บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั อยู่ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
ที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา 2. เพื่อ
ศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ น
ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และ3. เพื่ อ พัฒ นาแนวทางและข้อ เสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้ เทคนิ คการวิจยั เชิ งผสม (Mixed Method Research) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ น
การศึ ก ษาวิจยั แบบผสม โดยเน้นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research) ซึ่ ง จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล จากแหล่ ง ข้อมู ล ได้แก่ บ รรดานัก ศึ ก ษาที่ กู้ยืม เงิ น กยศ. ส าเร็ จการศึ ก ษาตั้ง แต่ ปี
การศึกษา 2549 – 2559 เป็ นผูก้ ูย้ ืมทั้งที่สามารถชาระหนี้ ได้และชาระหนี้ ไม่ได้ และนาวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในเชิ งนโยบาย โดยสามารถสรุ ป
อภิปรายผล และให้ขอ้ เสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.71) ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.38)
มี อายุใ นช่ วง 21-22 ปี (ร้ อยละ33.81) อาชี พ ของผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คื อ ค้า ขาย (ร้ อยละ 35.71)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา (ร้อยละ 59.52) ระยะเวลาที่กกู้ องทุน
เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาอยู่ในช่ วง 4 ปี (ร้อยละ 38.10) ส่ วนใหญ่สมาชิ กในครอบครั วไม่มีใครกู้
เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ยกเว้นผูต้ อบ (ร้อยละ 62.86) และส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ) (ร้อยละ 59.76)
2. ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ภาพรวมอยู่ในระดับที่ ดีม ากในทุ กด้า นโดยเป็ นผลมากจากการได้รับ การ
ประเมินภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความไว้วางใจจากผูก้ ูเ้ งิน กยศ. ทิศทางการดาเนินตามนโนบาย
ในปั จจุบนั จึงมีทิศทางในทางที่ดีข้ ึนตามลาดับ
2.1 ผลการประเมินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก ในส่ วนการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 โดยด้านที่ได้รับ

151

การประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ด
ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.16) ในขณะที่การสร้างภาพลักษณ์
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบริ บทแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 โดยด้านที่ได้รับการประเมินมากกว่า
ทุ ก ข้อได้แก่ เรื่ อง ภาพลัก ษณ์ ข องกองทุ นกู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา แสดงให้เห็ นว่า คนในประเทศให้
ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.20)
2.2 ผลการประเมิ นการพัฒนาบุ คลากรในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ใ น
ระดับมาก ในส่ วนการใช้ทรั พยากรมนุ ษย์อย่างมีคุณภาพ มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.01 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมิ น มากกว่ า ทุ ก ข้อ ได้ แ ก่ เ รื่ อง หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบายและทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ
(ค่าเฉลี่ย 4.05)ในขณะที่การพัฒนาทักษะการทางาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่าทุกข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา มุ่งเน้นการส่ งเสริ มบุ คลากรให้มี
คุ ณค่ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานให้ป ระสบความสาเร็ จ (ค่ า เฉลี่ ย 4.08) และการรั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยูค่ ู่กบั องค์การ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 โดยด้านที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุก
ข้อ ได้แ ก่ เ รื่ อ ง หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีข้ ึ น
(ค่าเฉลี่ย 4.14)
2.3 ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ใ น
ระดับ มาก ในส่ วนการประสานหล่ อหลอมทางองค์การ มี ค่ า เฉลี่ ยที่ 4.02 โดยด้านที่ ไ ด้รับการ
ประเมิ นมากกว่า ทุ กข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืม เพื่ อการศึ กษา มี ความสามารถในการ
สื่ อ สารเกี่ ย วกับ องค์ ก ารและสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นงาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.06) ส่ ว นบรรยากาศของการ
ติดต่อสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.06 โดยด้านที่ได้รับการประเมิ นมากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ องหน่ วยงาน
กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสื่ อสารสอง
ทางกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ด้านคุณภาพของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.11 โดยด้านที่
ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ องกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สามารถให้ขอ้ มูลที่ เชื่อถือได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉลี่ย 4.15)
2.4 ผลการประเมินทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ผลการวิจยั พบว่าทุกข้อ
อยู่ใ นระดับ มากถึ งมากที่ สุ ด ในด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.04 โดยด้านที่ ไ ด้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ท่านได้พฒั นาความเข้าใจในกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาจากการ
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.10) ในด้านความรู ้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.12 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ ืมกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา และจะทาหน้าที่ของลู กหนี้ ที่ดี (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ในด้านพฤติกรรมได้รับการประเมินสู ง
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โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.27 และค่าที่ได้รับการประเมินมากที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ูย้ ืมทุก
ท่านที่ตอ้ งนาเงินมาให้กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.30)
2.5 ผลการประเมินความไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด ด้า นความไว้วางใจในการชาระหนี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.17 โดยค่ า ที่ ไ ด้รับ การ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่ ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วยความเป็ น
ธรรมและเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ค่าเฉลี่ ย 4.21) ใน
ด้านความไว้วางใจในการตอบสนองความต้ องการมี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.15 โดยค่าที่ ได้รับการประเมิ น
มากกว่าทุกข้อได้แก่ ข้าพเจ้าไว้วางใจว่ากองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.16)
2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากถึ งมากที่สุด ด้านการสร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.10 โดยค่าที่
ได้รับ การประเมิ นมากกว่า ทุ ก ข้อได้แก่ นโยบายการช าระหนี้ สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ข ้า พเจ้า
(ค่ า เฉลี่ ย 4.11) ในส่ วนการสร้ า งสั ม พันธภาพที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.15 โดยค่ า ที่ ไ ด้รับ การประเมิ น
มากกว่า ทุ ก ข้อได้แก่ ข้า พเจ้า ยินดี ที่ จะให้ข ้อมู ล ต่ อผูท้ ี่ ส นใจเกี่ ย วกับ การกู้เงิ นกองทุ นกู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.23)
2.7 ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ มาก
ด้านความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุ ประสงค์การกูแ้ ละสามารถติ ดตาม ได้อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่ วนได้สินทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิ กมากูเ้ งินอย่างต่อเนื่ อง และใช้หนี้ ตรง
เวลา (ค่าเฉลี่ย 4.05)
2.8 สรุ ปได้ว่าสาหรับประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ ในประเด็นของความคุ ม้ ค่าของการใช้
ทรัพยากรที่มี พบว่าส่ วนที่ กองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา ส่ วนที่ เป็ นจุ ดแข็งคื อ กยศ. สามารถทราบ
วัตถุ ประสงค์การกู้และสามารถติ ดตาม ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ ส่วนที่ ควรได้รับการปรั บ ปรุ ง
ได้แก่ เรื่ องการปลดเปลื้ องหนี้ สินของสมาชิ กบรรลุ เป้ าหมาย ในขณะที่ประเด็นที่สองในเรื่ อง
สิ นทรัพย์ ด้านที่เป็ นจุดแข็งได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิ กมากูเ้ งิ น
อย่างต่อเนื่ อง และใช้หนี้ ตรงเวลา และที่ดา้ นที่ยงั ต้องปรับปรุ งได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษามี
สภาพคล่องสามารถโอนจานวนเงิ นกูท้ ี่ได้จดั สรรให้แต่ละโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาได้ตรง
เวลา
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3. ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงิน
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อ
การชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ได้รับอิทธิ พลรวมเชิ งบวกจาก ทัศนคติที่
มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม ( = 0.85) ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( = 0.60) ความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ( = 0.47) ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ( = 0.24)
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ( = 0.24) และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
( = 0.15) อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ในขณะที่ ค วามพึ ง พอใจต่ อนโยบายการช าระหนี้ ได้รั บ
อิ ทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ทัศนคติ ที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกู้ยืม ( =0.93) ระบบการ
สื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.64) การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีสาหรั บกองทุ นกู้ยืม ( =0.25) และการ
พัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ( =0.16) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ความไว้วางใจในการชาระหนี้
กูย้ ืมเงิน ได้รับอิทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืม ( =0.90)
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.64) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ มื ( =0.25) และ
การพัฒ นาบุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ งาน ( =0.16) อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และทัศ นคติ ที่ มี ต่อ
นโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม ได้รับอิทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ (
=0.71) การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีส าหรั บ กองทุ นกู้ยืม ( =0.21) และการพัฒนาบุ คลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน ( =0.18) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. สภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาแรกได้แก่เรื่ องช่องทางการชาระเงิน ที่ไม่สะดวก แต่ใน
จากเดิ มปั จจุบนั ปั ญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึนเนื่ องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การใช้
ระบบบาร์ โค้ด และการพัฒนาแอพพิเคชันรองรับ ทาให้การประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนทาได้ง่าย
ขึ้น และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น การเพิ่มขึ้นของธนาคารที่ให้บริ การ การเกิดขึ้นของพร้อมเพย์ เป็ น
สิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาดังกล่าว ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ มากขึ้น ประการที่สองที่จะเพิ่มให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น คื อ ช่ องทางกรมสรรพากร ที่ ใ ห้นายจ้า งไปหัก ภาษี ทุ ก เดื อ น แนวทาง
แก้ปัญหาคงต้องให้ความสาคัญที่ตวั กฎหมาย กฎหมายปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรการที่จะบังคับผูก้ ยู้ มื ใน
เรื่ องของการชาระหนี้ ขาดมาตรการคือทางกองทุน จะเรี ยกว่าขาดมาตรการการบังคับการให้ชาระ
หนี้ ในเมื่อติดตามไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่งก็ตอ้ งฟ้องร้องดาเนินคดี หากใช้มาตรการเรื่ อง การเข้าเครดิตบู
โร การฟ้องร้องคดีจะลดลง
5. การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ จาเป็ นต้องอาศัย ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กยศ. ให้ผกู ้ ู้ กยศ.
รู ้สึกว่า กยศ.ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่เป็ นโอกาสที่หยิบยื่นให้ผกู ้ ูเ้ ข้ามาสู่ โอกาสทางการศึกษา เปิ ดช่องทาง

154

ให้คาปรึ กษากับผูก้ ู้ และสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคนไทยที่จะหยิบยื่นโอกาส
ต่อให้กบั รุ่ นน้อง และด้วยความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์การพัฒนาของระบบการสื่ อสารและ
แอพพิเคชัน ทาให้ผูก้ ูใ้ นฐานะคนรุ่ นใหม่ใช้โทรศัพท์มือถื อได้ง่ายขึ้น กยศ.เองจึงมีแนวทางพัฒนา
ช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงตัวผูก้ ู้ การพัฒนาระบบสื่ อสาร ใช้ท้ งั ในองค์การ
เพื่อความสะดวกในการทางาน และใช้ภายนอกองค์การ เพื่อใช้กลยุทธ์ในเชิ งรุ ก เปิ ดช่ องทางการ
สื่ อสารที่ชดั เจนโปร่ งใส ให้เกิ ดขึ้นระหว่าง กยศ.กับผูก้ ู้ ดังนั้นเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุ ผล
กยศ.จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะพัฒนาบุคลากรของตนให้กา้ วทันเทคโนโลยี มี จิตใจให้บริ การ และมี
แผนงานการใช้แหล่งสนับสนุ นจากหน่วยงานที่มีความเป็ นมืออาชี พ ผลของการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จะทาให้ กยศ.กับผูก้ ู้
ไม่ห่างเหิ นกันสร้างการตระหนักในหน้าที่ของตนทาให้ทศั นคติของผูก้ ูท้ ี่มีต่อ กยศ. และทัศนคติใน
การรั บผิดชอบต่อส่ วนรวมดี ข้ ึ นทาให้เกิ ดความพึงพอใจและไว้วางใจ จนทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดในการชาระหนี้ จนเกิดวัฎจักรที่พฒั นา ผูท้ ี่ได้รับโอกาส ให้มีอนาคต และส่ งมอบอนาคตให้
คนรุ่ น หลัง จนท าให้ ป ระเทศชาติ เ กิ ด การพัฒ นา หรื อกล่ า วได้ ว่ า การพัฒ นาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ ตอ้ งเน้น
ความส าคัญ ในด้า น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ส าหรั บ กองทุ น กู้ยื ม การพัฒ นาบุ ค ลากรในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ระบบการสื่ อสารที่ มีคุณภาพ ทัศนคติ ที่มีต่อนโยบายในการช าระหนี้ เงิ นกู้ยืม ความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้กยู้ มื เงิน และความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ อย่างผสมผสานกัน
5.2 อภิปรายผล
1.ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาแรกได้แก่เรื่ องช่องทางการชาระเงิน ที่ไม่
สะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์พนั ธุ์ พลเยี่ยม (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การติดตามการ
ดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปี การศึกษา 2541 ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาในการดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ที่ อยู่ในระดับเป็ นปั ญหามากคื อ ขาด
ความมัน่ ใจในการชาระเงินคืนตามกาหนด ขาดงบประมาณในการการดาเนินการ และปั ญหาเรื่ อง
ช่ องทางการช าระเงิ น แต่ ใ นจากเดิ ม ปั จจุ บ นั ปั ญหาดัง กล่ า วได้รับ การแก้ไ ขให้ดี ข้ ึ น เนื่ อ งจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยี การใช้ระบบบาร์ โค้ด และการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นรองรับ ทาให้การ
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนทาได้ง่ายขึ้น และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น การเพิ่มขึ้นของธนาคารที่
ให้บริ การ การเกิ ดขึ้นของพร้ อมเพย์ เป็ นสิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาดังกล่าว ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการ
ชาระหนี้ มากขึ้น ประการที่สองที่จะเพิ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ ช่องทางกรมสรรพากร ที่ให้
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นายจ้างไปหักภาษีทุกเดื อน แนวทางแก้ปัญหาคงต้องให้ความสาคัญที่ตวั กฎหมาย กฎหมายปั จจุบนั
ยังไม่มีมาตรการที่จะบังคับผูก้ ูย้ ืมในเรื่ องของการชาระหนี้ ขาดมาตรการคือทางกองทุน จะเรี ยกว่า
ขาดมาตรการการบังคับการให้ชาระหนี้ ในเมื่อติดตามไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่ งก็ตอ้ งฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี
หากใช้มาตรการเรื่ อง การเข้าเครดิตบูโร การฟ้องร้องคดีจะลดลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมชัย
ฤชุ พนั ธ์ และชลธาร วิศรุ ตวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “แนวทางการบริ หารจัดการกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา” ที่พบว่า เงื่ อนไขการชาระหนี้ ของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาผ่อนปรน
มาก ระบบการติดตามและบังคับการชาระหนี้ ไม่เข้มงวด ทาให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่เพียง
พอที่จะครอบคลุ มต้นทุนการบริ หารและจัดการกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาได้ งานวิจยั ของ
สุ ดท้าย ชัยจันทึก. (2560). ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการให้เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาของ
ภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เสนอว่าเงื่อนไขของ กยศ.ที่ผอ่ นปรนมากเกินไปทา
ให้เกิ ดปั ญหาในการชาระหนี้ และการติดตามหนี้ งานวิจยั ของ เสกสรรค์ บุญรอด. (2553). ทาการ
วิจยั เรื่ อง การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา: กรณี ศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา ที่เสนอว่า ปั ญหาของ กยศ.คือ การขาด
กลไกการติดตามการชาระหนี้ คืนที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้เกิดความสู ญเสี ยต่อรัฐและผูเ้ สี ยภาษี และ
งานวิจยั ของอมรา ติ รศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาใน
ประเทศไทย : ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข ที่ พบว่า กยศ.มี ปัญหาการขาดประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการ นโยบาย การจัดสรร คัดสรร การแจกจ่าย ระบบการติดตามทวงหนี้ และการชาระหนี้
ของกองทุนให้ทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2. ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุน
เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาเกิ ดจาก รวมเชิ งบวกจาก (1) ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ น
กู้ยื ม ดัง ที่ ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) เสนอว่ า ความพอใจของลู ก ค้า มี ผ ลจากความรู ้
ความสามารถ ความพร้ อมในด้านกายและอารมณ์ ในขณะให้บริ การรวมถึ งความเต็มใจในการ
ให้บ ริ ก ารของพนัก งานสิ่ ง หนึ่ ง ที่ นัก การตลาดต้องท าคื อ การคัดเลื อกพนัก งานจะต้องท าอย่าง
รอบคอบ ต้องมีการวัดทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ดังที่
งานวิจยั ของ อมรา ติรศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศไทย : ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข เสนอว่าการสื่ อสารของสารสนเทศ มีความจาเป็ น
ในการสร้ า งการรั บ รู ้ ตระหนัก ถี ง ผลกระทบ รวมทั้ง บทลงโทษทั้ง ในรู ป แบบทางการเงิ น และ
รู ปแบบอื่น (2) ความไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ดังแนวคิดของ Burn and Stalker (1990) ที่
เสนอว่า ความไว้วางใจจะช่วยในการสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในชีวติ โดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่คล่องตัวและมีการเปลี่ยนแปลงง่ายจนเกิดบรรยากาศการติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย (3) ความ
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พึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสรรค์ บุญรอด. (2553). ทาการวิจยั
เรื่ อง การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืม เพื่อ
การศึ กษา: กรณี ศึกษาสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาที่เสนอว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพี่อการศึกษา เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลไม่พบความ
แตกต่างกัน (4) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืมดังที่ Kotler (2000 : 296) ได้กล่าวเสนอ
ว่า ภาพลักษณ์ (Image) คือ ภาพที่เกิ ดขึ้ นในใจของประชาชนที่ มีต่อองค์การหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้น
เฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์การเพียงส่ วนเดียว ไม่รวมถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่จาหน่าย ดังนั้น
ภาพลักษณ์ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพที่สะท้อนถึงการบริ หารและการดาเนิ นงานขององค์การ ทั้งในแง่
ระบบบริ ห ารจัด การ บุ ค ลากร(ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งาน) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการทา
ประโยชน์แก่สาธารณะ และ(5) การพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) เสนอว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การเกิ ด
จาก การประเมินความสาเร็ จของงาน องค์การจาเป็ นต้องรู ้วา่ งานที่กระทาอยูน่ ้ นั กาลังดาเนิ นการอยู่
ถึงขั้นใด หรื อดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมีมากน้อยเพียงใด โดย
ในมิติของประโยชน์ของการประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรเมื่อพบว่าบุคลากรใดบกพร่ องความรู ้
ความสามารถในด้านใด จะได้หาทางส่ งเสริ มให้บุคลากรเหล่านั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพของตน
ในสิ่ งที่ ไม่รู้ตอ้ งทาให้เกิดมีความรู ้แตกฉานชานาญกว่าคนอื่น ๆ ไม่ชอบงานของตนเองต้องทาให้
เกิ ดความรักในงานที่รับผิดชอบเป็ นชี วิตจิตใจ หรื อทาไม่ได้ตอ้ งส่ งเสริ มให้มีทกั ษะเชี่ ยวชาญเป็ น
อย่างยิง่ เหนือกว่าใครๆ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
3. การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ จาเป็ นต้องอาศัย ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กยศ. ให้ผกู ้ ู้ กยศ.
รู ้สึกว่า กยศ.ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่เป็ นโอกาสที่หยิบยื่นให้ผกู ้ ูเ้ ข้ามาสู่ โอกาสทางการศึกษา เปิ ดช่องทาง
ให้คาปรึ กษากับผูก้ ู้ และสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคนไทยที่จะหยิบยื่นโอกาส
ต่อให้กบั รุ่ นน้อง และด้วยความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์การพัฒนาของระบบการสื่ อสารและ
แอพพิเคชัน ทาให้ผกู ้ ูใ้ นฐานะคนรุ่ นใหม่ใช้โทรศัพท์มือถื อได้ง่ายขึ้น กยศ.เองจึงมีแนวทางพัฒนา
ช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงตัวผูก้ ู้ การพัฒนาระบบสื่ อสาร ใช้ท้ งั ในองค์การ
เพื่อความสะดวกในการทางาน และใช้ภายนอกองค์การ เพื่อใช้กลยุทธ์ในเชิ งรุ ก เปิ ดช่ องทางการ
สื่ อสารที่ชดั เจนโปร่ งใส ให้เกิ ดขึ้นระหว่าง กยศ.กับผูก้ ู้ ดังนั้นเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุ ผล
กยศ.จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะพัฒนาบุคลากรของตนให้กา้ วทันเทคโนโลยี มี จิตใจให้บริ การ และมี
แผนงานการใช้แหล่งสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่ มีความเป็ นมื ออาชี พ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมฤดี วงศ์สมิง (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์การดาเนิ นงานตามนโยบายกองทุนเงิ นให้
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กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา” ซึ่ งการเสนอแนวทางให้ กยศ.ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนิ นงานให้รวดเร็ วขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการแนะนาและตรวจสอบ
เอกสารช่วงงานเร่ งด่วน งานวิจยั ของ บรรพต ศรี วชิ ยั (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง “สภาพการดาเนิ นงาน
กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชี ยงราย” ที่เสนอให้ กยศ. สร้างระบบ
การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและมีการติดตามประเมินรายงานผลและประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนิ นงานอย่า งสม่ า เสมอ งานวิจยั ของ ณรงค์ กุ ศ ลสร้ า ง (2543) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั ญหาการ
ดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6” ที่ เสนอให้การดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษาคื อ การจัดทาเอกสาร
หลักฐานประชาสัมพันธ์ ให้ผูก้ ูท้ ราบ การจัดทาเอกสารหลักฐานของสัญญาเงิ นกู้ควรได้รับการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสม งานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ จงรัตนานนท์ (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง “ประสิ ทธิผล
ของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ศึ กษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเกริ ก” ที่เสนอให้จดั สรร
บุคลากรที่ทางานให้เหมาะสมกับจานวนงานและมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน เพื่อลด
ความผิดพลาด งานวิจยั ของ อมรา ตันประวัติ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการชาระคืน
เงินกูโ้ ครงการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา : กรณี ศึกษานิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ที่ เสนอว่า การดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษามี ก รอบ
แนวทางขั้นตอนในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน แต่เมื่อนาไปปฏิบตั ิก็มีปัญหาบางประการเพราะสภาพความ
พร้อมของแต่ละโรงเรี ยนแต่ละแห่ งแตกต่างกัน งานวิจยั ของ จารุ วรรณ เป็ งมล (2559) ทาวิจยั เรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) ในอนาคต ที่เสนอว่า กยศ. ควรนาแนวคิด CSR มาใช้ในการบริ หารจัดการกองทุนฯมากกว่าเดิม
และควรอยู่ในกระบวนการทางานหลักขององค์กรเป็ น“CSR in-process" โดยปรั บปรุ งข้อก าหนด
ข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการการทางานของกยศ. โปร่ งใสและเป็ น
ธรรมกับ ทุ ก ฝ่ าย งานวิ จ ัย ของ สุ ร ศัก ดิ์ มี บ ัว . (2561). ท าการวิ จ ัย เรื่ อง การวิ เ คราะห์ ร่ า ง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุ นเพื่ อการศึ กษาพ.ศ.....ที่ เหมาะสมต่ อการบัง คับใช้ โดยเสนอว่า
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเพราะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคน
ในสังคมลดความเหลื่อมล้าและช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนให้สูงขึ้น และงานวิจยั ของ
อมรา ติรศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย :
ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข. ที่ เสนอว่า กยศ.ต้องพัฒนาบุ ค ลากรให้มี ค วามเหมาะสมของ
คุณสมบัติบุคคลากรในหน่ วยงานเงิ นกองทุนฯ มีความรอบรู ้ มีความสามารถ ในการปฏิบตั ิ หน้าที่
อย่างมืออาชี พ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ปราศจากการบริ หารจัดการที่มีพิธีการมากเกินไป การทางานเป็ น
ทีม มีวฒั นธรรม มีวินยั มีระเบียบแบบแผน ทางานอย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบและติดตาม
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ผลได้ และต้อง มีกระบวนการขั้นตอนการรับชาระเงินกูท้ ี่ชดั เจน เหมาะสม มีความถูกต้อง ทันเวลา
และมีฐานข้อมูลที่ สามารถติ ดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นปั จจุบนั จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องฝ่ าย
กองทุนนายจ้าง กรมสรรพากร ผูร้ ับชาระหนี้ และสถาบันการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนแนะในเชิงนโยบาย
1. ผลจากการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้
เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาเกิดจากทัศนคติที่ดีของผูก้ ู้ ดังนั้นก่อนพิจารณากูย้ มื เงิน
คุ ณสมบัติหนึ่ งก็คือการประเมินทัศนคติของผูก้ ูย้ ืม โดยอาจมีการประเมินเพื่อสะท้อนสภาพก่ อน
กูย้ มื นอกจากการประเมินเพียงผลการเรี ยนเท่านั้น หากผูก้ ยู้ มื มีความตระหนักและเข้าใจถึงที่มาของ
การชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา และเข้าใจความรับผิดชอบและบทบาท
ของตนในการชาระหนี้ให้ตรงเวลาเพื่อรุ่ นน้อง ก็จะทาให้ประสิ ทธิ ผลในการนานโยบายดังกล่าวไป
ใช้มีความสาเร็ จตามเป้าหมาย
2. ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบร่ วมได้แก่ความไว้วางใจ และความพึงพอใจที่มีต่อกองทุนเงิ น
ให้กูย้ ืม ปั จจัยดังกล่าวเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการมีทศั นคติที่ดี ดังนั้นกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาต้อง
คานึงถึงโดยมอาจมีการประเมินผลของสองปั จจัยดังกล่าว และหาหนทางที่จะพัฒนาความไว้วางใจ
และสร้างความพึงพอใจต่อการชาระหนี้คืนของลูกหนี้
3. ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระ
หนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่มีอิทธิ พลมากที่สุดได้แก่ ระบบการสื่ อสารที่ มี
คุ ณภาพ ดังนั้นการเพิ่มช่ องทางเพื่อสร้ างความเข้าใจและสร้ างทัศนคติที่ดีเป็ นสิ่ งที่ กองทุนเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษาจาเป็ นต้องทาเป็ นลาดับแรก ยิ่งในยุคที่การสร้างสารสนเทศผ่าน แอพพิเคชัน ทา
ได้ง่ายยิ่งถื อเป็ นโอกาสอันนี้ ในการพัฒนาศักยภาพของประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีขอบเขตเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นหากจะได้มิติที่มีความ
ครบถ้วนชัดเจนอาจจะทาการศึกษาในเขตปริ มณฑลและจังหวัดอื่น
2. งานวิจยั ฉบับนี้ ใช้เทคนิ คแบบผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณที่นกั เรี ยนนักศึกษากับ
ท าการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพกับ ผูบ้ ริ หาร กยศ.เท่ า นั้นยัง ไม่ ไ ด้เ ก็ บ ข้อมู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพกับ ผู ้มี ส่ ว น
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เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการที่รับ นักศึกษาที่ กู้ กยศ.เข้า
มาทางาน ดังนั้นผูท้ ี่สนใจอาจจะขยายเขตแดนการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มเหล่านี้
3. งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึ กษาลักษณะภาคตัดขวางในช่ วงเวลาหนึ่ ง หากผูท้ ี่ สนใจจะ
ศึ กษาในลักษณะของอนุ กรมเวลา และมี การติ ดตามผลพฤติ กรรมการชาระหนี้ ของผูท้ ี่ กู้ กยศ. ก็
อาจจะได้ผลการวิจยั ในมิติที่แตกต่างกันออกไป

