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การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ปัจจยัภายนอก ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ช้บริการ เคร่ืองมือท่ีใช้คือ

แบบสัมภาษณ์ (Interviews schedule) โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กบัเจา้พนกังานของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนทั้งส้ิน 22 คน  

ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นพนกังานธุรกิจสาขาอาวโุส-สินเช่ือ จาํนวน 9 คน โดย

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงาน 10 ปี และ 15 ปี จาํนวนเท่ากนัคือ 5 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ สรุปไดว้า่ 1. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ง 3 

ปัจจยั ไดแ้ก่ 1.1 ปัจจยัภายนอก คือ สถานการณ์ COVID-19 เศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงของจงัหวดั

เชียงใหม่ ภาวะดิสรัปชนั (Disruption) และปัญหาทางการเมือง 1.2 ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร คือ จาํนวนสาขา

ท่ีมีนอ้ย พนกังานท่ีอาจทุจริต และการติดต่อส่ือสารการติดตามหน้ี 1.3 ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการ คือ ผูกู้ใ้ช้

จ่ายฟุ่มเฟือย ลูกหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมชาํระหน้ี การท่ีลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์การยา้ยถ่ินท่ี

อยู ่การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึงในดา้นรายได ้และลูกหน้ีจงใจขอสินเช่ือพร้อม

กนั 2. ความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) มีความเส่ียงทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 2.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ 2.2 ความ

เส่ียงดา้นเครดิต 2.3 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานของธนาคาร 3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

ไดแ้ก่ 3.1 แนวทางระยะสั้น คือ มีมาตราการณ์ช่วยเหลือผูกู้ ้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 มี

การจดัตั้งฝ่ายงานบริหารหน้ีให้ครบทุกสาขา จดัการอบรมพนักงานทุกสาขาให้มีความรู้ในมาตราการท่ี

ออกมาช่วยเหลือผูกู้ ้ 3.2 แนวทางระยะยาว คือ มีนโยบายช่วยในการแก้ไขปัญหาการเกิดหน้ีเสีย ตั้ ง

หน่วยงานสินเช่ือในทุกสาขา ตั้งหน่วยงานในการตรวจสอบการทุจริต เพิ่มจาํนวนสาขาหรือฝ่ายงานบริหาร

หน้ีเพื่อใหบ้ริการแก่ผูกู้ไ้ดท้ ัว่ถึง 

  

คําสําคัญ: ปัญหาหน้ีเสีย (NPL), ธนาคารอาคารสงเคราะห์, จงัหวดัเชียงใหม่ 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to study the causes of non-performing loan debts (NPL) of the 

Government Housing Bank in Chiang Mai Province. And study methods for solving non-performing loan 

(NPL) problems of the Government Housing Bank in Chiang Mai Province. This research is a qualitative 

research. By studying the factors that cause non-performing loan (NPL) consists of External factors, Bank-

related factors, and User-generated factors. The tool used was Interview form. Using in-depth interviews 

with the official of the Government Housing Bank in Chiang Mai Province 22 persons. 

The results of the research showed that most of the interviewees were senior credit-business 

employees 9 persons, of them with the majority having 10 years and 15 years of work experience 5 persons, 

of them had the same amount of work experience. Data analysis from the interview showed that 1. Factors 

that caused non-performing loan (NPL) of the Government Housing Bank Chiang Mai Province, the 3 

factors are: 1.1 External factors are the situation of COVID-19, the slowing down in tourism economics of 

Chiang Mai, disruption and political problems. 1.2 Factors caused by the Bank itself are the are few is 

branches of bank, potentially corrupt employees, and communication of debt collection. 1.3 Factors caused 

by the service user is the borrower's extravagant spending, debtors with recalcitrant intent, refusing to pay 

debts, the debtor misused the loan, migration, changing jobs, been dismissal, unexpected risk in Income, 

and the debtor intentionally asks for a loan at the same time. 2. The risk of non-performing loan problem 

(NPL) has three aspects: 2.1 Strategy risk 2.2 Credit risk 2.3 Operational risk of the Bank 3. Guidelines for 

solving non-performing loan debt problems (NPL) include 3.1 Short-term approach is to provide measures 

to assist borrowers affected by the COVID-19 situation, to establish a department of loan management in 

every branch and provide training for employees of all branches to have knowledge in the measures that 

come out to help borrowers. 3.2 Long-term approach is to have a policy to help solve the problem of non-

performing loan. Setting up credit agencies in every branch and an agency to detect fraud Increase the 

number of branches or loan management department to provide comprehensive services to borrowers. 
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บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดภาวะถดถอยมาหลายปีในปี 2563 และผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 

หรือโควิท-19 ทาํให้เศรษฐกิจมีการชะลอตัวและขยายตัวตํ่ากว่าระดับศักยภาพ และพระราชบัญญัติ



งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ท่ีล่าช้า ทาํให้เกิดหน้ีเสีย(NPL)เพิ่มมากข้ึน จึงทาํให้

ธนาคารต่างๆจาํเป็นต้องมีการศึกษาปัจจยัท่ีทาํให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหน้ีเสีย (NPL)ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางป้องกนัหน้ีเสีย(NPL)ท่ีกาํลงัจะเพิ่มข้ึนดว้ย 

รวมถึงการหาแนวทางในการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดหน้ีเสีย(NPL) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถือ

วา่เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม ดา้นท่ีอยูอ่าศยัควบคู่ไปกบัการสร้างโอกาสให้คนไทย

มีบา้นเป็นของตวัเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลาง สินเช่ือของธนาคารทั้งหมด

เป็นสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยั ทาํให้ความเส่ียงท่ีจะเกิดหน้ีเสีย (NPL) มีสูง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขท่ีดี 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจทาํการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํให้เกิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) และแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นขอ้มูลเสนอแนะให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่  

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั

เชียงใหม่ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัภายนอกเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ช้บริการเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง แนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสีย กาํหนดตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย ปัจจยัภายนอก ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการ ตวัแปรตาม คือ 

ปัญหาหน้ีเสีย (NPL) (ความเส่ียง) 

การวิจยัคร้ังน้ี คือ ทาํการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview - IDI) กบัเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริการสินเช่ือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 5 สาขา จาํนวน  22 ราย  

 



กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุของการค้างชําระหนี ้
มูลเหตุของการคา้งชาํระหน้ี ของ วนิดา จนัทวงศ ์(2550) วา่เกิดจากปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ดงัน้ี 1) เกิด

จากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงยอ่มส่งผลกระทบต่อ

ตวัลูกหน้ีได ้2) ปัจจยัภายใน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในธนาคารท่ีเป็นผูป้ล่อยสินเช่ือเองและ

สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงได ้3) ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี 

  

แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการความเส่ียง 

1. ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะดาํเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบ

ความสําเร็จ ภายใต้การตดัสินใจ งบประมาณ กาํหนดเวลา และข้อจาํกัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ โดยใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัด มาดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจาํกัด ซ่ึงเป็น

กาํหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอน และ

ความจาํกดัของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของโครงการ เพื่อให้ปัญหา

ของโครงการลดน้อยลง และสามารถดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวอ้ย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และการจดัการความเส่ียง  

2. ประเภทของความเส่ียง ธนาคารแห่งประเทศไทย (2546) ไดแ้บ่งประเภทความเส่ียงหลกัไว ้5 

ดา้น คือ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นตลาด ดา้นปฏิบติัการ ดา้นสภาพคล่อง และดา้นเครดิต  

 

ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL) 

1. ปัจจยัภายนอก 

2. ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 

3. ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการ 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีเสีย (NPL)  

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

จงัหวดัเชียงใหม่ 



งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

วรรณี สมตวั (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีค้างชําระสินเช่ือนโยบายรัฐ ของ

ธนาคารออมสิน สาขาจะนะ จงัหวดั พบวา่ ปัจจยัภายนอกธนาคารมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระของธนาคาร

ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัภายในธนาคาร และปัจจยัท่ีเกิดจากตวับุคคล มีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระของ

ธนาคารระดบัปานกลาง  

 ฉรรตกฤณฑ์ บุญลน้ และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2562)  ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัญหาหน้ีคา้งชาํระ 

(NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์การศึกษาพบว่า ปัญหาหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของธนาคารออมสิน

เขตบุรีรัมย ์มาจากปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในของลูกหน้ีและลกษัณะของกิจการ โดยปัจจยัท่ีมี

ผลต่อปัญหาหน้ีค้างชําระ (NPLs) อนัดับแรก คือ ด้านลักษณะของกิจการ รองลงมาคือ ปัจจยัภายนอก

ธนาคาร ปัจจยัภายในของลูกหน้ีและปัจจยัภายในธนาคาร  

 ไปรมา จนัทร์เสน (2560) ศึกษาแนวทางการควบคุมการเกิดหน้ีคา้งชาํระ 2-3 เดือน ของธนาคาร

ออมสินศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัท่ีไดพ้บวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ี

คา้งชาํระจนก่อให้เกิดเป็น NPLs ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและบริหารหน้ี เขตประจวบคีรีขนัธ์ นั้น 

คือ การท่ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํใหก้ารดาํเนินกิจการและรายไดข้องผูกู้ไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย แนวทาง

ในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระทางธนาคารเองควรปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัอยา่ง

เคร่งครัดจริงจงัในการใหสิ้นเช่ือในแต่ละประเภท อีกทั้งยงัสามารถนาํผลการวจิยัในคร้ังน้ีมากาํหนดทิศทาง

ในการอนุมัติปล่อยสินเช่ืออย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

เศรษฐกิจในปัจจุบนั อนัส่งผลให้ธนาคารเองสามารถมองเห็นถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของทางธนาคารเองในอนาคตและลดการเกิดปัญหาการคา้งชาํระหน้ีจนก่อให้เกิดเป็น NPLs 

ชัชฎาภรณ์ อุทยัดา (2559) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด NPLs สินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายไดสุ้ทธิต่อเดือน 15,001-20,000 บาท  

ความคิดเห็นของลูกหน้ีต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดNPLs สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน พบว่าปัจจยั

ภายในธนาคาร อยู่ในระดบัปานกลางปัจจยัภายนอกธนาคารและปัจจยัภายในของลูกหน้ีอยู่ในระดบัมาก 

การเกิด NPLs ของผูท่ี้ใช้บริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัภายในของลูกหน้ี ( r=0.335) และปัจจยัภายนอกธนาคาร( r= 0.214) มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกการเกิด NPLs สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01เม่ือวเิคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ การเกิด NPLs สินเช่ือโครงการธนาคาร

ประชาชนของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์พบวา่ ปัจจยัภายในของลูกหน้ี และปัจจยัภายในธนาคารเป็นตวั

แปรท่ีสามารถร่วมกนัทาํนายการเกิด NPLs สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินไดร้้อย

ละ14.70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 



วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั

เชียงใหม่ ใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการสินเช่ือของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2563 จาํนวน 22 ราย  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี แบบสัมภาษณ์ (Interviews schedule) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก กบัเจา้พนกังานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยตรง  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1) ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมาจากแหล่งขอ้มูล

ทางเอกสารต่างๆ 2) ขอ้มูลปฐมภูมิในการวจิยัในคร้ังน้ีมาจากแบบสัมภาษณ์ (Interviews schedule)  
 4. การวจิยัในคร้ังน้ีไดท้ดสอบความน่าเช่ือถือของแนวคาํถามในแบบสัมภาษณ์ โดยการนาํแนว

คาํถามในแบบสัมภาษณ์ไปปรึกษากบัทางอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อแกไ้ขปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ ใหส้อดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ี 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูล การวจิยัคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมาจากแหล่งขอ้มูลทางเอกสารต่างๆ 

และขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดม้าจากสัมภาษณ์แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล มาวเิคราะห์และสรุปผลขอ้มูลท่ีไดม้า

โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) น้ี และนาํเสนอขอ้มูลดว้ยการเขียนพรรณนา

วเิคราะห์ (Descriptive Analysis) ท่ีเป็นประเด็นของการศึกษาและการตีความตามท่ีระบุไวใ้นสมมติฐานและ

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 

ผลการวจัิย 

 

1. ปัจจัยทีก่่อให้เกดิหนีเ้สีย (NPL)  

1.1 ปัจจยัภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL)  

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัภายนอกเป็นสาเหตุ

ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 4 

ดา้น ไดแ้ก่ สถานการณ์ COVID-19 และ เศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงของจงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็น

ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ภาวะดิสรัปชัน (Disruption) คิดเป็นร้อยละ 54.55 และปัญหาทางการเมืองของ

ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 36.36 ตามลาํดบั เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

1.2 ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL)  

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สรุปไดว้า่ ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร

เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ มี



ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ จาํนวนสาขา ธอส. ในจงัหวดัเชียงใหม่มีน้อย คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ 

พนกังานท่ีอาจทุจริต คิดเป็นร้อยละ 27.27 และการติดต่อส่ือสาร การติดตามหน้ี คิดเป็นร้อยละ 13.64 

1.3 ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีเสีย (NPL)  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยท่ีเกิดจาก

ผูใ้ชบ้ริการเป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั

เชียงใหม่ มีทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ผูกู้ใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือยและผูกู้ใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ 

การท่ีลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคข์องการกูย้มื คิดเป็นร้อยละ 63.64 การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน 

การถูกเลิกจา้งงาน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึงในด้านรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ

ลูกหน้ีจงใจขอสินเช่ือพร้อมกนั คิดเป็นร้อยละ 13.64 ตามลาํดบั 

 

2. ความเส่ียงของปัญหาหนี้เสีย (NPL)  

2.1 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ท่ีอาจก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) คือ ปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร การ

ติดตามหน้ี หรือการต่อรองนาํเสนอ ของ ธอส. จะคิดวเิคราะห์ขอ้มูลใหใ้หม่ทั้งหมด Case by Case ระบบ

ของธนาคารดี แต่ยงัดีไม่พอ และปัจจยัดา้นจาํนวนสาขา ธอส. ในจงัหวดัเชียงใหม่มีสาขาท่ีนอ้ย ไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการเขา้รับบริการของผูกู้ ้หรือการท่ีไม่มีฝ่ายงานบริหารหน้ีในทุกสาขา เพื่อใหค้าํปรึกษาหรือ

ช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของผูกู้ ้ทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาหน้ีสินท่ีล่าชา้  

2.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต ท่ีอาจก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) คือ สถานการณ์ COVID-19 เศรษฐกิจ

การท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงของจงัหวดัเชียงใหม่ ปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยท่ีมีมานาน ภาวะดิสรัป

ชนั (Disruption) การท่ีลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม ลูกหน้ีเจตนาบิดพล้ิวไม่ยอมชาํระ

หน้ีหรือนาํเงินไปชาํระหน้ีภายนอก ก่อนนาํเงินไปชาํระคืนแก่ ธอส. การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน การถูก

เลิกจา้งงาน ความเส่ียงท่ีคาดไม่ถึงในด้านรายได้ หรือค่าใช้จ่ายของลูกค้า ท่ีไม่สามารถคาดคะเนได้ใน

อนาคต ผูกู้ ้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ลูกหน้ีจงใจขอสินเช่ือพร้อมกัน เช่น ซ้ือบา้น 2-3 หลงัพร้อมกนั เป็นการทาํ

ธุรกรรมพร้อมกนั ธนาคารจึงไม่สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงอาจทาํให้ผูกู้มี้ปัญหาในการผ่อนชาํระหน้ีได ้จึง

เป็นปัจจยัท่ีทาํเกิดความเส่ียงดา้นเครดิตต่อ ธอส. ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

2.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบติังานของธนาคาร ท่ีอาจก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) คือ ปัจจยัด้าน

พนักงานของ ธอส. ท่ีเกิดการทุจริต ร่วมมือกบัผูกู้ ้เพื่อให้ผูกู้ ้สามารถกู้เงินจากธนาคาร ทั้งท่ีรู้ว่าผูกู้ ้ไม่มี

ความสามารถในการผ่อนชาํระเงินกูไ้ด ้หรือตอ้งการเงินกูไ้ปใช้ผิดวตัถุประสงค์ ทาํให้เกิดการทุจริตของ

พนกังาน หรือเกิดจากการละเลย มีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอในการติดตามหน้ีของตวัพนกังาน จึงถือ

วา่เป็นความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานของ ธอส. ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

  

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย (NPL) 

3.1 ระยะสั้น 



1. มีมาตราการณ์ช่วยเหลือผูกู้ข้อง ธอส. ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซ่ีงทาํ

ใหผู้กู้ไ้ม่สามารถผอ่นชาํระหน้ีไดต้ามปกติ ควรมีมาตรการต่างๆ เช่น ตั้งหน่วยงานการประเมินผลกระทบท่ี

ลูกคา้ไดรั้บ เพื่อประเมินความสามารถของลูกคา้ท่ีสามารถจะชาํระหน้ีในปัจจุบนัและสามารถกลบัมาจ่ายได้

ปกติเม่ือไหร่ จดัตั้งหน่วยงานให้คาํปรึกษาลูกคา้ท่ีมาติดต่อขอขยายระยะเวลาการกู ้ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัผูกู้แ้ต่ละ

รายวา่พร้อมท่ีจะรับมาตรการการแกไ้ขปัญหาแบบใด มีมาตรการผอ่นปรนให้ผอ่นชาํระเฉพาะดอกเบ้ีย 3-6 

เดือน และ มีมาตรการพกัชาํระหน้ีทั้งดอกเบ้ียและเงินตน้ 3-6 เดือน เป็นตน้ 

2. มีการจดัตั้งฝ่ายงานบริหารหน้ีให้ครบทุกสาขา หรืออบรมพนักงานในแต่ละสาขาให้มี

ความรู้เบ่ืองต้นในเร่ืองมาตราการณ์ช่วยเหลือผูกู้ ้เพื่อสามารถให้คาํปรึกษาแก่ผูกู้ ้ท่ีต้องการได้รับความ

ช่วยเหลือ 

3. จัดการอบรมพนักงานในแต่ละสาขาให้มีความรู้ในมาตราการท่ีทาง ธอส. ท่ีออกมา

ช่วยเหลือผูกู้ ้ให้ความรู้แก่ผูกู้ใ้นเร่ืองมาตรการช่วยเหลือจากทาง ธอส. และให้ความรู้แนวทางการแกไ้ขใน

การผอ่นชาํระหน้ี 

3.2 ระยะยาว 

1. มีนโยบายของ ธอส. ท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหาการเกิดหน้ีเสีย NPL เช่น วิธีการคิดค่า

ดอกเบ้ียปรับแบบใหม่ โดยคิดดอกเบ้ียจากงวดท่ีคา้ง ไม่คิดจากเงินตน้รวม จะช่วยลูกคา้ท่ีมีภาระหน้ีคา้งไม่

เป็นภาระมากจนเกินไป และการวเิคราะห์รายได ้เช่น การหกัค่าครองชีพไวใ้หลู้กคา้ไม่ตํ่ากวา่ 7,000 บาทต่อ

เดือน 

2. จดัตั้งหน่วยงานในแต่ละจงัหวดั หรือในแต่ละสาขา เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือ รายได ้

การใชจ่้าย แก่ลูกคา้ก่อนการขอสินเช่ือ พิจารณาถึงวตัถุประสงค์ท่ีแทจ้ริงในการกูย้ืม ให้คาํปรึกษาแก่ผูกู้ท่ี้

กาํลงัมีปัญหาทางการเงิน เพื่อหาแนวทางแกไ้ขก่อนจะเกิดปัญหาหน้ีเสีย NPL คอยติดตาม ติดต่อ ผูกู้ท่ี้มี

แนวโนม้จะเกิดปัญหาหน้ีเสีย NPL เป็นตน้ 

            3. จดัตั้งหน่วยงานในการตรวจสอบการทุจริตในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งพนกังาน ผูกู้ ้และเจา้ของ

สินทรัพยท่ี์ตอ้งการขาย รวมถึงการอบรมเร่ืองความสุจริตในการทาํงาน และบทลงโทษของผูทุ้จริตให้แก่

พนกังานทั้งหมด 

           4. เพิ่มจาํนวนสาขาหรือฝ่ายงานบริหารหน้ีเพื่อใหบ้ริการแก่ผูกู้ไ้ดท้ ัว่ถึง 

 

อภิปรายผล 

 

ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) พบว่า ปัจจยัภายนอกเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหา

หน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ สถานการณ์ COVID-

19 และ เศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงของจงัหวดัเชียงใหม่ ภาวะดิสรัปชนั (Disruption) และปัญหา

ทางการเมืองของประเทศไทย แสดงให้เห็นวา่ โควิด-19 เป็นอีกหน่ึงปัจจยันอกเหนือการควบคุมท่ีมีโอกาส



ส่งผลกระทบกบัเศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2020 มากท่ีสุดปัจจยัหน่ึง อีกทั้งยงัไม่มีความชดัเจนวา่สามารถ

ควบคุมโรคระบาดไดเ้ม่ือไหร่ ตวัเลขผูติ้ดเช้ือและเสียชีวติเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงคือ

ธุรกิจสายการบิน การท่องเท่ียวและโรงแรม ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของนกัท่องเท่ียว มีทั้งไม่

สามารถใช้บริการตามกาํหนดไดเ้น่ืองจากนโยบายของแต่ละประเทศ หรือความหวาดกลวัต่อโรคระบาด

ของนักท่องเท่ียวเอง สอคล้องกบั ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) ได้รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจและ

การเงินไตรมาสแรกปี 2563 โดยจดัทาํข้ึนก่อนการระบาดของ COVID-19 พบวา่ มีการคาดการณ์รายไดจ้าก

ทั้ง 4 ภาคธุรกิจทั้งประเทศ คือการคา้ การผลิต ภาคอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง และภาคบริการเป็นลบ

ทั้งหมด ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจและอตัราการจา้งงานอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนตน้ทุนทาง

ธุรกิจ และขอ้จาํกดัในการทาํธุรกิจมีทิศทางเป็นลบ แต่ในสถานการณ์จริง การมาของไวรัสดงักล่าวสร้าง

ผลกระทบกบัภาคบริการมากท่ีสุด ดงันั้นตวัเลขจริงของการติดลบมีโอกาสท่ีจะสูงกวา่ท่ีประเมินไวไ้ด ้โดย

โรคระบาดถือเป็นปัจจยัท่ีเหนือความคาดหมายและการควบคุมของทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบั ฉรรตตฤณษ ์บุญ

ลน้ (2562) จากผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์

พบวา่สาเหตุของปัญหาจากปัจจยัภายนอกธนาคาร ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล มีคู่แข่ง

ทางการคา้เพิ่มมากข้ึน ค่านิยมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป และสอดคลอ้งกบั ไปรมา จนัทร์เสน (2560) ท่ี

พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดหน้ีคา้งชาํระหน้ีก่อให้เกิดเป็น NPLs ของธนาคารออมสิน ศูนยค์วบคุมและ

บริการหน้ี เขตประจวบคีรีขนัธ์นั้น คือการท่ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํให้การดาํเนินกิจการและรายได้

ของผูกู้ไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ จาํนวนสาขา ธอส. ในจงัหวดัเชียงใหม่มีน้อย 

พนกังานท่ีอาจทุจริต และการติดต่อส่ือสาร การติดตามหน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ การใหบ้ริการของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์มีการดาํเนินการประเมิน ติดตาม และป้องกนัการเกิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ท่ีดี อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจากจาํนวนสาขาท่ีเปิดใหบ้ริการภายในจงัหวดัเชียงใหม่ยงัมีนอ้ย และไม่ครอบคลุมพื้นท่ีการใหบ้ริการ

จึงอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ โดยเฉพาะด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านการติดตามหน้ีกับ

ผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่ทัว่ถึง ซ่ึงสอคลอ้งกบั ฉรรตตฤณษ ์บุญลน้ (2562) จากผลการศึกษาสาเหตุของการเกิดปัญหา

หน้ีคา้งชาํระ (NPLs) ของธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์พบวา่สาเหตุของปัญหาจากปัจจยัภายในของธนาคาร 

ไดแ้ก่ลกัษณะการทวงถามหน้ีของพนกังาน วิธีการติดตาม ทวงถามการชาํระหน้ีจากธนาคาร การอนุมติั

จาํนวนวงเงินสินเช่ือไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการการอธิบายรายละเอียดสัญญาสินเช่ือเช่ือ การประเมิน

อนุมติัวงเงินกู ้รวมถึงการอธิบายขอ้มูลรายละเอียดการชาํระหน้ีไม่ชดัเจน และยงัสอดคลอ้งกบั ชชัฎาภรณ์ 

อุทยัดา (2559) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด NPLs สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสิน

เขตบุรีรัมย ์ท่ีพบว่า สาเหตุของปัญหาจากปัจจยัภายในของธนาคาร ได้แก่ขอ้จาํกดัในการให้บริการของ

ธนาคารท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทัว่ถึง รวมถึง เร่ืองการ ติดต่อส่ือสาร 

ระหวา่งพนกังานกบัลูกคา้ ท่ียงัไม่ดีพอ 



ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ ผูกู้ใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือยและผูกู้ใ้ช้จ่ายฟุ่มเฟือย การท่ี

ลูกหน้ีนาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคข์องการกูย้ืม การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน ความ

เส่ียงท่ีคาดไม่ถึงในดา้นรายได ้และลูกหน้ีจงใจขอสินเช่ือพร้อมกนั แสดงให้เห็นวา่สาเหตุหลกัของการเกิด

ปัญหาหน้ีเสีย (NPL) คือการขาดวนิยัและขาดความรู้ความเขา้ใจในการชาํระน้ีของผูใ้ชบ้ริการโดยเกิดจากทั้ง

ความตั้งใจ และไม่ตั้งใจ สอคล้องกบั ชัชฎาภรณ์ อุทยัดา (2559) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด NPLs 

สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินเขตบุรีรัมย ์พบวา่ ปัจจยัภายในของลูกหน้ีในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน ปัญหาครอบครัว และการเปล่ียนแปลงการทาํงาน เช่น 

การเลิกกิจการ การเปล่ียนงาน การถูกเลิกจา้งงาน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด NPLs ของผูท่ี้ใช้บริการ ซ่ึง

เป็นสาเหตุท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีเอง และสอดคลอ้งกบั วรรณี สมตวั (2559) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตวับุคคลท่ี

ทาํให้เกิดหน้ีเสีย (NPL) คือ ลูกหน้ีมีรายจ่ายมากกวา่รายได ้รายไดจ้ากการประกอบอาชีพลดลง และลูกหน้ี

นาํเงินท่ีจะชาํรพหน้ีธนาคารไปใชจ่้ายชาํระหน้ีอ่ืน ๆ ก่อน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

จากการศึกษาวิจยั แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.1 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สถานการณ์ COVID-19 และ เศรษฐกิจการ

ท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงของจงัหวดัเชียงใหม่ ภาวะดิสรัปชัน (Disruption) และปัญหาทางการเมืองของ

ประเทศไทย เป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม ่ควรมีปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบการ

ติดตามและทวงหน้ีอย่างรัดกุม ควรมีการดาํเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ลูกคา้ตระหนกัถึง

ภาระหน้ีสินในอนาคต ควรมีการติดตามพฤติกรรมความเป็นอยู่ของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบ

สภาวะการณ์ของลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาหน้ีคา้งชาํระได้ซ่ึงหากธนาคารได้รับทราบขอ้มูลอย่าง

รวดเร็วจะทาํให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที รวมถึงการกาํหนดมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือ

ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ และควรมีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัทางธนาคารและลูกหน้ีในอนาคต 

เพื่อเตรียมการณ์รับมือและใหค้าํปรึกษาแก่ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบเป็นรายๆไป จากท่ีกล่าวมาจะช่วยให้ลด

ความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้นอ้ยลงได ้

1.2 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีเกิดจากธนาคาร ได้แก่ จาํนวนสาขา ธอส. ในจังหวดั

เชียงใหม่มีนอ้ย พนกังานท่ีอาจทุจริต และการติดต่อส่ือสาร การติดตามหน้ี เป็นสาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง

ของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 



จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการเพิ่มสาขาให้ครบทุกอาํเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ หรืออยา่งนอ้ยควรมีแผนกในการ

ติดตามหน้ีหรือให้คาํปรึกษาเร่ืองหน้ีสินแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการช่วยเหลือทุกๆสาขาท่ีมีการเปิดให้บริการเพื่อให้

ความสะดวกในการติดต่อของลูกคา้ และหลงัจากอนุมติัให้สินเช่ือไปแลว้ แผนกในการติดตามหน้ีหรือให้

คาํปรึกษาเร่ืองหน้ีสินแก่ลูกคา้ในแต่ละสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการ

ติดตามการผอ่นชาํระคืนของลูกคา้วา่เป็นไปตามปกติหรือไม่ หากลูกคา้ขาดการชาํระควรรีบดาํเนินการทวง

ถามตั้งแต่งวดแรกท่ีคา้งชาํระ โทรศพัทติ์ดต่อลูกคา้ หากไม่รับสาย หรือไม่สามารถติดต่อได ้พนกังานแผนก

ท่ีตั้งของแต่ละสาขาจะตอ้งออกติดตามทวงถามหน้ีตามขอ้มูลท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บัธนาคาร รวมถึงการตั้ง

หน่วยงานในการตรวจสอบการทุจริตของพนกังานในเขตพื้นท่ีแต่ละภาคเพื่อจะไดมี้การตรวจตราดูแลได้

อย่างทัว่ถึง จากท่ีกล่าวมาจะช่วยให้ลดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้นอ้ยลงได ้

1.3 จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ การขาดวินยัและขาดความรู้ความ

เขา้ใจในการชาํระน้ีของผูใ้ชบ้ริการ เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการช้ีแจงถึง

ความเสียหายในส่วนท่ีลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบถ้าลูกคา้เกิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ให้ลูกคา้รับทราบอย่าง

ชดัเจน รวมถึงการมีหน่วยงานหรือกิจกรรมเขา้ไปช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา ทั้งปัญหาหน้ีและในเร่ืองธุรกิจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ เช่น ใหมี้การจดัสัมมนาพิเศษในเร่ืองการส่งเสริมใหค้วามรู้การประกอบธุรกิจการบริหารจดัการ

แก่ลูกคา้ มีกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ให้เหมาะสมกบัความสามารถในการชาํระหน้ีได ้

เป็นตน้ จากท่ีกล่าวมาจะช่วยให้ลดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้นอ้ยลงได ้

1.4 ธนาคารควรมีแนวทางการป้องกันก่อนการเกิดปัญหาหน้ีค้างชําระ (NPLs)โดยการให้

ความสําคญัในการวิเคราะห์สินเช่ือมากยิ่งข้ึน เพื่อพิจารณาถึงความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะไดรั้บการชาํระคืน

ทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียวา่มีมากนอ้ยเพียงใดและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ ตอ้งใหค้วามสนใจติดตามข่าวสารในวงการ

ธุรกิจหรือติดตามดูการใช้วงเงินสินเช่ือของลูกคา้อย่างสมํ่าเสมอ ให้ความรู้ความเขา้ใจในการชาํระหน้ีแก่

ลูกคา้อยา่งชดัเจนและครบถว้น จากท่ีกล่าวมาจะช่วยใหล้ดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้นอ้ยลงได ้

 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กบัเจา้พนกังานสินเช่ือของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาวจิยักบัผูใ้ชบ้ริการ

ร่วมดว้ย 

2.2 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงของปัญหาหน้ีเสีย (NPL) 

เพียงเท่านั้ น ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล 



พฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ ท่ีเกิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL)หรือมีโอกาส ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาต่างๆของตวัลูกคา้ท่ีทาํ

ใหลู้กคา้เกิดปัญหาหน้ีเสีย (NPL) เป็นตน้ 

2.3 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง

ไม่ไดท้าํการศึกษากบัธนาคารอ่ืน ๆ ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาถึงการกบัธนาคารอ่ืน ๆ 

เพื่อมีการเปรียบเทียบกบัธนาคารอ่ืน ๆ  
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