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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่ อง :
ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงิน
ให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
The Effectiveness of Public Policy Implementation for the Repayment
of Student Loan Fund
ผูว้ จิ ยั
ว่าที่ ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
คำชี้แจง
1. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่บรรดานักเรี ยนนักศึกษาที่กยู้ ืมเงิน กองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา
2. แบบสอบถามนี้ จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการท าวิจยั ประสิ ทธิ ผลการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ปรารถนา
จะให้ผูต้ อบคาถามแสดงความคิดเห็ นอย่างเต็มที่ กรุ ณาสละเวลาตอบคาถามด้วยตัวท่านเอง และ
ไม่ตอ้ งลงชื่อในแบบสอบถาม
3. ผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั เท่านั้น และจะสงวนคาตอบของท่านไว้เป็ นความลับ จึง
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตัว ท่ านเอง แต่ จ ะมี ค วามส าคัญ และเกิ ด ประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาต่อไป
4. แบบสอบถามชุดนี้ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ
เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ตอนที่ 3
คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
“แบบสอบถำมมีท้งั สิ้น 9 หน้ ำ มีท้งั ด้ ำนหน้ ำและหลังขอควำมกรุ ณำตอบให้ ครบทุกข้ อ”
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมำย  ในช่ อง 
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 1. มัธยมศึกษา
 2. ปริ ญญาตรี
 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ.........................)
3. อายุ
 1. ต่ากว่า 16 ปี
 2. 17-18 ปี
 3. 19-20 ปี
 4. 21-22 ปี
 5. 22 ปี ขึ้นไป
4. อาชีพของผูป้ กครอง
 1. ว่างงาน
 2. รับราชการ
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. พนักงานภาคเอกชน
 5. ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
 6. รับจ้าง
 7. แม่บา้ น
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
5. ท่านอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
6. ระยะเวลาที่กูก้ องทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
 1. ต่ากว่า 1 ปี
 2. 1 ปี
 3. 2 ปี
 4. 3 ปี
 5. 4 ปี
 6. 5 ปี
 7. 6 ปี
 8. 6 ปี ขึ้นไป
7. สมาชิกในครอบครัวที่กเู้ งินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ)
 1. ไม่มี
 2. 1 คน
 3. 2 คน
 4. 3 คนขึ้นไป
8. จานวนสมาชิกในครอบครัว (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ)
 1. ไม่มี
 2. 1 คน
 3. 2 คน
 4. 3 คนขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการ
ชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
คาชี้แจง : ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน (ขอความกรุ ณาตอบทุกข้อ)
ระดับความคิดเห็น

การสร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ีสาหรับกองทุนกู้ยืม
ประโยชน์ ต่อส่ วนตัว
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา น่าเชื่อถือ
2.การกูย้ มื กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิด
ภาพลักษณ์ ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
เกิดตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา
ประโยชน์ ต่อสั งคมและบริบทแวดล้อม
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นตัวแทนถึง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
ตระหนักถึงหน้าที่ ที่ตอ้ งทาให้แก่สังคมไทยหลังศึกษาจบ
3.ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สะท้อนให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ ที่มุ่งเน้น
การศึกษาแก่เยาวชน
4. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
คนในประเทศให้ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การใช้ ทรัพยากรมนุษย์ อย่ างมีคุณภาพ
1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นที่ความรู ้
ความสามารถ ของบุคลากรในองค์การ
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นความคิดริ เริ่ ม
ของบุคลากรที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ของทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบาย
และทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ
4. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น การสร้ าง
โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์กบั การ
ทางาน โดยมีการวางรู ปแบบการทางาน กาหนดหน้าที่การ
ทางาน มีการวางแผนการทางาน
5. หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากร
ใช้ ค วามคิ ด ที่ เป็ นระบบ สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
สถานการณ์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงภายในและภายนอก
องค์การอย่างเป็ นระบบ
การพัฒนาทักษะการทางาน
1. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ งเน้ น การส่ งเสริ ม
บุคลากรให้มีคุณค่ าและและเพิ่ มประสิ ทธิ ผลในการทางานให้
ประสบความสาเร็ จ
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การพัฒนาทักษะ
การทางานของบุคลากรที่มีหลากหลายรู ปแบบ
3. หน่ วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา มุ่งเน้นการกาหนด การ
วางแผน และการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
4. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยื มเพื่ อ การศึ กษา มุ่ งเน้น การให้ค วาม
ร่ วมมื อของบุคลากรภายในองค์การเพื่ อส่ งผลถึงการทางานให้
สาเร็ จตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้ ดารงอยู่ค่ ูกบั องค์ การ
1. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ความ
สอดคล้องกันของคุณภาพบุคลากร การทางานของบุคลากร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
3. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การ
ระบบการสื่ อสารทีม่ ีคุณภาพ
การประสาน หล่อหลอมทางองค์ การ
1. หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา มีความสามารถใน
การสื่ อสารเกี่ยวกับองค์การและสิ่ งแวดล้อมด้านงาน
2. หน่ วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถสะท้อนถึง
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล กับข่าวสารข้อมูลที่เขาได้รับ
บรรยากาศของการติดต่ อสื่ อสาร
1. การติ ด ต่ อ สื่ อสาร จาก หน่ วยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา เน้นการสื่ อสารแบบสองทางกับผูบ้ งั คับบัญชา
2. การติดต่อสื่ อสารในทุกระดับของหน่วยงานกองทุนกูย้ ืม
เพื่อการศึกษา เพื่อกระตุน้ ให้บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
3. บุ ค ลากรในหน่ วยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา รั บ รู ้
และทาหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. หน่ วยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การ
ติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสื่ อสารสอง
ทางกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ระบบการสื่ อสารทีม่ ีคุณภาพ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

คุณภาพของสารสนเทศ
1.กองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถให้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
แม่นยา สมบูรณ์ครบถ้วน เข้าใจง่าย และทันต่อเวลา
2.กองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา สามารถให้ขอ้ มูลที่ เชื่ อถือได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่
3. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาสามารถให้ขอ้ มูล ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึง และมีความปลอดภัย
ระดับความคิดเห็น

ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
1. ท่านมีความเข้าใจต่อการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านมีความเข้าใจต่อโครงสร้างของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
3. ท่านได้พฒั นาความเข้าใจในกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
จากการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ด้ านความรู้ สึก
1. ท่านชื่นชมความมุ่งมัน่ ในการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเป็ นผูก้ ยู้ มื
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
3. ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ มื กองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษา และจะทาหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ด้ านพฤติกรรม
1. ท่านตั้งใจจะชดใช้เงินคืนให้กบั กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
เมื่อท่านศึกษาจบ
2. ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ยู้ มื ทุกท่านที่ตอ้ งนาเงินมาให้
กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป
3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้หนี้อย่างสม่าเสมอ และตระหนัก
ว่าเป็ นภารกิจสาคัญลาดับแรกหลังเรี ยนจบ
ระดับความคิดเห็น

ความไว้ วางใจในการชาระหนีก้ ้ ยู ืมเงิน
ความไว้วางใจในการชาระหนี้
1. ท่านมีความไว้วางใจในการทางานของกองทุน กยศ.
2. ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วย
ความเป็ นธรรมและเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ท่านมีความเชื่ อใจถึงชื่อเสี ยงของ กองทุน กยศ.
ความไว้วางใจในการตอบสนองความต้ องการ
1.ข้าพเจ้าไว้ว างใจว่า กองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการที่คาดหวัง
2.ข้าพเจ้าไว้วางใจในความคุ ม้ ค่า และอรรถประโยชน์ของ
การเข้ามาเป็ นสมาชิกของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ความพึงพอใจต่ อนโยบายการชาระหนี้

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

การสร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึงพอใจ
1. นโยบายการชาระหนี้ สร้างความพึงพอใจแก่ขา้ พเจ้า
2. นโยบายการชาระหนี้ สอดคล้องต่อความคาดหวังที่
ข้าพเจ้าตั้งไว้
3. นโยบายการชาระหนี้ คานึ งถึงความสามารถในการชาระ
หนี้ของข้าพเจ้า
4. นโยบายการชาระหนี้ตอบสนองต่อความพึงพอใจด้วย
ความเชื่อและการรับรู ้คุณค่าจากข้าพเจ้า
การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ี
1. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกู้
เงินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2.ข้าพเจ้ารู ้สึกมีความผูกพันอันดีต่อกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
ระดับความคิดเห็น

ประสิ ทธิผลในการชาระนี้
ความคุ้มค่ าของการใช้ ทรัพยากรทีม่ ี
1.การมีหนี้สูญจานวนน้อย
2.การปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกบรรลุเป้าหมาย
3.กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุประสงค์การ
กูแ้ ละสามารถติดตาม ได้อย่างชัดเจน
ด้ านสิ นทรัพย์
1. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิกมา
กูเ้ งินอย่างต่อเนื่อง และใช้หนี้ตรงเวลา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ประสิ ทธิผลในการชาระนี้

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
2.กองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มี ส ภาพคล่ อ งสามารถโอน
จ าน ว น เงิ น กู้ ที่ ไ ด้ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ต่ ล ะ โ ร ง เรี ย น แ ล ะ
สถาบันการศึกษาได้ตรงเวลา
3.การเจริ ญเติบโตของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง

ขอบคุณทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ผู้ทรงคุณวุฒิทใี่ ห้ สัมภาษณ์ เจาะลึก
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ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์
ผู้จดั การ กยศ.

คุณนันทวัน วงศ์ ขจรกิตติ
รองผู้จดั การ กยศ.
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คุณปรีชา บูชางกรู
รองผู้จดั การ กยศ.

คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จดั การ กยศ.
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คุณปรเมศวร์ สังข์ เอีย่ ม
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารหนี้ กยศ.

