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ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อ
Data Analytics for Aging Management



การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ปัจจัยความส าเร็จและความยั่งยืน

ความท้าทายต่อไป

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

การวัดและวิเคราะห์คุณภาพ
ของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ

กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
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1.บทสรุปผู้บริหำร

”ระบบจัดการคุณภาพสินเชื่อ
(Data Analytics for Aging Management)”

1. ใช้เทคโนโลยีทดแทนการท างานเดิม

2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการคาดการณ์ข้อมูลล่วงหน้า

3. มีระบบแจ้งเตือน

ต ำแหน่งทำงยทุธศำสตร์
(Strategic Positioning)

- ระยะสัน้ (ปี 2565)
Digital Banking

กา้วสูก่ารเป็น Digital Banking
เตม็รปูแบบ (Fully Digitized)
• บรกิารลกูคา้
• กระบวนการสนบัสนุน

- ระยะยำว (ปี 2566-2568)
The Best Housing Bank

เป็นธนาคารทีด่ทีีส่ดุส าหรบัการมบีา้น
• Customer
• Stakeholder
Sustainable Bank



2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

VM V
วิสยัทศัน์ (VISION)พนัธกิจ (MISSION) ค่ำนิยม (CORE VALUE)

ธนาคารที่ดีที่สุดส าหรับการมี “บ้าน”
The Best Housing Solution Bank

1 TEAM
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กลุ่มลูกค้าส าคัญ

ลูกค้าสินเชื่อ
Business solution – รายได้น้อย-ปานกลาง

Social solution – รายได้กลาง-สูง

ลูกค้าเงินฝาก
รายเล็ก/กลาง/ใหญ่

4

ผลิตภัณฑ์ส าคัญ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย เงินฝาก สลากธอส.



2.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
รางวัลส าคัญ (ปี2561-2563)

Thailand Quality Award
TQA

ประจ ำปี 2562

ITA Awards
4 ปีซ้อน

รำงวัลรัฐวิสำหกิจดีเด่น
ประจ ำปี 2563

3 รำงวัล

Global Performance 
Excellence Award 

2020



3. กำรเรียนรู้ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
ของ “ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ”

Participant ปัญหาที่เจอ สิ่งที่คาดหวัง

คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง • ข้อมูลล่าช้า /ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
• ประเด็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อที่

มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล

• ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ผู้บริหารระดับต้น/กลาง/สูง
• ไม่เห็นภาพรวม
• ข้อมูลล่าช้า
• ขาดข้อมูลเชิงลึก

• ข้อมูลผลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
• Dashboard ที่ง่ายต่อการใช้งานDashboard ที่

สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่ สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย จนถึงการวิเคราะห์เชิงท านาย 
เพ่ือบอกได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน เป็นต้น

• ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

• ข้อมูลล่าข้า 
• ท างานซ ้าซ้อน
• ไม่มีระบบช่วยท างานผ่าน Microsoft Excel ขึ้นอยู่กับ

ทักษะ/เทคนิคในการใช้ข้อ

• Dashboard ที่สะดวกต่อการใช้งานมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ทันกาล

• ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 



พนักงาน
ฝ่ายบป./บภ จัดท าข้อมูล

ติดตามหนี้
EXPORT

ฝ่าย IT
ดึงข้อมูลจาก Server

ไฟล์ Excel

PAIN POINTS

ท างานซ ้าซ้อน

ข้อมูลล่าช้า

มีโอกาสผิดพลาด
จาก human error

4.กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต

ระดับผู้บริหารไม่สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ได้ทันท่วงที

วิธีการติดตามลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (ชั้น 2) และลูกหนี้ NPL 

มีผลกระทบถึง
ภาพลักษณ์องค์กร



IMPORT

ฝ่าย IT
ดึงข้อมูลจาก Server

Microsoft 
Power BI

Data Analytic

+
Virtualization

พนักงาน
ฝ่ายบป./บภ จัดท าข้อมูล

ติดตามหนี้
EXPORT

ฝ่าย IT
ดึงข้อมูลจาก Server

ไฟล์ Excel

ติดตามหนี้

วิธีปฏิบัติเดิม

วิธีปฏิบัติใหม่

หลักการ ECRS S
Eliminate Combine Rearrange

Simplify

E C R

E
C

R

7 WASTED
1.Step 2.Transportation 3.Repeating Activity 4.Bottle Neck
5.Defect / Rework 6.Forms   7.Over Control

1 3

5.กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่



เวลาในการท า

ความถี่

ผลการด าเนินงาน

รูปแบบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ความถี่แบบรายวัน

จากเดิมรายสัปดาห/์รายเดือน

รูปแบบ Power Bi
รูปแบบรายงานเหมือนกันทั่วทั้งองค์กร ไม่มีความผิดพลาด

จากเดิมจัดท าในรูปแบบ Excel ตามทักษะอาจเกิด Human Error 

6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลงำนและประโยชน์ที่ได้รับ

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ / ลูกค้าของกระบวนการ

ความต้องการ 
/ ความคาดหวังของผู้ใช้งาน

1 2 3

คณะกรรมการก ากับ
ความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูง/
กลาง/ต้น

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

ใช้เวลาการจัดท าข้อมูล 5 นาที
(เร็วขึ้น 42 เท่า)

จากเดิมใชเ้วลาท านานถึง 210 นาที

มีการวิเคราห์ข้อมูล
และประมาณการล่วงหน้า
จากเดิมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง

%NPL เท่ากับ 3.94% 
ป้องกันการเลื่อนชั้นหนี้ได้ 119,725 ล้านบาท
แก้ไข NPL ได้จ านวน 24,643 ล้านบาท 
จากเดิม%NPL 4.09%

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ 1 2 3

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ 1 2 3

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ 2 3

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ 1 2 3

กลุ่มผู้ใช้งานที่ได้รับประโยชน์ 1 2 3



7. ปัจจัยควำมส ำเร็จและควำมยั่งยืน

กำรให้ควำมส ำคญั
ของผูบ้ริหาร

กำรได้รบัความสนับสนุน / 
ความร่วมมือจำกผูใ้ช้งำน

การวางแผนงาน 
การจดัการทรพัยากร

การมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้เก่ียวข้อง

คณุภาพ
ของข้อมลู

ความรู้ ความสามารถ
ของผูพ้ฒันำ



8. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค
- การ Requirement เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
- ไม่สามารถพัฒนาจากเครือข่ายภายนอกธนาคาร 
และความเร่งด่วนในการพัฒนา

- ความรู้ ความสามารถของผู้พัฒนา
- ผู้ใช้งานขาดความช านาญในการใช้งานเครื่องมือ แนวทางแก้ไข

- ประชุมหารือเพื่อก าหนด Requirement ที่ชัดเจน
- วางแผนงาน จัดล าดับความส าคัญ ด าเนินการใน

ส่วนอื่นที่สามารถด าเนินการได้ก่อน
- จัดการอบรม

- แนะน าวิธีการใช้งาน จัดท าคู่มือให้แก่ผู้ใช้งาน



พัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับ “การวิเคราะห์เชิงคิดเองได้ (Cognitive Analytics)” 
เพื่อบอกได้ว่าการกระท าดีที่สุดคืออะไร
(What is the best action?)

9. ควำมท้ำทำยต่อไป

การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(Culture Policy) ให้
บุคลากรมีการเรียนรู้พร้อมใช้งานเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น


