสื อทวงถามหนี้ จากกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่ อการศึ ก ษา (กยศ.) เป็ นจานวนสู ง กยศ.ได้ช้ ี แจงถึ งที่ ม าของช่ อ งว่างอัน เป็ นเหตุ ให้ เกิ ดกรณี
ดัง กล่ า วว่า ต้น เหตุ เกิ ด จากช่ วงสมัย ที่ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองในปี พ.ศ.2549 ซึ่ งเปลี่ ย นการ
ดาเนิ นการจากกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กาหนดให้นักศึกษาต้องชาระคืนเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้ว 2 ปี มาเป็ นกองทุนเงินกูย้ มื ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่กาหนดให้นกั ศึกษา
ใช้คืนทุนเมื่อมีรายได้เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ ว การ
ดาเนิ นการในการให้กู้ยืม เงิ นนั้นไม่ ส ามารถจัดท าสั ญ ญาได้ท นั เนื่ องจากอยู่ระหว่างส่ งเรื่ องให้
อัย การสู ง สุ ด ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เมื่ อเปิ ดการศึ ก ษาในปี พ.ศ.2549 สั ญ ญาเงิ น กู้ยืม จึ งยัง ไม่
สามารถส่ งไปให้นกั ศึกษาได้ส่งผลให้นกั ศึกษาต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน เนื่ องจากไม่มีเงิน
ค่าเล่าเรี ยน ชาระให้แก่ สถานศึกษา กรอ. จึงแก้ไขปั ญหาโดยให้สถานศึกษาส่ งรายชื่ อมาให้ กรอ.
พร้อมทั้งเซ็นชื่ อรับรองว่า เป็ นนักศึกษาของสถานศึกษาจริ ง ซึ่ งในการเซ็นต์ชื่อรับรองผูท้ ี่เซ็นต์ชื่อ
รับรองต้องทาบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับ กรอ.ว่าเมื่อสถานศึกษาส่ งรายชื่ อให้กบั กรอ.
แล้วจะต้องส่ งสัญญามาให้ กรอ.ในภายหลัง กรอ.จึงจะยอมรับว่าการดาเนิ นการกูย้ มื เงินถูกต้องตาม
กระบวนการ
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ต่อมาเมื่อมีการจัดทาสัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก
กยศ. ให้ตรวจสอบ ความถู กต้องของเอกสารสั ญญาเงิ นกู้ได้ดาเนิ นการตรวจสอบแล้วแต่ไม่ พ บ
ความผิดพลาดเนื่ องจากสัญญาเงินกูม้ ีการ ลงชื่ อรับรองโดยผูม้ ีอานาจบริ หารของสถานศึกษาต่าง ๆ
ถู ก ต้อง แต่ ที่ ย งั ไม่ ป รากฏเป็ นข่ าวเนื่ องจากยังไม่ มี ก ารติ ด ตามทวงถามหนี้ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้รับ
หนังสื อทวงถามหนี้ ทาให้เกิดข้อร้องเรี ยนดังที่ได้มีการออกข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณชน
หลังจากที่ กยศ.ได้รับหนังสื อร้องเรี ยนก็ได้แจ้งให้สถานศึกษานาแบบลงทะเบียนมาแสดง
โดยแจ้ง ต่ อสถานศึ ก ษาว่า หากไม่ ส ามารถแสดงได้ สถานศึ ก ษาต้อ งรั บ ผิ ดชดใช้เงิ น คื น ให้ แ ก่
กองทุ นฯ เนื่ องจากในปี พ.ศ.2549 ตามระเบี ยบของกองทุ นฯ ให้ถือว่าแบบลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น
เอกสารการขอรับ ทุ น ซึ่ ง ปั จจุ บ ัน กยศ.ได้รับ การชดใช้คื น แล้วเป็ นจานวน 83 ราย จากจานวน
นัก ศึ ก ษา 101 ราย ยัง คงเหลื อ อี ก 18 รายที่ ต้อ งด าเนิ น การติ ด ตามทวงถาม และนอกจากการ
ดาเนิ นการดังกล่าว กยศ.ยังได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทาการสื บสวน ซึ่ งผลการ
สื บสวนสรุ ปได้ดงั นี้
ในปี การศึกษา พ.ศ. 2549 สถานศึกษาได้จดั ให้เจ้าหน้าที่ไปชักชวนแนะนาการศึกษาให้กบั
ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอว่าเป็ นการเรี ยนฟรี หากเรี ย บจบแล้วท างานมี รายได้ไ ม่ พ อเพี ย งกับ
จานวนที่ ก องทุ น ฯ ก าหนดไว้จะไม่ ต้องใช้คืน เงิ นกู้ ท าให้ นัก ศึ ก ษาสนใจมาสมัค รเข้าเรี ยนเป็ น
จานวนมาก เนื่ อ งจากคนที่ ม าเรี ย นส่ วนใหญ่ จ ะรู ้ ต ัว ว่า มาเรี ย นแล้ว ไม่ ส ามารถที่ จ ะท างานได้
เงินเดือนสู งมากพอที่จะใช้คืนเงินกูย้ ืมได้ พอเปิ ดภาคการศึกษา มีนกั ศึกษาเพียงไม่กี่รายจากพยานที่
สอบไปที่มาเรี ยนจริ งและบางคนมาเรี ยนเพียง 1 เดื อนหรื อ 2 เดื อน หลังจากนั้นก็ยุติการศึกษาไป
กลางคัน
ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ แต่สถานศึกษาก็ยงั คงนาชื่ ออดี ตนักศึกษาเหล่านั้นไปทาเรื่ อง
ขอรับเงินกับกองทุนอยู่ เป็ นเหตุให้อดีตนักศึกษาเหล่านั้นต้องเป็ นหนี้กองทุนฯ จนได้รับการติดตาม
ทวงถามให้ชาระหนี้ดงั เช่นที่เป็ นข่าว กรณี ที่เกิดขึ้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อว่ามูลความผิดเกิดจาก
การกระท าความผิดของสถานศึ กษาโดยมี เจ้าหน้าที่ เข้ามาเกี่ ยวข้อง นับเป็ นคดี ที่ค่อนข้างมี ความ
ยุง่ ยากซับซ้อน เป็ นคดี ที่กรมบังคับคดีตอ้ งเข้ามาดาเนิ นการเพื่อหา ข้อยุติ คณะทางานจึงมีมติวา่ จะ
เสนอเรื่ องนี้ต่อคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้อานาจกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนิ นการ
สอบสวนเรื่ องนี้ ต่อไป หากพบว่ามีสถานศึกษาใดหรื อผูใ้ ดเข้ามาเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิด
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งข้อกล่าวหาและดาเนินคดีเป็ นราย ๆ ไป
ส าหรับ ปั ญ หาการดาเนิ น งานที่ ไม่ บ รรลุ เป้ าดังกล่ าว Adrian Ziderman (1999) ได้ท าการ
วิจยั แล้วพบว่า ปั ญหาเกิ ดจากเงื่ อนไขการให้กู้ การคัดเลื อก และการตรวจสอบนักเรี ยนที่จะได้รับ
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เงินกูย้ งั ไม่ได้เชื่ อมโยงกับความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง หรื อพูดอีกนัยหนึ่ งก็
คือยังขาดการนานโยบายทางสาธารณะที่ถูกต้องเพียงพอในการนาไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
สาหรับแนวทางในทางช่วยเหลื อและแก้ไขที่ กยศ.กาลังดาเนิ นการอยูใ่ นขณะนี้ คือ กรณี ที่
นักศึกษายังไม่มีรายได้ หรื อมีรายได้ต่ากว่า 4,700 บาทต่อเดือน สามารถมาทาเรื่ องขออนุมตั ิผอ่ นผัน
กับ ทาง กยศ. ได้ค ราวละ 6 เดื อ น โดยผ่อ นผัน ได้ 4 ครั้ งรวมกัน แล้ว ต้องไม่ เกิ น 24 เดื อ นและ
ช่วยเหลือผูไ้ ม่มีงานทา โดยประสานงาน กับแรงงานจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมให้ผกู ้ ยู้ ืมเงินหาตาแหน่ง
งานว่างจากแรงงานจังหวัด มี การจัดทาเว็บไซต์ลิงค์ไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งสภาอุ ตสาหกรรม
หน่ วยงานภาคเอกชนและภาครัฐซึ่ งมี ตาแหน่ งงานว่าง เพื่อให้ผูท้ ี่ จบไปแล้วไม่มีงานทาสามารถ
นาไปเป็ นช่องทางหางานได้อีกช่องทางหนึ่ ง และในขณะนี้ กองทุนได้ดาเนิ นการประสานพลังบวก
เพื่อช่ วยผูก้ ูย้ ืม โดยมุ่งไปที่ กลุ่มที่คา้ งชาระเป็ นเวลาหลายปี ซึ่ งอยู่ในข่ายที่จะต้องฟ้ องร้ องเพื่อลด
การฟ้ องร้อง โดยลงพื้นที่ไปที่ จงั หวัดร้ อยเอ็ดและประสานกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
เพื่อให้ช่วยเจรจาให้ลูกหนี้ ปฏิบตั ิการชาระหนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการฟ้ องร้องขยายออกไป ทั้งนี้ เป็ น
แนวทางช่ วยเหลื อผูม้ ีรายได้ไม่พอเพียงอีกวิธีหนึ่ ง นอกจากการการผ่อนผันให้ชาระหนี้ ตามปกติ
กยศ. ยังกาหนดหลักเกณฑ์การกูย้ มื เงินให้แก่สถานศึกษามากขึ้นดังนี้
1) วงเงินที่ให้กพู้ ิจารณาจากคุณภาพของสถาบันการศึกษา
2) ผูท้ ี่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ คะแนนโอเน็ท และใน
การทาสัญญาฯ มีการตกลงสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างกันและกันให้ชดั เจน
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจะเห็ นว่าตัวผูก้ ูย้ ืมซึ่ งทั้งหมดเป็ นนิ สิตนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแล้ว
ในระดับ อนุ ป ริ ญ ญาถึ งระดับ อุ ดมศึ ก ษานั้น จัดว่าเป็ นผูม้ ี ก ารศึ ก ษา เป็ นบัณ ฑิ ตเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถพร้ อมทั้งวัยวุฒิและคุ ณวุฒิ แต่มีนักศึกษาเป็ นจานวนมากที่ ผิดนัดชาระคืนเงิ นกู้แก่
กองทุ นฯ และตัวผูว้ ิจยั เองก็เคยมี ส ถานะเป็ นลู กหนี้ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาเช่ นกัน แต่
ปั จจุบนั ได้ชาระเงินคืนแก่กองทุนครบหมดแล้ว และไม่เคยมีปัญหาการผิดนัดชาระเลย จึงมีความ
สนใจศึ กษาปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นกับ ผูก้ ู้ยืมรายอื่ นๆ ว่ามี ปัจจัยทางการจัดการนโยบายสาธารณะ
อะไรบ้างที่นามาบูรณาการแล้วส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษาเพื่อนาไปสู่ ความสามารถชาระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่กองทุนได้ตามกาหนดเวลา
โดยที่ผลการวิจยั จะนาไปเป็ นข้อเสนอแนะให้ผูบ้ ริ หารกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
และแก่นักศึ กษาผูก้ ู้ยืมเงิ นจากกองทุนนี้ เพื่อให้สามารถนาไปปรับกระบวนยุทธ์ ด้านการบริ หาร
จัดการกองทุน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริ บทต่างๆอันจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อองค์การ
และสถานะทางการเงินของประเทศไทย ทั้งยังช่ วยส่ งเสริ มงานวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อวงการ
การศึกษาของประเทศไทยในด้านการจัดการ และเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ศึกษารายใหม่ๆสามารถ
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เตรี ย มพร้ อ มให้ เป็ นลู ก หนี้ ที่ ดี เป็ นบั ณ ฑิ ต ซึ่ งเป็ นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของประเทศชาติ มี
ความสามารถส่ งเงิ นคืนเงินกูย้ ืมตามกาหนดเวลาเพื่อให้กองทุนมีเงิ นหมุนเวียนให้แก่นกั ศึกษารุ่ น
หลังต่อไป และเพื่อไม่ตอ้ งให้กองทุนเป็ นภาระทางการคลังของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย
1.3 โจทย์ในกำรวิจัย
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อ การชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ น
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยอะไร และควรดาเนินการอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุน
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. เพื่อศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม
ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3. เพื่ อ พัฒ นาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research)โดยเน้นการวิจยั
เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้แก่บรรดานักเรี ยน นักศึกษาที่กูย้ ืม
เงิน กยศ. สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2549 – 2553 เป็ นผูก้ ูย้ ืมทั้งที่สามารถชาระหนี้ ได้และ
ช าระหนี้ ไม่ ไ ด้ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในสั ดส่ วนที่ เท่ า ๆ กัน อาศัย การสุ่ ม ตัวอย่างอย่างง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยอาศัยฐานข้อมูลรายชื่ อนักศึกษา จากธนาคารกรุ งไทยและนาวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในเชิ งนโยบาย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกองทุนเงิ นให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา จานวน 5 ราย เป็ นส่ วนเสริ มเพื่อความน่ าเชื่ อถือยิง่ ขึ้น ที่ โดยมีช่วงระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลระหว่าง มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559
1.6 นิยำมศัพท์
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ หมายถึง กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ได้ ถึ ง ระดั บ ที่ สู งกว่ า การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไปจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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ภายในประเทศ (ทั้งสายสามัญและสายอาชี วศึกษา) รวมทั้งการศึกษานอกระบบต่อเนื่ องจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกาหนดให้กยู้ มื เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
กำรประเมิ น ผล หมายถึ ง การศึ ก ษาผลจากการดาเนิ น งานของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา ในส่ วนของปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนิ นงาน ผลผลิ ต และผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนิ นงานของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่าบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาหรื อไม่
กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมที่ผูกกับรำยได้ ในอนำคต หมายถึง กองทุนที่ให้กยู้ ืมเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่เข้า
เรี ยนในระดับ อุด มศึ ก ษามี โอกาสได้เรี ยน โดยไม่ มีอุป สรรคทางการเงิ น และเป็ นกองทุนที่ มิ ได้
กาหนดเวลาเริ่ มต้นในการชาระหนี้ เงินกู้ แต่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการหารายได้ของผูก้ ู้ เพื่อ
มิให้การชาระหนี้เงินกูข้ องผูก้ สู้ ่ งผลกระทบต่อการครองชีพในระยะเริ่ มต้นของการทางาน
ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
นักศึกษาหมายถึง นิสิต/นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปกติ 4 ปี
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ หมายถึ ง การมีโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับ
การกู้ยืม เงิ น จากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยพิ จารณาจาก สั ดส่ ว นของจานวนนิ สิ ต /
นักศึกษาที่ได้รับเงินกูจ้ ากกองทุนฯ ต่อจานวนนิสิต/นักศึกษาที่ขอกู้
ควำมสำมำรถในกำรรับภำระค่ ำใช้ จ่ำย หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
หลังจากได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา โดยพิจารณาจาก
- สัดส่ วนของจานวนเงิ นที่ ได้รับสนับสนุ นจากกองทุนฯในส่ วนที่ จ่ายให้สถานศึ กษา ต่อ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้สถานศึกษา
- สัดส่ วนของจานวนเงินที่ได้รับสนับสนุ นจากกองทุนฯในส่ วนที่จ่ายให้นิสิต/นักศึกษา ต่อ
ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษา
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรศึ กษำ หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ ผูเ้ รี ยนต้องจ่ายให้แก่ สถาบันการศึ กษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างที่ศึกษา ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่ วนคือ
1. ค่าใช้จ่ายให้แก่สถานการศึกษา ประกอบด้วย
-ค่าบารุ งการศึกษา
-ค่าหน่วยกิต
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างที่ศึกษา ประกอบด้วย
- ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
- ค่าเครื่ องแบบนักศึกษา
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- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษา
- ค่ากิจกรรม
- ค่าที่พกั ระหว่างศึกษา (กรณี ที่ไม่พกั บ้านตนเอง)
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
- ค่าเดินทางไปศึกษา
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
นโยบำยสำธำรณะ หมายถึ ง แนวทางกิ จกรรม การกระท า หรื อการเลื อกตัดสิ นใจของ
รัฐบาล ซึ่ งได้ทาการตัดสิ นใจและกาหนดไว้ล่วงหน้า สาหรับการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิ น
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดทาโครงการ
วิธี ก ารบริ ห ารหรื อกระบวนการดาเนิ น งาน ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ด้วยวิธี
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง สาหรับเป้ าหมายในกรณี น้ ีคือ ให้ผู ้
กูย้ มื มีความสามารถในการชาระหนี้ และการตรงต่อเวลาในการชาระหนี้
กำรสร้ ำงภำพลักษณ์ ที่ดีสำหรับกองทุนกู้ยืม หมายถึง ความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากผูก้ ยู้ มื เงิน
ให้เกิ ดความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบส่ วนตัว ต่อสังคม และบริ บทแวดล้อม อันนา
ความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานกองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งที่ความรู ้ ความสามารถ ความคิดริ เริ่ ม การสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในองค์การ การกาหนดหน้าที่ในการทางานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์และความ
เปลี่ ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะการทางาน เพื่อ
ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีคุณค่าและและเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทางาน
ให้สอดรับกับการวางแผน การกาหนดนโยบาย ส่ งผลต่อการทางานให้สาเร็ จตรงตามเป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์ร่วมกัน อีกทั้งก่อให้เกิดการรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ให้ดารงอยู่คู่กบั องค์การ เพื่อรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การ
ระบบกำรสื่ อสำรทีม่ ีคุณภำพ หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารเกี่ยวกับองค์การและ
สิ่ งแวดล้อมด้านงานในการประสานงานกันในองค์การก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการติดต่อสื่ อสาร
กันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากร ผ่านทางคุณภาพของสารสนเทศที่ ถูกต้องแม่นยา สมบูรณ์
ครบถ้วน เข้าใจง่าย ทันต่อเวลา ตรวจสอบได้ มีความยืดหยุน่ และมีความปลอดภัย
ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบำยในกำรชำระหนี้เงินกู้ยืม หมายถึง การหลอมรวมขององค์ประกอบ
ในสามส่ วน ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในการทางาน โครงสร้างกองทุน และ
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบด้านความรู ้สึกในแง่ความชื่นชม ภาคภูมิใจ และการ
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สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ มื กองทุน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่ทาให้ผู ้
กูย้ มื เงินมีความตั้งใจชดใช้เงินคืนให้กบั กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา และตั้งใจใช้หนี้อย่างสม่าเสมอ
โดยตระหนักว่าเป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญของตน
ควำมไว้ วำงใจในกำรชำระหนี้ก้ ูยืมเงิน หมายถึง หมายถึงความไว้วางใจของผูก้ ูย้ ืม กยศ.ใน
เรื่ องการช าระหนี้ และการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการที่ ค าดหวัง ในความคุ ้ ม ค่ า และ
อรรถประโยชน์ของการเข้ามาเป็ นสมาชิกของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
ควำมพึงพอใจต่ อนโยบำยกำรชำระหนี้ หมายถึ ง ผลที่เกิ ดจากการสร้างประสบการณ์ แห่ ง
ความพึงพอใจด้วยความเชื่ อและการรับรู ้คุณค่า รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีจนเกิดความผูกพัน
ต่อกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา และยินดี ที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกูเ้ งินกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
ประสิ ทธิผลในกำรชำระหนี้ หมายถึ ง ความคุ ม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี สามารถทราบ
วัตถุประสงค์การกูแ้ ละสามารถติดตาม ได้อย่างชัดเจน ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสมาชิ กที่มีคุณภาพ
ใช้หนี้ตรงเวลา
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งสภาพปั ญหาต่างๆที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ ืม
ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3. ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนาแนวทางที่พฒั นาขึ้นไปปรับใช้เพื่อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ผลในการ
จัดการ
4. ข้อค้นพบจากการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ ทางวิชาการด้านการ
จัด การ และยัง น าไปเป็ นข้อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น แห่ ง ชาติ สภา
ผูแ้ ทนราษฎรต่อไป

