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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้ งนี้ 1)เพื่อ
ลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญ ชี 2)เพื่ อ ให้ ผู ้ม าใช้
บริ การในธนาคารเกิ ด ความพึ ง พอใจ 3)เพื่ อ ให้
พนัก งานสามารถให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ได้เ พิ่ ม มากขึ้ น
โดยปั ญหาคือเกิดจากกระบวนการในการเปิ ดบัญชี
มีข้ นั ตอนจานวนมาก และผูใ้ ช้บริ การกับธนาคาร
ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถอ่านหรื อเขียนหนังสื อ
ได้ ทาให้การเปิ ดบัญชีตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
แนวทางการแก้ไข คือ นาหลักการไคเซ็น
มาประยุกต์ใช้ดว้ ยวิธี ECRS โดยนาบัตรประชาชน
ของลู ก ค้า มาถ่ า ยแนบกับ เอกสารข้อ มู ล ประวัติ
ส่ วนตัว และคาขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก โดยให้ลูกค้า
กรอกข้อ มู ล เท่ า ที่ จาเป็ น พนักงานจะเป็ นผูก้ รอก
ข้อมูลที่เหลือ ทาให้การเปิ ดบัญชีใช้ระยะเวลาลดลง
Abstract
The objective of this study focuses on the
following aspects 1) Decrease the amount of time
required to open a new account 2) Enhance
customers satisfaction 3) Increase the total number
of customer that bank clerks can serve at a particular
time. The problem occurred because majority of
customer cannot read or write which significantly
increased the time required.
The solution implemented Kaizen
principle in combination with ECRS technique. By
attaching customer’s citizen Id , personal

information , and account opening request together
, the customer is required to fill only the necessary
portion of the document. The other rest of the
document will be filled by a bank clerk. In
conclusion , ECRS simplified the processes
involved in account opening and shorten the overall
time.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญชี
2. เพื่อให้ผูม้ าใช้บริ การในธนาคารเกิ ดความ
พึงพอใจ
3. เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริ การลูกค้าได้
เพิ่มมากขึ้น
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษากระบวนการในการ
เปิ ดบัญชี สาหรับลูกค้ารายใหม่ และออกแบบแนว
ทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเปิ ดบัญชี
ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ พนักงานแผนก
ธุรการ
ขอบเขตด้ านพื้นที่ เป็ นการศึกษาเฉพาะแผนก
เงิ น ฝาก ของธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสมุทรสาคร
ขอบเขตด้ า นเวลา ระยะเวลาในการจัด ท า
โครงการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2559ถึงวันที่
2 กันยายน 2559

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. พนั ก งานผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ดบั ญ ชี
สามารถเปิ ดบัญ ชี ไ ด้ร วดเร็ ว ขึ้ น ให้บ ริ ก ารลู ก ค้า
ได้มากขึ้น
2. กระบวนการเปิ ดบัญชี มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น
3. ผูม้ าใช้บริ การในธนาคารเกิดความพึงพอใจ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิบตั ิงานมา
ระยะหนึ่ งในแผนกธุรการ ซึ่ งเป็ นผูก้ รอกข้อมูลให้
ลูกค้าในการเปิ ดบัญชี
2. รวบรวมข้อ มู ล การเปิ ดบัญ ชี การกรอก
ข้อมูลให้ลูกค้าเกี่ยวกับปั ญหาในการเปิ ดบัญชี
3. หาวิธีแก้ไขปั ญหาปรึ กษาและรับคาแนะนา
ในการเขี ย นโครงงานจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและ
พนักงานที่ปรึ กษา
4. ด าเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาด าเนิ น งานจัด ท า
เอกสารตามรู ป แบบของโครงงานเพื่ อ จั ด ท าเป็ น
รู ปแบบโครงงาน
5. สรุ ปผลโครงงานติ ด ตามผลงานและ
ข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ
หลังจากการนาเอาหลักไคเซ็นมาประยุกต์ใช้
ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญชี ลูกค้า
รายใหม่โดยเร็ วขึ้นกว่าเดิมประมาณ 8 นาที และทา
ให้ก ารเปิ ดบัญชี เงิ นฝากมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น มี
ความรวดเร็ วในการดาเนิ นงาน ทาให้ผมู ้ าใช้บริ การ
เกิ ด ความสะดวกสบายเพราะมี พ นั ก งานคอย
ให้บริ การกรอกข้อมูล ทาให้ผมู ้ าใช้บริ การเกิดความ
พึงพอใจเพราะลดระยะเวลาการรอคอย

สรุปผลโครงงาน
หลัง จากที่ ไ ด้ด าเนิ น การโดยน าหลักการไค
เซ็นมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา สามารถสรุ ปผล
โครงการได้ดงั นี้
1. ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นมี ค วามรวดเร็ วในการ
ดาเนินงาน
2. สามารถลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญ ชี ไ ด้
รวดเร็ ว มากขึ้ น ประมาณ 5 นาที จ ากเดิ ม การเปิ ด
บัญชีเงินฝากใช้เวลาประมาณ 10 นาที
3.ทาให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความสะดวกสบาย
เพราะมีพนักงานคอยให้บริ การกรอกข้อมูล
4. ท าให้ ผู ้ม าใช้ บ ริ การเกิ ด ความพึ ง พอใจ
เพราะลดระยะเวลาการรอคอย
ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ผูม้ าใช้บริ การการเปิ ดบัญชีเงินฝากบางรายไม่
ไว้ว างใจที่ จ ะให้ พ นั ก งานกรอกข้ อ มู ล ประวัติ
ส่ ว นตัว แทน เพราะกลัว เกิ ด ความผิ ด พลาดทาง
ข้อมูลของเอกสารและจะต้องเสี ยเวลาในการแก้ไข
ข้อมูลของเอกสารให้ถูกต้องในภายหลัง
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้อู ื่น
เพื่ อ สร้ างความไว้วางใจในการกรอกข้อ มู ล
จากลูกค้า ดังนั้น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ต้องอ่านทบทวนให้กับลูกค้าฟั งอีกครั้งโดยเฉพาะ
ชื่ อ ที่ อ ยู่ วัน เดื อ น ปี เกิ ด รหั ส บั ต รประจ าตั ว
ประชาชน ตลอดจนรายละเอียดสาคัญต่าง ๆ และชี้
จุดหรื อบรรทัดที่แสดงรายละเอียด การกรอกข้อมูล
เพื่อสร้างการยอมรับและป้ องกันความผิดพลาดใน
การกรอกข้อมูล

สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. นักศึ กษาได้มีประสบการณ์จากการทางาน
ก่อนเข้าสู่การทางานจริ ง
2. นักศึกษาได้เรี ยนรู ้อยูใ่ นสังคมการทางาน มี
ความอดทน มี ค วามรู ้ วิ ธี ก ารท างาน ก่ อ นการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง
3. นั ก ศึ ก ษาได้ รู้ ถึ ง ขั้ นตอนกระบวนการ
ท างานของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสมุทรสาคร
4. นักศึ ก ษาได้รับ ความรู ้ ใ หม่ๆจากบุ คลากร
ในธนาคา เพื่อนาไปพัฒนาและแก้ไขการทางานใน
อนาคต
5. ได้เ ห็ น ถึ ง ภาพบรรยากาศและการท างาน
วัฒนธรรมองค์การ และฝึ กทักษะการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาไม่รู้ลกั ษณะการดาเนินงานภายใน
ทาให้เกิดความไม่เข้าใจงานบางอย่าง
2. มี อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ หลายชนิ ดที่
นักศึ กษาไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลา
ในการเรี ยนรู ้
3. นัก ศึ ก ษาไม่ รู้สังคมในการทางานมาก่ อ น
ทาให้ในตอนแรกต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับ
พนักงานที่ทางาน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรหาความรู ้ เ กี่ ย วกับ องค์ก รที่ จ ะเข้า ไป
ปฏิ บตั ิงานก่อนที่ จะเข้าไปปฏิ บตั ิงานจริ ง เป็ นการ
แสดงความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อเตรี ยมพร้อม
สู่การปฏิบตั ิงาน
2. เตรี ยมความพร้อมทักษะในการใช้อุปกรณ์
และเครื่ องมือชนิดต่าง ๆ ก่อนการปฏิบตั ิงาน

กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผูจ้ ดั ทาได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงงานสห
กิ จ ศึ ก ษา ณ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสมุ ท รสาคร ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 30
พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ส่ งผลให้
ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ มีค่ามากมาย สาหรั บรายงานสหกิ จศึ กษา
ฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยดี จ ากความร่ ว มมื อ และ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. ดร.สมพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. นางสาวณัฐณิ ชา จี นสุ ขประเสริ ฐ ตาแหน่ ง
พนักงานธุรการ
และบุคคลท่านอื่น ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่
ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผู ้จั ด ท า/คณะผู ้จั ด ท าขอขอบพระคุ ณ ผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องทุกท่านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและ
เป็ นที่ ป รึ กษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จ
สมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับ
ชี วิ ต ของการท างานจริ ง ซึ่ งผู ้จัด ท า/คณะผู ้จัด ท า
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลไวนิล

การเพิ่มประสิ ทธิภาพการเปิ ดบัญชี
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร
Refinement of the processes involved during account opening of Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives SamutSakhon branch
อาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจ : ดร.สมพร ปานยินดี
โดย : นายจิรายุส ตีรเลิศพานิช
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญชี
2) เพื่อให้ผูม้ าใช้บริ การในธนาคารเกิดความพึงพอใจ 3) เพื่อให้พนักงาน
สามารถให้บริ การลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยปั ญหาคือเกิดจากกระบวนการ
ในการเปิ ดบัญชีมีข้ นั ตอนจานวนมาก และผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารส่ วนใหญ่
เป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถอ่านหรื อเขียนหนังสื อได้ ทาให้การเปิ ดบัญชีตอ้ งใช้ระยะ
เวลานาน
แนวทางการแก้ไข คือ นาหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ดว้ ยวิธี ECRS
โดยนาบัตรประชาชนของลูกค้ามาถ่ายแนบกับเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว
และคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากให้ลูกค้ากรอกข้อมูลเท่าที่จาเป็ นพนักงานจะเป็ น
ผูก้ รอกข้อมูลที่เหลือ ทาให้การเปิ ดบัญชีใช้ระยะเวลาลดลง
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) พนักงานผูร้ ับผิดชอบในการเปิ ดบัญชี สามารถเปิ ดบัญชีได้
รวดเร็วขึ้น ให้บริ การลูกค้าได้มากขึ้น
2) กระบวนการเปิ ดบัญชีมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
3) ผูม้ าใช้บริ การในธนาคารเกิดความพึงพอใจ
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บรรยากาศในการทางาน

รู ปที่ 1.1 บรรยากาศในการทางาน
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