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ลดระยะเวลาในการกรอกแบบ
วิเคราะห์ความจ าเป็นและ

ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้

ดร. ฆฬิสา สุธดาอนันตโภคิน
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบริหารหนี้
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร
PAIN POINT

ลูกหนีข้อประนอมหนี ้42,000 ราย : ปี 
โดยแบ่งหนีอ้อกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม PL และ กลุ่ม NPL
ระยะเวลาในการท าขอ้ตกลงประนอมหน้ี
❖ระยะเวลาในการเจรจาเพือ่หาแนวทางในการประนอมหน้ี

30 นาท ีต่อราย
❖ระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์มวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระหน้ี 30 นาท ีต่อราย
❖ระยะเวลาในการสรุปรายละเอียดของลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ีเพ่ือขอ
อนุมติั 10 นาท ีต่อราย
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

วธีิปฏิบัตทิี่เป็นแบบอย่างที่ดเียีย่ม

1. การน า Program Excel มาใชเ้พื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน ช่วยลดการท างานซ ้าซอ้น
ของพนกังาน

2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ธนาคารฯ 

การปรับปรุง

เปล่ียนการกรอกขอ้มูลแบบฟอร์ม
วิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถใน
การช าระหน้ีของลูกหน้ี จากกรอกดว้ย
ลายมือ เป็น การสมัภาษณ์ลูกหน้ีแลว้พิมพ์
แบบฟอร์มออกมาใหลู้กหน้ีลงนาม  
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ประสิทธิผล

1. สามารถลดระยะเวลาในการขอประนอมหน้ี จาก 1 ชม. 35 นาที : ราย  เป็น 
50 นาที : ราย

2. สามารถวเิคราะห์ไดท้นัทีวา่ ลูกหน้ีจะสามารถประนอมหน้ีไดส้ าเร็จตาม
เง่ือนไขหรือไม่

3. ลดการท างานซ ้าซอ้นของพนกังาน
4. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ธนาคาร
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

รางวลั Global Performance 
Excellence Award 2020 : GPEA 2020 
ระดบั Best in Class จาก Asia Pacific 
Quality Organization ,Inc. (APQO)

รางวลั ITA Awards ประจ าปี 2563
คะแนนสูงสุดอนัดบั 1

รางวลัรัฐวสิาหกิจดีเด่น จ านวน 3 รางวลั 
1.รางวลัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสดีเด่น 
2.รางวลัความร่วมมือเพื่อการพฒันาดีเด่น ดา้นการ
ยกระดบัการบริหารจดัการองคก์ร ประเภทดีเด่น
3.รางวลัการพฒันา สู่รัฐวสิาหกิจดิจิทลั (Digital 
Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่ประนอมหนี้" 

ขั้นตอนการประนอมหนี้

ลูกหน้ีประสบ
ปัญหาดา้น

สภาพคล่องทาง
การเงิน

ติดต่อขอ
ประนอมหน้ี

ปฏิบติัครบตาม
เง่ือนไขประนอมหน้ี

ไม่สามารถปฏิบติัครบ
ตามเง่ือนไขประนอมหน้ี

ท าประนอมหน้ีต่อ

ท าประนอมหน้ีต่อ

ขอใชม้าตรการเดิม 

ใชเ้ง่ือนไขมาตรการอ่ืน 
เพื่อลดดอกเบ้ีย

ขอใชม้าตรการเดิม ใหอี้ก 1 คร้ัง  

ใชเ้ง่ือนไขมาตรการอ่ืน 
เพื่อลดดอกเบ้ีย
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการประนอมหนี"้ 

ฝ่ายบริหารหน้ีกทม.และปริมณฑลไดน้ า QC Story เขา้มาช่วยในการจดัการกระบวนการท างานท าให้เห็นถึงปัญหาท่ีอยูใ่น
กระบวนประนอมหน้ี จึงไดก้ าหนดแผนงานเพื่อตอบสนอง แนวนโยบาย ตามแผนยทุธศาสตร์ของธนาคารปี 2563 Be Simple, Make it 
Simple เพื่อ ใหลู้กหน้ีไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วในการเขา้ใชบ้ริการการประนอมหน้ีของธนาคาร

ท่ีผา่นมาลูกหน้ีมาติดต่อขอประนอมหน้ีกบัธนาคารในวนัท่ีมากท่ีสุดจ านวน 150 รายต่อวนั ลูกหน้ีแต่ละรายท่ีมาติดต่อประนอม
หน้ีตอ้งกรอกรายละเอียดเก่ียวกบั สาเหตุท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้สถานภาพ อาชีพปัจจุบนั รวมถึงรายรับ และ รายจ่ายในแต่ละเดือน ซ่ึง
แต่ละรายใชร้ะยะเวลาในการกรอกขอ้มูลเฉล่ีย 30 นาทีต่อราย และใชเ้วลาในการรอใหพ้นกังานสรุปรายละเอียดของลูกหน้ีท่ีขอประนอม
หน้ีเพื่อเสนออนุมติัอีก 10 นาทีต่อราย ท าใหลู้กหน้ีตอ้งเสียระยะเวลาในการรอคอย และท าใหธ้นาคารเสียภาพลกัษณ์ในการใหก้ารบริการ

ฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล จึงไดมี้การประชุมเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการน าเทคโนโลยพีื้นฐาน เขา้มาช่วยในการ
กรอกขอ้มูลของลูกหน้ี เพื่อจะน ามาวิเคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี แทนการให้ลูกหน้ีกรอกขอ้มูล
ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการด าเนินการประนอมหน้ี และเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกหน้ีตามแผน
ยทุธศาสตร์ของธนาคาร ฝ่ายบริหารหน้ี กทม.และปริมณฑล จึงไดอ้อกแบบ E-From ซ่ึงใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาช่วยใน
กระบวนการท างาน
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

เดิมลูกหน้ีแต่ละรายท่ีมาติดต่อประนอมหน้ีตอ้งกรอกรายละเอียดเก่ียวกบั สาเหตุท่ีไม่สามารถช าระหน้ีได ้สถานภาพ อาชีพปัจจุบนั รวมถึง
รายรับ และ รายจ่ายในแต่ละเดือน ดว้ยตนเอง ซ่ึงแต่ละรายใช้ระยะเวลาในการกรอกขอ้มูลเฉล่ีย 30 นาทีต่อราย และใช้เวลาในการรอให้
พนกังานสรุปรายละเอียดของลูกหน้ีท่ีขอประนอมหน้ีเพื่อเสนออนุมติัอีก 10 นาทีต่อราย ท าให้ลูกหน้ีตอ้งเสียระยะเวลาในการรอคอย และท า
ใหธ้นาคารเสียภาพลกัษณ์ในการใหก้ารบริการ



11

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

พนกังานบริหารหน้ี จะเป็นผูส้อบถามขอ้มูลจากลูกหน้ีตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและด าเนินการเลือกขอ้มูลของลูกคา้จากปุ่ม Drop Down List
ท่ีไดส้ร้างข้ึนมา และมีการค านวณ รายรับ-รายจ่าย ใหแ้ก่ลูกหน้ีท าใหส้รุปไดว้า่ ลูกหน้ีมีก าลงัในการผอ่นช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารฯ ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด  เม่ือพนกังานบริหารหน้ี ไดส้มัภาษณ์ลูกหน้ีเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆ ครบทุกขอ้แลว้ จึงพิมพแ์บบฟอร์มวเิคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถ
ในการช าระหน้ีของผูกู้ ้ ใหลู้กหน้ีลงนามผูใ้หข้อ้มูล
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

พมิพ์เลขทีเ่งินกู้
สาขา และ

จ านวนผู้กู้รววม

เลือกค าน าหน้า และ
พมิพ์ช่ือ-สกลุ อายุ
และเบอร์โทรลูกค้า

กรณไีมวใชว ผู้กู้ เลือก
ค าน าหน้า พมิพ์ช่ือ-
สกลุ ความสัมพนัธ์
กบัผู้กู้ และเบอร์

โทรศัพท์

สาเหตุทีไ่มว
สามารถช าระ

หนีไ้ด้ 

สถาน
ภาพ

อาชีพ
ปัจจุบัน

รายได้ -
รายจวาย

ประวตัิ
เครดิต

หลกัประกนั
การผวอนช าระ

เงินงวด
เอกสาร
ประกอบ

ปัญหาตวางๆ
โดยมใีห้เลือก
ใน Drop 

Down List

โสด 
สมรส
ฯลฯ ใน
Drop 

Down List

ข้าราชการ
เอกชน
อสิระ

ใน Drop 
Down List

ใสวรายรับ 
ทุกด้าน 

และรายจวาย
ทุกด้าน 
จากน้ัน
ระบบจะ
ค านวณเงิน
คงเหลือตวอ
เดือนเพ่ือ
ช าระหนีใ้ห้

ประวตัิ
ผวอนช าระ
ปกติ
หรือไมว
ใน Drop 

Down List

ใช้พกัเอง 
หรือให้
ผู้อ่ืนเชวา
ใน Drop 

Down List

ผวอนเอง ให้
ผู้อ่ืนผวอน
ให้ หรือ 
ผวอน

รววมกบัผู้กู้
รววม

ใน Drop 
Down List

เอกสาร
แนบเพ่ือใช้
ประกอบกา

รรับ
ประนอม
หนีม้ี

อะไรบ้าง
ใน Drop 

Down List
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ก่อนปรบัปรุง หลงัปรบัปรุง
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ติดตามผลการใชแ้บบฟอร์มวเิคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้(ฉบบัใหม่) จากพนกังานผูใ้ชง้าน สามารถ
แสดงผลลพัธ์ของโครงการ ลดระยะเวลาในการกรอกแบบวเิคราะห์ความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ีของผูกู้ ้ไดด้งัน้ี
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการประนอมหน้ี หลงัจากใชแ้บบวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี ท าใหส้ามารถประนอมหน้ีลูกหน้ีไดป้ระสบ
ผลส าเร็จ 90% โดย 10% ท่ีประนอมหน้ีไม่ส าเร็จนั้น มีปัจจยัอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง อาทิ ฝากผูอ่ื้นช าระหน้ีให้ เป็นตน้

จ ำนวนรำย
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค
1.ลูกหน้ีไม่ยอมบอกความจริงเก่ียวกบั

รายได ้และค่าใชจ่้าย เน่ืองจากกลวัจะไม่ไดรั้บ
พิจารณาประนอมหน้ี  ท าใหเ้กิดการประนอม
หน้ีไม่ส าเร็จ

2. พนกังานบางคน ปฏิบติัหนา้ท่ีรับลูกคา้
แทนพนกังานนอ่ืน ไม่ไดต้รวจสอบขอ้มูลท่ี
ลูกหน้ีแจง้ วา่เป็นขอ้มูลจริงและลูกหน้ีสามารถ
ช าระหน้ีใหแ้ก่ธนาคารฯไดห้รือไม่ ท าใหเ้กิด
การท างานซ ้ าซอ้นดว้ยการตอ้งโทรสอบถาม
ขอ้มูลจากลูกหน้ีเพ่ิมเติม           

แนวทางในการแก้ไข
1. ในกรณีเปล่ียนเป็นการวิเคราะห์

ความสามารถดว้ยการใช ้Excel ท าให้
พนกังานสอบถามขอ้มูลจากลูกหน้ี ทั้งเร่ือง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ท าใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 
เป็นการลดระยะเวลาในการประนอมหน้ีให้
ทั้งพนกังานและลูกหน้ี

2. เพ่ือป้องการการท างานซ ้ าซอ้น แจง้
ใหพ้นกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีรับลูกคา้แทน
พนกังานท่านอ่ืน สอบถามขอ้มูลให้
ครบถว้น          
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8. ความท้าทายต่อไป 

การใชเ้ทคนิคในการช าระเงิน เพื่อเป็นการ
ป้องกนั และแกไ้ข การเกิด NPL ของ
ธนาคารฯ เพ่ือน าไปสู่การลด NPL ของ

ธนาคาร ใหไ้ดเ้กินกวา่ท่ีก าหนด
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
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ถาม - ตอบ


