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กติิกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาน้ีส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย  ผูท่ี้มีความส าคญัยิ่งได้แก่ 
นกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ในกรณีศึกษา  และผูป้กครองท่ีให้ความร่วมมือให้
ขอ้มูล  คณะผูจ้ดัท าต้องขอขอบคุณอาจารย์สมหมาย  สุขสุเดช  ผูอ้  านวยการฝ่ายทุนการศึกษา  
เจา้หน้าท่ีฝ่ายทุนการศึกษา  เจา้หน้าท่ีศูนยว์ิจยั  และเจา้หน้าท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์       ซ่ึงให้ความ
ร่วมมือด้านขอ้มูลอย่างดียิ่ง  รวมไปถึงเจา้หน้าท่ี กยศ.  และเจา้หน้าท่ีธนาคารกรุงไทยฯ  ซ่ึงได้
ประสานงานใหข้อ้มูลแก่คณะวจิยั 
 คณะผูช่้วยวิจัยนับตั้ งแต่อาจารย์ธิฏิรัตน์  เมฆบัณฑิตกุล    นางสาวมณีวรรณ  คนดี   
นางสาวอมรรัตน์  อุดมเรืองเกียรติ  และนายมารุต พลรักษา  ได้ช่วยประสานงาน  เก็บข้อมูล  
ประมวลผลขอ้มูล และช่วยงานธุรการของโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ดว้ยความตั้งใจ 
 ในทา้ยสุดคณะผูศึ้กษาขอขอบคุณมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ผูส้นบัสนุนเงินทุนเพื่อใชใ้น
โครงการวิจัยน้ี  อย่างไรก็ดีข้อมูลและความคิดเห็นในการศึกษาน้ีไม่จ  าเป็นต้องเก่ียวข้องกับ
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ละถา้มีขอ้ผดิพลาดประการใดคณะผูศึ้กษาขอนอ้มรับไว ้
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บทคดัย่อ 
นโยบายจดัการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ)  มีผลในการขยายโอกาสทาง

การศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์  จากผลการด าเนินงานโดยต่อเน่ืองตั้งแต่ปีการศึกษา 
2539  จนถึงเดือนตุลาคม 2545   มีนกัเรียน/นกัศึกษาผูกู้ร้วมทั้งส้ิน 1.7  ลา้นคน  และยอดเงินกูย้มื
รวม  130,000  ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็นผูค้รบก าหนดช าระคืนหน้ีกองทุนฯ (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 
2545) รวม 250,706 ราย หรือร้อยละ 15 ของผูกู้ท้ ั้งหมด  มียอดเงินตอ้งช าระคืนตามสัญญา  11,346  
ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดเงินใหกู้ย้มื  เพื่อให ้  กยศ. เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการ
สนบัสนุนการศึกษาของผูด้อ้ยโอกาส  จึงมีความส าคญัในการศึกษามาตรการใหผู้กู้ส้ามารถช าระ
คืนหน้ี  เพื่อใหส้ามารถพฒันากองทุนฯใหย้ ัง่ยนื 

ในการศึกษาน้ีไดติ้ดตามผลบณัฑิตผูกู้ ้  กยศ.  ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ (มธบ.)  
ตั้งแต่ปีการศึกษา  2539  จนถึงปีการศึกษา  2542  ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนหน้ีเงินกูก้องทุนฯตั้งแต่ปี  
พ.ศ.  2542  จนถึงปี  พ.ศ. 2545  โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์  และไดติ้ดตามสัมภาษณ์
นกัศึกษาและผูป้กครองบางรายทางโทรศพัทร์วมทั้งสัมภาษณ์โดยตรงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 

จากผลการศึกษาพบวา่ยงัมีปัญหาตอ้งแกไ้ข  เพื่อลดภาระในการติดตามการช าระคืนหน้ี  
กยศ.   เพิ่มจ านวนผูช้  าระคืนหน้ีและลดระยะเวลาการช าระคืนหน้ีของผูกู้ ้ ปัญหาผูค้า้งช าระคืนเงินกู ้
กยศ.  แยกไดเ้ป็นผูช้  าระคืนเงินกูแ้ต่ไม่สม ่าเสมอ  ผูไ้ม่เคยช าระคืนเงินกู ้  และผูถู้กทวงหน้ีก่อน
ก าหนด  นอกจากปัญหาดา้นฐานขอ้มูลผูกู้ท่ี้ไม่สมบูรณ์  ปัญหาท่ีควรตอ้งมีแนวทางแกไ้ขท่ีเป็น
รูปธรรมคือผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกูท่ี้ไดล้ะเลยการช าระคืนเงินกู ้   และไม่ไดมี้การติดต่อเพื่อขอ
ผอ่นผนั 

บทบาทของ  กยศ.  ในปัจจุบนัคือ  การจดัสรรและบริหารทุนเป็นหลกั  ถา้  กยศ.  ไดเ้พิ่ม
บทบาทในการแนะน าใหค้  าปรึกษาแก่ผูกู้ ้(Counseling)   ทั้งในดา้นการตดัสินใจกูย้มืและแนวทางท่ี
ถูกตอ้งในการบริหารจดัการการเงิน  รวมทั้งการให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในดา้นปัญหาการศึกษา  
ปัญหาครอบครัว  ตลอดจนการปรับโครงสร้างภาระหน้ีตามความจ าเป็นในกรณีท่ีภาระหน้ีเกิน
ก าลงัท่ีผูกู้จ้ะช าระได ้  ในการน้ีอาจจะร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมโดยให้มีเครือข่ายทัว่
ประเทศ  ค าแนะน าช่วยเหลืออยา่งจริงจงัโดยหน่วยงานท่ีมีความรับผดิชอบ จะมีส่วนส าคญัในการ
แกปั้ญหาผูกู้ท่ี้ละเลยการช าระคืนหน้ีกองทุนฯ   
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Abstract 

 
Since the establishment of Student Loans Scheme in the academic year of 1996, an 

accumulated loans budget of 130,000 millions baht  has been allocated to 1,700,000 students at 
the secondary and tertiary level of education (as of January 31, 2002).  The Student Loans Fund is 
intended as a revolving fund to support the education of children from low-income families.  With 
250,706 students (15% of all borrowers) graduated and in the process of repaying their loans 
totaled 11,346 millions baht  (9% of total loans), it is important to study required measures to 
enhance the loans repayment. 
 This study followed up on graduates with student loans of Dhurakij Pundit University, 
who graduated from 1996-1999 and were required to repay their loans starting  from 1999-2002, 
through mailed questionnaires followed by telephone interview and direct interview of  some 
students and parents for in-depth information. 
 From the findings, measures could be taken to reduce the burden of following up on 
repayment, to increase payments and to reduce payback periods. Reported defaults include cases 
of deferral, late payments, and delinquency.  Measures are required to address delinquent loans, 
where the borrowers have not made arrangements to get a deferment.  
 Presently, the Office of Student Loans Fund are responsible mainly for the management 
and allocation of loans budget. The Office should initiate student counseling to assist students on 
financial management as another measure to avoid student loan defaults. Counseling could be 
provided in cooperation with the schools and the universities and should include advices on 
decisions to obtain loans, academic problems, family problems and loan restructuring as required. 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  มีผลในการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ผูเ้รียนจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยและได้ด าเนินการมาโดยต่อเน่ืองตั้ งแต่ปี
การศึกษา 2539  จนถึงเดือนตุลาคม 2545   มีนกัเรียน/นกัศึกษาผูกู้ร้วมทั้งส้ิน 1.7  ลา้นคน  และ
ยอดเงินกูย้มืรวม  130,000  ลา้นบาท  ในจ านวนน้ีเป็นผูค้รบก าหนดช าระคืนหน้ีกองทุนฯ (ณ วนัท่ี 
31 มกราคม 2545) รวม 250,706 ราย  เป็นยอดหน้ีครบช าระคืนตามสัญญา  11,346  ลา้นบาท  มี
ก าหนดใชคื้นภายในระยะเวลา  15  ปี  พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  1  โดยมีระยะเวลาปลอดหน้ี 
(Grace Period)  2  ปี  ภายหลงัจากผูกู้ส้ าเร็จการศึกษา  ผลการติดตามหน้ีโดยธนาคารกรุงไทยฯ 
(2545)  ไดพ้บวา่มีจ านวนผูค้รบช าระหน้ีท่ีไดติ้ดต่อช าระหน้ีตามเกณฑ์ เพียงร้อยละ 65  ของผูค้รบ
ก าหนดช าระหน้ีเป็นปีแรก  เป็นจ านวนเงินท่ีได้รับช าระคืนตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ 81 ของ
ยอดเงินท่ีตอ้งช าระคืนรวม 460 ลา้นบาท   
 แต่เม่ือผา่นพน้ปีท่ีครบก าหนดช าระหน้ีไป  2  ปี  ยอดผูช้  าระหน้ีไดเ้พิ่มเป็นร้อยละ 80  และ
ยอดเงินช าระคืนไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  88   หากกองทุนฯ สามารถด าเนินการให้มีการช าระคืนหน้ี
ให้ครบถว้น และวางมาตรการให้มีการพฒันากองทุนฯให้ย ัง่ยืน  โดยมีเงินช าระคืนหน้ีจากผูส้ าเร็จ
การศึกษาหมุนเวียนให้ผูกู้ ้รายใหม่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาจากงบประมาณค่าใชจ่้ายของประเทศ  ในขณะเดียวกนัขยายโอกาสทางการศึกษาให้กวา้ง
ออกไป  จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหาแนวทางสนบัสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ ในการลดภาระหน้ี
คา้งช าระจากผูกู้ย้มื 
 

1.  วธีิการศึกษา   
 

ในการศึกษาน้ีไดศึ้กษาทั้งจากขอ้มูลเอกสารและส่งแบบสอบถามรวมทั้งสัมภาษณ์ผูกู้ ้ โดย
ไดติ้ดตามผลบณัฑิตผูกู้ก้ยศ. ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(มธบ.)  เพื่อส ารวจความพร้อมและ
รับทราบปัญหาของบณัฑิตผูต้อ้งช าระคืนเงินกูก้ยศ. รวมทั้งศึกษาวิธีการส่ือสารติดตามผูกู้ใ้ห้มีการ
ช าระคืนหน้ี  ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการกองทุนฯใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

ในจ านวนนกัศึกษาผูไ้ดกู้ย้ืมเงินกยศ. ระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมธบ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 
จนถึงปีการศึกษา 2542  รวมทั้งส้ิน 5,403 ราย  ไดมี้ผูส้ าเร็จการศึกษาและผูเ้ลิกกูก้องทุนฯ ซ่ึงเป็นผู ้
ครบช าระหน้ีภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ.2545  ตามเง่ือนไขของกองทุนฯ รวม  2,735  ราย ใน
จ านวนน้ีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรร้อยละ  65  เป็นผูเ้ลิกกูห้รือหมดสิทธิกูก่้อนท่ีจะส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 17 อีกร้อยละ 18  ไดล้าออก  ยา้ยสถานศึกษา หรือพน้สภาพโดยขาดการติดต่อ 
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จากการส่งแบบสอบถามไปยงัผูไ้ดช้ าระคืนหน้ีรวม 500 ฉบบั และผูไ้ม่ช าระคืนหน้ี 1,087 
ฉบบั  โดยสุ่มตวัอย่างจากรายช่ือในรายงานการค้างช าระหน้ีของธนาคารกรุงไทยฯ ณ วนัท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ.2545  มีผูไ้ดต้อบแบบสอบถามซ่ึงน ามาประมวลผลไดร้วม 82 ฉบบั  จดัเป็นผูช้  าระคืน
เงินกูส้ม ่าเสมอคือไม่มีหน้ีคา้งช าระ  22  ราย  เป็นผูมี้หน้ีคา้งช าระและผูไ้ม่เคยช าระหน้ีรวม 36 ราย  
และเป็นผูอ้ยู่ในเกณฑ์ผ่อนผนัหรือยงัไม่ถึงเกณฑ์ช าระคืนหน้ี 24 ราย   นอกจากน้ีได้ติดต่อ
สัมภาษณ์ผูกู้โ้ดยตรงและทางโทรศพัท ์รวม 15 ราย  และสัมภาษณ์ผูป้กครองบางรายทางโทรศพัท์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก    

ในการศึกษาน้ียงัไดศึ้กษาแนวปฏิบติัในการให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาและการติดตามให้มี
การช าระหน้ีในภาคธุรกิจและในต่างประเทศ  ซ่ึงไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงระบบการด าเนินงานของกองทุนฯ 

 

2.  การอุดหนุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 
 

 เม่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของกองทุนฯ กับการอุดหนุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศอ่ืนๆ จะเห็นว่าประเทศไทยอุดหนุนเงินกู้ยืมในอัตราท่ีสูง  เม่ือเปรียบเทียบกับหลาย
ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น  นิวซีแลนด์  ซ่ึงคิดดอกเบ้ียผูกู้ใ้นอตัราร้อยละ  3  และ  7  ตามล าดบั   แมใ้น
องักฤษซ่ึงเป็นเงินให้กู้ยืมปลอดดอกเบ้ีย  แต่ผูกู้ต้อ้งใช้คืนเงินกู้ซ่ึงได้ปรับมูลค่าเงินตน้ตามดชันี
ราคาผูบ้ริโภค  ส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นอตัราดอกเบ้ียจะผนัแปรและปรับเปล่ียนทุกปี  และมีเงินกู้
หลายประเภทตั้งแต่ไม่คิดดอกเบ้ียจนถึงอตัราดอกเบ้ียสูงสุดร้อยละ 9  แตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์
ในการอุดหนุนผูกู้ ้  โดยมีเง่ือนไขข้ึนกบัรายไดข้องครอบครัวและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 ในกรณีของกยศ. ถ้าผูกู้ ้ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯเป็นจ านวนเงินเท่ากันตลอด  4  ปี  จนจบ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและช าระคืนเงินกูพ้ร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ตามเง่ือนไขปัจจุบนั
ซ่ึงมีระยะเวลาปลอดหน้ี  2  ปี  และผูกู้ต้อ้งช าระคืนหน้ีในอตัรากา้วหน้าภายในระยะเวลา  15  ปี  
กองทุนฯจะไดรั้บเงินช าระคืนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value)  เพียง  59.08  บาทต่อทุก 
ๆ 100 บาท  (ใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียของสินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2546  
เป็นอตัราคิดลดซ่ึงเท่ากบั  6.28 %)  หมายความวา่รัฐบาลก าลงัอุดหนุนผูกู้ใ้นอตัราร้อยละ  41  ทั้งน้ี
ยงัไม่ไดมี้การปรับลดมูลค่าเงินท่ีไดรั้บคืนตามอตัราเงินเฟ้อ  และยงัไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายในการบริหาร
กองทุนฯ  และไม่ไดร้วมหน้ีสูญท่ีจะมีข้ึนไดใ้นภายหนา้  ซ่ึงจะท าให้สัดส่วนการอุดหนุนผูกู้สู้งข้ึน
ไปอีก 
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3.   การให้สินเช่ือเพือ่การศึกษาของธนาคารพาณชิย์ 
 

 ในภาคธุรกิจนั้นการขอสินเช่ือเพื่อการศึกษามีหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัการขอสินเช่ือเพื่อ
ธุรกิจ  มีอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 
(Minimum Retail Rate – MRR)  หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี (Minimum 
Lending Rate – MLR)  มีวงเงินกูไ้ม่เกิน 1,000,000 บาท และผูกู้จ้ะตอ้งมีหลกัประกนัซ่ึงไดแ้ก่  
บุคคลค ้าประกนั  หลกัทรัพย ์ บญัชีเงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย ์ตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน  
ในการช าระคืนหน้ีผูกู้ต้อ้งผอ่นช าระคืนเป็นรายเดือน  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการช าระคืนภายใน 
5 ปี  โดยมีค่างวดเท่า ๆ กนัทุกเดือน  แต่ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงและเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีเขม้งวดกว่า 
กยศ. จึงไม่มีผูนิ้ยมกู ้
  

4.  ปัญหาในการติดตามการช าระคืนหนี้ 
 

 ในภาคธุรกิจการช าระหน้ีเงินกูท้  าไดส้ะดวกทั้งผ่านสถาบนัการเงินต่าง ๆ ร้านสะดวกซ้ือ 
เช่น 7-Eleven  และจุดช าระเงิน (Pay Point  หรือ Counter Service) ตามห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้   
การติดตามหน้ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   มีการจดัชั้นหน้ีตามจ านวนงวดท่ีคา้งช าระ  ขั้นตอน
การติดตามหน้ีเร่ิมตั้งแต่ส่งจดหมายเร่งรัดหน้ีสิน  โทรศัพท์ติดตามลูกหน้ี  และส่งเจ้าหน้าท่ี
ภาคสนามเพื่อติดตามหน้ีสินหรือยึดทรัพยสิ์น  ทา้ยท่ีสุดถา้ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามสัญญากูส้ามารถ
ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบการติดตามหน้ีเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาซ่ึงมีลกัษณะผอ่นปรน   โดย
พิจารณาจากความสามารถใชคื้นหน้ีของผูกู้เ้ป็นส าคญั  มาตรการต่าง ๆ จึงแตกต่างกนั   ในกรณีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534  รัฐบาลไดเ้ขา้ควบคุมหน้ีเสียรายสถานศึกษาโดยมี
มาตรการงดทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา  ในสถานศึกษาท่ีมีผูไ้ม่ช าระคืนหน้ีสูงกว่าร้อยละ 25 ของผู ้
ครบก าหนดช าระคืนหน้ีติดต่อกนั 3 ปี  หรือมีผูไ้ม่ช าระหน้ีในปีใดปีหน่ึงสูงกว่าร้อยละ 40  การ
ประเมินจะกระท าทุกปีภายหลงัจากระยะเวลาครบก าหนดช าระหน้ีแลว้ 2 ปี  นอกจากน้ีสถานศึกษา
ท่ีมีอตัราหน้ีเสียต ่ากวา่ร้อยละ 10  เป็นระยะเวลา  3  ปีติดต่อกนั  หรือมีอตัราหน้ีเสียต ่ากวา่ร้อยละ 5 
ในปีใดปีหน่ึง  จะได้รับประโยชน์จากมาตรการผ่อนปรนในการปล่อยเงินกู้  เช่น ไม่ต้องรอ
ระยะเวลาเบิกจ่าย 30 วนั  ผลจากการด าเนินมาตรการขา้งตน้  อตัราหน้ีเสียไดล้ดลงจากอตัราสูงสุด
ร้อยละ 22  ในปี พ.ศ.2533  เหลือร้อยละ  5.4  ในปี พ.ศ.2544 
 เพื่อเสริมมาตรการดงักล่าว  สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นผูค้  ้ าประกนัหน้ี (Education – Loan 
Guarantor) ยงัมีมาตรการร่วมกบัสถานศึกษา  เพื่อให้ค  าแนะน าแก่นกัเรียนและนกัศึกษาในการ
วางแผนกู้ยืมและช าระคืนเงินเพื่อการศึกษา   รวมทั้งจดัฝึกอบรมครูและเจา้หน้ีท่ีซ่ึงมีหน้าท่ีให้
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ค าแนะน าแก่นกัเรียนและนกัศึกษาในการกูย้ืม  สถาบนัการเงินท่ีมีแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี
สามารถลดหน้ีสูญของผูต้อ้งช าระหน้ีซ่ึงสถาบนัเป็นผูค้  ้าประกนัใหเ้หลือเพียงร้อยละ  4.5 
 มาตรการสนบัสนุนผูกู้ย้ืมเงินเพื่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริการวมไปถึง
การผอ่นผนัการช าระคืนหน้ี  ในกรณีท่ีผูกู้ศึ้กษาต่อ  ตกงาน  หรือเดือดร้อนดา้นการเงิน  มาตรการ
ขยายระยะเวลาช าระหน้ีและลดจ านวนเงินค่างวด  การเลือกแผนใชคื้นเงินกูต้ามความสะดวกของผู ้
กู ้ ตลอดจนให้ผูกู้เ้ลือกแผนช าระคืนเงินกูซ่ึ้งผูกกบัรายได ้(Income Contingent Repayment)  ใน
กรณีน้ีถา้รายไดผู้กู้ไ้ม่เพียงพอท่ีจะช าระดอกเบ้ีย  จะทบดอกเบ้ียคา้งช าระเขา้เป็นเงินตน้ทุกส้ินปี  
เม่ือครบ  25  ปีและผูกู้ย้งัไม่มีรายไดเ้พียงพอต่อการช าระหน้ีทั้งหมด   ผูกู้ไ้ม่ตอ้งช าระหน้ีคงคา้งแต่
ตอ้งเสียภาษีส าหรับหน้ีคา้งช าระ   ในส่วนของผูกู้ซ่ึ้งเคยมีประวติัหน้ีเสีย (Delinquent Loan)   ยงั
สามารถขอช าระคืนหน้ีจนครบ  12  งวดโดยไม่มีการคา้งช าระ  เพื่อลบประวติัหน้ีเสีย 
 จากการศึกษาของ King และ Frishberg (2001)   ซ่ึงไดส้ ารวจผูกู้ย้ืมเงินเพื่อการศึกษารวม  
1,031  ราย จากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัรวม  55  แห่งในสหรัฐอเมริกา   พบว่าในความเป็นจริง
วงการธุรกิจสินเช่ือมีความเห็นว่าผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถใช้คืนเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  8  ของ
รายได ้ ในขณะท่ีผูกู้มี้ความคาดหวงัวา่สามารถช าระคืนเงินกูไ้ดถึ้งร้อยละ  11  ของรายไดท่ี้จะไดรั้บ
ในอนาคต  รวมทั้งยงัมีความคาดหวงัในรายไดท่ี้จะไดรั้บสูงกว่าความเป็นจริง  ท าให้ภาระการคืน
หน้ีหนกัเกินท่ีผูกู้จ้ะรับได ้ โดยเฉพาะผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย  จ  าเป็นตอ้งมีการใหข้อ้เทจ็จริงและค าแนะน า
แก่ผูกู้ก่้อนการตดัสินใจกู ้(Entrance Counseling)  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาท่ีเรียกวา่  Sticker Shock คือ
ราคาจริงท่ีตอ้งจ่ายเพื่อการศึกษาสูงเกินกวา่ท่ีผูกู้ไ้ดค้าดคิดไว ้
 

5.  ปัญหาในการติดตามเงินกู้ กยศ. 
 

 นโยบายในการจัดตั้ งเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   มีเจตนาเพื่อให้เป็นกองทุน
หมุนเวยีน (Revolving Fund)   และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผูมี้รายไดน้อ้ย  ปัญหาในการช าระ
คืนหน้ีในปัจจุบันส่วนหน่ึงยงัเป็นปัญหาในการบริหารจัดการ   รวมไปถึงปัญหาการจัดการ
ฐานขอ้มูลผูกู้แ้ละผูค้รบก าหนดช าระหน้ีซ่ึงยงัไม่ถูกตอ้งและไม่สมบูรณ์ 
 5.1  ข้อมูลผูค้รบก าหนดช าระหน้ียงัคลาดเคล่ือน  เน่ืองจากกองทุนฯใช้เกณฑ์ผูส้ าเร็จ
การศึกษาหรือผูเ้ลิกกูค้รบก าหนด 2 ปี ในการติดตามหน้ี  ในการตรวจสอบขอ้มูลผูไ้ม่ติดต่อช าระ
คืนหน้ีรวม  2,147  ราย  (ตามรายงานของธนาคารกรุงไทยฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2546)  เป็น
ผูส้ าเร็จการศึกษาและครบก าหนดช าระหน้ีร้อยละ  46  เป็นผูพ้น้สภาพก่อนส าเร็จการศึกษาซ่ึงรวมผู ้
ลาออก    ผูมี้ผลการเรียนต ่า  และผูข้าดการติดต่อ  คิดเป็นร้อยละ 31  อีกร้อยละ  23   ของผูถู้กทวง
หน้ีเป็นผูย้งัไม่ถึงก าหนดช าระหน้ี   เพราะยงัอยู่ในระยะเวลาปลอดหน้ี (ร้อยละ  12)  หรือก าลงั
ศึกษาอยู่ (ร้อยละ  11)   เน่ืองจากกองทุนฯ ไม่มีระบบตรวจสอบขอ้มูลท่ีดี   ผูก้  าลงัศึกษาอยู่และ
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ก าลงักูก้องทุนฯในปัจจุบนัจะถูกทวงหน้ีเพราะเลิกกูห้รือส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมซ่ึงผูกู้ ้
เคยไดกู้เ้งินกยศ. ไว ้ครบก าหนด  2  ปี 
 5.2   “Help Desk”   และสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ยงัไม่มีขอ้มูลผูกู้เ้พียงพอเพื่อให้มีการ
บริหารการช าระคืนหน้ีให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น  ผูกู้ ้ไม่สามารถขอช าระคืนหน้ีบางส่วนใน
ระยะเวลาปลอดหน้ี  ไม่สามารถขอทราบยอดเงินท่ีตอ้งช าระคืนในกรณีท่ีมีหน้ีคา้งช าระ  รวมทั้งไม่
สามารถขอทราบขอ้มูลสถานภาพการช าระคืนหรือการคา้งช าระหน้ี  เป็นตน้ 

5.3   การติดตามหน้ีทางจดหมายและทางโทรศพัท์ใช้ขอ้มูลท่ีอยู่ของผูกู้ต้ามสัญญา ซ่ึงมี
ระยะเวลาห่างจากเวลาท่ีต้องติดตามผูกู้้อย่างน้อย  3  ปี  ผูกู้ ้ได้ยา้ยท่ีอยู่และเปล่ียนหมายเลข
โทรศพัท์ติดต่อ  โดยเฉพาะผูท่ี้มาจากต่างจงัหวดัและผูเ้คยเช่าหอพกัอยู่ในละแวกมหาวิทยาลัย
ระหวา่งศึกษา  ท าให้ติดตามผูกู้ไ้ม่ได ้ นอกจากน้ีขอ้มูลยงัคลาดเคล่ือนและไม่ครบถว้นทั้งขอ้มูลท่ี
อยูข่องผูกู้แ้ละผูป้กครอง 
 5.4   การท าเอกสารสัญญารายปีและการเก็บข้อมูลเอกสารสัญญาแยกกันระหว่าง
ธนาคารกรุงไทยฯ และสถานศึกษาท าให้มีภาระงานเอกสารมาก   มีการเก็บขอ้มูลซ ้ าซ้อน  ขาด
ประสิทธิภาพ  และขอ้มูลทั้งสองชุดยงัคลาดเคล่ือนตอ้งมีการตรวจสอบตลอดเวลา  ท าให้เกิดปัญหา
ผูกู้ถู้กระบุวา่มีหน้ีสินโดยไม่ไดข้อกู ้ และถูกเรียกช าระคืนหน้ีก่อนก าหนด เป็นตน้ 
 5.5  ในปัจจุบนักองทุนฯ ก าหนดอตัราเบ้ียปรับในกรณีการช าระเงินกูล่้าชา้ในอตัราร้อยละ  
12  ต่อปี  ส าหรับยอดเงินคา้งช าระไม่เกิน  12  เดือน  ถา้มียอดเงินคา้งช าระเกิน  12  เดือนอตัราเบ้ีย
ปรับจะเพิ่มเป็นร้อยละ  18  ต่อปี  แมม้าตรการเบ้ียปรับเป็นการสร้างวินยัในการช าระคืนหน้ีแต่ก็มี
ผลซ ้ าเติมผูท่ี้มีปัญหาทางการเงิน  ควรจะไดมี้การศึกษาผลไดผ้ลเสีย  เพื่อให้มีให้มาตรการลงโทษท่ี
เป็นธรรมต่อผูกู้ ้
 5.6  ปัญหาอีกประการหน่ึงในการด าเนินงานของหน่วยงานหลัก เช่น  กยศ. และ
ธนาคารกรุงไทยฯ  คือการปฏิบติังานโดยอาศยัระเบียบปฏิบติัแบบราชการเป็นหลกั  และมีวิธีการ
ด าเนินงานโดยใช้วิธี   “บริหารระเบียบ”  มากกว่าการค านึงถึงการ  “ประสานประโยชน์”  
จ  าเป็นตอ้งมีกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคข์องกองทุนฯ 
 

6.  ความพร้อมของบัณฑิตในการช าระคืนเงินกู้ กยศ. 
 

 ในการศึกษาความพร้อมของบณัฑิตในการช าระคืนเงินกูก้ยศ. ไดพ้บวา่  จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามรวม  82  ราย  เป็นผูมี้ภูมิล าเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ  32   
รองลงมาตามล าดบั  ไดแ้ก่  ภาคใต ้(ร้อยละ  26)  ภาคกลางรวมภาคตะวนัออก (ร้อยละ 20)  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ  16)  และภาคเหนือ (ร้อยละ  7)   จะพบว่าสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผู ้
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ช าระคืนในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนประมาณ  4 : 1  ในขณะท่ีกรุงเทพฯ
และภาคกลางสัดส่วนเป็น  1 : 1 
 บิดามารดาและผูป้กครองของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้อาชีพค้าขายและ
เจา้ของกิจการขนาดเล็ก (ร้อยละ  29)  รองลงมาเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 23)  ผูรั้บจา้งรายวนั (ร้อยละ  
12)  ขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจและบริษทัเอกชน (ร้อยละ  11)  นอกจากนั้นเป็นขา้ราชการ
บ านาญและผูไ้ม่มีรายได ้(ร้อยละ  24)  ผูกู้จ้ากครอบครัวซ่ึงมีอาชีพคา้ขายและท าธุรกิจรายย่อยมี
สัดส่วนผูค้า้งช าระหน้ีเปรียบเทียบกบัผูไ้ม่คา้งช าระ (2.6 : 1)  สูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ  เช่น เกษตรกร 
(0.8:1) 
 6.1  เน่ืองจากการศึกษาน้ีรวมผูค้รบช าระหน้ีตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 – 2545  ซ่ึงอยูใ่นระยะเวลา
ท่ีมีผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า   ผูกู้จึ้งมีปัญหาตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการหางาน  ผูไ้ด้
ช าระคืนหน้ีใชเ้วลาในการหางานภายหลงัส าเร็จการศึกษาโดยเฉล่ีย  10  เดือน  ส่วนผูค้า้งช าระหน้ี
ใชเ้วลาในการหางานโดยเฉล่ีย  13  เดือน ส่วนหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูไ้ดช้ าระคืนเงินกูมี้ผลการ
เรียนอยูใ่นเกณฑดี์กวา่ผูค้า้งช าระ (คะแนนสะสมเฉล่ีย 2.4 และ 2.25 ตามล าดบั) 
 6.2  ในขณะท่ีผูมี้รายไดมี้รายจ่ายโดยเฉล่ีย (ประมาณ 5,600 บาท)  ร้อยละ  87  ของรายได ้
(6,400 บาท)  ผูช้  าระคืนเงินกู้มีรายจ่ายโดยเฉล่ียเพียงร้อยละ  70  ของรายได้  และผูค้า้งช าระมี
รายจ่ายโดยเฉล่ียร้อยละ  97  ของรายได ้ นอกจากน้ีผูค้า้งช าระร้อยละ  32  มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่รายได ้  
รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์(4,700 บาทต่อเดือน)  ถึงร้อยละ  58   
 6.3   เม่ือเปรียบเทียบรายไดโ้ดยเฉล่ียของผูช้  าระคืนหน้ี (6,500 บาท)  และผูค้า้งช าระหน้ี 
(6,400 บาท)  จะแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย  และส่วนต่างอาจจะสืบเน่ืองจากผูไ้ด้ช าระคืนหน้ีจบ
การศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย  2.3  ปี  ส่วนผูค้า้งช าระหน้ีจบการศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย  2.1  ปี  และยงั
ใชร้ะยะเวลาหางานนานกวา่   

หากใชม้าตรฐานการรับภาระหน้ีของ  King  และ  Frishberg (2001)  ซ่ึงไดศึ้กษาผูกู้ย้ืมเงิน
เพื่อเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา  และมีความเห็นจากวงการธุรกิจสินเช่ือว่าผูกู้ ้
สามารถจดัสรรเงินรายได้เพื่อช าระคืนหน้ีไดไ้ม่เกินร้อยละ  8  ของรายได ้ ผูกู้ซ่ึ้งมีรายไดต้ั้งแต่  
5,000 – 6,500  บาท (รายไดเ้ฉล่ียของผูจ้บการศึกษาประมาณ  2  ปี)  จะช าระคืนหน้ีไดไ้ม่เกินเดือน
ละ  400 – 500  บาท  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดเงินกูสู้งสุดต่อรายประมาณ  350,000  บาท  ผูกู้จ้ะมี
ยอดเงินผ่อนช าระคืนต่อเดือนไม่เกิน  450  บาท  ในปีแรกของการช าระคืนหน้ี  แต่โดยเฉล่ียผูกู้มี้
ยอดเงินกูย้มืเพียง  160,000 บาทต่อราย  และมีภาระตอ้งใชคื้นหน้ีในปีแรกเพียง  200  บาทต่อเดือน  
หรือร้อยละ  4  ของรายไดข้ั้นต ่าท่ีอยูใ่นเกณฑช์ าระคืนหน้ี  (4,700  บาท)  จึงไม่เกินก าลงัของผูกู้ท่ี้มี
รายได ้
 เม่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูกู้จ้ากกรณีศึกษาพบวา่สอดคลอ้งกนั  ผูมี้รายไดเ้ดือน
ละ  6,000  บาท  สามารถจดัสรรรายได้ของตนเพื่อผ่อนซ้ือเคร่ืองเสียงเดือนละ  1,200  บาท  
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รับภาระค่าโทรศพัท์มือถือเดือนละ 500 – 600 บาท  และรับภาระใช้คืนเงินกู ้กยศ.  เดือนละ  250  
บาท โดยไม่ไดเ้ป็นภาระมากนกั   ดว้ยการวางแผนการใช้เงินไวล่้วงหน้าและฝากเงินสะสมไวเ้พื่อ
การใชคื้นหน้ีรายปี  ถา้ผูกู้มี้ภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นต่างจงัหวดัจะมีภาระค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนเดือนละ 
1,600  ถึง 2,500  บาท  ซ่ึงจะเป็นภาระเพิ่มข้ึนบา้ง 
 6.4   ปัญหาของผูค้า้งช าระหน้ีและผูไ้ม่ช าระหน้ี  นอกไปจากผูท่ี้ถูกทวงหน้ีก่อนก าหนด
แลว้มีผูท่ี้ช าระคืนหน้ีไม่สม ่าเสมอ   ซ่ึงนอกจากบางรายท่ีจะเลยวนัครบก าหนดช าระหน้ีแลว้  ส่วน
ใหญ่เป็นผูท่ี้ประสบปัญหาการเงินเป็นคร้ังคราวรวมทั้งผูเ้ปล่ียนงานและตกงาน  จะเห็นวา่แมผู้กู้ท่ี้
ไดช้ าระคืนหน้ีสม ่าเสมอในขณะน้ี  ยงัไดเ้คยช าระคืนเงินกูล่้าชา้และตอ้งเสียค่าปรับมาแลว้ถึงร้อย
ละ 64 
 จากการศึกษาน้ีพบวา่ปัญหาของผูท่ี้ละเลยการช าระหน้ีแยกไดเ้ป็น 

 6.4.1  ผูท่ี้ไม่มีรายไดข้องตนเอง   ตอ้งอาศยัอยูก่บัผูป้กครองซ่ึงมีฐานะขดัสนอยู่
แลว้  ส่วนหน่ึงเป็นผูกู้ซ่ึ้งไม่ไดจ้บการศึกษาตามเป้าหมาย 

 6.4.2   ผูกู้ท่ี้ช่วยเหลืออาชีพในครอบครัวไม่ได้มีรายได้ของตนเองเป็นตวัเงินท่ี
แน่นอน 

 6.4.3  ผูกู้ท่ี้มีรายจ่ายสูงกวา่รายไดซ่ึ้งมีทั้งผูท่ี้ตอ้งรับภาระของผูป้กครอง  ญาติ  พี่
นอ้ง หรือคนในครอบครัว  ซ่ึงไม่ไดมี้รายได ้  และมีผูท่ี้ครอบครัว  ผูป้กครองหรือญาติพี่นอ้ง  ยงั
ตอ้งเป  นผูส้นับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน  ผูกู้บ้างรายท่ีไม่มีวินยัทางการเงินยงัได้สร้างหน้ีสิน
ใหม่เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินเดิม 

 6.4.4  นอกจากปัญหาขา้งตน้ยงัมีปัญหาอ่ืน ๆ  เช่น  ผูเ้จ็บป่วย  ผูท่ี้ไปศึกษาอยูใ่น
ต่างประเทศ  และผูกู้ท่ี้ละเลยการช าระหน้ีโดยไม่เห็นวา่มีความส าคญั  เช่น  เห็นวา่เป็นเงินจ านวน
นอ้ย 

6.5  ปัญหาส าคญัท่ีน่าจะไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขคือผูกู้ท่ี้ขาดความรู้ในการบริหารจดัการ
การเงินและไม่มีวนิยัทางการเงิน  ผูกู้เ้หล่าน้ีตอ้งการค าแนะน าช่วยเหลือจากผูมี้ความรู้ในการบริหาร
จดัการเงิน  และในบางกรณีอาจจะต้องเป็นผูมี้ความรู้ในด้านจิตวิทยาเพื่อส่ือสารกบัผูมี้ปัญหา
เหล่าน้ี  ผูกู้ ้ซ่ึงประสบปัญหาเบ้ืองต้นในการช าระคืนเงินกู้จ  าเป็นต้องได้รับค าแนะน าและการ
ช่วยเหลืออยา่งจริงจงัในการจดัสรรค่าใชจ่้ายและเงินออม  หรือไดรั้บการดูแลปรับโครงสร้างภาระ
หน้ีตามความเหมาะสม  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูกู้เ้หล่าน้ีให้เป็นส่วนหน่ึงของผูพ้ร้อมช าระ
คืนเงินกูต่้อไป  ระบบ  “Help Desk”  และ  เจา้หนา้ท่ีของธนาคารกรุงไทยฯ ยงัไม่ไดมี้ความพร้อมท่ี
จะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีใหผู้ต้อ้งช าระคืนเงินกู ้

6.6  ผูไ้ดช้ าระคืนเงินกูป้ระมาณ  1  ใน  3  ไดง้านท าภายใน  6  เดือนหลงัจากจบการศึกษา  
และประมาณ  1  ใน  3  เช่นกนัเห็นว่าการช าระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขปัจจุบนัไม่เป็นภาระหรือเป็น
ภาระน้อย  ผูกู้ ้เหล่าน้ีพร้อมท่ีจะช าระคืนหน้ีก่อนก าหนดโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอจนครบระยะเวลา
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ปลอดหน้ี  2  ปี  หรือครบระยะเวลาผอ่นช าระค่างวด  แต่ระบบช าระคืนหน้ีในปัจจุบนัไม่สนบัสนุน
ให้ผูกู้ ้ช าระคืนหน้ีบางส่วนก่อนก าหนด โดยเฉพาะสาขาธนาคารกรุงไทยฯไม่มีขอ้มูลผูต้อ้งการ
ช าระคืนหน้ีก่อนระยะเวลาปลอดหน้ี  2  ปี  การใหผู้กู้ช้  าระหน้ีเร็วข้ึนจะลดภาระจากกองทุนฯท่ีตอ้ง
อุดหนุนดอกเบ้ียใหผู้กู้อ้ยูใ่นปัจจุบนั  ทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีทุนหมุนเวียนไปสู่ผูกู้ร้ายใหม่  ใน
ส่วนของผูกู้เ้องซ่ึงไม่ไดมี้ความจ าเป็นตอ้งอาศยัเงินกูแ้ลว้  ก็จะเป็นการลดภาระหน้ีสินและสร้าง
ความเป็นไทใหผู้กู้ ้ รวมทั้งลดปัญหาท่ีผูกู้จ้ะน าเงินรายไดเ้หลือใชไ้ปใชจ่้ายฟุ่มเฟือย  โดยเฉพาะไป
สร้างหน้ีสินผกูพนัใหม่จากการซ้ือสินคา้ฟุ่มเฟือยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาจะเห็นวา่ยงัมีปัญหาตอ้งแกไ้ขเพื่อลดภาระในการติดตามการช าระคืนหน้ี 
กยศ.  เพิ่มจ านวนผูช้  าระคืนหน้ี  และลดระยะเวลาในการใชคื้นหน้ีของผูกู้ ้ มาตรการส าคญัท่ีควรได้
พิจารณาไดแ้ก่ 
 7.1  การจดัท าฐานขอ้มูลผูกู้ย้ืมในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใชร่้วมกนัระหวา่ง กยศ.  ธนาคาร  
สถาบนัการศึกษาและผูกู้ ้ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูล   ผูกู้ค้วรมีสิทธิตรวจสอบขอ้มูล
และสถานภาพการกูย้มืไดต้ลอดเวลา  เพื่อลดความผดิพลาดของขอ้มูล 
 7.2  การลดภาระในการติดตามผูกู้ร้ายบุคคล  โดยใชส่ื้อสาธารณะ  เช่น  หนงัสือพิมพ ์ วิทย ุ
และโทรทศัน์  รวมทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาในการติดต่อให้ขอ้มูลกบัผูกู้ ้ และให้มี
การตรวจสอบสถานภาพของผู ้ครบช าระหน้ี   โดยให้สถานศึกษาร่วมมือในการจัดท า
เอกสารรายงานตนเพื่อการช าระหน้ีของผูกู้ทุ้กรายทนัทีเม่ือส าเร็จการศึกษา  หรือพน้สภาพดว้ยการ
ลาออกหรือยา้ยสถานศึกษา  รวมทั้งให้สถานศึกษารับผิดชอบในการรายงานผูกู้ท่ี้พน้สภาพเพราะ
ขาดการติดต่อภายในระยะเวลาอนัสมควร 
 7.3   การสนบัสนุนให้ผูกู้ไ้ดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนด  เช่น  ให้ผูกู้ช้  าระคืนเงินกูไ้ดต้าม
ความสมคัรใจในระยะเวลาปลอดหน้ีทั้งเต็มจ านวนและช าระคืนบางส่วน  โดยไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย
รวมทั้งลดดอกเบ้ียส าหรับค่างวดท่ีช าระคืนก่อนก าหนดตลอดระยะเวลาการช าระคืนหน้ี ซ่ึงจะเป็น
การลดภาระการอุดหนุนเงินกู้ของกองทุนฯ ปลูกจิตส านึกของผูกู้้ให้มีส่วนร่วมในการพฒันา
กองทุนฯ ใหย้ ัง่ยนื  และสร้างวนิยัทางการเงินใหผู้กู้ ้
 7.4   บทบาทของ กยศ. ในปัจจุบันคือการจัดสรรและบริหารทุนเป็นหลัก   โดยมี
ธนาคารกรุงไทยฯ รับหน้าท่ีจดัเก  บขอ้มูลและรับผิดชอบการด าเนินงานตั้งแต่การเบิกจ่ายเงินให้
สถานศึกษาและผูกู้ ้ ตลอดจนการติดตามหน้ี  และบริการขอ้มูลผ่านระบบ  “Help Desk”    จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานโดยเฉพาะท่ีมีความรับผิดชอบเพื่อดูแลผลประโยชน์และปัญหาของผูกู้ ้ 
โดยมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้เพื่อให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ผูกู้ ้(Counseling)  ในการตดัสินใจกู้ยืมเงิน  
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แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งในการบริหารจดัการการเงิน   แนะน าช่วยเหลือในการปรับโครงสร้าง
ภาระหน้ีตามความจ าเป็น    เพื่อไม่ให้เกินก าลงัท่ีผูกู้จ้ะช าระคืนเงินกูไ้ด ้ รวมทั้งให้ค  าแนะน าผูมี้
ปัญหาในดา้นการศึกษาและปัญหาครอบครัว  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผูกู้ไ้ดส้ าเร็จการศึกษา   มีงานท่ี
มัน่คงและพร้อมรับภาระหน้ีกองทุนฯ ต่อไป  ในการน้ีอาจจะร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
ใหมี้เครือข่ายทัว่ประเทศ 
 7.5  การช าระคืนเงินกองทุนฯ มีผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้กูย้ืมแก่นกัเรียนนกัศึกษา
รายใหม่ต่อไป  นโยบายในการติดตามหน้ีจึงควรสนับสนุนให้ผูกู้ ้ได้ช าระคืนเงินกู้เต็มก าลัง
ความสามารถ   แต่ไม่สร้างภาระแก่ผูต้อ้งใชคื้นหน้ีจนปฏิเสธการช าระคืนหน้ีและก่อให้เกิดปัญหา
หน้ีสูญตามมา  แนวทางหน่ึงในการสร้างความร่วมมือของผูป้ฏิบติังานคือ สร้างแรงจูงใจ เช่น  การ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่สถาบนัการเงิน  ธนาคารหรือสาขาของธนาคารตามสัดส่วนท่ีมีผูเ้ขา้มาช าระ
หน้ี ก่อนก าหนดและตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้  โดยพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีไดรั้บคืน
ก่อนก าหนดช าระหน้ี  รวมทั้งจ  านวนเงินท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระคืนตามก าหนดโดยไม่มีเบ้ียปรับ    
 สถาบนัการเงินจะตอ้งเป็นผูใ้หค้วามรู้และขอ้มูลผูกู้ ้  ใหมี้วนิยัทางการเงิน  และช่วยเหลือผู ้
กูใ้นการรักษาประวติัการช าระหน้ีของตน  โดยไม่ละเลยหรือฉกฉวยโอกาสสร้างภาระให้ผูกู้ต้อ้ง
เสียค่าปรับในการช าระคืนเงินกูล่้าชา้เป็นจ านวนสูง  เป็นการเพิ่มภาระให้ผูกู้ซ่ึ้งเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย
อยู่แลว้  และเป็นการเอาเปรียบผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและสร้างปัญหาทางสังคมเพิ่มข้ึน  รวมทั้ง
การก าหนดอตัราเบ้ียปรับตอ้งมีความเป็นธรรม 
 7.6  การเปิดโอกาสใหมี้สถาบนัการเงินมากกวา่  1  แห่ง แข่งขนักนัเพื่อเสนอบริการใหม่ ๆ  
อนัจะจูงใจใหผู้กู้ไ้ดช้ าระคืนหน้ีตามก าหนดและก่อนก าหนด  โดยกองทุนฯสามารถให้ค่าตอบแทน
สถาบนัการเงินตามสัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีได้รับจากบริการท่ีน าเสนอ  ทั้งน้ีจะเป็นการลด
ปัญหาการด าเนินงานตามระเบียบโดยละเลย  “การประสานประโยชน์” 

7.7  สถาบนัการเงินและสถานศึกษาควรร่วมกนัจดัฝึกอบรมผูกู้ใ้นเร่ืองการบริหารจดัการ
การเงินและวินัยทางการเงิน  เพื่อให้ผูกู้ ้สามารถจดัสรรรายจ่ายในขณะศึกษา  มีความรู้ในการ
จดัสรรรายได้และเงินออมเพื่อการช าระคืนเงินกู้เม่ือจบการศึกษา   การอบรมผูกู้ ้ให้มีวินัยด้าน
การเงินจะเป็นการสร้างอนาคตให้ผูกู้ ้สร้างความย ัง่ยืนให้กองทุนฯ และสร้างความเขม้แข็งให้กบั
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต 

7.8   การจดัท าสถิติขอ้มูลการกูย้มืและการช าระคืนหน้ีรายสถานศึกษาจะเป็นประโยชน์ใน
การแกไ้ขปัญหาใหต้รงเป้าหมาย เช่น สถานศึกษาท่ีมีผูเ้รียนยากจนมาก   จ  าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุน
ทุนการศึกษาใหเ้ปล่าเพิ่มเติมจากทุนกูย้มื กรณีผูกู้ไ้ม่พร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้ง
สร้างทางเลือกให้ผูกู้ ้ไดรั้บการฝึกอบรมวิชาชีพ  เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ต่อไปใน
อนาคต  เป็นตน้ 
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 7.9   การจดัท าสถิติขอ้มูลการกูย้ืม การไดง้านและรายไดเ้ม่ือส าเร็จการศึกษาของผูกู้ ้  เพื่อ
ใช้เป็นขอ้มูลในการสร้างระบบจูงใจ (Incentive) ให้สถานศึกษามีมาตรการจดัสรรเงินกู้ยืมให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกองทุนฯ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ในการให้ค  าแนะน าปรึกษา และช่วย
ให้ผูกู้ส้ามารถตดัสินใจในการเลือกกูย้ืมเงิน เลือกสถานศึกษาและเลือกสาขาวิชา หรือ อาชีพท่ีจะ
ประสบความส าเร็จในอนาคต  
 7.10   การวิเคราะห์ข้อมูลผูกู้ ้และพฤติกรรมการใช้คืนหน้ีจะเป็นประโยชน์ในการจัด
ประเภทผูกู้ย้มื ความสามารถใชคื้นเงินกูย้ืม เพื่อก าหนดอตัราการใชคื้นเงินกูท่ี้เหมาะสม อนัจะเป็น
ผลใหมี้การจดัสรรเงินกูย้มืใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความย ัง่ยนืใหก้บักองทุนฯ ต่อไป 
 

8.  สรุป 
 

แมก้ารด าเนินงานของกองทุนฯได้ประสบความส าเร็จในการสร้างประโยชน์ให้กับผูกู้ ้
จ  านวนมาก  ท่ีประสบความส าเร็จในการศึกษาและมีรายไดเ้พื่อการช าระคืนหน้ีตามเป้าหมายของ
กองทุนฯ  แต่กองทุนฯ ยงัจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบผูกู้แ้มเ้ป็นส่วนน้อยท่ีประสบปัญหาไม่ไดส้ าเร็จ
การศึกษา หรือมีปัญหาในการประกอบอาชีพ  ไม่มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพและการรับภาระ
หน้ีสินท่ีไดก่้อข้ึน ผูกู้เ้หล่าน้ีส่วนหน่ึงตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งจริงจงั ดว้ยความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ทั้งกองทุนฯ   สถาบนัการเงินและสถานศึกษา  เพื่อให้เขามีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของผูป้ระสบ
ความส าเร็จในการใชเ้งินกูก้ยศ.เพื่อสร้างอนาคตท่ีสดใสใหต้นเอง  สมกบัค าขวญัของกองทุนฯ ท่ีวา่ 
“เงินกองทุนสร้างโอกาสใหรุ่้นพี่ เงินช าระหน้ีสร้างโอกาสใหรุ่้นนอ้ง” 
 หากกองทุนฯไม่ละเลยผูท่ี้ประสบปัญหา  และสร้างมาตรการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม ติดตาม
ให้ค  าแนะน าผูกู้ ้ทั้งก่อนการตดัสินใจกูย้ืมในระหว่างการศึกษา และภายหลงัส าเร็จการศึกษา ผูกู้้
เหล่าน้ีก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กบักองทุนฯได้ต่อไปในอนาคต แทนท่ีจะเป็น
ภาระของกองทุนฯ ดงัเช่นในปัจจุบนั 
 ท่ีส าคญัคือ การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีให้ส าเร็จ จ  าเป็นตอ้งมีการ ”ประสานประโยชน์”
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียง การด าเนินงานในลกัษณะการ  “บริหาร
ระเบียบ” ความย ัง่ยืนของกองทุนฯ จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัเยาวชนจ านวนมาก
ต่อไปในอนาคต  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ค าน า 
 

ในการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อสนองเจตนารมณ์ของ       
รัฐบาลซ่ึงต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผูเ้รียนจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย นับตั้งแต่ปี
การศึกษา  2539  จนกระทัง่ถึงเดือนตุลาคม 2545   ไดมี้นกัเรียน/นกัศึกษาผูไ้ดรั้บโอกาสศึกษาต่อดว้ย
เงินกองทุนฯ รวมทั้งส้ิน 1.7 ลา้นคน มียอดเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษารวมทั้งส้ิน 130,000 ลา้นบาท ใน
จ านวนน้ีเป็นผูค้รบก าหนดช าระคืนหน้ีกองทุนฯ (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2545) รวม 250,706 ราย มียอด
หน้ีตามสัญญารวมทั้งส้ิน 11,346 ล้านบาท ในจ านวนน้ีไดแ้ยกเป็นผูช้  าระหน้ีและคา้งช าระหน้ีตาม
ก าหนดระยะเวลาครบช าระหน้ีดงัน้ี 

 
ตารางที ่1.1 ผูค้รบก าหนดช าระคืนหน้ีกองทุนฯ 

ผู้กู้กยศ. ผู้ครบก าหนดช าระคืนหนีใ้นปีการศึกษา 

2542 2543 2544 รวม 

ราย จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ราย จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ราย จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ราย จ านวนเงิน
(ล้านบาท) 

ยอดหน้ีตาม
สัญญา 

22,699 544 76,226 2,931 151,801 7,871 250,706 11,346 

ช าระตามเกณฑ์ 18,213 60 57,944 160 85,770 152 161,927 372 
 (80%) (88%) (76%) (85%) (57%) (75%) (65%) (81%) 

คา้งช าระ 4,466 8 18,282 29 66,031 51 88,779 88 
  (20%)  (12%) (24%) (15%) (43%) (25%) (35%) (19%) 

ท่ีมา:  การรับช าระหน้ีและการติดตามหน้ีของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  
โดยธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) 2545 
 
จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของกองทุนฯเป็นประโยชน์อย่างมากในการสนับสนุนให ้      

ประชาชนเป็นผูร่้วมรับผิดชอบภาระค่าใชจ่้ายในการศึกษา ในขณะเดียวกนัไดเ้พิ่มโอกาสในการศึกษา
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ใหก้บัผูเ้รียนจ านวนมาก ในปัจจุบนัรัฐบาลอุดหนุนนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ
ถึงร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายของนกัศึกษาแต่ละราย เม่ือเปรียบเทียบกบัการสนบัสนุนเงินกูย้ืม ซ่ึงตวั
ผูเ้รียนเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายในการศึกษาของตนเองทั้งหมด ดว้ยการใชคื้นเงินกูพ้ร้อมทั้งดอกเบ้ีย เม่ือ
ผูกู้ส้ าเร็จการศึกษาและพน้ระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี รัฐบาลเป็นผูส้นบัสนุนเฉพาะส่วนต่างของดอกเบ้ีย
เงินกู ้ซ่ึงในปัจจุบนัยงัมีอตัราค่อนขา้งต ่าเพียงร้อยละ 1 ต่อปี เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ของสถาบนัการเงินโดยทัว่ไป 

แมว้า่ผลการช าระหน้ีของผูกู้ท่ี้ครบก าหนดช าระคืนเงินกูย้งัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากรายงาน
สรุปผลการช าระหน้ีของผูกู้ก้องทุนฯ ณ วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2545 ขา้งตน้ ยงัมีผูกู้ไ้ม่ไดติ้ดต่อช าระ
หน้ี 88,779 ราย หรือร้อยละ 35 ของผูค้รบก าหนดช าระ คิดเป็นเงิน 88 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19 ของ
ยอดเงินท่ีครบก าหนดช าระ อยา่งไรก็ดี จ  านวนผูไ้ดติ้ดต่อช าระหน้ีมีจ านวนเพิ่มข้ึนตามระยะเวลา 

หากกองทุนฯ สามารถวางมาตรการใหมี้การช าระคืนหน้ีไดค้รบถว้นและสามารถวางมาตรการ
พฒันากองทุนฯใหย้ ัง่ยนื จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาจากงบประมาณค่าใชจ่้ายของ
ประเทศไดอ้ยา่งมาก โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์จากการศึกษา 
ดว้ยการเพิ่มโอกาสใหต้นเองสามารถหารายไดเ้พิ่มข้ึน ทั้งเป็นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมในการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหก้วา้งออกไป และรัฐบาลจะมีเงินงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อพฒันาความเป็น
เลิศทางการศึกษาและพฒันาประเทศในดา้นอ่ืน ๆ 

ในการติดตามผลบณัฑิตผูกู้ก้ยศ. ไดส้ ารวจความพร้อมในการใช้คืนเงินกูย้ืมตามเง่ือนไขของ
กองทุนฯ รวมทั้งศึกษาปัญหาในการใชห้น้ีกองทุนฯ ของผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ในการลดภาระหน้ีคา้งช าระจากผูกู้ย้มื 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพื่อส ารวจความพร้อมในการใชคื้นเงินกูต้ามเง่ือนไขของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

(กยศ.) ของบณัฑิตผูกู้ ้
2) เพื่อศึกษาลกัษณะแตกต่างของบณัฑิตผูใ้ชห้น้ี และไม่ใชห้น้ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อ

การศึกษา  (กยศ.) 
3) เพื่อศึกษาปัญหาในการใชห้น้ีกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา  (กยศ.) 
4)  เพื่อศึกษาวธีิการติดตามบณัฑิตผูกู้ ้
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาน้ีเป็นกรณีศึกษาของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์(มธบ.) มีจุดประสงค์ท่ีจะส ารวจ

ความพร้อมและปัญหาในการช าระคืนเงินกู้ยืม ตลอดจนทดสอบวิธีการติดต่อผูกู้ ้ทางโทรศพัท์และ     
จดหมาย เพื่อจะไดมี้การพิจารณาหาขอ้เสนอแนะและแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมในการช าระคืนเงิน
กูย้มืของบณัฑิตผูกู้ ้
 
1.4  นิยามศัพท์ 

กองทุนฯ หมายถึง กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ผูกู้ร้ายใหม ่ หมายถึง ผูกู้ย้มืกยศ.เป็นคร้ังแรกและไม่เคยเป็นผูกู้ก้ยศ.ในระดบั

การศึกษาอ่ืนหรือในสถาบนัการศึกษาอ่ืนมาก่อน 
ผูกู้ร้ายเก่าหรือผูกู้ ้
ต่อเน่ือง 

หมายถึง ผูซ่ึ้งเคยเป็นผูกู้ย้มืกยศ.แลว้ไม่วา่จะเป็นในระดบัการศึกษา
เดียวกนัหรือในระดบัการศึกษาอ่ืนและใน
สถาบนัการศึกษาเดียวกนัหรือสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

บณัฑิตผูกู้ ้ หมายถึง นกัศึกษาและบณัฑิตซ่ึงขอกูเ้งินกองทุนฯในขณะท่ีศึกษา
อยูใ่นหลกัสูตรปริญญาตรีของมธบ. และครบก าหนดช าระ
คืนหน้ีกองทุนฯ 

เงินกู ้ หมายถึง เงินกูย้มืกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
ผูค้รบก าหนด
หรือผูค้รบเกณฑ์
ช าระคืนหน้ีเงินกู ้

หมายถึง ผูกู้ก้ยศ.ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี 
หรือผูกู้ก้ยศ.ท่ีก าลงัศึกษาอยูแ่ละไม่ไดกู้ย้มืเงินติดต่อกนั
เป็นเวลา 2 ปี และไม่ไดแ้จง้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา
เพื่อการผอ่นผนัตามหลกัเกณฑข์องกยศ. 

ผูช้  าระตามเกณฑ์ หมายถึง ผูกู้ท่ี้ครบก าหนดช าระหน้ีและไดติ้ดต่อเพื่อขอช าระคืน
เงินกูภ้ายในก าหนด 

ผูค้า้งช าระ หมายถึง ผูกู้ท่ี้ครบก าหนดช าระหน้ีแลว้แต่ไม่ไดช้ าระคืนเงินตาม
วนัท่ีก าหนดหรือไม่เคยติดต่อเพื่อขอช าระคืนเงินกูฯ้ตาม
ก าหนด 

ผูข้อผอ่นผนั หมายถึง ผูกู้ท่ี้ครบก าหนดช าระหน้ีแลว้แต่ไดติ้ดต่อขอพกัการช าระ
หน้ีเน่ืองจากยงัศึกษาอยูห่รือรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ 
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1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
เป็นขอ้มูลประกอบการจดัสรรเงินกูย้มืใหน้กัเรียน / นกัศึกษา ในสถาบนัการศึกษา 
เป็นขอ้มูลใหก้องทุนก าหนดนโยบายในการบริหารกองทุนฯ ใหย้ ัง่ยนื 
เป็นขอ้มูลในการก าหนดนโยบายติดตามหน้ีของกองทุนฯ 

 
1.6  สรุปสาระของรายงานฉบับนี ้
 รายงานฉบบัน้ีประกอบดว้ย 5 บท ดงัน้ี 1) บทน า  2) แนวปฏิบติัในการใหเ้งินกูย้มืและการ
ช าระคืนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา  3) วธีิด าเนินการวิจยั 4) ผลการศึกษา  5) สรุปผลการศึกษา ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่2 
 

แนวปฏิบัตใินการให้เงนิกู้ยมืและการช าระคนืเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
 
2.1 เง่ือนไขการให้เงินกู้ยมืเพือ่การศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ.) 
 
 รัฐบาลได้จดัตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนัเป็นนโยบายส าคญัในการเพิ่ม
โอกาสในการศึกษาให้ผูท่ี้มาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย และได้ด าเนินการมาโดยต่อเน่ืองตั้งแต่ปี
การศึกษา 2539 จนถึงเดือนตุลาคม 2545 มีนกัเรียนนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึง
ระดบัปริญญาตรี ไดรั้บโอกาสศึกษาต่อดว้ยเงินกองทุนฯ รวมทั้งส้ิน 1.7 ลา้นคน เป็นยอดเงินกูท่ี้รัฐบาล
ไดจ้ดัสรรใหก้บัผูกู้ร้วมทั้งส้ิน 130,000 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็นเงินกูใ้ห้แก่นกัเรียนนกัศึกษาในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ 1.5 ล้านราย มียอดเงินกู้โดยเฉล่ีย 51,000 บาทต่อราย ส่วนผูกู้ ้ในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยัรวม 2 แสนราย มียอดเงินกูโ้ดยเฉล่ีย 247,000 บาทต่อราย (กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อ
การศึกษา, 2545) 
 แนวทางในการจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้ นมีจุดประสงค์ให้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนตามค าขวญัของ กยศ. วา่ “เงินกู้กองทุนสร้างโอกาสให้รุ่นพี่ เงินช าระหนี้สร้างโอกาสให้รุ่น
น้อง” เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาและมีรายไดจ้ากการท างานจะสามารถช าระคืนเงินกู ้เพื่อจะไดน้ ามาเป็น
เงินหมุนเวยีนใหผู้กู้ย้มืรายใหม่ไดมี้โอกาสศึกษาต่อ เงินกู ้กยศ.จะมีอตัราดอกเบ้ียต ่าเพียงร้อยละ 1 ต่อปี 

เง่ือนไขในการช าระคืนผ่อนปรน ผูกู้ค้่อย ๆ ใช้คืนภายหลงัจากส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว้ 
2 ปี (ภาคผนวก ข) 
 นกัเรียน/นกัศึกษาสามารถกูย้ืมเงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการศึกษาและค่าครองชีพ โดยกองทุนฯจะให้วงเงินกู้เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนตามจ านวนเงินท่ี
สถานศึกษาเรียกเก็บในแต่ละภาคหรือปีการศึกษา ในวิธีการปฏิบติันั้น การช าระเงินค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าท่ีพกัของสถานศึกษา 
ทางกองทุนฯจะจ่ายเงินเขา้บญัชีสถานศึกษาโดยตรง ส าหรับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  จะจ่ายเงินเขา้บญัชีออม
ทรัพยข์องนกัเรียน/นกัศึกษาผูกู้ ้ทั้งน้ีกองทุนฯไดมี้การก าหนดวงเงินขั้นสูงสุดท่ีสถานศึกษาสามารถให้
กูย้มืไดเ้ป็นจ านวนท่ีแตกต่างกนัส าหรับการศึกษาแต่ละระดบั ยอดเงินใหกู้ย้มืสูงสุดในระดบัปริญญาตรี
เป็นเงิน 100,000 บาทต่อปี ซ่ึงแยกเป็นเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษารวม 

52,000 บาท ส่วนเงินค่าครองชีพอีก 48,000 บาท นั้นแยกไดเ้ป็นค่าท่ีพกั 18,000 บาทและ
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ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่อปี 30,000 บาท ดงัตารางท่ี 2.1(สมชัย ฤชุพนัธ์  และชลธาร  วิศรุตวงศ์, 
2544)  
 
ตารางที ่2.1 เพดานขั้นสูงสุดของวงเงินใหกู้ย้มื จ าแนกตามระดบัการศึกษา                                                                                                                                        

หน่วย: บาท 
 

ระดบัการศึกษา 
 

ค่าเล่าเรียน 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียว 
เน่ืองกบัการศึกษา 

ค่าครองชีพ  
รวมค่าใชจ่้าย ค่าท่ีพกั ค่าใชจ่้าย 

ส่วนตวั 
1. มธัยมศึกษาตอนปลาย 
2. อาชีวศึกษา 

2.1 ปวช. 
2.2 ปวท./ปวส. และ

อนุปริญญา 
3.  ปริญญาตรี 

10,440 
 

16,500 
 

20,240 
46,000 

3,000 
 

4,000 
 

4,000 
6,000 

18,000 
 

18,000 
 

18,000 
18,000 

24,000 
 

24,000 
 

28,000 
30,000 

55,440 
 

62,500 
 

70,240 
100,000 

  
การพิจารณาคุณสมบติัของผูมี้สิทธิกูย้ืมนั้น พิจารณาจากรายไดข้องบิดามารดาหรือผูอุ้ปการะ

เน่ืองจากเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผูมี้ฐานะยากจน ผูกู้ ้จึงไม่จ  าเป็นตอ้งมี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัการกูย้ืม รวมทั้งไม่มีภาระดอกเบ้ียเงินกูใ้นระหวา่งศึกษาเล่าเรียน หลงัจากผูกู้จ้บ
การศึกษา ยงัมีระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และระยะเวลาในการใช้คืนเงินกู้นานถึง 15 ปี ในอตัรา
ดอกเบ้ียท่ี  ร้อยละ 1 ต่อปี  อตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาของ กยศ. ในปัจจุบนัเป็นอตัราท่ี
ต ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรากูย้ืมในภาคธุรกิจและการอุดหนุนดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศอ่ืนๆ  เป็นผลให้รัฐบาลมีภาระสูงในการอุดหนุนผูกู้ย้ืมในส่วนของรายจ่ายดอกเบ้ียส่วนต่าง
จากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืในภาคธุรกิจ ทั้งน้ียงัไม่ไดค้  านึงถึงส่วนต่างของเงินเฟ้อ และค่าใชจ่้ายในการ
บริหารเงินกูซ่ึ้งประกอบดว้ยผูกู้ร้ายยอ่ยจ านวนมาก 

ในส่วนของก าหนดเวลาในการช าระคืนเงินกู้ ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินงวดแรกภายในวนัท่ี 5 

กรกฎาคม หลงัจากครบระยะเวลาปลอดหน้ี (Grace Period) 2 ปี ผูกู้ย้ืมสามารถช าระเงินกูย้ืมก่อน
ก าหนดทั้งจ  านวนหรือบางส่วนได ้และหากช าระในช่วงระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี ผูกู้ย้ืมไม่ตอ้งเสีย   
ดอกเบ้ีย   การผ่อนช าระคืนเงินตน้ตามอตัราของ กยศ.ในปีแรกใช้อตัราการผ่อนช าระเงินตน้เป็น
จ านวนร้อยละ 1.5 ของเงินกูท้ ั้งหมด และค่อย ๆ เพิ่มสูงข้ึนจนถึงร้อยละ 13ในปีท่ี15 ดงัตารางท่ี 

2.2 
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ตารางที ่2.2 ตารางแสดงอตัราการผอ่นช าระเงินตน้เป็นจ านวนร้อยละ (%) ของเงินกูท้ ั้งหมด 
 

ปีท่ี ร้อยละ (%) ปีท่ี ร้อยละ (%) 
1 1.5 9 7.0 
2 2.5 10 8.0 
3 3.0 11 9.0 
4 3.5 12 10.0 
5 4.0 13 11.0 
6 4.5 14 12.0 
7 5.0 15 13.0 
8 6.0 รวม 100 

 

2.2 การอุดหนุนการศึกษาด้วยเงินกู้ยมื 
 
 จากการศึกษาของสมชยั ฤชุพนัธ์ และชลธาร  วิศรุตวงศ ์(2544) จะเห็นว่าอตัราดอกเบ้ีย
เงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) เงินกูท่ี้ไม่คิดดอกเบ้ีย 
2) เงินกูท่ี้คิดอตัราดอกเบ้ีย ประกอบดว้ย 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่  

2.1) เงินกูท่ี้คิดอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียในตลาด โดยนกัศึกษารับภาระดอกเบ้ีย
บางส่วนหรือทั้งหมด และรัฐช่วยรับภาระดอกเบ้ียบางส่วน หรืออตัราดอกเบ้ียท่ี
ก าหนดพอครอบคลุมตน้ทุนเงินกูย้ืม (Cost recovery rate) เช่น อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล อตัราความเส่ียงกบัตน้ทุนการบริหารเงินกูย้มื และ 

2.2) เงินกูท่ี้คิดอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ในกรณีน้ีรัฐไม่ไดมี้ส่วนใน
การอุดหนุนดอกเบ้ียแก่ผูกู้ ้

ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียในรูปแบบต่างกนัดงักล่าวขา้งตน้  
นกัเศรษฐศาสตร์การศึกษามีความเห็นวา่การอุดหนุนการศึกษาโดยภาครัฐ ควรค านึงถึง

ผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมซ่ึงมีส่วนตอ้งร่วมรับภาระในการอุดหนุนการศึกษาโดยภาครัฐ    ผู้
ไดรั้บผลประโยชน์จากการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามากท่ีสุดคือผูเ้รียน   เพราะมีโอกาสไดท้ างานใน
ต าแหน่งงานซ่ึงมีรายไดสู้งภายหลงัจากจบการศึกษา   จากฐานขอ้มูลสถิติการศึกษาของธนาคารโลก 
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(The World Bank’s Database of Education Statistics) ผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2532 พบวา่
ผลตอบแทนในส่วนของตวัผูเ้รียน (Private Returns)ในระดบัอุดมศึกษาของไทยสูงถึงร้อยละ 11.8 

(Schultz, 1994) 
 

ตารางที ่2.3 เปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียต่อปีของเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาในประเทศต่างๆ 
 

ประเทศ อตัราดอกเบีย้ต่อปี 
1. ไทย 1% ต่อปี 
2. ฝร่ังเศส เงินกูป้ลอดดอกเบ้ีย 
3. องักฤษ เงินกูย้มืรัฐบาลปลอดดอกเบ้ีย แต่ปรับมูลค่าเงินตน้ตามการ

เปล่ียนแปลงดชันีราคาผูบ้ริโภค 
4. ญ่ีปุ่น ไม่เกิน 3% ต่อปี 
5. นิวซีแลนด์ อตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นปี 2000 คิด 7% (ประกาศทุกเดือนเมษายน

ของทุกปี โดยค านวณจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรวมค่าความเส่ียง
และค่าบริหารเงินกู ้= 6.1% + 0.9%) 

6. สหรัฐอเมริกา มีเงินกูห้ลายรูปแบบ ตั้งแต่ไม่คิดดอกเบ้ีย จนถึงอตัราดอกเบ้ียสูงสุด 
9.0% ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียจะผนัแปรและปรับเปล่ียนทุกปีในวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 
 

 เม่ือเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาของไทยกบัหลายหลายประเทศจะเห็น
วา่อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของกยศ.ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปีในปัจจุบนั ต ่ากวา่หลายๆประเทศ เช่น 

องักฤษ ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
 
2.3 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Present Value) ของเงินกู้ยมื (กรณีผู้กู้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4 ปี) 
  

 ในกรณีท่ีผูกู้ ้ศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 4 ปี ไดข้อกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ตลอดระยะเวลาท่ี
ศึกษา โดยกองทุนฯใหกู้ปี้ละ 25 บาท รวมเงินกูย้มืทั้งส้ิน 100 บาท ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินกู ้100 

บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี โดยจะเร่ิมช าระคืนหลงัจากจบการศึกษาและผ่านพน้ระยะเวลา
ปลอดหน้ี 2 ปี มีก าหนดช าระคืนตามเง่ือนไขท่ีกองทุนฯก าหนดไวด้งัตารางท่ี 2.2  จากกรณีตวัอยา่ง
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ขา้งตน้สามารถค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินกูย้ืมไดด้งัตารางท่ี 2.4 โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
เงินกูเ้ฉล่ียของ  สินเช่ือเพื่อการพาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2546 เป็นอตัราคิดลดซ่ึงมีค่าเท่ากบั 

6.28 % 
 
ตารางที ่2.4 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินใหกู้ย้มื 
 
 

ปีที่ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. เงินให้กูย้มื (บาท) -25 -25 -25 -25        
    มูลค่าปัจจุบนัของเงินให้กูย้มื (บาท) -

25.00 
-

23.52 
-

22.13 
-

20.83 
       

2. เงินตน้ท่ีช าระคืน (บาท)     0.00 0.00 1.50 2.50 3.00 3.50 4.00 
    มูลค่าปัจจุบนัของเงินตน้ (บาท)       1.04 1.63 1.84 2.02 2.18 
3. ดอกเบ้ียร้อยละ 1 (บาท)       1.00 0.99 0.96 0.93 0.90 
    เงินตน้คงเหลือ (บาท)       100 98.5

0 
96.0

0 
93.0

0 
89.5

0 
    มูลค่าปัจจุบนัของดอกเบ้ีย (บาท)       0.69 0.99 0.96 0.93 0.90 
4. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) -

25.00 
-

23.52 
-

22.13 
-

20.83 
0.00 0.00 1.74 2.62 2.80 2.95 3.07 

 
ปีที่ (ต่อ) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม 

1. เงินให้กูย้มื (บาท)           100.0

0 
    มูลค่าปัจจุบนัของเงินให้กูย้มื (บาท)           -91.48 
2. เงินตน้ท่ีช าระคืน (บาท) 4.50 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0

0 
11.0

0 
12.0

0 
13.0

0 
100.0

0 
   มูลค่าปัจจุบนัของเงินตน้ (บาท) 2.30 2.41 2.72 2.99 3.21 3.40 3.55 3.68 3.77 3.85 40.59 
3. ดอกเบ้ียร้อยละ 1 (บาท) 0.86 0.81 0.76 0.70 0.63 0.55 0.46 0.36 0.25 0.13 10.28 
   เงินตน้คงเหลือ (บาท) 85.5

0 
81.00 76.0

0 
70.0

0 
63.0

0 
55.0

0 
46.0

0 
36.0

0 
25.0

0 
13.0

0 
0.00 

   มูลค่าปัจจุบนัของดอกเบ้ีย (บาท) 0.86 0.81 0.76 0.70 0.63 0.55 0.46 0.36 0.25 0.13 9.97 
4. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) 3.16 3.22 3.48 3.69 3.84 3.95 4.01 4.04 4.02 3.98 -40.92 

 
 จะเห็นไดว้า่ มูลค่าปัจจุบนัของเงินกูย้ืมท่ีกองทุนฯให้กูม้ากกว่ามูลค่าปัจจุบนัของเงินตน้และ
ดอกเบ้ียท่ีกองทุนฯไดรั้บจากผูกู้ ้นัน่คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) มีค่าติดลบ แสดงให้เห็นว่าเงินท่ี   

กองทุนฯใหกู้ ้100 บาท กองทุนฯไดรั้บช าระคืนมาตามมูลค่าปัจจุบนัเพียง 59.08 บาทเท่านั้น และ
สูญเงินตามมูลค่าปัจจุบนัไปทั้งส้ิน 40.92 บาท ทั้งน้ียงัไม่ไดมี้การปรับมูลค่าเงินกูท่ี้ไดรั้บคืนตาม

ปลอดหน้ี 2 ปี DPU
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อตัราเงินเฟ้อ ซ่ึงจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของเงินกูท่ี้ไดรั้บคืนลดต ่าลงไปอีก เป็นเหตุให้รัฐบาลตอ้ง
จดัสรรเงินอุดหนุนกองทุนฯในอตัราสูง และกองทุนฯไม่สามารถบริหารเงินทุนให้กู้ยืมในลกัษณะ
เงินทุน        หมุนเวยีนตามเจตนารมณ์ของกองทุนฯ 
 
2.4 อตัราดอกเบีย้และเง่ือนไขเงินกู้ยมืเพือ่การศึกษาในภาคธุรกจิ 
 
 ในขณะท่ีในประเทศสหรัฐอเมริกามีเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาหลายรูปแบบซ่ึงบริหารจดัการโดย
ภาครัฐและเอกชนทั้งในรูปแบบท่ีรัฐบาลใหก้ารอุดหนุนและไม่ไดรั้บเงินอุดหนุนใดๆ เงินใหกู้ย้มืเพื่อ
การศึกษาของไทยซ่ึงด าเนินการโดยภาคธุรกิจก็มีอยูห่ลายรูปแบบ ซ่ึงในปัจจุบนัไม่ไดรั้บการอุดหนุน
ใดๆจากภาครัฐ 

ในภาคธุรกิจ ธนาคารพาณิชยใ์ห้สินเช่ือเพื่อการศึกษาโดยมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบ้ียแตกต่าง
กนัในแต่ละแห่ง เป็นท่ีน่าสังเกตุว่าอตัราดอกเบ้ียเพื่อการศึกษาต่อปีของธนาคารพาณิชยสู์งกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียของสินเช่ือเพื่อการพาณิชย(์ตาราง 2.5 )   ยกเวน้แต่กรณีของธนาคารออมสินและ
ไม่มีระยะเวลาปลอดเงินตน้เหมือนเช่นเงินกูจ้ากกองทุนฯ (ตาราง 2.6) 

 
ตารางที ่2.5 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูข้องธนาคาร ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2546 
 

ธนาคาร อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า (%) อตัราดอกเบีย้เงินกู้ (%) 

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน MRR* MLR** 
1. ธนาคารออมสิน 1.25 1.25 1.50 - 6.00 
2. ธนาคารกรุงไทย 1.25 1.25 1.25 5.75 5.75 
3. ธนาคารกสิกรไทย 1.00 1.00 1.00 6.00 5.50 
4. ธนาคารไทยพาณิชย ์ 1.00 1.00 1.00 6.25 5.75 
5. ธนาคารกรุงเทพ 1.25 1.25 1.25 6.75 6.25 
 
หมายเหตุ:   * อตัราดอกเบ้ีย MLR (Minimum Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate) หมายถึงอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 

  ท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเกบ็จากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 

** อตัราอตัราดอกเบ้ีย MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึงอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยเ์รียกเกบ็จากลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี 
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 การให้สินเช่ือเพื่อการศึกษาของธนาคารพาณิชย์ก าหนดวงเงินให้กู้ตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง     
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท แต่ไดก้ าหนดเง่ือนไขการให้กูเ้ขม้งวดกว่า กยศ. โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
เพื่อการศึกษาเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงอิงไวก้บั อตัราดอกเบ้ีย Minimum Retail Rate(MRR) ซ่ึงเป็น
อตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายยอ่ยชั้นดี  หรือ  Minimum Lending Rate 
(MLR) ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้บบมีระยะเวลาท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 
หรืออิงไวก้บั อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า ในการขอกู้  ผูกู้ ้จะตอ้งมีหลกัประกนั ซ่ึงได้แก่    บุคคล        
ค  ้ าประกัน หลักทรัพย์ บัญชีเงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของแต่ละสถาบัน 
นอกจากน้ีในการช าระคืนหน้ี  ผูกู้จ้ะตอ้งเร่ิมช าระคืนงวดแรกในวนัส้ินเดือนของเดือนท่ีถดัจากเดือนท่ี
ไดรั้บ   เงินกู ้และจะตอ้งช าระคืนทุกเดือนตามก าหนดจนหมดก าหนด ภาระหน้ีจึงจะเป็นอนัส้ินสุด 

 ส าหรับธนาคารออมสินก าหนดวงเงินใหกู้ต้ ั้งแต่ 5,000 - 7,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4  ต่อปี และตอ้งมีบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามก าหนดค ้าประกนั มีก าหนดระยะเวลาในการช าระ
คืนเงินต้นและดอกเบ้ียเพียง 6 เดือนเท่านั้ น ส่วนธนาคารกรุงไทยให้กู้ระหว่าง 80,000 - 

200,000 บาท ข้ึนอยูก่บัระดบัการศึกษา คิดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั และตอ้งมีการจ านองหลกัทรัพย ์
บุคคลค ้ าประกัน หรือจ านองเงินฝากเป็นหลักประกัน กรณีธนาคารกสิกรไทยมีวงเงินให้กู้ตั้ งแต่ 
100,000 บาท ถึง 200,000 บาท คิดอตัราดอกเบ้ีย MRR+1% แต่มีระยะเวลาปลอดการช าระ
เงินตน้ 2  ปี และตอ้งมีบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามก าหนดค ้าประกนั ในท านองเดียวกนั ธนาคารไทย
พาณิชยใ์หกู้ไ้ดต้ั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเช่นกนั มีระยะเวลา
ปลอดเงินตน้ 2 ปีและตอ้งผ่อนช าระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ียภายใน 5 ปีหลงัส าเร็จการศึกษา โดย
จะตอ้งมีหลกัประกนั นอกจากน้ีสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพมี     วงเงินให้กูต้ ั้งแต่ 100,000 บาท
ถึง 1,000,000 บาท อตัราดอกเบ้ียเป็นอัตราดอกเบ้ียลอยตวั ส าหรับการช าระคืนธนาคารจะ
พิจารณาเฉพาะราย และตอ้งมีอสังหาริมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากเป็นหลกัประกนั (ภาคผนวก ค) 
 
ตารางที ่2.6 เปรียบเทียบเง่ือนไขเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาของธนาคาร 5 แห่ง 
 

สถาบัน วงเงนิให้กู้ (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรก ระยะเวลาในการ
ช าระคนื 

หลกัประกนั หมายเหตุ 

1. ธนาคารออม
สิน 

5,000-70,000 
(ใชคื้นภายใน 6 

เดือน) 

4% วนัส้ินเดือนของ
เดือนท่ีถดัจาก 
เดือนท่ีไดรั้บเงินกู ้

ผอ่นเท่ากนัทุก
เดือนเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน 

บุคคลค ้าประกนั ส าหรับศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไป 

2. 

ธนาคารกรุงไทย 
80,000-200,000  
(ข้ึนกบัระดบั
การศึกษา) 

MRR+3% (กรณี
จ านองหลกัทรัพยห์รือ
บุคคลค ้าประกนั) 

  จ านอง
หลกัทรัพย ์
บุคคลค ้าประกนั 

ส าหรับศึกษาระดบั 

ปวช. ปวส. ปวท. 

ปริญญาตรี 
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อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก+
2.5% (กรณีจ าน า
เงินฝาก) 

จ าน าเงินฝาก ปริญญาโท 

 
 
 

 
ตารางที ่2.6 เปรียบเทียบเง่ือนไขเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาของธนาคาร 5 แห่ง (ต่อ) 
 

สถาบัน วงเงนิให้กู้ (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี เร่ิมช าระงวดแรก ระยะเวลาในการ
ช าระคนื 

หลกัประกนั หมายเหตุ 

3. ธนาคารกสิกร
ไทย 

100,000-

200,000  
หรือ 80% ของค่าเล่า
เรียนจริง 

MRR+1% วนัส้ินเดือนของ
เดือนท่ีถดัจาก 
เดือนท่ีไดรั้บเงินกู ้

ผอ่นเฉพาะ
ดอกเบ้ียระหวา่ง 
การศึกษาไม่เกิน 

2 ปี และเร่ิมผอ่น
ช าระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียหลงัจบ
การศึกษาทุกเดือน
ภายใน 5 ปี 

บุคคลค ้าประกนั ส าหรับศึกษาต่อ
ปริญญาโท 

4. ธนาคารไทย
พาณิชย ์

10,000 - 

200,000 
MLR+1% (กรณี
จ านอง
อสงัหาริมทรัพย)์ 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า+2% (กรณี
จ าน าเงินฝาก) 

วนัส้ินเดือนของ
เดือนท่ี 
ถดัจากเดือนท่ีไดรั้บ
เงินกู ้
การศึกษา 

ผอ่นเฉพาะ
ดอกเบ้ียระหวา่ง 
การศึกษาไม่เกิน 

2 ปี  
และเร่ิมผอ่นช าระ
เงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียหลงัจบ
การศึกษาทุกเดือน
ใน 5 ปี 

จ านอง
อสงัหาริมทรัพย ์
จ าน าเงินฝาก 

ส าหรับศึกษาต่อ
ปริญญาโท 

5. ธนาคาร
กรุงเทพ 

100,000-

1,000,000 
MLR+1% (กรณี
จ านอง
อสงัหาริมทรัพย)์ 
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ า+2% (กรณี
จ าน าเงินฝาก) 

พิจารณาแต่ละกรณี พิจารณาแต่ละ
กรณี 

จ านอง
อสงัหาริมทรัพย ์
จ าน าเงินฝาก 

ไม่จ  ากดัระดบั
การศึกษา 

 

 
2.5 วธีิการช าระเงินกูย้มืและการติดตามเงินกู้ค้างช าระของ กยศ.  
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 ในการช าระคืนเงินกู้ ในคร้ังแรกผูกู้ ้จะตอ้งมาติดต่อเพื่อยื่นขอช าระหน้ีกบัธนาคารกรุงไทย
จ ากดั (มหาชน) ท่ีสาขาใดก็ได ้โดยจะตอ้งแสดงสัญญากูย้มืหรือหนงัสือแจง้ภาระหน้ีจากธนาคารและ
ตอ้งตกลงกบัธนาคารว่าจะจ่ายคืนเงินกู้เป็นรายเดือนหรือรายปี หลงัจากนั้นในคร้ังต่อมาผูกู้ส้ามารถ
ช าระค่างวดด้วยตนเองผ่านธนาคารทุกสาขาหรือให้ธนาคารหักจากบญัชีเงินฝาก ทั้งน้ีหากผูกู้ ้ยืม
ต้องการจะช าระคืนหน้ีก่อนครบก าหนด  บางส่วนหรือเต็มจ านวน สามารถช าระคืนได้โดยผ่าน
ธนาคารทุกสาขา 
 ส่วนกรณีท่ีผูกู้ ้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ เม่ือถึงวนัครบก าหนดช าระ  ผูกู้ ้สามารถติดต่อ
กองทุนฯผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเพื่อขอผ่อนผนัการช าระหน้ี โดยผูกู้ ้จะต้องมีคุณสมบติัตาม
เกณฑท่ี์คณะกรรมการกองทุนฯ  ก าหนดใหข้อผอ่นผนัได ้ เป็นตน้วา่ ผูกู้มี้รายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ หรืออยู่
ในระหวา่งศึกษาต่อ ก็จะสามารถด าเนินเร่ืองขอผอ่นผนัการช าระคืนเงินกูก้องทุนฯได ้
 ส าหรับการติดตามหน้ี ค้างช าระ ผูกู้ ้ท่ีไม่ช าระคืนเงินกู้กองทุนฯ และไม่ติดต่อธนาคาร
หลังจากครบก าหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี ถือว่าเป็นหน้ีค้างช าระ ธนาคารกรุงไทยจะเป็น
ผูด้  าเนินการติดตามหน้ีคา้งช าระ โดยธนาคารจะส่งหนงัสือติดต่อผูกู้ ้หรือใชว้ธีิโทรศพัทติ์ดตามผูกู้แ้ละ
ผูค้  ้ าประกนัเพื่อให้รับผิดชอบหน้ีคา้งช าระด้วยวิธีการต่างกนัไป ข้ึนกบัระยะเวลาการคา้งช าระ และ
ความห่างไกลของท่ีอยูข่องผูกู้ ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
2.5.1 การช าระคืนเงินกู้ 
 กองทุนฯ ได้มอบความรับผิดชอบในกระบวนการรับช าระคืนเงินกู้ ทั้งหมดให้กบัธนาคาร   
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะธนาคารผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาให้แก่กองทุน
ฯ  การติดต่อช าระคืนเงินกู ้จึงเป็นการติดต่อระหว่างผูกู้ก้บัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่านั้น  

การช าระหน้ีคร้ังแรกผูกู้จ้ะตอ้งมาท่ีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  สาขาใดก็ได ้เพื่อยื่นขอช าระ
หน้ีพร้อมแสดงสัญญากูย้ืมหรือหนงัสือแจง้ภาระหน้ีจากธนาคารและตกลงกบัธนาคารว่าจะช าระคืน
เงินกู ้เป็นรายปีหรือรายเดือน ภายในวนัท่ีเท่าใดของทุกเดือน หลงัจากนั้น ผูกู้ส้ามารถช าระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ของธนาคารหรือให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผูกู้ย้ืมได ้โดยปกติผูกู้จ้ะไดรั้บตารางการ
ผอ่นช าระคืนเงินกู ้จากหน่วยปฏิบติัการของธนาคาร เพื่อให้ผูกู้ท้ราบวา่จะตอ้งน าเงินเขา้บญัชีก่อนวนั
ครบก าหนดช าระคืนเงินกู ้เป็นจ านวนเท่าใด 
 ในกรณีท่ีถึงวนัครบก าหนดช าระคืนเงินกู้ แต่ผูกู้ ้ไม่สามารถช าระคืนเงินกู้ได้ ให้ผูกู้ ้ติดต่อ    
กองทุนฯ ผา่นธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา เพื่อขอผอ่นผนัการช าระคืนเงินกู ้ทั้งน้ีผูกู้ ้
จะได้รับการผ่อนผนัก็ต่อเม่ือมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด ได้แก่ ไม่มี
รายได้หรือรายไดต้  ่ากว่า 4,700 บาทต่อเดือน หรือประสบภยัพิบติั หรืออยู่ระหว่างการศึกษา ใน
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กรณีท่ีนอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด ธนาคารจะส่งให้กองทุนฯพิจารณา เม่ือผูกู้ ้ช าระคืนเงินกู ้
ครบภายในระยะเวลาท่ีเลือกไว  ้(ภายใน 15 ปี) หรือกรณีท่ีไดรั้บการผ่อนผนั และไดช้ าระคืนเงินกู ้
ต่อจนครบหลงัจากหมดเวลาใหผ้อ่นผนั หน้ีก็จะระงบัไป 

ในกรณีผูกู้ย้มืประสงคจ์ะช าระคืนเงินกู ้ก่อนก าหนดบางส่วนหรือเตม็จ านวน สามารถช าระคืน
เงินกู ้ได ้โดยผูกู้ส้ามารถติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาเช่นกนั (สมชยั ฤชุ
พนัธ์ และชลธาร วศิรุตวงศ,์ 2544) 
2.5.2 การติดตามหนี ้ค้างช าระ กยศ. 
 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปีแลว้ ถา้ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีและไม่ติดต่อธนาคาร ธนาคาร
จะถือว่าหน้ีดังกล่าวเป็นหน้ีค้างช าระ  กองทุนฯ มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินการในการติดตามการหน้ีคา้งช าระ โดยธนาคารมีหนา้ท่ีจดัท าทะเบียนผูกู้ท่ี้ครบก าหนดช าระ หา
ขอ้มูลท่ีอยูปั่จจุบนัของผูกู้แ้ละ/หรือผูค้  ้าประกนัเพื่อใชใ้นการติดต่อ และติดตามดว้ยการส่งหนงัสือตาม
ทวงหน้ี หรือใช้โทรศพัท์ติดตามผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั ดว้ยวิธีการต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัระยะเวลาหน้ีคา้ง
ช าระ ความห่างไกลของท่ีอยู่ของผูกู้ ้ (เขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล และนอกเขตกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล) โดยมีหลกัเกณฑ/์วธีิการ ดงัตารางท่ี 2.7 
 
ตาราง ที ่2.7 แสดงขั้นตอนการติดตามหนีต้ามทีเ่สนอใหม่ขึน้กบัช้ันหนี้ 

ระยะเวลาท่ีคา้งช าระ การด าเนินงานของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
1-30วนั       ( เดือนท่ี 1 ก 
ค.)  

- 

31-60วนั    ( เดือนท่ี 2  ส 

ค.) 
โทรศพัทแ์ละส่งจดหมายธรรมดาถึงผูกู้ ้

61-90วนั     ( เดือนท่ี 3 ก 
ย.) 

- 

91-120วนั   ( เดือนท่ี 4 ต 
ค.) 

โทรศพัทแ์ละส่งจดหมายธรรมดาถึงผูกู้/้ผูค้  ้าประกนั 

121-150วนั  ( เดือนท่ี 5 พ 

ย.) 
- 

151-180วนั  ( เดือนท่ี 6 ธ 
ค.) 

โทรศพัทแ์ละส่งจดหมายธรรมดาถึงผูกู้/้ผูค้  ้าประกนั 
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181-210วนั  ( เดือนท่ี 7 ม 

ค.) 
- 

211-240วนั  ( เดือนท่ี 8ก 
พ.) 

โทรศพัทแ์ละส่งจดหมายธรรมดาถึงผูกู้/้ผูค้  ้าประกนั 

241-300วนั  ( เดือนท่ี 9-10  
มี ค.- เม ย.) 

- 

เกิน 300 วนัข้ึนไป กองทุนฯ ด าเนินการทวงถามหน้ีโดยทนายความหรือติดตามหน้ี
ตามการพิจารณาของผูจ้ดัการกองทุนฯ 

 

ในวิธีการปฏิบติัของธนาคารกรุงไทย ก่อนก าหนดการช าระหน้ี วนัท่ี 5 กรกฎาคมของทุกปี  

ทางธนาคารกรุงไทยฯ จะแจง้ภาระหน้ีให้บณัฑิตไดท้ราบในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยส่ง
จดหมายทัว่ประเทศ  ในกรณีซ่ึงมีหน้ีคา้งช าระจะหลงัจากครบก าหนดช าระหน้ี ทางธนาคารจะติดตาม
ผูค้า้งช าระเงินกูโ้ดยส่งจดหมายเตือน ประมาณ  2 เดือนต่อคร้ัง โดยในกรุงเทพฯ จะโทรศพัทแ์จง้ดว้ย 
ส่วนในต่างจงัหวดัจะส่งจดหมายแจง้และทางธนาคารจะส่งขอ้มูลเก่ียวกบับณัฑิตเพื่อให้สาขาท่ีอยูไ่กล้
เคียงติดตามหน้ีดงักล่าว  วิธีการจะข้ึนกบัชั้นหน้ีซ่ึงมีการแบ่งระดบัตั้งแต่ A2 – A8 โดยค านวณตาม
จ านวนวนัคา้งช าระดงัน้ี 

 A 1 ระยะเวลา     0 วนั     A 5 ระยะเวลา  121-150 
วนั   A 2  ระยะเวลา          1-30 วนั          A 6 ระยะเวลา  151-180 
วนั 

A 3 ระยะเวลา          31-90 วนั   A 7 ระยะเวลา  181-360 วนั 
A 4 ระยะเวลา          91-120 วนั    A 8 ระยะเวลา มากกวา่     360 วนั 

 
กรณชี าระคืนเงินกู้ ล่าช้าโดยไม่ได้รับการผ่อนผนั 
 หลงัจากครบก าหนดช าระคืนเงินกู ้ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม หากไม่ไดรั้บการติดต่อจากผูกู้จ้ะมี
การค านวณค่าปรับของยอดเงินคา้งช าระ  กองทุนฯ ก าหนดบทลงโทษผูกู้ย้ืมท่ีช าระคืนเงินกู ้ล่าชา้โดย
ไม่ไดรั้บการผอ่นผนั ดว้ยการก าหนดอตัราค่าปรับดงัน้ี 

- กรณีช าระคืนเงินกู้ เป็นรายเดือนและคา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน เสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อ
เดือน หรือร้อยละ 12 ต่อปี 
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- กรณีคา้งช าระเกิน 12 เดือน เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของ
เงินตน้ในงวดท่ีคา้งช าระทั้งหมด 

- กรณีช าระหน้ีเป็นรายปี เสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินตน้
ในงวดท่ีคา้งช าระทั้งหมด 

 
การค านวณเบีย้ปรับ 
 
 
 

(สมชยั  ฤชุพนัธ์  และชลธาร  วศิรุตวงศ,์ 2544) 
 
2.6 วธีิการช าระเงินและการติดตามหนีใ้นภาคธุรกจิ 
 
 จากการศึกษาวธีิการช าระเงินและติดตามหน้ีของภาคธุรกิจบางแห่งไดพ้บวา่มีการอ านวยความ
สะดวกในการช าระหน้ีใหก้บัลูกคา้มากและมีระบบติดตามผูค้า้งช าระท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
1. วธีิการช าระเงินของลูกหน้ี 
บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการช าระค่างวดโดยมีวธีิการช าระเงินดงัน้ี 

1. ช าระด้วยวิธีการหักบญัชีธนาคารอตัโนมติัโดยธนาคารจะท าการหักบญัชีธนาคารของ    
ลูกหน้ีทุกวนัท่ี 2 ของเดือน 

2. ช าระโดยเช็คหรือเงินสดท่ีส านกังานของบริษทัฯ ซ่ึงมีส านกังานสาขาทัว่ประเทศ 
3. ช าระโดยเช็คหรือเงินสดผา่นธนาคาร โดยใชแ้บบฟอร์มช าระเงิน( Pay – In – Slip) 
4. ช าระดว้ยเงินสดท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซ้ือ 7–Eleven และห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป

ท่ีมีเคร่ืองหมายเคาน์เตอร์เซอร์วสิ(ลูกคา้จะเสียค่าบริการ ณ ท่ีจ่าย 15 บาท/1 รายการ) 
5. ช าระดว้ยเงินสดท่ีจุดช าระเงิน (Pay Point) ณ ร้านบริการระบบโทรศพัท ์DTAC หรือ ร้าน

สะดวกซ้ือ AM/PM (ลูกคา้จะตอ้งเสียค่าบริการ ณ ท่ีจ่าย 15 บาท/ 1 รายการ) 
6. ช าระผา่นทางโทรศพัทอ์ตัโนมติั ท่ี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย 
7. ช าระผา่นทางธนาณติัได ้ณ ท่ีท าการไปรษณียท์ัว่ประเทศ พร้อมทั้งเสียค่าบริการตามอตัรา

ท่ีไปรษณียก์ าหนด 
2. ขั้นตอนการติดตามหน้ี 

เบ้ียปรับ = เงินต้นงวดที่ค้างช าระ * อตัราเบ้ียปรับ * ระยะเวลาที่ค้างช าระของงวดน้ันๆ DPU
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บริษทัฯไดก้ าหนดขั้นตอนการติดตามหน้ีสินโดยมีการจดัประเภทของลูกหน้ีซ่ึงยึดหลกัตาม
ประวติัการช าระหน้ีของลูกหน้ี โดยลูกหน้ีท่ีช าระเงินตน้และดอกเบ้ียครบถว้นตามก าหนดเวลาจะจดัอยู่
ในกลุ่มลูกหน้ีปกติ(Current) ส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ 1 งวดจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มผูค้า้งช าระ 
Delinquent 1  (D1) ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 2 งวดจะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูค้า้งช าระ Delinquent 2  (D2) เร่ือยไป 

และบริษทัฯ จะท าการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวน ส าหรับลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระตั้งแต่ 
3 งวด หรือ D3 ข้ึนไป และลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระตั้งแต่ 6 งวด (D6)  ข้ึนไปบริษทัฯ จะตดัเป็นหน้ีสูญ
และด าเนินการโดยว่าจ้างบริษทัหรือส านักงานกฎหมายท่ีรับจ้างติดตามหน้ีสินเป็นผูติ้ดตามและ
ด าเนินการต่อไป  

การด าเนินการติดตามหน้ีสินมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามการจดัประเภทของลูกหน้ีโดยสรุป  

ดงัน้ี (รายละเอียดในภาคผนวก ง) 
ขั้นตอนท่ี 1 พนกังานเร่งรัดหน้ีสินจะส่งจดหมายแจง้ยอดเงินท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช าระพร้อมทั้ง

วธีิการจ่ายช าระโดยวธีิต่างๆไวใ้นใบแจง้หน้ี 
ขั้นตอนท่ี 2 พนกังานเร่งรัดหน้ีสินจะตอ้งโทรศพัท์ติดต่อกบัลูกหน้ีเพื่อแจง้ยอดการช าระหน้ี

พร้อมแจง้วนัเวลาและสถานท่ีในการช าระหน้ีใหลู้กหน้ีทราบอีกคร้ัง  
ขั้นตอนท่ี 3  กรณีลูกหน้ียงัไม่ช าระตามก าหนดระยะเวลา  พนกังานเร่งรัดหน้ีสินสามารถท่ีจะ 

Fax เอกสารหรือไปรษณียบตัรเพื่อแจง้เตือนลูกหน้ีพร้อมทั้งโทรศพัทแ์จง้เตือนลูกหน้ีอีกคร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 4 หากลูกหน้ียงัไม่ช าระหน้ีสิน พนกังานเร่งรัดหน้ีสินจะส่งจดหมายขอให้ลูกหน้ี

ช าระยอดหน้ีท่ีคา้งช าระทั้งหมดพร้อมทั้งค่าติดตามหน้ีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการติดตามหน้ีและบอก  
ยกเลิกสัญญาซ่ึงหนงัสือฉบบัน้ีจะออกโดยทนายผูรั้บมอบอ านาจจากบริษทัฯ 

ขั้นตอนท่ี 5  พนักงานสามารถส่งเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม(เจ้าหน้าท่ีติดตามหน้ีสินและยึด
ทรัพยสิ์น) ไปติดตามหน้ีสินหรือการติดตามเอาทรัพยสิ์น(กรณีเช่าซ้ือ)กบัลูกหน้ีได ้

ขั้นตอนท่ี 6  กรณีท่ีลูกหน้ีมีเจตนาท่ีจะเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบติัตามสัญญา พนักงานสามารถ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบัลูกหน้ีได ้ในส่วนระยะเวลาการติดตามหน้ีสินของบริษทัฯ ถา้เกินก าหนดการคา้ง
ช าระถึง 5 งวด บริษทัฯ จะวา่จา้งส านกังานกฎหมายหรือบริษทัท่ีรับจา้งการติดตามหน้ีสินภายนอกเป็น
ผู ้  ติดตามต่อไป 
 
2.7  ปัญหาในการช าระคืนหนีเ้งินกู้ยมืเพือ่การศึกษา 
 
 จากการศึกษาปัญหาในการจดัการเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
King and Frishberg (2001)  ไดท้  าการส ารวจนกัศึกษาผูกู้ย้ืมเงินเพื่อศึกษาในระดบัอุดมศึกษารวม  
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1,031  ราย  จากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัรวม  55  แห่งในสหรัฐอเมริกา  พบปัญหาท่ีน่าสนใจหลาย
ประการ นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงภาระท่ีตอ้งรับผดิชอบในการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษา  โดยเฉพาะผู ้
ท่ีมีวงเงินกูย้ืมยิ่งสูงข้ึนและมีภาระดอกเบ้ียสูงตามไปดว้ย   นกัศึกษาในปีแรก ๆ จะไม่คิดว่าปัญหาใน
การต้องแบ่งรายได้เพื่อใช้คืนหน้ีอาจจะเป็นภาระหนักเกินกว่าท่ีรับได้  โดยเฉพาะผูมี้รายได้น้อย  
นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความคาดหวงัในรายไดท่ี้จะไดรั้บเม่ือจบการศึกษาสูงกวา่ความเป็นจริง  ในขณะ
ท่ีนกัศึกษามีความคาดหวงัวา่จะสามารถใชคื้นเงินกูย้ืมไดโ้ดยเฉล่ีย  ร้อยละ 10.7  ของรายไดท่ี้จะไดรั้บ
ในอนาคต   ในความเป็นจริงวงการธุรกิจสินเช่ือมีความเห็นวา่  ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถใชคื้นเงินกูไ้ด้
ไม่เกินร้อยละ  8  ของรายได ้  King  และ  Frishberg   มีคีวามเห็นวา่ส าหรับผูท่ี้มีรายไดต้  ่าจ  าเป็นตอ้ง
จดัสรรทุนการศึกษาเพิ่มข้ึนแทนทุนกู้ยืม   ควรมีการจ ากัดเพดานวงเงินกู้ยืมและภาระดอกเบ้ียให้
เหมาะสมกับภาระท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถ  รับผิดชอบได้   ภาระการช าระเงินกู้จะตอ้งมีความ
ยดืหยุน่ตามก าลงัความสามารถของผูกู้ ้  ทั้งน้ีตอ้งให้โอกาสผูช้  าระคืนเงินกูใ้ห้มีการขอผอ่นผนัหรือพกั
ช าระหน้ีได ้(Deferment)  ให้ยืดระยะเวลาการช าระคืนได ้(Forbearance)   หรือให้ใช้คืนไดใ้นอตัราท่ี
ผกูกบัรายได ้  (Income – Contingent Repayment)   ท่ีส าคญัยิ่งจะตอ้งให้การศึกษาเพื่อให้ผูกู้เ้ขา้ใจถึง
ภาระท่ีผูกู้จ้ะตอ้งรับผิดชอบเม่ือตอ้งหารายไดใ้ห้เพียงพอท่ีจะใชคื้นหน้ีเงินกูก่้อนท่ีผูกู้จ้ะตดัสินใจกูเ้งิน
เพื่อการศึกษาการให้ขอ้เท็จจริงตั้งแต่ก่อนตดัสินใจกู ้ (Entrance  Counseling)  จะป้องกนัปัญหาเม่ือผูกู้ ้
พบความจริงภายหลงัวา่ราคาของการศึกษาท่ีจะตอ้งจ่ายสูงกวา่ท่ีคาดคิดไวม้าก (Sticker Shock)  
 อตัราหน้ีสูญ (Default Rates) ส าหรับเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา  ในสหรัฐอเมริกาไดป้รับลดลง
จากร้อยละ  22.4  ในปี พ.ศ. 2533  เหลือเพียงร้อยละ  5.4  ของผูกู้ร้วม 2.3 ลา้นคน ซ่ึงครบก าหนดตอ้ง
ช าระคืนเงินกูใ้นปี พ.ศ.2544  จากสถานศึกษา 6,500 แห่ง อตัราหน้ีสูญในปี พ.ศ.2533  เป็นอตัราท่ีสูง
ท่ีสุดเพิ่มข้ึนจากอตัราหน้ีสูญร้อยละ 17.2  ในปี พ.ศ.2531  จากการท่ีรัฐบาลเขา้ควบคุมปัญหาหน้ีเสีย
รายสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรการยกเลิกโครงการเงินกูย้ืมในสถานศึกษาท่ีมีผูไ้ม่ช าระหน้ีสูงกว่า
ร้อยละ 25 ของผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกูติ้ดต่อกนั 3 ปี หรือมีผูไ้ม่ช าระหน้ีในปีใดปีหน่ึงสูงกว่าร้อย
ละ 40 โดยจะมีการประเมินทุกปีมีระยะเวลา  2 ปี ภายหลงัจากปีท่ีครบก าหนดช าระหน้ี  นบัตั้งแต่เร่ิม
มาตรการน้ีในปี พ.ศ.2534  มีสถานศึกษาซ่ึงรัฐบาลได้งดทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวม 1,100 แห่ง  
มาตรการดงักล่าวสนบัสนุนให้สถานศึกษาจดัระบบให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูกู้ย้ืมและช่วยวางแผนการ
ใช้คืนเงินกู้ยืมแก่  ผูกู้ ้ท่ีมีปัญหาในการช าระคืนหน้ี  รวมทั้งจดัให้สถาบนัการเงินเข้าช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าและจดัการปัญหาการช าระคืนเงินกูใ้นสถานศึกษาท่ีมีหน้ีเสียสูงกวา่เกณฑ์    สถานศึกษาท่ีมี
อตัราหน้ีเสียต ่ากว่าร้อยละ  5  หรือมีอตัราหน้ีเสียต ่ากว่าร้อยละ  10  ติดต่อกนั 3 ปี ยงัไดรั้บประโยชน์
จากมาตรการผอ่นปรนในการปล่อยเงินกูย้มื  เช่น ไม่ตอ้งรอระยะเวลาเบิกจ่าย 30 วนั 
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 สถาบนัการเงินท่ีเก่ียวข้องยงัมีการแข่งขนักันเพื่อลดอัตราหน้ีเสีย  โดยมีมาตรการต่าง ๆ 
ร่วมกบัสถานศึกษาจดัท่ีปรึกษาทางการเงินไปให้ค  าแนะน าการวางแผนกูย้ืมเงินและใช้คืนเงินตั้งแต่
ระดบันักเรียนในชั้นมธัยมศึกษาท่ีเตรียมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และร่วมกบัสถานศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษาให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการหน้ีทั้งแก่เจา้หน้าท่ีครูและนกัศึกษา   เพื่อให้
เขา้ใจถึงปัญหาทางด้านการเงินและการศึกษาโดยเฉพาะการเพิ่มอตัราคงอยู่ของนักศึกษา (Student 
Retention)  จนจบการศึกษา  อันจะมีผลต่อความสามารถช าระหน้ีในภายหลัง    ในปี พ.ศ. 2544   
สถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพแห่งหน่ึงสามารถ ลดหน้ีสูญได้เหลือร้อยละ 4.5  ของผูต้้องช าระหน้ีซ่ึง
สถาบนัเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ี  (Education – Loan Guarantor)  
 มาตรการของรัฐบาลเพื่อสนบัสนุนผูกู้ใ้ห้มีการช าระหน้ีรวมไปถึงการยอมให้ผูกู้น้  าดอกเบ้ียไป
หกัลดภาษีในกรณีท่ีผูกู้ช้  าระคืนหน้ีทั้งหมดภายใน 60 เดือน  ผูกู้ส่้วนใหญ่วางแผนช าระคืนเงินกูภ้ายใน
ระยะเวลา    10 ปี  แต่สามารถเลือกวางแผนช าระคืนเงินกูไ้ดห้ลากหลาย แผนมาตรฐาน (Standard Plan)  
ก าหนดให้ผูกู้ ้ช าระคืนเงินกู้เป็นรายเดือน โดยมียอดเงินช าระคืนขั้นต ่าเดือนละ 50 เหรียญ และมี
ระยะเวลาการช าระคืนเงินกูค้รบถว้น    ภายใน  10  ปี  เน่ืองจากระยะเวลาช าระคืนสั้นผูกู้จ้ะเสียดอกเบ้ีย
นอ้ยกวา่แผนอ่ืน   นอกจากแผนมาตรฐานผูกู้ส้ามารถเลือกช าระคืนเงินกูใ้นอตัรากา้วหนา้  (Graduated 
Repayment Plan)  ในระยะแรก ผูกู้จ้ะมียอดช าระคืนต ่า  ต่อไปจะปรับเพิ่มข้ึนโดยปกติทุกปีมีระยะเวลา  
2  ปี  จ  านวนเงินและระยะเวลาคืนเงินกู้จะข้ึนกับจ านวนเงินกู้ยืมทั้งหมด  ส าหรับยอดเงินกู้ต  ่ากว่า  
10,000  เหรียญ   ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนภายในระยะเวลา 12 ปี  และส าหรับยอดเงินกูย้ืมมากกวา่  60,000  
เหรียญ  จะตอ้งช าระคืนภายในระยะเวลา 30  ปี  ผูกู้ ้ยงัสามารถเลือกช าระคืนเงินกู้โดยผูกกบัรายได ้ 
(Income Contingent Repayment)  โดยมีระยะเวลาช าระคืนเงินกูท้ ั้งหมดภายในระยะเวลา 25 ปี  หากผูกู้ ้
ไม่มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระคืนดอกเบ้ีย    จ  านวนเงินดอกเบ้ียคา้งช าระจะถูกตดัไปรวมเป็นเงินตน้ทุก
ส้ินปี     ถา้ภายใน 25 ปี ผูกู้ย้งัไม่มีรายไดเ้พียงพอท่ีจะช าระคืนเงินกูท้ ั้งหมด      ผูกู้จ้ะไม่ตอ้งช าระหน้ี
ส่วนท่ีคงคา้ง  แต่จะตอ้งเสียภาษีส าหรับยอดเงินคา้งช าระ   

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ปัญหาระหวา่งการช าระหน้ีและไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามแผนการช าระหน้ีท่ี
ตกลงไว ้ ผูกู้ส้ามารถติดต่อกบัสถาบนัการเงินขอขยายระยะเวลาการช าระหน้ี  และลดจ านวนเงินค่างวด  
(Forbearance)  และในกรณีท่ีจ าเป็นผูกู้ส้ามารถขอผอ่นผนัหรือพกัการช าระหน้ี (deferment)     ถา้อยูใ่น
เง่ือนไข  เช่น  ศึกษาต่อ   ไม่สามารถหางานได ้ มีความเดือดร้อนดา้นการเงิน      ในปี พ.ศ.2539  ผูกู้ซ่ึ้ง
ขอผ่อนผนัหรือพกัช าระหน้ี  และผูข้อขยายระยะเวลาการช าระหน้ีมีจ านวนร้อยละ  11.3  ของผูค้รบ
ก าหนดช าระหน้ี 
 นอกจากน้ีผูกู้ซ่ึ้งถูกจดัประเภทเป็นหน้ีเสีย (Delinquent Loan)  สามารถกลบัมาช าระเงินกูใ้ห้
ครบ  12 งวด  โดยไม่มีการคา้งช าระเพื่อลบประวติัหน้ีเสีย  ผูกู้ย้งัสามารถเลือกวิธีการแปลงหน้ี (Federal 
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Consolidation Loan) ซ่ึงสามารถรวมเงินกูห้ลายประเภทเขา้ดว้ยกนั  หรือใชเ้งินกูใ้หม่ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
ต ่ากวา่ช าระคืนเงินกูเ้ก่า 
 จะเห็นวา่มาตรการต่าง ๆ ซ่ึงสนบัสนุนให้ผูกู้ส้ามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้ามก าลงัส่งผลให้อตัรา
หน้ีสูญลดลงอย่างต่อเน่ือง  ตั้ งแต่ร้อยละ 17.8  ในปี พ.ศ.2534  จนเหลือเพียงร้อยละ  5.4  ใน                
ปี พ.ศ.2544  (รูปท่ี 2.1) 
 DPU
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รูปที่ 2.1  อตัราหน้ีเสียของผูกู้เ้งินเพื่อศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1988 – 
2001 ประเมิน 2 ปี ภายหลงัจากปีท่ีครบก าหนดช าระคืน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : Briefing on the National Default Rates , September 6 , 2003 
http://www.ifap.ed.gov/eannouncements/attachments/0916NationalDefaultRateBriefing.pdf 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
3.1  วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาจากเอกสารขอ้มูลของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ธนาคารกรุงไทย
ฯ กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา และเอกสารขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในการส ารวจปัญหาของผู ้
ครบเกณฑ์ช าระคืนเงินกู ้ไดใ้ช้วิธีสัมภาษณ์โดยพบปะกบัผูส้ัมภาษณ์และสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 
(Unstructured Interviewed)  รวมทั้งจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 
3.2  ประชากร  

ในการศึกษาน้ีไดติ้ดตามผลบณัฑิตผูกู้ท่ี้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ถึงปี
การศึกษา 2542 ซ่ึงเป็นผูค้รบก าหนดช าระคืนหน้ีเงินกูก้องทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีพ.ศ. 
2545  จากจ านวนนกัศึกษาซ่ึงเป็นผูกู้ย้มืเงินกองทุนฯตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2542 
รวมทั้งส้ิน 5,403 ราย มีผูส้ าเร็จการศึกษาหรือเลิกกูจ้นถึงปีการศึกษา 2542 รวม 2,735 รายหรือคิด
เป็นร้อยละ 51 ในจ านวนน้ีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรร้อยละ 65 เป็นผูเ้ลิกกูห้รือหมดสิทธิ
กูก่้อนส าเร็จการศึกษาร้อยละ 17 มีผูซ่ึ้งไดย้า้ยสถานศึกษาหรือลาออกก่อนส าเร็จการศึกษาร้อยละ 
12 นอกจากน้ียงัมีผูไ้ม่ทราบสถานภาพท่ีแน่นอนเพราะขาดการติดต่อไปก่อนส าเร็จการศึกษาอีก
ร้อยละ 6 (ตารางท่ี 3.1)  
 
ตารางที ่3.1 จ  านวนนกัศึกษามธบ.ผูอ้ยูใ่นเกณฑต์อ้งช าระคืนเงินกูย้มืกยศ.ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2545 

จบ/เลกิกู้**       ผู้จบการศึกษาหรือเลกิกู้รายปี*     

ปีการ ครบช าระ รวม จบ เลกิกู้หรือ     อืน่ๆ     

ศึกษา ปี พ.ศ. (ราย)     หมดสิทธิกู้ ย้าย ลาออก ไม่ตดิต่อ   รวม 

2539 2542 197 75 38.1% 77 39.1% 8 8 29 45 22.8% 

2540 2543 471 270 57.3% 134 28.5% 51 13 3 67 14.2% 

2541 2544 825 616 74.7% 62 7.5% 64 43 40 147 17.8% 

2542 2545 1,242 802 64.6% 187 15.1% 72 67 114 253 20.4% 

  รวม 2,735 1,763 64.5% 460 16.8% 195 131 186 512 18.7% 

ท่ีมา:  * ขอ้มูลจากแผนกทะเบียน มธบ. ปีการศึกษา 2545      

           ** ขอ้มูลจากธนาคารกรุงไทยจ ากดั(มหาชน) ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
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3.3 ตัวอย่างในการศึกษา  
 3.3.1  การจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  ในการศึกษาน้ี ไดแ้บ่งการสุ่มตวัอย่างเพื่อ

จดัส่งแบบสอบถามไปยงับณัฑิตผูกู้อ้อกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ผูกู้ท่ี้ช าระคืนเงินกูต้ามเกณฑ์ และผูกู้ท่ี้
คา้งช าระคืนเงินกู ้ในกลุ่มแรกเป็นการสุ่มตวัอย่างเพื่อจดัส่งแบบสอบถามไปยงับณัฑิตผูกู้้ท่ีไม่มี
รายช่ือในผูค้า้งช าระคืนเงินกูต้ามรายงานของธนาคารกรุงไทย ฯ โดยเลือกผูท่ี้มีท่ีอยูส่ามารถติดต่อ
ไดร้วม 500 ราย หรือร้อยละ 52 ของผูไ้ม่คา้งช าระ ในส่วนของผูกู้ท่ี้คา้งช าระไดจ้ดัส่งแบบสอบถาม
ไปยงัผูกู้ร้วม  1,087  ราย จาก 1,780 ราย คิดเป็นร้อยละ 61  โดยสุ่มตวัอยา่งจากรายช่ือผูกู้ก้องทุนฯ
ท่ีคา้งช าระหน้ีตามรายงานของธนาคารกรุงไทย ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 โดยรวมจ านวนบณัฑิตผูกู้ท่ี้
จะไดรั้บแบบสอบถามมีทั้งส้ิน 1,587 ราย ผลการตอบกลบัแบบสอบถามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2545 ถึง กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2546 มีจ านวนแบบสอบถามท่ีไดส่้งถึงผูรั้บแต่ผูรั้บไม่ไดต้อบกลบั
รวม 1,447 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.2  ส่วนแบบสอบถามท่ีได้ส่งถึงผูรั้บและผูรั้บได้ตอบกลบัมี
ทั้งส้ิน 84 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 5.3  เป็นกรณีท่ีผูกู้ไ้ดเ้สียชีวิตลง 1 ราย นอกจากน้ีมีแบบสอบถามท่ี
ถูกส่งคืน เพราะไม่สามารถส่งถึงผูรั้บดว้ยเหตุผลต่างๆ รวมไปถึงกรณีท่ีผูรั้บไดย้า้ยท่ีอยู่ใหม่ ไม่มี
ผูรั้บตามจ่าหนา้ เลขท่ีบา้นผดิ และการจ่าหนา้ซองไม่ชดัเจนเป็นตน้ รวมทั้งส้ิน 56 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ  3.5 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.2 

 ในจ านวนจดหมายท่ีถูกตีกลบัจ านวน 56 ฉบบั ไดมี้การสุ่มโทรศพัท์ถึงผูกู้จ้  านวน 10 ราย
เพื่อตรวจสอบสาเหตุท่ีไม่สามารถติดต่อไดท้างจดหมาย ปรากฏวา่มี 4 รายท่ีสามารถติดต่อไดแ้ละ
ยนิดีใหข้อ้มูล และมี 6 รายไม่สามารถติดต่อไดอ้นัเน่ืองมาจาก เบอร์โทรศพัทถู์กยกเลิก โทรศพัทง์ด
ใชบ้ริการชัว่คราวโทรศพัทเ์สีย และไม่มีผูรั้บสาย  บางกรณีมีผูรั้บสายแต่แจง้วา่ไม่มีช่ือผูกู้ ้กยศ.  

จากการตรวจสอบสาเหตุท่ีไม่สามารถติดต่อทางจดหมายได้จากบณัฑิตผูกู้ท้ ั้ง 4 ราย  ท่ี
สามารถติดต่อไดท้างโทรศพัท ์ สรุปไดว้า่ มี 2 รายท่ียา้ยท่ีอยูใ่หม่และไม่ไดแ้จง้เปล่ียนท่ีอยู ่มี 1 ราย
ยงัอาศยัอยู่ท่ีเดิมแต่เน่ืองจากจดหมายจ่าหน้าซองไม่ชัดเจนจึงไม่ได้รับ และอีก 1 รายมีท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูลผดิพลาดท าใหไ้ม่มีเลขท่ีบา้นตามจ่าหนา้ซอง 

การติดต่อผูกู้ท้างจดหมายมีปัญหาหลายประการ เพราะระยะเวลาการท าสัญญาคร้ังสุดทา้ย
ห่างจากเวลาท่ีมีการส่งจดหมายติดตามผูกู้ ้อย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะในกรณีของนักศึกษาจาก
ต่างจงัหวดัและนักศึกษาซ่ึงมีท่ีอยู่อาศยัชั่วคราวใกล้สถานศึกษาในระหว่างการศึกษา และเม่ือ
นักศึกษาจบการศึกษาและได้งานท า ก็ได้ย ้ายท่ีพักอาศัย ถ้าหากจะใช้ข้อมูลสถานท่ีอยู่ของ
ผูป้กครองในการติดต่อผูกู้ ้ ในบางกรณีขอ้มูลก็ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น  เน่ืองจากไม่ไดมี้การ
ตรวจสอบ ในการจดัส่งแบบสอบถามไดพ้ยายามใช้ท่ีอยู่ของผูป้กครองซ่ึงเป็นท่ีอยูถ่าวรเป็นหลกั   
การติดต่อผูกู้ผ้า่นผูป้กครองจะมีปัญหาในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ไดอ้าศยัอยูก่บัผูป้กครอง  ผูป้กครองอาจไม่
สนใจหรือไม่สามารถส่งเอกสารต่อถึงผูกู้ใ้นทนัที  ท าให้มีความล่าช้าในการติดต่อส่ือสารกบัผูกู้ ้
และอาจมีกรณีท่ีผูป้กครองไดย้า้ยท่ีอยูเ่ช่นกนัภายในระยะเวลา  3  ปี 
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ตารางที ่3.2  ผลการตอบกลบัแบบสอบถาม 
จ านวนจดหมายส่งกลบัคนื 

(หน่วย: ฉบบั) 
จ านวนแบบสอบถามทีไ่ด้รับ

กลบัคนื ณ วนัที ่
ร้อยละของ
จ านวน

แบบสอบถามที่
ส่ง 

4 ม.ค. 46 11 ก.พ. 46   
(ส้ินสุด) 

จดหมายส่งกลบัคืนทั้งส้ิน (1)+(2) 121 140 8.8% 
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน (1.1)+(2.1) 68 *84 5.3% 
1. กลุ่มผู้ช าระตามเกณฑ์ 
(ส่งแบบสอบถามทั้งส้ิน 500 ฉบบั) 

74 75 15.0% 

   1.1 ส่งกลบัคืนโดยตอบแบบสอบถาม 28 29 5.8% 
   1.2 จดหมายถูกตีกลบั 46 46 9.2% 
   - กรณียา้ยท่ีอยูใ่หม่ 15 15 3.0% 
   - กรณีไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 3 3 0.6% 
   - กรณีไม่มีเลขท่ีบา้นตามจ่าหนา้ซอง 10 10 2.0% 
   - กรณีจ่าหนา้ซองไม่ชดัเจน 3 3 0.6% 
   - กรณีไม่ระบุสาเหตุ 15 15 3.0% 
2. กลุ่มผู้ค้างช าระ  
(ส่งแบบสอบถามทั้งส้ิน 1,087 ฉบบั) 

47 65 6.0% 

  2.1 ส่งกลบัคืนโดยตอบแบบสอบถาม 40 55 5.1% 
   - ตอบแบบสอบถาม 40 54 5.0% 
   - ผูกู้เ้สียชีวติ - 1 0.1% 
   2.2 จดหมายถูกตีกลบั 7 10 0.9% 
   - กรณียา้ยท่ีอยูใ่หม่ 3 5 0.5% 
   - กรณีไม่มีผูรั้บตามจ่าหนา้ 4 4 0.4% 
   - กรณีไม่มีเลขท่ีบา้นตามจ่าหนา้ซอง - - - 
   - กรณีจ่าหนา้ซองไม่ชดัเจน - - - 
   - กรณีไม่ระบุสาเหต ุ - 1 0.1% 

* ผูกู้เ้สียชีวติ 1 ราย จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจึงเท่ากบั 83 ราย      
 

 ปัญหาอีกประการหน่ึงในการจดัประเภทกลุ่มตวัอยา่งเน่ืองจากสถานภาพการศึกษา  การ
กูย้ืม  และการช าระหน้ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จากแบบสอบถามท่ีมีผูต้อบกลบัทั้งส้ิน  84  
ฉบบั  มีผูกู้เ้สียชีวติ  1  ราย  ผูกู้ย้งัศึกษาอยูแ่ละไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลอ่ืนอ  ก  1  ราย  จึงมีแบบสอบถามท่ี
ประมวลผลไดร้วม  82  ฉบบั   จดัประเภทไดเ้ป็นผูช้  าระคืนเงินกูส้ม ่าเสมอคือไม่มีหน้ีคา้งช าระใด 
ๆ  รวม  22  ราย  เป็นผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกูแ้ลว้และยงัไม่ไดติ้ดต่อช าระหน้ี  หรือไดช้ าระหน้ี
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แลว้บางส่วนแต่ยงัมีหน้ีคา้งช าระอยูร่วม  36  ราย  นอกจากน้ีเป็นผูท่ี้คิดวา่ตนเองมีสิทธิไดรั้บการ
ผอ่นผนัหรือยงัไม่ถึงเกณฑช์ าระคืนเงินกูร้วม  24  ราย 

3.3.2  การติดตามผู้กู้ทางโทรศัพท์ ในการทดสอบติดตามผูกู้ท้างโทรศพัทไ์ดใ้ชบุ้คลากร 2 
คน  โทรศพัทถึ์งผูกู้ ้ โดยสุ่มจากรายช่ือผูส้ าเร็จการศึกษาซ่ึงมีหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อได ้ ภายใน 1 
วนัท าการ สามารถติดต่อบณัฑิตผูกู้ร้วม 55 ราย ประกอบดว้ยผูมี้รายช่ือในรายงานผูค้า้งช าระหน้ี
ของธนาคารกรุงไทยฯ จ านวน 25 ราย และผูท่ี้ไม่อยูใ่นรายช่ือผูค้า้งช าระหน้ีจ านวน 30 ราย 
สามารถติดต่อผูกู้เ้พื่อสัมภาษณ์ทางโทรศพัทไ์ดร้วม 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 อีกร้อยละ 16 มีเบอร์
โทรศพัทติ์ดต่อได ้แต่ผูกู้ไ้ม่อยูบ่า้นในขณะท่ีติดต่อไป และร้อยละ 35 ไม่มีผูรั้บโทรศพัท ์อีกร้อยละ 
33 เป็นกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อได ้ เน่ืองจากผูกู้ไ้ดย้า้ยท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทผ์ดิพลาด หรือใชไ้ม่ไดด้งั
ตารางท่ี 3.3 

 
ตารางที ่3.3  ผลการติดต่อผู้กู้ทางโทรศัพท์ 
 

ผลทีไ่ด้จากการทดสอบ
โทรศัพท์ 

ตัวอย่างสุ่มจาก 
รายงาน 

ผู้ทีค้่างช าระ 

ตัวอย่างสุ่มจาก 
รายงาน 

ผู้ทีช่ าระตามเกณฑ์ 

รวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ผูกู้ใ้หส้ัมภาษณ์ 4 16 5 16 9 16 
ไม่มีผูรั้บสาย 8 32 11 37 19 35 
ไม่อยูบ่า้น 1 4 8 27 9 16 
ยา้ยออก 7 28 2 6 9 16 
เบอร์โทรศพัทใ์ชไ้ม่ได ้ 4 16 3 10 7 13 
ไม่มีช่ือผูกู้แ้ละผูป้กครอง
ในบา้น 

1 4 1 4 2 4 

รวม 25 100 30 100 55 100 
 

3.3.3  กรณีศึกษา ในการศึกษาและส ารวจความพร้อมในการช าระคืนเงินกู้เชิงลึกของ
บณัฑิตผูกู้ ้ไดมี้การสัมภาษณ์ผูกู้บ้างรายแบบเจาะลึกเป็นกรณีศึกษาพิเศษ (Case Interview) รวม 15 
ราย โดยสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์จ านวน 10 ราย  และสัมภาษณ์โดยตรง 5 ราย 
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3.4  เคร่ืองมือในการวจัิย 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบติดตามหน้ี ใช้การส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย ์การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทางโทรศพัท์และสัมภาษณ์โดยตรงส าหรับกรณีศึกษา รวมทั้ง
การศึกษาจากขอ้มูลเอกสารของธนาคารกรุงไทยและของมหาวทิยาลยั  
 
3.5  การประมวลผลข้อมูล  

ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได้จะน ามาประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
(SPSS  Version 11)  เพื่อสรุปผลโดยใชส้ถิติพื้นฐานไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อย
ละ(percentage) และค่าเฉล่ีย(mean)  
 DPU



บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

 ผลจากการส่งแบบสอบถามทางจดหมายมีผูต้อบแบบสอบถามรวม 82 ราย จ าแนกผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1. ผูช้  าระคืนเงินกูก้องทุนฯ ครบถว้นตามก าหนดระยะเวลาช าระคืนจ านวน 22 ราย  

2. ผูค้า้งช าระหรือผูถึ้งก าหนดช าระคืนเงินกูแ้ลว้แต่ยงัไม่ติดต่อกบัธนาคารจ านวน 36 ราย 

3. ผูข้อผอ่นผนัการช าระคืนเงินกูห้รือยงัไม่ถึงเกณฑช์ าระคืนเงินกู ้จ  านวน 24 ราย  

ในการวเิคราะห์ผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามถูกจดัประเภทแยกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ผู้
ช าระคืนเงินกูซ่ึ้งรวมผูช้  าระคืนเงินกูต้ามก าหนดระยะเวลาครบช าระคืน หรือในกรณีท่ีผูกู้ช้  าระคืน
เงินกูล่้าช้ากวา่ก าหนด ผูกู้ไ้ดมี้การติดต่อช าระคืนยอดเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งช าระรวมทั้งเบ้ียปรับ
ครบถว้น ณ วนัท่ีตอบแบบสอบถาม  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงไดด้ าเนินการช าระคืนเงินกู้
ครบถว้นตามเกณฑท่ี์กล่าวคิดเป็นร้อยละ 27 ของผูต้อบแบบสอบถาม  2) กลุ่มผูถึ้งก าหนดช าระคืน
เงินกูแ้ลว้  แต่ยงัไม่เคยติดต่อเพื่อขอช าระคืนเงินกู ้หรือไดเ้คยช าระคืนเงินกูบ้า้ง แต่ยงัคา้งช าระคืน
เงินตน้ ดอกเบ้ีย หรือ เบ้ียปรับ รายการใดรายการหน่ึงทั้งจ  านวนหรือบางส่วน เรียกวา่ผูค้า้งช าระ คิด
เป็นร้อยละ 44 ของผูต้อบแบบสอบถาม  และ 3) กลุ่มผูข้อผอ่นผนัการช าระคืนเงินกู ้เรียกวา่ผูผ้อ่น
ผนั หรือผูย้งัไม่ถึงเกณฑช์ าระคืนเงินกูอี้กร้อยละ 29 ของผูต้อบแบบสอบถาม  

เน่ืองจากธนาคารกรุงไทยฯใชเ้กณฑผ์ูส้ าเร็จการศึกษาหรือผูเ้ลิกกูก้องทุนฯครบก าหนด 2 ปี 
ในการติดตามทวงถามหน้ี  ยกเวน้ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ดติ้ดต่อขอผอ่นผนัไว ้ ซ่ึงผูกู้มี้สิทธิขอผอ่นผนัใน
กรณีท่ีผูกู้ย้งัไม่ส าเร็จการศึกษา ผูกู้ศึ้กษาต่อ หรือผูกู้มี้รายไดต้  ่ากวา่เกณฑ ์  และจะไดรั้บสิทธิผอ่น
ผนัคร้ังละ 6  เดือน  แต่ผูกู้บ้างรายละเลยการติดต่อขอผอ่นผนัและไม่เขา้ใจขั้นตอนในการขอผอ่น
ผนั จึงมีผูกู้จ้  านวนหน่ึงซ่ึงมีความเขา้ใจวา่ตนเองไดด้ าเนินการขอผอ่นผนัการช าระคืนเงินกู้
เรียบร้อยแลว้  หรือยงัไม่ถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้ เช่นยงัไม่ส าเร็จการศึกษาเป็นตน้  แต่ในรายงาน
ของธนาคารกรุงไทยฯ ผูกู้เ้หล่าน้ีเป็นผูค้า้งช าระ ซ่ึงน าไปสู่ขั้นตอนและค่าใชจ่้ายของการติดตามหน้ี  
และการตรวจสอบซ ้ าซอ้นกบัสถานศึกษา ปัหหาส่วนหน่ึงสืบเน่ืองมาจากขั้นตอนในการขอผอ่น
ผนัยงัหละหลวม ไม่ชดัเจนวา่ผูกู้จ้  าเป็นตอ้งด าเนินการผา่นสถานศึกษา กองทุนฯ หรือ
ธนาคารกรุงไทยฯ ทั้งยงัไม่มีก าหนดระเบียบการและเอกสารประกอบการขอผอ่นผนัท่ีชดัเจน
ส าหรับผูกู้ ้ รวมทั้งไม่มีเอกสารคู่ฉบบัเพื่อเป็นหลกัฐานวา่ผูกู้ไ้ดด้  าเนินการขอผอ่นผนัแลว้ จึงมีกรณี
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ท่ีผูกู้แ้จง้วา่ไดด้ าเนินการติดต่อขอผอ่นผนักบัธนาคารกรุงไทยฯแลว้ แต่ฝ่ายเจา้หนา้ท่ีไม่ได้
ด าเนินการใหห้ลงัจากไดรั้บเร่ืองขอผอ่นผนัไวแ้ลว้   

นอกจากน้ียงัมีกรณีผูกู้ต่้อเน่ืองจากสถานศึกษาเดิมในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีว-
ศึกษา และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงไดพ้กัการศึกษาเป็นเวลา 2  ปีข้ึนไปก่อนเขา้ศึกษาใน 
มหาวทิยาลยั และไดรั้บจดัสรรเงินกูย้มืกองทุนฯตามสิทธิของผูกู้ต่้อเน่ือง  แต่เน่ืองจากผูกู้เ้ป็นผูเ้ลิก
กูก้องทุนฯมาครบก าหนด 2  ปี จึงมีรายช่ือเป็นผูค้รบก าหนดตอ้งช าระคืนเงินกูใ้นรายงานของ
ธนาคารกรุงไทยฯ แมใันขณะท่ีเป็นนกัศึกษากูย้มืกองทุนฯปีแรกในมหาวทิยาลยัและมีสิทธิไดรั้บ
การผอ่นผนัการช าระคืนเงินกูจ้นกวา่จะจบการศีกษาในอีก 2 ถึง 4 ปีขา้งหนา้ 

จะเห็นไดว้า่มีผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงจดัเป็นผูไ้ดรั้บการผอ่นผนัหรือยงัไม่ถึงเกณฑช์ าระ
คืนเงินกู ้ เป็นจ านวนทั้งส้ิน 2 4  ราย  คลาดเคล่ือนจากขอ้มูลผูค้รบเกณฑ์ช าระคืนของ
ธนาคารกรุงไทยคิดเป็นร้อยละ 29 จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามรวม 82 ราย ในการวเิคราะห์ผล

การศึกษาน้ีจึงไดจ้  าแนกประเภทการช าระคืนเงินกูต้ามขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นสาม
ประเภท เพื่อท าความเขา้ใจในสภาพปัหหาของผูกู้ใ้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัตามขอ้เทจ็จริง 

4.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากตารางท่ี 4.1 ในจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 82 ราย ส่วนใหห่หรือร้อยละ 74 เป็น
เพศหหิง  ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ 26  สัดส่วนผูค้า้งช าระซ่ึงเป็นเพศชายสูงกว่าผูไ้ม่คา้งช าระ
เล็กนอ้ย ผูค้า้งช าระเป็นชายร้อยละ 22  ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูเ้ป็นชายร้อยละ 18 
 ผูกู้ซ่ึ้งครบเกณฑ์ช าระคืนมีอายุระหวา่ง 21- 25 ปีร้อยละ 41  และมีอายุระหว่าง 26- 30 ปี
ร้อยละ 54  ส่วนผูมี้อายุเกิน30 ปีมีเพียงร้อยละ  5  นอกจากน้ีผูค้รบเกณฑ์ช าระคืนเงินกู้ยงัมี
สถานภาพโสดร้อยละ 88  และเป็นผูส้มรสแลว้ร้อยละ 12   ผูกู้ซ่ึ้งขอผอ่นผนัและไม่ครบเกณฑช์ าระ
คืนส่วนใหห่ยงัไม่ส าเร็จการศึกษามีอายุระหวา่ง 21- 25 ปีร้อยละ 88 และอีกร้อยละ 12  มีอายุ
ระหวา่ง 26- 30 ปี  เป็นผูส้มรสแลว้เพียง 1 รายหรือร้อยละ 4  
 ผูค้า้งช าระมีอายโุดยเฉล่ียสูงกวา่ผูช้  าระคืนเงินกู ้ผูช้  าระคืนเงินกูมี้อายุโดยเฉล่ีย 26 ปี เป็นผู ้
มีอายุระหวา่ง 21- 25 ปีร้อยละ 50 และมีอายุระหวา่ง 26- 30 ปีอีกร้อยละ 50 ส่วนผูค้า้งช าระมีอายุ
โดยเฉล่ีย 27 ปี เป็นผูมี้อายุระหวา่ง 21- 25 ปีเพียงร้อยละ 36 มีอายุระหวา่ง 25- 30 ปีร้อยละ 56 และ
มีอายสูุงข้ึนไปจนถึง 38 ปีร้อยละ 8  
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ตารางที ่4.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
เพศ                 
ชาย 4 18.2  8 22.2  9 37.5  21 25.6  
หหิง 18 81.8  28 77.8  15 62.5  61 74.4  
อายุ            
21-25 11 50.0  13 36.1  21 87.5  45 54.9  
26-30 11 50.0  20 55.6  3 12.5  34 41.5  
31-38   3 8.3     3 3.7  
อายโุดยเฉล่ีย (ปี) 22        25.6  ปี 36       26.5   ปี 24        23.8  ปี 82        25.5  ปี 
ฐานนิยม (Mode)          25   ปี            25  ปี           23  ปี           25  ปี 
สถานภาพสมรส            
โสด 19 86.4  32 88.9  23 95.8  74 90.2  
แต่งงาน 3 13.6  4 11.1  1 4.2  8 9.8  
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0  82 100.0  
 
 
4.2  ภูมิล าเนาเดิมและอาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูมี้ภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ 32 และอยูใ่น
ส่วนภูมิภาคร้อยละ 68 แยกได้เป็นภาคใตร้้อยละ 26 ภาคกลางและภาคตะวนัออกรวมร้อยละ 20 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 16 และภาคเหนือร้อยละ 7  

ผูค้า้งช าระคืนเงินกูเ้ป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยู่ในส่วนภูมิภาคห่างไกลมากกว่าในกรุงเทพฯและ
ส่วนกลาง  จะเห็นวา่ ผูช้  าระคืนเงินกูโ้ดยส่วนใหห่มีภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้ง
ภาคกลาง รวมร้อยละ 55 เป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยู่ในภาคใตร้วมร้อยละ 32 และร้อยละ 9 มีภูมิล าเนาอยู่
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีผูค้า้งช าระมีภูมิล าเนาอยูใ่นส่วนภูมิภาคห่างไกล รวมไปถึง
ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 67 และผูมี้
ภูมิล าเนาอยูใ่นกรุงเทพฯและปริมณฑลและภาคกลางมีเพียงร้อยละ 33    
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เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดซ่ึงมีสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผูช้  าระคืน
เงินกูเ้ท่ากบัสามต่อสอง สัดส่วนผูค้า้งช าระจะสูงกวา่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผูช้  าระคืนเพิ่มเป็นส่ีต่อหน่ึง ส่วนผูมี้ภูมิล าเนาใน
กรุงเทพฯและส่วนกลางมีสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผูช้  าระคืนเงินกูเ้พียงหน่ึงต่อหน่ึง 

ตารางที ่4.2  ภูมิล าเนาเดิมและอาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ภูมิล าเนาเดิม                 
กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 27.3  8 22.2  12 50.0  26 31.7  
ภาคกลาง 6 27.3  4 11.1  3 12.5  13 15.9  
ภาคเหนือ    4 11.1  2 8.3  6 7.3  
ภาคใต ้ 7 31.8  10 27.8  4 16.7  21 25.6  
ภาคตะวนัออก 1 4.5  2 5.6     3 3.7  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 9.1  8 22.2  3 12.5  13 15.9  
อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง             
คา้ขาย / เจา้ของกิจการขนาดเล็ก                              3 13.6  13 36.1  8 33.3  24 29.3  
เกษตรกรเจา้ของท่ีดิน   6 27.3  8 22.2  2 8.3  16 19.5  
รับจา้งรายวนั 4 18.2  1 2.8  5 20.8  10 12.2  
รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2 9.1  3 8.3  3 12.5  8 9.8  
เกษตรกรเช่าท่ีดิน 1 4.5  1 2.8  1 4.2  3 3.7  
พนกังานบริษทัเอกชน       1 4.2  1 1.2  
ผูรั้บบ าเหน็จ / บ านาห 1 4.5        1 1.2  
แม่บา้น/พอ่บา้น 2 9.1  2 5.6  2 8.3  6 7.3  
วา่งงานหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3 13.6  4 11.1  2 8.3  9 11.0  
บิดา / มารดาเสียชีวติ    4 11.1     4 4.9  
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0 82 100.0  
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ผูต้อบแบบสอบถาม มาจากครอบครัวผูมี้อาชีพคา้ขายหรือเจา้ของกิจการขนาดเล็กร้อยละ 
29  มาจากครอบครัวเกษตรกรร้อยละ 23 ซ่ึงส่วนใหห่เป็นเกษตรกรเจา้ของท่ีดิน มีครอบครัวผู ้
รับจา้งรายวนัร้อยละ 12 ช่ึงมีสัดส่วนใกลเ้คียงผูรั้บราชการและพนกังานประจ าของรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนรวมร้อยละ 11 นอกจากนั้นเป็นแม่บา้น ผูว้า่งงาน และผูรั้บบ าเหน็จบ านาห 

บิดามารดาหรือผูป้กครองของผูช้  าระคืนเงินกูร้้อยละ 32 เป็นเกษตรกร โดยร้อยละ 27 เป็น
เกษตรกรเจา้ของท่ีดิน รองลงมาร้อยละ 18  มีอาชีพรับจา้งรายวนั ส าหรับบิดามารดาหรือผูป้กครอง
ท่ีประกอบอาชีพคา้ขายหรือเจา้ของกิจการขนาดเล็ก มีสัดส่วนร้อยละ 14  ขา้ราชการและพนกังาน
ประจ ามีสัดส่วนร้อยละ 9 แม่บา้นและพ่อบา้นรวมถึงผูรั้บบ าเหน็จบ านาห ผูว้่างงานหรือไม่ได้
ประกอบอาชีพ มีสัดส่วนอีกร้อยละ 27 

ส าหรับอาชีพของบิดามารดาหรือผูป้กครองในกลุ่มผูค้า้งช าระประกอบอาชีพคา้ขายหรือ
เจา้ของกิจการขนาดเล็กร้อยละ 3.6  และเป็นเกษตรกรร้อยละ 25 ในจ านวนน้ีร้อยละ 22 เป็นเจา้ของ
ท่ีดิน นอกจากน้ีมีผูรั้บราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 8  ส่วนผูรั้บจา้งรายวนั แม่บา้นหรือ
พอ่บา้น ผูว้า่งงานหรือไม่ไดป้ระกอบอาชีพและผูซ่ึ้งบิดาและมารดาเสียชีวตินั้นรวมไดร้้อยละ 31 

จะเห็นวา่ อาชีพของบิดามารดาหรือผูป้กครองของกลุ่มผูค้า้งช าระฯ ส่วนใหห่อยูใ่นอาชีพ
คา้ขายหรือเจา้ของกิจการขนาดเล็ก ผูรั้บจา้งรายวนัและเกษตรกรเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นผูมี้รายไดน้อ้ย และ
ผูไ้ม่มีรายไดร้วมร้อยละ 70 เม่ือเปรียบเทียบบิดามารดาหรือผูป้กครองในอาชีพเดียวกนั ผูมี้อาชีพ
คา้ขายหรือเจา้ของกิจการขนาดเล็กจะมีสัดส่วนการคา้งช าระค่อนขา้งสูงคิดเป็นร้อยละ 36 ของผูค้า้ง
ช าระ ในขณะท่ีมีสัดส่วนในผูมี้การช าระคืนตามเกณฑเ์พียงร้อยละ 14  (ตารางท่ี 4.2) 

 

4.3 สถานภาพการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามศึกษาในหลกัสูตร 2 ปีร้อยละ 56 และศึกษาในหลกัสูตร 4 ปีร้อยละ 44  
ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 50  คณะต่อมาไดแ้ก่คณะการบหัชีมีจ านวนผูศึ้กษาร้อยละ 33 
ร้อยละ13 เป็นผูศึ้กษาในคณะนิเทศศาสตร์  อีกร้อยละ 4 เป็นผูศึ้กษาในคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มีคะแนนสะสมเฉล่ียเท่ากบั 2.25  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้โดย
ใชเ้วลาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรร้อยละ 49    เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ใชเ้วลาเกินกวา่ท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรร้อยละ 22  และเป็นผูไ้ม่ส าเร็จการศึกษาและผูก้  าลงัศึกษารวมร้อยละ 29 ปัหหา
ส าคหัของผูไ้ม่ส าเร็จการศึกษาไดแ้ก่ปัหหาการเงินและผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑคิ์ดเป็นร้อยละ 38 
และ 33 ตามล าดบั ส่วนปัหหาอ่ืนๆ เช่น ปัหหาครอบครัวและเจบ็ป่วยรวมไดร้้อยละ 8 นอกจากน้ีผู ้
ไม่มีปัหหาใดๆคิดเป็นร้อยละ 21  (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที ่4.3 สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
หลกัสูตร               
2 ปี 17 77.3  23 63.9  6 25.0  46 56.1  
4 ปี 5 22.7  13 36.1  18 75.0  36 43.9  
คณะ             
บริหารธุรกิจ             8 36.4  18 50.0  15 62.5  41 50.0  
การบหัชี 11 50.0  12 33.3  4 16.7  27 32.9  
นิเทศศาสตร์              3 13.6  5 13.9  3 12.5 11 13.4  
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์    1 2.8  1 4.2  2 2.4  
นิติศาสตร์                     1 4.2  1 1.2  
GPA.             
ไม่ทราบ       4 16.7  4 4.9  
< 2.00 1 4.5  6 16.7  9 37.5  16 19.5  
2.00-2.49 12 54.5  19 52.8  7 29.2  38 46.3  
2.50-2.99 5 22.7  9 25.0  3 12.5  17 20.7  
3.00-3.49 4 18.2  2 5.6  1 4.2  7 8.5  
ค่าเฉล่ีย GPA. 22 2.40 36 2.25 20 2.08 78 2.25 
สถานภาพการศึกษา             
จบตามเวลาหลกัสูตร 16 72.7  18 50.0  6            25.0  40 48.8  
จบชา้กวา่เวลาหลกัสูตร 4 18.2  11 30.6  3          12.5 

% 
18 22.0  

ไม่จบ/ก าลงัศึกษา  2 9.1  7 19.4  15          62.5 
% 

24 29.3  
     ปัญหาการเงิน    4 57.1  5          33.3 

% 
9 37.5  

     ผลการเรียนต า่ 1 50.0  3 42.9  4          26.7 
% 

8 33.3% 
     ปัญหาครอบครัว 1 50.0        1 4.2  
     เจบ็ป่วย       1            6.7  1 4.2 
     อ่ืนๆ:ไม่มีปัญหา ย้ายสถานศึกษา เลิกกู้        5           33.3 

% 
5 20.8 

จบ/เลิกศึกษาแลว้โดยเฉล่ีย (ปี) 21       2.3    ปี 30         2.1  ปี 9         0.7  ปี 60         2.0  ปี 
จบหรือเรียนชา้โดยเฉล่ีย (ปี) 5      1.10   ปี 17       1.53  ปี 12       1.03  ปี 34       1.13  ปี 
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0  82 100.0  
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จากการติดตามผลการศึกษาของผู ้ช าระคืนเงินกู้ร้อยละ 73 ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามหลักสูตร และมีร้อยละ 18 ส าเร็จการศึกษาช้ากว่าท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตร ผูท่ี้ไม่ส าเร็จการศึกษาหรือก าลงัศึกษาคิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตุมาจากผลการเรียนต ่าและ
ปัหหาครอบครัว ผลการศึกษาของผูช้  าระคืนเงินกู้สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม มี
คะแนนสะสมเฉล่ียเท่ากบั 2.4 โดยร้อยละ 36 ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ  ร้อยละ 50 ศึกษาในคณะ
การบหัชี และร้อยละ 14 ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ 

ในกลุ่มผูค้า้งช าระร้อยละ 50 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด มีร้อยละ 
ร้อยละ 31 ส าเร็จการศึกษาแต่ใชเ้วลาเกินระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด  อีกร้อยละ 19 ยงัไม่ส าเร็จ
การศึกษา เน่ืองมาจากปัหหาการเงินหรือผลการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ ผูค้า้งช าระได้ศึกษาในคณะ
บริหารธุรกิจร้อยละ 50 อนัดบัรองลงมาคือคณะการบหัชีร้อยละ 33  และคณะนิเทศศาสตร์ร้อยละ 
14  ผลการศึกษาของผูค้า้งช าระโดยรวมมีคะแนนสะสมเฉล่ีย 2.25     

นอกจากผลการศึกษาโดยเฉล่ียของผูค้า้งช าระนั้นต ่ากวา่กลุ่มผูช้  าระคืนเงินกูแ้ลว้ จะเห็นวา่
สัดส่วนผูค้า้งช าระท่ีส าเร็จการศึกษาล่าชา้กวา่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 31 สูงกวา่กลุ่มผูช้  าระคืนเงินกู้
ท่ีร้อยละ 18 ส่วนผูค้า้งช าระท่ีไม่จบการศึกษามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 19 ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกู้
ตามก าหนดแต่ไม่จบการศึกษามีเพียงร้อยละ 9 โดยเฉล่ียผูค้า้งช าระเรียนช้ากว่าเกณฑ์ปกติ 1.5 ปี 
และจบการศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย 2.1 ปี ส่วนผูช้  าระคืนเงินกูเ้รียนช้ากวา่เกณฑ์ปกติ 1.1 ปี และจบ
การศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย 2.3 ปี  

ส าหรับกลุ่มผู ้ผ่อนผนัหรือผู ้ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระคืนเงินกู้  ส่วนใหห่จะศึกษาใน       
หลกัสูตร 4  ปีคิดเป็นร้อยละ 75  และศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 2 ปี ร้อยละ 25   และร้อยละ 63 ยงัไม่จบ
การศึกษา  ในจ านวนน้ีกวา่ 1 ใน 3   หรือร้อยละ  38  ระบุวา่มีปัหหาดา้นการเงิน  รองลงมาร้อยละ  
28  มีผลการเรียนต ่า  นอกจากนั้นมีปัหหาเจ็บป่วย  ยา้ยสถานศึกษา และมีผูเ้ลิกกูเ้พราะครอบครัว
สามารถสนบัสนุนค่าใชจ่้ายได ้  รวมทั้งมีผูเ้ขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัเป็นปีแรกแต่เน่ืองจากเคยกูย้ืม
เงิน กยศ. จากสถาบนัการศึกษาเดิมในระดบัปวช. และปวส.  จึงถูกทวงหน้ีจากสถาบนัการศึกษา
เดิม  ผูท่ี้จบการศึกษาในกลุ่มผูมี้สิทธิผอ่นผนั  คิดเป็นร้อยละ  38  ส่วนใหห่เป็นผูไ้ม่ถึงเกณฑ์ช าระ
คืน  และจบการศึกษาแลว้โดยเฉล่ียเพียง  0.7  ปี  และเป็นผูท่ี้เรียนช้ากวา่หลกัสูตรโดยเฉล่ีย  1  ปี  
คะแนนสะสมเฉล่ียในกลุ่มน้ีสูงเพียง  2.08  เน่ืองจากมีผูย้งัไม่ส าเร็จการศึกษาซ่ึงมีคะแนนสะสม
เฉล่ียต ่ากวา่ 2.00  อยูร้่อยละ 38 
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4.4 สภาวะการท างาน 

จากการศึกษาประสบการณ์ในการสมคัรงานของผูต้อบแบบสอบถามภายหลงัจบการศึกษา
รวม  60 ราย พบว่าเพียงร้อยละ 33 ได้งานคร้ังแรกภายใน 6 เดือน อีกร้อยละ 22 ไดง้านคร้ังแรก
ภายใน 7-12 เดือน ภายในระยะเวลา 18 เดือนผูส้มคัรงานไดง้านแรกรวมร้อยละ 65 อีกร้อยละ 27 
ใชเ้วลาหางานมากกวา่ 18 เดือน และร้อยละ 8 ยงัไม่ไดง้านคร้ังแรก โดยเฉล่ียผูส้มคัรงานไดง้านคร้ัง
แรกในเวลา 11 เดือน 

 หลังจากได้งานท าคร้ังแรก  ผูไ้ด้งานร้อยละ 22 ยงัไม่เคยเปล่ียนงาน อีกร้อยละ 78 ได้
เปล่ียนงานมาแลว้ 1-3 คร้ัง ในจ านวนน้ีมีผูท่ี้เปล่ียนงานเพียง 1 คร้ังเท่ากบัร้อยละ 37  ร้อยละ 28 
เปล่ียนงานมาแลว้ 2  คร้ัง  และมีร้อยละ 35 ท่ีเคยเปล่ียนงานมาแลว้ 3 คร้ัง โดยสรุปผูไ้ดง้านกว่า 3 
ใน 4 ไดเ้คยเปล่ียนงานมาแลว้โดยเฉล่ีย 2 คร้ัง (ตารางท่ี 4.4) 

จะพบวา่ผูค้า้งช าระโดยส่วนใหห่ไดง้านท าคร้ังแรกหลงัจากจบการศึกษาชา้กวา่ผูช้  าระคืน
เงินกู ้ อีกทั้งผูค้า้งช าระมีการเปล่ียนงานสูงกวา่ผูช้  าระคืน  ผูช้  าระคืนเงินกูใ้ชเ้วลาสมคัรงานคร้ังแรก
เฉล่ีย 10 เดือน ส่วนผูค้า้งช าระใชเ้วลาเฉล่ีย 13 เดือน  นอกจากน้ีผูช้  าระคืนเงินกูร้้อยละ 71 เคย
เปล่ียนงานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  และโดยเฉล่ียเปล่ียนงานมาแลว้ 1.8 คร้ัง ส่วนผูไ้ม่ไดช้ าระคืนเงินกูต้าม
ก าหนดร้อยละ 82 เคยเปล่ียนงานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง  และโดยเฉล่ียเปล่ียนงานมาแลว้ 2.2 คร้ัง   ใน
กลุ่มผูผ้อ่นผนัหรือผูท่ี้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้มีผูส้ าเร็จการศึกษาแลว้รวม 9 ราย ยงัไม่ไดง้าน
ท าร้อยละ 33  ไดง้านท าภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 55  ส าหรับผูท่ี้ไดง้านท าแลว้เคยเปล่ียนงานมา 1-
2 คร้ัง รวมร้อยละ 80 

เม่ือติดตามสภาวะการท างานของผูต้อบแบบสอบถามรวม 82 ราย ร้อยละ 34 ก าลงัศึกษา
และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 33 เป็นพนกังานของบริษทัเอกชน ร้อยละ 20 เป็นลูกจา้งชัว่คราว
หรือลูกจา้งรายวนั ร้อยละ 7 ประกอบอาชีพของครอบครัวหรือคา้ขาย และร้อยละ 6 รับราชการหรือ
เป็นพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
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ตารางที ่4.4 สถานภาพการท างานของผู้กู้ 

  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ระยะเวลาทีไ่ด้งานเมื่อส าเร็จการศึกษา 21   30   9   60   

1 - 6  เดือน   8 38.1  9 30.0  3 33.3  20 33.3  
7 - 12  เดือน   7 33.3 4 13.3  2 22.2  13 21.7  
13 - 18 เดือน 2 9.5  4 13.3     6 10.0  
มากกวา่ 18 เดือนข้ึนไป 4 19.0  11 36.7 1 11.1  16 26.7  
ยงัไม่ไดง้าน    2 6.7  3 33.3  5 8.3  
ค่าเฉล่ีย (เดือน) 21 9.6 28 12.6 6 8.0 55 11.0 

จ านวนผู้เคยเปลี่ยนงาน 15 71.4  23 82.1  5 83.3  43 78.2  
          1 คร้ัง 7 46.7  6 26.1  3 60.0  16 37.2  
          2 คร้ัง 4 26.7  7 30.4  1 20.0  12 27.9  
          3 คร้ัง 4 26.7  10 43.5  1 20.0  15 34.9  
          เฉล่ีย (คร้ัง) 15 1.8 23 2.2 5 1.6 43 2.0 
อาชีพปัจจุบัน             
พนกังานบริษทัเอกชน 10 45.5  13 36.1  4 16.7  27 32.9  
ลูกจา้งชัว่คราว / รายวนั   7 31.8  8 22.2  1 4.2  16 19.5  
ท าอาชีพของครอบครัว / คา้ขาย     6 16.7     6 7.3  
รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3 13.6  1 2.8  1 4.2  5 6.1  
วา่งงาน / ศึกษาอยู ่ 2 9.1  8 22.2  18 75.0  28 34.1  
การสมัครงานใน 3 เดือนของผู้ว่างงาน             

ไม่ไดส้มคัร 1 50.0  1 14.3  1 12.5  3 17.6  
1-5 แห่ง    3 42.9  2 25.0  5 29.4  
6-10 แห่ง    2 28.6  2 25.0  4 23.5  
11-20 แห่ง       3 37.5  3 17.6  
> 20 แห่ง 1 50.0  1 14.3     2 11.8  

อยากท างานอาสาใช้คืนเงินกู้ 2 100.0  7 100.0  8 100.0  17 100.0  
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0  82 100.0  
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ถา้เปรียบเทียบอาชีพของผูไ้ดช้ าระคืนเงินกูต้ามก าหนดกบัผูย้งัคา้งช าระ จะเห็นวา่ผูช้  าระ
คืนเงินกูร้้อยละ 59 เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าในบริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ หรือรับราชการ ร้อยละ 32 
เป็นลูกจา้งชัว่คราวหรือลูกจา้งรายวนั และร้อยละ 9 วา่งงานหรือก าลงัศึกษาต่อ ส่วนผูค้า้งช าระร้อย
ละ 39 เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าในบริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ หรือรับราชการ ร้อยละ 22  เป็นลูกจา้ง   
ชัว่คราวหรือลูกจา้งรายวนั อีกร้อยละ 17 ประกอบอาชีพในครอบครัวหรือคา้ขาย ส าหรับผูท่ี้ยงั
วา่งงานหรือก าลงัศึกษารวมไดร้้อยละ 22 อยา่งไรก็ดีผูว้า่งงานเกือบทั้งหมดยงัมุ่งมัน่หางาน และทุก
รายตอ้งการโอกาสท างานอาสาสมคัรเพื่อใชคื้นเงินกูย้มืกองทุนฯ                                                              

 

4.5 ภาระด้านการเงิน 

ยอดเงินกู้ต่อรายของผูค้รบเกณฑ์ช าระคืนเงินกู้มีจ  านวนเงินโดยเฉล่ียประมาณ 160,000 
บาท  ในส่วนของผูช้  าระคืนเงินกูมี้ยอดเงินซ่ึงตอ้งช าระคืนต่อรายตั้งแต่ 40,000 บาทจนถึง 340,000 
บาทและผูค้า้งช าระคืนเงินกูมี้ยอดเงินตอ้งช าระคืนต่อรายตั้งแต่ 20,000 บาทจนถึง 300,000 บาท  
(ตารางท่ี 4.5) 
ตารางที ่4.5 หนีสิ้นและเงินสะสมของผู้กู้ 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท 
หนีสิ้น                 

     กยศ.(เฉล่ีย) 22 162,677 36 145,270 24 173,683 82 158,256 

     ต ่าสุด (Minimum)   40,800   20,000   14,000   14,000 

     สูงสุด (Maximum)   338,300   300,000   356,740   356,740 

     หนีสิ้นอื่นๆ (เฉล่ีย) 5 38,060 19 39,617 5 29,820 29 37,659 

     ต ่าสุด (Minimum)   8,400   516   3,000   516 

     สูงสุด (Maximum)   115,000   150,000   70,000   150,000 

     ผูกู้ซ่ึ้งมีหน้ีสินอ่ืนๆ 22.7%  52.8%  20.8%  35.4%  

เงินสะสม                 

     เงินสะสม (เฉล่ีย) 7 39,857 1 20,000 - - 8 37,375 

     ต ่าสุด (Minimum)   2,000   20,000 - -   2,000 

     สูงสุด (Maximum)   150,000   20,000 - -   150,000 

     ผูกู้ซ่ึ้งมีเงินสะสม 31.8 %  2.8 %  - - 9.8 %   

รวม     22 100.0 %      36 100.0 %      24 100.0 % 82 100.0 % 
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 นอกจากหน้ีสินเงินกูย้ืมกองทุนฯ ผูกู้ซ่ึ้งตอบแบบสอบถามร้อยละ 35 ยงัมีหน้ีสินอ่ืนๆอีก 
ไดแ้ก่เงินกูย้มืจากกองทุนหมู่บา้นของรัฐบาล เงินกูธ้นาคารพาณิชย ์เงินกูผ้า่นบตัรเครดิต รวมไปถึง 
เงินกูน้อกระบบ  มีจ านวนเงินตั้งแต่ 500 บาท จนถึง 150,000 บาท  ท าให้ภาระหน้ีสินรวมทั้งหมด
สูงข้ึนโดยเฉล่ียเท่ากบั  37,000 บาทต่อราย  ในจ านวนผูไ้ดก่้อหน้ีเพิ่มจากหน้ีกองทุนน้ี 2 ใน 3 เป็นผู ้
คา้งช าระคืนเงินกู ้ นอกจากน้ีผูค้า้งช าระคืนเงินกูย้งัเป็นผูมี้รายจ่ายสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได ้

เม่ือพิจารณารายไดแ้ละรายจ่ายของผูต้อ้งช าระคืนเงินกู ้ผูมี้รายไดร้วม 53 ราย มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 6,400 บาท และรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน  5,600 บาท ในส่วนของผูค้า้งช าระคืนเงินกู ้ร้อยละ 
32 เป็นผูมี้รายจ่ายเกินรายได ้ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูซ่ึ้งมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่เงินไดมี้เพียงร้อยละ 7 ผู้
คา้งช าระมีรายจ่ายสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดโ้ดยมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 6,400 บาท  และรายจ่าย
เฉล่ียต่อเดือน  6,200 บาท ร้อยละ 25 ไม่มีรายไดข้องตนเอง ร้อยละ 17 มีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ซ่ึง
กองทุนฯก าหนดให้ตอ้งช าระคืนเงินกู ้คือมีรายไดต้  ่ากวา่เดือนละ 4,700 บาท เพียงร้อยละ 58 มี
รายไดม้ากกวา่เดือนละ 4,700 บาท  เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดแ้ละรายจ่ายของผูช้  าระคืนเงินกู ้ร้อย
ละ 86 มีรายไดเ้กินเกณฑ์ 4,700 บาท  รวมทั้งผูช้  าระคืนเงินกูย้งัมีรายจ่ายน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
รายได ้คือมีรายจ่ายเฉล่ียเพียงเดือนละ4,600 บาทต่อรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 6,600 บาท  และร้อยละ 32 
ของผูช้  าระคืนเงินกูย้งัมีเงินเก็บสะสมเฉล่ีย 40,000 บาทต่อราย ส่วนผูค้า้งช าระมีเพียงรายเดียวหรือ
คิดเป็นร้อยละ 3 ท่ีมีเงินเก็บสะสมอยู ่20,000 บาท (ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางที ่4.6 รายได้และรายจ่ายของผู้กู้ 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท 
รายได้/รายจ่าย (ต่อเดือน)                 

ผู้มีรายได้ 20 90.9 % 27 75.0 % 6 25.0 % 53 64.6 % 

รายไดเ้ฉล่ีย 20 6,551 27 6,431 6 5,940 53 6,421 

รายจ่ายเฉล่ีย 14 4,604 19 6,211 2 6,500 35 5,585 

            ผูมี้รายจ่ายเกินรายได ้ 1 7.1 % 6 31.6 % 1 50.0 % 8 22.9 % 

ผู้มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์                 

ไม่มีรายได ้ 2 9.1 % 9 25.0 % 18 75.0 % 29 35.4 % 

หน้ีสินอ่ืนๆ (เฉล่ีย) 2 69,200 2 15,258 3 35,333 7 39,274 

รายไดน้อ้ยกวา่ 4,700 บาท 1 4.5 % 6 16.7 % 1 4.2 % 8 9.8 % 

รายไดเ้ฉล่ีย 1 4,000 6 3,333 1 3,000 8 3,375 

รายจ่ายเฉล่ีย 1 3,000 4 3,125 - - 5 3,100 

หน้ีสินอ่ืนๆ (เฉล่ีย)    4 22,800   4 22,800 

ผู้มีรายได้ตาม/เกนิเกณฑ์                 

รายได ้4,700 บาท ข้ึนไป 19 86.4 % 21 58.3 % 5 20.8 % 45 54.9 % 

รายไดเ้ฉล่ีย 19 6,685 21 7,316 5 6,528 45 6,541 

รายจ่ายเฉล่ีย 13 4,728 15 7,033 2 6,500 30 5,999 

หน้ีสินอ่ืนๆ (เฉล่ีย) 3 17,300 13 48,538 2 21,550 18 40,333 

รวม     22 100.0 %      36 100.0 %      24 100.0 % 82 100.0 % 

  
จะเห็นวา่ผูค้า้งช าระเงินกูร้้อยละ 42  เป็นผูมี้สิทธิขอผอ่นผนัการช าระคืนเงินกู ้ เน่ืองจากไม่

มีรายไดห้รือมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดในขณะนั้น แต่ผูค้า้งช าระเงินกูร้้อยละ 58 ยงัไดรั้บเงิน
รายไดส้นบัสนุนจากบิดาและมารดาหรือผูอุ้ปการะ ตลอดจนครอบครัวหรือหาติพี่นอ้ง ร้อยละ 17 
จ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินเพื่อให้เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้าย มีผูค้า้งช าระเงินกูเ้พียงร้อยละ 31 ซ่ึงมีรายได้
เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายโดยไม่มีแหล่งเงินสนบัสนุนอ่ืนๆ  ในส่วนของผูช้  าระคืนเงินกูร้้อยละ 41 
ยงัไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบิดามารดา ครอบครัว หรือหาติพี่นอ้ง อีกร้อยละ 64 มีรายไดเ้พียงพอโดย
ไม่มีแหล่งเงินสนบัสนุนอ่ืน โดยรวมผูช้  าระคืนเงินกูร้้อยละ 27 ยงัพึ่งพาตนเองไดน้อ้ย ร้อยละ 59 
พึ่งพาตนเองทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด อีกร้อยละ 14 มีรายไดพ้ึ่งตนเองไดท้ั้งยงัสามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวได ้  ส่วนผูค้า้งช าระซ่ึงยงัพึ่งตนเองไม่ไดมี้ร้อยละ 39 ร้อยละ 44 พึ่งตนเองทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมด และร้อยละ 17 ตอ้งพึ่งตนเองและเป็นท่ีพึ่งของครอบครัว จะเห็นไดว้า่ผูค้า้งช าระคืน
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เงินกูมี้สัดส่วนผูท่ี้พึ่งตนเองไดน้อ้ยและผูท่ี้ตอ้งรับภาระครอบครัวสูงกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูไ้ด้
ช าระคืนเงินกูต้ามเกณฑ ์ (ตารางท่ี 4.6 และ 4.7) 
 ในภาพรวมการช าระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขของกองทุนฯเป็นภาระปานกลางส าหรับผูค้รบ
ก าหนดตอ้งช าระคืนเงินกู ้ ในส่วนของผูช้  าระคืนเงินกู ้ ร้อยละ 32 เห็นวา่การช าระคืนเงินกูต้าม
เง่ือนไขท่ีกองทุนฯไดก้ าหนดไวไ้ม่เป็นภาระ  ร้อยละ 23 เห็นวา่เป็นภาระปานกลาง และร้อยละ 45 
เห็นวา่เป็นภาระมาก ในขณะท่ีผูค้า้งช าระคืนเงินกูร้้อยละ 56 เห็นวา่เป็นภาระปานกลาง  ร้อยละ 30 
เห็นวา่เป็นภาระมาก ส่วนผูท่ี้ไม่คิดวา่เป็นภาระมีเพียงร้อยละ 14 (ตารางท่ี 4.7) 
 ผูช้  าระคืนเงินกูร้้อยละ 82 เลือกช าระคืนเงินกูเ้ป็นรายปี อีกร้อยละ 18 ไดช้ าระคืนเป็นราย
เดือน และมีผูซ่ึ้งเคยตอ้งเสียค่าปรับจากการช าระคืนเงินกูล่้าชา้ถึงร้อยละ 64 ของผูช้  าระคืน คิดเป็น
เงินค่าปรับเฉล่ียถึง 1,400 บาทต่อราย  
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ตารางที ่4.7 ภาระในการช าระคืนเงินกู้ 
 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ความสามารถพึง่พาตนเอง                

พึ่งพาตนเองไม่ได ้     4 11.1  9 39.1  13 16.0  
พึ่งพาตนเองไดน้อ้ย 6 27.3  10 27.8  7 30.4  23 28.4  
พึ่งพาตนเองไดเ้ป็นส่วนมาก 9 40.9  9 25.0  4             17.4  22 27.2  
พึ่งพาตนเองไดท้ั้งหมด 4 18.2  7 19.4  1               4.3  12 14.8  
พึ่งพาตนเองและช่วยครอบครัว 3 13.6  6 16.7  2               8.7  11 13.6  
ค่าเฉล่ีย 22 3.2 36 3.0 23 2.1 81 2.8 

ภาระในการช าระคืนเงินกู้ตามเง่ือนไข             
ไม่เป็นภาระ 3 13.6  2 5.6  2 8.7  7 8.6  
ภาระนอ้ย 4 18.2  3 8.3     7 8.6  
ภาระปานกลาง 5 22.7  20 55.6  6 26.1  31 38.3  
ภาระมาก 9 40.9  3 8.3  10 43.5  22 27.2  
ภาระมากท่ีสุด 1 4.5  8 22.2  5 21.7  14 17.3  
ค่าเฉล่ีย 22 3.0 36 3.3 23 3.7 81 3.4 

แหล่งเงินสนับสนุนนอกจากรายได้             
(ในบางกรณีมีมากกวา่ 1 แหล่ง)             
เงินสนบัสนุนจากบิดามารดา/ผูอุ้ปการะ 6 27.3  12 33.3  14 58.3  32 39.0  
เงินสนบัสนุนจากครอบครัว/พี่นอ้ง/หาติ 3 13.6  9 25.0  2 8.3  14 17.1  
เงินกูย้มื    6 16.7  3 12.5  9 11.0  
เงินรายไดพ้ิเศษ    2 5.6  1 4.2  3 3.7  
ไม่มีแหล่งเงินอ่ืนๆ  เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้าย 14 63.6  11 30.6  6 25.0  31 37.8  
ต้องการอาสาท างานเพือ่ช าระคืนเงินกู้ 13 59.1  30 83.3  21 87.5  64 78.0  
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0  82 100.0  
  
 
 

DPU



4-15  

4.6  การส่ือสารกบักองทุน 
 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 9 ไดมี้การวางแผนการช าระคืนเงินกูใ้ห้แก่กองทุนฯตั้งแต่เม่ือ
เร่ิมท าสัหหากู้ยืม ร้อยละ 17  ได้เตรียมการช าระคืนเงินกู้เม่ือส าเร็จการศึกษา อีกร้อยละ 4 ได้
เตรียมการวางแผนใชคื้นเงินกูป้ระมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนวนัครบก าหนดช าระคืน   ร้อยละ 32 
เร่ิมวางแผนการช าระคืนเม่ือไดง้านท า และร้อยละ 21 ไดร้อจนเม่ือไดรั้บจดหมายแจง้ก  าหนดช าระ
หน้ีจากกองทุนฯ จึงเตรียมแผนการช าระคืนเงินกูย้ืม มีผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 17 ยอมรับว่า
ไม่ไดมี้การวางแผนการช าระคืนเงินกูเ้พราะรอใหมี้รายไดเ้พียงพอ  

จากการติดตามผลการส่งจดหมายแจง้หน้ีโดยธนาคารกรุงไทยฯ พบว่าร้อยละ 37 ไดรั้บ
จดหมายแจง้หน้ีก่อนครบก าหนดช าระคืนเงินกู ้ร้อยละ 29 ไดรั้บจดหมายภายหลงัก าหนดช าระคืน
เงินกู้ และร้อยละ 13 ไดรั้บจดหมายทั้งก่อนหน้าและภายหลงัก าหนดช าระคืน จ านวนจดหมายท่ี
ไดรั้บเฉล่ีย 1.3 ฉบบั นอกจากน้ียงัมีผูแ้จง้ว่าไดรั้บจดหมายแจง้หน้ีก่อนก าหนดช าระคืนมากกว่า 1 
ฉบบัร้อยละ 11  สันนิษฐานวา่เป็นผูเ้ลิกกูก่้อนส าเร็จการศึกษา และไดรั้บจดหมายทวงหน้ีตั้งแต่เม่ือ
ยงัมีสิทธิไดรั้บการผอ่นผนั อยา่งไรก็ตามยงัมีผูร้ายงานวา่ไม่ไดรั้บจดหมายใดๆรวมร้อยละ 21 
 ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 10 ไดติ้ดต่อขอช าระคืนเงินกูก้บัธนาคารกรุงไทยฯโดยไม่ได้
รับจดหมายแจง้หน้ี  ร้อยละ 33 ไดไ้ปติดต่อช าระคืนเงินกูภ้ายหลงัจากท่ีไดรั้บจดหมายแจง้หน้ีฉบบั
แรก ร้อยละ 9 ไดไ้ปติดต่อช าระคืนเงินกูภ้ายหลงัจากท่ีไดรั้บจดหมายแจง้หน้ีฉบบัท่ีสอง ร้อยละ 1 
ไดติ้ดต่อเม่ือไดรั้บจดหมายแจง้หน้ีมากกวา่ 2 ฉบบั มีผูซ่ึ้งยงัไม่เคยติดต่อกบัธนาคารกรุงไทยฯรวม 
ร้อยละ  46 ในจ านวนน้ีเป็นผูท่ี้ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษา  ศึกษาต่อ และก าลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 34  และประมาณ 1 ใน 3 เป็นผูซ่ึ้งมีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะช าระหน้ีร้อยละ 34 เท่ากัน  
นอกจากนั้นเป็นผูมี้ปัหหาเน่ืองจากการเปล่ียนงานหรือตกงาน และผูท่ี้ไม่ทราบก าหนดช าระคืน
เพราะไม่ไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี  มีกรณีผูไ้ม่ไดติ้ดต่อธนาคารกรุงไทยฯเพราะกลวัถูกด าเนินคดี 1 
ราย (ตารางท่ี 4.8) 
 ในปัหหาด้านข้อมูลจากกองทุน ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 52 ต้องการค าแนะน าใน
กฎระเบียบและเง่ือนไขในการกูย้มืเงินตลอดจนการช าระคืนเงินกู ้ร้อยละ 45 ตอ้งการขอ้มูลจ านวน
เงินท่ีตอ้งช าระคืนและวิธีการช าระคืน ร้อยละ 32 มีปัหหาเฉพาะเร่ืองท่ีตอ้งการให้กองทุนฯช่วย
แนะน าหรือแกไ้ข นอกจากน้ียงัมีปัหหาในการกูต่้อ และการผอ่นหน้ีรวมร้อยละ 5  
 รูปแบบการส่ือสารกบักองทุนท่ีสะดวกท่ีสุดคือโทรศพัท ์ ร้อยละ 61 เลือกใช้โทรศพัทใ์น
การติดต่อ รองลงมาร้อยละ 27 ตอ้งการส่ือสารกบักองทุนฯทางจดหมาย ร้อยละ 6 พร้อมท่ีจะใช้
อีเมลล์ (E-mail) และร้อยละ  2 ใชเ้วบ็ไซตข์องกยศ.  นอกจากน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามบางรายเลือก
วธีิอ่ืนๆ เช่น การติดต่อผา่นธนาคาร เพื่อน และอาจารย ์ 
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ตารางที ่4.8 การส่ือสารกบักองทุน 
 
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ผลการติดต่อส่งจดหมายแจ้งหนี้                 
ไดรั้บจดหมายก่อนก าหนดช าระคืน 13 59.1  9 25.0  8            33.3 

% 
30 36.6  

ไดรั้บจดหมายหลงัก าหนดช าระคืน 5 22.7 16 44.4  3            12.5 
% 

24 29.3  
ไดรั้บจดหมายทั้งก่อนและหลงัก าหนด 2 9.1  6 16.7  3            12.5 

% 
11 13.4  

ไม่ไดรั้บจดหมายใดๆ 2 9.1  5 13.9  10           41.7 
% 

17 20.7  
ไดรั้บจดหมายก่อนก าหนดช าระคืน             

1 ฉบบั 13 86.7  12 80.0  7 63.6  32 78.0  
2 - 5  ฉบบั 2 13.3  3 20.0  4 36.4  9 22.0  
เฉล่ีย (ฉบบั) 15 1.3 15 1.2 11 1.4 41 1.3 

ไดรั้บจดหมายหลงัก าหนดช าระคืน             
1 ฉบบั 6 85.7  11 50.0  5 83.3  22 62.9  
2 - 3  ฉบบั 1 14.3  11 50.0  1 16.7  13 37.1  
เฉล่ีย (ฉบบั) 7 1.1 22 1.6 6 1.2 35 1.4 

การติดต่อกบัธนาคารกรุงไทยฯของผู้กู้             
ติดต่อโดยไม่ไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี             
     ติดต่อก่อนก าหนดช าระคืน 4 18.2    2 8.3  6 7.3  
     ติดต่อหลงัก าหนดช าระคืน    2 5.6     2 2.4  
ติดต่อเม่ือไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี1 ฉบบั 14 63.6  8 22.2  5 20.8  27 32.9  
ติดต่อเม่ือไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี 2 ฉบบั 3 13.6  1 2.8  4 16.7  8 9.8  
ติดต่อเม่ือไดรั้บจดหมายมากกวา่ 2 ฉบบั 1 4.5        1 1.2  
ยงัไม่ไดติ้ดต่อ    25 69.4  13 54.2  38 46.3  

เรียนไม่จบ/ก าลงัเรียน    5 20.0  8 61.5  13 34.2  
รายไดไ้ม่พอ    12 48.0  1 7.7  13 34.2  
เปล่ียนงาน/ตกงาน    3 12.0  1 7.7  4 10.5  
ไม่ไดรั้บจดหมาย/จดหมายผิดบา้น    4 16.0     4 10.5  
กลวัถูกด าเนินคดี    1 4.0     1 2.6  

รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0 82 100.0  
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4.7 กรณีศึกษา 

 จากการติดตามสัมภาษณ์ผูกู้้เพิ่มเติม  พบว่าผูกู้ ้บางรายได้ขอกู้เงินกยศ. เพื่อแก้ปัหหา
การเงินเฉพาะหน้า  เม่ือหมดปัหหาก็เลิกกูแ้ละเม่ือส าเร็จการศึกษามีรายได้ก็พร้อมท่ีจะช าระคืน
เงินกูร้วมทั้งบางส่วนมีการวางแผนการใชคื้นเงินกูโ้ดยเก็บเงินไวล่้วงหนา้เพื่อให้ช าระคืนหน้ีไดทุ้ก
ปี 

 ผูกู้บ้างรายศึกษาต่อหรือมีรายไดน้อ้ยแต่พ่อแม่ช่วยใชคื้นหน้ีกองทุนฯ   ผูกู้ท่ี้ช าระคืนล่าชา้
ไม่ไดข้ดัสนเงินทุกราย  บางรายไม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัจดหมายเตือนใหช้ าระหน้ี  และยงัมีกรณีท่ีผู ้

กูเ้ห็นวา่ยอดเงินท่ีตอ้งช าระคืนมีจ านวนนอ้ยไม่คุม้กบัเวลาท่ีตอ้งลางานเพื่อไปติดต่อธนาคาร  
นอกจากน้ีมีผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยอยากขอช าระคืนหน้ีในอตัราคงท่ีเพราะเห็นวา่ยงัไม่มีโอกาสไดรั้บ

เงินเดือนเพิ่มข้ึนเน่ืองจากงานท่ีท าอยูย่งัไม่มัน่คง 

 ผูกู้ท่ี้มีปัหหาในการช าระคืนเงินกูไ้ดแ้ก่  ผูท่ี้ยงัไม่มีความมัน่คงในการงาน  หลงัจบ
การศึกษาส่วนใหห่ไดท้  างานพิเศษ  และงานชัว่คราวบา้ง  และยงัตอ้งพึ่งรายไดจ้ากผูป้กครอง  จึง
อยากใหมี้การขยายระยะเวลาปลอดหน้ี   และอยากไดโ้อกาสท างานเพื่อใชคื้นหน้ี    นอกจากน้ีมีผูกู้ ้
ท่ีมีปัหหายงัไม่ส าเร็จการศึกษาตอ้งหยดุพกัการศึกษาชัว่คราวเพราะมีปัหหาครอบครัว  และมีความ
คาดหวงัท่ีจะกลบัมาศึกษาต่อ เป็นตน้ 

 ปัหหาท่ีอาจจะตอ้งมีการพิจารณาหาแนวทางจดัการใหม่  เป็นกรณีของผูกู้ท่ี้เลิกกูก่้อน
ส าเร็จการศึกษาซ่ึงมีทั้งผูห้มดสิทธิกูเ้พราะรายไดผู้ป้กครองเกินเกณฑ ์  หรือผูกู้มี้ปัหหาในการเรียน
ไม่สามารถเรียนจบตามระยะเวลาหลกัสูตร  ตลอดจนผูกู้ซ่ึ้งไม่มีความจ าเป็นตอ้งกูต่้อเพราะมีแหล่ง
เงินสนบัสนุนอ่ืน เช่น ทุนการศึกษาใหเ้ปล่า  เงินสนบัสนุนจากผูป้กครองและหาติพี่นอ้ง  เป็นตน้  
ในกรณีเช่นน้ีกองทุนฯจะนบัระยะเวลาปลอดหน้ี  2  ปี  ตั้งแต่วนัท่ีเลิกกู ้  เป็นผลใหผู้กู้จ้  านวนมาก
ถูกทวงหน้ีก่อนส าเร็จการศึกษา  เพราะผูกู้ล้ะเลยขั้นตอนการติดต่อขอผอ่นผนั  เม่ือผูกู้ส้ าเร็จ
การศึกษาและพร้อมท่ีจะช าระคืนเงินกู ้  ก็จะพบวา่มียอดเงินกูค้า้งช าระนบัตั้งแต่วนัท่ีเลิกกูพ้ร้อมทั้ง
เบ้ียปรับเป็นจ านวนมากเกินท่ีผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่และเพิ่งเร่ิมท างานจะรับภาระได ้   บางรายมี
ความเกรงกลวัวา่ ถา้ติดต่อกองทุนฯก็จะถูกด าเนินคดี (ภาคผนวก ฉ) 

 ปัหหาเร่ืองวนิยัทางการเงินและภาระค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัก็เป็นปัหหาส าคหัท่ีมีผลต่อ
ความสามารถใชคื้นเงินกูข้องผูกู้ ้ ผูกู้ท่ี้มีวนิยัทางการเงินวางแผนการใชคื้นเงินล่วงหนา้  โดยเร่ิม
ฝากเงินเขา้บหัชีตั้งแต่เร่ิมมีรายไดป้ระจ า  เพื่อใหมี้เงินเพียงพอท่ีจะใชคื้นเงินกูท้ ั้งหมดภายใน  15  ปี
ตามเง่ือนไข   รวมทั้งฝากเงินไวเ้ป็นเงินเก็บสะสม   ในส่วนรายจ่ายของผูส้ าเร็จการศึกษามียอดรวม
ต่อเดือนประมาณ  5,000  บาท ถึง 6,000 บาท แยกเป็น ค่าเคร่ืองแต่งกาย  1,000 ถึง 4,000 บาท ต่อปี  
ค่าหอพกัในกรณีท่ีไม่ไดอ้ยูก่บัผูป้กครองจะอยูร่ะหวา่ง  1,600  ถึง  2,500  บาท  นอกจากนั้นเป็น
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ค่าอาหาร  พาหนะเดินทาง  ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ่้ายรวมทั้งการซ้ือสินคา้เงินผอ่น   ผูเ้ร่ิมท างานมี
รายไดส่้วนใหห่จะเร่ิมผอ่นเคร่ืองเสียงและมีหน้ีสินท่ีตอ้งช าระในการซ    อสินคา้เงินผอ่นเดือนละ 
1,200  ถึง 1,400 บาทต่อเดือน  จะเห็นวา่ผูกู้ท่ี้ไม่มีวนิยัทางการเงินเลือกท่ีจะผอ่นช าระคืนเงินกู ้กยศ.  
และยอมเสียค่าปรับในกรณีท่ีช าระคืนเงินกูล่้าชา้กวา่ก าหนด  พร้อมกบัท่ีสร้างหน้ีสินใหม่ทั้งจาก
การซ้ือสินคา้เงินผอ่น  และการกูย้มืเงินจากเพื่อนเม่ือรายจ่ายสูงกวา่รายได ้    ในบางกรณีผูกู้มี้
ค่าใชจ่้ายจากโทรศพัทมื์อถือต่อปี  สูงกวา่ยอดเงินท่ีตอ้งช าระคืนหน้ีรายปี  ผูกู้ซ่ึ้งขาดวนิยัทาง
การเงินเหล่าน้ียงัขาดความเขา้ใจในภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างหน้ี  ไม่เขา้ใจถึงปัหหาภาระ
หน้ีสินท่ีตนสร้างข้ึนในขณะท่ียงัไม่มีความมัน่คงในการประกอบอาชีพและรายไดย้งัไม่แน่นอน  
ปัหหาของผูไ้ม่สามารถใชคื้นเงินกูส่้วนหน่ึงเป็นปัหหาของผูไ้ม่สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายและไม่มี

วนิยัทางการเงิน   

 

4.8  ปัญหาในการด าเนินการเพือ่ช าระคืนเงินกู้ 
 

 ในด้านการด าเนินงานของกองทุนฯ ร้อยละ  52 ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ได้ร่วมให้
ข้อเสนอแนะใดใด ร้อยละ 4 มีความเห็นว่าการด าเนินงานของกองทุนฯในปัจจุบันได้ผลดี 
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนฯ ท่ีได้รับส่วนใหห่เป็นปัหหาด้านข้อมูล 
ระเบียบการ และภาระในการช าระคืนหน้ี ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 16 ขอให้กองทุนฯ มีจดหมาย
แจง้จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระคืนรายปี ตลอดจนขั้นตอนการช าระเงินกู้ยืมและวิธีการช าระเงินและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ส่งให้นกัศึกษาเพื่อเตรียมตวัล่วงหนา้นานพอท่ีจะวางแผนการช าระคืนหน้ี เช่นแจง้
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยระหวา่ง 3-6 เดือน รวมทั้งให้มีการตรวจสอบวา่ผูกู้ไ้ดรั้บจดหมายแจง้หน้ีหรือไม่ 
(ตารางท่ี 4.9) 

ปัหหาดา้นบริการมีผูเ้รียกร้องใหมี้การด าเนินงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เช่นมีการ
ติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วและมีรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ  รวมทั้งมีขอ้เสนอแนะใหคื้นเงินกูไ้ดท่ี้
มหาวทิยาลยั เพราะธนาคารจะหยดุตรงกบัวนัท่ีผูกู้ห้ยดุงาน จึงหาเวลาไดย้าก นอกจากน้ีมีผูข้อใหมี้
การพฒันาปรับเปล่ียนทศันคติของเจา้หนา้ท่ีธนาคารกรุงไทยฯใหพ้ดูจาดี น่าฟัง ยิม้แยม้ และมีใจรัก
บริการ ไม่ใช่ดูถูกลูกหน้ีดงัท่ีไดป้ฏิบติั 

ผูไ้ปช าระคืนเงินกูก้บัธนาคารกรุงไทยฯหลายรายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั พบปัหหา
ในการสอบถามเจา้หนา้ท่ีของธนาคาร เพื่อขอทราบจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระคืนรายคร้ัง และ
รายละเอียดของยอดเงินท่ีตอ้งช าระ โดยเจา้หนา้ท่ีธนาคารจะใหค้  าตอบเพียงวา่สามารถน าเงินเขา้
ธนาคารเท่าใดก็ได ้จึงอยากใหก้องทุนฯ ด าเนินการใหมี้ขอ้มูลช้ีแจงรายละเอียดในการช าระเงินให้
มากข้ึน เช่นจ านวนเบ้ียปรับต่อจ านวนวนัท่ีช าระคืนเงินล่าชา้ เป็นตน้ เพราะขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนมีผล
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ใหผู้ช้  าระเงินตอ้งเสียค่าปรับมาก
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ตารางที ่4.9 ปัหหาในการด าเนินการเพื่อช าระคืนเงินกู ้  
  ผูช้  าระ ผูค้า้งช าระ ผูผ้อ่นผนั/ไม่ถึง รวม 
  คืนเงินกู ้   เกณฑช์ าระคืน   
  ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ                 
ใหแ้จง้หน้ีล่วงหนา้ 3-6 เดือน 6 27.3  4 11.1  3 12.5  13 15.9  
ใหผ้อ่นผนัการช าระคืนมากกวา่ 2 ปี 2 9.1  7 19.4  2 8.3  11 13.4  
ใหก้องทุนฯช่วยหางาน       3 12.5  3 3.7  
ใหแ้จง้เงินค่าปรับ ค่าธรรมเนียมใหช้ดัเจน 2 9.1        2 2.4 
ด าเนินงานใหร้วดเร็วมีประสิทธิภาพ       2 8.3  2 2.4  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรักบริการและไม่ดูถูกลูกหน้ี 1 4.5        1 1.2  
ประเมินคุณสมบติัของผูกู้อ้ยา่งแทจ้ริง 1 4.5        1 1.2  
ใหโ้อกาสผูไ้ม่จบตามเกณฑ์กูต่้อ    1 2.8     1 1.2  
ขอใหส่้งเอกสารตามท่ีอยูบ่ตัรประชาชน    1 2.8     1 1.2  
ใหติ้ดต่อผา่นมหาวทิยาลยัไดใ้นวนัหยดุ    1 2.8     1 1.2  
ใหมี้แบบสอบถามความเป็นอยูเ่ร่ือยๆ    1 2.8     1 1.2  
การด าเนินงานดีแลว้    2 5.6  1 4.2  3 3.7  
ไม่มีขอ้เสนอแนะ 11 50.0  19 52.8  13 54.2  43 52.4  
รวม 22 100.0  36 100.0  24 100.0  82 100.0  
 

ในส่วนผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี มีขอ้เสนอแนะใหส่้งเอกสารตามท่ีอยูบ่ตัร
ประชาชน เพราะยา้ยท่ีอยูบ่่อย จึงอาจไม่ไดรั้บเอกสาร และมีผูร้ายงานวา่ไม่ไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี 
แมว้า่ไดแ้จง้ยา้ยท่ีอยูก่บัสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ รวมทั้งมีผูข้อใหป้ระกาศรายช่ือผูต้อ้งช าระหน้ี 
ตามธนาคารท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินของบุคคลนั้นๆ เม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งช าระหน้ี เพื่อหลีกเล่ียงการตอ้งเสีย
ค่าปรับเม่ือช าระเงินล่าชา้ 

ปัหหาส าคหัในล าดบัรองลงมาจากการศึกษาน้ีคือปัหหาของผูไ้ม่พร้อมช าระคืนหน้ีคิดเป็น
ร้อยละ 13 ส่วนใหห่อยากให้ขยายระยะเวลาปลอดหน้ีมากกวา่ 2 ปี และให้การผอ่นผนัส าหรับผูท่ี้
ยงัไม่มีรายไดจ้นกว่าจะมีเงินรายไดพ้อท่ีจะช าระคืนเงินกู ้ หรืออาจผ่อนผนัให้ผูมี้รายไดน้้อยดว้ย
การลดดอกเบ้ีย หรือสนบัสนุนให้เรียนต่อเพื่อไดมี้โอกาสหางานท าไดม้ากข้ึน นอกจากน้ีร้อยละ 4 
ของผูต้อบแบบสอบถามประสงค์ให้กองทุนฯให้ความสนใจและให้ความช่วยเหลือกับผูท่ี้จบ
การศึกษาและตกงานอีกทั้งมีภาระหน้ีกองทุนฯจ านวนมาก โดยใหค้วามช่วยเหลือหางานให ้
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 ปัหหาอีกประการหน่ึงซ่ึงมีความส าคหัคือการใหโ้อกาสผูไ้ม่จบการศึกษาตามเกณฑ์ ได้
กูย้มืเงินต่อเพื่อให้จบการศึกษา ในการใหกู้ย้มืควรจดัใหมี้คณะท างานวเิคราะห์ประเมินคุณสมบติั
ของผูกู้อ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูกู้ท่ี้มีความเดือดร้อนเร่ืองการเงิน แต่มีความตั้งใจเล่าเรียนอยา่ง
แทจ้ริง 

โดยสรุปผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัใหก้องทุนฯไดเ้ขา้ไปร่วมแกปั้หหาซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการช าระคืนหน้ีเงินกูก้องทุนฯ และอยากใหมี้แบบสอบถามความคิดเห็นเร่ือยๆ เพื่อจะ
ไดท้ราบวา่ผูกู้ซ่ึ้งจบการศึกษาไปมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร DPU



บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
 ผลจากการส่งแบบสอบถามทางจดหมายมีผูต้อบแบบสอบถามรวม  82   ราย  ซ่ึงจ าแนกผูต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ป็น  3  ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1.    ผูช้  าระคืนเงินกูก้องทุนฯ   ครบถว้นตามก าหนดระยะเวลาช าระคืน  จ  านวน  22  ราย 

2. ผูค้า้งช าระหรือผูถึ้งก าหนดช าระคืนเงินกูแ้ลว้แต่ยงัไม่ติดต่อกบัธนาคาร  จ  านวน  36  ราย 
3. ผูข้อผอ่นผนัการช าระคืนเงินกูห้รือยงัไม่ถึงเกณฑช์ าระคืนเงินกู ้ จ  านวน  24  ราย 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบขอ้สรุปดงัน้ี 
5.1.1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 5.1.1.1   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ  74  เป็นเพศหญิง โดยมีสัดส่วนของผู ้
ช าระคืนเงินกู ้(ร้อยละ 82)  สูงกวา่ผูค้า้งช าระ (ร้อยละ  78)  เพียงเล็กนอ้ย  ในขณะท่ีเพศชายมี
สัดส่วนร้อยละ  26  และเป็นผูค้า้งช าระ (ร้อยละ 22)  มากกวา่ผูช้  าระคืนเงินกู ้ (ร้อยละ  18) 

เพียงเล็กนอ้ย 
 5.1.1.2   ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย  25.5  ปี  โดยท่ีส่วนใหญ่มีอายุ 21-25 ปี  คิด
เป็น ร้อยละ  55   ส าหรับผูท่ี้คา้งช าระมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 26.5  ส่วนผูท่ี้ช าระคืนเงินกู้นั้นมีอายุ
เฉล่ีย  25.6  ปี 
 
5 . 1 . 2   ภูมิล าเนาเดิมและอาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

5.1.2.1   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูมี้ภูมิล าเนาเดิมอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ร้อยละ  32)  รองลงมาเป็น ภาคใต ้(ร้อยละ 26) และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง (ร้อยละ 16 เท่ากนั) ตามล าดบั  ส่วนผูมี้ภูมิล าเนาในภาคเหนือและภาคตะวนัออกมี
จ านวนนอ้ย  (ร้อยละ 7 และร้อยละ 4 ตามล าดบั) 

เม่ือเปรียบเทียบจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดซ่ึงมีสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผูช้  าระ
คืน เ งินกู้ เท่ ากับสามต่อสอง  สัด ส่วนผู ้ค้า งช า ระจะ สู งกว่า ในภาค เหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสัดส่วนผูค้า้งช าระต่อผูช้  าระคืนเพิ่มเป็นส่ีต่อ
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หน่ึง ส่วนผูมี้ภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและส่วนกลางมีสัดส่วนผูค้า้งช าระ  ต่อผูช้  าระคืนเงินกูเ้พียง
หน่ึงต่อหน่ึง 

5.1.2.2   ส าหรับอาชีพของบิดามารดาหรือผูป้กครองของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพ        คา้ขาย หรือเจา้ของกิจการขนาดเล็ก  (ร้อยละ  29)  รองลงมาเป็นเกษตรกร 
(ร้อยละ  23) และ มีอาชีพรับจา้งรายวนั (ร้อยละ 12)  ตามล าดบั    โดยท่ีผูค้า้งช าระ ส่วนใหญ่
บิดามารดาหรือผูป้กครองมีอาชีพคา้ขายหรือเจา้ของกิจการ (ร้อยละ 36)  รองลงมาเป็น
เกษตรกร (ร้อยละ  25)  และ เป็นขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  (ร้อยละ  8)  ตามล าดบั   
ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่บิดามารดาหรือผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร  (ร้อยละ  32)  
รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งรายวนั (ร้อยละ  18)  และประกอบอาชีพคา้ขาย หรือเจา้ของ
กิจการขนาดเล็ก (ร้อยละ  14) ตามล าดบั 

จะเห็นว่า อาชีพของบิดามารดาหรือผูป้กครองของกลุ่มผูค้า้งช าระ ส่วนใหญ่อยู่ใน
อาชีพคา้ขายหรือเจา้ของกิจการขนาดเล็กและผูมี้รายไดน้อ้ยหรือไม่มีรายไดร้วมร้อยละ 70 เม่ือ
เปรียบเทียบบิดามารดาหรือผูป้กครองในอาชีพเดียวกนั ผูมี้อาชีพคา้ขายหรือเจา้ของกิจการ
ขนาดเล็กจะมีสัดส่วนการคา้งช าระค่อนขา้งสูงคิดเป็นร้อยละ 36 ของผูค้า้งช าระ ในขณะท่ีมี
สัดส่วนในผูมี้การช าระคืนตามเกณฑเ์พียงร้อยละ 14  (ตารางท่ี 3.2) 

 
5.1.3  สถานภาพการศึกษา 

5.1.3.1   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาในหลกัสูตร  2  ปี ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 56       
นอกจากนั้นเป็นผูศึ้กษาในหลกัสูตร  4  ปี ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  44    ในจ านวนนั้นเป็นผูช้  าระ
คืนเงินกูท่ี้ศึกษาใน หลกัสูตร 2 ปี ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  77  และศึกษาในหลกัสูตร  4  ปี ดว้ย
สัดส่วนร้อยละ  23    และผูค้า้งช าระ  ท่ีศึกษาในหลกัสูตร  2  ปี  ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  64  และ
ศึกษาในหลกัสูตร  4  ปี ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  36   
 5.1.3.2   คณะท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามส าเ ร็จการศึกษานั้ นส่วนใหญ่เป็นคณะ
บริหารธุรกิจ   (ร้อยละ  50)  รองลงมาเป็นคณะการบญัชี (ร้อยละ 33)  และคณะนิเทศศาสตร์ 
(ร้อยละ 13)  ตามล าดบั   โดยท่ีมีผูค้า้งช าระ  ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จากคณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 50)  รองลงมาเป็นคณะการบญัชี (ร้อยละ  33)  และคณะนิเทศศาสตร์ (ร้อยละ  14)  
ตามล าดบั     ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากคณะการบญัชี  (ร้อยละ  
50)  รองลงมาเป็นคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 36)  และคณะนิเทศศาสตร์  (ร้อยละ  14)  
ตามล าดบั 
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5.1.3.3   ผลการศึกษาโดยเฉล่ีย (GPA.)   ของผูต้อบแบบสอบถามเป็น  2.25  โดยท่ี
ส่วนใหญ่แล้วมีผลการเรียนเฉล่ียอยู่ในช่วง  2.00 – 2.49  ด้วยสัดส่วนร้อยละ 46  และจาก
การศึกษาพบวา่ผูค้า้งช าระ มีผลการเรียนเฉล่ียเป็น  2.25  และส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียอยู่
ในช่วง  2.00 – 2.49  ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 53    ส าหรับผูช้  าระคืนเงินกูมี้ผลการเรียนเฉล่ีย  2.40   
และส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียอยูใ่นช่วง  2.00 – 2.49 ดว้ยสัดส่วนร้อยละ 55   เช่นเดียวกนั    
จะเห็นไดช้ดัเจนวา่ผลการเรียนเฉล่ียของผูช้  าระคืนเงินกูต้ามก าหนดนั้นสูงกวา่ผูค้า้งช าระ 
 5.1.3.4   ผลการศึกษาเร่ืองสถานภาพการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า  
โดยรวมแล้วมีผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 49   แต่
อย่างไรก็ตามยงัมีผูท่ี้จบช้ากว่าระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด   และไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูน่ั้น  คิดเป็นร้อยละ  22   และ ร้อยละ   29   ตามล าดบั  
ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้ไม่จบการศึกษาส่วนใหญ่แลว้มีปัญหาดา้นการเงิน (ร้อยละ  38)  
รองลงมาเป็นปัญหาผลการเรียนต ่ า (ร้อยละ  33)  และปัญหา    อ่ืน ๆ    เช่น  การย้าย
สถานศึกษา  เจบ็ป่วยและมีปัญหาครอบครัว เป็นตน้  

นอกจากผลการศึกษาโดยเฉล่ียของผูค้า้งช าระ นั้นต ่ากวา่กลุ่มผูช้  าระคืนเงินกูแ้ลว้   จะ
เห็นว่าสัดส่วนผูค้า้งช าระท่ีส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าก าหนดคิดเป็นร้อยละ 31 สูงกว่ากลุ่มผู ้
ช าระคืนเงินกูท่ี้ มีสัดส่วนร้อยละ  18     ส่วนผูค้า้งช าระท่ีไม่จบการศึกษามีสัดส่วนสูงถึงร้อย
ละ 19  ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูต้ามก าหนดแต่ไม่จบการศึกษามีเพียงร้อยละ 9    โดยเฉล่ียผู ้
คา้งช าระเรียนชา้กวา่เกณฑ์ปกติ 1.5  ปี  และจบการศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย 2.1 ปี ส่วนผูช้  าระ
คืนเงินกูเ้รียนชา้กวา่เกณฑป์กติ 1.1 ปี และจบการศึกษามาแลว้โดยเฉล่ีย 2.3 ปี (ตารางท่ี 3.3) 

ในกลุ่มผูไ้ม่ถึงเกณฑช์ าระคืนเป็นผูจ้บการศึกษาร้อยละ  38  และจบการศึกษาแลว้โดย
เฉล่ียเพียง 0.7 ปี  ส่วนผูย้งัไม่ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 63  ซ่ึงไดร้วมผูถู้กทวงหน้ีเงินกู ้กย
ศ.  ซ่ึงไดกู้ไ้วเ้ม่ือศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาเดิม 

 
5.1.4  สภาวะการท างาน 

5.1.4.1  จากการศึกษาพบว่า    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ท างานมีทั้งหมด  
60  ราย  ซ่ึงในจ านวนน้ีส่วนใหญ่ไดง้านท าหลงัจากส าเร็จการศึกษา 1 – 6  เดือน (ร้อยละ  33)   
รองลงมาเป็นผูใ้ชเ้วลาหางานมากกวา่ 18  เดือนข้ึนไป  (ร้อยละ  27)  และ เป็นผูไ้ดง้านหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาแลว้  7 –12  เดือน  (ร้อยละ  22)  ตามล าดบั  นอกจากน้ีมีผูท่ี้ยงัไม่ไดง้านท า
ร้อยละ  8    โดยท่ีเฉล่ียแลว้ผูต้อบแบบสอบถามไดง้านท าหลงัจากส าเร็จการศึกษา  11  เดือน    
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หากพิจารณาท่ีผูค้า้งช าระ  พบว่าส่วนใหญ่จะไดง้านท าหลงัจากส าเร็จการศึกษาแลว้มากกว่า  
18  เดือนข้ึนไป  (ร้อยละ  37)  และมีระยะเวลาเฉล่ีย 13  เดือนจึงจะไดง้าน   อีกทั้งยงัมีผูท่ี้ยงั
ไม่ไดง้านท าอยู ่ร้อยละ  7 อีกดว้ย   ในขณะท่ีผูช้  าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่ไดง้านท าหลงัจากส าเร็จ
การศึกษาแลว้  1 – 6  เดือน  (ร้อยละ  38)  และมีระยะเวลาเฉล่ีย 10  เดือนจึงจะไดง้านท า   ซ่ึง
ในจ านวนผูช้  าระคืนเงินกูต้ามก าหนดน้ีไม่มีผูท่ี้ยงัไม่ไดง้านท า   

5.1.4.2  หลงัจากไดง้านท าคร้ังแรก  ผูไ้ดง้านท าจ านวน  60 คน  มีร้อยละ  22  ยงัไม่เคย
เปล่ียนงาน  อีกร้อยละ  78  ไดเ้ปล่ียนงานมาแลว้  1 – 3  คร้ัง  ในจ านวนน้ีมีผูท่ี้เปล่ียนงานเพียง  
1  คร้ังเท่ากบัร้อยละ  37  ส่วนร้อยละ  38  เปล่ียนงานมาแลว้  2  คร้ัง   และมีร้อยละ  35  ท่ีเคย
เปล่ียนงานมาแลว้  3  คร้ัง  โดยสรุปผูไ้ดง้านกวา่  3  ใน  4   ไดเ้คยเปล่ียนงานมาแลว้โดยเฉล่ีย  
2  คร้ัง   หากพิจารณาท่ีผูท่ี้ช าระคืนเงินกูจ้ะพบว่า  ในจ านวนผูท่ี้ได้งานท าทั้งหมด  21  ราย  
เป็นผูท่ี้เคยเปล่ียนงาน  15 ราย  (ร้อยละ 71)  ซ่ึงในจ านวนน้ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้เคยเปล่ียนงาน
มาแลว้  1  คร้ัง (ร้อยละ  47) รองลงมาเป็น 2 คร้ัง และ 3 คร้ัง ดว้ยสัดส่วนท่ีเท่ากนั  (ร้อยละ  
27)  และคิดเป็นจ านวนคร้ังเฉล่ียเท่ากบั  2 คร้ัง  ส าหรับผูค้า้งช าระ  เป็นผูท่ี้ไดง้านท าทั้งหมด  
28  ราย  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เคยเปล่ียนงานมาแลว้  23  ราย  (ร้อยละ 82)  ในจ านวนน้ีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้
เคยเปล่ียนงานมาแลว้ 3 คร้ัง (ร้อยละ 44) รองลงมาเคยเปล่ียนงานมาแลว้  2  คร้ัง (ร้อยละ 30) 
และเคยเปล่ียนงานมาแลว้ 1 คร้ัง (ร้อยละ  26)  ตามล าดบั 

5.1.4.3  เม่ือติดตามสภาวะการท างานของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่   โดยรวมเป็นผูท่ี้
ว่างงานหรือก าลงัศึกษาอยู่ (ร้อยละ  34)  รองลงมาเป็นพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 33)  
และลูกจา้งชัว่คราวหรือรายวนั (ร้อยละ  20)  ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผูค้า้งช าระ 
และผูช้  าระคืน พบว่าผูค้า้งช าระ  มีสัดส่วนของการว่างงานหรือก าลงัศึกษาอยู่ (ร้อยละ 22)  
มากกว่าผูช้  าระคืน (ร้อยละ  9)  และหากเปรียบเทียบอาชีพ  พบว่าอาชีพของผูช้  าระคืนเงินกู้
ตามก าหนดส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าในบริษทัเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  หรือรับราชการ (ร้อย
ละ  59)  รองลงมาเป็นลูกจา้งชั่วคราวหรือลูกจา้งรายวนั (ร้อยละ 32)   ส่วนอาชีพของผูค้า้ง
ช าระ  พบวา่ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดป้ระจ าในบริษทัเอกชน  รัฐวสิาหกิจ  หรือรับราชการ (ร้อย
ละ  39)  รองลงมาเป็นลูกจา้งชัว่คราวหรือลูกจา้งรายวนั (ร้อยละ 22)   และประกอบอาชีพใน
ครอบครัวหรือคา้ขาย (ร้อยละ 17)  ตามล าดบั  

 
5.1.5  ภาระด้านการเงิน 
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5.1.5.1  ยอดเงินกูข้องผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียประมาณ  160,000  บาท  ซ่ึงผูกู้มี้
ยอดเงินท่ีตอ้งช าระตั้งแต่  14,000 บาท จนถึงประมาณ 360,000  บาท   และในจ านวนผูกู้ ้ 82  
ราย  น้ีพบว่าผูกู้ ้ยงัมี   หน้ีสินอ่ืน ๆ อีก 29 ราย (ร้อยละ  35)  เป็นจ านวนเงินเฉล่ียประมาณ  
38,000  บาท   ส าหรับผูช้  าระคืนเงินกูมี้ยอดเงินกูโ้ดยเฉล่ียประมาณ  160,000  บาทท่ีตอ้งช าระ
คืน    โดยมียอดเงินกูต้ ั้งแต่ประมาณ  40,000 บาท  จนถึงประมาณ  340,000  บาท   ในขณะท่ีผู ้
คา้งช าระ มียอดเงินกู้โดยเฉล่ียประมาณ  150,000 บาท ท่ีต้องช าระ โดยมียอดเงินกู้ตั้ งแต่   
20,000  บาท  จนถึง 300,000  บาท   นอกจากน้ีผูค้า้งช าระ ร้อยละ  53   ยงัมีหน้ีสินอ่ืน ๆ  อีก
ประมาณ  40,000  บาท   ส่วนผูช้  าระคืนเงินกูมี้เพียงร้อยละ  23   ท่ีมีหน้ีสินอ่ืน ๆ  ประมาณ  
38,000  บาท ท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

5.1.5.2  ในเร่ืองของเงินสะสมของผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามีร้อยละ  10  ท่ีมีเงิน
สะสม  ซ่ึงโดยเฉล่ียต่อคนประมาณ  37,000  บาท   ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นผูท่ี้ช าระคืนเงินกูต้าม
ก าหนดซ่ึงมีเงินสะสม   ร้อยละ  32   และมียอดเงินสะสมเฉล่ียเป็นเงินประมาณ  40,000  บาท   
จะเห็นไดว้่าสูงกวา่ยอดเงินสะสมของผูค้า้งช าระ  ซ่ึงมีเงินสะสมเฉล่ีย  20,000  บาท  และคิด
เป็นผูท่ี้มีเงินสะสมร้อยละ  3  ของผูค้า้งช าระทั้งหมด 

5.1.5.3  เม่ือพิจารณาท่ีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่มีผูท่ี้รายได้
มากกว่ารายจ่ายอยู่  ร้อยละ  77   โดยมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ   6,400   บาท และรายจ่ายเฉล่ีย
ประมาณ  5,600  บาท   ส าหรับผูท่ี้ช าระคืนเงินกู้ผลการศึกษาพบว่าเป็นผูมี้รายได้มากกว่า
รายจ่าย ร้อยละ 93    โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย  6,600  บาท และรายจ่ายเฉล่ีย 4,600  บาท  ในขณะท่ีผู ้
คา้งช าระ  พบวา่เป็นผูมี้รายไดม้ากกวา่รายจ่ายเพียง  ร้อยละ 68  โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย  6,400  บาท 
และรายจ่ายเฉล่ีย 6,200  บาท   จะเห็นไดว้า่ผูค้า้งช าระ   มีรายจ่ายใกลเ้คียงกบัรายไดม้าก และมี
สัดส่วนผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่รายจ่าย นอ้ยกวา่ผูท่ี้ช าระคืนเงินกูต้ามก าหนด 

5.1.5.4  ผูมี้รายไดต้  ่ากว่าเกณฑ์สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ ผูท่ี้ไม่มีรายได ้  และผูมี้
รายไดน้้อยกวา่ 4,700 บาท   ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่เป็นผูท่ี้ไม่มี
รายได้  ร้อยละ 35  และเป็นผูท่ี้มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 4,700 บาท)  ร้อยละ 10   
นอกจากน้ีเป็นผูท่ี้มีรายไดต้ามหรือเกินเกณฑ์  ร้อยละ  55    โดยผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์นั้นมี
รายไดเ้ฉล่ียประมาณ  3,400  บาท  มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ  3,100  บาท  และมีหน้ีสินอ่ืน ๆ 
เฉล่ีย  22,800  บาท   ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายไดต้ามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์มีรายไดเ้ฉล่ียและรายจ่าย
เฉล่ียประมาณ  6,500  บาท และ  6,000  ตามล าดบั   และมีหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบอีก
โดยเฉล่ียประมาณ  40,000  บาท        เม่ือพิจารณาท่ีผูช้  าระคืนเงินกูท่ี้ไม่มีรายไดมี้ ร้อยละ  9  
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และรายไดน้อ้ยกวา่เกณฑ์  ร้อยละ  5   นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้มีรายไดต้ามหรือเกินเกณฑ์  ร้อยละ  
86   โดยผูท่ี้มีรายได้ต ่ากว่าเกณฑ์นั้นมีรายได้เฉล่ียประมาณ  4,000  บาท  มีรายจ่ายเฉล่ีย
ประมาณ  3,000  บาท  และไม่มีหน้ีสินอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งรับผิดชอบ    ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายได้ตาม
เกณฑ์หรือเกินเกณฑ์มีรายได้เฉล่ียและรายจ่ายเฉล่ียประมาณ  6,700  บาท และ  4,700  
ตามล าดบั   และร้อยละ 16  มีหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบอีกโดยเฉล่ียประมาณ  17,000  
บาท       ส าหรับผูค้า้งช าระ ท่ีไม่มีรายได ้มีร้อยละ  25  และรายไดน้อ้ยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  17  
นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้มีรายได้ตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์  ร้อยละ  58   โดยผูท่ี้มีรายได้ต ่ากว่า
เกณฑ์นั้นมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ  3,300  บาท  มีรายจ่ายเฉล่ียประมาณ  3,100  บาท  และร้อย
ละ 62  มีหน้ีสินอ่ืน ๆ เฉล่ีย  22,800  บาท   ในขณะท่ีผูท่ี้มีรายได้ตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์มี
รายไดเ้ฉล่ียและรายจ่ายเฉล่ียประมาณ  7,300  บาท และ  7,000  ตามล าดบั   และมีหน้ีสินอ่ืน ๆ 
ท่ีตอ้งรับผดิชอบอีกโดยเฉล่ียประมาณ  49,000  บาท         

จะเห็นว่าผูค้า้งช าระ  เป็นผูท่ี้มีรายได้ตามเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ น้อยกว่าผูช้  าระคืน
เงินกูต้ามก าหนด  อีกทั้งส่วนใหญ่ยงัมีหน้ีสินอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งรับผิดชอบเป็นจ านวนท่ีสูกกว่าอีก
ดว้ย 
 
5.1.6  ภาระในการช าระคืนเงินกู้ 

5.1.6.1    จากการสอบถามผูกู้ท่ี้ถึงเกณฑ์การช าระเงินกูท้ ั้งหมด  82  คน  พบว่าส่วน
ใหญ่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยคิดเป็นร้อยละ  44    ส่วนผูท่ี้
พึ่งพาตนเองไดเ้ป็นส่วนมากมีสัดส่วนร้อยละ  27  นอกจากน้ีเป็นผูท่ี้พึ่งพาตนเองไดท้ั้งหมด
จนถึงสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือครอบครัวได ้ร้อยละ  28     โดยผูช้  าระคืนเงินกูส่้วน
ใหญ่เป็นผูท่ี้พึ่งพาตนเองไดเ้ป็นส่วนมากคิดเป็น ร้อยละ  41  และเป็นผูท่ี้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้อีกทั้งยงัช่วยเหลือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ  32  นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้พึ่งพาตนเองไดน้้อย 
คิดเป็นร้อยละ  27   ในขณะท่ีผูค้า้งช าระ  ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้พึ่งพาตนเองไดน้อ้ยจนถึงไม่ไดเ้ลย  
คิดเป็นร้อยละ  39  และเป็นผูท่ี้พึ่งพาตวัเองไดเ้ป็นส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ  25  นอกจากนั้น
เป็นผูท่ี้พึ่งพาตนเองไดแ้ละสามารถช่วยเหลือครอบครัวได ้ ร้อยละ 36   

5.1.6.2    ส าหรับในเร่ืองของภาระในการช าระคืนเงินกู้ตามเง่ือนไข  พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่เป็นภาระในระดบัมากถึงมากท่ีสุด  (ร้อยละ  45)  รองลงมาเห็น
วา่เป็นภาระในระดบัปานกลาง (ร้อยละ  38)  และเห็นวา่เป็นภาระนอ้ยจนถึงไม่เป็นภาระ (ร้อย
ละ  17)  ตามล าดบั   ในจ านวนน้ีพบวา่ผูท่ี้ช าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่เห็นว่าเป็นภาระมากถึงมาก
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ท่ีสุด (ร้อยละ  45)  รองลงมาเห็นว่าเป็นภาระในระดบัภาระน้อยจนถึงไม่เป็นภาระ (ร้อยละ  
32)  และเห็นวา่เป็นภาระในระดบัปานกลาง  (ร้อยละ  23)  ตามล าดบั    ในส่วนของผูค้า้งช าระ  
ส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นภาระในระดบัปานกลาง  (ร้อยละ  56)  รองลงมาเห็นวา่เป็นภาระในระดบั
มากถึงมากท่ีสุด (ร้อยละ  30)  และเห็นว่าเป็นภาระน้อยจนถึงไม่เป็นภาระเลย (ร้อยละ  14)  
ตามล าดบั    

5.1.6.3   ในเร่ืองของแหล่งเงินทุนสนบัสนุนนอกจากรายได ้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
(ในบางกรณีมีมากกวา่ 1 แหล่ง)  ไดพ้บว่าส่วนใหญ่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบิดามารดาหรือผู ้
อุปการะ และจากครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง ร้อยละ  56  รองลงมาเป็นผูท่ี้ไดรั้บเงินสนบัสนุน
จากการกูย้ืม (ร้อยละ 11)  และไดจ้ากเงินรายไดพ้ิเศษ  ร้อยละ  4    นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้ไม่มี
แหล่งเงินอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้าย  ร้อยละ  40    ในกรณีท่ีรายไดไ้ม่เพียงพอในการช าระ
คืนหน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการอาสาท างานเพื่อช าระคืนเงินกูคิ้ดเป็นร้อยละ  78    ใน
ส่วนของผูท่ี้ช าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบิดามารดาหรือผูอุ้ปการะและจาก
ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ร้อยละ  41   ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ไม่มีแหล่งเงินอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุน
ค่าใชจ่้าย คิดเป็นร้อยละ  64    ส่วนผูค้า้งช าระร้อยละ  58  ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบิดามารดา
และครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง   ร้อยละ 17  ตอ้งกูย้ืมเงิน และร้อยละ 31 ไม่มีแหล่งเงินอ่ืนเพื่อ
สนบัสนุนรายได ้

  
5.1.7  การส่ือสารกบักองทุน 

5.1.7.1  ผลการติดต่อส่งจดหมายแจง้หน้ีของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ไดรั้บจดหมายก่อนถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้ร้อยละ 37  รองลงมาเป็นผูท่ี้ไดรั้บจดหมายหลงั
ก าหนดช าระคืน ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  29  และมีผูท่ี้ไดรั้บจดหมายทั้งก่อนและหลงัก าหนดอีก 
ร้อยละ 13  นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บ  จดหมายใด ๆ ร้อยละ  21   ในส่วนของผูท่ี้ช าระคืน
เงินกูพ้บวา่ส่วนใหญ่ไดรั้บจดหมายก่อนถึงก าหนดช าระคืนเงินกู ้ร้อยละ 59  รองลงมาเป็นผูท่ี้
ไดรั้บจดหมายหลงัก าหนดช าระคืน ดว้ยสัดส่วนร้อยละ  27  และมีผูท่ี้ไดรั้บจดหมายทั้งก่อน
และหลงัก าหนดอีก ร้อยละ 9  นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บจดหมายใด ๆ ร้อยละ  9   ในขณะท่ี
ผูค้า้งช าระ ส่วนใหญ่จะไดรั้บจดหมายหลงัก าหนดช าระคืน ร้อยละ  44  รองลงมาเป็นผูท่ี้ไดรั้บ   
จดหมายก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ  25     และมีผูท่ี้ไดรั้บจดหมายทั้งก่อนและหลงัก าหนดอีก
ร้อยละ 17  นอกจากนั้นเป็นผูท่ี้ไม่ไดรั้บจดหมายใด ๆ ร้อยละ  14    
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5.1.7.2   ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 10 ไดติ้ดต่อขอช าระคืนเงินกูก้บัธนาคารกรุงไทย
ฯโดยไม่ได้รับจดหมายแจ้งหน้ี  ร้อยละ 33 ได้ไปติดต่อช าระคืนเงินกู้ภายหลงัจากท่ีได้รับ
จดหมายแจง้หน้ีฉบบัแรก ร้อยละ 9 ไดไ้ปติดต่อช าระคืนเงินกูภ้ายหลงัจากท่ีไดรั้บจดหมายแจง้
หน้ีฉบบัท่ีสอง ร้อยละ 1 ไดติ้ดต่อเม่ือไดรั้บจดหมายแจง้หน้ีมากกว่า 2 ฉบบั มีผูซ่ึ้งยงัไม่เคย
ติดต่อกบัธนาคารกรุงไทยฯรวม ร้อยละ  46 ในจ านวนน้ีเป็นผูท่ี้ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษา  ศึกษา
ต่อ และก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั ร้อยละ 34  หรือประมาณ 1 ใน 3 เป็นผูซ่ึ้งมีรายไดไ้ม่
เพียงพอท่ีจะช าระหน้ีร้อยละ 34 เท่ากนั  นอกจากนั้นเป็นผูมี้ปัญหาเน่ืองจากการเปล่ียนงาน
หรือตกงาน และมีผูท่ี้ไม่ทราบก าหนดช าระคืนเพราะไม่ไดรั้บจดหมายแจง้หน้ี   รวมทั้งมีกรณี
ผูไ้ม่ไดติ้ดต่อธนาคารกรุงไทยฯเพราะกลวัถูกด าเนินคดี 1 ราย (ตารางท่ี 3.7) 

5.1.7.3  ปัญหาด้านข้อมูลจากกองทุน ผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 52 ต้องการ
ค าแนะน าในกฎระเบียบและเง่ือนไขในการกู้ยืมเงินตลอดจนการช าระคืนเงินกู้ ร้อยละ 45 
ตอ้งการขอ้มูลจ านวนเงินท่ีตอ้งช าระคืนและวิธีการช าระคืน ร้อยละ 32 มีปัญหาเฉพาะเร่ืองท่ี
ตอ้งการให้กองทุนฯช่วยแนะน าหรือแกไ้ข นอกจากน้ียงัมีปัญหาในการกูต่้อ และการผอ่นหน้ี
รวมร้อยละ 5  

รูปแบบการส่ือสารกบักองทุนท่ีสะดวกท่ีสุดคือโทรศพัท ์ ร้อยละ 61 เลือกใชโ้ทรศพัท์
ในการติดต่อ รองลงมาร้อยละ 27 ตอ้งการส่ือสารกบักองทุนฯทางจดหมาย ร้อยละ 6 พร้อมท่ี
จะใชอี้เมลล ์(E-mail) และร้อยละ  2 ใชเ้วบ็ไซตข์องกยศ.  นอกจากน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามบาง
รายเลือกวธีิอ่ืนๆ เช่น การติดต่อผา่นธนาคาร เพื่อน และอาจารย ์
 
5.1.8  ผลการสัมภาษณ์ผู้กู้ในกรณศึีกษา 

จากกรณีศึกษาพบว่าพฤติกรรมการช าระคืนหน้ีของผูกู้ ้มีทั้งผูท่ี้มีการจดัสรรรายได ้
รายจ่ายอย่างดี  มีการแบ่งสรรรายได้บางส่วนเก็บสะสมไวใ้ห้เพียงพอเพื่อช าระคืนหน้ีรายปี  
ส่วนผูมี้รายไดไ้ม่เพียงพอแก่การช าระหน้ี  บางรายไดรั้บเงินสนบัสนุนจากบิดามารดาในการ
ช าระคืนหน้ีกองทุนฯ   ส่วนผูมี้ปัญหาในการช าระคืนหน้ี  นอกไปจากผูไ้ม่ส าเร็จการศึกษา  ผู ้
ไม่มีรายได ้ หรือผ    มีรายไดน้อ้ยแลว้   ยงัมีผูไ้ม่มีวินยัทางการเงิน  สร้างหน้ีสินใหม่ทั้ง ๆ ท่ี
ยงัไม่สามารถช าระคืนหน้ีสินเดิม 

 
5.1.9  ข้อคิดเห็นในการด าเนินการเพือ่ช าระคืนเงินกู้ 
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5.1.9.1  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะใด ๆ  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  
52   ส าหรับผูท่ี้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยากให้มีการแจง้หน้ีล่วงหน้า  3 – 6  เดือน (ร้อย
ละ 16)    รองลงมาอยากให้มีการผอ่นผนัการช าระคืน  (ร้อยละ  14)   และอยากให้ทางกองทุน
ฯ ช่วยหางานใหท้ าในสัดส่วนท่ีเท่ากนั   นอกจากนั้นมีความเห็นวา่ด าเนินงานดีแลว้ (ร้อยละ 4)  
และเป็นความคิดเห็นอ่ืน ๆ  เช่น  การแจ้งเงินค่าปรับ   ค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน  , การ
ด าเนินงานควรท าใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เป็นตน้ 

5.1.9.2   ส าหรับปัญหาหรือขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัของผูช้  าระคืนเงินกูน้ั้นอยากให้แจง้
หน้ีล่วงหนา้ 3 – 6 เดือน  ร้อยละ  27   รองลงมามีผูข้อให้ยืดระยะเวลาการผอ่นผนัการช าระคืน
หน้ีมากกวา่ 2 ปี  ร้อยละ 9  และอยากให้แจง้เงินค่าปรับ  ค่าธรรมเนียมให้ชดัเจนดว้ยสัดส่วนท่ี
เท่ากนั    นอกจากนั้นเป็นความคิดเห็นอ่ืน ๆ เช่น  อยากให้เจา้หน้าท่ีรักบริการและไม่ดูถูก
ลูกหน้ี   และอยากใหมี้การประเมินคุณสมบติัของผูกู้อ้ยา่งแทจ้ริง  เป็นตน้ 

5.1.9.3   ในส่วนของผูค้า้งช าระ  พบว่าปัญหาหรือขอ้เสนอแนะท่ีผูค้า้งช าระเห็นว่า
ส าคญัไดแ้ก่  อยากให้ผอ่นผนัการช าระคืนมากกกว่า  2  ปี ร้อยละ 19  รองลงมาอยากให้แจง้
หน้ีล่วงหนา้ 3 – 6 เดือน  ร้อยละ 11 และเห็นวา่ด าเนินงานดีแลว้อีกร้อยละ 6  นอกจากนั้นเป็น
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น อยากใหเ้ปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ยงัเรียนไม่จบไดกู้ต่้อ  ขอให้ส่งเอกสารตามท่ี
อยูบ่ตัรประชาชน   และใหก้องทุนช่วยหางาน  เป็นตน้ 

5.1.9.4    ผูกู้บ้างส่วนมีปัญหาตอ้งเสียค่าปรับ  เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนเงินค่างวดท่ี
ต้องช าระคืน   ผู ้ไปช าระคืนเงินกู้กับธนาคารกรุงไทยฯหลายรายทั้ งในกรุงเทพฯและ
ต่างจงัหวดั พบปัญหาในการสอบถามเจา้หน้าท่ีของธนาคาร เพื่อขอทราบจ านวนเงินท่ีตอ้ง
ช าระคืนแต่ละงวด และรายละเอียดของยอดเงินท่ีตอ้งช าระ โดยเจา้หนา้ท่ีธนาคารจะให้ค  าตอบ
เพียงวา่สามารถน าเงินเขา้ธนาคารเท่าไรก็ได ้  เม่ือช าระเงินไม่ครบเพราะไม่ทราบแน่ชดัวา่ตอ้ง
ช าระเงินเป็นจ านวนเท่าไรก็ตอ้งเสียค่าปรับในอตัราร้อยละ  12  หรือ  18  เพิ่มจากค่างวดท่ีตอ้ง
ช าระคืนทั้งยงัถูกจดัประเภทในผูค้า้งช าระคืนเงินกู ้

โดยสรุปผูต้อบแบบสอบถามมีความคาดหวงัให้กองทุนฯไดเ้ขา้ไปร่วมแกปั้ญหาซ่ึง
เป็นอุปสรรคต่อการช าระคืนหน้ีเงินกู้กองทุนฯ  และอยากให้มีแบบสอบถามความคิดเห็น
เร่ือยๆ เพื่อจะไดท้ราบวา่ผูกู้ซ่ึ้งจบการศึกษาไปมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร 

 
5.2 ปัญหาจากผลการศึกษา 
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 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ยงัมีปัญหาตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในระบบการติดตามเพื่อให้มี
การช าระคืนหน้ีกยศ. หลายประการ ทั้ งในบทบาทของหน่วยงานหลัก เช่น กยศ.  และ
ธนาคารกรุงไทยฯ  และปัญหาในส่วนของผูกู้แ้ละสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทบาทของกยศ. ในปัจจุบนัเป็นหน่วยงานเพื่อจดัสรรและบริหารทุนเป็นหลกั  โดยมี
ธนาคารกรุงไทยฯ รับหน้าท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ  ทั้งในการ
เบิกจ่ายเงินกูย้ืมให้แก่สถานศึกษาและผูกู้ ้   และการส่งจดหมายติดตามผูกู้ใ้นการช าระคืนหน้ี  
รวมทั้งให้บริการขอ้มูลแก่ผูกู้ผ้่านศูนยบ์ริการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารท่ีเรียกว่า  
“Help Desk”  

ปัญหาประการแรกในการด า เ นินงานของหน่วยงานหลัก  เ ช่น กยศ.   และ
ธนาคารกรุงไทยฯ  คงจะเหมือนกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีอาศยั
ระเบียบปฏิบติัแบบราชการเป็นหลัก คือ มีวิธีการด าเนินงานโดยใช้วิธี  “บริหารระเบียบ”  
มากกวา่การค านึงถึง  “การประสานประโยชน์”  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกองทุนฯ  เป็น
ส าคญั 
 การติดตามหน้ีของกยศ. มีความส าคญัเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแก่นกัเรียนนกัศึกษาใหม่ท่ีเขา้มาขอรับทุนกูย้ืมกองทุนฯ  กฎเกณฑ์ใด ๆ จึงควรเอ้ือ
ประโยชน์ใหผู้กู้ส้ามารถช าระคืนเงินกูไ้ดเ้ต็มก าลงัความสามารถ  แต่ไม่สร้างภาระแก่ผูต้อ้งใช้
คืนหน้ีจนอาจปฏิเสธภาระหน้ีและก่อใหเ้กิดปัญหาหน้ีสูญตามมา 
 แมว้า่ระเบียบวิธีและกฎเกณฑ์ในขณะน้ีดูเสมือนว่าเอ้ือประโยชน์ให้ผูกู้เ้ป็นอย่างมาก
ทั้งระยะเวลาปลอดหน้ีนาน 2 ปี  การผ่อนช าระคืนในอตัรากา้วหน้าซ่ึงสร้างภาระให้ผูกู้น้้อย
มากในปีแรกของการช าระคืนหน้ี   การติดตามผูกู้ร้ายตวัทางจดหมาย  การให้โอกาสขอผ่อน
ผนัในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถช าระคืนหน้ี   แต่ในทางปฏิบติักฎเกณฑ์เหล่าน้ีไม่ไดเ้อ้ือประโยชน์
ใหมี้การช าระคืนหน้ีตามเป้าหมายดว้ยปัญหาหลายประการ ดงัน้ี 

5.2.1 ปัญหาความถูกต้องของข้อมูลและรายงานเพือ่ติดตามหนี ้
5.2.1.1  ระบบขอ้มูลของกองทุนฯ  เพื่อใช้ในการติดตามหน้ียงัคลาดเคล่ือนจาก

ขอ้เท็จจริงอยู่มาก  ตามรายงานของธนาคารกรุงไทยฯ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2546  มี
นกัศึกษา มธบ.  ผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกูก้ยศ.  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 – 2546  รวมทั้งส้ิน  4,736  
ราย  เป็นผูไ้ม่เคยติดต่อช าระคืนหน้ีรวม 2,147 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  45 (ตารางท่ี 5.1)   
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ตารางที่ 5.1  รายงานการช าระหนีข้องนักศึกษามธบ.ผู้ครบเกณฑ์ช าระคืนเงินกู้กยศ. ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 – 
2546 

ปี
พ.ศ. 

ผู้ครบช าระหนี ้       ช าระหนีส้ม ่าเสมอ      ช าระหนีไ้ม่สม ่าเสมอ ไม่เคยช าระหนี ้
รายปี สะสม รายปี สะส

ม 
 รายปี สะส

ม 
 รายปี สะส

ม 
 

ก่อน 71 71 71 71 - - - - - - - 
2542 162 233 67 138 59.2% 62 62 26.6% 33 33 14.2% 
2543 414 647 156 294 45.4% 161 223 34.5% 97 130 20.1% 
2544 810 1,457 293 587 40.3% 278 501 34.4% 239 369 25.3% 
2545 1,195 2,652 346 933 35.2% 292 793 29.9% 557 926 34.9% 
2546 2,084 4,736 782 1,71

5 
36.2% 81 874 18.5% 1,221 2,14

7 
45.3% 

ร
ว
ม 

 4,736  1,71
5 

36.2%  874 18.5%  2,14
7 

45.3% 

ที่มา :  ข้อมลูจากธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2546 
 

5.2.1.2  จากการตรวจสอบขอ้มูลโดยละเอียดของฝ่ายทุนการศึกษา  ในจ านวนน้ีเป็นผู ้
จบการศึกษาก่อนหรือภายในปีการศึกษา 2543  ซ่ึงครบก าหนดช าระหน้ีแลว้ในปี พ.ศ.2546  
รวม  990  ราย หรือร้อยละ 46  นอกนั้นเป็นผูไ้ม่ส าเร็จการศึกษาหรือยงัไม่ส าเร็จการศึกษาแยก
ไดเ้ป็นผูพ้น้       สภาพนกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา รวม 659  ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  31  ซ่ึง
รวมผูข้าดการติดต่อไปโดยไม่ทราบสาเหตุรวม 252 ราย (ร้อยละ 38  ของผูพ้น้สภาพโดยไม่
ส าเร็จการศึกษา)  ผู ้พ้นสภาพเพราะผลการเรียนต ่ ากว่าเกณฑ์  262  ราย (ร้อยละ 40)  
นอกจากนั้นมีผูไ้ดล้าออก  61  ราย (ร้อยละ 9) อีก  84  ราย (ร้อยละ 13)  ตรวจไม่พบขอ้มูลใด ๆ   
ในจ านวนผูมี้รายช่ือไม่ช าระหน้ีตามรายงานยงัเป็นผูซ่ึ้งส าเร็จการศึกษาหลงัปีการศึกษา  2543  
และยงัไม่ถึงก าหนดช าระหน้ีในปี พ.ศ.2546   ทั้งส้ิน 260 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ  12  และยงั
เป็นผูก้  าลงัศึกษาอยู ่238 ราย คิดเป็นร้อยละ  11 (ตารางท่ี 5.2) 

จากข้อมูลสถิติของฝ่ายทุนการศึกษาในแต่ละปีจะมีผูกู้ ้ท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตร  ร้อยละ  35 ถึง ร้อยละ 40  จะเห็นวา่ในจ านวนผูค้รบช าระหน้ีในปี พ.ศ.2546   รวม 
2,084  รายนั้นได้รวมผูย้งัไม่ส าเร็จการศึกษา  743  ราย  หรือร้อยละ  36  หากสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลผูค้รบช าระหน้ีจริงให้ถูกตอ้ง  ก็จะลดภาระในการติดตามหน้ีไดม้าก   จะเห็น
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วา่สัดส่วนผูไ้ม่ช าระหน้ีจะลดลง  เม่ือระยะเวลาผา่นไปและผูกู้เ้หล่าน้ีส าเร็จการศึกษาและเขา้สู่
ระบบการช าระหน้ี 

จากผูไ้ม่ช าระหน้ีรวมร้อยละ  45  ของผูถู้กรายงานว่าครบช าระหน้ีในปี พ.ศ. 2546           
สัดส่วนผูไ้ม่ช าระหน้ีลดลงตามระยะเวลาเหลือร้อยละ  35 , ร้อยละ  25  ,  ร้อยละ 20  และร้อย
ละ  14  ตามล าดบั   ส าหรับผูค้รบช าระหน้ีในปีก่อนหนา้คือ พ.ศ. 2545  จนถึง  พ.ศ.2542 

 
ตารางที่ 5.2  รายงานสถานภาพของนักศึกษามธบ.ผู้ไม่เคยช าระคืนเงนิกู้กยศ. ตัง้แต่ปี พ.ศ.2542 – 2546  
  

ปีพ.ศ. 
ไม่เคย
ช าระหนี ้

**พ้นสภาพ 
(ไม่จบ) 

จบ 43 

หรือ
ก่อน 

จบ 44 – 46 
(ไม่ครบช าระ

หนี)้ 
ก าลังศึกษา 

2542 33 15 45.5% 18 54.5% 0 0.0% 0 0.0% 
2543 97 36 37.1% 53 54.6% 4 4.1% 4 4.1% 
2544 239 78 32.6% 141 59.0% 6 2.5% 14 5.9% 
2545 557 160 28.7% 300 53.9% 37 6.6% 60 10.8% 
2546 1,221 370 30.3% 478 39.1% 213 17.4% 160 13.1% 

รวม 2,147 659 30.7% 990 46.1% 260 12.1% 238 11.1% 

 ที่มา :  ข้อมลูจากฝ่ายทนุการศกึษา มธบ. มกราคม พ.ศ.2546 
             **รวมนกัศกึษาซึง่พ้นสภาพเพราะลาออก  แต้มต ่า  หรือขาดการติดตอ่ 
 

 ปัญหาสืบเน่ืองจากขอ้มูลคลาดเคล่ือนในส่วนของผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกู ้เป็น
ผลใหก้ารรายงานผูค้า้งช าระและผูไ้ม่เคยช าระคืนเงินกูค้ลาดเคล่ือนไปดว้ย   นอกจากน้ีการจดั
ชั้นหน้ีของผูกู้ใ้นปัจจุบนัไม่เป็นประโยชน์ในการตามหน้ี   ผูกู้ท่ี้คา้งช าระหน้ี 1 งวดเป็นเวลา
กวา่  8  เดือน  หรือ  241  วนัข้ึนไป  จะถูกจดัเป็นหน้ีคา้งช าระสูงสุดคือ  A8     A1  หมายถึงผู ้
ไม่คา้งช าระ  A2  หมายถึงผูค้า้งช าระ  1 – 30 วนั เป็นตน้  ถา้ผูกู้อ้ยูใ่นชั้นหน้ี  A8  กองทุนฯอาจ
ด าเนินการทวงหน้ีโดยทนายความหรือมีมาตรการอ่ืนในการติดตามหน้ีตามการพิจารณาของ
ผูจ้ดัการกองทุนฯ  จะเห็นว่าเม่ือรายช่ือผูค้รบก าหนดช าระหน้ีคลาดเคล่ือนถึงร้อยละ  36  ผูกู้ ้
เหล่าน้ีแม้ยงัไม่ครบก าหนดช าระหน้ีแต่อยู่ในข่ายเป็นผูต้้องด าเนินการทวงถามหน้ีโดย
ทนายความทั้งส้ิน    นอกจากนั้นผูกู้ส่้วนใหญ่ไม่ไดช้ าระหน้ีตรงวนัแมใ้นกลุ่มผูช้  าระคืนเงินกู้
สม ่าเสมอ  ร้อยละ  64  เคยช าระคืนเงินกู้ล่าช้าและตอ้งเสียค่าปรับมาแลว้   นอกจากน้ีถา้ผูกู้ ้
ช าระคืนเงินกูไ้ม่ครบถว้น  แมจ้ะคา้งเพียงเบ้ียปรับก็จะถูกจดัเป็นผูค้า้งช าระเงินกู ้
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เน่ืองจากระบบขอ้มูลของธนาคารกรุงไทยฯไม่สมบูรณ์ เม่ือผูกู้มี้ปัญหาตอ้งช าระ
คืนหน้ีล่าช้าทางธนาคารจะไม่สามารถให้ขอ้มูลยอดเงินท่ีตอ้งช าระทั้งหมด  และแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้โดยขอใหผู้กู้ช้  าระคืนตามสะดวก    เม่ือผูกู้ช้  าระคืนไม่ครบก็จะตอ้งเสียค่าปรับเป็น
การเพิ่มภาระให้ผูกู้ ้ และเป็นผลให้มีผูค้า้งช าระหน้ีเพิ่มข้ึนทั้งทั้งท่ีผูกู้เ้องไม่มีเจตนาท่ีจะคา้ง
ช าระหน้ี   ปัญหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบไปยงัสถาบนัการศึกษาซ่ึงถูกรายงานวา่มีจ านวนผูมี้
หน้ีคา้งช าระสูง 

5.2.1.3   ปัญหาของผูกู้ซ่ึ้งถูกทวงหน้ีในขณะยงัเป็นผูกู้ก้องทุนฯ  ในกรณีท่ีผูกู้เ้คย
กูเ้งินกองทุนฯ ในสถาบนัการศึกษาเดิมทั้งในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และระดบั ปวส.  
เม่ือเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั และไดสิ้ทธิกูย้ืมเงินกองทุนฯ  ก็ยงัอาจถูกทวงหน้ี  เน่ืองจากไม่มี
ระบบตรวจสอบขอ้มูลท่ีดีอนัจะช่วยลดภาระงานของกองทุนฯในการติดตามผูกู้ ้  และลดภาระ
ของผูกู้แ้ละสถานศึกษาในการช้ีแจงขอ้เทจ็จริง 

5.2.1.4   ข้อมูลท่ีอยู่ผูกู้ ้ในปัจจุบนัเป็นสถานท่ีติดต่อเม่ือผูกู้ ้ท  าสัญญากู้ยืม  ซ่ึง
ระยะเวลาการท าสัญญากูย้มืห่างจากเวลาท่ีมีการส่งจดหมายติดตามผูกู้อ้ยา่งนอ้ย 3 ปี  นกัศึกษา
จากต่างจงัหวดัหรือผูท่ี้อยู่ไกลสถานศึกษาจะเช่าหอพกัเพื่ออาศยัชัว่คราวระหว่างการศึกษา  
และมีการยา้ยท่ีพกัอาศยัเม่ือจบการศึกษาและไดง้านท า   นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลท่ีผิดพลาด  ไม่
ครบถว้น   ทั้งขอ้มูลท่ีอยูข่องผูกู้แ้ละผูป้กครอง  ท าใหก้ารติดตามผ  ้้กูท้  าไดย้าก 

5.2.1.5   ในการสืบคน้ขอ้มูลผูกู้จ้ากเอกสารสัญญาพบวา่   การท าเอกสารสัญญากู้
หลายฉบบัเป็นรายปี   ท าใหย้ากแก่การสืบคน้ตรวจสอบระยะเวลาการกู ้ จ  านวนเงินกู ้ รวมทั้ง
ขอ้มูลท่ีอยูข่องผูกู้แ้ละผูป้กครอง   ในกรณีท่ีไม่ไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์  
จึงยากแก่การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

5.2.1.6   ขอ้มูลผูกู้ข้องสถานศึกษาและของธนาคารกรุงไทยฯมีการจดัเก็บแยกกนั  
เป็นการท างานซ ้ าซ้อน  เม่ือตรวจสอบข้อมูลจะเห็นว่าข้อมูลทั้ งสองชุดคลาดเคล่ือนกัน
ตลอดเวลา  ท าให้ไม่ทราบว่าขอ้มูลชุดใดถูกตอ้ง   สร้างปัญหาในทางปฏิบติัเพิ่มภาระในการ
ตรวจสอบขอ้มูลและลดประสิทธิภาพในการท างาน 

นอกจากน้ีผูกู้ไ้ม่มีโอกาสตรวจสอบขอ้มูลของตนเอง  จึงเกิดกรณีท่ีผูกู้ถู้กระบุวา่มีหน้ีสิน
ท่ีตนเองไม่ไดก่้อ  และผูกู้มี้หน้ีคา้งช าระหรือเบ้ียปรับโดยผูกู้ไ้ม่ทราบ  เพราะค  ดวา่ไดติ้ดต่อ

ขอช าระหน้ีใหค้รบถว้นแลว้ 
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5.2.2  ปัญหาความพร้อมของบัณฑิตในการช าระคืนเงินกู้กยศ. 
เน่ืองจากการศึกษาน้ีครอบคลุมผูค้รบช าระหน้ีในปี พ.ศ.2542  จนถึงปี พ.ศ.2545  

ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีมีผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า  จะเห็นว่าผ  ้้กูส่้วนใหญ่ตอ้งใช้
ระยะเวลานานในการหางานภายหลงัจบการศึกษา  และมีการเปล่ียนงานในระยะแรกท าให้ไม่มี
ความมัน่คงทางการเงิน 

5.2.2.1  ผูกู้ใ้ชเ้วลาหางานคร้ังแรกโดยเฉล่ีย  11  เดือน  มีผูไ้ดง้านใน 6 เดือนแรก
หลงัจากส าเร็จการศึกษา  เพียง  1  ใน  3  หรือร้อยละ  33  อีกร้อยละ  22  ไดง้านภายใน  1  ปี  
ผูไ้ดง้านร้อยละ  80  เคยเปล่ียนงานโดยเฉล่ีย  2  คร้ัง 

5.2.2.2   ผูมี้รายไดมี้รายจ่ายโดยเฉล่ียร้อยละ  87  ของรายได ้ ผูช้  าระคืนเงินกู้มี
รายจ่ายโดยเฉล่ียร้อยละ  70  ของรายได ้  ในขณะท่ีผูค้า้งช าระมีรายจ่ายเฉล่ียร้อยละ  97  ของ
รายได ้ นอกจากน้ีผูค้า้งช าระร้อยละ  42  เป็นผูย้งัไม่มีรายไดห้รือมีรายไดต้  ่ากวา่ 4,700 บาทซ่ึง
ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีต้องช าระคืนเงินกู้อีกร้อยละ  58  ของผูค้ ้างช าระซ่ึงมีรายได้สูงกว่าเกณฑ ์ 
นอกจากมีรายจ่ายสูงดงัไดก้ล่าวแลว้ส่วนใหญ่ยงัมีหน้ีสินอ่ืนเฉล่ียรายละ  48,500  บาท 

5.2.2.3  จากการศึกษาของ  King  และ  Frishberg  (2001)  ไดพ้บว่าผูกู้เ้งินเพื่อ
ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาสามารถจดัสรรเงินได้ไม่เกินร้อยละ  8  ของ
รายได ้เพื่อใช้ในการช าระคืนหน้ี  ส าหรับผูกู้้กยศ. ซ่ึงมีรายได้ในเกณฑ์ท่ีตอ้งช าระคืนเงินกู้
ตั้งแต่ประมาณ  5,000  บาท (เกณฑ์ขั้นต ่า 4,700 บาท)  จนถึง 6,500 บาท (รายไดเ้ฉล่ีย)  ควร
จดัสรรเงินเพื่อช าระคืนหน้ีได้ไม่เกินเดือนละ 400 – 500  บาท  ตามเกณฑ์ของ King และ 
Frishberg  เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดเงินกูท่ี้ตอ้งช าระคืนไม่เกิน  350,000  บาทต่อราย   ผูกู้จ้ะมี
จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระคืนไม่เกินเดือนละ  450  บาท  จึงไม่เกินก าลงัของผูกู้ท่ี้มีรายได ้ แต่
โดยเฉล่ียผูกู้มี้ยอดเงินกูย้ืมเพียง  160,000  บาทต่อราย  และมีภาระตอ้งช าระคืนหน้ีเงินกูเ้พียง  
2,400  บาทในปีแรกหรือเดือนละ  200  บาท  คิดเป็นร้อยละ  4  ของรายไดข้ั้นต ่า   จะเห็นว่า
ตามขอ้เทจ็จริงภาระในการช าระคืนเงินกูไ้ม่ไดเ้กินก าลงัของผูมี้รายได ้

เม่ือตรวจสอบพฤติกรรมการใชจ่้ายของผูกู้ซ่ึ้งส าเร็จการศึกษาแลว้จากกรณีศึกษา  
จะเห็นวา่ผูกู้ซ่ึ้งเร่ิมท างานมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ  6,000  บาท  สร้างภาระจากการซ้ือเคร่ืองเสียง
เงินผ่อน  เดือนละประมาณ  1,200  บาท  มีภาระค่าใช้จ่ายจากโทรศพัท์มือถือเดือนละ 500 – 
600  บาท  พร้อมทั้งรับภาระใชคื้นเงินกูปี้ละ  3,000  บาท   หรือเดือนละ 250 บาท  โดยไม่ได้
เป็นปัญหามากนกัถา้มีการวางแผนการใชเ้งิน     
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เม่ือพิจารณารายจ่ายเฉล่ียของผูช้  าระคืนเงินกูเ้ท่ากบั 4,600  บาทต่อเดือน  ในขณะ
ท่ีรายไดเ้ฉล่ียเท่ากบั  6,500  บาทต่อเดือน  จะเห็นวา่สอดคลอ้งกบัรายงานซ่ึงผูช้  าระคืนเงินกูไ้ด้
ระบุไวว้่า พึ่งตนเองไดเ้ป็นส่วนมาก  และโดยเฉล่ียมีความเห็นว่าภาระในการใช้คืนเงินกูเ้ป็น
ภาระปานกลาง 

5.2.2.4   ปัญหาผูค้ ้างช าระคืนเงินกู้กยศ.  แยกได้เป็นผู ้ช าระคืนเงินกู้แต่ไม่
สม ่าเสมอ  ผูไ้ม่เคยช าระคืนเงินกู ้ และผูถู้กทวงหน้ีก่อนก าหนด  ปัญหาของผูถู้กทวงหน้ีก่อน
ก าหนดเป็นปัญหาท่ีตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

ในส่วนของผูช้  าระคืนเงินกู้แต่ไม่สม ่าเสมอนั้น  มีทั้งผูท่ี้รอจดหมายเตือนจาก
กองทุนฯ บางรายละเลยไม่ไดใ้ส่ใจในก าหนดวนัครบช าระ  และมีผูท่ี้ประสบปัญหาการเงิน
เป็นคร้ังคราว  รวมทั้ งผูเ้ปล่ียนงานและตกงาน  จะเห็นได้ว่าแม้ในกลุ่มผูช้  าระคืนเงินกู้
สม ่าเสมอ  ส่วนใหญ่เคยช าระคืนเงินกูล่้าชา้และตอ้งเสียเบ้ียปรับมาแลว้ 

ปัญหาท่ีควรตอ้งมีแนวทางแก้ไขท่ีเป็นรูปธรรมคือผูค้รบก าหนดช าระคืนเงินกู ้ 
แต่ไม่เคยไดติ้ดต่อขอผอ่นผนัหรือขอช าระคืนเงินกู ้ จากการติดตามผูกู้บ้างรายท่ีถูกทวงหน้ี  3  
งวดข้ึนไป  ยงัมีผูท่ี้ละเลยการช าระหน้ี  โดยเฉพาะผูท่ี้ช่วยเหลืออาชีพของครอบครัว  ไม่ไดมี้
รายได้ของตนเองเป็นตัวเงินท่ีแน่นอน   บางกรณีผู ้กู้เดินทางไปต่างประเทศและไม่ได้
มอบหมายใหมี้ผูติ้ดต่อกองทุนฯ 

ปัญหาผูท่ี้ละเลยการติดต่อช าระคืนหน้ียงัรวมไปถึงผูท่ี้มีรายไดถึ้งเกณฑ์ช าระคืน
เงินกู้แล้ว  แต่มีรายจ่ายท่ีต้องรับภาระสูงกว่ารายได้  ในกลุ่มน้ีมีทั้ งผู ้ท่ีต้องรับภาระของ
ผูป้กครองหรือครอบครัวซ่ึงไม่มีรายได ้ และมีผูท่ี้ครอบครัวหรือผูป้กครองตอ้งสนบัสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายให้บางส่วน  สร้างภาระและความหนักใจให้กบัผูป้กครอง  ปัญหาท่ีควรได้รับการ
แกไ้ขคือ ปัญหาของผูท่ี้ไม่มีวนิยัทางการเงิน  สร้างหน้ีสินใหม่เพิ่มเติมจากหน้ีสินเดิม 

กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่มีรายไดใ้ด ๆ เลยตอ้งอาศยัผูป้กครองซ่ึงมีฐานะขดัสนอยู่แลว้  เป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูกู้บ้างรายท่ีได้กูย้ืมเงินกยศ.  แต่ไม่มีโอกาสไดเ้รียนจนจบการศึกษาตาม
เป้าหมาย 

5.2.2.5  จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ผูช้  าระคืนเงินกูใ้นปัจจุบนัประมาณ  1 ใน 3 ได้
งานภายใน 6 เดือน หลงัจากส าเร็จการศึกษา  และประมาณ 1 ใน 3 เห็นว่าการช าระคืนเงินกู้
เป็นภาระน้อยหรือไม่ไดเ้ป็นภาระแต่อย่างใด   ผูกู้เ้หล่าน้ีบางรายไดติ้ดต่อธนาคารกรุงไทยฯ
เพื่อช าระคืนเงินกู้บางส่วนก่อนก าหนด  แต่ถูกปฏิเสธเพราะเจ้าหน้ีท่ีอ้างว่าไม่มีข้อมูลผูกู้ ้ 
ขอใหร้อจนครบระยะเวลาปลอดหน้ี  2  ปี  ผูกู้เ้หล่าน้ีควรไดรั้บการสนบัสนุนให้ช าระคืนเงินกู้
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ล่วงหนา้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ีย  ทั้งในระยะเวลาปลอดหน้ี  และตลอดระยะเวลาการ
ช าระคืนเงินกู ้ เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปีในปัจจุบนั  เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีรัฐบาล
ตอ้งสนบัสนุนดอกเบ้ียส่วนต่างจากอตัราดอกเบ้ียปกติ 

การช าระคืนเงินกู้เร็วข้ึนหมายถึงการลดดอกเบ้ียในส่วนท่ีรัฐบาลตอ้งจ่าย  เพิ่ม
โอกาสใหมี้ทุนหมุนเวยีนไปสู่ผูกู้ร้ายใหม่  เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา  ลดภาระหน้ีสิน
และสร้างความเป็นไทใหผู้ ้ ้้กูซ่ึ้งไม่ไดมี้ความจ าเป็นตอ้งอาศยัเงินกูแ้ลว้  และลดโอกาสท่ีผูกู้ ้
จะน ารายไดเ้หลือจ่ายไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  หรือสร้างภาระผูกพนัใหม่ก่อนท่ีจะช าระคืนหน้ีสิน
เดิม 

5.2.2.6  ในกรณีท่ีผูกู้ ้ช าระคืนเงินกู้ล่าช้า  กองทุนฯได้ก าหนดบทลงโทษ  โดย
ก าหนดอตัราค่าปรับร้อยละ 12  ต่อปีถา้คา้งช าระไม่เกิน  12  เดือน และอตัราค่าปรับเพิ่มเป็น
ร้อยละ  18  ต่อปี  ถา้คา้งช าระเกิน 12 เดือน  มาตรการดงักล่าวอาจจะช่วยสร้างวินยัในการใช้
คืนเงินกูใ้ห้กบัผูกู้โ้ดยรวม  แต่อาจจะสร้างภาระเพิ่มเติมให้ผูกู้ท่ี้ประสบปัญหาเฉพาะหนา้ทาง
การเงิน  และเป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุ  ควรจะได้มีการศึกษาผลได้และผลเสียให้ชัดเจน   
และมาตรการลงโทษควรจะเป็นธรรมต่อผูกู้ ้

5.2.2.7  ในระบบการด าเนินงานของกองทุนฯในปัจจุบนันั้น  บทบาทของกยศ. 
เป็นผูจ้ ัดสรรทุนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก  ในขณะท่ีธนาคารกรุงไทยฯ มี
จุดประสงค์หลักในการรักษาผลประโยชน์ของธนาคารในฐานะคู่สัญญาของกยศ.  แต่การ
ด าเนินงานของกองทุนฯในปัจจุบนัมีผลกระทบไปถึงผูกู้จ้  านวนมากซ่ึงก าลงัจดัสรรรายไดข้อง
ตนเอง  เพื่อใชคื้นหน้ีทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษาของตนเองไปอีก  15  ปีขา้งหน้าหลงัจบการศึกษา  
ผูกู้เ้หล่าน้ีบางรายถูกทวงหน้ีก่อนก าหนด    หรือถูกทวงหน้ีซ่ึงตนเองไม่ไดก่้อ  ผูกู้บ้างรายสร้าง
หน้ีสินโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ไดจ้บการศึกษา  และยงัมีกรณีท่ีผูกู้ไ้ดล้ะเลยการช าระหน้ี
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่นกนั 

แมก้องทุนฯจะไดส้ร้างประโยชน์ให้กบัผูกู้ท่ี้ประสบความส าเร็จจ านวนมาก  แต่
กองทุนฯ ก็จ  าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผูกู้ ้ท่ีประสบปัญหา   และควรได้ก าหนดให้มี
หน่วยงานเพื่อดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผูกู้ ้ซ่ึงจ  านวนมากได้สร้างปัญหาให้ตนเองด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการการเงิน  และต้องการ
ค าแนะน าช่วยเหลือ ทั้งจากผูมี้ความรู้โดยเฉพาะในการบริหารจดัการการเงินและผูมี้จิตวิทยา  
ซ่ึงท่ีระบบ “Help Desk” ในปัจจุบนัไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได ้  โดยสรุปผู้กู้จ านวนหน่ึง
ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ  เพื่อให้ตนเองเป็นส่วน
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หน่ึงของผู้พร้อมช าระคืนเงินกู้   หน่วยงานดังกล่าวควรมีจุดประสงค์หลักว่าต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูกู้เ้ป็นส าคญั 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

     จากปัญหาขา้งตน้คณะผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
      5.3.1   จดัท าฐานขอ้มูลผูกู้ย้มืเพื่อใชร่้วมกนัระหวา่ง กยศ.  ธนาคารกรุงไทยฯ  

สถาบนัการศึกษา  และผูกู้ ้  ผูกู้ค้วรมีสิทธิตรวจสอบขอ้มูลและสถานภาพของผูกู้เ้องได้
ตลอดเวลา  เพื่อลดความผดิพลาดของขอ้มูล 

5.3.2 เช่ือมโยงฐานขอ้มูลผูกู้ย้มืกบัฐานขอ้มูลบตัรประชาชน  ฐานขอ้มูลของ
ส านกังานประกนัสังคมและกรมสรรพากร  เพื่อประโยชน์ในการใชข้อ้มูลร่วมกนัตามความ

จ าเป็น 
5.3.3 จดัตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูกู้แ้ละจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมี

ความรู้ทางดา้นการเงินและทางดา้นจิตวทิยา  ซ่ึงพร้อมท่ีจะใหค้  าแนะน าปรึกษา (Counseling)  
ทั้งในการตดัสินใจกูย้มื  วธีิการบริหารจดัการการเงิน  ช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหน้ีถา้
จ าเป็น  ให้ค  าแนะน าผูมี้ปัญหาในดา้นการศึกษา  ตลอดจนปัญหาครอบครัว  เพื่อใหผู้กู้มี้
โอกาสส าเร็จการศึกษา  และมีงานท าท่ีมัน่คงพร้อมรับภาระหน้ีท่ีตนไดก่้อข้ึน  ในการน้ีอาจจะ

ร่วมมือกบัสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมโดยใหมี้เครือข่ายทัว่ประเทศ 
5.3.4 สนบัสนุนใหส้ถาบนัการเงินมากกวา่  1  แห่ง ไดมี้โอกาสแข่งขนักนั

เพื่อเสนอบริการใหม่ ๆ อนัเป็นการจูงใจใหผู้กู้ช้  าระคืนหน้ี  และขณะเดียวกนัสร้างวนิยัทาง
การเงินใหก้บัผูกู้ ้   เพื่อลดปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงานในลกัษณะบริหารระเบียบ และ

ละเลยการประสานประโยชน์ 
5.3.5 ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์สถิติการใหกู้ย้มืและการช าระคืนหน้ีราย

สถาบนั  เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในการแกปั้ญหาใหต้รงตามเป้าหมาย  เช่น  สถานศึกษาท่ีผูเ้รียน
ยากจนมากอาจจ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนุนทุนการศึกษาใหเ้ปล่าเพิ่มเติมจากทุนกูย้มื  หรือใน
กรณีท่ีผูรั้บทุนไม่พร้อมจะรับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาควรไดมี้การแนะน าใหเ้ลือกเขา้

ฝึกอบรมวชิาชีพท่ีเหมาะสม  รวมทั้งอาจจะใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบส าหรับผูกู้ใ้หม่ในการเลือก
สถานศึกษา  และเลือกอาชีพท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคต 
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นอกจากน้ียงัอาจใชเ้ป็นขอ้มูลในการสร้างระบบจูงใจ  ( I n c e n t i v e)  เพื่อให้
สถานศึกษาสร้างมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัสรรเงินกูย้มืใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ

กองทุนฯ 
5.3.6 ด าเนินการใหมี้มาตรการสนบัสนุนผูพ้ร้อมช าระคืนเงินกูใ้หไ้ดช้ าระคืน

เงินกูก่้อนก าหนด  เช่น ใหผู้กู้ช้  าระคืนเงินกูไ้ดต้ามความสมคัรใจในระยะเวลาปลอดหน้ีโดยไม่
ตอ้งเสียดอกเบ้ีย  รวมทั้งลดดอกเบ้ียส าหรับค่างวดท่ีช าระคืนก่อนก าหนดตลอดระยะเวลาการ
ช าระคืนหน้ี   โดยความร่วมมือของเจา้หนา้ท่ีธนาคาร    ค่าตอบแทนของธนาคารควรขึน้กบั
จ านวนเงินทีผู้่กู้เข้ามาช าระคืนหนีก่้อนก าหนดและเข้ามาช าระคืนหนีต้ามก าหนดโดยไม่ต้อง
เสียค่าปรับ  ในกรณทีีม่ีผู้ช าระคืนเงินกู้ล่าช้าและมีค่าปรับมากโดยไม่มีเหตุสมควร  ควรลด
ค่าตอบแทนธนาคาร   และควรไดมี้การจดัอบรมเจา้หนา้ท่ีในสถานศึกษาใหมี้การดูแลนกัศึกษา
ผูกู้ใ้หเ้ขา้ใจเร่ืองวินยัการเงินตั้งแต่ขณะท่ียงัศึกษาอยู ่   การอบรมผูกู้ใ้หมี้วนิยัทางการเงินจะเป็น
การสร้างอนาคตใหก้บัผูกู้ ้   สร้างความย ัง่ยนืใหก้บักองทุนฯ  และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บั
เศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต  มาตรการดงักล่าวจึงเป็นมาตรการท่ีส าคญัยิง่

จ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
5.3.7 จดัใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่มีผลประโยชน์ไดเ้สียเป็นผูด้  าเนินการ

วเิคราะห์ขอ้มูลผูกู้ ้   จดัประเภทผูกู้ย้มื   ความสามารถใชคื้นเงินกูย้มื  รายไดข้องผูกู้เ้ม่ือจบ
การศึกษาแลว้  และอตัราการใชคื้นเงินกูท่ี้เหมาะสม  เพื่อใหมี้การจดัสรรเงินกูย้มืใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   เงินกูท่ี้ไดรั้บคืนมาสามารถน าไปใหผู้กู้ร้ายใหม่  เป็นการสร้างโอกาสให้

ผูเ้รียนรายอ่ืนต่อไป 
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