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1. บทสรุปผู้บริหาร 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “Be Simple, Make it Simple” หรือการทำ

ให้คนไทยเข้าถึงการมีบ้านได้ง่ายๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” โดยผลการดำเนินงานปี 2563 

ยังคงมีผลกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในปี 2563 ธนาคารสามารถให้สินเชื่อใหม่ได้ 

225,151 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 67 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งธนาคาร และธนาคารมีเป้าหมายให้สินเชื่อใหม่เพ่ิมขึ้นทุก

ปี ซึ่งธนาคารมีดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อเป็นรายได้หลักและหากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ก็จะส่งผลต่อสถานะทาง

การเงินของธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายการติดตามหนี้เพ่ิมสูงขึ้น การกันสำรองเพ่ิมสูงขึ้น และรายได้ดอกเบี้ยลดลง 

เป็นต้น จากเดิมฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล และฝายบริหารหนี้ภูมิภาคมีกระบวนการจัดทำข้อมูลในการ

ติดตามหนี้ลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention: SM) มีการคำนวณหนี้ค้างชำระแบบนับจำนวนวันค้าง

ชำระ (Days Past Due : DPD) ระหว่าง 31-90 วัน และลูกหนี้ชั้นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing 

Loan: NPL) DPD ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลในรูปแบบ Excel file จากระบบ Back office (รายสัปดาห์) 

และระบบ Executive Information System (EIS) (รายเดือน)ซึ่งฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล และฝาย

บริหารหนี้ภูมิภาคนำ Excel file มาจัดทำรูปแบบข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและให้

สาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปติดตามลูกหนี้ให้ชำระหนี้  

 ปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ือให้ธนาคารก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven 

Organization) และมุ่งสู่การเป็น Digital Service Banking ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้ตระหนักถึงปัญหาใน

กระบวนการจัดทำข้อมูลในการติดตามหนี้ลูกหนี้ชั้น SM และ ชั้น NPL จึงเกิดความร่วมมือแบบบูรณาการเพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดลูกหนี้ชั้น NPL เพ่ิมขึ้น โดยระดมสมองประชุมร่วมกันด้วยการปรับปรุง
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กระบวนการทำงานตามขั้นตอนของ เครื่องมือ QC Story ,ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and 

Simplify) และ7Wastes ทำให้ได้กระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

ขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานส่งผลให้การจัดทำ

ข้อมูลมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นและ ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานในด้าน

คุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และทันต่อ

การนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีการปรับปรุงดังนี้ 

 1. สร้างเครื่องมือทดแทนการจัดทำข้อมูลในรูปแบบเดิม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ให้เกิด

ความเข้าใจเชิงลึก (Insights) และใช้ในการบริหารจัดการลูกหนี้ชั้น SM/NPL ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง

องค์กรในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรม PowerBI ซ่ึงเป็นข้อมูลแบบ Day to Day 

 2. นำเทคนิคการพยากรณ์ (Forecasting) และโมเดลการทำนาย (Predictive Modeling) มาใช้ในการ

ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. มีระบบ Notification ในการแจ้งเตือน (Alert) ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทาง E-mail/Line เพ่ือ

ผู้บริหาร/หน่วยงานทั่วประเทศ ใช้ติดตาม/ป้องกันการเลื่อนชั้นหนี้ (Aging) ของลูกหนี้ได้อย่างทันท่วงที 

 

 ทั้งนี้ธนาคารได้ มีการสื่อสารและถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการประเมินผล การ

ทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารลด NPLของธนาคารได้ด้วย  

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญั ติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  พ .ศ. 2496 เพ่ื อให้ เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐบาล 

ในการสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้

เพ่ือที่อยู่อาศัย ให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามความสามารถ รวมทั้งเป็นเครื่องมือและ

กลไกของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโดยรวมของประเทศตลอด

ระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากทุนประเดิมจากรัฐบาล

เพียง 20 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันธนาคารก้าวขึ้นสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ด้วยทรัพย์สินมากกว่า 1.3 ล้าน

ล้านบาทและเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย โดยได้รับรางวัลในระดับประเทศและต่างประเทศ

หลายรางวัล 

 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ ธอส.   

วิสัยทัศน์ :  ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน 
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พันธกิจ :  ทำให้คนไทยมีบ้าน  
ค่านิยมองค์กร :  GIVE ได้แก่  

        G   :  Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
I : Innovative Thoughts สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
V : Value Team Work ร่วมใจทำงาน 
E : Excellent Services บริการเป็นเลิศ 

 

ในปี 2562 ธอส. ได้ทบทวนค่านิยม GIVE และเพ่ิมเติมอีก 4 พฤติกรรมมุ่งเน้น (GIVE+4) ได้แก่  
(En)courage to change : กล้าเปลี่ยนแปลง (เป็นผู้ที่มีความกล้าคิดที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและส่งเสริม

ทีมงานให้ เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร) 

Achievement Oriented  : มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ (มุ่งสู่ความสำเร็จโดยมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายใน
การทำงาน รวมทัง้ติดตามและประเมินผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์) 

Professional : เชี่ยวชาญในงาน (เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
จนเป็นที่ยอมรับสามารถให้คำแนะนำ และนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่าง
มืออาชีพ) 

Speed : จัดลำดับความสำคัญของงาน จัดสรรเวลาให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 

โครงสรา้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. กรรมการธนาคาร 

2. ผู้บริหารธนาคาร 

2.1 กรรมการผู้จัดการ 

2.2 รองกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลกลุ่มงาน 

2.3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกำกับดูแลสายงาน 

2.4 ผู้ตรวจการธนาคาร (เกรด 14-16)  

2.5 ผู้อำนวยการฝ่าย/ภาค/สำนัก/ศูนย์  (เกรด14) 

3. พนักงาน (เกรด 4 - 13) 

ผลิตภัณฑ์และบรกิารหลักของ ธอส.  

1. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย (Housing Finance) ได้แก่ 

1.1 สินเชื่อเพ่ือสังคม (Social Products)  

1.2 สินเชื่อเชิงธุรกิจ (Business Products) 

2. ผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Deposits) ประเภทตามวงเงินฝาก ได้แก่ 

2.1 น้อยกว่า 10 ล้านบาท   
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2.2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท  

2.3 ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 

 3. สลากออมทรัพย์ ธอส. จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ 
        3.1 สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุด วิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท สูงสุดฝากได้ไม่เกิน 5 หน่วย 
(5 ล้านบาท) / ราย 
 3.2 สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุด พราวพิมาน หน่วยละ 10 ล้านบาท 
 3.3 สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3 ชุด พิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท 

 3.4 สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 4 ชุด เกล็ดดาว หน่วยละ 5,000 บาท  
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ตารางท่ี 1 กลไกการส่งมอบท่ีสำคัญ 

กลไกการส่งมอบ ผลิตภัณฑ ์ ช่องทางการส่งมอบ 

1. บุคลากรของ
ธนาคาร (Human) 

• สินเช่ือ 
• เงินฝาก 
• ส ล า ก อ อ ม

ทรัพย์ 

• จุดให้บริการทุกประเภทของ ธอส. ได้แก่ สาขา เคาน์เตอร์การเงินและศูนย์ลูกค้า
สัมพันธ์ (Call Center) ให้บริการธุรกรรมข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

• งานมหกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรมบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป / งานมหกรรม Money 
Expo เป็นต้น 

• บริการนอกสถานท่ี (Direct Marketing) เช่น ออกบูธ ณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / โครงการหมู่บ้านจัดสรร Mobile Marketing 
เป็นต้น 

2. ตัวแทนธนาคาร 
(Business Facilitator) 
 

• สินเช่ือ 

 

1) ตัวแทนรับชำระเงินกู้ ได้แก่ 
• หน่วยงานหักเงินเดือนนำส่ง 
• ตัวแทนรับชำระเงินงวดกู้บ้าน ได้แก่ Counter Service, ธ.ก.ส, ที่ทำการไปรษณีย์, 

TOT, Mpay Station, TESCO LOTUS, TRUE MONEY, Cenpay, FamilyMart, 
AIS Shop, Telewiz, Big C 

• ตวัแทนหรือนายหน้าอื่นๆ เช่น การรับชำระหนี้ผ่านบัญชี ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น 

2) คู่ค้า คู่ความร่วมมือ เช่น บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน, บริษัทนิติกรรม, บริษัท
ติดตามหนี,้ สำนักงานทนายความ, บริษัท Outsource ATM เป็นต้น 

3. ช่องทาง Digital 
(Non-Human) 

• สินเช่ือ 
• เงินฝาก 

• Mobile Application (GHB ALL) / Internet Banking / Mobile Deposit / QR Non-
Cash Payment / LRM / ATM / CDM / PUD / Website / SMS  

 

ตารางท่ี 2 กลุ่มลูกค้า ความต้องการและความคาดหวัง 
กลุ่มลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 

สินเชื่อ 

Social 1. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
2. การให้บริการของพนักงาน 
3. ความสะดวก 

• โปรโมชั่น 

Business 1. ผลิตภัณฑ์ทีต่รงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความสะดวก 
4. การบริการที่ด ี

• การบริการนอกสถานท่ี 
 

เงินฝาก 
(วงเงินฝาก) 

น้อยกว่า 10 ล้านบาท (Size S) 1. ความมั่นคงทางการเงิน 

2. ระบบมีความปลอดภัย 

3. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 

4. ความสะดวก 
5. การบริการที่ด ี

• มีผลติภณัฑ์เงินฝากให้
เลือกหลากหลาย 

ต้ังแต่ 10 ล้านแต่ไม่ถึง 1,000 
ล้านบาท (Size M) 

1. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
2. ความรวดเร็ว 
3. ความมั่นคงทางการเงิน 
4. ระบบมีความปลอดภัย 
5. การบริการที่ด ี
6. โปรโมชั่นของที่ระลึก 

• สิทธิพิเศษ   

ต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
(Size L) 

7. ผลิตภณัฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ 
8. ความมั่นคงทางการเงิน 

• ผู้ให้บริการดูแลบัญชี
เฉพาะบุคคล  
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กลุ่มลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 

9. ระบบมีความปลอดภัย  
10. การบริการที่ดีเป็นพิเศษ 

สลากออมทรัพย ์

1. ลูกค้าทั่วไป 
2. สำหรับหน่วยงานให้บริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจของ
ธนาคาร 
3. ลูกค้ารายใหญ ่
4. หน่วยงานองค์กรศาสนา 

1. ผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) เมื่อ
ครบตามสัญญา 
2. สิทธิลุ้นเงินรางวัลพิเศษ ตามสญัญา 
3. สิทธิในการยกเว้นการเสียภาษ ี
4. ความน่าเช่ือถือในการนำไปใช้ค้ำ
ประกันการกูเ้งินกับสถาบันการเงิน 

• ผลตอบแทนท่ียอมรับได ้

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเกียรติยศ ของ ธอส. อันนำมาสู่ความภาคภูมิใจ (2561-2563) 

- ร า ง วั ล  “Global Performance Excellence Award 2 0 2 0 ” จ า ก  Asia Pacific Quality 
Organization Inc. 

- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมปี 2562 
- รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ปี 2562 
- รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562  
- ร า งวั ล  AWARDS 2019 INNOVATION CHALLENGES THE BUSSINESS WORLD “CORPORATE 

SUSTAINABILITY AWARD” ธอส. รับรางวัลประเภทความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
- รางวัลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ 2560 - 2562 (ITA Awards) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง ธอส. ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 3 ปีติดต่อกัน 

- รางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561  
- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นปี 2561 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่ม

รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กร หรือโครงการพ่ีเลี้ยงประเภทดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาดีเด่น ด้านความ
ร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ 
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3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ” 

ลูกค้าของ
กระบวนการ ความต้องการและความคาดหวัง คุณลักษณะด้านคุณภาพและดชันีชี้วัด 

คณะกรรมการกำกับ
ความเสีย่ง 

• ข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการพอร์ตสินเช่ือที่มคีวาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล  

• ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
• การรายงานความเสี่ยงเป็นไปอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันเวลา 
• ผลการดำเนินงาน 
ดัชนีช้ีวัด 
• จำนวนครั้งการรายงานผลการดำเนินงานท่ีมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(รายเดือน) 

• ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
ผู้บริหารระดับสูง • ข้อมูลผลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทัน

กาล  
• Dashboard ที่ง่ายต่อการใช้งาน 
• Dashboard ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตั้งแต่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิง
วินิจฉัย จนถึงการวิเคราะห์เชิงทำนาย เพื่อ
บอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็นต้น 

• ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล 
• มีระบบที่ใช้ในการตดิตามในภาพรวม 
ดัชนีช้ีวัด 
• ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
• ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DAAM 
• ความแม่นยำของการทำนายผล 
• ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง/ต้น 

• ข้อมูลผลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
กาล  

• Dashboard ที่สะดวกต่อการใช้งาน 
• Dashboard ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตั้งแต่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิง
วินิจฉัย จนถึงการวิเคราะห์เชิงทำนาย เพื่อ
บอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เป็นต้น 

• ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ของข้อมูล 
• มีระบบที่ใช้ในการตดิตามในภาพรวม 
ดัชนีช้ีวัด 
• ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
• ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DAAM 
• ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน • Dashboard ที่สะดวกต่อการใช้งาน 
• มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันกาล 
• ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

คุณลักษณะด้านคณุภาพ 
• ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาลของข้อมูล 
• มีระบบที่ใช้ในการตดิตาม/ใช้งานง่าย 
ดัชนีช้ีวัด 
• ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
• ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DAAM 
• ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ธนาคารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามหนี้ แบ่งตามพ้ืนที่ ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล และ

ภูมิภาค ซึ่งฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล และฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค จะเป็นผู้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูล

เพ่ือติดตามลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM ) และลูกหนี้ NPL จากระบบ Back office (รายสัปดาห์) และระบบ 

EIS (รายเดือน) ในรูปแบบ Excel file พร้อมจัดทำข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานต่อ

ผู้บริหารและ/หรือนำส่งไปยังสาขา/ส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ติดตามหนี้ต่อไป ดังแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 1 : กระบวนการติดตามหนี้ในอดีต 

4.1 ปัญหาที่พบในอดีต 

1. รายงานที่ใช้ในการติดตามลูกหนี้จากระบบ IT มีความล่าช้า ไม่ทันกาล  

2. การติดตามผลการดำเนินการของพอร์ตสินเชื่อในระดับกลุ่มงาน/สายงาน และระดับฝ่าย/ภาค/

สำนัก/ศูนย์ ผ่าน Microsoft Excel ขึ้นอยู่กับทักษะ/เทคนิคในการใช้ข้อมูลของพนักงาน เกิดความซ้ำซ้อนในการ

ดำเนินงาน และไม่มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 

3. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารหน่วยงาน ไม่สามารถทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมหรือแต่ละ

หน่วยงานได้อย่างทันกาล เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน    

 

 

 
4.2 ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 

1. ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามหนี้เป็นรายสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดตามหนี้และอาจเกิด

ข้อผิดพลาดจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากธนาคารใช้ระบบการคำนวณหนี้ค้างชำระแบบนับจำนวนวันค้าง

ชำระหรือ Days Past Due (DPD) จำนวนวันค้างชำระจะมีการเคลื่อนไหว ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ

ธนาคาร หากลูกหนี้มีการชำระแล้ว 
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2. ผู้ปฏิบัติงานระดับฝ่าย/ภาค/สำนักต้องจัดทำข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จึง

ใช้เวลาในการบริหารจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน มีความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเทคนิคหรือการ

ตัดสินใจในการติดตามหนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน 

3. ผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารหน่วยงานจะทราบข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผล

การดำเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นำมาใช้และระยะเวลาในการจัดทำ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อเพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล และฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ได้ตระหนักถึง

ปัญหาข้างต้นจึงเกิดความร่วมมือกันแบบบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยปรับปรุงกระบวนการ

ทำงานด้วยเครื่องมือ QC Story ดังแผนภาพ 

 

แผนภาพที่ 2 : การปรับปรุงกระบวนการการทำงานด้วยเครื่องมือ QC Story 

ประกอบกับใช้หลักการของ ECRS (E : Eliminate การตัดหรือยุบส่วนที่ไม่จำเป็นออก C: Combine การรวม

งานที่ใกล้เคียงไว้ด้วยกัน                 R: Rearrange การจัดลำดับขั้นตอนใหม่ให้เหมาะสม S: Simplify การทำ

ให้การทำงานง่ายขึ้น) และ 7 Wastes (1. Step คือ มีขั้นตอนการทำงานมากเกินความจำเป็น ใช้คนมาก 2. 

Transportation คือ การเคลื่อนที่เดินทางมากเกินไป 3. Repeating Activity คือ การทำงานซ้ำ 4. Bottle 

Neck คือ การรอคอยที่จุดกิจกรรมซึ่งเป็นคอขวด 5. Defect / Rework คือ การทำงานผิดพลาดแล้วต้องมา

แก้ไขใหม่ 6. Forms คือ การให้กรอกแบบฟอร์มมากเกินไป 7.Over Control คือ การควบคุมมากเกินไป /

อนุมัติหลายระดับเกินไป) มาวิเคราะห์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลที่ดีข้ึน ดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกันภายในสายงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน รากเหง้าของ

ปัญหา และค้นหาสาเหตุหลักด้วยหลักการทางสถิติ กำหนดเป้าหมาย แผนงานและผู้รับผิดชอบ ค้นหา
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แนวทางการปรับปรุง วิเคราะห์กระบวนงาน (Flow Analysis) โดยตัดขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าระบบ 

Back Office (E : Eliminate)  และลดการทำงานเกินความจำเป็นโดยฝ่ายงานบริหารหนี้กทม.และ

ปริมณฑลและฝายบริหารหนี้ภูมิภาคไม่ต้องนำส่งข้อมูลให้สาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Step)  

2. ออกแบบรูปแบบรายงานพร้อมทั้งการใช้ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีทางสถิติตามมาตรฐานนิยมในการสร้าง

แบบสมการถดถอยโลจิสติก (Logistics Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัว

แปรอิสระจากพฤติกรรมการชำระหนี้ของลูกหนี้ในการกำหนดลำดับในการติดตามหนี้ รวมทั้งการ

กำหนด Leading indicator พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า เพ่ือช่วยให้เกิดการทำให้การทำงานง่าย

ขึ้น (S: Simplify) โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังแผนภาพ 

 

 

แผนภาพที่ 3 : กระบวนการติดตามหนี้ในอดีตเปรียบเทียบกับกระบวนการที่ปรับปรุงใหม่ 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงพัฒนา Dashboard ผ่านโปรแกรม PowerBI เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน

การบริหารจัดการลูกหนี้ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM ) และลูกหนี้ NPL เป็นรายวัน และเป็นรูปแบบ/

มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้งานใน

ด้านคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศในการรายงานผลการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ 

และทันต่อการนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รายละเอียด ดังแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 4 : ตัวอย่างการเข้าใช้งาน Dashboard ผ่าน Web Site ของธนาคาร 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 : ตัวอย่างการเข้าใช้งาน Dashboard ผ่าน Web Site ของธนาคาร 
 

 
แผนภาพที่ 6 : ตัวอย่าง  Dashboard   
 

 
แผนภาพที่ 7 : ตัวอย่างการเข้าใช้งาน Dashboard  
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แผนภาพที่ 8 : ตัวอย่างการเข้าใช้งาน Dashboard 
 

 
แผนภาพที่ 9 : ตัวอย่างการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง E-mail  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลงานและประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ Dashboard มาใช้งานในการติดตามหนี้ ดังนี้ 
วิธีปฏิบัต ิ ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ ลูกค้าของ

กระบวนการ 
ความคาดหวัง 

ความถี่ของข้อมูล
สำหรับใช้ในการ
ติดตามลูกหนี้ 

รายสัปดาห์/รายเดือน รายวัน คณะกรรมการกำกับ
ความเสีย่ง/,ผูบ้ริหาร
ระดับสูง/กลาง/ต้น,
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

- ข้ อมู ล ผ ลที่ มี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
ครบถ้วน และทัน
กาล  

 
ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
เป็นผู้จัดทำข้อมูลเอง 

- จัดทำในรูปแบบ 
Excel ตามทักษะ/
ประสบการณ์อาจเกิด 
Human Error  
- ระยะเวลาการจัดทำ
ข้อมูล3.5 ชั่วโมง 

- มีรูปแบบการรายงานมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
- ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
- ร ะ บ บ ใช้ ง าน ง่ า ย  (Easy to 
use/User friendly) เนื่ องจากมี
การบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน IT หน่วยงานบริหารหนี้
และทีมพัฒนา ซึ่งวัดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
งาน มีค่าคะแนนโดยเฉลี่ย 4.25 
(คะแนนเต็ม 5) 
- ระยะเวลาการจัดทำข้อมูล 5 
นาท ี
- ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน 
- มี การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ งลึ ก
เพ่ื อ ให้ ท ราบ ถึ งล ำดั บ ใน การ
ติดตามหนี้และประมาณการลูกหนี้
ที่คาดว่าจะเลื่อนชั้นหนี้ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กำกับความเสี่ยง 
 
 
ผู้บริหารระดับสูง/
กลาง/ต้น,พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน 

- ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร พ อ ร์ ต
สินเชื่อที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
- ข้อมูลผลที่มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
- Dashboard ที่
สะดวกต่อการใช้
งาน 
- Dashboard ที่
สนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการดำเนินการ %NPL เท่ากับ 
4.09% 

- %NPL เท่ากับ 3.94% 
- ป้ อ งกั น ก าร เลื่ อ น ชั้ น ห นี้ ได้  
119,725 ล้านบาท 
- แก้ ไข NPL ได้จำนวน 24,643 
ล้านบาท   

คณะกรรมการกำกับ
ความเสี่ยง/,ผู้บริหาร
ระดับสูง/กลาง/ต้น,
พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

ผ ล ก า ร
ดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
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7. ปัจจัยความสำเร็จและความยั่งยืน 

• ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับฝ่าย/ภาค/สำนัก/ศูนย์ ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสารสนเทศของธนาคาร  

• การได้รับความสนับสนุนจากผู้ใช้งานในการร่วมกำหนดความต้องการ (Requirement) ให้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• การวางแผนงาน การจัดการทรัพยากร บุคลากร การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนกระทั่งโครงการสำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งมีการนำปัญหาที่พบนำมาจัดเก็บ

เป็นองค์ความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการปัญหาในอนาคต 

• การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือบริหาร

การเลื่ อนชั้นหนี้  (Data Analytics for Aging Management (DAAM)) ของธนาคาร  เพ่ื อให้

เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

• คุณภาพของข้อมูลที่นำมาใช้มีความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความ

เที่ยง (Consistency) และความตรงตามกาล (Timeliness)  

• ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. การร่วมกำหนดความต้องการ (Requirement) ให้
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างมาก มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
บ่อยครั้ง  

1. จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้งานกับ
ผู้พัฒนาเครื่องมือ เพ่ือกำหนดความต้องการ 
(Requirement) พร้อมทั้งสรุปยืนยันความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

 

2. ข้อจำกัดของระบบที่ไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือจาก
เครือข่ายภายนอกธนาคาร  

2. และ 3. ทีมพัฒนาเครื่องมือวางแผนงาน จัดลำดับ
ความสำคัญ และดำเนินการในส่วนอื่นที่สามารถ
ดำเนินการได้ก่อน เพ่ือให้สามารถพัฒนาเครื่องมือให้
เสร็จทันกับโครงการใหม่ของธนาคาร 

3. ความเร่งด่วนในการพัฒนาเครื่องมือให้เสร็จก่อน
กำหนด (Action plan) เพ่ือให้สามารถข้ึนระบบให้
ทันกับโครงการใหม่ของธนาคาร 
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9. ความท้ายทายต่อไป 

1. พัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับ “การวิเคราะห์เชิงคิดเองได้ (Cognitive Analytics)” เพ่ือบอกได้ว่า
การกระทำดีที่สุดคืออะไร (What is the best action?) 

2. การพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Policy) ให้บุคลากรมีการเรียนรู้ พร้อมใช้งาน
เทคโนโลยีใหมท่ี่จะเกิดข้ึน 

--------------------------- 

4. ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการพัฒนา
เครื่องมือ 

4. จัดให้มีการอบรมการพัฒนาเครื่องให้แก่พนักงาน 

5. ผู้ใช้งานยังขาดความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือ
ใหม่ 

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้ใช้งานในการแนะนำ
วิธีการใช้งานเครื่องมือ พร้อมจัดทำคู่มือให้แก่ผู้ใช้งาน 


