
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ /] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท า Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองน าเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [ /] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ: ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ (Data Analytics for Aging Management (DAAM))  

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
[  ] 1. การน าองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ /] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)....………………………………………………………………..…….…………….……  
ที่อยู่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310..……………….…………….…………….………..............…  
โทรศัพท์ 02-645-9000………….….. โทรสาร 02-645-9001……………….……..….  เว็บไซต์ www.ghbank.co.th…... 

ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นายคณินรัส ทัพพะรังสี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
ชื่อผู้เขียน นายสุรชัย แฝนจันดา                   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ชื่อผู้เขียน นายฐปนรรฆ์ เฉยข า                    ต าแหน่ง ผูช้่วยหัวหน้าสว่นบริหารความเสี่ยง 
ชื่อผู้เขียน นางสาวศศิวิมล จีรบุณย์                ต าแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โทรศัพท์ 02-202-1094                                   โทรสาร  ……-……   
มือถือ 095-730-2425                                     อีเมล sasiwimon.c@ghb.co.th,thapanan.c@ghb.co.th  

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

 1) การสร้างเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก (Insights) เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการลูกหนี้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรม PowerBI เป็น
ข้อมูลแบบ Day to Day 
 2) การน าเทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting) และโมเดลการท านาย (Predictive Modeling) มาใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 3) มีระบบ Notification ในการแจ้งเตือน (Alert) ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทาง E-mail/Line ให้กับผู้บริหาร/
หน่วยงานทั่วประเทศ เพ่ือใช้ในการติดตาม/ป้องกันการเลื่อนชั้นหนี้ (Aging) ของลูกหนี้ 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) ลดระยะเวลาการท างานให้สั้นลงและลดการท างานทีซ่้ าซ้อน ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างานรวดเร็ว
ขึ้นถึง 42 เท่า (ลดระยะเวลาการท างานจากเดิม 3.5 ชั่วโมงเหลือเพียง 5 นาที) 
 2) มีรูปแบบการรายงานมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งระบบใช้งานง่าย (Easy to use/User 
friendly) เนื่องจากมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน IT หน่วยงานบริหารหนี้และทีมพัฒนา ซึ่งวัดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน มีค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.25 (คะแนนเต็ม 5)  
 3) ธนาคารสามารถป้องกันการเลื่อนชั้นหนี้ของลูกหนี้ชั้น SM เป็น NPL และสามารถแก้ไข NPL ได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ /] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ /] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ  
แล้วน าไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ (Data Analytics for Aging Management  (DAAM)) 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงกระทรวงการคลัง ที่ได้รับ

การสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เพ่ือให้เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล
ในการสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งเป็นกลไก
ของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโดยรวมของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ 24 
กันยายน 2496 ตลอดระยะเวลากว่า 67 ปีที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทุน
ประเดิมจากรัฐบาลเพียง 20 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันธนาคารมีทรัพย์สินรวมมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและก้าวขึ้นสู่
การเป็นสถาบันการเงินชั้นน าในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศและต่างประเทศ
หลายรางวัล 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

 พันธกิจ  : ท าให้คนไทยมีบ้าน 

  
 ภาพที่ 1: พันธกิจ 

 วิสัยทัศน์ : ธนาคารที่ดีที่สุด ส าหรับการมีบ้าน 
 ค่านิยม  : GIVE+4 

  
 ภาพที่ 2: ค่านิยม 

 G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
 I : Innovative Thoughts สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ 
 V : Value Teamwork ร่วมใจท างาน 
 E : Excellent Services บริการเป็นเลิศ 
 C : (En)courage to Change กล้าเปลี่ยนแปลง 
 A : Achievement Oriented มุ่งม่ันความส าเร็จ 
 P : Professional เชี่ยวชาญในงาน 

 S : Speed เสร็จก่อน / ตรงเวลา 
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 ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “Be Simple, Make it Simple” หรือการ
ท าให้คนไทยเข้าถึงการมีบ้านได้ง่ายๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “ท าให้คนไทยมีบ้าน” โดยผลการด าเนินงานปี 2563 
ยังคงมีผลก าไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสท าให้คนไทยมีบ้านได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 225,151 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 67 ปี 
นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร และธนาคารมีเป้าหมายปล่อยสินเชื่อใหม่เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยเป็นรายได้
หลักที่มาจากการปล่อยสินเชื่อ หากลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ก็จะส่งผลต่อสถานะทางการเงินของธนาคาร เช่นค่าใช้จ่าย
การติดตามหนี้ที่เพ่ิมสูงขึ้น การกันส ารองที่เพ่ิมสูงขึ้น และรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง เป็นต้น ดังนั้น ธนาคารจึงให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ธนาคารบรรลุตามเป้าหมายควบคู่ไปกับการ
ด ารงสภาพคล่องและมีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน  
 ส าหรับการจัดชั้นหนี้และการกันส ารอง ธนาคารได้ปฏิบัติตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแบ่ง

ลูกหนี้ออกเป็น 5 ชั้น ได้แก่ 1) จัดชั้นปกติ (ระยะเวลาค้างช าระ  1 เดือน) 2) จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (1 เดือน < 

ระยะเวลาค้างช าระ  3 เดือน) 3) จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน (3 เดือน < ระยะเวลาค้างช าระ  6 เดือน) 4) จัดชั้น

สงสัย (6 เดือน < ระยะเวลาค้างช าระ  12 เดือน) 5) จัดชั้นสงสัยจะสูญ (ระยะเวลาค้างช าระ > 12 เดือน) โดยจาก
ข้อมูลในอดีต พบว่าการกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติของลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้แปรผันตามจ านวนวันของการผิดนัด
ช าระหนี้ กล่าวคือหากธนาคารสามารถติดตามทวงถามหนี้ได้อย่างรวดเร็วก็จะเพ่ิมโอกาสที่ลูกหนี้จะกลับมาช าระหนี้
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจากเดิมธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนในการติดตามหนี้ตั้งแต่มีการค้างช าระ 31 วันขึ้นใช้
ระยะเวลานานเป็นสัปดาห์ รายงานดังกล่าวมีความล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และเป็นการท างานซ้ าซ้อน ท าให้ผู้บริหาร/
ฝ่ายจัดการไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงทีและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
ที่ดี ดังนั้น ธนาคารจึงได้มีการจัดท าเครื่องมือและวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics)ให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก 
(Insights) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ชั้น 2) และลูกหนี้ NPL ให้เป็นรูปแบบ/มาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร ในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรม PowerBI เป็นรายวัน 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)   
 ธนาคารให้ความส าคัญในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในการน า
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics)ให้เกิดความเข้าใจเชิงลึก 
(Insights) ส าหรับการพัฒนางานเพ่ือมุ่งสู่การเป็น Digital Service Banking โดยใช้หลัก ECRS ในการตัดหรือยุบส่วน
ที่ไม่จ าเป็นออก (E : Eliminate) การรวมงานที่คล้ายคลึงไว้ด้วยกัน (C: Combine) การจัดล าดับขั้นตอนใหม่ให้
เหมาะสม (R=Rearrange) และการท าให้การท างานง่ายขึ้น (S=Simplify) มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพ่ือท าให้ธนาคารสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการป้องกันการเลื่อนชั้นหนี้และแก้ไข NPL ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและทันกาล จึงได้ก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานส าคัญ (Activity) ดังนี้ 
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เปรียบเทียบขั้นตอนการท างานก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการจัดท าข้อมูลและการน าไปใช้ 

 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 

ก่อนการปรับปรุง 

1.  ท้า งานซ้้ าซ้อนและมี ระยะ เวลาการท้า งาน  

3.5 ชั่วโมง 
 

2. ใช้รายงานในรูปแบบตาราง Excel  

 

 

 
 

3. ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และไม่มี

การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
 

4. ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไข NPL  

(ณ ธันวาคม 2562 เท่ากับ 4.09%) 

ภายหลังการปรับปรุง 

1. ลดขั้นตอนการท้างานซ้้าซ้อนลงและลดระยะเวลา 

การท้างานเหลือเพียง 5 นาที  
 

2. มีรูปแบบการรายงานที่ใช้งานง่าย (Easy to use/User 

friendly) และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย 4.25   

จากคะแนนเต็ม 5 
 

3. มีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)และมีการแจ้ง 

เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
 

4. สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิด NPL ได้ตาม
เป้าหมายก้าหนดไว้ไม่ เกิน 3.94% (ณ ธันวาคม 2563 
 เท่ากับ 3.60%) 

 


