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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงด้านสินเช่ือของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ศึกษาสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงระบบการบริหารความ
เส่ียงดา้นสินเช่ือที่เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการในงานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมจาก
เจา้หน้าที่ในงานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สังกดัสาขาในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ 
จ านวนทั้งส้ิน 122 คน และลูกคา้ที่ใชบ้ริการในงานสินเช่ือ จ านวนทั้งส้ิน 150 คน ผลการศึกษาพบว่า 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประสิทธิภาพการให้บริการในงาน
สินเช่ือ พบวา่ เจา้หนา้ที่สินเช่ือสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดร้วดเร็ว อ านวยความสะดวก ใหข้อ้มูล และให้
ค  าปรึกษาในงานสินเช่ือได้เป็นอย่างดี   นอกจากน้ีลูกค้าที่ เข ้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเช่ือในระดบัมาก ทั้งในดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ ดา้นสถานที่ 
และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ตามล าดบั ปัญหาและอุปสรรคการใหบ้ริการ พบว่า ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการใน
งานสินเช่ือบางราย ส่งเอกสารล่าช้า ระบบเครือข่ายในงานบริการลม้ ท าให้การบริการลูกคา้ล่าช้า  
และลูกคา้ที่ใชบ้ริการยงัมองว่า  การให้บริการในงานสินเช่ือยงัมีขั้นตอนการอนุมติัสินเช่ือล่าชา้ ใช้
เอกสารประกอบจ านวนมาก   เป็นตน้ ส าหรับแนวทางการพฒันาคุณภาพให้บริการ เจา้หน้าที่สินเช่ือ
ควรมีการช้ีแจง ให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ ยดืหยุน่ส าหรับลูกคา้ และส าหรับดา้นลูกคา้เห็นควรลดขั้นตอนการ
ด าเนินการอนุมตัิสินเช่ือและเอกสารประกอบการขอสินเช่ือใหเ้หมาะสม 
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ABSTRACT 
 

               This independent study aimed at analyzing credit risk management of Bangkok Bank 
Public Company Limited, particularly the efficiency of the commercial bank’s credit service. In 
addition, problem conditions, suggestions and guidelines to develop and improve credit risk 
management system which increase the efficiency of commercial credit service of Bangkok Bank 
Public Company Limited in Mueang district, Chiang Mai province were also studied. This survey 
research used questionnaires to collect data from 122 staff members in the department of credit of 
Bangkok Bank Public Company Limited and 150 customers who used credit services. The results 
showed that the staff provided fast service and convenience to the customers. They were also good 
at providing information and advice to customers. The customers had high satisfactions towards the 
efficiency of credit services in terms of staff, location, and service procedures, respectively. In terms 
of problems and obstacles, it was found that customers were late submitting the documents. 
Moreover, failed service networks caused slow service. In addition, customers viewed that the 
operation process in credit service was slow with a lot of documents to process. In terms of 
guidelines for improving services, the staff should provide information and be flexible with 
customers. It was also agreed that the procedures for credit approval and documents should be 
reduced.    
 
 

 
 


