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

ประเภทการสมัคร [   ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ ……ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้…. 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน ………ธนาคารอาคารสงเคราะห์………  
ที่อยู่ …63 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310…  
โทรศัพท์ ……02-6459000….. โทรสาร ……02-6459001…….  เว็บไซต์ …… www.ghbank.co.th … 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) ……น.ส.ฆฬิสา สุธดาอนันตโภคิน……..  ตำแหน่ง ……ผู้ช่วยหัวหน้าสว่นบริหารหนี้………  
โทรศัพท ์……02-2021220…….…  โทรสาร …….02-2021203……………  
มือถือ …………088-5656539………    อีเมล ………… karisa.s@ghb.co.th ……………. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การนำเทคโนโลยีพ้ืนฐานเข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานและอำนวยความสะดวก
ให้แก่ลูกหนี้  
2) ช่วยให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ได้รวดเร็วขึ้นและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน……. 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สามารถลดระยะเวลาในการประนอมหนี้จากเฉลี่ย 1 ชม. 22  นาที ต่อราย เป็น เฉลี่ย ไม่เกิน 59 นาทีต่อราย  
2) เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และ ภาพลักษณ์ท่ีดีของธนาคาร ต่อลูกหนี้  
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
  

http://www.ghbank.co.th/
mailto:karisa.s@ghb.co.th
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เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

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

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ใหป้ัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า 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 ได้ที ่    
   www.ftqm.or.th 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 เมษายน  2564 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
อีกทั้งยังมุ่งมันพัฒนาการให้บริการ โดยเห็นได้จากการในปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
การให้บริการ Disruptive Technology เพ่ืออำนวยความสะดวกในการรับบริการให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯ            
            ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งธนาคารฯได้มีการจัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กลับมามี
สถานะปกติ และยังคงได้มีบ้านเป็นของตนเองเช่นเดิม  ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่เข้ามาติดต่อขอประนอมหนี้กับธนาคารฯ จะต้อง
มีการแจ้งถึงรายรับ รายจ่าย ของตนเอง ของผู้กู้ร่วม หรือ ของครอบครัว  เพ่ือจะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาขอ
ประนอมหนี้ และใช้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ธนาคารฯ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

• พันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” 
• วิสัยทัศน์ “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” 
• ค่านิยมองค์กร คือ GIVE+4 ได้แก่  G : Good Governance ยึดมั่นธรรมภิบาล 

                                           I : Innovation Thought สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
     V : Value Team Work ร่วมใจทำงาน 
     E : Excellent Service บริการที่เป็นเลิศ 
                                   C : (En)courage to Change กล้าเปลี่ยนแปลง 
     A : Achievement Oriented มุ่งม่ันความสำเร็จ 
      P : Professional เชี่ยวชาญในงาน 
      S : Speed เสร็จก่อน / ตรงเวลา  
 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
     ฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑลได้นำ QC Story เข้ามาช่วยในการจัดการกระบวนการทำงานทำให้เห็นถึง
ปัญหาที่อยู่ในกระบวนประนอมหนี้ จึงได้กำหนดแผนงานเพ่ือตอบสนอง แนวนโยบาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคารปี 2563 Be Simple, Make it Simple  เพ่ือ ให้ลูกหนี้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้บริการการ
ประนอมหนี้ของธนาคาร 
           ที่ผ่านมาลูกหนี้มาติดต่อขอประนอมหนี้กับธนาคารในวันที่มากที่สุดจำนวน 150 รายต่อวัน ลูกหนี้แต่ละราย
ที่มาติดต่อประนอมหนี้ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ สาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ สถานภาพ อาชีพปัจจุบัน 
รวมถึงรายรับ และ รายจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งแต่ละรายใช้ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเฉลี่ย 30 นาทีต่อราย และใช้
เวลาในการรอให้พนักงานสรุปรายละเอียดของลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้เพื่อเสนออนุมัติอีก 10 นาทีต่อราย ทำให้ลูกหนี้
ต้องเสียระยะเวลาในการรอคอย และทำให้ธนาคารเสียภาพลักษณ์ในการให้การบริการ 
   ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล จึงได้มีการประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
เข้ามาช่วยในการกรอกข้อมูลของลูกหนี้ เพ่ือจะนำมาวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของ
ลูกหนี้  แทนการให้ลูกหนี้กรอกข้อมูลด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการดำเนินการประนอมหนี้ และ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล จึงได้
ออกแบบ E-From ซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน  
         ดังนั้นฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล จึงได้ร่วมกันศึกษากระบวนการประนอมหนี้ของลูกหนี้ ที่มีขั้นตอน
การดำเนินงาน ดังนี้ 
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 1.ลูกหนี้แต่ละรายที่มาติดต่อประนอมหนี้ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ สาเหตุที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
สถานภาพ อาชีพปัจจุบัน รวมถึงรายรับ และ รายจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งแต่ละรายใช้ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเฉลี่ย 
30 นาทีต่อราย และใช้เวลาในการรอให้พนักงานสรุปรายละเอียดของลูกหนี้ที่ขอประนอมหนี้เพื่อเสนออนุมัติอีก 10 
นาทีต่อราย ทำให้ลูกหนี้ต้องเสียระยะเวลาในการรอคอย และทำให้ธนาคารเสียภาพลักษณ์ในการให้การบริการ 
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  2. พนักงานบริหารหนี้ จะเป็นผู้สอบถามข้อมูลจากลูกหนี้ตามหัวข้อที่กำหนดและดำเนินการเลือกข้อมูลของ
ลูกค้าจากปุ่ม Drop Down List ที่ได้สร้างขึ้นมา และมีการคำนวณ รายรับ-รายจ่าย ให้แก่ลูกหนี้ทำให้สรุปได้ว่า 
ลูกหนี้มีกำลังในการผ่อนชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ ได้มากน้อยเพียงใด  เมื่อพนักงานบริหารหนี้ ได้สัมภาษณ์ลูกหนี้
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ครบทุกข้อแล้ว จึงพิมพ์แบบฟอร์มวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้  
ให้ลูกหนี้ลงนามผู้ให้ข้อมูล 
 

 
 3. ทดสอบการใช้งาน โดยการ Simulation Acceptance Test (SAT) และ User Acceptant Test (UAT) 
ตามข้ันตอนกระบวนการประนอมหนี้ (ใหม่) 
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 4. ติดตามผลการใช้แบบฟอร์มวิเคราะห์ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ (ฉบับใหม่) 
จากพนักงานผู้ใช้งาน สามารถแสดงผลลัพธ์ของโครงการ ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวิเคราะห์ความจำเป็นและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ได้ดังนี้ 

กระบวนการทำงาน เป้าหมาย ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ลดระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ เฉลี่ย 15 นาทีต่อราย เฉลี่ย 30 นาทีต่อราย เฉลี่ย 15 นาทีต่อราย 

ลดระยะเวลาในการกรอก
แบบวิเคราะห์ความ

จำเป็นและความสามารถ
ในการชำระหนี้ของผู้กู้ 

เฉลี่ย 20 นาทีต่อราย เฉลี่ย 30 นาทีต่อราย เฉลี่ย 5 นาทีต่อราย 

ลดระยะเวลาในการสรุป
รายละเอียดของลูกหนี้ 

ที่มาติดต่อขอประนอมหนี้ 
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

เฉลี่ย 5 นาทีต่อราย เฉลี่ย 10 นาทีต่อราย เฉลี่ย 5 นาทีต่อราย 

ลดระยะเวลาสัมภาษณ์ถึง
ถึงบันทึกข้อมูล เฉลี่ย 60 นาทีต่อราย เฉลี่ย 1 ชม.35 นาทีต่อ

ราย เฉลี่ย 50 นาทีต่อราย 
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