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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้น ตอนต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อ ระหว่างธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากับศูนย์อนุ มตั ิ
สิ นเชื่อรายย่อย 9 จ.เชี ยงราย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ
พิจารณาอนุ มัติสิ นเชื่ อ ทั้งจากด้านลูกค้าและพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิ งานของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ ใจ อ าเภอแม่ ใจ
จังหวัดพะเยากับศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่อราย่อย 9 จ.เชี ยงราย 3) เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
มากขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมเชิ ง
ปริ มาณจากผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจและศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่อรายย่อย จานวน 53 คน และ
ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจจานวน 270 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) สาเหตุหลักของปั ญหาประกอบด้วย 4 ปั จจัย โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 1.1)
กระบวนการทางาน 1.2) พนักงาน 1.3) ลูกค้า 1.4) หลักประกัน โดยในส่ วนของทางด้านเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้าน
สิ นเชื่ อแสดงความคิดเห็นว่าปั ญหาส่ วนใหญ่น้ นั เกิดขึ้นในส่ วนของกระบวนการการทางานเป็ นหลักโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมาคือความเข้าใจในระเบียบคาสั่งของพนักงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันและปั ญหาเกี่ยวกับ
การจ าแนกประเภทการกูย้ ืมให้ตรงกับวัตถุ ประสงค์การกูย้ ืมของลูกค้ามี ระดับ ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด สาหรั บด้านลูกค้า
ผูใ้ ช้บริ การนั้นแสดงความคิดเห็นว่าปั ญหาส่ วนใหญ่น้ นั เกิดขึ้นในส่ วนของด้านกระบวนการโดยมีค่าเฉลี่ยทางสถิติอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่ งมี ความคิดเห็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับทางด้านของพนักงานผูป้ ฏิ บตั ิงานและลูกค้ามองว่า
ขั้นตอนกระบวนการและเอกสารที่ ใช้ในการพิจ ารณาอนุ มตั ิ สิ นเชื่ อของธนาคารมี ค วามยุ่งยากและล่ าช้า ลาดับ
รองลงมาจะเป็ นในส่ วนของการรับรู ้ รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยทางสถิติอยู่ในระดับปานกลางซึ่ ง
ลูกค้าขาดความรู ้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่ อของธนาคารและลาดับสุ ดท้ายคือในส่ วนของหลักประกัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาโดยได้มีการวางแนวทางไว้ 3 แนวทาง
2.1) ปรั บวิธีการประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคาร 2.2) ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ 2.3) ปรั บ
วิธีการทางานของพนักงาน โดยจากงานวิจยั นี้ ได้เลือกใช้แนวทางที่ 3 โดยเริ่ มจากการกาชับพนักงานแต่ละบุคคล
ทาการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของคาสั่งธนาคาร รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
Checklist ของธนาคาร และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งเพื่อทาการสรุ ปปั ญหาต่าง ๆ และเพื่อให้พนักงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้ และมีการจัดทาบัญชีรายชื่อของลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่วนั ที่ยนื่
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กูเ้ พื่อที่จะทาการติดตามรวมทั้งเพื่อที่จะสามารถรายงานความคืบหน้าของลูกค้าแต่ละรายให้ผบู ้ งั คับบัญชาและลูกค้า
ได้รับทราบ เนื่ องจากวิธีการดังกล่าวเป็ นการแก้ไขระดับสายงานหรื อระดับปฏิ บตั ิ การที่ ใช้งบประมาณน้อยและ
สามารถแก้ไขได้ทนั ที
คาสาคัญ : กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา

Abstract
The objective of this study were to: 1) to find out all the problems that have on processes of the approval
of loans between the Government Savings Bank in Mea Chai branch Bank, Phayao Province with Retail Credit
Approval Centre 9 in Chiang Rai Province. 2) including of operation for considering approve credit of Government
saving bank. 3) to plan how to solve problems and actions more precisely. The research by quantitative use of
questionnaires as a data-collection method from the credit, officers total 53 people and customers of Government
saving bank total 270 people.
The results revealed that 1)The main cause of the problem consists of 4 factors, the details are as follows
1.1) Work process 1.2) Employee 1.3) Customers 1.4) Collateral (finance) Credit officers commented that most
of the problems were mainly in the working process. The highest. second is employees misunderstood at work.
(misunderstandings in communication.). The problem with the classify of borrowing objectives of the customer is
at the lowest. On the customer's side, the majority of the problems occurred on the part of bank work process.
Therefore, Employee and customers agree that’s process is complicated because documents used in the bank's
credit approval have so many processes and always delayed. Also, customers must to take time for fill the form. In
the part of recognizing details products of the bank because customers don’t have knowledge or information
(maybe have few knowledge) about the bank's credit products and the last one is in the collateral section. with a
high. 2) Suggestion about the solution to the problem that has been laid out with 3 Approaches 2.1) Improve the
ways to do advertising of the bank products. Make good advertising that can acetract peoples to those products.
2.2) Improve information system. 2.3) Improve work system for employees. From this research, the third approach
was chosen. Begin by instructing each employee to study the details of the bank order. Including checking the
documents to be correct and complete following of bank checklist. And make appointment for meeting a couple
time per year to consult about all the problem that they have and find out the solution together. At that meeting also
help employees operate in the same direction. For example, solution is making a list of each customer has been
created from the date of loan application in order to follow up and to be able to report the progress of each customer
to supervisors and customers. Because the above methods are functional or operational level corrections that require
a low budget and can be fixed immediately.
Keywords : Credit approval process , The problem in relationship
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1. บทนา
บทบาทของธนาคารออมสิ นในปั จจุบนั จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทสู่ การเป็ น Social Bank ควบคู่ไป
กับการเป็ น Digital Banking ภายใต้แนวคิด “ธนาคารออมสิ น มากกว่าธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” เพื่อสร้างผล
เชิ งบวกแก่สังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ ลูกค้า 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผูม้ ี รายได้น้อย ผูป้ ระกอบการรายย่อย และองค์กร
ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐและช่วยเหลือสังคมด้วยเป้ าหมายที่วา่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม หลุด
พ้นความยากจน ยกระดับรายได้ ต่อยอดผูป้ ระกอบการรายย่อย รวมทั้งการสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารออมสิ นมีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอยูป่ ระมาณ 12.8 ล้านราย หรื อคิดเป็ น 61.6% ของ
จานวนลูกค้าทั้งหมด (ฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร ธนาคารออมสิ น. แผนวิสาหกิ จธนาคารออมสิ นปี 2560-2564.) และ
รวมถึงการทาให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Banking) จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อนุมตั ิสินเชื่อรายย่อยขึ้นในปี
2562 เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่กบั ธนาคารออมสิ นสาขาให้ชดั เจนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยกาหนด โดยรั บงานต่อจากธนาคารออมสิ นสาขาเพื่อนาไปตรวจสอบและพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อ ข้อมูลสถิติ
นับตั้งแต่มีการจัดตั้งศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่ อรายย่อยย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 1 ปี ช่วงระยะเวลาระหว่างเดื อนมกราคม ธันวาคม 2563
ตารางที่ 1 ตารางแสดงสัดส่ วนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ
ประเภทสิ นเชื่อ
จานวนลูกค้า
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ /
ร้อยละของลูกค้าที่ไม่ได้รับอนุมตั ิ
ทั้งหมด
คืนเรื่ อง
สิ นเชื่อฐานราก
101
76
25
24.75
สิ นเชื่อบุคคล
149
127
22
14.77
เนื่ องจากศูนย์อนุ มตั ิ สินเชื่ อรายย่อยทาหน้าที่ ในการพิจารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อ โดยรั บงานเอกสารต่อจาก
ธนาคารออมสิ นสาขาและไม่มีการสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เพราะฉะนั้นการแก้ไขหรื อการขอเอกสารเพิ่มเติมต่าง ๆ
จะต้องใช้การสื่ อสารผ่านธนาคารออมสิ นสาขาซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาในการสื่ อสารระหว่างพนักงาน ลูกค้า รวมทั้ง
คาสั่งธนาคารเกี่ยวกับสิ นเชื่อต่าง ๆ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ส่ งผลทาให้มีปริ มาณในการคืนเรื่ อง
หรื อจานวนลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุ มตั ิเมื่ อเที ยบกับปริ มาณลูกค้าทั้งหมดถือว่ามี ปริ มาณที่ สูงมาก ดังนั้นการศึกษา
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อทั้งจากทางด้าน
ลูกค้าและทางด้านพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อทราบถึงปั ญหาที่แท้จริ งและเป็ นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหา
ปั ญหาได้อย่างตรงจุดมากยิง่ ขึ้น
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อกับแนวโน้มสิ นเชื่ อของธุ รกิจ 6C อันประกอบด้วย คุณลักษณะ
(Character) ความสามารถในการชาระหนี้ (Capacity) เงินทุน (Capital) หลักประกัน (Collateral) ภาวะแวดล้อม
(Condition) และประเทศ (Country) (ว.มรม., 2557) นอกจากนี้การวิเคราะห์สินเชื่อยังถือได้วา่ มีความสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจที่ผา่ นมา
การพิจารณาให้สินเชื่ อสหกรณ์จะต้องพิจารณาถึงหลักที่ เรี ยกว่า 3P.
ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์การขอกู้
(Purpose) 2.การชาระหนี้ (Payment) 3.การป้ องกันความเสี่ ยง (Protection) (กนกลักษณ์ ว่องธนกฤต, 2559.)
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พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้สินเชื่อส่ วนบุคคลกับธนาคารพาณิ ชย์ พบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่ อส่ วนบุคคลกับธนาคารพาณิ ชย์มากที่ สุด คืออัตราดอกเบี้ ยของสิ นเชื่ อสู งเกิ นไป
(จันธิ มา ตั้งประเสริ ฐกิจ, 2555.)
พฤติกรรมการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อของลูกค้า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย พบว่าส่ วนใหญ่ใช้บริ การสิ นเชื่อประเภทโครงการพิเศษ วงเงินกู้ 50,000 – 300,000 บาท ระยะเวลา
การผ่อนชาระ 1 – 3 ปี ส่ วนใหญ่เห็นว่านโยบายของธนาคารมีประโยชน์ (ขวัญนภา เจริ ญษา, 2550.) ลูกค้ามีความ
เชื่อมัน่ ต่อธนาคารและพนักงานให้บริ การคาแนะนาที่ดี แต่ข้ นั ตอนการกูม้ ีความยุง่ ยาก
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การและการวิเคราะห์สินเชื่อจานาทะเบียนรถยนต์ของ
ธนาคารทิสโก้ (มหาชน) จากัด จังหวัดชลบุรี. พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริ การและการวิเคราะห์สินเชื่อ (สุ ภางค์ ไชยูปถัมภ์, 2559.) โดยตัวแปรที่มีผลเรี ยงตามลาดับมากไปน้อย ได้แก่
หลักประกันในการชาระหนี้ สภาวการณ์โดยทัว่ ไป เงินทุน ความสามารถในการชาระหนี้ และการให้บริ การควรมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในด้านการสื่ อสารกับลูกค้าต้องมีความพร้อม
ศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การในงานสิ นเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตอาเภอเมื อง จังหวัด
เชี ยงใหม่ พบว่าประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การในงานสิ นเชื่ อสามารถให้บริ การลูกค้าได้รวดเร็ ว ให้ขอ้ มูลและให้
คาปรึ กษาในงานสิ นเชื่อได้เป็ นอย่างดี (เสาวลักษณ์ แผวผาลา, 2558.) ปั ญหาและอุปสรรคการให้บริ การพบว่าลูกค้า
ผูใ้ ช้บริ การในงานสิ นเชื่อบางรายส่ งเอกสารล่าช้า ระบบเครื อข่ายในงานบริ การล้มทาให้การบริ การลูกค้าล่าช้า เป็ น
ต้น สาหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้บริ การ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรมีการชี้แจงให้ขอ้ มูลกับลูกค้า ยืดหยุน่ สาหรับ
ลูกค้าและสาหรับด้านลูกค้าเห็นควรลดขั้นตอนการดาเนิ นการอนุ มตั ิสินเชื่ อและเอกสารประกอบการขอสิ นเชื่ อให้
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อระหว่าง
ธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากับศูนย์อนุมตั ิสินเชื่อรายย่อย 9
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั ญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ
ทั้งจากด้านลูกค้าและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากับศูนย์อนุมตั ิ
สิ นเชื่อราย่อย 9
3) เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดมากขึ้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1. ลูกค้าสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ 2. พนักงานผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ น
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ 3.กระบวนการ 4.หลักประกัน
ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การรั บรู ้ และความคิดที่ มีต่อปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
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กระบวนการ

พนักงาน
การอนุมัติ
สินเชื่อ

ลูกค้า

หลักประกัน

รู ปที่ 1 แสดงตัวแปรโดยใช้แผนผังก้างปลา
3. วิธีการศึกษา
การศึกษาปั ญหาระหว่างธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจและศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่ อรายย่อย เป็ นวิจยั เชิ งสารวจ
(Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมเชิงปริ มาณ เพื่อสารวจและศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
และใช้แผนผังก้างปลาหรื อแผนผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram or Cause and Effect Diagram) ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อและวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปั ญหา เพื่อสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานด้านสิ นเชื่ อและความพึงพอใจต่อลูกค้า รวมทั้งลดปริ มาณการถูกปฏิเสธการอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อที่เกิดขึ้น
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มที่ 1 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านสิ นเชื่ อธนาคารออมสิ นพนักงานผูเ้ กี่ ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อทั้งหมดจานวน 53 คน ดังรายละเอียด จานวนผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าสิ นเชื่ อธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้กาหนดด้วยวิธีการ
คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamanae ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
เท่ากับ 5% ดังนั้นการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างลูกค้าคือ 270 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณกับ
ประชากรเป้ าหมายเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อและลูกค้าสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา ดังนี้
แบบสอบถามสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานสิ นเชื่อ ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2
ข้อมูลความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างขั้นตอน
กระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อในกระบวนการงานสิ นเชื่อ ส่ วนที่ 3 แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อในกระบวนการงานสิ นเชื่ อ โดยส่ วนที่ 2 และ 3 ใช้ลกั ษณะของข้อ
คาถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ ส่ วนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อการให้บริ การในงานสิ นเชื่อ ส่ วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไขปั ญหา โดยส่ วนที่ 4 และ 5 ใช้ลกั ษณะของข้อคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้
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แบบสอบถามลูกค้าสิ นเชื่ อ ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุ คคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ โดยใช้ลกั ษณะ
ของข้อคาถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งระดับออกเป็ น 5 ระดับ ส่ วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคใน
การใช้บริ การในงานสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ ส่ วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริ การ
ในงานสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ โดยส่ วนที่ 3 และ 4 ลักษณะของข้อคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ดให้
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ นการรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารจากหนังสื อ บทความ ข้อมูลออนไลน์ งานวิจยั รายงานที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นเชื่ อ การให้บริ การในงานสิ นเชื่ อธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระบบการพิจารณา
อนุมตั ิสินเชื่อ เป็ นต้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ค่าร้อยละและ ค่าเฉลี่ย ในการ
อธิ บายและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิ นสาขาแม่ใจ และศูนย์อนุมตั ิสินเชื่อรายย่อย
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Sample (t-test) ใช้ใน
การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบปั ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อของพนักงาน
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับขั้นตอนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อ และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจโดยรวมของ
ลูกค้าสิ นเชื่ อต่ อประสิ ท ธิ ภาพการให้บริ การในงานสิ นเชื่ อ ของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ ใจ และค่าสั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของ เพียร์ สัน (Pearson Correlation) เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่ องรวมทั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
และขั้นตอนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อ ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ติดต่อและเจรจาลูกค้า 2) รวบรวมเอกสารและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 3) วิเคราะห์และพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ 4) แจ้งผลอนุมตั ิและนัดทาสัญญา เพื่อศึกษาปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น ในการให้ ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารงานด้า นสิ น เชื่ อ และน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นา
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในงานสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจและศูนย์อนุมตั ิ
สิ นเชื่อรายย่อย โดยมีเกณฑ์เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
4. ผลการศึกษา
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อ
ข้อมูลทัว่ ไปส่ วนบุคคลเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจและศูนย์อนุ มตั ิ
สิ นเชื่ อรายย่อย 9 ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 20 – 30 ปี และส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้ นสิ นเชื่ ออยู่
ระหว่าง 1 – 3 ปี
ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อของธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจ
และศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่อรายย่อย 9 ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อทั้งสิ้ น 53 คน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งค่าเฉลี่ยและสถิติเชิง
อนุ มาน พบว่าปั ญหาส่ วนใหญ่คือพนักงานขาดความรู ้ในเรื่ องของระเบียบคาสั่งธนาคาร รองลงมาคือจากสาขา
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แนะนาประเภทสิ นเชื่อแก่ลูกค้าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้ายื่นกู้ ปั ญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์ระเบียบคาสั่งของ
พนักงานแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน ปั ญหาที่เกิดจากการสื่ อสารกันระหว่าง
พนักงานสานักอนุ มตั ิสินเชื่อรายย่อย 9 กับสาขา ปั ญหาที่เกิดจากพนักงานสาขาแนะนาผลิตภัณฑ์ และ/หรื อ ให้
ข้อมูลแก่ลูกค้าไม่ครบถ้วน และปั ญหาที่เกิดจากสาขาขอเอกสารจากลูกค้าไม่ครบถ้วนตาม Check list และ
แบบฟอร์ มของธนาคารตามลาดับ แต่โดยเฉลี่ยแล้วจากปั ญหาข้างต้นอยูใ่ นระดับที่มีปัญหามาก
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิ นสาขาแม่ใจและศูนย์อนุ มตั ิสินเชื่ อรายย่อย 9 พบว่าแนวทางการแก้ไขปั ญหาลาดับแรกคือ พนักงานควรมี
การศึกษาระเบียบคาสั่งของธนาคารอย่างสม่าเสมอ
รองลงมาคือ มีการสรุ ปปั ญ หาและวิธี ก ารแก้ไขปั ญ หาของแต่ละสาขาที่เกิดขึ้ น และดาเนิ นการแจ้ง
ปั ญหาดังกล่าวให้แต่ละสาขาได้รับทราบร่ วมกัน เพื่อเป็ นการแบ่งปั นให้สาขาอื่น ๆ ได้รับทราบถึงปั ญหารวมทั้งวิธี
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) มีการตอบข้อซักถามในกลุ่มของผูป้ ฏิบตั ิงานเมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานมี
ข้อสงสัย เพื่อ เป็ นการแบ่งปั นให้สาขาอื่น ๆ ได้รับทราบถึงปั ญหารวมทั้งวิธีแก้ปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน ควรมีการ
จัดการประชุม ระหว่างสานักอนุ มตั ิสินเชื่อรายย่อย 9 กับสาขา เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้ นระหว่างกระบวนการการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง ซึ่ งเป็ นแนวทางที่พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเฉลี่ย
แล้วอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้อมูลจากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นสาขาแม่ใจเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการใช้บริ การงานด้าน
สิ นเชื่อ
จากการสารวจความคิดเห็นจากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การพบว่า จากการวิจยั นี้ ซ่ ึ งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อธนาคารออมสิ นสาขาแม่
ใจ จานวนทั้งสิ้ น 270 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา รวมทั้งค่าเฉลี่ยและสถิติเชิงอนุ มาน ณ ระดับ
นัยสาคัญที่กาหนดไว้คือ 0.05 จะเห็นได้ว่าลูกค้าส่ วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านกระบวนการมากที่สุด จากค่าเฉลี่ย
ของปั ญหาทั้งหมดที่ได้ทาการสารวจ จะเห็นได้วา่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยให้ความคิดเห็นไว้วา่ ปั ญหาที่
เกิ ดจากเอกสารที่ ใช้ในการดาเนิ นการขอกู้แ ละขั้นตอนกระบวนการมี ค วามยุ่งยากซับซ้อ นและใช้ระยะเวลาใน
กระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อค่อนข้างมาก และลาดับสุ ดท้ายคือการชี้ แจงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ จาก
พนักงาน ลาดับถัดมาเป็ นในส่ วนของด้านการรั บรู ้ โดยลูกค้าส่ วนใหญ่ ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
สิ นเชื่ อของธนาคาร และลาดับสุ ดท้ายเป็ นในส่ วนของด้านหลักประกันซึ่ งลูกค้าส่ วนใหญ่ มีความเข้าใจเกี่ ยวกับ
หลักประกันตามข้อกาหนดของธนาคารและสามารถจัดหาหลักประกันตามที่ธนาคารกาหนดได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้แผนผังก้างปลาหรื อแผนผังแสดงเหตุและผล (Fishbone Diagram or Cause Effect
Diagram) โดยมีสาเหตุของปั ญหา ดังนี้
1. กระบวนการทางาน ลูกค้าได้แสดงความเห็นว่าเอกสารที่ใช้ในการดาเนิ นการขอกูน้ ้ นั มีความยุง่ ยาก
รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อของธนาคารมีความล่าช้า ซึ่ งทางด้านพนักงานก็ได้แสดงความเห็น
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยระบุวา่ ทางด้านของธนาคารออมสิ นสาขาดาเนิ นการขอเอกสารจากลูกค้าไม่ครบถ้วนตาม
Check list ของธนาคาร

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1980

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

2. พนักงาน พนักงานมีการทาความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในคาสั่งของธนาคารคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน
ซึ่ งอาจเกิดจากปั ญหาในการสื่ อสารระหว่างพนักงานส่ งผลให้พนักงานให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร
แก่ลกู ค้าไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
3. ลูกค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทั้งไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อของธนาคาร
4. หลักประกัน ลูกค้าส่ วนใหญ่มองว่าหลักประกันตามเงื่อนไขของธนาคารนั้นมีความเหมาะสม แต่กย็ งั
มองว่าการจัดหาหลักประกันยังเป็ นปั ญหาในการดาเนินการขอกู้
5. อภิปรายผลการวิจัย
จะเห็นได้ว่าในส่ วนของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นว่าปั ญหาส่ วน
ใหญ่ที่เกิดขึ้นมานั้นเป็ นในส่ วนของกระบวนการ เริ่ มต้นตั้งแต่การแนะนาหรื อการเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รวมทั้งการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ จากลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยทางสถิติอยูใ่ นระดับ 3.94 ไปจนถึงขั้นตอนกระบวนการ
พิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อซึ่ งมีค่าเฉลี่ยทางสถิติอยูใ่ นระดับ 3.91 เนื่ องจากเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในกระบวนการแล้ว
พนักงานผูเ้ กี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อจะต้องเป็ นผูด้ าเนิ นการแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า ดังนั้นพนักงานจึงให้ความสาคัญกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อเป็ น
ลาดับแรก และสาหรับด้านลูกค้าผูใ้ ช้บริ การนั้นจากการวิจยั พบว่าค่าสถิติ t-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ กาหนดไว้คือ 0.05 ดังนั้นปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ จึงเป็ นปั จจัยที่ ลูกค้าให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อ โดยลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั ญหาเกี่ยวกับ
ด้านกระบวนการโดยมี ค่าเฉลี่ยทางสถิติอยู่ในระดับ 3.26 ซึ่ งมี ความคิดเห็นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับทางด้านของ
พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยลูกค้ามองว่าขั้นตอนกระบวนการและเอกสาร ลูกค้าขาดความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
สิ นเชื่ อของธนาคารและลาดับสุ ดท้ายคือในส่ วนของหลักประกัน ซึ่ งจากผังแสดงเหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิ ดขึ้ นในกระบวนการพิจารณาอนุ ม ัติสินเชื่ อ ท าให้สามารถทราบถึ งสาเหตุ ที่ท าให้เกิ ดปั ญหาและสามารถวาง
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์สรุ ปและจัดเรี ยงระดับความสาคัญของสาเหตุหลักของ
ปั จจัยที่ส่งผลประกอบด้วย 4 ปั จจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. กระบวนการทางาน ลูกค้าได้แสดงความเห็นว่า
เอกสารที่ใช้ในการดาเนิ นการขอกูน้ ้ นั มีความยุง่ ยาก รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อของธนาคารมี
ความล่าช้า ซึ่ งทางด้านพนักงานก็ได้แสดงความเห็นว่าทางด้านของธนาคารออมสิ นสาขาดาเนิ นการขอเอกสารจาก
ลูกค้าไม่ครบถ้วนตาม Check list ของธนาคาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวลักษณ์ แผวผาลา ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การในงานสิ นเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปั ญหาและ
อุปสรรคการให้บริ การพบว่าลูกค้าผูใ้ ช้บริ การในงานสิ นเชื่อบางรายส่ งเอกสารล่าช้า ระบบเครื อข่ายในงานบริ การล้ม
ทาให้การบริ การลูกค้าล่าช้า เป็ นต้น สาหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพให้บริ การ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรมีการชี้แจง
ให้ขอ้ มูลกับลูกค้า ยืดหยุน่ สาหรับลูกค้าและสาหรับด้านลูกค้าเห็นควรลดขั้นตอนการดาเนิ นการอนุ มตั ิสินเชื่ อและ
เอกสารประกอบการขอสิ นเชื่อให้เหมาะสม
ผูศ้ ึกษาจึ งได้หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาด้วยการให้พนักงานมี การศึกษาเกี่ ยวกับคาสั่งของธนาคาร
เกี่ยวกับรายละเอียดของสิ นเชื่ อแต่ละประเภท รวมทั้งทาการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ Check list เอกสารของ
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ธนาคารเกี่ยวกับเอกสารของลูกค้าในแต่ละวิชาชีพ เพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและ
ควรมีการจัดทาตารางเพื่อใช้ในการควบคุมระยะเวลารวมทั้งมีการโทรแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการให้แก่ลูกค้า
ได้รับทราบ 2. พนักงาน พนักงานมีการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดในคาสั่งของธนาคารคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกัน ซึ่ งอาจเกิดจากปั ญหาในการสื่ อสารระหว่างพนักงานส่ งผลให้พนักงานให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ อ
ของธนาคารแก่ลกู ค้าไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้หาแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหา นอกจากให้พนักงานแต่ละบุคคลทาความเข้าใจในคาสั่งของธนาคาร เมื่ อมีขอ้ สงสัยหรื อข้อซักถามเกิดขึ้น
สามารถทาการสอบถามเข้าไปในกลุ่ม Line ของพนักงานได้ ซึ่ งเมื่อมีการตอบข้อสงสัยหรื อข้อซักถามเกิดขึ้นก็จะ
ส่ งผลให้พนักงานท่านอื่น ๆ ทราบและสามารถปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดี่ยวกันได้อีกด้วย รวมทั้งมีการจัดประชุม
เพื่อรวบรวมและสรุ ปปั ญหาข้อสงสัยต่าง ๆ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง 3. ลูกค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทั้งไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อของ
ธนาคาร ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ถ้าหากพนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในคาสั่งสิ นเชื่อของ
ธนาคาร พนักงานก็จ ะสามารถให้ขอ้ มู ลและแนะนาเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์สิ นเชื่ อ ต่าง ๆ แก่ ลูกค้าได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้ น รวมทั้งยังสามารถแจ้งรายละเอี ยดในกระบวนการต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 4.
หลักประกัน ลูกค้าส่ วนใหญ่มองว่าหลักประกันตามเงื่ อนไขของธนาคารนั้นมี ความเหมาะสม แต่ก็ยงั มองว่าการ
จัดหาหลักประกันยังเป็ นปั ญหาในการดาเนิ นการขอกู้ เพราะฉะนั้นพนักงานควรชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข
ของหลักประกันของสิ นเชื่อแต่ละประเภทให้แก่ลกู ค้าได้ทราบอย่างครบถ้วน
6. บทสรุ ปข้ อเสนอแนะ
บทสรุ ป
งานวิจยั นี้ ได้สรุ ปปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นภายในกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ สินเชื่ อออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ 1.
กระบวนการทางาน ลูกค้าได้แสดงความเห็ นว่าเอกสารที่ ใช้ในการดาเนิ นการขอกูน้ ้ ันมี ความยุ่งยาก รวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่อของธนาคารมีความล่าช้า ซึ่ งทางด้านพนักงานก็ได้แสดงความเห็นไปใน
แนวทางเดี ยวกัน โดยระบุ ว่าทางด้านของธนาคารออมสิ นสาขาดาเนิ นการขอเอกสารจากลูกค้าไม่ครบถ้วนตาม
Check list ของธนาคาร 2. พนักงาน พนักงานมีการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับรายละเอียดในคาสั่งของธนาคาร
คลาดเคลื่ อนไม่ตรงกัน ซึ่ งอาจเกิ ดจากปั ญหาในการสื่ อสารระหว่างพนักงานส่ งผลให้พนักงานให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารแก่ลูกค้าไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ลูกค้า ลูกค้าส่ วนใหญ่
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ อต่าง ๆ ของธนาคาร รวมทั้งไม่เข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการในการ
พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อของธนาคาร 4. หลักประกัน ลูกค้าส่ วนใหญ่มองว่าหลักประกันตามเงื่อนไขของธนาคารนั้นมี
ความเหมาะสม แต่กย็ งั มองว่าการจัดหาหลักประกันยังเป็ นปั ญหาในการดาเนิ นการขอกู้
ข้อเสนอแนะ งานวิจยั นี้เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ปรั บ วิ ธี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของธนาคาร คื อ การเพิ่ ม ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้หลากหลายขึ้น รวมทั้งเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่
ว่าจะเป็ นระยะเวลา เอกสารเข้าไปในสื่ อประชาสัมพันธ์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถทาการศึกษา ทา
ความเข้าใจรวมทั้งสามารถเตรี ยมความพร้อมและข้อซักถามต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น แต่วิธีดงั กล่าวเป็ น
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การแก้ปัญหาระดับองค์กร ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ยากรวมทั้งมี กระบวนการที่ ซับซ้อนหลายขั้นตอนและยังใช้
งบประมาณที่สูงมากอีกด้วย
2. ปรับปรุ งระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของธนาคารสามารถทาการวิเคราะห์และอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อได้ เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและปั ญหาอื่น ๆ ในการพิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อและทาให้ลูกค้าสามาร
รับทราบผลการอนุ มตั ิสินเชื่ อได้อย่างรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น แต่วิธีดงั กล่าวเป็ นการแก้ปัญหาระดับองค์กร ซึ่ งสามารถ
ดาเนินการได้ยากรวมทั้งมีกระบวนการที่ซบั ซ้อนหลายขั้นตอนและยังใช้งบประมาณที่สูงมากอีกด้วย
3. ปรับวิธีการทางานของพนักงาน มีการกาชับพนักงานแต่ละบุคคลทาการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของ
คาสั่งธนาคารให้ละเอียดมากขึ้น รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม Checklist ของ
ธนาคาร และมีการจัดประชุ มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งเพื่อทาการสรุ ปปั ญหาต่าง ๆ และเพื่อให้พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงาน
สามารถดาเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกันได้ และมีการจัดทาบัญชีรายชื่อของลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่วนั ที่ยื่นกูเ้ พื่อที่จะ
ทาการติดตามรวมทั้งเพื่อที่จะสามารถรายงานความคืบหน้าของลูกค้าแต่ละรายให้ผบู ้ งั คับบัญชาและลูกค้าได้รับทราบ
ซึ่ งวิธีการดังกล่าวเป็ นการแก้ไขระดับสายงานหรื อระดับปฏิบตั ิการที่ใช้งบประมาณน้อยและสามารถแก้ไขได้ทนั ที
จากแนวทางการแก้ไขปั ญหา 3 แนวทางข้างต้น ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการเลือกแนวทางลาดับที่ 3 คือการปรับ
วิธีการทางานของพนักงาน เนื่ องจากเป็ นแนวทางการแก้ไขปั ญหาที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถนามาปรับใช้ได้ทนั ทีและยัง
ใช้งบประมาณในการดาเนิ นการแก้ไขไม่สูงมากอีกด้วย โดยในระยะเริ่ มแรกเริ่ มจากการกาชับพนักงานแต่ละบุคคล
ทาการศึ กษารายละเอี ยดต่าง ๆ ของคาสั่งธนาคารให้ละเอี ยดมากขึ้ น รวมทั้งมี การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนตาม Checklist ของธนาคาร และมีการจัดประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้งเพื่อทาการสรุ ปปั ญหาต่าง ๆ
และเพื่อให้พนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถดาเนิ นงานไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเจรจากับลูกค้าตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ ของลูกค้ารวมทั้งแนะนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามคุณสมบัติของ
สิ นเชื่อแต่ละประเภทที่ธนาคารกาหนด เพื่อเป็ นการลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ ในลาดับถัดไปซึ่ งจะ
ดาเนินการแก้ไขได้ยากมากยิง่ ขึ้นรวมทั้งระยะเวลาในการแก้ไขมากขึ้นอีกด้วย ซึ่ งวิธีการดังกล่าวเป็ นการแก้ไขระดับ
สายงานหรื อระดับปฏิบตั ิการที่ใช้งบประมาณน้อยและสามารถแก้ไขได้ทนั ที ส่ วนในระยะยาวธนาคารออมสิ นควรมี
การรวบรวมคาสั่งต่าง ๆ ของธนาคาร เนื่ องจากในปั จจุ บนั คาสั่งต่าง ๆ มี จานวนมากและมี การออกคาสั่งเพิ่มเติ ม
ภายหลังมาอีกเป็ นจานวนมาก และจัดให้มีการอบรมความรู ้เกี่ยวกับคาสั่งต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามคาสั่งของธนาคารอีกด้วย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะสาเหตุ ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
พิจารณาอนุมตั ิสินเชื่อทั้งจากลูกค้าและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสิ นเชื่อเท่านั้น จึงมีขอ้ เสนอแนะให้ธนาคารออมสิ น
ศึกษาเพิ่มเติมไปในรายละเอียดที่ได้ทาการศึกษามาเบื้องต้นและทาการสนับสนุ นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็ น
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและการให้บริ การแก่ลูกค้า
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