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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปญั หา สาเหตุ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ภายในองค์กร
รวมถึงกําหนดกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์กร
การศึกษานี้ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์
บุ ค คลภายในและภายนอกองค์ก ร เพื่อ ทราบถึงวิส ยั ทัศ น์ ภารกิจ วัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย
กลยุทธ์ ตลอดจนกระบวนการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปญั หาสําคัญ
ที่เกิดขึ้น คือ ปญั หาด้านการให้บ ริการ ที่ธนาคารไม่ให้ค วามสําคัญ กับ การให้บ ริการเครื่อง
ให้บ ริการอัต โนมัติ ธนาคารขาดการทบทวนขัน้ ตอนในการให้บ ริการ และจํานวนสาขาของ
ธนาคารทีม่ ใี ห้บริการน้อย และปญั หาด้านบุคลากร ทีธ่ นาคารขาดการพัฒนาทักษะพนักงานทัง้
ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร
ทัง้ นี้แนวทางการแก้ไขปญั หาประกอบด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการให้บริการ
และการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีความ หลากหลาย การเพิม่ และพัฒนาช่องทางการจําหน่ ายให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และการ
มุง่ พัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ซึง่ จากปญั หา และแนวทางการแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวได้นําแนวคิดและทฤษฎีของ บาลานซ์ สกอร์คาร์ด (Balance Scorecard) ใช้เป็ นตัว
วัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ โดยการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ านและ
การออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านในมุมมองด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน
และด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทําให้เกิดความชัดเจนและมีรูปธรรมในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึง่ จะส่งผลให้การบริการ และบุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเพิม่
มากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
ออออออออการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรือ่ งนี้สาํ เร็จได้ดว้ ยความกรุณาจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
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ตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ทุ กท่ านที่ให้ค วามร่ว มมือในการให้ข้อมูล ขอขอบคุ ณ เจ้าหน้ าที่บ ัณ ฑิต วิท ยาลัย ที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษาอยู่ และพีๆ่ เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ได้ให้กําลังใจ
และความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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บทที่ 1
บทนํา
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด เริม่ เปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2484
ด้วยทุ น จดทะเบีย น 1 ล้านบาท โดยคณะบุ คคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ และได้
จดทะเบียนเป็ นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2537
ต่อมาธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ได้รวมกิจการกับธนาคารศรีนคร จํากัด(มหาชน)
เมื่อเดือนเมษายน 2545 ทําให้ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็ นอันดับ 5 ของธนาคารพาณิชย์
ในระบบ
ปจั จุบนั ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 21,128 ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวมจํานวน
่
467,875 ล้านบาท มีจาํ นวนพนักงาน 6,553 คน และมีสาขาจํานวน 370 แห่งทัวประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) แบ่งประเภทของธุรกิจตามรายได้ ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
1. ธุรกิจทีเ่ ป็ นรายได้ดอกเบีย้ และเงินปนั ผล ได้แก่ การบริการรับฝากเงิน การให้สนิ เชื่อ
และการนําเงินไปลงทุน เช่น การนําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การนําเงินไปลงทุน
ในกองทุนเปิดและกองทุนปิดของสถาบันการเงินอื่น เป็ นต้น
2. ธุรกิจทีเ่ ป็นค่าธรรมเนียมและรายได้อ่นื ๆ เช่น บริการด้านการซือ้ ขายปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ บริการซือ้ ขายตั ๋วแลกเงิน บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตสําหรับลูกค้า
นําเข้าและส่งออก บริการด้านการโอนเงินทัง้ ในและต่างประเทศ บริการด้านบัตรเครดิต บริการ
ด้านการอาวัล และการคํ้าประกัน บริการเกีย่ วกับหลักทรัพย์(หุน้ ) และบริการบริหารสินทรัพย์
เป็ นต้น
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) แบ่งลูกค้าออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ลูกค้าธุ รกิจ ธนาคารจะให้บริการลูกค้าธุ รกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีรายได้รวมปี ละ
2,000 ล้านบาทขึน้ ไป ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางทีม่ รี ายได้ระหว่าง 200 - 2,000 ล้านบาท และลูกค้า
ธุรกิจขนาดย่อมที่มรี ายได้ต่ํากว่า 200 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มนี้ จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
ได้แก่ เงินให้สนิ เชื่อระยะยาว สินเชื่อโครงการ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ในรูปของเงินเบิกเกินบัญ ชี ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และสินเชื่อ
เพื่อการคํ้าประกัน เช่น การคํ้าประกันหนี้สนิ หรือความรับผิด การปฏิบตั ติ ามสัญญาของบุคคลอื่น
การอาวัล การรับรองตั ๋วเงิน การยืนยันการชําระเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและเอกสารสําคัญ
ทางการเงิน การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
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2. ลูกค้ารายย่อย ธนาคารจะให้บริการลูกค้าธุรกิจรายย่อยทีเ่ ป็ นเจ้าของกิจการ
ประกอบธุรกิจขนาดเล็กใช้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท และลูกค้าบุคคล ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อผูป้ ระกอบการรายใหม่
สินเชื่อเพื่อธุรกิจเฟรนไชน์ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อส่วนบุคคล
และบริการบัตรต่างๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม บริการด้านเงินฝาก ตู้นิรภัย
เช็คต่างๆ เช่น เช็คของขวัญ แคชเชียเช็ค เป็ นต้น
3. ธุรกิจจัดการด้านการเงิน ธนาคารจะให้บริการจัดการด้านการเงินให้กบั ลูกค้า
ธุรกิจและลูกค้าบุคคล ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้บริการหลัก ได้แก่ การให้บริการด้านการบริหารเงินสด
บริหารสภาพคล่อง การเรียกเก็บเงิน-ชําระเงิน การโอนเงินเดือนพนักงาน การโอนเงินทัง้ ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ การทําธุรกรรมแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เช่น บริการรับซื้อ
หรือขายเงินตราต่างประเทศ บริการเรียกเก็บตั ๋วเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
4. นายหน้ าและตัวแทน ธนาคารจะให้บ ริการลูกค้าสถาบัน ลูกค้าธุรกิจ และ
ลูกค้ารายย่อย ซึง่ เป็ นการบริหารงานขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกับบริษทั ในเครือ
ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก ได้แก่ บริการขายหน่ วยลงทุน บริการด้านการดูแล
ผลประโยชน์ และเก็บรักษาทรัพย์สนิ การดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ การรับหรือการมอบ
หลักทรัพย์ การรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปนั ผล การเป็ นผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตัวแทนสนับสนุนและรับซือ้ คืนตราสารหนี้และหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ปจั จุบนั ธนาคารพาณิชย์มกี ารแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงขึน้
เนื่องจากในระบบมีสภาพ
คล่องส่วนเกินอยูม่ าก จึงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนา
บุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานให้ดขี น้ึ นําเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ เพื่อ
ให้บริการได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์สามารถแบ่งออกได้เป็ นด้านต่างๆ
ได้ดงั นี้
1. ด้านอัตราดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่งเริม่ ปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยมื ยังคงมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ กลุ่มลูกค้าทีด่ แี ละมีศกั ยภาพ
2. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิน ใหม่ ๆ
ซึ่งมีหลายรูปแบบและหลายเงื่อนไข เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒ นาการบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ ต (Internet Banking)
ซึง่ เป็ นบริการทีม่ ตี น้ ทุนตํ่า และสร้างรายได้ให้ธนาคารอย่างมาก
3. ด้ า นสถานที่ ทํ า การ ธนาคารพาณิ ช ย์ ห ลายแห่ ง นอกจากจะมีก ารปรับ ปรุ ง
รูปลักษณ์สาขาให้ทนั สมัยเป็ นมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ให้สะดวกต่อการให้บริการ แล้วยังเพิม่ เวลา
และปรับเวลาทําการของสาขาในบางพืน้ ที่ รวมทัง้ การเปิ ดสาขาใหม่เพิม่ ขึน้ ใกล้แหล่งชุมชนหรือ
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แหล่งธุรกิจ เช่น ในห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา เป็ น
ต้น
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ธนาคารพาณิชย์ได้ขยายช่องทางการตลาดไปยังลูกค้าราย
ย่อย มีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภคอุปโภค
สิน เชื่อ เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัย สิน เชื่อ เพื่อ ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม(SMEs) โดยจัด ทํ าสื่อ
โฆษณาหลายรูปแบบผ่านสิง่ พิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ และป้ายโฆษณาตามแหล่งชุมชน เพื่อให้
ลูกค้าได้รบั ทราบถึงโปรแกรมส่งเสริมการขาย
ปญั หาและลักษณะปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร
ปญั หาของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ปญั หาด้านการให้บริการ คือ ขัน้ ตอนในการฝาก – ถอนเงิน, ปิ ด – เปิ ดบัญชีเงินฝาก
ทุกประเภท และการอนุ มตั สิ นิ เชื่อล่าช้า รวมทัง้ จํานวนสาขาของธนาคารมีให้บริการน้อย
ั หาด้านประสิท ธิภ าพของบุ ค ลากร คือ พนั ก งานขาดความรู้ในผลิต ภัณ ฑ์
2. ป ญ
ของธนาคารและขาดทักษะในการปฏิบตั งิ านทีต่ นเองรับผิดชอบ
ความสําคัญและผลกระทบของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กร
ความสําคัญของปญั หา
1. การให้บริการรับฝากเงิน และการอนุ มตั สิ นิ เชื่อที่ล่าช้า ประกอบกับจํานวนสาขา
ของธนาคารทีใ่ ห้บริการมีน้อย ทําให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์อ่นื ทีใ่ ห้บริการรวดเร็ว
มีเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และมีสาขาให้บริการครอบคลุมทัวทุ
่ กพืน้ ที่
2. พนักงานของธนาคารขาดความรูใ้ นผลิตภัณ ฑ์และขาดทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ทีต่ นเองรับผิดชอบ ทําให้การบริการลูกค้าและการปฏิบตั งิ านล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ อาจส่งผล
ให้ลกู ค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอื่น
ผลกระทบของปญั หา
ั หาด้ านการให้ บ ริก ารและป ญ
ั หาด้ านประสิท ธิภ าพของบุ ค ลากรส่ งผลให้
จากป ญ
ผลประกอบการของธนาคาร เป็ นดังนี้
ณ สิ้นปี 2546 ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็ นอันดับ 6 ในระบบธนาคารพาณิ ชย์
มีส่วนแบ่ งตลาดสําหรับยอดเงินฝากร้อยละ 7.92 และเงินให้ส ินเชื่อร้อยละ 7.37 มีรายได้รวม
23,385 ล้านบาท
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ณ สิ้นปี 2547 ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็ นอันดับ 7 ในระบบธนาคารพาณิ ชย์
มีส่วนแบ่งตลาดสําหรับยอดเงินฝากร้อยละ 7.26 และเงินให้สินเชื่อร้อยละ 7.20 มีรายได้รวม
21,027 ล้านบาท
จากการเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้ทราบว่าธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) มีขนาดของสินทรัพย์ลดลงจากปี ก่อน 1 อันดับ มียอดเงินฝากลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ
0.66 เงินให้สนิ เชื่อลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.17 และมีรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 2,358 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาปญั หา สาเหตุ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
2. กําหนดกลยุทธ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กร
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลงานจากเวลาการปฏิบตั งิ านจริงกับเวลามาตรฐาน
ทีธ่ นาคารกําหนด ถ้าพนักงานปฏิบตั งิ านได้ ”เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน” ถือว่าไม่มปี ระสิทธิภาพ
ข้อมูลปจั จุบนั หมายถึง ผลการดําเนินงานทีท่ าํ ได้ในปีปจั จุบนั โดยการกําหนดเป็ น
ปริมาณ/จํานวน/ตัวเลข/ลําดับ
เป้ าหมาย หมายถึง สิ่งที่ธนาคารต้องการให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ โดยต้องการให้ผลการ
ดําเนินงานของปี ปจั จุบนั เติบโตจากปี ก่อนเป็ นอัตราร้อยละเท่าใด โดยการกําหนดเป็ น ปริมาณ/
จํานวน/ตัวเลข/ลําดับ
แนวทางการศึกษา
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ : โดยการสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นของพนักงานและลูกค้า
ธนาคาร คือ
1.1.1 พนักงานระดับบริหาร 2 คน เพือ่ ให้ทราบถึงการถ่ายทอดนโยบาย
การบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน
1.1.2 พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร 8 คน เพือ่ ให้ทราบถึงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ปญั หา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
1.1.3 ลูกค้าทีใ่ ช้บริการของธนาคาร 5 คน เพือ่ ให้ทราบความพึงพอใจและ
ความไม่พงึ พอใจในการบริการของธนาคารในภาพรวม
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1.2 ข้อมูลทุตยิ ภูมิ : โดยการเก็บรวมรวมข้อมูล จากฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคาร
รวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกธนาคาร คือ
1.2.1 ฝา่ ยวางแผนและงบประมาณ
เพื่อทราบข้อมูลเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์เป้าหมายรวมถึงแผนงานของธนาคาร
1.2.2 ฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ
เพือ่ ทราบข้อมูลขัน้ ตอนและเวลาในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
1.2.3 ฝา่ ยตรวจสอบ
เพือ่ ทราบข้อมูลสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้าธนาคาร
1.2.4 ฝา่ ยการบัญชี
เพือ่ ทราบข้อมูลสรุปด้านเงินฝากและสินเชื่อของธนาคาร
1.2.5 รายงานประจําปีของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
เพือ่ ทราบข้อมูลเกีย่ วกับภาพรวมของธนาคาร
1.2.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
เพือ่ ทราบข้อมูลจํานวนสาขาในระบบธนาคารพาณิชย์
2. นําข้อมูลทีไ่ ด้มาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพือ่ ศึกษาสาเหตุของปญั หา
3. สรุปแนวทางการแก้ไขปญั หา และกําหนดกลยุทธ์ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของธนาคาร
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อ เป็ น แนวทางสําหรับ ผู้บ ริห ารของธนาคารนครหลวงไทย ใช้ในการปรับ ปรุง
และเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สําหรับองค์กร
ทีป่ ระกอบธุรกิจสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินอื่นทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร

บทที่ 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บาลานซ์ สกอร์ค าร์ด (Balance Scorecard) เป็ น ชุ ด ของตัว วัด ที่เชื่อ มโดยตรง
กับกลยุทธ์ของบริษทั คิดค้นโดยโรเบิรต์ เอส. คาแพลน (Robert S. Kaplan) และเดวิด พี. นอร์ตนั
(David P. Norton) ซึ่งทําให้บริษทั สามารถเชื่อมกลยุทธ์ระยะยาวกับเป้าหมายและการปฏิบตั ิ
ทีส่ ามารถจับต้องได้ สกอร์คาร์ดทําให้ผจู้ ดั การประเมินบริษทั จาก 4 มุมมอง
ลักษณะสําคัญของ Balanced Scorecard มีดงั ต่อไปนี้
เพื่อให้เกิดความสมดุ ลในการบริหารจัดการและการวัดผลงาน Kaplan และ Norton
เสนอให้มกี ารวัดผลงานโดยใช้มมุ มอง 4 ด้าน ดังนี้
1. มุ ม มองด้ า นการเงิน (Financial Perspective) ถึ ง แม้ มุ ม มองด้ า นการเงิน จะมี
ข้อจํากัด แต่ยงั คงเป็ นมุมมองทีม่ คี วามสําคัญอย่างยิง่ เพื่อบอกผลงานและสถานภาพทางการเงิน
ของบริษทั และทีส่ าํ คัญ คือ เป็ นมุมมองทีส่ ะท้อนความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าของ
2. มุ ม มองด้ านลู ก ค้ า (Customer Perspective) การที่ อ งค์ ก รหรือ บริษั ท จะประสบ
ความสําเร็จทางด้านการเงิน จะต้องมีรากฐานจากผลงานด้านลูกค้าทีด่ ี อาทิ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ลูกค้ามาใช้บริการเพิม่ ขึน้ ลูกค้ารูส้ กึ ประทับใจและกล่าวถึงองค์กรในทางทีด่ ี เป็ นต้น มุมมองด้าน
ลูกค้าและการวัดผลงานด้านลูกค้าและการตลาดจึงเป็ นมุมมองทีส่ าํ คัญอีกมิตหิ นึ่ง
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) การที่ลูกค้าหรือ
ผูร้ บั บริการจะบังเกิดความพึงพอใจและกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี มาจากการที่เราสามารถสร้าง
ผลงานด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการ หรือแม้แต่กระบวนการ
สนับสนุ นทีส่ าํ คัญๆ ได้อย่างเป็ นเลิศ มุมมองด้านผลงานของกระบวนการภายในของเราเอง ไม่ว่า
จะเป็ นกระบวนการให้บริการ กระบวนการบริหารทรัพยากร กระบวนการส่งมอบบริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กระบวนการในหน่ วยงานที่ถือเป็ นกลยุทธ์สําคัญ จึงเป็ นกุญแจดอกใหญ่ ท่ีจะนํ าไปสู่
ความพึงพอใจของลูกค้าและความสําเร็จขององค์กรทีต่ อ้ งการวัดผลงานอย่างสมํ่าเสมอ
4. มุมมองด้านการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective) การทีอ่ งค์กรจะสามารถ
สร้างผลงานด้านกระบวนการผลิตหรือให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ ต้องการบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ ต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ต้องการการเรียนรูแ้ ละวิจยั เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ มุ ม มองด้านการวัด ผลเกี่ย วกับ การเรียนรู้และทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จึงเป็ น อีกมุ มมองที่มี
ความสําคัญ และเป็ นรากฐานของความสําเร็จในระยะยาวและอย่างยังยื
่ นขององค์กร

7
ความสัมพันธ์ทงั ้ 4 มุมมอง สามารถแสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของมุมมองทัง้ 4 ด้าน

กําไรดี มีปนั ผล
ลูกค้าพอใจ
กระบวนการทีด่ ี
สร้างผลงานเยีย่ ม
คนเก่งคิด เก่งงาน
การวิจยั การพัฒนา
เพื่อให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรมีประสิทธิภาพ Kaplan และ Norton ได้ออกแบบ
วิธีการในการถ่ ายทอดทิศทางองค์กรจากพันธกิจ ค่านิ ยม วิสยั ทัศน์ ลงสู่การปฏิบ ัติอย่างเป็ น
ขัน้ ตอนดังนี้
1. มีการกําหนดทิศทางองค์กรในรูปแบบของพันธกิจ ค่านิยม วิสยั ทัศน์
2. มีการกําหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
3. มีการจัดทําบัตรคะแนน (Scorecard) และถ่ายทอดลงสูร่ ะดับปฏิบตั เิ ป็ นลําดับชัน้
4. มีการวัดผลและรายงานผล
5. มีการนําผลมาใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การถ่ ายทอดทิศทางองค์กรจากพันธกิจ ค่ านิ ยม วิส ยั ทัศน์ ลงสู่การปฏิบ ัติสามารถ
แสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 2 แสดงการถ่ายทอดทิ ศทางและกลยุทธ์ขององค์กรลงสู่ระดับปฏิ บตั ิ
พันธกิจ ค่านิยม วิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
Balanced Scorecard
ดําเนินกิจกรรมเชิงกลยุทธ์
ระบบวัดผลงาน
ปรับปรุงผลงาน
ขัน้ ตอนการจัด ทํ า บัต รคะแนน หรือ Scorecard จะประกอบด้ ว ยมุ ม มองที่ ส มดุ ล
(Balanced) ครบทัง้ สีม่ มุ มอง และแต่ละมุมมองมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. มีการแปลวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ลงสูว่ ตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)
2. มีการกําหนดตัวชีว้ ดั สําหรับแต่ละวัตถุประสงค์ (Strategic Measure)
3. มีการกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละวัตถุประสงค์ (Strategic Measure)
4. มีการกําหนดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย (Strategic Initiative)
บัตรคะแนน หรือ Scorecard สามารถแสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 3 แสดงบัตรคะแนน หรือ Scorecard ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ สี่

วัตถุประสงค์

มุมมองด้านการเงิน
ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มุมมองด้านลูกค้า
ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

มุมมองด้านการเรียนรู้
ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย

กิจกรรม

เพื่อถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีการถ่ ายทอดบัตรคะแนนลงไปเป็ นลําดับชัน้ ด้วยวิธีการนี้ จะทําให้
หน่วยงานทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับองค์กรสูงสุด ระดับฝา่ ย ระดับหน่วยงาน หรือแม้แต่ระดับบุคคลจะ
มีบตั รคะแนนเป็ นของตนเอง ต้องรับผิดชอบผลงานของตนเอง ซึ่งเป็ นการสื่อสารเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมลงสูท่ ุกระดับ สามารถแสดงได้ดงั ภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 4 แสดงการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์จากระดับองค์กร
สู่ระดับปฏิ บตั ิ
พันธกิจ ค่ านิยม วิสยั ทัศน์
กลยุทธ์หลักขององค์กร
บัตร
คะแนน
ระดับองค์กร

บัตร
คะแนน
ระดับฝ่ าย

บัตร
คะแนน
ระดับ
หน่ วยงาน

บัตร
คะแนน
ระดับ
บุคคล

การเงิ น
O

M

T

ลูกค้า
I

O

M

การเงิ น
O

M

O

M

T

I

O

M

I

O

M

M

T

O

I

O

M

M

T

การเรียนรู้ของบุคลากร
I

O

กระบวนการภายใน
T

I

O

T

I

O

T

I

O

ลูกค้า

การเงิ น
O

I

ลูกค้า

การเงิ น
T

กระบวนการภายใน
T

M

T

ลูกค้า

T

I

O

I

O

O : วัตถุประสงค์ M : ดัชนี ชี้วัด T : เป้าหมาย I : กิจกรรมที่ จะทํ า

T

I

I

O

M

T

I

การเรียนรู้ของบุคลากร

กระบวนการภายใน
M

T

การเรียนรู้ของบุคลากร

กระบวนการภายใน
M

M

M

T

I

การเรียนรู้ของบุคลากร
M

T

I

ดัดแปลงจาก Niven 2002
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กระบวนการในการพัฒนา Balance Scorecard ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่างๆ ได้แก่
1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ซึง่ ได้แก่ การทํา SWOT Analysis ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมและรูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ได้ทศิ ทางและกลยุทธ์ขององค์กรทีช่ ดั เจนผูบ้ ริหารจําเป็ นต้องศึกษา
ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กร เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป เพราะอาจ
ส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อองค์กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรประกอบด้วย
ก.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพือ่ พิจารณา
จุดแข็ง (Strengths) คือ การดําเนินงานภายในองกรที่สามารถทําได้ดี องค์กรจะต้อง
วิเคราะห์การดําเนิ นงานภายใน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต เพื่อพิจารณา
ถึงการทีอ่ งค์กรประสบความสําเร็จจากการนําจุดแข็งมาก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงาน
ภายใน
จุดอ่อน (Weakness) คือ การดําเนิ นงานภายในองค์กรที่ยงั ทําได้ไม่ดี ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่องอะไรก็ตาม อันเกิดจากผู้บริหาร พนักงาน หรือสิง่ อํานวยความสะดวก ซึ่งองค์กรจะต้อง
ทําการปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านัน้ ให้ดขี น้ึ
ข.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพือ่ พิจารณา
โอกาส (Opportunities) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งจะต้องคาดคะเนจากการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
เทคโนโลยี และการแข่งขัน เพือ่ แสวงหาประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
อุปสรรค (Threats) คือ สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการเนินงานขององค์กร
จนทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จได้
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรโดยกําหนดเป็ นกลยุทธ์หลักที่สําคัญของ
องค์กร
วิสยั ทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายทีม่ ลี กั ษณะกว้างและเป็ นกุญแจสําคัญทีจ่ ะเป็ นเสมือน
แผนที่ประกอบการเดินทางไปสู่จุดหมายในอนาคต ส่วนใหญ่ จะเป็ นประโยคที่สรุปเอาค่านิยม
ความมุ่งหวัง และเป้าหมายขององค์กรไว้ทงั ้ หมด เป็ นแนวทางที่องค์กรจะให้พนักงานได้ยดึ ถือ
และปฏิบตั กิ นั อย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ ชีน้ ําถึงสิง่ ทีอ่ งค์กรต้องการจะกระทําและจะเป็ นในอนาคต
กลยุ ท ธ์ (Strategy) คือ เทคนิ ค รูปแบบ หรือชุ ดของการปฏิบ ัติการที่มีจุ ดมุ่งหมาย
เพื่อการดําเนินการในช่วงเวลาต่างๆ ให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับสภาพแวดล้อม และ
การแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ คํานึงถึงกลยุทธ์เป็ นปจั จัยหลักในการ
ออกแบบโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจได้ถูกต้องและเห็นภาพชัดเจนมากขึน้
3. วิเคราะห์และกําหนดว่า Balance Scorecard ขององค์กรควรจะมีทงั ้ หมดกีม่ ุมมอง
และมุมมองแต่ละมุมมองควรจะมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
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4. จัดทําแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ระดับองค์กร โดยกําหนดวัตถุ ประสงค์
ที่สําคัญภายใต้แต่ละมุมมอง โดยพิจารณาว่าในการที่องค์กรจะสามารถดําเนินงานและบรรลุ
วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรได้นนั ้ จะต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ในด้านใดบ้าง โดยทีผ่ บู้ ริหาร
จะต้องจัด ลําดับ ความสําคัญ ของวัต ถุ ป ระสงค์นัน้ จะช่ว ยให้องค์ก รบรรลุ วิส ยั ทัศ น์ ท่ีต้องการ
และจะต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน ในลักษณะ
ของเหตุผลโดยจัดทําไว้ในรูปของแผนทีท่ างกลยุทธ์
5. กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธ์ทส่ี ร้างขึน้
6. ภายใต้วตั ถุประสงค์แต่ละประการ จะต้องกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์นัน้
ในด้านต่างๆ ทัง้ ในด้านของตัวชีว้ ดั ฐานข้อมูลในปจั จุบนั เป้าหมายทีต่ ้องบรรลุ รวมทัง้ แผนงาน
กิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องทํา เรียกว่าการจัดทํา Scorecard ซึ่งจะเป็ นขัน้ ตอนที่ผู้บริหาร
แปลงตัวชีว้ ดั จากระดับองค์กรสู่ผบู้ ริหารระดับรอง ผูบ้ ริหารไม่จําเป็ นต้องจัดทําข้อมูลในปจั จุบนั
เป้าหมาย หรือแผนงาน โครงการ และกิจกรรม แต่จะจัดทําโดยผูใ้ ต้บงั คับบัญชาระดับล่างลงไป
สําหรับ Balance Scorecard ในระดับองค์กรนัน้ จะถือเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับ
สูงสุดขององค์กร คือ การแปลงหรือมอบหมายตัวชีว้ ดั ในระดับองค์กรเป็ นของระดับผูอ้ าํ นวยการ
ฝา่ ยต่างๆ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นของพนักงานระดับ
บริห าร และพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ั ติ ก ารของธนาคาร และลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริก ารของธนาคาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคาร หลังจากนัน้ นํ าผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ นําเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หา เป็ นดังนี้
โดยการสัม ภาษณ์ พนั ก งานระดับ บริ ห าร ได้ใ ห้ ข้อ มู ล การถ่ า ยทอดนโยบาย
การบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบตั งิ าน คือ
1.วิสยั ทัศน์ และภารกิจของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
เป็ นธนาคารทีใ่ ห้บริการแบบครบวงจร และต้องหาลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายทีไ่ ด้รบั มาจาก
ผูจ้ ดั การเขต จึงจะปฏิบตั ไิ ด้ตามภารกิจของธนาคาร
2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงาน
เมื่อผูจ้ ดั การสาขาแจ้งพนักงานทุกคนได้ทราบถึงเป้าหมายทีไ่ ด้รบั มาจากผูจ้ ดั การเขต
ก็จะทําการแบ่งสรรให้ตามโควต้าของพนักงานในแต่ละหน้าที่ พนักงานในสาขาทัง้ หมดจะร่วมมือ
ร่วมใจดําเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายทีส่ าขาได้รบั
3.กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการดําเนินงาน
สาขาใช้กลยุทธ์ คือ การการเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ข้ามาทําธุรกรรมกับสาขา
ทุกคนเพื่อเป้าหมายการสะสมคะแนน Incentive ซึ่งคะแนนนี้จะหมายถึงการเป็ นโบนัสกลางปี
และโบนัสปลายปีให้กบั พนักงานทีเ่ สนอขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ธนาคาร
4.การนําวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
พนักงานสาขาเมื่อทราบเป้าหมายก็จะขายผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นญาติ
พีน่ ้องของพนักงานในสาขาเอง และลูกค้าทีเ่ ข้ามาทําธุรกรรมในสาขา ส่วนใหญ่สาขาทีม่ ที ําเล
ที่ต ัง้ ที่ดีอ ยู่ในย่านธุ รกิจ หรือ ที่ชุ ม นุ ม ชน ก็จ ะได้เปรีย บในการหาลู ก ค้า ซึ่งข้อ ได้เปรีย บ
เสียเปรียบนี้ ผู้จดั การเขตก็จะเป็ นผู้ให้เป้ าหมายที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วตามสภาพทําเลที่ตงั ้ เป็ น
สําคัญ
5.การควบคุมดําเนินงานของธนาคารในปจั จุบนั
ปจั จุบนั ฝา่ ยตรวจสอบสาขาส่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเข้าตรวจสอบสาขาเป็ นประจําทุกปี
อย่างน้ อยปี ละครัง้ การควบคุมดูแลภายในสาขาส่วนใหญ่จะมอบให้เป็ นหน้าที่ของสมุห์บญ
ั ชี
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เพราะผูจ้ ดั การสาขาจะต้องออกไปพบลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รบั ความพอใจสูงสุด แต่ก็จะมีการ
ติดตามสอบถามจากสมุหบ์ ญ
ั ชีเป็ นระยะ
6.ตัวการวัดผลการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
เป้าหมายทีผ่ ◌ู ◌้จดั การเขตกําหนด ถือเป็ นตัววัดผลการปฏิบตั งิ านของสาขา และจะมี
ผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ของผูจ้ ดั การสาขาและพนักงานในสาขาด้วยเช่นกัน
7.ปญั หาและอุปสรรคในการบริหารงาน
แบ่งเป็ นปญั หาเรื่องการบริหารงาน ปญั หาเกี่ยวกับลูกค้า และปญั หาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7.1 ปญั หาการบริหารงาน พนักงานในสาขามีหน้าที่รบั ผิดชอบที่แตกต่างกัน
ได้รบั เงินเดือนไม่เท่ากัน การขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารจะมีคะแนน Incentive ที่เป็ นเหมือน
ค่าคอมมิชชันในการขาย
่
ในสาขามีพ นักงานตําแหน่ งเจ้าหน้ าที่พ ฒ
ั นาธุรกิจซึ่งมีหน้ าที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพียงอย่างเดียว และพนักงานประจําที่ทําหน้าที่ปกติคอยต้อนรับลูกค้า
รับฝาก – ถอน ให้สนิ เชื่อกับ ลูกค้า พนักงานประจําได้เงินเดือนเพียงอย่างเดียว ในขณะที่
พนักงานทีม่ หี น้าทีข่ ายผลิตภัณฑ์จะมีรายได้จากการขายด้วย ทําให้พนักงานส่วนใหญ่ไม่พอใจ
กับนโยบายนี้ แต่ผจู้ ดั การสาขาก็พยายามจะนําคะแนน Incentive นี้รวมเข้ากับคะแนนของสาขา
และแจกจ่ายให้ก ับ พนั ก งานในสาขาเท่ าๆ กัน เพื่อ ลดข้อ แตกแยกของพนั ก งาน แต่ ก็ย งั มี
พนักงานบางคนไม่คอ่ ยพอใจเท่าไหร่
7.2 ปญั หาเกี่ยวกับลูกค้า ปจั จุบนั ลูกค้ารับทราบข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารแต่ละแห่งไม่เท่ากัน หากธนาคารต้องการจะได้ลูกค้าก็ต้องให้อตั รา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือเท่ากับธนาคารอื่น ทําให้สาขาหาลูกค้าได้ยาก เพราะหากอัตราดอกเบี้ย
ทีเ่ ท่ากันลูกค้ามักจะใช้บริการธนาคารทีล่ กู ค้าสะดวก
ั หาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ป จั จุ บ ัน สาขาสามารถทราบข่าวสาร
7.3 ป ญ
ระเบียบ คําสัง่ ต่างๆ จากการใช้ระบบ Intranet ของธนาคาร แต่มกั มีปญั หาด้านเครือข่ายที่
ขัด ข้อ งบ่ อ ยครัง้ ไม่ส ามารถใช้งานได้เป็ น ปกติ และเครื่อ งคอมพิว เตอร์ท่ีใช้อ ยู่ในป จั จุ บ ัน ก็
ค่อนข้างเก่า ช้า และมีจาํ นวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
8.ความคิดเห็นในการนํา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั องค์กร
หากนํ า มาใช้ก ับ องค์ก รและได้รบั ความร่ว มมือ จากพนั ก งานก็จ ะสามารถประสบ
ผลสําเร็จ ได้เป็ น อย่ างดี ทัง้ นี้ ฝ่ายพัฒ นาบุ ค ลากรจะต้อ งจัด อบรมให้ค วามรู้ค วามเข้าใจกับ
พนักงานเป็ นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน
โดยการสัมภาษณ์ พนั กงานระดับปฏิ บตั ิ การได้ให้ขอ้ มูลกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ปญั หา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร คือ
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1.หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงานทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
สามารถแบ่งภาระหน้าที่ ขอบเขตของงานทีป่ ฏิบตั เิ ป็ น 4 ด้าน
1) ด้านพัฒนาธุรกิจ
ก. เพิม่ ปริมาณธุรกิจด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และด้านบริการอื่นๆ ให้ได้ตาม
เป้าหมายทีธ่ นาคารกําหนด
ข. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ รักษา และขยายฐานลูกค้ารายเดิม
ค. ทําการรณรงค์เงินฝากตามโอกาส/เทศกาลต่างๆ
ง. ให้คาํ แนะนําเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
จ. เข้าพบลูกค้าในเขตความรับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคาร
2) ด้านเงินฝาก
ก. บริการเปิด – ปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ข. บริการรับฝาก – ถอน – โอนเงินบัญชีเงินฝากทุกประเภท
ค. บริการสอบถามยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และการขอรายการเคลื่อนไหว
ทางบัญชี
3) ด้านสินเชื่อ
ก. วิเคราะห์ รวบรวม สรุปข้อคิดเห็นเพื่อการอนุ มตั ิ และเสนอขออนุ มตั วิ งเงิน
สินเชื่อ
ข. ดูแลการชําระดอกเบีย้ และเงินต้นจากการอนุ มตั สิ นิ เชื่อ
ค. ประเมินสถานะลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ง. ดูแลการใช้วงเงินสินเชื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
จ. ติดตามทวงถามลูกหนี้ทค่ี า้ งชําระ ให้มาชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
ฉ. เป็ นพยานในศาลกรณีธนาคารฟ้องร้องลูกหนี้
4) ด้านบริการอื่น
ก. จําหน่ายเช็คธนาคาร เช็คของขวัญ ดราฟต์ และสมุดเช็ค
ข. บริการเบิกเงินสดตามเช็คธนาคาร เช็คของขวัญ ดราฟต์ และบัตรเครดิต
ของธนาคาร
ค. รับชําระค่าสาธารณูปโภค หนี้บตั รเครดิต ค่าสินค้าและบริการ
ง. บริการโอนเงิน
จ. บริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ฉ. บริการนําเงินเดือนเข้าบัญชีของพนักงานบริษทั
ช. บริการรับสมัครสมาชิกบัตรเครดิต
ซ. บริการบัตรเอทีเอ็ม
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ฌ. บริการให้เช่าตูน้ ิรภัย
ญ. บริการในฐานะนายหน้ าประกันภัยและประกันชีวติ จําหน่ ายหลักทรัพย์
ต่างๆ ให้กบั ลูกค้า
2.ทัศนคติต่องานทีป่ ฏิบตั ิ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานสาขาสูงมาก ธนาคารมีเป้าหมายสูงทําให้
ั หาเรื่อ งการแย่ งลูก ค้าทํ าให้พ นั ก งานกัน เองมี
ต้อ งทํ าการหาลู ก ค้าให้ไ ด้ม าก บางครัง้ มีป ญ
ความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี ่อกัน อาจทําให้แตกแยกได้
3.ข้อเสนอแนะหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในองค์กร
แบ่งได้ 3 เรือ่ ง คือ คะแนน Incentive การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี การปรับ
ขึน้ เงินเดือน และการปรับชัน้ พนักงาน
3.1 คะแนน Incentive พนั กงานพัฒ นาธุ รกิจของสาขามีหน้ าที่หาลู กค้ าเพียง
อย่ างเดี ยวนอกจากจะได้ เงินเดือนประจํ าแล้ ว ยังได้ คะแนน Incentive ซึ่ งก็ คือค่ าคอมมิชชัน่
ส่วนพนักงานประจําที่ให้บริการลู กค้า นอกจากจะต้องทํางานประจําธนาคารยังมีเป้ าหมายให้
หาลูกค้าด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหาลูกค้ายากพนักงานมีความกดดันมากขอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายให้
มีความยุตธิ รรมมากกว่านี้
3.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ธนาคารมีนโยบายใช้คะแนน Incentive
รวมกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ทําให้พนักงานประจําส่วนใหญ่มคี ะแนนประเมินผล
ตํ่ าเพราะหา Incentive ได้น้ อย ขอให้ธนาคารเปลี่ยนนโยบายโดยไม่ รวมคะแนนประเมินผลกับ
คะแนน Incentive เพือ่ ดูแลพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่บกพร่องแต่หาคะแนน Incentive ไม่ได้
3.3 การปรับขึน้ เงินเดือน และการปรับชัน้ พนักงาน เงินเดือนพนักงานที่มอี ายุ
งานมากเมือ่ เทียบกับพนักงานใหม่ทเ่ี ริม่ งานได้ไม่นาน มีความใกล้เคียงกันมาก ทัง้ ทีค่ วามรับผิดชอบ
ไม่เท่ ากัน พนักงานที่มีอายุงานมากยังต้องสอนงานให้ก บั พนักงานใหม่ ขอให้ธนาคารปรับฐาน
เงินเดือนของพนักงานที่มอี ายุงานมากเพื่อไม่ให้ใกล้เคียงกับพนักงานใหม่ ส่วนเรื่องการปรับชัน้
พนักงาน มีพนักงานสาขาบางคนทํางานในชัน้ มามากกว่า 5 – 10 ปี แต่ไม่ได้รบั การปรับชัน้ เหตุผล
คือ ไม่มีตํ าแหน่ งงานรองรับ ขอให้ธนาคารปรับเปลี่ยนวิธีการปรับชัน้ ให้มีความยุ ติธรรมเพื่อ
ความก้าวหน้าในงานด้วย
4.ปญั หาและอุปสรรคในการทํางาน
ส่วนใหญ่ถ้ามีปญั หาและอุปสรรคในการทํางาน จะปรึกษากับหัวหน้างาน ซึ่งก็ได้รบั
การช่วยเหลือ และแก้ไขปญั หาได้เป็ นอย่างดี
5.ความคิดเห็นในการนํา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั องค์กร
พนักงานไม่เข้าใจว่า Balanced Scorecard คืออะไร และจะนํามาใช้กบั องค์กรได้อย่างไร
มีขอ้ ดี ข้อเสียต่อการดําเนินกิจการของธนาคารอย่างไร จึงไม่มคี วามเห็นในเรือ่ งนี้
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โดยการสัมภาษณ์ ลกู ค้าที่ใช้บริ การของธนาคารได้ให้ขอ้ มูลเพื่อทราบความพึงพอใจ
และความไม่พงึ พอใจในการบริการของธนาคารนครหลวงไทย คือ
1.ท่านใช้บริการอะไรของธนาคารนครหลวงไทย
บริการโอนบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร บริการบัตรเครดิต บริการฝาก – ถอน ชําระ
ค่าสาธารณูปโภค
2.ท่านมีปญั หาในการใช้บริการหรือไม่ อย่างไร
2.1 เครื่องเอทีเอ็มมีปญั หามากช่วงปลายเดือนโดยเฉพาะวันที่ 30 หรือ 31ทํา
ให้ไม่สามารถกดเงินจากเครื่องของธนาคารนครหลวงไทยได้ ทําให้ต้องใช้เครื่องเอทีเอ็มของ
ธนาคารอื่น
2.2 เวลาไปใช้บริการทีส่ าขาของธนาคารพนักงานทํางานช้ามาก ทัง้ ทีไ่ ม่มลี ูกค้ารอ
บางครัง้ พนักงานสาขาก็ใช้โทรศัพท์มอื ถือในขณะให้บริการลูกค้าอยู่
2.3 สาขามีทจ่ี อดรถน้อย บางครัง้ นํารถไปแต่ไม่มที จ่ี อด
3.ท่านมีขอ้ เสนอแนะในบริการของธนาคารหรือไม่ อย่างไร
3.1 ขอให้ธนาคารดูแลเครื่องเอทีเอ็ม โดยเฉพาะในวันที่ 30 หรือ 31 เพราะในช่วง
วันดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้บริการได้
3.2 ขอให้ธนาคารเพิม่ เครื่องปรับสมุด และเครื่องเอทีเอ็ม เพราะธนาคารอื่น
ลูก ค้าสามารถทํ า รายการเองได้โดยเครื่อ งดังกล่ าว และมีให้บ ริก ารมากๆ โดยเฉพาะตาม
ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากฝ่ ายงานต่างๆ ของธนาคาร และข้อมูลจาก
หน่ วยงานภายนอกธนาคาร เป็ นดังนี้
ฝ่า ยวางแผนและงบประมาณ ได้ให้ข้อ มูล เกี่ย วกับ วิส ยั ทัศ น์ เป้ าหมาย แผนงาน
ของธนาคาร คือ
วิสยั ทัศน์ ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) คือ เป็ นสถาบันการเงินชัน้ นํ าที่
ให้บริการครบวงจรกับธุรกิจในประเทศและลูกค้ารายย่อย โดยใช้เครือข่ายสาขาทัวประเทศเป็
่
น
จุดขาย
เป้าหมายของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) คือ
1. มีกาํ ไรทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง บนความเสีย่ งทีส่ ามารถควบคุมได้
2. ให้ผลตอบแทนแก่ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ได้อย่างเหมาะสม
3. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีค่ รบถ้วน ช่องทางการจัด
จําหน่ายทีส่ ะดวก รวดเร็ว และบริการแบบ High Personal Touch

18
แผนงานของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) คือ
1. ขยายฐานลูกค้า โดยเน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
2. เพิม่ ประเภทการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย
3. เพิม่ และพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
4. ให้ความสําคัญกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
5. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
6. พัฒนากระบวนการให้บริการและการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
7. เพิม่ ขีดความสามารถ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับขัน้ ตอนและเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน คือ
1. เวลามาตรฐานด้านเงินฝาก (แสดงในตารางที่ 1)
2. เวลามาตรฐานด้านสินเชื่อ (แสดงในตารางที่ 2)
3. เวลาจริงในการฝากเงินสด (แสดงในตารางที่ 3)
4. เวลาจริงในการฝากเช็ค (แสดงในตารางที่ 4)
5. เวลาจริงในการถอนเงิน (แสดงในตารางที่ 5)
6. เวลาจริงในการปิ ดบัญชี (แสดงในตารางที่ 6)
7. เวลาจริงในการเปิดบัญชี (แสดงในตารางที่ 7)
8. เวลาจริงในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ (แสดงในตารางที่ 8)
ตารางที่ 1 เวลามาตรฐานด้านเงิ นฝาก

รายการ
1.การฝาก / ถอน
2.การปิดบัญชี
3.การเปิ ดบัญชี

เวลามาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน

เพิม่ เวลารอคอย /
รอเอกสาร

3 นาที
6 นาที
15 นาที

6 นาที
6 นาที
-

เวลามาตรฐานที่
เหมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า
9 นาที
12 นาที
15 นาที

ทีม่ า : จากรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 32/2547

จากตารางที่ 1 แสดงเวลามาตรฐานในการให้บริการด้านเงินฝาก กล่าวคือ
การฝาก / ถอน ใช้เวลามาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน 3 นาที เพิ่มเวลารอคอย 6 นาที
เวลามาตรฐานในการฝาก / ถอน ทีเ่ หมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า คือ 9 นาที
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การปิ ด บัญ ชี ใช้ เวลามาตรฐานในการปฏิ บ ัติ งาน 6 นาที เพิ่ ม เวลารอคอย 6 นาที
เวลามาตรฐานในการปิ ดบัญชี ทีเ่ หมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า คือ 12 นาที
การเปิ ดบัญชี ใช้เวลามาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 15 นาที เวลามาตรฐานในการเปิ ดบัญชี
ทีเ่ หมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า คือ 15 นาที
ซึ่งเวลามาตรฐานดังกล่ าว ได้นํ าเสนอต่ อคณะกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 32/2547 เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2547
ตารางที่ 2 เวลามาตรฐานด้านสิ นเชื่อ

รายการ

เวลามาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน

1. สาขา(รับเรือ่ งจากลูกค้า
1 วัน
และวิเคราะห์เบือ้ งต้น)
2. สํานักงานเขต
2 – 3 วัน
3. ฝา่ ยสินเชื่อ
7 วัน
4. ฝา่ ยประเมิน
5 วัน
หลักประกัน
เวลารวมในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ

เพิม่ เวลารอคอย /
รอเอกสาร

เวลามาตรฐานที่
เหมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

-

1 วัน

1 วัน
2 วัน
-

3 – 4 วัน
9 วัน
5 วัน
18 - 19 วัน

ทีม่ า : จากรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 32/2547

จากตารางที่ 2 แสดงเวลามาตรฐานในการให้บริการด้านสินเชื่อ กล่าวคือ
สาขา (รับเรื่องจากลูกค้า และวิเคราะห์เบื้องต้น) ใช้เวลามาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน 1 วัน
เวลามาตรฐานในการขออนุมตั สิ นิ เชื่อระดับสาขาทีเ่ หมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า คือ 1 วัน
สํานั กงานเขต ใช้เวลามาตรฐานในการปฏิบ ัติงาน 2 – 3 วัน เพิ่มเวลารอคอย 1 วัน
เวลามาตรฐานในการขออนุ มตั ิสนิ เชื่อระดับสํานักงานเขตที่เหมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า
คือ 3 – 4 วัน
ฝ่ า ยสิน เชื่อ ใช้ เ วลามาตรฐานในการปฏิ บ ัติ ง าน 7 วัน เพิ่ ม เวลารอคอย 2 วัน
เวลามาตรฐานในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อระดับฝ่ายสินเชื่อที่เหมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า
คือ 9 วัน
ฝ่ ายประเมิน หลักประกัน ใช้ เวลามาตรฐานในการปฏิ บ ัติ งาน 5 วัน เวลามาตรฐาน
ในการประเมินหลักประกันทีเ่ หมาะสมในการประกาศใช้กบั ลูกค้า คือ 5 วัน
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ซึ่งเวลามาตรฐานดังกล่ าว ได้นํ าเสนอต่ อคณะกรรมการจัดการ ครัง้ ที่ 32/2547 เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2547
ตารางที่ 3 เวลาจริ งในการฝากเงิ นสด
ขัน้ ตอนหลัก

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

- ตรวจรับใบนําฝาก และสมุดคูฝ่ าก

14.5

- ตรวจนับเงินสด

69

- ทํารายการฝากเงินสด

32.5

- พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม

39

- อํานาจธนกร (เกินอํานาจ ส่งต่อให้ผรู้ บั มอบอํานาจ ตรวจสอบ และลงนาม)

25

- หากไม่เกินอํานาจ คืนสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้ลกู ค้า

11.5

เวลาการฝากเงิ นสดบัญชีเงิ นฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ

3.19

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 3 แสดงเวลาจริงในการฝากเงินสด กล่าวคือ
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักในการฝากเงินสด คือ ตรวจรับใบนําฝาก และสมุดคู่ฝาก
ตรวจนับเงินสด ทํารายการฝากเงินสด พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม นําไปให้ธนกร
ตรวจสอบและลงนาม หากไม่เกินอํานาจ คืนสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้ลกู ค้า
พนักงานใช้เวลาในการฝากเงินสดบัญชีเงินฝากทุกประเภทเฉลีย่ / นาที / รายการ คือ
3.19 นาที

21
ตารางที่ 4 เวลาจริ งในการฝากเช็ค
ขัน้ ตอนหลัก

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

- ตรวจรับใบนําฝาก สมุดคูฝ่ าก และเช็ค

27.5

- ทํารายการฝาก

57.5

- พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม

48

- อํานาจธนกร (เกินอํานาจ ส่งต่อให้ผรู้ บั มอบอํานาจ ตรวจสอบ และลงนาม)

33

- หากไม่เกินอํานาจ คืนสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้ลกู ค้า

23

เวลาการฝากเช็คบัญชีเงิ นฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ

3.15

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 4 แสดงเวลาจริงในการฝากเช็ค กล่าวคือ
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักในการฝากเช็ค คือ ตรวจรับใบนําฝาก สมุดคู่ฝาก และ
เช็ค ทํารายการฝาก พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม นํ าไปให้ธนกรตรวจสอบและลง
นาม หากไม่เกินอํานาจ คืนสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้ลกู ค้า
พนักงานใช้เวลาในการฝากเช็คบัญชีเงินฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ คือ
3.15 นาที

22
ตารางที่ 5 เวลาจริ งในการถอนเงิ น
ขัน้ ตอนหลัก

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

- ตรวจรับ เช็ค / ใบถอนเงิน และสมุดคูฝ่ าก

24

- กรณีบญ
ั ชีออมทรัพย์ ส่งให้ผรู้ บั มอบอํานาจตรวจสอบและลงนาม

24.5

- กรณีบญ
ั ชีกระแสรายวัน และบัญชีฝากประจํา ทํารายการถอนเงิน

30

- พิมพ์รายการ ตรวจสอบและลงนาม

31

- อํานาจธนกร (เกินอํานาจ ส่งต่อให้ผรู้ บั มอบอํานาจ ตรวจสอบ และลงนาม)

30

- หากไม่เกินอํานาจ ตรวจนับเงินสด

25.5

- ส่งเงินสด / สมุดคูฝ่ าก และหางสลิปให้ลกู ค้า

27

เวลาการถอนเงิ นบัญชีเงิ นฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ

3.20

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 5 แสดงเวลาจริงในการถอนเงิน กล่าวคือ
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักในการถอนเงิน คือ ตรวจรับ เช็ค / ใบถอนเงิน และ
สมุ ดคู่ฝ าก กรณี บ ัญ ชีออมทรัพ ย์ ส่งให้ผู้รบั มอบอํานาจตรวจสอบ และลงนาม กรณี บ ญ
ั ชี
กระแสรายวัน และบัญชีเงินฝากประจํา ทํารายการถอนเงิน พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม
นําไปให้ธนกรตรวจสอบและลงนาม หากไม่เกินอํานาจ ตรวจนับเงินสด ส่งเงินสด / สมุดคูฝ่ าก
และหางสลิปให้ลกู ค้า
พนักงานใช้เวลาในการถอนเงินบัญชีเงินฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ คือ
3.20 นาที

23
ตารางที่ 6 เวลาจริ งในการปิ ดบัญชี
ขัน้ ตอนหลัก

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

- ตรวจรับเอกสารขอปิดบัญชี

64

- ทํารายการ ตรวจดอกเบีย้ ค้างรับ และปิดบัญชี

67

- พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม

69

- ประทับตรา A/C CLOSED

61.5

- ผูร้ บั มอบอํานาจตรวจสอบและลงนาม

49.5

- ตรวจนับเงินสด

43.5

- มอบเงินสดให้กบั ลูกค้า

37

เวลาการปิ ดบัญชีเงิ นฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ

6.52

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 6 แสดงเวลาจริงในการปิดบัญชี กล่าวคือ
พนัก งานปฏิบ ัติต ามขัน้ ตอนหลัก ในการปิ ดบัญ ชี คือ ตรวจรับ เอกสารขอปิ ด บัญ ชี
ทํารายการ ตรวจดอกเบีย้ ค้างรับ และปิ ดบัญชี พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม ประทับตรา
A/C CLOSED ผูร้ บั มอบอํานาจตรวจสอบ และลงนาม ตรวจนับเงินสด มอบเงินสดให้กบั ลูกค้า
พนักงานใช้เวลาในการถอนเงินบัญชีเงินฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ คือ
6.52 นาที

24
ตารางที่ 7 เวลาจริ งในการเปิ ดบัญชี
ขัน้ ตอนหลัก

เวลาเฉลีย่
(วินาที)

- ลูกค้ากรอกรายละเอียด และลงนามในเอกสารการเปิดบัญชี

134

- ตรวจรับเอกสาร

90.5

- กรณีเงินสด (ตรวจนับเงิน)

50

- กรณีเช็ค (ผูร้ บั มอบอํานาจ ตรวจสอบ ลงนาม)

25.5

- ทํารายการฝากเงิน

317.5

- พิมพ์รายการ ตรวจสอบและลงนาม

121

- กรณีฝากกระแสรายวัน ,ฝากประจํา บันทึกแถบแม่เหล็ก และสมุดทะเบียน

112

- กรณีฝากออมทรัพย์ ผูร้ บั มอบอํานาจ ตรวจสอบและลงนาม

89.5

- มอบสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้ลกู ค้า

47

เวลาการเปิ ดบัญชีเงิ นฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ

16.45

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 7 แสดงเวลาจริงในการเปิดบัญชี กล่าวคือ
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักในการเปิ ดบัญชี คือ ลูกค้ากรอกรายละเอียด และลงนาม
ในเอกสารการเปิ ดบัญชี ตรวจรับเอกสาร กรณีเงินสด (ตรวจนับเงิน) กรณีเช็ค (ผูร้ บั มอบอํานาจ
ตรวจสอบ และลงนาม) ทํารายการฝากเงิน พิมพ์รายการ ตรวจสอบ และลงนาม กรณี ฝาก
กระแสรายวัน / ฝากประจํา บันทึกแถบแม่เหล็ก และสมุดทะเบียน กรณีฝากออมทรัพย์ ผูร้ บั มอบ
อํานาจ ตรวจสอบ และลงนาม มอบสมุดคูฝ่ ากและหางสลิปใบนําฝากให้กบั ลูกค้า
พนักงานใช้เวลาในการถอนเงินบัญชีเงินฝากทุกประเภทเฉลี่ย / นาที / รายการ คือ
16.45 นาที

25
ตารางที่ 8 เวลาจริ งในการขออนุมตั ิ สินเชื่อ
STANDARD TIME ในการขออนุมตั ิ สินเชื่อ
ขัน้ ตอนหลัก

ระยะเวลา

สาขา
- ลูกค้าขอวงเงินสินเชือ่ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เบือ้ งต้น

1 วัน

- สํารวจและประเมินราคาหลักประกัน

1 วัน
รวมเวลาของสาขา

2 วัน

สํานักงานเขต
- รับเรือ่ งจากสาขา

0.5 วัน

- ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าก่อนนําเสนอ

3 วัน

- พิจารณาข้อมูล / พิจารณาราคาประเมินหลักประกัน (คณะกรรมการพิจารณาประจําสํานักงานเขต)

2.5 วัน

รวมเวลาของสํานักงานเขต

6 วัน

ฝา่ ยสินเชือ่
- รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสารตามรายการ Check List หากครบลงทะเบียนรับ ส่งงานให้เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่

2 วัน

- เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ จัดทําประมาณกระแสเงินสดรับ - จ่าย

4 วัน

- เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรายงานสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั มาจากสาขา ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล

5 วัน

- หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ สรุปความเห็น แก้ไข / นําเสนอ

1 วัน

- รองผูจ้ ดั การฝา่ ยวิเคราะห์นําเสนอต่อ

1 วัน

- ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิเคราะห์ สรุป อนุ มตั ิ / ไม่อนุ มตั ิ

1 วัน
รวมเวลาของฝา่ ยสินเชือ่

15 วัน

ฝา่ ยประเมินหลักประกัน *
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร นัดลูกค้า

2 วัน

- ประเมินราคาหลักประกัน สามารถกําหนดราคาได้

4 วัน
รวมเวลาของฝา่ ยประเมินหลักประกัน

*

6 วัน

เวลาของฝ่ ายประเมิ นหลักประกัน สามารถดําเนิ นการพร้อมการวิ เคราะห์สินเชื่อได้ จึงไม่รวมเวลาในการพิ จารณา
รวมเวลาในการขออนุมตั ิ สินเชื่อระดับอํานาจผูจ้ ดั การฝ่ าย

23 วัน

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 8 แสดงเวลาจริงในการขออนุมตั สิ นิ เชื่อ กล่าวคือ
พนักงานปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนหลักของการขออนุ มตั ิสนิ เชื่อ ระดับสาขา คือ สาขารับเรื่อง
จากลูกค้าและทําการวิเคราะห์เบือ้ งต้น สํารวจและประเมินราคาหลักประกัน ใช้เวลา 2 วัน

26
พนั กงานปฏิบ ัติตามขัน้ ตอนหลักของการขออนุ ม ตั ิส ินเชื่อ ระดับสํานั กงานเขต คือ
สํานักงานเขตรับเรื่องจากสาขา ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้า พิจารณาข้อมูลและ
ราคาประเมินหลักประกันโดยคณะกรรมการพิจารณาประจําสํานักงานเขต ใช้เวลา 6 วัน
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักของการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ ระดับฝ่ายสินเชื่อ คือ ฝ่าย
สินเชื่อรับเอกสาร ส่งงานให้เจ้าหน้ าที่สนิ เชื่อเพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ จนผู้จดั การฝ่าย
อนุมตั หิ รือไม่อนุ มตั ิ ใช้เวลา 15 วัน
พนักงานปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนหลักของการประเมินหลักประกัน คือ การตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร นัดลูกค้า ประเมินราคา จนสามารถกําหนดราคาได้ ใช้เวลา 6 วัน
ฝ่ายตรวจสอบ ได้ให้ข้อมูล ข้อร้องเรีย นของลูก ค้าธนาคาร ประจําปี 2547 - 2548
โดยสรุปข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนแบ่งตามประเภท ได้ดงั นี้
1.การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
1.1 พนักงานไม่สนใจบริการลูกค้า มีลกู ค้ารอเพียง 5 คน แต่ตอ้ งเสียเวลารอ
นานกว่าครึง่ ชัวโมง
่
1.2 โทรศัพท์ขอ Statement พนักงานพูดจาห้วนและวางสายเลย ไม่ฟงั คําถาม
ให้เรียบร้อย
1.3 ผู้จดั การและสมุห์บญ
ั ชีสาขาปฏิเสธการผ่านเช็ค โดยไม่ติดต่ อให้ตนเอง
นําเงินมาเข้าบัญชีเสียก่อน ทําให้ตนเองเสียประวัติ
1.4 ลูกค้าแจ้งผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ กรณีการขายทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ รอการขาย เจ้าหน้าทีย่ นิ ยอม
ให้มกี ารวางมัดจํา 5% และยังผ่อนผันขยายระยะเวลาการชําระเงินติดต่อกัน
ถึง 2 ครัง้ เป็ นเวลา 6 เดือน
1.5 ลูกค้าร้องเรียนผ่านสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีธนาคารโดย
สํานักงานทนายความท้องถิน่ ขายทอดตลาดทรัพย์จํานองตามโฉนดที่ดนิ
เลขที่ 720 ต.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธ์ ทัง้ ที่ลูกค้าได้ทําสัญ ญาปรับ ปรุง
โครงสร้างหนี้แล้ว และได้ผอ่ นชําระหนี้ให้ธนาคารตามข้อตกลงเรือ่ ยมา
1.6 ลูกค้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนพรรคไทยรักไทย ร้องเรียนว่า ธนาคารมีนโยบาย
การให้ส ิน เชื่อ โครงการอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ทํ า ให้
มีขบวนการหาผลประโยชน์ จากการให้กู้ยมื เงิน โดยมีการหักค่าตอบแทน
ให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นจํานวนเงินค่อนข้างสูง ขอให้ตรวจสอบด้วย
1.7 ขอให้ธนาคารรับผิดชอบต่ อความประมาทเลินเล่ อของพนักงานซึ่งได้ให้
บุ คคลอื่นเบิกถอนเงินจากบัญชีกองกลางของหมู่บ้าน โดยที่ใช้ลายมือชื่อ
เอกสารปลอม
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1.8 เจ้าหน้าทีส่ าขานํ าเงินทีเ่ หลือในบัญชีไปหักลดยอดหนี้ โดยทีต่ นเองไม่รเู้ ห็น
หรือยินยอมซึง่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.9 ผู้จดั การสาขาเปิ ดเผยข้อม◌ูลลูกค้าให้บุ คคลอื่นทราบ กระทํานอกเหนื อ
หน้าที่
โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขในบัญชีเงินฝากประจําของลูกค้าโดยที่เจ้าของบัญชี
ไม่ทราบเรือ่ ง ทําให้ไม่สามารถถอนเงิน โอนเงินหรือทําธุรกรรมใดๆ ได้
1.10 บริษทั ร้องเรียนความไม่โปร่งใสและไม่เป็ นธรรมในการจัดซือ้ จัดจ้างในการ
ประมูลงานพิมพ์คมู่ อื ตัวอย่างธนบัตรต่างประเทศ
1.11 ลูกค้าร้องเรียนความล่าช้าของเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อและเจ้าหน้าทีป่ ระเมินในการ
นําเสนอเรือ่ งพิจารณาสินเชื่อ ซึง่ ใช้เวลาพิจารณาร่วม 4 เดือน (ถูกปฏิเสธ
การให้สนิ เชื่อจากธนาคาร)
1.12 ร้องเรียนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ปี 2538 ลูกค้าสามารถใช้สทิ ธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์เป็ นหลักประกันได้ แต่ปจั จุบนั ไม่สามารถใช้สทิ ธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์มาเป็ นหลักประกันได้ ขอให้ธนาคารพิจารณาสิทธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์ มาเป็ นหลักประกันด้วยเพราะในจังหวัดอยุธยามีการ
ใช้สทิ ธิการเช่าอาคารเป็ นจํานวนมาก
1.13 ร้องเรียนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซือ้ บ้าน
วงเงิน 850,000 บาท โดยใช้ท่ีดิน และสิ่ง ปลู ก สร้า งเป็ น หลัก ประกัน
โดยผู้จดั การสาขาแจ้งว่าอนุ มตั ิได้ 500,000 บาท ตนจึงได้ขายทรัพย์สนิ
รถยนต์เพื่อให้ได้เงินครบตามจํานวน ต่อมาได้รบั การปฏิเสธสินเชื่อ ทําให้ตน
เสียหาย
1.14 พ นั ก งานมั ก คุ ย กั น เสี ย งดั ง และไม่ ส นใจในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
แสดงกิรยิ าวาจาไม่สภุ าพ
1.15 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารทุจริต
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ รับเงินสินบนจากกลุ่มผูบ้ ริหารบ้านบุรนิ ทณี
1.16 ขอความเป็ นธรรม พนักงานสาขาไม่นําเงินเข้าบัญชีจํานวน 30,000 บาท
อ้างว่าเครื่องออนไลน์ เสีย ต่ อมาปรากฏว่าเงินหายไปจากบัญชี จํานวน
60,000 บาท
2.ด้านสารสนเทศ
2.1 ใช้บตั รเอทีเอ็มของธนาคาร กดเครื่องถอนเงินของธนาคารกรุงเทพสาขา
ถนนสุขาภิบาล 20,000 บาท ไม่ได้รบั เงิน แต่โดนหักจากบัญชี
2.2 ขอให้ธนาคารปรับปรุงระบบการเบิกถอนเงินต่างสาขาบัญชีกระแสรายวัน
ต้องเสียเวลาเดินทางมาเอง ทําให้เกิดความไม่สะดวก
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2.3 ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิตส่งมาช้า และการขอข้อมูลทางโทรศัพท์ไม่มผี ◌ู ◌้รบั
สาย
2.4 ร้องเรีย นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ลูก ค้าไม่เคยเปิ ด บัญ ชีธ นาคาร
เพือ่ ขอสินเชื่อ กลับมีใบแจ้งหนี้และยอดค้างชําระ
2.5 การโอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็มของธนาคาร ผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั เงิน และเมือ่
สอบถามเจ้าหน้าทีก่ ลับไม่เต็มใจให้บริการ
2.6 ขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้ถูกบุคคลอื่นนํ าบัตรประชาชน
และปลอมแปลงลายมือชื่อไปใช้สมัครบัตรเครดิต
3.ด้านระบบงาน
3.1 ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่าถอนเงินทีต่ ู้เอทีเอ็ม สาขานานาเหนือ เครื่องยึดบัตร
และไม่ได้รบั การช่วยเหลือหรือชีแ้ จงจากพนักงานสาขา
3.2 ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เกีย่ วกับการรับชําระคืนเงินกู้
แต่ธนาคารไม่ได้นําเงินไปลดหนี้ และขอให้ธนาคารคืนเงินที่ชําระไว้เกิน
พร้อมขอไถ่ถอนหลักประกัน
3.3 ลูกค้าร้องเรียนถึงความถูกต้องในการคิดคํานวณเงินค่างวดทีห่ กั จากบัญชี
ออมท รัพ ย์ เ พื่ อชํ า ระเงิ น กู้ มี ค วามล่ า ช้ า และขอให้ ช้ี แ จงการคิ ด
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนของธนาคารทีไ่ ม่เป็ นธรรม
3.4 บัตรเครดิตของลูกค้ามีวงเงิน 300,000 บาท ใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน แต่ไม่
สามารถชําระค่าสินค้า 3,000 บาท ได้ ขอทราบสาเหตุ และติดต่อกับฝ่าย
ทีร่ บั ผิดชอบ ไม่สามารถติดต่อได้
3.5 ขอให้ตรวจสอบ/คืนเงิน การหักบัญชีกระแสรายวันค่าสมาชิกบัตรเครดิต
ที่ได้ทําการยกเลิกแล้ว ส่งผลให้เงินคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าเกณฑ์จึงถูก
หักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
3.6 สาขาธนาคารลงบัญชีการชําระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ภาระหนี้ไม่ลดลง
ทัง้ ทีม่ กี ารโอนทีด่ นิ ชําระหนี้ในปี 2543 ทําให้ลกู ค้าได้รบั ความเสียหาย
3.7 จัดส่ง Statement ล่าช้ามาก
3.8 ลูกค้าร้องเรียนมายังธนาคารว่าได้สมัค รบัต รเครดิต ธนาคารประมาณ
เดือ นสิง หาคม 2547 แต่ ย ังไม่ เคยรับ บัต รเครดิต ของธนาคาร ต่ อ มา
ธนาคารได้ส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทัง้ ที่ตนเองไม่เคยรับบัตร
จึงขอให้ธนาคารตรวจสอบและให้ความเป็ นธรรมด้วย
4.ด้านบริการ
4.1 การพิจารณาสินเชื่อล่าช้ามาก ต้องรอเจ้าหน้าทีป่ ระเมินราคานาน
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4.2 ลูกค้าร้องเรียนความล่าช้าในการพิจารณาอนุมตั บิ ตั รเครดิตมีขนั ้ ตอนมาก
4.3 ธนาคารส่งใบเรียกเก็บชําระหนี้บตั รเครดิตมี 2 รายการที่ต้องขอตรวจสอบ
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งว่าตามระเบียบของธนาคารต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ
50 – 100 บาท
4.4 การพิจารณาเงินกู้จํานวน 10.5 ล้านบาท ล่าช้า ยื่นตัง้ แต่เดือนมกราคม 2547
ได้รบั อนุ มตั ปิ ลายเดือนเมษายน จํานวน 8.8 ล้านบาท ทําให้เสียหายและถูกปรับ
4.5 ลูกค้าต่างประเทศ (หลวงพ่อฟอน โซเดอจวน)ร้องเรียนเรื่อง Slip ของธนาคาร
ไม่ชดั เจน และ Slip ใบแจ้งการโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีซ่งึ ส่งมาจาก
ฝา่ ยธุรกิจปริวรรตมาถึงตนล่าช้ามากบางครัง้ ถึง 2 สัปดาห์
4.6 ลู ก ค้าธนาคารแนะนํ า ให้ส าขาของธนาคารใช้บ ัต รคิว เพราะต้อ งต่ อ คิว
ซึง่ ยืนรอคิวนานมาก
4.7 ชาวเวียดนามขอวิธีก ารและขัน้ ตอนการปฏิบ ัติในการเปิ ดบัญ ชีเงิน ฝาก
ต่างประเทศเพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ(เจ้าหน้าที่ธนาคารอาจให้ขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วนตามทีล่ กู ค้าต้องการ)
4.8 ลูกค้าเสียเวลารอนานมากในการขอรับบัตรเอทีเอ็มใหม่ เนื่องจากบัตรเอทีเอ็ม
เก่าสูญหาย
4.9 เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อไม่มกี ารติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อของลูกค้าซึ่งเสนอ
ขอนานกว่า 2 เดือน ต่อว่าและแสดงกิรยิ าไม่เหมาะสม
4.10 การลงนามในเช็คหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน แต่เดิมสามารถนํ ากลับมาลงนามและ
ประทับตราที่บริษทั ได้ ปจั จุบนั ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ทําให้ไม่ได้รบั ความสะดวก
ั ่ ใช้ระบบบัตรคิว และการยิม้ แย้มของพนักงาน
4.11 ให้เพิม่ จํานวนทีน่ งรอ
4.12 สาขาเรียกเก็บเงินค่าทําเรื่องประเมินราคาทีด่ นิ โดยทีธ่ นาคารไม่ได้อนุมตั ิ
วงเงินกู้
4.13 ธนาคารพิจารณาสินเชื่อเพิม่ เติมล่าช้าทําให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
5.อื่นๆ
5.1 ธนาคารปฏิเสธการให้ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจํา
5.2 ลูก ค้าเสีย ชีวิต ตัง้ แต่ 13 เมษายน 2540 แต่ มีบ ริษัท ได้ต รวจสอบพบว่า
มีการขึน้ เช็คทีบ่ ริษทั สังจ่
่ ายเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2542
5.3 การขอสินเชื่อจากสาขาธนาคารไม่สนใจให้บริการ และเก็บเรื่องเงียบโดย
ไม่แจ้งเหตุผล
5.4 ขอถอนการเป็ นผูค้ ้าํ ประกันพนักงาน เนื่องจากประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
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5.5 ขอให้ธนาคารตรวจสอบเกีย่ วกับสํานวนคดีและภาระหนี้ขายลดเช็คในนาม
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พี.พี.พี.พลาสติก
5.6 ลู ก ค้า ร้อ งเรีย นผ่ า นสํ า นั ก ราชเลขาธิก าร เพื่อ ขอให้ ธ นาคารพิจ ารณา
อนุ เคราะห์แก่ ครอบครัวของตนมิให้ถูกยึดบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งป จั จุบ ันหนี้
ดังกล่าวได้โอนไปยัง บริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี แล้ว
5.7 ลูก ค้าร้อ งเรีย นขอให้ธ นาคารส่งมอบโฉนดที่ดิน จํานวน 642 โฉนด จ.
ปราจีนบุรี คืน เนื่องจากหนี้สนิ ระหว่างลูกค้ากับธนาคารได้เสร็จสิน้ ลงโดย
ผลทางกฎหมาย
5.8 ลูกค้าขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริงการเก็บค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
จากการอนุมตั สิ นิ เชื่อ 3.6 ล้านบาท ซึง่ เคยแจ้งว่าจะไม่มกี ารเรียกเก็บ
5.9 ลูกค้าร้องขอความเป็ นธรรมกรณีขอสินเชื่อธนาคาร โดยนํ าโฉนด 4 แปลง
ม า จํ า น อ ง ใน ว ง เงิ น 1 3 ,2 9 5 ,0 0 0 บ า ท เพื่ อ ข อ อ อ ก L/G ต่ อ
การสือ่ สารแห่งประเทศไทย ลูกค้าได้ทาํ งานแล้วเสร็จพร้อมส่งต้นฉบับ L/G
คืน ธนาคาร แต่ ธนาคารบ่ ายเบี่ยงไม่คืนและแจ้งว่าได้โอนหลักประกัน
ดังกล่าวและหนี้อ่นื ของบริษทั ไปให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยแล้ว
5.10 บริษทั ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษทั ขอชําระเฉพาะเงินต้น 360,000 บาท เพราะได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ทุกประการ ต่อมาธนาคารปฏิเสธการสนับสนุ นวงเงิน Post Finance กับ
ผูซ้ ้อื โครงการห้องชุดธุรกิจจึงหยุดชะงัก ทําให้เกิดดอกเบี้ยค้างประมาณ
750,000 บาท
5.11 ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ความไม่ชอบธรรม
ในการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล กล่าวคือ ลูกค้าจองบัตรคิวที่ 5 ในวันเปิ ดรับจอง
แต่ บตั รคิวหมายเลข 1 ก็ไม่สามารถป้อนข้อมูลเข้าระบบได้แล้ว เพราะ
ยอดจองเต็มก่อนหน้านี้แล้ว
5.12 ลูกค้าให้ธนาคารคืนเงินในมูลหนี้เช็ค จํานวน 200,000 บาท (ซึ่งเกิดจากการ
ปลอดเช็คทําบุญ จํานวนเงิน 20,000 บาท เป็ น 200,000 บาท ระยะเวลา
กว่ า 10 ปี แ ล้ ว ) และขอไถ่ ถ อนที่ ดิน ซึ่ ง เป็ น หลัก ประกัน บางแปลง
เนื่องจากได้ชาํ ระหนี้ในส่วนทีเ่ ป็ นเงินกูย้ มื และ O/D เสร็จสิน้ แล้ว
5.13 ลู กค้ าร้องเรียนขอความเป็ นธรรม กรณี ท่ีธนาคารสัง่ ให้ ตนเอง(บริษั ท )
ผลิตสินค้าจนเสร็จบางส่วน ต่อมาธนาคารได้สงยุ
ั ่ ตกิ ารผลิตโดยไม่แจ้งเหตุผล
5.14 ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ในบัญชีธนาคารศรีนคร(เดิม) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
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5.15 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อ
เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.16 ร้องเรียนผ่านสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารพิจารณา
และให้ความอนุเคราะห์เกีย่ วกับการชําระหนี้
5.17 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารปลดภาระจํานองและคืน
โฉนด 4 แปลง ทีบ่ ริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรไี ด้ส่งคืนต้นฉบับหนังสือ
คํ้าประกัน คืนธนาคารแล้วปี 2545
5.18 ร้องเรียนผ่านสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารช่วยเหลือปลดภาระจํานํา
เงินฝาก จํานวน 6.4 ล้านบาท เพื่อนํ าเงินดังกล่าวมาหมุนเวียนในธุรกิจ
ต่อไป
5.19 ร้อ งเรีย นผ่ า นสํ า นั ก งานคณะกรรมการติ ด ตามและประสานงานฯ
กระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารพิจารณาแก้ไขหนี้โดยลดดอกเบี้ยและ
ให้คงเงินต้นเพียง 3 ล้านบาท โดยหนี้ดงั กล่าวได้โอนไปอยู่ในความดูแล
ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรแี ล้ว
5.20 กระทรวงการคลัง ขอให้ ธ นาคารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง กรณี ลู ก ค้ า
ถูกพนักงานธนาคาร สาขาพนมสารคาม(ธนาคารศรีนคร(เดิม)) ฉ้ อโกง
เงินฝากในบัญชี ป จั จุบ นั พนักงานถู กไล่ออกและมีการฟ้ องดําเนินคดี
ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้จาํ เลยมีความผิดแต่จาํ เลยยืน่ อุทธรณ์ ขณะนี้เวลา
ล่วงเลยมานานแล้วยังไม่มผี ลคืบหน้า
5.21 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
การชําระหนี้และขอให้ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ซือ้ บ้านและทีด่ นิ
5.22 ร้องเรียนผ่ านสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารอนุ เคราะห์ผ่อนปรน
การชําระหนี้เงินกู้ เนื่องจากครอบครัวประสบปญั หาได้รบั ความเดือดร้อนมาก
5.23 ร้อ งเรีย นผ่ านธนาคารแห่ งประเทศไทย ขอซื้อ คืน บ้ า นที่ธ นาคารยึด
ด้วยราคาเป็ นธรรม
5.24 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารช่วยเหลือนางนงลักษณ์ อ้นลา
ซึง่ มีหนี้สนิ ทัง้ ในระบบและนอกระบบโดยให้ธนาคารให้สนิ เชื่อและรวมหนี้
ไว้เพียงแห่งเดียว
5.25 ร้องเรีย นผ่ านกระทรวงยุ ติธรรม ธนาคารไม่ ให้ ค วามเป็ น ธรรมในการ
ผ่อนชําระหนี้งวดเงินกู้ และยังส่งเรื่องไปดําเนินคดีทางกฎหมาย ทัง้ ทีไ่ ม่มี
เจตนาบ่ายเบีย่ ง
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5.26 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สนิ
เนื่ อ งจากพนั ก งานธนาคารได้มีก ารชี้แ นะแนวทางแก้ ไขหนี้ ไม่ สุ จ ริต
และมีการดําเนินการเกีย่ วกับหลักประกันจนก่อให้เกิดความเสียหาย
5.27 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าธนาคารได้นําเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายล่วงหน้า
เพื่อชําระหนี้เป็ นรายเดือนไปขายสดเช็คโดยไม่ได้ทําสัญญาขายลดเช็ค
อีกทัง้ นํามูลค่าเช็คมารวมเป็ นมูลหนี้เพือ่ ดําเนินคดีลม้ ละลาย
5.28 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย การคํานวณดอกเบี้ยค้างชําระ
ไม่ถู กต้อง และระยะเวลาการจํานองในหนังสือรับรองไม่ตรงกับสัญ ญา
จํานอง
5.29 พนักงานปฏิบตั งิ านประมาท โดยให้บุคคลทีส่ าม เบิกเงินของตน จํานวน
880,000 บาท โดยมิได้รบั มอบอํานาจ
5.30 ขอให้ธนาคารสอบข้อเท็จจริงการอนุ ม ตั ิสินเชื่อลูกค้าราย นางศศิรกั ษ์
สร้างสมวงษ์ ว่ามีความถูกต้องระเบียบของธนาคารหรือไม่
จากข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้าประจําปี 2547
ได้ดงั ตารางที่ 9 และสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้าประจําปี 2548 ได้ดงั ตารางที่ 10
ตารางที่ 9 สรุปข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจําปี 2547

ประเภท
1.การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
2.ด้านสารสนเทศ
3.ด้านระบบงาน
4.ด้านบริการ
5.อื่นๆ
รวม

จํานวนเรือ่ งร้องเรียนรายไตรมาส
1/2547 2/2547 3/2547 4/2547
5
11
10
8
2
0
3
0
1
3
3
5
2
10
6
6
11
4
8
7
21

28

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยตรวจสอบสาขา ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

30

26

33
ตารางที่ 10 สรุปข้อร้องเรียนของลูกค้า ประจําปี 2548

ประเภท
1.การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
2.ด้านสารสนเทศ
3.ด้านระบบงาน
4.ด้านบริการ
5.อื่นๆ
รวม

จํานวนเรือ่ งร้องเรียนรายไตรมาส
1/2548 2/2548 3/2548 4/2548
6
6
2
5
4
0
2
1
3
1
1
0
1
1
1
5
8
9
9
6
22

17

15

17

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยตรวจสอบสาขา ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

ฝ่ายการบัญ ชี ได้ให้ข้อมูล สรุป ด้านเงิน ฝากและสิน เชื่อของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด(มหาชน) คือ
1. ยอดเงินฝากของธนาคาร ปี 2547 และ ปี 2548 (แสดงในตารางที่ 11)
2. ยอดเงินให้สนิ เชื่อของธนาคาร ปี 2547 และ ปี 2548 (แสดงในตารางที่ 12)
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ตารางที่ 11 ยอดเงิ นฝากของธนาคาร ปี 2547 และ ปี 2548
เดือน/ไตรมาส
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที่ 1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที่ 2
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ไตรมาสที่ 3
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไตรมาสที่ 4
รวม

ปี 2547
404,715.95
411,235.03
397,509.68
1,213,460.66
417,836.93
415,701.43
413,177.98
1,246,716.34
408,152.08
406,092.37
396,477.35
1,210,721.80
390,415.18
393,447.26
385,469.69
1,169,332.13
4,840,230.93

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2548
380,074.92
371,551.06
393,823.74
1,145,449.72
404,585.01
394,537.25
362,082.67
1,161,204.93
370,339.72
384,995.70
392,390.31
1,147,725.73
391,244.70
391,531.38
382,164.89
1,164,940.97
4,619,321.35

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยวางแผนและงบประมาณ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 11 ยอดเงินฝากของธนาคารในปี 2548 เปรียบเทียบกับ ยอดเงินฝากของ
ธนาคารปี 2547 รายไตรมาส ยอดเงินฝากลดลงทัง้ สิน้ 220,909.58 ล้านบาท กล่าวคือ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดเงินฝากลดลง 68,010.94 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดเงินฝากลดลง 85,511.41 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดเงินฝากลดลง 62,996.07 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดเงินฝากลดลง 4,391.16 ล้านบาท
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ตารางที่ 12 ยอดเงิ นให้สินเชื่อของธนาคาร ปี 2547 และ ปี 2548
หน่วย : ล้านบาท
เดือน/ไตรมาส
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไตรมาสที่ 1
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไตรมาสที่ 2
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ไตรมาสที่ 3
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
ไตรมาสที่ 4
รวม

ปี 2547
151,233.31
154,619.52
159,465.48
465,318.31
165,407.68
171,883.27
178,104.54
515,395.49
180,266.40
183,438.55
188,545.52
552,250.47
200,153.13
204,638.87
211,052.77
615,844.77
2,148,809.04

ปี 2548
201,832.48
212,722.38
221,439.36
635,994.22
224,861.94
229,047.11
230,429.59
684,338.64
229,827.49
230,362.57
232,417.76
692,607.82
229,691.95
231,047.61
229,474.25
690,213.81
2,703,154.49

ทีม่ า : ข้อมูลจากฝา่ ยวางแผนและงบประมาณ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)

จากตารางที่ 12 ยอดเงินให้สนิ เชื่อของธนาคารในปี 2548 เปรียบเทียบกับ ยอดเงินให้
สินเชื่อของธนาคารปี 2547 รายไตรมาส ยอดเงินให้ส ินเชื่อเพิ่มขึ้นทัง้ สิ้น 554,345.45 ล้านบาท
กล่าวคือ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดสินเชื่อเพิม่ ขึน้ 170,675.91 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดสินเชื่อเพิม่ ขึน้ 168,943.15 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดสินเชื่อเพิม่ ขึน้ 140,357.35 ล้านบาท
ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 เปรียบเทียบกับ ปี 2547 ยอดสินเชื่อเพิม่ ขึน้ 74,369.04 ล้านบาท
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ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทราบสรุปจํานวนสาขาในระบบธนาคารพาณิชย์
ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จํานวนสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
สรุปจํานวนสํานักงานของธนาคารพาณิ ชย์แยกตามรายภาค
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
สาขาเต็มรูป
ธนาคาร

สาขาย่อย

รวม

ตะวัน
ตะวันอ
ตะวันอ
กรุง
ออกเฉี เหนื
กรุง
กรุง+
กลาง
กลาง อกเฉี ย เหนื อ ใต้ รวม
ใต้ รวม
กลาง อกเฉี ยง เหนื อ ใต้ รวม
เทพฯ*
ยงเหนื อ
เทพฯ
เทพฯ
งเหนื อ
เหนื อ
อ

กรุงเทพ

120

137

84

77 66

484

61

62

20

กรุงไทย

125

169

96

101 80

571

30

19

14

2

7

กสิกรไทย

120

136

63

62 42

423

37

19

6

9

5

ไทยพาณิชย์

132

141

54

50 43

420

89

90

กรุงศรีอยุธยา

132

105

42

36 33

348

35

ทหารไทย

106

112

41

53 41

353

นครหลวงไทย

100

106

30

30 38

304

ยูไนเต็ด โอเวอร์ซสี ์ (ไทย)

59

30

9

8

7

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

23

6

2

1

1

ไทยธนาคาร

42

20

6

4

ธนชาต

17

10

4

ทิสโก้

1

5

เกียรตินาคิน

2

สินเอเซีย

181 199

104 113 88

685

72

155 188

110 103 87

643

76

157 155

69

71 47

499

20

32 41 272

221 231

74

82 84

692

55

14

15 23 142

167 160

56

51 56

490

45

11

6

0 11

73

151 123

47

53 52

426

33

31

3

8

7

82

133 137

33

38 45

386

113

31

5

1

1

3

41

90

35

10

9 10

154

33

7

1

0

0

0

8

30

7

2

1

1

41

5

77

20

9

0

2

4

35

62

29

6

6

9

112

3

4

38

17

6

1

2

3

29

34

16

5

5

7

67

3

3

3

15

0

0

0

0

0

0

1

5

3

3

3

15

3

4

4

4

17

0

0

0

0

0

0

2

3

4

4

4

17

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่ รายย่อย***

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

สากลพาณิชย์แห่งประเทศจีน**

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

สาขาธนาคารต่างประเทศ
รวมทัง้ ระบบ

0
18
1,000 981 438

18
0
432 367 3,218 405 308 85

36 22 201

0
18
0
0
0 0 18
107 126 1,031 1,405 1,289 523 539 493 4,249

* รวมสํานักงานใหญ่
** ธนาคารพาณิชย์ทเ่ี ป็ นบริษทั ลูกของธนาคารต่างประเทศ
*** ธนาคารพาณิชย์เพือ่ รายย่อย

ทีม่ า : ข้อมูลจากเวปไซด์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

จากตารางที่ 13 จํานวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) มีจาํ นวนสาขา
ณ สิน้ ปี 2548 รวมทัง้ สิน้ 386 สาขา ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน) มีจาํ นวนสาขา ณ สิน้ ปี
2548 รวมทัง้ สิ้น 426 สาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีจํานวนสาขา ณ สิ้นปี 2548 รวมทัง้ สิ้น
490 สาขา
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ข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานระดับบริ หาร นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
ผู้จดั การสาขาให้ความสําคัญกับการหาลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายของธนาคาร ขาด
ความรับผิดชอบในด้านการบริหารงานซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานสาขาไม่มรี ะเบียบวินัย ละเลย
การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ของตนเพราะผูบ้ งั คับบัญชาไม่อยู่คอยให้คําปรึกษา ธนาคารจึงควรมี
นโยบายในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงานระดับบริหารสาขาเกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในให้เท่ากับการหาเป้าหมายทีธ่ นาคารกําหนด เพื่อแก้ไขปญั หาดังกล่าว และหากธนาคาร
นํ า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั องค์กรพนักงานระดับบริหารก็สามารถรูแ้ ละเข้าใจ
ได้ดแี ต่ตอ้ งให้ความรูเ้ พิม่ เติมแก่พนักงานระดับบริหารสาขาอื่นๆ ด้วย
ข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
พนั ก งานสาขามีภ าระหน้ า ที่ และขอบเขตของงานประจํ า มากอยู่ แ ล้ ว ธนาคาร
มีนโยบายเกี่ยวกับเป้าหมายสูงเกินไปสําหรับพนักงานที่ทํางานประจํา ทําให้พนักงานได้รบั
แรงกดดัน ส่งผลให้อาจมีความรูส้ กึ ที่ไม่ดตี ่อกัน เป็ นปญั หาให้ผูบ้ งั คับบัญชาต้องหาทางแก้ไข
โดยเฉพาะปญั หาเรื่อง คะแนน Incentive ซึ่งผูจ้ ดั การสาขาควรดูแลการแบ่งสรรอย่างยุตธิ รรม
ปญั หาความยุตธิ รรมเรื่องการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี เป็ นปญั หาทีผ่ จู้ ดั การสาขาควร
ให้ความยุตธิ รรมกับพนักงานไม่ควรนําเรื่องคะแนน Incentive มารวมในคะแนนการปฏิบตั งิ าน
เพราะพนักงานประจําหากปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างสุดความสามารถและไม่บกพร่องต่อหน้าที่
ั หาการขึ้น เงิน เดือ น รวมถึง การปรับ ชัน้
ก็เทีย บได้ก ับ คะแนนปฏิบ ัติง านดีเช่ น กัน และป ญ
พนักงาน เป็ นปญั หาที่ฝ่ายบริหารของธนาคารเป็ นผูใ้ ห้นโยบาย ดังนัน้ ผ◌ู ◌้ จดั การสาขาควร
ให้ค วามสํ า คัญ ในการนํ า เสนอปรับ เงิน เดือ นและปรับ ชัน้ พนั ก งานในสาขาหากพนั ก งาน
ปฏิ บ ั ติ ง านได้ ดี แ ละมี ศ ั ก ยภาพเพื่ อ พนั ก งานจะได้ มี ข วัญ กํ า ลัง ใจที่ จ ะทํ า งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และหากธนาคารนํ า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั ธนาคาร ธนาคาร
จะต้องให้ความรู้ กับพนักงานอย่างมาก เพราะพนักงานยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรื่องนี้
เท่าทีค่ วร
ข้อมูลการสัมภาษณ์ลกู ค้าที่ใช้บริ การของธนาคาร นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการทางการเงินของธนาคารจะมีปญั หาเกีย่ วกับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
ของธนาคาร เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องปรับสมุดบัญชี ธนาคารควรเพิม่ การให้บริการเครื่อง
ให้บริการอัตโนมัตใิ ห้มมี ากเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และให้ความดูแลเกีย่ วกับปญั หา
เครื่องขัดข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงปลายเดือน ปญั หาการให้บริการของพนักงานสาขาทีไ่ ม่ให้
ความสําคัญกับลูกค้าอาจส่งผลให้ลกู ค้าไม่พอใจและไปใช้บริการธนาคารอื่นทีพ่ นักงานให้บริการ
ที่ดกี ว่า ผูจ้ ดั การสาขาจึงควรตักเตือนพนักงานในสาขาให้มใี จบริการให้ความสําคัญกับลูกค้า
มาเป็ นอันดับหนึ่ง ธนาคารจึงจะประสบความสําเร็จตามวิสยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้
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ข้อมูลของฝ่ ายวางแผนและงบประมาณ นําข้อมูลเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และ
แผนงานของธนาคารนครหลวงไทย มากําหนดกลยุท ธ์เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพการให้บ ริการ
ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ได้โดยการจัดทํา Balanced Scorecard ต่อไป
ข้อมูลของฝ่ ายจัดองค์กรและระเบียบปฏิ บตั ิ นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
1.ปญั หาในการฝากเงินสด สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการฝากเงิ นสด

รายการ

เวลามาตรฐานในการ
ปฏิบตั งิ าน

เพิม่ เวลารอคอย /
รอเอกสาร

เวลามาตรฐาน
ทีเ่ หมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

เวลามาตรฐาน

การฝากเงินสด

3 นาที

6 นาที

9 นาที

เวลาจริ ง

การฝากเงินสด

3.12 นาที

6 นาที

9.12 นาที

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

0.12 นาที

จากตารางที่ 14 เวลามาตรฐานในการฝากเงินสด ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้า 9 นาที
เปรีย บเทีย บเวลาจริงในการฝากเงิน สดบัญ ชีเงิน ฝากทุ ก ประเภท 9.12 นาที ซึ่งพนั ก งาน
ปฏิบตั งิ านใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน .12 นาที แสดงว่าพนักงานปฏิบตั งิ านทางด้านการ
ฝากเงินสดไม่มี ประสิทธิภาพ
สําหรับปญั หาต่างๆ ทีท่ ําให้การฝากเงินสดไม่ได้ตามเวลามาตรฐานทีธ่ นาคารกําหนด
เช่น
ก. รายการที่มจี ํานวนเงินมาก ทําให้ต้องตรวจนับธนบัตรเป็ นจํานวนมาก และ
ต้องระมัดระวังการรับฝากธนบัตรปลอม ซึง่ ถ้าพบ พนักงานคนทีร่ บั ธนบัตร
ปลอมจะต้องเป็ นคนรับผิดชอบ การนับธนบัตรจํานวนมากพนักงานจะต้อง
ลุ ก จากเคาน์ เ ตอร์เ พื่ อ ไปใช้ เ ครื่อ งตรวจนั บ เงิน สดแทนการนั บ มือ ซึ่ ง
เครื่องตรวจนับเงินสดของสาขาก็มเี พียงเครื่องเดียว ทําให้ต้องรอคิวการใช้
เครือ่ งนับเงิน
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ข. รายการทีป่ ระเภทเงินมีความหลากหลาย ลูกค้าฝากเงินสดเป็ นธนบัตรย่อย
ใบละ 50 / 20 / เหรียญ พนักงานต้องใช้เวลาในการตรวจนับเงินสดนานกว่า
รายการปกติทวไป
ั่
ค. รายการฝากเงินสดบัญชีเงินฝากประจําทีล่ ูกค้ามียอดฝากหลายยอด ในการ
ฝากเงินแต่ละครัง้ ระบบจะพิมพ์รายการยอดเงินฝากทีค่ รบกําหนดทัง้ หมด
ก่อนการฝากยอดใหม่ทุ กครัง้ ทําให้พนักงานใช้เวลาในการพิมพ์รายการ
ทีค่ รบกําหนดในสมุดคูฝ่ ากนานกว่าบัญชีประเภทอื่น เป็ นต้น
2.ปญั หาในการฝากเช็ค สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการฝากเช็ค

รายการ

เวลามาตรฐานในการ เพิม่ เวลารอคอย /
ปฏิบตั งิ าน
รอเอกสาร

เวลามาตรฐาน
ทีเ่ หมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

เวลามาตรฐาน

การฝากเช็ค

3 นาที

6 นาที

9 นาที

เวลาจริ ง

การฝากเช็ค

3.10 นาที

6 นาที

9.10 นาที

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

0.10 นาที

จากตารางที่ 15 เวลามาตรฐานในการฝากเช็ค ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้า 9 นาที
เปรียบเทียบเวลาจริงในการฝากเช็คบัญชีเงินฝากทุกประเภท 9.10 นาที ซึง่ พนักงานปฏิบตั งิ าน
ใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน .10 นาที แสดงว่าพนักงานปฏิบตั ิงานทางด้านการฝากเช็ค
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
สําหรับปญั หาต่างๆ ที่ทําให้การฝากเช็คไม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่ธนาคารกําหนด
เช่น
ก. รายการที่มีจํานวนเช็ค มากกว่า 1 ฉบับ ซึ่งพนัก งานต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค ประทับตรายาง
ข. การรับฝากเช็คต้องแยกเช็คทีเ่ ป็ นของธนาคารนครหลวงไทย ทีส่ าขาเป็ นเจ้าของ
หรือ ต่ า งสาขา หรือ ต่ า งธนาคาร เพื่อ ส่ ง เช็ค ต่ า งสาขาและต่ า งธนาคาร
ไปเรียกเก็บ ซึ่งบางครัง้ ลูกค้าเขียนใบนํ าฝากไม่ถูกต้อง ทําให้ต้องแก้ไข
โดยเช็คของธนาคารทีส่ าขาเป็ นเจ้าของเขียนใบนํ าฝากแยกต่างหากจากเช็ค
ของต่างสาขาและต่างธนาคาร เป็ นต้น
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3.ปญั หาในการถอนเงิน สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการถอนเงิ น

รายการ

เวลามาตรฐานในการ เพิม่ เวลารอคอย /
ปฏิบตั งิ าน
รอเอกสาร

เวลามาตรฐาน
ทีเ่ หมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

เวลามาตรฐาน

การถอนเงิน

3 นาที

6 นาที

9 นาที

เวลาจริ ง

การถอนเงิน

3.20 นาที

6 นาที

9.20 นาที

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

0.20 นาที

จากตารางที่ 16 เวลามาตรฐานในการถอนเงิน ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้า 9 นาที
เปรียบเทียบเวลาจริงในการถอนเงินบัญชีเงินฝากทุกประเภท 9.20 นาที ซึง่ พนักงานปฏิบตั งิ าน
ใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน .20 นาที แสดงว่าพนักงานปฏิบตั ิงานทางด้านการถอนเงิน
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
สําหรับปญั หาต่างๆ ที่ทําให้การถอนเงินไม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่ธนาคารกําหนด
เช่น
ก. รายการถอนเงินสดทีล่ ูกค้าระบุประเภทธนบัตรย่อยทีต่ อ้ งการ พนักงานต้อง
ใช้เวลาในการตรวจนับเงินสดนานกว่ารายการปกติทวไป
ั่
ข. รายการถอนเงิน สดบัญ ชีเงิน ฝากประจํ า ที่ลู ก ค้ า มีย อดฝากหลายยอด
พนักงานใช้เวลาในการตรวจสอบว่ายอดใดที่ครบกําหนดควรถอน ทําให้
พนักงานใช้เวลาในการบันทึกและพิมพ์รายการมากกว่าการถอนเงินจาก
บัญชีประเภทอื่น
ค. การถอนเงินเป็ นจํานวนมากเกินอํานาจอนุ มตั ิของเจ้าหน้ าที่ธนกร ทําให้
ต้องรอให้สมุหบ์ ญ
ั ชีอนุมตั ิ ทําให้ล่าช้า เป็ นต้น
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4.ปญั หาในการปิดบัญชี สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการปิ ดบัญชี

รายการ

เวลามาตรฐานในการ เพิม่ เวลารอคอย /
ปฏิบตั งิ าน
รอเอกสาร

เวลามาตรฐาน
ทีเ่ หมาะสมในการ
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

เวลามาตรฐาน

การปิ ดบัญชี

6 นาที

6 นาที

12 นาที

เวลาจริ ง

การปิ ดบัญชี

6.52 นาที

6 นาที

12.52 นาที

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

0.52 นาที

จากตารางที่ 17 เวลามาตรฐานในการปิ ดบัญชี ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้า 12 นาที
เปรียบเทียบเวลาจริงในการปิ ดบัญชีเงินฝากทุ กประเภท 12.52 นาที ซึ่งพนักงานปฏิบ ัติงาน
ใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน .52 นาที แสดงว่าพนักงานปฏิบตั งิ านทางด้านการปิ ดบัญชีไม่มี
ประสิทธิภาพ
สําหรับปญั หาต่างๆ ที่ทําให้การปิ ดบัญชีไม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่ธนาคารกําหนด
เช่น
ก. สาขาให้พนักงานใหม่ ซึ่งยังไม่มคี วามชํานาญเพียงพอทํารายการปิ ดบัญชี
โดยไม่มผี รู้ บั มอบอํานาจควบคุม ดูแล ทําให้บางรายการมีขอ้ ติดขัด / ผิดพลาด
และต้องใช้เวลาในการแก้ไขข้อมูล
ข. การปิ ดบัญชี หากจํานวนเงินมากเกินอํานาจอนุ มตั ขิ องพนักงาน ทําให้ตอ้ งรอ
ให้สมุหบ์ ญ
ั ชีอนุมตั ิ ทําให้ล่าช้า เป็ นต้น
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5.ปญั หาในการเปิดบัญชี สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการเปิ ดบัญชี

รายการ

เวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐานในการ เพิม่ เวลารอคอย /
ทีเ่ หมาะสมในการ
ปฏิบตั งิ าน
รอเอกสาร
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

เวลามาตรฐาน

การเปิ ดบัญชี

15 นาที

-

15 นาที

เวลาจริ ง

การเปิ ดบัญชี

16.45 นาที

-

16.45 นาที

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

1.45 นาที

จากตารางที่ 18 เวลามาตรฐานในการเปิ ดบัญชี ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้า 15 นาที
เปรียบเทียบเวลาจริงในการเปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภท 16.45 นาที ซึ่งพนักงานปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน 1.45 นาที แสดงว่าพนักงานปฏิบตั งิ านทางด้านการเปิ ดบัญชี
ไม่มปี ระสิทธิภาพ
สําหรับปญั หาต่างๆ ที่ทําให้การเปิ ดบัญชีไม่ได้ตามเวลามาตรฐานที่ธนาคารกําหนด
เช่น
ก. สาขาให้พนักงานใหม่ ซึ่งยังไม่มคี วามชํานาญเพียงพอทํารายการเปิ ดบัญชี
โดยไม่มผี รู้ บั มอบอํานาจควบคุมดูแล ทําให้บางรายการมีขอ้ ติดขัด / ผิดพลาด
และต้องใช้เวลาในการแก้ไขข้อมูล
ข. การบันทึกรายการเปิ ดบัญชีและฝากเงิน ต้องนํ าสมุดคู่ฝากไปทํารายการ
ที่เคาน์ เตอร์ของธนกร แต่ธนกรไม่ทํารายการให้ท นั ที จะนํ าเข้ากล่องคิว
ทําให้เวลาที่ใช้ในการเปิ ดบัญชีมากกว่าเวลามาตรฐาน เนื่องจากลูกค้า
ต้องเสียเวลาในการรอคอยสมุดคูฝ่ าก
ค. การเปิ ดบัญชีใหม่ ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน บางครัง้ ลูกค้า
กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์
ทําให้พนักงานต้องรอลูกค้ากรอกข้อมูลเพิม่ เติม
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ง. การเปิ ดบัญชีใหม่ พนักงานที่รบั เปิ ดบัญชีใหม่ต้องป้อนข้อมูลเข้าระบบทันที
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูล จึงทําให้การเปิ ดบัญชีใหม่
ล่าช้า เป็ นต้น
6.ปญั หาในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 19
ตารางที่ 19 ตารางเปรียบเทียบแสดงเวลามาตรฐานและเวลาจริ งในการขออนุมตั ิ สินเชื่อ
เวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐานในการ เพิม่ เวลารอคอย /
ทีเ่ หมาะสมในการ
ปฏิบตั งิ าน
รอเอกสาร
ประกาศใช้กบั ลูกค้า

รายการ

เวลามาตรฐาน

สาขา (รับเรื่ องจากลูกค้ าและ
วิเคราะห์เบื ้องต้ น)

1 วัน

-

1 วัน

เวลาจริ ง

สาขา (รับเรื่ องจากลูกค้ าและ
วิเคราะห์เบื ้องต้ น)

2 วัน

-

2 วัน

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

1 วัน

เวลามาตรฐาน ฝ่ ายประเมินหลักประกัน

5 วัน

-

5 วัน

เวลาจริ ง

6 วัน

-

6 วัน

ฝ่ ายประเมินหลักประกัน

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน
เวลามาตรฐาน สํานักงานเขต
เวลาจริ ง

สํานักงานเขต

1 วัน

2 - 3 วัน

1 วัน

3 - 4 วัน

6 วัน

1 วัน

7 วัน

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

3 วัน

เวลามาตรฐาน ฝ่ ายสินเชื่อ

7 วัน

2 วัน

9 วัน

เวลาจริ ง

15 วัน

2 วัน

17 วัน

ฝ่ ายสินเชื่อ

เวลาจริงสูงกว่ าเวลามาตรฐาน

8 วัน

จากตารางที่ 19 เวลามาตรฐานทีธ่ นาคารประกาศใช้กบั ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาจริง
ในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ พนักงานปฏิบตั งิ านไม่มปี ระสิทธิภาพ กล่าวคือ
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ก. เวลามาตรฐานที่ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้าสาขารับเรื่องจากลูกค้าและทําการ
วิเคราะห์เบือ้ งต้น 1 วัน เปรียบเทียบเวลาจริง 2 วัน ซึง่ พนักงานปฏิบตั งิ านใช้เวลา
จริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน 1 วัน
ข. เวลามาตรฐานที่ธนาคารประกาศใช้กบั ลูกค้าฝ่ายประเมินหลักประกันดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร นัดลูกค้า ประเมินราคา จนสามารถกํ าหนดราคาได้
5 วันเปรียบเทียบเวลาจริง 6 วัน ซึ่งพนักงานปฏิบ ัติงานใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลา
มาตรฐาน 1 วัน
ค. เวลามาตรฐานที่ธ นาคารประกาศใช้ก ับ ลูก ค้าสํานั ก งานเขตรับ เรื่อ งจากสาขา
ตรวจสอบเอกสาร วิเ คราะห์ ข้อ มู ล ลู ก ค้ า พิ จ ารณาข้อ มู ล และราคาประเมิน
หลักประกันโดยคณะกรรมการพิจารณาประจําสํานักงานเขต 4 วัน เปรียบเทียบ
เวลาจริง 7 วัน ซึง่ พนักงานปฏิบตั งิ านใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน 3 วัน
ง. เวลามาตรฐานทีธ่ นาคารประกาศใช้กบั ลูกค้าฝา่ ยสินเชื่อรับเอกสาร ส่งงานให้เจ้าหน้าที่
สินเชื่อเพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ จนผูจ้ ดั การฝ่ายอนุ มตั หิ รือไม่อนุ มตั ิ 9 วัน
เปรียบเทียบเวลาจริง 17 วัน ซึง่ พนักงานปฏิบตั งิ านใช้เวลาจริงสูงกว่าเวลามาตรฐาน
8 วัน
สําหรับปญั หาต่างๆ ทีท่ าํ ให้การอํานวยสินเชื่อไม่ได้ตามเวลามาตรฐานทีธ่ นาคารกําหนด
เช่น
ก. เวลารอคอยเอกสารจากลู กค้า กรณี ลู กค้ามาขอสิน เชื่อแต่ ส่ งข้อมู ล ให้
ไม่ครบถ้วน ทําให้พนักงานต้องติดตามทวงถามหลายครัง้
ข. เวลารอคอยการจัดเรียงลําดับ เรื่องที่ส่งเข้ามาของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
(ฝา่ ยสินเชื่อ ฝา่ ยประเมินหลักประกัน)
ค. เวลาในการขอข้อมูลจากฐานข้อมูลเครดิตบูโรของฝา่ ยข้อมูลลูกค้า
ง. กรณีเกินอํานาจของสาขา/สํานักงานเขต สาขาต้องเสียเวลาในการจัดส่ง
เอกสาร ซึ่งในปจั จุบนั สาขาไม่มเี จ้าหน้ าที่รบั -ส่งเอกสารเป็ นของตนเอง
ต้ อ งรอเจ้า หน้ า ที่ ร ับ -ส่ ง เอกสารของสํ า นั ก งานเขตซึ่ ง จะต้ อ งส่ ง เป็ น
รอบเช้า-รอบบ่าย หรือให้ เจ้าหน้าทีข่ องสาขาจัดส่งเอกสารเอง
จ. การนําเรื่องเข้าคณะกรรมการสินเชื่อของสํานักงานเขตต้องรอรอบประชุม
ในแต่ละสัปดาห์
ฉ. เจ้าหน้าทีน่ ดั ลูกค้าไม่ได้ เวลาว่างไม่ตรงกัน เป็ นต้น

45

ข้อมูลของฝ่ ายตรวจสอบ นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
ปญั หาข้อร้องเรียนของลูกค้าธนาคาร เปรียบเทียบระหว่างปี 2547 – 2548 สามารถแสดง
ได้ดงั ตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ตารางเปรียบเทียบจํานวนเรื่องร้องเรียนของลูกค้าธนาคาร ปี 2547 – 2548
จํานวนเรื่องร้องเรียน
ประเภท
1.การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
2.ด้านสารสนเทศ
3.ด้านระบบงาน
4.ด้านบริการ
5.อื่นๆ
รวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

47
5
2
1
2
11
21

48
6
4
3
1
8
22

47
11
0
3
10
4
28

48
6
0
1
1
9
17

47
10
3
3
6
8
30

48
2
2
1
1
9
15

47
8
0
5
6
7
26

48
5
1
0
5
6
17

ลู ก ค้ าส่ ว นใหญ่ ท่ีร้อ งเรีย นรู้สึก ถึงการไม่ ได้ ร บั ความยุ ติ ธ รรมจากการปฏิ บ ัติ ง าน
ของพนักงานธนาคาร ระบบงานและระบบสารสนเทศของธนาคารทีค่ อ่ นข้างจะล่าช้า จึงร้องเรียน
ผ่านทางสํานักงานใหญ่ของธนาคาร และร้องเรียนผ่านทางหน่ วยงานราชการ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุป
ประเด็นข้อร้องเรียนของลูกค้า ดังนี้
ก. พนักงานใช้วาจาทีไ่ ม่สภุ าพกับลูกค้า
ข. พนักงานไม่ให้ความสะดวกและรวดเร็วกับลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการของธนาคาร
ค. พนักงานไม่ดแู ลเอาใจใส่ลกู ค้าทําให้ลกู ค้าไม่ได้รบั ความประทับใจ
ง. พนักงานไม่ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
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จ. ระบบงานของธนาคารที่มคี วามผิดพลาดบ่อยครัง้ ซึ่งสาเหตุของปญั หาเป็ นเรื่อง
ทีฝ่ า่ ยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องดูแลเอาใจใส่ควบคุมไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ฉ. ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทีม่ มี ากแม้ว่าข้อดีของการมีขนั ้ ตอนมากจะมีความรัดกุม
แต่ในทางปฏิบตั ลิ กู ค้าได้รบั การตอบสนองช้าก็จะไม่เกิดผลทีด่ กี บั ธนาคาร

ข้อมูลของฝ่ ายการบัญชี นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
ผู้วิจยั นํ าข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของธนาคาร ด้านเงินฝากและสินเชื่อ
ในปี 2548 และปี 2547 มาเปรียบเทียบเป็ นรายไตรมาส เพื่อให้ทราบแนวโน้ มของการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงของยอดเงินฝากและยอดเงินให้สนิ เชื่อ สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 21 และตารางที่ 22
ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบยอดเงิ นฝากของธนาคาร ปี 2547 - 2548
หน่วย : ล้านบาท
ยอดเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(68,010.94)

ไตรมาส

ปี 2547

ปี 2548

1

1,213,460.66

1,145,449.72

2

1,246,716.34

1,161,204.93

(85,511.41)

3

1,210,721.80

1,147,725.73

(62,996.07)

4

1,169,332.13

1,164,940.97

(4,391.16)

รวม

4,840,230.93

4,619,321.35

(220,909.58)

ผู้วจิ ยั นํ าผลการดําเนินการของธนาคารด้านเงินฝากในปี 2548 เปรียบเทียบกับผล
การดํ า เนิ น งานปี 2547 รายไตรมาส ยอดเงิน ฝากลดลงทั ้ง สิ้ น 220,909.58 ล้ า นบาท
ผลการดํ า เนิ น งานด้า นเงิน ฝากของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ในไตรมาสที่ 1
ปี 2548 เปรีย บเทีย บกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 ยอดเงิน ฝากลดลง 68,010.94 ล้ า นบาท
ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เปรีย บเทีย บกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2547 ยอดเงิน ฝากลดลง 85,511.41
ล้า นบาท ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เปรีย บเที ย บกับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 ยอดเงิน ฝากลดลง
62,996.07 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2547 ยอดเงินฝาก
ลดลง 4,391.16 ล้านบาท
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เห็น ได้ว่าการดําเนิ น งานด้านเงิน ฝากของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ในปี 2548 ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ผูบ้ ริหารควรแก้ไขปญั หาโดยการเร่งระดมเงินฝาก
โดยเร็วเพือ่ ไม่ให้อตั ราการลดลงของยอดเงินฝากต่อเนื่องไปอีกใน ปี 2549

ตารางที่ 22 ตารางเปรียบเทียบยอดสิ นเชื่อของธนาคาร ปี 2547 - 2548
หน่วย : ล้านบาท
ยอดสินเชื่อ
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
170,675.91

ไตรมาส

ปี 2547

ปี 2548

1

465,318.31

635,994.22

2

515,395.49

684,338.64

168,943.15

3

552,250.47

692,607.82

140,357.35

4

615,844.77

690,213.81

74,369.04

รวม

2,148,809.04

2,703,154.49

554,345.45

ผู้วิจ ัย นํ า ผลการดํ า เนิ น งานของธนาคารด้า นสิน เชื่อ ในปี 2548 เปรีย บเที ย บกับ
ผลการดําเนิ นงานปี 2547 รายไตรมาส ยอดเงิน สินเชื่อเพิ่มขึ้นทัง้ สิ้น 554,345.45 ล้านบาท
ผลการดํ า เนิ น งานด้านสิน เชื่อ ของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 1
ปี 2548 เปรีย บเทีย บกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 ยอดสิน เชื่อ เพิ่ม ขึ้น 170,675.91 ล้ า นบาท
ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เปรีย บเทียบกับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2547 ยอดสิน เชื่อเพิ่ม ขึ้น 168,943.15
ล้า นบาท ไตรมาสที่ 3 ปี 2548 เปรีย บเทีย บกับ ไตรมาสที่ 3 ปี 2547 ยอดสิน เชื่อ เพิ่ม ขึ้น
140,357.35 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 ปี 2548 เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2547 ยอดสินเชื่อ
เพิม่ ขึน้ 74,369.04 ล้านบาท
เห็น ได้ว่ า การดํ า เนิ น งานด้านสิน เชื่อ ของธนาคารนครหลวงไทย จํา กัด (มหาชน)
เพิ่ม ขึ้นอย่างต่ อเนื่ องตลอดปี 2548 อย่างไรก็ต ามแม้ว่ายอดสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นทุ กไตรมาส
แต่ผบู้ ริหารควรมีมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อทีเ่ ข็มงวด และเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อควรพิจารณา
คุณสมบัตขิ องลูกค้าอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดสินเชื่อทีจ่ ดั ชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ
และหนี้สญ
ู เพิม่ ขึน้
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ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย นํามาวิ เคราะห์ ได้ดงั นี้
ผู้วิจ ยั นํ า ข้อ มู ล เปรีย บเทีย บจํ า นวนสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ท่ีมีข นาดเดีย วกัน
สามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ตารางเปรียบเทียบจํานวนสํานักงานของธนาคารพาณิ ชย์ขนาดกลาง
ณ 31 ธันวาคม 2548
ธนาคาร

สาขาเต็มรูป

สาขาย่อย

รวม

กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย
นครหลวงไทย

348
353
304

142
73
82

490
426
386

จํานวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ณ สิน้ ปี 2548 มีจํานวนรวม
ทัง้ สิ้น 386 สาขา ธนาคารทหารไทย จํ า กัด (มหาชน) ณ สิ้น ปี 2548 มีจํ า นวนสาขารวม
ทัง้ สิ้น 426 สาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ สิ้นปี 2548 มีจํานวนสาขารวมทัง้ สิ้น 490 สาขา
เมื่อ เปรีย บเทีย บกัน แล้ว พบว่ าธนาคารทัง้ 3 เป็ น ธนาคารขนาดกลาง แต่ มีค วามแตกต่ า ง
ของจํานวนสาขากว่า 100 สาขา ผูบ้ ริหารของธนาคารควรเร่งดําเนินการหาทําเลในการเปิ ด
ให้บริการสาขาของธนาคารให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาขาต่ างจังหวัด
ธนาคารมีส าขาส่ ว นใหญ่ เฉพาะในอํ า เภอเมือ ง ควรหาทํ า เลในอํ า เภอที่เป็ น แหล่ ง ธุ ร กิ จ
ของจังหวัด เพราะลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกในการให้บริการ ไม่ต้องเดินทางไปทําธุรกรรม
กับธนาคารเฉพาะในอําเภอเมืองเท่านัน้
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การศึกษาภาพรวมของธนาคาร และการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้มาเชื่อมโยงไปสูก่ ารกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ตามลําดับของกระบวนการในการพัฒนา
Balance Scorecard ตามขัน้ ตอนดังนี้
1.ทําการวิ เคราะห์ทางกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การจัดทํา SWOT Analysis ของธนาคาร
เพือ่ ให้ได้ทศิ ทางและกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน
จุดแข็ง(Strengths)
ก. การสร้างความแตกต่างด้วยบริการแบบ High Personal Touch
ข. มีบริษทั ในเครือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย
ค. ปรับโครงสร้างองค์กรให้มฝี า่ ยงานขายและการตลาด
ง. ชื่อเสียงทีด่ ขี องธนาคารทีม่ มี านานกว่า 65 ปี
จุดอ่อน(Weakness)
ก. ความล่าช้าของระบบสารสนเทศ
ข. โครงสร้างองค์กรทีใ่ หญ่เกินไป มีการปรับเปลีย่ นบ่อย
ค. มีสาขาทีใ่ ห้บริการน้อย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
โอกาส(Opportunities)
ก. มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ข. ธนาคารมีสาขาทีเ่ ปิ ดในห้างสรรพสินค้าและแหล่งธุรกิจ
อุปสรรค(Threats)
ก. เศรษฐกิจโลกได้รบั ผลกระทบจากป จั จัยลบ เช่น ราคานํ้ ามัน ภัยธรรมชาติ
การก่อการร้าย กระทบต่อการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราดอกเบีย้
ข. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ประกาศใช้เมื่อต้นปี 2547 ทําให้มธี นาคาร
พาณิชย์ใหม่เกิดขึน้ อีกหลายแห่ง
2.กําหนดวิ สยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ซึ่งมี
ข้อมูลจากฝา่ ยวางแผนและงบประมาณของธนาคาร คือ
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วิสยั ทัศน์ “เป็ นสถาบันการเงินชัน้ นํ าที่ให้บ ริการครบวงจรกับ ธุ รกิจในประเทศและ
ลูกค้ารายย่อย โดยใช้เครือข่ายสาขาทัวประเทศเป็
่
นจุดขาย”
กลยุทธ์ มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ สูงขึน้ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย
เพิม่ และพัฒนาช่องทางการจําหน่าย และให้ความสําคัญกับกระบวนการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.กําหนดตัววัดผลการปฏิ บตั ิ งานเชิ งดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
เนื่องจาก Balanced Scorecard เป็ นเครื่องมือทีท่ ําหน้าทีเ่ ปลีย่ นวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
เพื่อกําหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ทค่ี รอบคลุมประเด็นครบถ้วน ตัวเลข
ทีไ่ ด้จากการวัดจะทําหน้าทีว่ ดั ผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ไว้ครบถ้วน เช่น ด้านการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริหาร ด้านลูกค้า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรขององค์กร
จากปญั หาผลการดําเนิ น งานของธนาคารด้านเงิน ฝากที่ลดลงอย่างต่ อเนื่ องในทุ ก
ไตรมาสของปี 2548 และผลการดําเนินงานของธนาคารด้านสินเชื่อที่เพิม่ ขึน้ ในขณะทีธ่ นาคาร
ยังมีสนิ เชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ถึง 7,645 ล้านบาท ในปี 2548 ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดตัววัดผล
การปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพในมุมมองด้านการเงิน เป็ นดังนี้
1. มุมมองด้านการเงิ น (Financial Perspective)
การออกแบบตัววัดผลการปฏิบ ตั ิงานเชิงดุ ลยภาพในมุมมองด้านการเงินของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบตั งิ าน และสามารถ
ออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านได้ดงั นี้
1. เพิม่ ปริมาณธุรกิจ โดยพิจารณาจากการระดมเงินฝาก และการขยายสินเชื่อ
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ ปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อทีเ่ พิม่ ขึน้
การดําเนินกิจกรรม ด้านการระดมเงินฝาก ธนาคารควรจะเพิม่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
ระยะสัน้ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
การดําเนินกิจกรรม ด้านการขยายสินเชื่อ ธนาคารควรลดอัตราดอกเบีย้ สินเชื่อบ้าน
และทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็ นต้น
2. รักษาคุณภาพสินทรัพย์
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ ลดจํานวนหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
การดําเนิ นกิจกรรมในการลดจํานวนหนี้ ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการจําหน่ าย
ทรัพย์สนิ รอการขายให้ลกู ค้าของธนาคารหรือประชาชนทัวไป
่ เป็ นต้น
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3. เพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียม
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ รายได้คา่ ธรรมเนียมทีเ่ พิม่ ขึน้
กิจกรรมในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนี ยม โดยการส่งเสริมให้พนักงานขายเช็ค
ของขวัญ หรือแคชเชียร์เช็ค และส่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเข้าตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การทําธุรกรรมจากลูกค้า เพือ่ ให้พนักงานสาขาจะได้ไม่ละเลยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ
จากมุมมองด้านการเงินดังกล่าวข้างต้น สามารถออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั ิงาน
เชิงดุลยภาพ ในมุมมองด้านการเงิน ได้ดงั ตารางที่ 24
ตารางที่ 24 การออกแบบตัววัดผลการปฏิ บตั ิ งานเชิ งดุลยภาพในมุมมองทางด้านการเงิ น
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ข้อมูล เป้ าหมา
ปัจจุบนั
ย

กิ จกรรม

1.เพิม่ ปริมาณธุรกิจ
1.1 ระดมเงินฝาก ปริมาณเงินฝากเพิม่
1.2 ขยายสินเชื่อ ปริมาณสินเชื่อเพิม่

- เพิม่ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากระยะสัน้
- ลดอัตราดอกเบีย้ สินเชื่อบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัย

2.รักษาคุณภาพ
สินทรัพย์

ลดจํานวนหนี้
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้

-จําหน่ายทรัพย์สนิ รอการขาย ให้ลกู ค้าหรือ
ประชาชนทัวไป
่

3.เพิม่ รายได้
ค่าธรรมเนียม

รายได้
ค่าธรรมเนียมเพิม่

- ส่งเสริมให้พนักงานขายเช็คของขวัญ หรือ
แคชเชียร์เช็ค และส่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ
เข้าตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทํา
ธุรกรรมจากลูกค้า เพือ่ พนักงานจะได้ไม่ละเลย
การจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

จากการสัมภาษณ์ ลูกค้าที่ใช้บริการของธนาคารเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ
ของธนาคาร จากข้อมูลข้อร้องเรียนที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบของธนาคาร และ
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับจํานวนสาขาของธนาคาร ผูว้ จิ ยั พบว่าปญั หา
ของลูกค้ามีผลมาจากจํานวนสาขาและจํานวนเครื่องให้บริการอัตโนมัติของธนาคารมีให้บริการ
น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของลูกค้า ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดตัววัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ
ในมุมมองด้านลูกค้า เป็ นดังนี้
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2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
การออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงดุลยภาพในมุมมองด้านลูกค้าของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงาน และ
สามารถออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านได้ดงั นี้
1.ขยายฐานลูกค้า โดยพิจารณาจากการ Cross Selling
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ จํานวนลูกค้ารายย่อยเพิม่ จํานวนผลิตภัณฑ์ : ลูกค้า
การดําเนินกิจกรรมในการขยายฐานลูกค้า โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ใหม่ๆ เพือ่ เสนอให้แก่ลกู ค้ารายเก่าใช้เพิม่ และเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลกู ค้ารายใหม่
2. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยพิจารณาจาก การเพิม่ / พัฒนา ผลิตภัณฑ์
ให้หลากหลาย และการเพิม่ / พัฒนาช่องทางการจําหน่าย
ตัววัดผลที่ใช้ คือ การออกผลิตภัณฑ์ การเพิม่ จํานวนสาขา จํานวนเครื่องเอทีเอ็ม
จํานวนเครือ่ งปรับสมุดเงินฝาก จํานวนเครือ่ งรับฝากเงิน
การดําเนินกิจกรรมการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยการกําหนดให้ฝา่ ยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ออกผลิต ภัณ ฑ์ ท างการเงิน ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า และให้ฝ่ ายงานที่
รับผิดชอบ หาทํ า เลที่ ต ัง้ สาขา โดยเน้ น สาขาขนาดเล็ ก ที่ เปิ ด ให้ บ ริก ารในย่ า นธุ ร กิจ หรือ
ในศูนย์การค้า และทุ กสาขาของธนาคารที่เปิ ดให้บริการจะต้องมีเครื่องให้บริการอัตโนมัติ เช่น
เครือ่ งเอทีเอ็ม เครือ่ งปรับสมุดเงินฝาก เครือ่ งรับฝากเงิน เป็ นต้น
จากมุ ม มองด้านลูก ค้าดังกล่ าวข้างต้น สามารถออกแบบตัว วัด ผลการปฏิบ ัติงาน
เชิงดุลยภาพ ในมุมมองด้านลูกค้า ได้ดงั ตารางที่ 25
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ตารางที่ 25 การออกแบบตัววัดผลการปฏิ บตั ิ งานเชิ งดุลยภาพในมุมมองทางด้านลูกค้า
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

ข้อมูล เป้ าหม
ปัจจุบนั าย

กิ จกรรม

1.ขยายฐานลูกค้า จํานวนลูกค้ารายย่อย
ใช้ผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพิม่ ขึน้

-ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และ
มีกจิ กรรมส่งเสริมการขายใหม่ๆ ช่วงเทศกาล

1.1 การ Cross
Selling

-เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลกู ค้ารายใหม่
-เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลกู ค้ารายเก่าใช้เพิม่ ขึน้

จํานวนผลิตภัณฑ์ :
ลูกค้า 1 ราย

2.การสร้างความ
พึงพอใจให้ลกู ค้า
2.1 เพิม่ / พัฒนา ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลาย

-ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่

2.2 เพิม่ / พัฒนา เพิม่ จํานวนสาขา
ช่องทางการ
จําหน่าย

-กําหนดให้ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบทําการหาทําเล
ทีต่ งั ้ สาขา โดยเน้นสาขาขนาดเล็กทีเ่ ปิ ด
ดําเนินการในย่านธุรกิจและศูนย์การค้า

เพิม่ เครือ่ ง ATM
เพิม่ เครือ่ งปรับสมุด
เงินฝาก
เพิม่ เครือ่ งรับฝากเงิน
อัตโนมัติ

-กําหนดให้ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบดําเนินการ
ติดตัง้ เครือ่ งให้บริการอัตโนมัติ
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จากการสัม ภาษณ์ พนั ก งานระดับ บริห าร พนั ก งานระดับ ปฏิบ ัติก าร และลู ก ค้า
ที่ใช้บริการของธนาคาร จากข้อมูลขัน้ ตอนและเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ได้จากฝ่ายจัดองค์กร
และระเบียบปฏิบตั ิขอ้ มูลข้อร้องเรียนที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบ ผู้วจิ ยั พบว่า
พนักงานระดับบริหารยังไม่ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการพนักงานในสาขา และพนักงาน
ในสาขาแต่ ล ะคนก็มีงานที่ต นเองรับ ผิด ชอบมาก การทํ างานอาจผิด พลาดบ่ อ ยครัง้ ลู ก ค้า
ที่ใช้บ ริการของธนาคารจึงไม่ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการให้บ ริการ อาจเป็ นผลมาจาก
ขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิงานมีหลายขัน้ ตอน เมื่อลูกค้าไม่เข้าใจประกอบกับพนักงานไม่พยายาม
อธิบ ายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยวาจาที่สุภ าพอ่อนน้ อม ลูกค้าจึงเกิดความไม่พ อใจส่งผลให้ลูกค้า
ร้องเรียนธนาคาร ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดตัววัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพในมุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน เป็ นดังนี้
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
การออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพในมุมมองด้านกระบวนการภายใน
ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยการกํ าหนดเป้ าหมายเชิงกลยุ ท ธ์ในการ
ปฏิบตั งิ าน และสามารถออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านได้ ดังนี้
1. ทบทวนกระบวนการให้บริการ
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ การลดระยะเวลาการเปิ ดบัญชีใหม่
การดําเนินกิจกรรมการเปิ ดบัญชีใหม่ แบบเดิมเมื่อลูกค้าขอเปิ ดบัญชีใหม่ พนักงานจะให้
ลูกค้ากรอกข้อมูลในเอกสารเพื่อขอเปิ ดบัญชีใหม่ พนักงานจะทําสําเนาเอกสารการขอเปิ ดบัญชี
ต่างๆ เช่น บัตรประชาชน เป็ นต้น เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดเรียบร้อย พนักงานจะตรวจสอบ
และป้อนข้อมูลเข้าระบบ นํ าเงินทีล่ ูกค้าเปิ ดบัญชีทํารายการบางครัง้ ต้องรอคิว เพราะเจ้าหน้าที่
รับฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์กําลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่ การลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญชีใหม่
สํานักงานใหญ่ จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บ ริการใหม่ โดยให้ลูกค้ากรอกข้อมูล
เฉพาะทีจ่ ําเป็ น และเจ้าหน้าที่ทร่ี บั เปิ ดบัญชีใหม่ดําเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบต่อหน้าลูกค้า
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลทันที และให้เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั เปิ ดบัญชีใหม่ทาํ รายการฝาก
เงินให้ลกู ค้าทีเ่ ปิดบัญชีใหม่ได้เลยโดยไม่ตอ้ งรอคิวทีเ่ คาน์เตอร์รบั ฝากเงิน
3. ปรับกระบวนการขออนุมตั สิ นิ เชื่อ
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ การลดระยะเวลาการขออนุมตั สิ นิ เชื่อ
การดําเนินกิจกรรมในการปรับกระบวนการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ แบบเดิมเมื่อลูกค้าขออนุ มตั ิ
สินเชื่อกับธนาคาร พนักงานสาขาจะรวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์เบื้องต้น ออกสํารวจและ
ประเมินราคา แล้วจึงส่งเรื่องมาที่สํานักงานเขตเพื่อพิจารณาและส่งเรื่องต่อเข้ามายังสํานักงาน
ใหญ่ เมื่อฝ่ายสินเชื่อในสํานั กงานใหญ่ ได้รบั เรื่องจากสํานักงานเขตก็จะทํ าการตรวจสอบว่า
มีเอกสารครบถ้วน ถู กต้องหรือไม่จึงจะดําเนิ นการต่ อไป ซึ่งการลดระยะเวลาในการอนุ ม ตั ิ
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สิน เชื่อ นัน้ ผู้วิจยั เห็น ว่าขัน้ ตอนที่ใช้เวลามาก คือ ลูก ค้าเตรีย มเอกสารมาให้ก ับ ธนาคารไม่
ครบถ้วนตัง้ แต่ครัง้ แรกทีเ่ ข้ามาขอสินเชื่อกับทางสาขาของธนาคาร ดังนัน้ ธนาคารจึงควรเตรียม
ซองเอกสารสําหรับเอกสารทีล่ ูกค้าจะต้องมีมายื่นขอสินเชื่อและจัดทําหน้าซองว่ามีเอกสารอะไรบ้าง
ที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเป็ นข้อๆ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรอง
เงินเดือน ฯลฯ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ทําเครื่องหมายหน้ าข้อความของซองเอกสาร และง่ายแก่การ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าทีส่ าขา และเมื่อส่งเอกสารมายังฝา่ ยสินเชื่อก็จะสามารถดําเนินการต่อไป
ได้เลยลูกค้าก็จะไม่เสียเวลาในการรอคอยการพิจารณาสินเชื่อนาน
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ การลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
การดําเนินกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน โดยการลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารมีมาก เช่น ค่าธรรมเนียมในการจัดทําสมุดเช็ค
ค่าธรรมเนียมในการจัดทําเช็คของขวัญ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เป็ นต้น พนักงานต้องจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่ลูกค้ามาใช้บริการดังกล่าว บางครัง้ พนักงานอาจรูจ้ กั คุ้นเคยกับลูกค้า
จึงละเลยในการเรีย กเก็บ ค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ดังนั น้ ธนาคารควรส่ งเจ้า หน้ าที่ต รวจสอบ
ออกตรวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทําระเบียบเกี่ยวกับ การตัดคะแนนพนักงานที่ปฏิบ ตั ิงาน
บกพร่องต่อหน้าทีใ่ นด้านต่างๆ เพือ่ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
จากมุมมองด้านกระบวนการภายในดังกล่าวข้างต้น สามารถออกแบบตัววัดผลการ
ปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน ได้ดงั ตารางที่ 26
ตารางที่ 26 การออกแบบตัววัดผลการปฏิ บตั ิ งานเชิ งดุลยภาพในมุมมอง
ทางด้านกระบวนการภายใน
วัตถุประสงค์
1.ทบทวน
กระบวนการ
ให้บริการ

ตัวชี้วดั
ลดระยะเวลาการ
เปิดบัญชี

ข้อมูล เป้ าหม
ปัจจุบนั าย

กิ จกรรม
-เปลีย่ นแปลงระบบการเปิดบัญชีใหม่ โดย
ให้เจ้าหน้าทีร่ บั เปิดบัญชีใหม่ดาํ เนินการ
แบบเบ็ดเสร็จเพียงคนเดียว

2.ปรับกระบวนการ ลดระยะเวลาการ
พิจารณาสินเชื่อ พิจารณาอนุมตั สิ นิ เชื่อ

-จัดทําซองข้อมูลเพือ่ ลูกค้าจะได้เตรียมข้อมูล
ให้ครบตามหมายเลขข้อมูลทีอ่ ยูห่ น้าซอง

3.เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการ

-ส่งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบข้อผิดพลาด และจัดทํา
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การปฏิบตั งิ าน

ปฏิบตั งิ าน

ระเบียบเกีย่ วกับการตัดคะแนนพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านบกพร่องต่อหน้าที่

จากการสัม ภาษณ์ พนั ก งานระดับ บริห าร พนั ก งานระดับ ปฏิบ ัติก าร ผู้วิจ ยั พบว่า
พนักงานได้รบั แรงกดดันจากเป้าหมายของธนาคารจากการหาลูกค้าเพื่อให้ได้คะแนน Incentive
และเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ อ่ นข้างจะมีปญั หาส่งผลให้การดําเนินงานมีความล่าช้า และยังเป็ น
จุดอ่อนของธนาคารที่ผู้วิจยั ได้รบั ข้อมูลจากการทําการวิเคราะห์ SWOT หากธนาคารจะนํ า
จุดแข็ง คือ การให้บริการลูกค้าแบบ High Personal Touch มาใช้ให้เป็ นโอกาส ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
มุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรูจ้ ะเป็ นมุมมองที่สําคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงาน
และจากข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของธนาคารที่ได้จากฝ่ายวางแผน ข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบ ผูว้ จิ ยั ยังพบว่าลูกค้าไม่ได้รบั ความพึงพอใจในการ
ให้บริการจากพนักงานสาขา และลูกค้าไม่ได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ผูว้ จิ ยั
จึงกําหนดตัววัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ ในมุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ เป็ นดังนี้
4. มุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning Perspective)
การออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงดุลยภาพในมุมมองด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โดยการกําหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในการปฏิบตั งิ าน และสามารถออกแบบตัววัดผลการปฏิบตั งิ านได้ดงั นี้
1. การพัฒนาระบบข้อมูลให้ได้มาตรฐาน โดยพิจารณาจาก การจัดทําระบบฐานข้อมูล
ลูกค้าเพิม่ เติม
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ ลูกค้าสินเชื่อมีขอ้ มูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ทุกราย
การดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลให้ได้มาตรฐาน แบบเดิมธนาคารยังไม่มรี ะบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่ดี หากธนาคารต้องการให้ลูกค้าได้รบั บริการด้วยความประทับใจ
ฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องต้องจัดทําระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
กับ ข้อ ม◌ูล ลูก ค้า จะทํ าการบัน ทึก ข้อ ม◌ูล ลูก ค้าให้เป็ น ป จั จุบ ัน เพื่อ ให้พ นัก งานสิน เชื่อ
สามารถ มีขอ้ มูลของลูกค้าที่เป็ นปจั จุบนั ทุกราย และจะส่งผลให้ลูกค้าได้รบั ความประทับใจ
ด้วยบริการ ทีส่ ะดวกและรวดเร็วของธนาคาร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ ๆ โดยพิจารณาจาก
ระบบการให้บริการผ่านเครือ่ ง ATM หรือ Internet Banking
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการแล้วเสร็จ
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การดําเนินกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเดิมการให้บริการผ่านเครื่อง
เอทีเอ็ม ให้บริการเพียงการถอนเงินสด และการเช็คยอดเงินในบัญชี แต่ดว้ ยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ในปจั จุบนั ธนาคารต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ให้ลูกค้า
สามารถโอนเงินไปยังธนาคารเดียวกันหรือต่างธนาคาร สามารถชําระค่าสินค้าหรือบริการ โดยใช้
บริการผ่านเครือ่ งเอทีเอ็มของธนาคาร และให้ลกู ค้าสามารถใช้บริการ Internet Banking เพือ่ การ
เปิ ด บัญ ชีใหม่ การสมัค รบัต รเครดิต การโอนเงิน ไปยังธนาคารเดีย วกัน หรือ ต่ างธนาคาร
การโอนเงินไปต่างประเทศ การชําระค่าสินค้าหรือบริการ โดยการหักบัญชีธนาคาร หรือ
การหัก บัญ ชีบ ัต รเครดิต ซึ่ง บริก าร Internet Banking ลูก ค้า สามารถดํา เนิ น การด้ว ยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ทบ่ี า้ นหรือทีท่ าํ งาน เป็ นต้น
3. การพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาจาก การเพิม่ ขีดความสามารถและทักษะของพนักงาน
ตัววัดผลทีใ่ ช้ คือ จํานวนชัวโมงการอบรมของพนั
่
กงาน
การดํ าเนิ น กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากร โดยการจัด ทํ าข้อ มูล Training Roadmap
เพื่อ ให้ท ราบความต้อ งการการเรีย นรู้ เพื่อเพิ่ม ทัก ษะของพนัก งาน การศึก ษาคําบรรยาย
ลักษณะงานของพนักงานแต่ละตําแหน่ ง เพื่อให้ทราบว่าพนักงานควรมีท กั ษะอะไรที่จําเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน การจัดอบรมให้กบั พนักงาน และทําการทดสอบทุกครัง้ ที่พนักงานเข้ารับ
การอบรม เพื่อให้แน่ ใจว่าพนักงานได้รบั ความรู้ความเข้าใจและสามารถนํ าความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบตั งิ านได้จริง โดยเฉพาะความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
จากมุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรูด้ งั กล่าวข้างต้น สามารถออกแบบตัววัดผล
การปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ ในมุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ได้ดงั ตารางที่ 27
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ตารางที่ 27 การออกแบบตัววัดผลการปฏิ บตั ิ งานเชิ งดุลยภาพในมุมมอง
ทางด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1.พัฒนาระบบ
ข้อมูลให้ได้
มาตรฐาน
1.1 จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลลูกค้า
เพิม่ เติม

ตัวชี้วดั

ลูกค้าสินเชื่อมีขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ทุกราย

2.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่
รองรับธุรกรรม
ใหม่ ๆ
ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการ
2.1 ระบบการ
แล้วเสร็จ
ให้บริการผ่าน
เครือ่ ง ATM หรือ
Internet Banking
3.พัฒนาบุคลากร
จํานวนชัวโมงการ
่
3.1 เพิม่ ขีด
ความสามารถและ อบรมของพนักงาน
ทักษะพนักงาน

ข้อมูล เป้ าหม
ปัจจุบนั าย

กิ จกรรม

-ฝา่ ยงานทีจ่ ดั ทําระบบฐานข้อมูลลูกค้า
ดําเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็ น
ปจั จุบนั

-ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการพัฒนา
ระบบเพือ่ ให้ลกู ค้าใช้งานผ่านเครือ่ ง ATM
และ Internet ได้

- จัดทํา Training Roadmap
- ศึกษาคําบรรยายลักษณะงานของพนักงาน
แต่ละตําแหน่ง
- จัดทําหัวข้ออบรมให้กบั พนักงานแต่ละ
ตําแหน่ง
- จัดอบรมให้กบั พนักงานตามความต้องการ
ทีแ่ ต่ละฝา่ ยงานนําเสนอ
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- มีการทดสอบทุกครัง้ ทีพ่ นักงานเข้ารับการ
อบรม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของการเชื่อมโยงการวัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ
ทัง้ 4 ด้าน สําหรับพนักงานระดับบริหารและพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ว่าการปฏิบตั ิงานที่ได้
กําหนดไว้ในตัวชี้วดั ทุกด้าน ทัง้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ และด้านนวัตกรรม
และการเรียนรูห้ ากธนาคารได้รบั ความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ธนาคารจะบรรลุวสิ ยั ทัศน์และ
พันธกิจทีก่ ําหนดขึน้ อย่างยังยื
่ น ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทํา แผนทีท่ างกลยุทธ์ของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด(มหาชน) ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 แผนที่ทางกลยุทธ์ ของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
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บรรลุวสิ ยั ทัศน์ และพันธกิจ
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ได้รบั ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
มุมมองด้านการเงิน

เพิม่ ปริมาณธุรกิจ

รักษาคุณภาพสินทรัพย์

เพิม่ รายได้ค่าธรรมเนียม

ความพึงพอใจของลูกค้า

ขยายฐานลูกค้า

มุมมองด้านลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย
มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน

ทบทวนกระบวนการให้บริการ

มุมมองด้าน
นวัตกรรม
และการเรียนรู้

พัฒนาระบบข้อมูล
ให้ได้มาตรฐาน

ช่องทางสะดวก บริการได้มาตรฐาน

การตลาดและการขายเชิงรุก

ปรับกระบวนการพิจารณาสินเชือ่

เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน

เพิม่ ขีดความสามารถ
และทักษะพนักงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บทที่ 4
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด(มหาชน) ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สรุปดังนี้ สรุปภาพรวมขององค์กร สรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพือ่ ขอความคิดเห็นของพนักงานและลูกค้าทีใ่ ช้บริการของธนาคาร สรุปผลจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝา่ ยงานต่างๆ ของธนาคาร และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกธนาคาร
ั หาและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคาร
สรุปแนวทางการแก้ไขป ญ
รวมถึงข้อเสนอแนะ
สรุปภาพรวมขององค์กร
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง มีวสิ ยั ทัศน์
คือต้องการเป็ นธนาคารทีใ่ ห้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร แต่ในปจั จุบนั ธนาคารพาณิชย์มกี าร
แข่งขันทีร่ ุนแรงทัง้ ด้านความรวดเร็ว ความทันสมัย จึงทําให้ธนาคารต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานให้ดขี น้ึ นํ าเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมาใช้ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ผูศ้ กึ ษาจึงทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาสาเหตุ
ั หา โดยการวิเคราะห์ข้อ มู ล จากการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิแ ละข้อ มูล ทุ ติย ภู มิ
ของป ญ
แบ่งเป็ นข้อมูลปฐมภูมิ คือการสัมภาษณ์เพื่อขอความคิดเห็นของพนักงานและลูกค้าทีใ่ ช้บริการ
ของธนาคาร และข้อมูลทุตยิ ภูมิ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานต่างๆ ของธนาคารและ
หน่วยงานภายนอกธนาคาร การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวเพือ่ ศึกษาปญั หา สาเหตุ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนกําหนดกลยุท ธ์เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของธนาคารตามวัต ถุ ป ระสงค์ของ
การศึก ษา ทัง้ นี้ เพื่อ ธนาคารจะได้บ รรลุ ต ามวิส ยั ทัศ น์ เพื่อ การเป็ น สถาบัน การเงิน ชัน้ นํ า ที่
ให้บริการครบวงจรกับธุรกิจในประเทศและลูกค้ารายย่อย โดยใช้เครือข่ายสาขาทัวประเทศเป็
่
น
จุดขาย
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สรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อขอความคิ ดเห็นของพนักงาน
และลูกค้าที่ใช้บริ การของธนาคาร
ข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานระดับบริหาร
ผู้ จ ัด การสาขาให้ ค วามสํ า คัญ กับ การหาลู ก ค้ า ให้ ไ ด้ ต ามเป้ าหมายของธนาคาร
ขาดความรับผิดชอบในด้านการบริหารงานส่งผลให้พนักงานสาขาไม่มรี ะเบียบวินัย ละเลย
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องตนเอง
ข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
พนักงานสาขามีภาระหน้ าที่ และขอบเขตของงานประจํามาก ธนาคารมีเป้ าหมาย
ั หาความไม่ ยุ ติธ รรม
ในการขายผลิต ภัณ ฑ์ สู ง เกิน ไปทํ า ให้พ นั ก งานได้ร บั แรงกดดัน ป ญ
เรือ่ ง การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี ปญั หาการขึน้ เงินเดือน การปรับชัน้ พนักงาน
ข้อมูลการสัมภาษณ์ลกู ค้าทีใ่ ช้บริการของธนาคาร
ลูกค้าทีใ่ ช้บริการทางการเงินของธนาคารจะมีปญั หาเกีย่ วกับเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
ของธนาคาร เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องปรับสมุดบัญ ชี การเพิ่มเครื่องให้บริการอัตโนมัติให้
มีมากเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และการดูแลปญั หาเครื่องขัดข้องช่วงปลายเดือน
ปญั หาการให้บริการของพนักงานสาขาซึง่ ไม่ให้ความสําคัญกับลูกค้า ทําให้ลูกค้าไม่พอใจอาจไป
ใช้บริการธนาคารอื่นทีพ่ นักงานให้บริการดีกว่า
สรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ ายงานต่างๆ ของธนาคารและข้อมูลจากหน่ วยงาน
ภายนอกธนาคาร
ข้อมูลของฝา่ ยวางแผนและงบประมาณ
ผู้ วิจ ัย สามารถนํ า ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ วิส ัย ทัศ น์ เป้ าหมาย และแผนงานของธนาคาร
นครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) มากํ าหนดกลยุ ท ธ์เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการให้บ ริก ารของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ได้โดยการจัดทํา Balanced Scorecard
ข้อมูลของฝา่ ยจัดองค์กรและระเบียบปฏิบตั ิ
สรุปผลการศึกษา การปฏิบตั งิ านของพนักงานไม่มปี ระสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 28 และตารางที่ 29

62
ตารางที่ 28 เวลาปฏิ บตั ิ งานจริ งสูงกว่าเวลามาตรฐาน ด้านการฝาก – ถอน, ปิ ด – เปิ ด บัญชี
รายการ

เวลาจริ งสูงกว่าเวลามาตรฐาน (นาที)

การฝากเงินสด

0.12 นาที

การฝากเช็ค

0.10 นาที

การถอนเงิน

0.20 นาที

การปิ ดบัญชี

0.52 นาที

การเปิ ดบัญชี

1.45 นาที

ตารางที่ 29 เวลาปฏิ บตั ิ งานจริ งสูงกว่าเวลามาตรฐาน ด้านการขออนุมตั ิ สินเชื่อ
รายการ

เวลาจริ งสูงกว่าเวลามาตรฐาน (วัน)

สาขา (รั บเรื่ องจากลูกค้ าและวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น)

1 วัน

ฝ่ ายประเมินหลักประกัน

1 วัน

สํานักงานเขต

3 วัน

ฝ่ ายสินเชื่อ

8 วัน

การปฏิบตั ิงานของพนักงานในการให้บริการไม่มปี ระสิท ธิภาพทุกด้าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 28 และตารางที่ 29 ผู้วิจยั นํ าเสนอการจัด ทําตัว วัด ผลการปฏิบ ัติงานเชิงดุ ล ยภาพ
ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยการลดขัน้ ตอนการให้บริการ ปรับกระบวนการขออนุ มตั ิ
สินเชื่อ เพือ่ การให้บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว สําหรับลูกค้าของธนาคาร
ข้อมูลของฝา่ ยตรวจสอบ
ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รบั ความยุตธิ รรมจากการรับบริการของพนักงานธนาคาร ระบบงาน
และระบบสารสนเทศของธนาคารทีค่ อ่ นข้างจะล่าช้า จึงร้องเรียนผ่านทางสํานักงานใหญ่ของธนาคาร
และร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานราชการ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปประเด็นข้อร้องเรียนของลูกค้า ดังนี้
พนักงานใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับลูกค้า พนักงานไม่ให้ความสะดวกและรวดเร็วกับลูกค้า
ทีเ่ ข้ามาใช้บริการของธนาคาร พนักงานไม่ดแู ลเอาใจใส่ลูกค้าทําให้ลูกค้าไม่ได้รบั ความประทับใจ
พนักงานไม่ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเป็ นประโยชน์สาํ หรับลูกค้า
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ระบบงานของธนาคารทีม่ คี วามผิดพลาดบ่อยครัง้ ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านในทางปฏิบตั ิ
ลูกค้าได้รบั การบริการช้า
ข้อมูลของฝา่ ยการบัญชี
ผู้วจิ ยั นํ าข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคาร ด้านเงินฝากในปี 2548
และปี 2547 มาเปรียบเทียบเป็ นรายไตรมาส ทําให้ทราบว่าแนวโน้ มของยอดเงินฝากลดลง
อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดปี 2548 สาเหตุอาจเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ลดลง ภาวะเงินฝื ด การลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ราคานํ้ ามันที่แพงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคาร ด้านสินเชื่อในปี 2548 และ
ปี 2547 มาเปรียบเทียบเป็ นรายไตรมาส ทําให้ทราบว่าแนวโน้มของยอดสินเชื่อเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดปี 2548 อย่างไรก็ดมี าตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารควร
เข็มงวดขึน้ กําชับเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อให้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
การเพิม่ ขึน้ ของยอดสินเชื่อทีจ่ ดั ชัน้ ตํ่ากว่ามาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สญ
ู
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถนํามาวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
จํานวนสาขาของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) ณ สิน้ ปี 2548 มีจํานวน 386 สาขา
เมื่อเทียบกับธนาคารขนาดกลางด้วยกันพบว่า ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน) มีจาํ นวน
สาขาต่ างกับ ธนาคารขนาดเดีย วกัน กว่า 100 สาขา ธนาคารควรเร่ง หาทํ า เลที่มีศ ัก ยภาพ
โดยเฉพาะสาขาในต่างจังหวัดเพือ่ เปิดสาขาธนาคารโดยเร็วต่อไป
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สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและกลยุทธ์ในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การของธนาคาร
การศึกษาพบว่าปญั หาของธนาคารมี 2 ด้าน คือ
1. ปญั หาด้านการให้บริการ ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาด้วยกลยุทธ์
พัฒนากระบวนการให้บริการและการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้า ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคุ ณภาพในการให้บริการ ปรับกระบวนการ
ให้บริการให้สามารถแข่งขันได้ เป็ นไปตามมาตรฐานเวลาทีก่ าํ หนด โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณา
สินเชื่อให้มคี วามรวดเร็ว พัฒนาระบบพิจารณาสินเชื่อแบบออนไลน์
การเพิ่มประเภทการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร พัฒนาผลิตภัณฑ์ทส่ี ามารถสร้างความแตกต่าง
การเพิ่มและพัฒนาช่องทางการจําหน่ ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่ออํานวยความ
สะดวกและเพิม่ ประสิทธิภาพในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กบั ลูกค้า โดยการเพิม่ สาขาใน
แหล่ งธุ รกิจ และแหล่ งชุ มชน ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่ างจังหวัด เพิ่มสาขาขนาดเล็กใน
ห้างสรรพสินค้าและอาคารสํานักงาน ติดตัง้ เครื่องให้บริการอัตโนมัตเิ พิม่ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เครื่อง
ปรับสมุดคูฝ่ ากอัตโนมัติ เครือ่ งรับฝากเงินอัตโนมัติ เป็ นต้น
2. ปญั หาด้านบุคลากร ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาด้วยกลยุทธ์
การมุง่ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร โดยสนับสนุ นด้านการศึกษาและ
ฝึ กอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อพนักงานได้เรียนรูแ้ ละสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถ่องแท้
ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากําลัง กระบวนการสรรหาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานให้เหมาะสมและจูงใจ
จากปญั หา แนวทางการแก้ไขปญั หา และกลยุทธ์ ที่ผูว้ จิ ยั เสนอข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทํา
ตัววัดผลการปฏิบตั งิ านเชิงดุลยภาพ เนื่องจากเป็ นเครื่องมือทีท่ าํ หน้าทีเ่ ปลีย่ นวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์
เพื่อกําหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ์ทค่ี รอบคลุมประเด็นครบถ้วน สรุปได้
ดังนี้
มุมมองด้านการเงิ น เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริหาร ด้วยการเพิม่ ปริมาณธุรกิจ
รักษาคุณภาพของสินทรัพย์ และการเพิม่ รายได้คา่ ธรรมเนียม
มุมมองด้านลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการขยายฐานลูกค้า
โดยการ Cross Selling และการสร้างความพึงพอใจให้ลูก ค้าโดยการพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ท าง
การเงินให้มคี วามหลากหลายและพัฒนาช่องทางการจําหน่าย
มุมมองด้านกระบวนการภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ านใน
องค์กร ด้วยการทบทวนการให้บริการเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ ปรับกระบวนการขออนุ มตั ิ
สินเชื่อเพื่อลดระยะเวลาในการขออนุ มตั สิ นิ เชื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน เพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้จาํ นวนข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลงด้วย
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มุมมองด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร
ขององค์กร ด้วยการพัฒ นาระบบข้อมูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าเป็ นป จั จุบ นั
ทุกราย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับธุรกรรมใหม่ๆ การพัฒนาบุคลากร
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและทักษะของพนักงาน ส่งผลให้พนักงานเกิดขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
ข้อเสนอแนะ
จากการจัดทําตัววัดผลการปฏิบ ัติงานเชิงดุ ลยภาพ (Balanced Scorecard) ผู้วิจยั มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นธนาคารเอกชนขนาดกลาง และยังมี
ความซํ้ า ซ้อ นในการบริห ารงาน ทํ า ให้ข าดความคล่ อ งตัว ในการบริห ารงาน การตัด สิน ใจ
บางอย่างผู้บ ริหารระดับ ผู้จดั การสาขาไม่มีอํานาจที่จะทําได้ ยังต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผูบ้ ริหารระดับที่สูงกว่า ผู้ศกึ ษามีขอ้ เสนอแนะว่า ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ควรปรับปรุงอํานาจอนุ มตั ิของผู้บริหาร โดยเพิ่มอํานาจผู้บ ริหารระดับผู้จดั การสาขาในการ
ตัดสินใจและบริหารงานเองได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให้ธนาคารสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดําเนิ น งานให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อ มและสถานการณ์ ท่ีมีก ารแข่งขัน อย่างรุน แรง
และสามารถเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารให้มากขึน้ ด้วย
2. ก่อนที่จะนํ าระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
มาใช้ ผูบ้ ริหารและพนักงานควรมีความเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิดและประโยชน์ของระบบ Balanced
Scorecard เพื่อ ให้ร ะบบการวัด ผลการปฏิบ ัติ ง านนี้ ไ ด้ ร บั การยอมรับ จากพนั ก งานทุ ก คน
และเพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านอย่างเดียวกัน
3. การวัด ผลการปฏิบ ัติง านตามแนวคิด ของ Balanced Scorecard จะสามารถใช้
ได้ผลดี จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการสนับสนุ นจากผู้บ ริหาร
ระดับสูง เพราะหากพนักงานเข้าใจ เห็นความสําคัญ จะนํ าพาองค์กรไปสู่จุดหมายและประสบ
ความสําเร็จ สามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งขันได้
4. การวัดผลการปฏิบตั ิงานตามแนวคิดของ Balanced Scorecard จะสามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีการนํามาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการทบทวนและติดตาม
ผลอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในระยะแรกควรมีการทบทวนผลเป็ นรายเดือน หรือรายไตรมาส
ั หาหรือ ข้อ ผิด พลาด หลัง จากนั น้ ควรทบทวน
เพื่อ จะได้ป รับ ปรุงแก้ไ ขได้ท ัน ทีห ากพบป ญ
Balanced Scorecard ไปพร้อมๆ กับการทบทวนแผนกลยุทธ์ขององค์กร
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แนวทางทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์
1. พนักงานระดับบริหารของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
(1) วิสยั ทัศน์และภารกิจของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงาน
(3) กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการดําเนินงาน
(4) การนําวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
(5) การควบคุมดําเนินงานของธนาคารในปจั จุบนั
(6) ตัววัดผลการปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
ั หาและอุปสรรคในการบริหารงาน
(7) ปญ
(8) ความคิดเห็นในการนํา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั องค์กร
2. พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
(1) หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงานทีป
่ ฏิบตั อิ ยู่
(2) ทัศนคติต่องานทีป
่ ฏิบตั ิ
(3) ข้อเสนอแนะหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในองค์กร
ั หาและอุปสรรคในการทํางาน
(4) ปญ
(5) ความคิดเห็นในการนํา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้กบั องค์กร
3. ลูกค้าทีใ่ ช้บริการของธนาคารนครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)
(1) ท่านใช้บริการอะไรของธนาคารนครหลวงไทย
ั หาในการใช้บริการหรือไม่ อย่างไร
(2) ท่านมีปญ
(3) ท่านมีขอ้ เสนอแนะในบริการของธนาคารหรือไม่ อย่างไร

ภาคผนวก ข
สรุปข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนของลูกค้า
ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ปี 2547 – 2548

72

ข้อมูลเรือ่ งร้องเรียนแบ่งตามประเภท ดังนี้
1.การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ (รวม 53 เรือ่ ง)
1.1 พนักงานธนาคารมาเก็บเงินลูกค้านอกสถานที่ ฝ่าฝื นกฎระเบียบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
1.2 มีลกู ค้ารอเพียง 5 คน แต่ตอ้ งเสียเวลารอนานกว่าครึง่ ชัวโมง
่
1.3 พนักงานไม่สนใจบริการลูกค้าและทํางานช้า
1.4 โทรศัพท์ขอ Statement พนักงานพูดจาห้วนและวางสายเลย ไม่ฟงั คําถาม
ให้เรียบร้อย
1.5 ผู้จดั การและสมุห์บญ
ั ชีสาขาปฏิเสธการผ่านเช็ค โดยไม่ติดต่ อให้ตนเอง
นําเงินมาเข้าบัญชีเสียก่อน ทําให้ตนเองเสียประวัติ
1.6 ลูกค้าแจ้งผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ กรณีการขายทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ รอการขาย เจ้าหน้าทีย่ นิ ยอม
ให้มกี ารวางมัดจํา 5% และยังผ่อนผันขยายระยะเวลาการชําระเงินติดต่อกัน
ถึง 2 ครัง้ เป็ นเวลา 6 เดือน
1.7 ลูกค้าร้องเรียนผ่านสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีธนาคารโดย
สํานักงานทนายความท้องถิน่ ขายทอดตลาดทรัพย์จํานองตามโฉนดที่ดนิ
เลขที่ 720 ต.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธ์ ทัง้ ที่ลูกค้าได้ทําสัญ ญาปรับ ปรุง
โครงสร้างหนี้แล้ว และได้ผอ่ นชําระหนี้ให้ธนาคารตามข้อตกลงเรือ่ ยมา
1.8 ลูกค้าได้ซ้ือ ทรัพ ย์ส ิน ธนาคาร ฉ.178718 จ.นนทบุ รี โดยวางมัด จําและ
นัดโอนให้แก่อกี บุคคลหนึ่ ง ต่ อมาได้ติดต่ อขอชลอการโอนแต่เจ้าหน้ าที่
กลับโอนทีด่ งั กล่าวโดยทีไ่ ม่ได้รบั ความยินยอมจากตน
1.9 ลูกค้าสมาชิกสภาผูแ้ ทนพรรคไทยรักไทย ร้องเรียนว่า ธนาคารมีนโยบาย
การให้ส ิน เชื่อ โครงการอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ทํ า ให้
มีขบวนการหาผลประโยชน์จากการให้กู้ยมื เงิน โดยมีการหักค่าตอบแทน
ให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นจํานวนเงินค่อนข้างสูง ขอให้ตรวจสอบด้วย
1.10 บิดาของลูกค้าได้รอ้ งเรียนว่า บุตรสาวได้ก◌ู ◌้สนิ เชื่อซือ้ บ้านกับธนาคาร
โดยทําสัญญาเงินกู้ 2.5 ล้านบาท แต่ได้รบั เงินเพียง 2.1 ล้านบาท ขอให้
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้ดว้ ย
1.11 เจ้าหน้ าที่สาขาเก็บเช็คคืนของลูกค้าไว้จนหมดอายุและไม่แจ้งลูกค้า โดยที่
ล◌ูกค้ายังคงมาใช้บริการอยูเ่ สมอ สร้างความไม่พอใจให้กบั ลูกค้ามาก
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1.12 ขอให้ธนาคารรับผิดชอบต่ อความประมาทเลินเล่ อของพนั กงานซึ่งได้ให้
บุคคลอื่นเบิกถอนเงินจากบัญชีกองกลางของหมู่บ้าน โดยที่ใช้ลายมือชื่อ
เอกสารปลอม
1.13 เจ้าหน้าทีส่ าขานํ าเงินทีเ่ หลือในบัญชีไปหักลดยอดหนี้ โดยทีต่ นเองไม่รเู้ ห็น
หรือยินยอมซึง่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1.14 ผู้จดั การสาขาเปิ ดเผยข้อม◌ูลลูกค้าให้บุ คคลอื่นทราบ กระทํานอกเหนื อ
หน้าที่
โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขในบัญชีเงินฝากประจําของลูกค้าโดยที่เจ้าของบัญชี
ไม่ทราบเรือ่ ง ทําให้ไม่สามารถถอนเงิน โอนเงินหรือทําธุรกรรมใดๆ ได้
1.15 พนักงานสาขาใช้วาจาไม่เหมาะสมกับลูกค้าที่มาขอใบสมัครบัตรเครดิต
หลายใบ “จะเอาไปทําไม? ถ้าเอาไปสมัครทีอ่ ่นื ก็ไม่ตอ้ งเอาไป”
1.16 พนักงานไม่ยม้ิ แย้มแจ่มใสและไม่สนใจบริการ รอนานเกือบครึง่ ชัวโมงทั
่
ง้ ที่
ไม่มลี กู ค้า
1.17 พนักงานได้รบั คําชมเชยจากลูกค้าถึงความสุภาพและการบริการทีด่ เี ยีย่ ม
โดยธนาคารมีการบริการทีค่ รบวงจร
1.18 บริษทั ร้องเรียนความไม่โปร่งใสและไม่เป็ นธรรมในการจัดซือ้ จัดจ้างในการ
ประมูลงานพิมพ์คมู่ อื ตัวอย่างธนบัตรต่างประเทศ
1.19 พนักงานสาขาไม่ให้ความสนใจลูกค้าและการบริการล่าช้า
1.20 ลูกค้าชาวต่างชาติขอเบิกเงินสด 40,000 บาท จากบัตรเครดิตทีส่ าขาของ
ธนาคาร โดยไม่ได้รบั บริการทีด่ ี
1.21 ลูกค้าร้องเรียนความล่าช้าของเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อและเจ้าหน้าทีป่ ระเมินในการ
นําเสนอเรือ่ งพิจารณาสินเชื่อ ซึง่ ใช้เวลาพิจารณาร่วม 4 เดือน (ถูกปฏิเสธ
การให้สนิ เชื่อจากธนาคาร)
1.22ธนาคารแจ้งลูกค้าว่าได้รบั อนุมตั สิ นิ เชื่อแล้ว ลูกค้าจึงเริม่ ทําการก่อสร้างโดยใช้
ทุนส่วนตัว ต่อมาผูจ้ ดั การสาขาแจ้งว่า ธนาคารไม่อนุมตั สิ นิ เชื่อ ขอให้ไปใช้
สินเชื่อทีธ่ นาคารอื่น ลูกค้าได้รบั ความเสียหาย
1.23 ลูกค้าร้องเรียนขอความเป็ นธรรม กรณีทถ่ี ูกยักยอกเงินจากอดีตเจ้าหน้าที่
ธนาคารสาขาปากเกร็ด กล่าวคือ ตัง้ แต่ปี 2535 ลูกค้าได้เปิดบัญชีเงินฝาก
ประจําและออมทรัพย์รวม 7 ล้านบาท แต่ปจั จุบนั เงินถูกถอนออกจนหมด
บัญชี
1.24 ร้องเรียนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ปี 2538 ลูกค้าสามารถใช้สทิ ธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์เป็ นหลักประกันได้ แต่ปจั จุบนั ไม่สามารถใช้สทิ ธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์มาเป็ นหลักประกันได้ ขอให้ธนาคารพิจารณาสิทธิการ
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เช่าอาคารพาณิชย์ มาเป็ นหลักประกันด้วยเพราะในจังหวัดอยุธยามีการ
ใช้สทิ ธิการเช่าอาคารเป็ นจํานวนมาก
1.25 ร้องเรียนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ลูกค้าขอวงเงินสินเชื่อเพื่อซือ้ บ้าน
วงเงิน 850,000 บาท โดยใช้ ท่ี ดิ น และสิ่งปลู ก สร้างเป็ นหลัก ประกั น
โดยผู้จดั การสาขาแจ้งว่าอนุ มตั ิได้ 500,000 บาท ตนจึงได้ขายทรัพย์สนิ
รถยนต์เพื่อให้ได้เงินครบตามจํานวน ต่อมาได้รบั การปฏิเสธสินเชื่อ ทําให้
ตนเสียหาย
1.26 ลูกค้าร้องเรียนการให้บริการที่ไม่สุภาพของพนักงานสาขาลพบุรขี อให้
ตักเตือนด้วย
1.27 พนักงานใช้วาจาไม่สภุ าพ
1.28 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีส่ าขา เนื่องจากมีการให้เปิดบัญชี
ในนามของตนเพื่อเดินบัญชีผา่ นเช็คของบริษทั เนชันไวด์
่ ประกันชีวติ และ
ถอนเงินออกหมด โดยทีต่ นเองไม่เคยมาเปิดบัญชีของธนาคาร
1.29 พนักงานมักคุยกันเสียงดังและไม่สนใจในการให้บริการลูกค้า
1.30 เจ้าหน้าทีร่ บั สายวางหูโทรศัพท์ไว้เฉยๆ ให้ลกู ค้าพูดคนเดียว
1.31 เจ้าหน้าทีรบั โทรศัพท์ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ใส่ใจลูกค้า
ั ชี) พูดจาไม่สภุ าพและไม่มมี ารยาท
1.32 เจ้าหน้าที(่ สมุหบ์ ญ
1.33 เจ้าหน้าทีแ่ สดงกิรยิ าวาจาไม่สภุ าพ
1.34 ไม่ให้ความสะดวกในการขอหนังสือยินยอมและคัดสําเนาหลักฐาน นส.3ก
(หนังสือเอกสารสิทธิ ์)
1.35 พนักงานไม่ใส่ใจให้บริการและทํางานช้ามาก
1.36 พนักงานสาขาให้การต้อนรับดี บริการรวดเร็ว
1.37ควรให้บริการทีร่ วดเร็วและเต็มใจ ใช้เวลาในการ Update สมุดเงินฝากนานมาก
1.38 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย การให้กู้ยมื เงินแก่ประชาชนที่อาจ
มีการประเมินราคาหลักทรัพย์สงู เกินกว่าความเป็ นจริง ซึง่ อาจทําให้เสียหาย
ต่อธนาคารทัง้ ระบบได้
1.39 ผูจ้ ดั การสาขาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญากูย้ มื กล่าวคือไม่ยนิ ยอมให้เบิกถอนเงิน
เพื่ อ ใช้ ใ นการก่ อ สร้า งจนได้ ร ับ ความเสีย หาย และยัง ใช้ กิ ริย าวาจา
ไม่สภุ าพ ไม่เหมาะสม
1.40 ลูกค้าสาขาอนุ วงศ์รอ้ งเรียนการบริการของพนักงานสาขาราชวงศ์ไม่ประทับใจ
ทํางานช้ามากทัง้ ทีม่ ลี กู ค้าไม่เกิน 2 ราย และไม่ตอ้ นรับลูกค้า อีกทัง้ เสีย
มารยาทไม่ยอมรับเงินสดจํานวนมากและเช็คฝากเรียกเก็บ
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1.41 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีเจ้าหน้าทีข่ องธนาคารทุจริต
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ รับเงินสินบนจากกลุ่มผูบ้ ริหารบ้านบุรนิ ทณี
1.42 ขอให้ต รวจสอบการปฏิบ ตั ิงานของเจ้าหน้ าที่ในการยกเว้นไม่ปรับ เงิน
บริษทั 105 แพลนนิ่งแอนคอนสตรัคชัน่ จํากัด ผูร้ บั เหมาดําเนินการปรับปรุง
สาขารูปแบบ BPI ไม่เป็ นไปตามสัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั ธนาคาร
1.43 ขอความเป็ นธรรมกรณีธนาคารสาขาสะพานใหม่-ดอนเมือง โอนเงินขาดไป
100,000 บาท
1.44 มีรายการใช้จ่ายโดยที่เจ้าของบัตรยืนยันว่าไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้ เมื่อสอบถาม
ฝา่ ยบัตรเครดิตได้รบั การบริการทีไ่ ม่ประทับใจและใช้วาจาทีไ่ ม่สภุ าพ
1.45 ร้องเรียนการใช้วาจาไม่เหมาะสมของผูบ้ ริหารธนาคารและขอยกเว้นค่าปรับ
วงเงินสินเชื่อ
1.46 การใช้วาจาไม่เหมาะสมและไม่ได้รบั ความสะดวกในการใช้บริการรับฝากเช็ค
เรียกเก็บ
1.47 การให้บริการสินเชื่อธนาคารเจ้าหน้าทีไ่ ม่เอาใจใส่การให้บริการ และใช้กริ ยิ า
วาจาเชิงดูถูกลูกค้า
1.48 ร้องเรียนธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง
และพนักงานไม่เอาใจใส่ลกู ค้า
1.49 พนักงานควรมีความกระตือรือร้นในการให้บริการและควรใส่ใจลูกค้า
1.50 พนักงานสาขาแสดงกิรยิ าไม่เหมาะสมไม่เต็มใจการให้ขอ้ มูล
1.51 ขอความเป็ นธรรม พนักงานสาขาไม่นําเงินเข้าบัญชีจํานวน 30,000 บาท
อ้างว่าเครื่องออนไลน์ เสีย ต่ อมาปรากฏว่าเงินหายไปจากบัญชี จํานวน
60,000 บาท
1.52 การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การ และพนักงานสาขาไม่เอาใจใส่ลูกค้า ไม่ทาํ การ
ไถ่ถอนหลักประกันตามทีน่ ดั หมาย โดยอ้างว่าหาโฉนดไม่พบ
1.53 มารยาทการรับโทรศัพท์ของพนักงานส่วนบริการข้อมูลลูกค้าและเครดิตบูโร
พูดจาไม่สภุ าพ
2.ด้านสารสนเทศ (รวม 12 เรือ่ ง)
2.1 ใช้บตั รเอทีเอ็มของธนาคาร กดเครื่องถอนเงินของธนาคารกรุงเทพสาขา
ถนนสุขาภิบาล 20,000 บาท ไม่ได้รบั เงิน แต่โดนหักจากบัญชี
2.2 ขอให้ธนาคารปรับปรุงระบบการเบิกถอนเงินต่างสาขาบัญชีกระแสรายวัน
ต้องเสียเวลาเดินทางมาเอง ทําให้เกิดความไม่สะดวก
2.3 ลูกค้าร้องขอให้ธนาคารเปิ ดบริการบัตรเอทีเอ็ม ให้กดเงินได้วนั ละ 150,000 –
200,000 บาท/วัน
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2.4 การใช้บริการ Call Center ทีป่ รากฏในใบแจ้งหนี้ ไม่มผี รู้ บั สาย
2.5 ลูกค้าส่งโทรสารแจ้งธนาคารว่า ไม่สามารถติดต่ อกับ เจ้าหน้ าที่ธนาคาร
ทางโทรศัพท์ได้ เพราะไม่มผี รู้ บั สาย
2.6 ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิตส่งมาช้า และการขอข้อมูลทางโทรศัพท์ไม่มผี ◌ู ◌้รบั
สาย
2.7 พนักงานไม่ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อใช้ในการตกแต่ง
ต่อเติม
2.8 ใบแจ้งหนี้บตั รเครดิตส่งมาช้าและโทรศัพท์ไม่มผี รู้ บั สาย
2.9 ลูกค้าบัตรเครดิตได้นําเงินไปชําระหนี้ค่าใช้จ่ายก่อนทีจ่ ะได้รบั ใบแจ้งยอดหนี้
ที่ส่งมาล่าช้า เดือนต่ อมามีการเรียกเก็บ ค่า Charge เมื่อโทรศัพ ท์ติดต่ อ
เพือ่ สอบถามรายละเอียดไม่มผี รู้ บั สาย
2.10 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกค้าไม่เคยเปิ ดบัญชีธนาคาร
เพือ่ ขอสินเชื่อ กลับมีใบแจ้งหนี้และยอดค้างชําระ
2.11 การโอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็มของธนาคาร ผูร้ บั ปลายทางไม่ได้รบั เงิน และเมือ่
สอบถามเจ้าหน้าทีก่ ลับไม่เต็มใจให้บริการ
2.12 ขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากได้ถูกบุคคลอื่นนําบัตรประชาชน
และปลอมแปลงลายมือชื่อไปใช้สมัครบัตรเครดิต
3.ด้านระบบงาน (รวม 17 เรือ่ ง)
1.1 บริการ Counter Payment และการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีส่ าขา
ทองหล่อมีปญั หา
1.2 ธนาคารมีหนังสือแจ้งให้มาเจรจาและปรับปรุงโครงสร้างหนี้เป็ นครัง้ ที่ 2
ทัง้ ที่ได้มีก ารชําระหนี้ เสร็จสิ้น และมีก ารแถลงให้ศ าลทราบจนมีก าร
ถอนฟ้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อกลางปี 46 ธนาคารไม่มกี ารประสานงานที่ดี
กับ บบส.เพชรบุรี ทําให้ลกู ค้าเสียหาย
1.3 ลูกค้าบัตรเครดิตวีซ่าถอนเงินทีต่ ู้เอทีเอ็ม สาขานานาเหนือ เครื่องยึดบัตร
และไม่ได้รบั การช่วยเหลือหรือชีแ้ จงจากพนักงานสาขา
1.4 การบริการของสาขาลําสาลีผา่ นบัญชีล่าช้ากว่าเดิมมาก
1.5 ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย เกีย่ วกับการรับชําระคืนเงินกู้
แต่ธนาคารไม่ได้นําเงินไปลดหนี้ และขอให้ธนาคารคืนเงินที่ชําระไว้เกิน
พร้อมขอไถ่ถอนหลักประกัน
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1.6 ลูกค้าร้องเรียนถึงความถูกต้องในการคิดคํานวณเงินค่างวดทีห่ กั จากบัญชี
ออมท รัพ ย์ เ พื่ อชํ า ระเงิ น กู้ มี ค วามล่ า ช้ า และขอให้ ช้ี แ จงการคิ ด
ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนของธนาคารทีไ่ ม่เป็ นธรรม
1.7 บัตรเครดิตของลูกค้ามีวงเงิน 300,000 บาท ใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน แต่ไม่
สามารถชําระค่าสินค้า 3,000 บาท ได้ ขอทราบสาเหตุ และติดต่อกับฝ่าย
ทีร่ บั ผิดชอบ ไม่สามารถติดต่อได้
1.8 ไม่ออกใบเสร็จรับ เงินในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมถ่ายเอกสารการปิ ด
บัญชีเงินฝากและการโอนเงิน
1.9 ขอให้ตรวจสอบ/คืนเงิน การหักบัญชีกระแสรายวันค่าสมาชิกบัตรเครดิต
ที่ได้ทําการยกเลิกแล้ว ส่งผลให้เงินคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าเกณฑ์จึงถูก
หักค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี
1.10 ลูกค้าตําหนิ ระบบงานของฝ่ายบัตรเครดิตเรื่อง การเรียกเก็บดอกเบี้ย
ทัง้ ทีม่ กี ารชําระตรงต่อเวลา
1.11 สาขาธนาคารลงบัญชีการชําระหนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วน ภาระหนี้ไม่ลดลง
ทัง้ ทีม่ กี ารโอนทีด่ นิ ชําระหนี้ในปี 2543 ทําให้ลกู ค้าได้รบั ความเสียหาย
1.12 จัดส่ง Statement ล่าช้ามาก
1.13 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย กรณี ธนาคารละเลยและบกพร่อง
ต่อหน้าทีไ่ ม่คนื เอกสารสิทธิ ์ นส.3ก(หนังสือเอกสารสิทธิ ์) ซึง่ เป็ นหลักประกัน
การกู้ ย ืม เงิน ทัง้ ที่ไ ด้ ชํ า ระเงิน เสร็จ สิ้น แล้ ว ทํ า ให้ เ สีย สิท ธิใ์ นการทํ า
นิตกิ รรมทีด่ นิ กับบุคคลอื่น
1.14 ลูกค้าร้องเรียนมายังธนาคารว่าได้สมัค รบัต รเครดิต ธนาคารประมาณ
เดือ นสิง หาคม 2547 แต่ ย ังไม่ เคยรับ บัต รเครดิต ของธนาคาร ต่ อ มา
ธนาคารได้ส่งใบแจ้งยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรทัง้ ที่ตนเองไม่เคยรับบัตร
จึงขอให้ธนาคารตรวจสอบและให้ความเป็ นธรรมด้วย
1.15 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มหี นังสือขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีลูกค้าร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบกพร่องต่อหน้าที่ไม่คนื โฉนด
ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ทีไ่ ด้มกี ารชําระเงินเสร็จสิน้ แล้ว
1.16 ขอให้ธนาคารปรับปรุงยอดหนี้บตั รเครดิตทัง้ ในบัญชีบตั รหลักและบัตรเสริม
ให้ถูกต้อง
1.17 ลูกค้าแจ้งธนาคารว่าไม่ได้ใช้บตั รเครดิตแต่ปรากฏว่ามีใบแจ้งหนี้ชาํ ระเงิน
4.ด้านบริการ (รวม 32 เรือ่ ง)
4.1 ลู ก ค้า นํ าเงิน เข้าบัญ ชีจํ า นวน 30,000 บาท มีธ นบัต รใบละ 100 ชํ า รุ ด
ผูจ้ ดั การสังระงั
่ บโดยไม่กล้าออกหน้า ซึง่ ตนถือว่าเป็ นเรือ่ งไม่ให้เกียรติ
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4.2 การพิจารณาสินเชื่อล่าช้ามาก ต้องรอเจ้าหน้าทีป่ ระเมินราคานาน
4.3 ลูกค้าร้องเรียนความล่าช้าในการพิจารณาอนุมตั บิ ตั รเครดิตมีขนั ้ ตอนมาก
4.4 การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ บ ัต รเครดิต ของธนาคารมีค วามล่ า ช้ า และยุ่ ง ยาก
โดยยืน่ เอกสารขอเป็ นบัตรทอง แต่ได้แค่บตั รเงิน
4.5 ธนาคารส่งใบเรียกเก็บชําระหนี้บตั รเครดิตมี 2 รายการที่ต้องขอตรวจสอบ
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งว่าตามระเบียบของธนาคารต้องเสียค่าธรรมเนียมรายการละ
50 – 100 บาท
4.6 ลูกค้าใช้บตั รเอทีเอ็มกดเงินในเขตจังหวัดเดียวกัน ต้องเสียค่าบริการครัง้ ละ
20 บาท ขอให้ธนาคารปรับปรุง
4.7 การพิจารณาเงินกู้จํานวน 10.5 ล้านบาท ล่าช้า ยื่นตัง้ แต่เดือนมกราคม 2547
ได้รบั อนุมตั ปิ ลายเดือนเมษายน จํานวน 8.8 ล้านบาท ทําให้เสียหายและถูกปรับ
4.8 ลูกค้าต่างประเทศ (หลวงพ่อฟอน โซเดอจวน)ร้องเรียนเรื่อง Slip ของธนาคาร
ไม่ชดั เจน และ Slip ใบแจ้งการโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีซ่งึ ส่งมาจาก
ฝา่ ยธุรกิจปริวรรตมาถึงตนล่าช้ามากบางครัง้ ถึง 2 สัปดาห์
4.9 ลูกค้าร้องเรียนธนาคารหักค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทัง้ ทีต่ นเองไม่เคยเปิดบัญชีและทําธุรกรรมกับธนาคาร
4.10 ลูกค้าเสนอให้ปรับปรุงบริการ Telebanking เนื่องจากตนสนใจสมัครใช้บริการ
แต่เมือ่ สอบถามข้อมูลมีการโอนสายไปมา
4.11 ลูกค้าธนาคารแนะนํ าให้สาขาของธนาคารใช้บ ตั รคิว เพราะต้องต่อคิว
ซึง่ ยืนรอคิวนานมาก
4.12 ลูกค้าเสนอแนะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้เกิดความคล่องตัว
มากขึน้
4.13 ไม่ได้รบั การดูแลบัญชีท่ดี ที ําให้ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนเช็ค
และเสียเครดิตและการบริการทีไ่ ม่สภุ าพของสมุหบ์ ญ
ั ชี
4.14 ชาวเวียดนามขอวิธกี ารและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ต่างประเทศเพื่อการโอนเงินระหว่างประเทศ(เจ้าหน้าทีธ่ นาคารอาจให้ขอ้ มูล
ไม่ครบถ้วนตามทีล่ กู ค้าต้องการ)
4.15 ลูกค้าเสียเวลารอนานมากในการขอรับบัตรเอทีเอ็มใหม่ เนื่องจากบัตรเอทีเอ็ม
เก่าสูญหาย
4.16 สินเชื่อเคหะธนาคาร (ธนาคารศรีนคร(เดิม)) เมื่อมีการควบรวมกันแล้ว
ลูกค้าไม่ได้รบั การบริการที่สะดวก เช่น ไม่ได้รบั ใบเสร็จรับเงินทุกเดือน
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ชดั เจน
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4.17 ก ารทํ างาน ใน ฝ่ า ย บั ต รเค รดิ ต ล่ า ช้ า และไม่ ใ ห้ คํ า ต อบ ที่ ลู ก ค้ า
ซึง่ ยืน่ ใบสมัครมา 4 ราย ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2547
4.18 ลูกค้าใช้บริการบัตรเครดิตมา 7 ปี ไม่เคยมีประวัตกิ ารชําระล่าช้า ขอให้
ธนาคารตรวจสอบการคิดค่าธรรมเนียมการชําระล่าช้าของตนเองด้วย
และระบบการจัดส่งใบแจ้งหนี้
4.19 ขอให้ธนาคารพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการขาย Sale Slip
4.20 เจ้าหน้ าที่สินเชื่อไม่มีการติดตามผลการพิจารณาสิน เชื่อของลูกค้าซึ่ง
เสนอขอนานกว่า 2 เดือน ต่อว่าและแสดงกิรยิ าไม่เหมาะสม
4.21 ลูกค้าร้องเรียนไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2226 2424 เพื่ออายัดบัตร
เอทีเอ็ม เนื่องจากไม่มเี จ้าหน้าทีร่ บั สาย
4.22 การลงนามในเช็คหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน แต่เดิมสามารถนํ ากลับมาลงนามและ
ประทับตราทีบ่ ริษทั ได้ ปจั จุบนั ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ทํา
ให้ไม่ได้รบั ความสะดวก
4.23 โทรศัพท์และระบบ Telebanking ไม่สะดวก โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ต้องเสีย
ค่าปรับจากเช็คคืน
4.24 การอนุมตั บิ ตั รเครดิตล่าช้า ไม่มกี ารแจ้งว่าอนุมตั หิ รือไม่
4.25 ให้เพิม่ จํานวนทีน่ งรอ
ั ่ ใช้ระบบบัตรคิว และการยิม้ แย้มของพนักงาน
4.26 สาขาเรียกเก็บเงินค่าทําเรือ่ งประเมินราคาทีด่ นิ โดยทีธ่ นาคารไม่ได้อนุ มตั ิ
วงเงินกู้
4.27 ธนาคารพิจารณาสินเชื่อเพิม่ เติมล่าช้าทําให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ
4.28 ไม่ได้รบั ความสะดวกหลายประการในการทําธุรกรรม โดยเฉพาะการโอนเงิน
ไปยังต่างประเทศ
4.29 การชีแ้ จงข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดเกีย่ วกับเงือ่ นไขในกรมธรรม์ 10/4 เมือ่ สอบถาม
จากพนักงานคนเดิมไม่ยอมรับและใช้วาจาไม่เหมาะสม
4.30 การให้บริการของพนักงานและความไม่เสมอภาคในเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากให้แก่ลกู ค้าสาขา
4.31 ไม่ดาํ เนินการหักบัญชีระหว่างสาขา ทําให้ไม่ได้รบั ความสะดวก
4.32 ไม่อนุ มตั เิ พิม่ วงเงินสินเชื่อทําให้เกิดความเสียหายต่อกิจการ
5.อื่นๆ (รวม 62 เรือ่ ง)
5.1 ธนาคารปฏิเสธการให้ถอนเงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจํา
5.2 ขอให้ธนาคารคืนเงินตามเช็ค พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 เพราะธนาคาร
เข้าเงินผิดบัญชี
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5.3 ขอให้ธนาคารทบทวนการปฏิเสธคําขอสินเชื่อของลูกค้า โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
5.4 ลูกค้ามีความประสงค์ซ้ือที่ดนิ ของลูกหนี้ธนาคาร แต่ธนาคารไม่สามารถ
หาแฟ้มเรือ่ งให้ได้
5.5 ลูก ค้าเสีย ชีวิต ตัง้ แต่ 13 เมษายน 2540 แต่ มีบ ริษัท ได้ต รวจสอบพบว่า
มีการขึน้ เช็คทีบ่ ริษทั สังจ่
่ ายเมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2542
5.6 ขอความอนุ เคราะห์ผอ่ นผันการชําระหนี้ทม่ี กี บั ธนาคาร
5.7 การขอสินเชื่อจากสาขาธนาคารไม่สนใจให้บริการ และเก็บเรื่องเงียบโดย
ไม่แจ้งเหตุผล
5.8 ขอถอนการเป็ นผูค้ ้าํ ประกันพนักงาน เนื่องจากประพฤติตวั ไม่เหมาะสม
5.9 ขอให้ธนาคารตรวจสอบเกีย่ วกับสํานวนคดีและภาระหนี้ขายลดเช็คในนาม
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด พี.พี.พี.พลาสติก
5.10 ธนาคารปฏิเสธการให้ถอนเงินฝากประจําซึง่ ได้ค้าํ ประกันลูกหนี้
5.11 ธนาคารมีสว่ นรูเ้ ห็นในการทําบัตรเครดิตปลอม(บัตรวีซ่าทอง)โดยทีต่ นเอง
ไม่เคยมีบตั ร
5.12 ลู ก ค้าร้อ งเรีย นผ่ านสํานั ก ราชเลขาธิก าร เพื่อ ขอให้ธ นาคารพิจารณา
อนุ เคราะห์แก่ครอบครัวของตนมิให้ถูกยึดบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งปจั จุบนั หนี้
ดังกล่าวได้โอนไปยัง บริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี แล้ว
5.13 ลูกค้าร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ว่าธนาคารไม่ดําเนิ นการพิจารณา
ข้อเสนอการขอชําระหนี้ 6.3 ล้านบาท และไม่ยนิ ยอมให้ไถ่ถอนจํานอง
5.14 ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย กรณีความล่าช้าในการโอน
ทรัพย์สนิ อาคารพาณิชย์ทพ่ี ทั ยาเหนือทีเ่ สนอซือ้ จากธนาคารมีการวางเงิน
มัดจํา แต่ไม่มคี วามคืบหน้าในการโอน
5.15 ลู กค้าร้องเรียนขอให้ธนาคารส่ งมอบโฉนดที่ดิน จํานวน 642 โฉนด จ.
ปราจีนบุรี คืน เนื่องจากหนี้สนิ ระหว่างลูกค้ากับธนาคารได้เสร็จสิน้ ลงโดย
ผลทางกฎหมาย
5.16 ลูกค้าขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อเท็จจริงการเก็บค่าธรรมเนียม 18,000 บาท
จากการอนุ มตั สิ นิ เชื่อ 3.6 ล้านบาท ซึง่ เคยแจ้งว่าจะไม่มกี ารเรียกเก็บ
5.17 ลูกค้าร้องขอความเป็ นธรรมกรณีขอสินเชื่อธนาคาร โดยนําโฉนด 4 แปลง
ม าจํ าน อ งใน ว งเงิ น 1 3 ,2 9 5 ,0 0 0 บ าท เพื่ อ ข อ อ อ ก L/G ต่ อ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย ลูกค้าได้ทํางานแล้วเสร็จพร้อมส่งต้นฉบับ
L/G คื น ธนาคาร แต่ ธ นาคารบ่ า ยเบี่ ย งไม่ คื น และแจ้ ง ว่ า ได้ โ อน
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5.18
5.19

5.20

5.21
5.22

5.23
5.24

5.25
5.26

5.27

หลัก ประกัน ดังกล่ า วและหนี้ อ่ืน ของบริษั ท ไปให้ บ รรษั ท บริห าร
สินทรัพย์ไทยแล้ว
ลูกค้าขอให้ธนาคารชีแ้ จงเกีย่ วกับการซื้อ Draft จํานวนมากๆ ธนาคารจะ
มีการให้ Keep Back แก่ลกู ค้ารายนัน้ ๆ ใช่หรือไม่
บริษทั ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บริษทั ขอชําระเฉพาะเงินต้น 360,000 บาท เพราะได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ทุกประการ ต่อมาธนาคารปฏิเสธการสนับสนุ นวงเงิน Post Finance กับ
ผูซ้ ้อื โครงการห้องชุดธุรกิจจึงหยุดชะงัก ทําให้เกิดดอกเบี้ยค้างประมาณ
750,000 บาท
ลูกค้าร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาล กล่าวคือ
ลูกค้ามายืนรอคิวตัง้ แต่เวลา 6.24 น. เมื่อธนาคารเปิ ดทําการไม่สามารถ
คียข์ อ้ มูลเข้าเครือ่ งได้เพราะจอดจองเต็ม
ลูกค้าเงินฝากประจําร้องเรียนว่า ตนเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ ์ในการจองซื้อพันธบัตร
แต่เมือ่ ถึงวันจองจริงตนเองไม่ได้รบั การจัดสรร
ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่อง ความไม่ชอบธรรม
ในการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาล กล่าวคือ ลูกค้าจองบัตรคิวที่ 5 ในวันเปิ ดรับจอง
แต่บตั รคิวหมายเลข 1 ก็ไม่สามารถป้อนข้อมูลเข้าระบบได้แล้ว เพราะ
ยอดจองเต็มก่อนหน้านี้แล้ว
ลูกค้าแนะนํ าการเพิม่ เติมข้อมูลต่างๆ ลงในบัตรเอทีเอ็ม เพื่อความสะดวก
และทันสมัย
ลูกค้าให้ธนาคารคืนเงินในมูลหนี้เช็ค จํานวน 200,000 บาท (ซึง่ เกิดจากการ
ปลอดเช็คทําบุญ จํานวนเงิน 20,000 บาท เป็ น 200,000 บาท ระยะเวลา
กว่ า 10 ปี แ ล้ ว ) และขอไถ่ ถ อนที่ ดิน ซึ่ ง เป็ น หลัก ประกัน บางแปลง
เนื่องจากได้ชาํ ระหนี้ในส่วนทีเ่ ป็ นเงินกูย้ มื และ O/D เสร็จสิน้ แล้ว
ลู กค้าร้องเรียนขอความเป็ นธรรม กรณี ท่ี ธนาคารสัง่ ให้ ตนเอง(บริษั ท )
ผลิตสินค้าจนเสร็จบางส่วน ต่อมาธนาคารได้สงยุ
ั ่ ตกิ ารผลิตโดยไม่แจ้งเหตุผล
ลูกค้าร้องเรียนผ◌ู ◌้จดั การสาขากล่าวหาว่า ตนเองมีส่วนได้เสียกับการเปิ ด
บัญชีของชาวอําเภอแม่เมาะ จ.ลําปาง ซึ่งได้รบั เงินชดเชยความเสียหาย
จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งข้อกล่าวหาทําให้ตนเองเสียชื่อเสียงและ
เกียรติยศ
ลูกค้าร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ในบัญชีธนาคารศรีนคร(เดิม) ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
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5.28 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อ
เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.29 ขายที่ดนิ บริเวณหัวมุมสี่แยกมไหสวรรค์โดยไม่แจ้งผู้เช่า และบ่ายเบี่ยง
เมื่อผูเ้ ช่าขอซื้อที่ดนิ ทัง้ กําหนดราคาสูงขณะที่ยงั ไม่มกี ารโอนและสัญญา
จะซือ้ จะขายพ้นกําหนดแล้ว
5.30 พนั ก งานสาขามหาวิท ยาลัย หัว เฉี ย วฯ ที่ ล าออกไปแล้ ว ร้อ งเรีย น
ขอความเป็ นธรรม เรือ่ ง Incentive
5.31 การพิจารณาสินเชื่อของผูจ้ ดั การสาขาไม่โปรงใส มีการเรียกเงินผลตอบแทน
จากลูกค้า
5.32 เจ้าหน้าทีส่ าขาใช้โทรศัพท์และยานพาหนะแสวงหาประโยชน์สว่ นตัว
5.33 ร้องเรียนผ่านสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารพิจารณา
และให้ความอนุเคราะห์เกีย่ วกับการชําระหนี้
5.34 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารปลดภาระจํานองและคืน
โฉนด 4 แปลง ทีบ่ ริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรไี ด้ส่งคืนต้นฉบับหนังสือ
คํ้าประกัน คืนธนาคารแล้วปี 2545
5.35 ขอให้ธนาคารช่วยเหลือลดดอกเบีย้ เงินกู้ จํานวน 1 ล้านบาท
5.36 ร้องเรียนผ่านสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารช่วยเหลือปลดภาระจํานํา
เงินฝาก จํานวน 6.4 ล้านบาท เพื่อนํ าเงินดังกล่าวมาหมุนเวียนในธุรกิจ
ต่อไป
5.37 ร้อ งเรีย นผ่ า นสํ า นั ก งานคณะกรรมการติ ด ตามและประสานงานฯ
กระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารพิจารณาแก้ไขหนี้โดยลดดอกเบี้ยและ
ให้คงเงินต้นเพียง 3 ล้านบาท โดยหนี้ดงั กล่าวได้โอนไปอยู่ในความดูแล
ของ บริษทั บริหารสินทรัพย์เพชรบุรแี ล้ว
5.38 กระทรวงการคลั ง ขอให้ ธ นาคารตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง กรณี ลู ก ค้ า
ถูกพนักงานธนาคาร สาขาพนมสารคาม(ธนาคารศรีนคร(เดิม)) ฉ้ อโกง
เงินฝากในบัญชี ป จั จุบ นั พนักงานถูกไล่ออกและมีการฟ้ องดําเนินคดี
ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้จาํ เลยมีความผิดแต่จาํ เลยยืน่ อุทธรณ์ ขณะนี้เวลา
ล่วงเลยมานานแล้วยังไม่มผี ลคืบหน้า
5.39 ลูกค้ามีหนังสือแจ้งมายังธนาคารขอยกเลิกการคํ้าประกันกลุ่มบริษทั ในเครือ
บริษทั อุตสาหกรรมห้องเย็นกันตัง จํากัด เนื่องจากปจั จุบนั ได้ลาออกจาก
กลุ่มบริษทั ดังกล่าวแล้ว
5.40 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
การชําระหนี้และขอให้ลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ซือ้ บ้านและทีด่ นิ

83
5.41 ร้องเรียนผ่านสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้ธนาคารอนุ เคราะห์ผ่อนปรน
การชําระหนี้เงินกู้ เนื่องจากครอบครัวประสบปญั หาได้รบั ความเดือดร้อนมาก
5.42 ร้อ งเรีย นผ่ า นธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ขอซื้ อ คืน บ้ า นที่ ธ นาคารยึด
ด้วยราคาเป็ นธรรม
5.43 ขอให้ธนาคารอนุ เคราะห์ชว่ ยเหลือปญั หาหนี้สนิ เพราะพืชผลทางการเกษตร
ขายไม่ได้ราคา
5.44 ขอให้ระงับการยึดทีด่ นิ ของ นายภักดี ณ นคร ซึ่งติดจํานองธนาคาร และเป็ น
ศาลเจ้าและทีป่ ฏิบตั ธิ รรมของคนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ต
5.45 สาขาธนาคารไม่คืนบัญชีเงินฝากซึ่งจํานํ าเป็ นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
และมีการถอนเงินฝากพร้อมปิดบัญชี
5.46 ขอให้ธนาคารอนุ เคราะห์สนิ เชื่อเพื่อการชําระหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น
และเป็ นทุนดําเนินกิจการ
5.47 ขอความเป็ นธรรมกรณีธนาคารไม่ยนิ ยอมให้เบิกจ่ายเงินค่างวดตามปกติ
5.48 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารช่วยเหลือนางนงลักษณ์ อ้นลา
ซึง่ มีหนี้สนิ ทัง้ ในระบบและนอกระบบโดยให้ธนาคารให้สนิ เชื่อและรวมหนี้
ไว้เพียงแห่งเดียว
5.49 ธนาคารไม่จดั สรรแบ่งเงินให้บริษทั ตามสัญญา และยอมให้บริษทั พีสแควร์
โฮลดิง้ เบิกเกินวงเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้โดยลําพัง
5.50 ร้องเรีย นผ่ านกระทรวงยุ ติธ รรม ธนาคารไม่ ให้ค วามเป็ น ธรรมในการ
ผ่อนชําระหนี้งวดเงินกู้ และยังส่งเรื่องไปดําเนินคดีทางกฎหมาย ทัง้ ทีไ่ ม่มี
เจตนาบ่ายเบีย่ ง
5.51 แจ้งถูกปลอมแปลงลายเซ็นสังจ่
่ ายเช็ค จํานวน 78,000 บาท และได้แจ้งความ
กับเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ เพือ่ ขอให้ธนาคารรับผิดชอบชดใช้
5.52 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้ธนาคารช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สนิ
เนื่ อ งจากพนั ก งานธนาคารได้ มีก ารชี้แ นะแนวทางแก้ ไขหนี้ ไม่ สุ จ ริต
และมีการดําเนินการเกีย่ วกับหลักประกันจนก่อให้เกิดความเสียหาย
5.53 ยินยอมให้มีการจ่ายเงินตามเช็คเงินสดที่มีลายเซ็นปลอม ขอให้ธนาคาร
ตรวจสอบและชดเชยค่าเสียหาย
5.54 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าธนาคารได้นําเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายล่วงหน้า
เพื่อชําระหนี้เป็ นรายเดือนไปขายสดเช็คโดยไม่ได้ทําสัญญาขายลดเช็ค
อีกทัง้ นํามูลค่าเช็คมารวมเป็ นมูลหนี้เพือ่ ดําเนินคดีลม้ ละลาย
5.55 ขอให้พจิ ารณาทบทวนดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและปรับสถานะให้เป็ น
ลูกหนี้ปกติเนื่องจากตนเองไม่มเี จตนาผิดนัดชําระ
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5.56 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย การคํานวณดอกเบี้ยค้างชําระ
ไม่ถูกต้อง และระยะเวลาการจํานองในหนังสือรับรองไม่ตรงกับสัญ ญา
จํานอง
5.57 ร้องเรียนผ่านกระทรวงการคลัง ขอให้พจิ ารณาปรับโครงสร้างหนี้
5.58 พนักงานปฏิบตั งิ านประมาท โดยให้บุคคลที่สาม เบิกเงินของตน จํานวน
880,000 บาท โดยมิได้รบั มอบอํานาจ
5.59 ขอให้ธนาคารสอบข้อเท็จจริงการอนุ ม ตั ิสินเชื่อลู กค้าราย นางศศิรกั ษ์
สร้างสมวงษ์ ว่ามีความถูกต้องระเบียบของธนาคารหรือไม่
5.60 หจก.แชมป์ คาร์เซ็นเตอร์ ฟิ วเจอร์กรุ๊ป ขอให้ระงับการขายที่ดินซึ่งตน
ได้ใช้เป็ นทีท่ าํ ธุรกิจซือ้ ขายรถยนต์มอื สอง
5.61 คุ ณ ลักษณ์ สันแสนดี แจ้ งข้ อมู ลลู กค้ าที่ ธนาคารอนุ ม ัติ ให้ ระมัดระวัง
พฤติกรรมของลูกค้ารายดังกล่าว
5.62 ร้องเรียนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ขอให้ธนาคารพิจารณาลดหย่อน
การชําระหนี้
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