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หนี ้“กยศ.” ไม่ม ีไม่หนี ไม่จ่าย ?  
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง หนี้ “กยศ.” ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ? ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 2 – 3 สิงหำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ16 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,269 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกับกำรจดักำรของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำกรณี      
ไม่ยอมช ำระหน้ี กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล”   
ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรับผิดชอบของผูค้  ้ ำประกัน ในกรณีท่ีมีผูกู้ ้ยืมเงิน “กยศ.” ไม่ช ำระหน้ี พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่     
ร้อยละ 54.06 ระบุวำ่ ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ ผูค้  ้ำยนิยอมตำมสญัญำท่ีก ำหนดไวค้วรเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด จึงตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั 
รองลงมำ ร้อยละ 43.58 ระบุวำ่ ไม่ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ ผูค้  ้ำไม่ไดรั้บประโยชน์จำกกำรกูเ้ลยและมีส่วนเก่ียวขอ้งแค่บำงส่วนเท่ำนั้น ผูกู้ย้ืม
จึงควรรับผิดชอบทั้งหมด และร้อยละ 2.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

ดำ้นควำมคิดเห็นเก่ียวกบับทลงโทษของผูกู้ย้มืเงิน “กยศ.” ท่ีไม่ช ำระหน้ี พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.57 ระบุวำ่ หกัหน้ีจำก
บญัชีเงินเดือนโดยอตัโนมติั รองลงมำ ร้อยละ 31.84 ระบุวำ่ หักเงินเดือนผ่ำนองคก์รนำยจำ้ง ร้อยละ 17.26 ระบุวำ่ จบั/ปรับ และด ำเนินคดีตำม
กฎหมำยขั้นสูงสุด ร้อยละ 14.42 ระบุวำ่ แบลค็ลิสตธุ์รกรรมทำงกำรเงิน ร้อยละ 9.30 ระบุวำ่ ยดึทรัพยสิ์น และร้อยละ 2.13 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ส ำหรับควำมเช่ือมัน่ต่อ “กยศ.” วำ่จะสำมำรถติดตำมกำรช ำระหน้ีกบัผูกู้ย้มืไดเ้งินส ำเร็จหรือไม่ พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 8.59 ระบุวำ่ 
เช่ือมัน่มำกท่ีสุด ร้อยละ 55.40 ระบุว่ำ เช่ือมัน่มำก ร้อยละ 27.19 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ ร้อยละ 5.20 ระบุว่ำ ไม่เช่ือมัน่เลย และร้อยละ 3.62      
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มำก – มำกท่ีสุด ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ มำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรติดตำมทวงหน้ีของ กยศ. มีหลำกหลำย
ช่องทำง และมีประสิทธิภำพในกำรน ำมำใชใ้นกำรท ำงำน ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ – ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย ให้เหตุผลวำ่ กยศ.ไม่มี
มำตรกำรท่ีดีพอในกำรติดตำมกำรช ำระหน้ีและหลกัเกณฑใ์นกำรด ำเนินกำรต่ำงๆยงัไม่ครอบคลุม ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย
ในเร่ืองน้ียงัไม่เด็ดขำดพอ   

เม่ือถำมถึงประสิทธิภำพของระบบกำรติดตำมกำรช ำระหน้ี “กยศ.” ในปัจจุบนั พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 5.28 ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพ
มากที่สุด ร้อยละ 41.37 ระบุว่ำ มีประสิทธิภำพมาก ร้อยละ 37.98 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 9.46 ระบุว่ำ ไม่มีประสิทธิภำพเลย   
และร้อยละ 5.91 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีประสิทธิภำพมำก – มำกท่ีสุด ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ มีระบบกำรติดตำมกำรช ำระหน้ีท่ีเขม้งวดและ
เด็ดขำดพอสมควร ส่วนผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ – ไม่มีประสิทธิภำพเลย ใหเ้หตุผลวำ่ มีมำตรกำรจดักำรท่ีไม่เด็ดขำด และไม่ต่อเน่ือง
ในกำรติดตำมกำรช ำระหน้ี   

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงขอ้เสนอแนะเก่ียวกับระบบกำรให้กู้ยืมและกำรติดตำมกำรช ำระหน้ีของ “กยศ.” พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่      
ร้อยละ 40.03 ระบุวำ่ คดักรอง ผูกู้ย้มือยำ่งละเอียดก่อนให้กูย้มืเงินวำ่ตอ้งมีฐำนะยำกจนจริง รองลงมำ ร้อยละ 37.59 ระบุวำ่ ก ำหนดผูค้  ้ ำประกนั
ให้เป็นบิดำ มำรดำ หรือ ญำติของผูกู้ย้ืมเงิน ร้อยละ 30.34 ระบุวำ่ ติดตำม/ตรวจสอบสถำนะประวติัผูกู้เ้งิน “กยศ.” ตลอดเวลำ ร้อยละ 13.00  
ระบุว่ำ ออกกฎหมำย/บทลงโทษขั้นรุนแรง กับผูค้ ้ำงช ำระหน้ี “กยศ.” ร้อยละ 11.82 ระบุว่ำ ควบคุมจ ำนวนเงินกู้กับผูกู้ ้ยืมเงิน “กยศ.”             
ร้อยละ 11.35 ระบุว่ำ ยกเลิกกำรให้มีผูค้  ้ ำประกันกำรกู้ยืมเงิน “กยศ.” ท่ีมิใช่บุคคลในครอบครัว หรือ ญำติ ร้อยละ 0.55 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่           
ใชห้ลกัทรัพยใ์นกำรค ้ ำประกนั ลดอตัรำดอกเบ้ียลงอีก มีงำนรองรับกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่มีเงินช ำระหน้ี หรือยำกจนจริง ๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุว่ำ       
ควรยกเลิกกำรใหกู้เ้งิน กยศ. ไปเลย และร้อยละ 5.99 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 9.14 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 27.50 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 16.94 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 31.68 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.74 มีภูมิล ำเนำ          
อยู่ภำคใต้ ตัวอย่ำง ร้อยละ 51.38 เป็นเพศชำย และร้อยละ 48.62 เป็นเพศหญิง ตัวอย่ำง ร้อยละ 5.67 มีอำยุ 16 – 25 ปี ร้อยละ 15.53 มีอำย ุ         
26 – 35 ปี ร้อยละ 22.30 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 35.46 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 20.17 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 0.87 ไม่ระบุอำย ุตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 91.73 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 4.18 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.94 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ    
และร้อยละ 3.15 ไม่ระบุศำสนำ  

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 22.70 สถำนภำพโสด ร้อยละ 70.05 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.02 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.23 ไม่ระบุ

สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง ร้อยละ 27.27 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 27.42 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
7.64 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.21 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.91 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 3.55 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่ง ร้อยละ 13.16 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.42 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.99 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.32 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.37 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/      
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 15.83 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.21 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.70 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่ง
ร้อยละ 12.84 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.38 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท  ร้อยละ 23.72 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท    
ร้อยละ 12.77 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.38 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.14 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 12.77 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า ผู้ค า้ประกนัต้องรับผดิชอบหรือไม่ ในกรณีทีม่ผู้ีกู้ยืมเงนิ “กยศ.” ไม่ช าระหนี ้

ความรับผดิชอบของผู้ค า้ประกนั ในกรณีทีม่ผู้ีกู้ยืมเงนิ “กยศ.” ไม่ช าระหนี ้ ร้อยละ 
ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ ผูค้  ้ำยนิยอมตำมสญัญำท่ีก ำหนดไวค้วรเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

จึงตอ้งรับผดิชอบร่วมกนั 
54.06 

ไม่ควรต้องรับผดิชอบ เพรำะ ผูค้  ้ำไม่ไดรั้บประโยชนจ์ำกกำรกูเ้ลยและมีส่วนเก่ียวขอ้งแคบ่ำงส่วนเท่ำนั้น 
ผูกู้ย้มืจึงควรรับผดิชอบทั้งหมด 

43.58 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.36 
รวม 100.00 

 
2. ท่านคดิว่า ผู้กู้ยืมเงนิ “กยศ.” ทีไ่ม่ช าระหนีค้วรมบีทลงโทษอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

บทลงโทษของผู้กู้ยืมเงนิ “กยศ.” ทีไ่ม่ช าระหนี ้ ร้อยละ 
หกัหน้ีจำกบญัชีเงินเดือนโดยอตัโนมติั 62.57 
หกัเงินเดือนผำ่นองคก์รนำยจำ้ง 31.84 
จบั/ปรับ และด ำเนินคดีตำมกฎหมำยขั้นสูงสุด 17.26 
แบลค็ลิสตธุ์รกรรมทำงกำรเงิน 14.42 
ยดึทรัพยสิ์น 9.30 
ไม่ระบุ /ไม่แน่ใจ 2.13 

 
3. ท่านมคีวามเช่ือมัน่หรือไม่ว่าทาง “กยศ.” จะสามารถตดิตามการช าระหนีก้บัผู้กู้ยืมได้เงนิส าเร็จ 

ความเช่ือมัน่ต่อ “กยศ.” ว่าจะสามารถตดิตามการช าระหนีก้บัผู้กู้ยืมได้เงนิส าเร็จ ร้อยละ 
มีควำมเช่ือมัน่มำกท่ีสุด 8.59 
มีควำมเช่ือมัน่มำก 55.40 
ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ 27.19 
ไม่มีควำมเช่ือมัน่เลย 5.20 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.62 

รวม 100.00 
 

4. ท่านคดิว่าปัจจุบัน ระบบการตดิตามการช าระหนี ้“กยศ.” มปีระสิทธิภาพมากน้อยเพยีงใด 
ประสิทธิภาพของระบบการตดิตามการช าระหนี ้“กยศ.” ในปัจจุบัน ร้อยละ 

มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 5.28 
มีประสิทธิภำพมำก 41.37 
ไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ 37.98 
ไม่มีประสิทธิภำพเลย 9.46 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 5.91 

รวม 100.00 
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5. ท่านมข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัระบบการให้กู้ยืมและการตดิตามการช าระหนีข้อง “กยศ.” อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัระบบการให้กู้ยืมและการตดิตามการช าระหนีข้อง “กยศ.” ร้อยละ 
คดักรองผูกู้ย้มือยำ่งละเอียดก่อนใหกู้ย้มืเงินวำ่ตอ้งมีฐำนะยำกจนจริง 40.03 
ก ำหนดผูค้  ้ำประกนัใหเ้ป็นบิดำ มำรดำ หรือ ญำติของผูกู้ย้มืเงิน 37.59 
ติดตำม/ตรวจสอบสถำนะประวติัผูกู้เ้งิน “กยศ.” ตลอดเวลำ 30.34 
ออกกฎหมำย/บทลงโทษขั้นรุนแรง กบัผูค้ำ้งช ำระหน้ี “กยศ.” 13.00 
ควบคุมจ ำนวนเงินกูก้บัผูกู้ย้มืเงิน “กยศ.” 11.82 
ยกเลิกกำรใหมี้ผูค้  ้ำประกนักำรกูย้มืเงิน “กยศ.” ท่ีมิใช่บุคคลในครอบครัว หรือ ญำติ 11.35 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ใชห้ลกัทรัพยใ์นกำรค ้ำประกนั ลดอตัรำดอกเบ้ียลงอีก มีงำนรองรับกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่มีเงินช ำระหน้ี 

หรือยำกจนจริงๆ ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ควรยกเลิกกำรใหกู้เ้งิน กยศ. ไปเลย 
0.55 

ไม่ระบุ /ไม่แน่ใจ 5.99 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  116 9.14 
ปริมณฑลและภำคกลำง  349 27.50 
ภำคเหนือ 215 16.94 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 402 31.68 
ภำคใต ้ 187 14.74 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 652 51.38 
หญิง 617 48.62 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
16 – 25 ปี 72 5.67 
26 – 35 ปี  197 15.53 
36 – 45  ปี 283 22.30 
46 – 59  ปี 450 35.46 
60 ปีข้ึนไป 256 20.17 
ไม่ระบุ 11 0.87 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,164 91.73 
อิสลำม 53 4.18 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.94 
ไม่ระบุ 40 3.15 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 288 22.70 
สมรส 889 70.05 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

51 4.02 
ไม่ระบุ 41 3.23 

รวม 1,269 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 346 27.27 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 348 27.42 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 97 7.64 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 358 28.21 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 75 5.91 
ไม่ระบุ 45 3.55 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 167 13.16 
พนกังำนเอกชน 183 14.42 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 21.99 
เกษตรกร/ประมง 169 13.32 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 195 15.37 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 201 15.83 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 28 2.21 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 47 3.70 

รวม 1,269 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 163 12.84 
ไม่เกิน 10,000 284 22.38 
10,001 – 20,000 301 23.72 
20,001 – 30,000 162 12.77 
30,001 –  40,000 81 6.38 
40,001 ข้ึนไป 116 9.14 
ไม่ระบุ 162 12.77 

รวม 1,269 100.00 
 


