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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่  โดยศึกษาจากประชากร คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน โดยมีผู้รับผิดชอบงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 คน ในปีการศึกษา 2554   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ถาม
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีและร้อยละ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  ในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้
ให้ข้อมูลว่า   โรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน เพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน  พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนใหม่ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ได้
ประกาศวิธีการขอกู้  ระเบียบการขอกู้  คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ตามบอร์ดปิดประกาศในสถานศึกษา รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ ในวันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ หรือ วันประชุมผู้ปกครอง  โรงเรียนได้คัดเลือกคณะกรรมการ
กองทุน ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกรายชื่อผู้ขอกู้ที่จะให้กู้ยืมกองทุนโดยให้ผู้กู้ที่ฐานนะยากจนและเรียนดี   ได้สิทธิ์กู้ยืม
ก่อน  พร้อมกับเรียกนักเรียน นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ โดยมีหลักฐานประกอบทีละคน เพ่ือด าเนินการพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง โรงเรียนได้บันทึกวงเงินในระบบทันทีที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  โดยแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาท าสัญญา
เงินกู้ พร้อมก าหนด วันส่งสัญญา  มีการตรวจสอบสัญญาพร้อมหลักฐาน ก่อนให้ผู้ปกครองลงนามค้ าประกัน และแจ้ง
ผู้กู้แก้ไขสัญญาทันทีที่เกิดข้อผิดพลาด โรงเรียนได้มีการส ารวจข้อมูลผู้กู้ จากงานทะเบียน  พร้อมกับให้นักศึกษาที่
ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาต่อไปมาแจ้งความประสงค์ท่ีฝ่ายกองทุน มีการติดตามผลการเรียนของผู้กู้   
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ความประพฤติและพฤติกรรมของผู้กู้  โรงเรียนให้สิทธิ์นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืมเงินแต่ไม่ได้รับการ
พิจารณาให้กู้ในปีปัจจุบันให้เป็นผู้กู้รายใหม่ของปีการศึกษาต่อไป โดยมีปัญหาที่พบคือ  การจัดเตรียมเอกสารในการขอ 
กู้ มีมากขั้นตอน ท าให้นักเรียน นักศึกษา ด าเนินการในการขอกู้ไม่ทันตามก าหนด โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินน้อยไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับ จ านวนนักเรียน นักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะว่า  โรงเรียนควรลดขั้นตอนและการจัดเตรียม
เอกสารให้น้อยลงกว่าเดิมและควรเพ่ิมโควตาจัดสรรจ านวนเงินกู้ให้มากขึ้น  เพียงพอส าหรับนักเรียน นักศึกษา ต่อ
สถานศึกษา  
 
ค าส าคัญ  
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   เชียงใหม่ 
 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study Student Loan Operation Private Vocational 
Schools, Muang Chiang Mai District.  The populations of this research were 21 college officers from 
8 private colleges in Chiang Mai province who were responsible for Student Loan Fund during 2011 
academic year.  A questionnaire was used as a data collecting instrument.  Data was analyzed 
through applications of frequency and percentage. 
 The study were found that performance of Student Loan Fund, the most of respondents 
showing that the college was established committee to perform follow the rule of the fund.  They 
publicized Student Loan Fund for student and announce the method of how to loan the fund, 
rules, and the property of student.  The information was put on board of the college and on the 
first orientation or the parent meeting day.  The college was selected the fund committee to 
screen the list of student who want to loan a money.  The poor and having good performance will 
be the first person who gets opportunity to loan the money.  Student was interviewed and 
checked a resume for processing a student loan.  The college will contract and the date to send a 
contract.  Committee was checked the resume and quarantined the contract by their parent and 
informed loaner immediately when the contract was fault.  The college was survey the data of 
loaner from the register.   
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 The students who want to make another contract for the next year can inform to the fund 

committee.  They followed a school-record and behavior of the loaner.   
The college will give a chance for student who had an approval, but do not get a contract on the 
next year.  The problems were found that student cannot arrange resume in time because there  
are too many procedure to do. The college was insufficient fund to manage the Student Loan 
Fund.  The suggestion was to reduce procedure, resume, and add on more quotas to suffice for 
student.  
 
Keywords 
 Student Loan Operation, Private Vocational Schools,  Chiang Mai 
 
บทน า 
 ความส าคัญของสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยพบว่าประเทศไทยประสบ
ปัญหาการขาดแคลนนักศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ เป็นอย่างมากซึ่งส่งผล
ท าให้ประเทศไทยต้องเป็นผู้ล้าหลังในการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะระดับสูงแล้ว จากการส ารวจความต้องการ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ยังพบว่าภาคอุตสาหกรรมไทยยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับกลาง 
โดยเฉพาะกลุ่มช่างเทคนิคท่ีท างานในโรงงาน ทั้งนี้การขาดแคลนแรงงานฝีมือในระดับกลางดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาล
ปัจจุบันได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา   นักศึกษาในระดับอาชีวะก าลังป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานทางด้านช่างอุตสาหกรรม  และช่างเทคนิค ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนของ
สถาบันอาชีวะที่เน้นเปิดสอนในสาขาช่างอุตสาหกรรมและช่างเทคนิคที่ขาดแคลนนี้จึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องค านึงถึง 
 ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้พบปัญหาของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ได้ประสบปัญหาในการจัดสรรเงินกู้ยืมที่
ไม่เพียงพอต่อการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กระบวนการจัดการล่าช้า ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาจึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานกองทุนฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา 
โดยการน าระบบ e-Studentloan มาใช้ในการกู้ยืมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
กระบวนการกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ได้รับเงินกู้ยืมรวดเร็วขึ้น  
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 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนฯ เป็นกลไกในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน กองทุนฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาให้เลือกเรียนสายอาชีพและสาขา
วิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลน ตัวอย่างสายอาชีพที่ขาดแคลน ได้แก่ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างยานยนต์ ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างกลโรงงาน บัญชีพาณิชยกรรม เป็นต้น นโยบายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กอง 
ทุนฯ ได้น าผลประเมินคุณภาพการศึกษามาเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีค่าน้ าหนักสูงในการจัดสรรจ านวนผู้กู้ยืมรายใหม่ให้กับ
สถานศึกษาเนื่องจากกองทุนฯ เล็งเห็นว่าสถานศึกษาจะต้องปรับปรุงด้านคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นเพ่ือผลิต  
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเปิดการเรียนการสอนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศมิใช่เป็นการเปิดสอนโดยเน้นการ
เพ่ิมจ านวนรับนักศึกษาโดยหวังว่าจะได้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มากขึ้นตามจ านวนนักศึกษาที ่ร ับอย่างเดียว 
นอกจากนั้น นักเรียนนักศึกษาต้องมีการวางแผนการศึกษาโดยเลือกเรียนในสาขาสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเลือกเรียนในสถาบัน การศึกษาที่มีคุณภาพเพราะจะมีโอกาสหางานท าได้ง่ายกว่า ท าให้มีรายได้ที่จะ
ส่งเงินคืนกองทุนฯเพ่ือหมุนเวียนน ามาให้รุ่นน้องได้กู้ยืมต่อไป 
 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เป็นองค์กรที่มุ ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  การจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาควิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ   
 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา การด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่เพ่ือที่จะทราบถึงการด าเนินงานกองทุนฯ ความต้องการใน
การกู้ยืมเงินกองทุนฯ และปัญหาอุปสรรค์ในการด าเนินงานกองทุนฯ ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่
ว่าเป็นอย่างไร และน าผลการศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง
เชียงใหม ่
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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วิธีวิจัย   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ศึกษาเอกสารและงานวิจัย และก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 21 คน  ดังนี้ (1) โรงเรียน 
พณิชยการเชียงใหม่ (2) โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี (3) โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ (4) โรงเรียนโปลิเทคนิค 
ลานนาเชียงใหม่ (5) โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย (6) โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่ (7) โรงเรียนจันทร์รวีอาชีวศึกษา 
และ (8) โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่             

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1   เป็นแบบส ารวจ
ชนิดเลือกตอบ เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่  และตอนที่ 2  เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  

  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
     ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 21 คน   

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ ดังนี้ 

  1.  การด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านวิธีการขอกู้  โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน เพ่ือการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน  
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนใหม่ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส.  เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ประกาศวิธีการขอกู้ ระเบียบการขอกู้  ตามบอร์ดปิดประกาศในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานกองทุน
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินกองทุน ในวันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ หรือ วันประชุมผู้ปกครอง  มีอาจารย์ที่ 
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2. ปรึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในความดูแลทราบถึงวิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุน  ประกาศคุณสมบัติผู้มี 

สิทธิ์ขอกู้ยืมเงินกองทุน ที่งานกองทุนเงินกู้ หรืองานแนะแนว  มีผู้รับผิดชอบงานกองทุน  มีการแจกแบบค าขอกู้ยืม
กองทุนให้นักเรียน นักศึกษา  ให้นักเรียน นักศึกษาขอแบบค าขอกู้ จาก  ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ใน
สถานศึกษา  ร้อยละ 100.00  ไม่มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในสถานศึกษา ในช่วงเวลาพัก ของนักเรียน 
นักศึกษา ร้อยละ 28.57 

 3. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีการปฏิบัติมากที่สุดตามล าดับดังนี้   การพิจารณาคัดเลือกของ
คณะกรรมการกองทุน จะให้ผู้กู้ที่ฐานนะยากจนและเรียนดีได้สิทธิ์กู้ยืมก่อน  คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติงานโดยยึด
ตามระเบียบของกองทุนในการจัดสรรวงเงินให้กู้ยืม ร้อยละ 100.00  รองลงมา คือ การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้กู้ยืมเงิน คณะกรรมการกองทุนร่วมกันพิจารณา คัดเลือกรายชื่อผู้
ขอกู้ที่จะให้กู้ยืมกองทุน ร้อยละ 95.24 และ มีคณะกรรมการเรียกนักเรียน นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์  พร้อมมีหลักฐาน
ประกอบทีละคน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ  อาจารย์แผนกวิชา เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นพร้อมเรียงล าดับส่งให้
คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ร้อยละ 85.71   ไม่ได้มีการให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมการ
พิจารณาและคัดเลือกผู้กู้ ว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 47.62 
 4.  ด้านการจัดท าสัญญา  ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนที่ ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ของสถานศึกษา หรือ ฝ่ายที่รับผิดชอบ   ให้ผู้รับผิดชอบงานกองทุน บันทึกวงเงินในระบบ ทันทีที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาท าสัญญาเงินกู้ พร้อมก าหนดวันส่งสัญญา  ตรวจสอบสัญญาพร้อมหลักฐาน 
ก่อนให้ผู้ปกครองลงนามค้ าประกัน  การจัดท าสัญญาของผู้กู้  หากตรวจพบหลักฐานประกอบสัญญา แล้วพบ
ข้อผิดพลาด ผู้รับผิดชอบงานกองทุนจะจะแจ้งให้นักเรียน นักศึกษา แก้ไขทันที  ให้ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงินกู้ และ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการในระบบ e-Studentloan   ทันตามเวลาที่ กยศ.ก าหนด  น าส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน
ให้แก่ธนาคารกรุงไทย ส านักงานใหญ่ เป็นไปตามก าหนด  ร้อยละ 100.00 ไม่ได้มีการประชุมชี้แจงต่อนักเรียน 
นักศึกษา  พร้อมกับผู้ปกครองถึงวิธีการท าสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน  ร้อยละ 4.76  
    5.  ด้านการติดตามผลและการรายงานผล พบว่า  การส ารวจข้อมูลผู้กู้ จากงานทะเบียน ที่พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน นักศึกษา พร้อมรายงานผล  ปิดประกาศให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษา
ต่อไป มาแจ้งความประสงค์ ที่ ฝ่ายกองทุน  ติดตามผลการเรียนของผู้กู้  ติดตามความประพฤติและพฤติกรรมของผู้กู้  
ร้อยละ 100.00  รองลงมาคือ รายงานการพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ต่อ กยศ. ทันที เมื่อทราบว่าผู้กู้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน นักศึกษา  ส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน  ที่จะเข้าเรียนใหม่ในปี
การศึกษาถัดไป  ให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุน หลังจากการส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 95.24  และ น า
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติการกู้ยืมเงินแต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ในปีปัจจุบัน  ให้เป็นผู้กู้รายใหม่ของ 
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ปีการศึกษาต่อไป ร้อยละ  85.71  ไม่ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ส ารวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษา  ที่จะขอกู้เงินกองทุนต่อ 
ในปีการศึกษาต่อไป ร้อยละ  28.57   
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการวิจัยครั้งนี้  การด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
                 1.1   ในด้านวิธีการขอกู้ ควรมีการประชุมกับผู้กู้ในการจัดเตรียมเอกสารการขอกู้ยืมเงินก่อนที่จะท าการ
ยื่นกู้  รวมถึงการตรวจเอกสารทุกฉบับให้ครบตามท่ี กยศ.ก าหนด และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอกู้ในระบบ e-
Studentloan  แจ้งก าหนดวันที่หมดเขตการยื่นกู้ในระบบ Internet พร้อมทั้งตรวจสอบสถานะการยื่นกู้ของนักศึกษา 
                1.2  ด้านการบริหารงบประมาณ ในด้านวงเงินจัดสรรอาจพบปัญหาในทุกโรงเรียน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ
ให้ทาง กยศ.พิจารณาต่อไป ส่วนการที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพิจารณาบริหารงบประมาณการกู้เงินนั้น  ในทาง
หนึ่งผู้ วิจัยอาจจะเสนอให้ผู้ปกครองมาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่ งมีผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน มามีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ  เนื่องด้วยทางระเบียบของ กยศ.ได้ก าหนดไว้ แต่
หลายโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการ จึงไม่สอดคล้องกับระเบียบของ กยศ. สาเหตุที่ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมเพราะเหตุใดนั้น 
จึงท าให้ผู้วิจัยท่านอื่นสามารถน ามาเป็นหัวข้อหรือประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป 
               1.3  ในด้านการจัดท าสัญญา  ผู้วิจัยเห็นว่า  โรงเรียนควรสร้างระบบการติดตามและตรวจสอบสัญญา
เงินกู้อย่างชัดเจน  ก่อนส่งสัญญาไปยังธนาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานในการจัดท าสัญญาให้ครบและถูกต้อง 
              1.4  ในด้านการติดตามผลและการรายงานผล ผู้ด าเนินงานกองทุนควรติดตามผู้กู้ทุกด้าน ทั้งด้านผลการ
เรียน การมาเรียน รวมถึงการปลูกจิตส านึกให้ผู้กู้ตระหนักถึงหน้าที่ในการช าระหนี้ โดยการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
รับผิดชอบการช าระหนี้ให้ตรงเวลาตามท่ี กยศ.ได้ก าหนด 
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