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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบนัธนาคารออมสินไดมี้การเปล่ียนแปลง ปรับปรุงพฒันาระบบการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และ การบริการในทุกดา้นให้สมบูรณ์แบบ ธนาคารจึงไดป้รับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ให้มากข้ึน โดยระดมทรัพยากรในทุกด้าน เตรียมการปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ และ รูปแบบการให้บริการท่ีทนัสมยัและครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการให้บริการท่ี
สอดคลอ้งต่อความตอ้งการและครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกวยั ทุกอาชีพ นบัแต่บดัน้ีเป็นตน้มา  ธนาคาร
ออมสินมีจ านวนสาขาทั้งหมด 1,057 สาขา โดยธนาคารออมสินจะยึดมัน่ในการท าหนา้ท่ีธนาคารท่ี
สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กบัคนไทย โดยให้บริการดา้นสถาบนัการเงิน การฝาก การถอน ให้
ค  าปรึกษาดา้นสินเช่ือ เงินกูต่้างๆ การกูย้ืมต่างๆ อตัราดอกเบ้ียเป็นตน้ และเป็นอีกหน่ึงแรงผลกัดนั
ให้ธนาคารออมสินพร้อมก้าวเดินหน้าอย่างมีวฒันาการและวตักรรมในการให้บริการในด้าน
การเงินท่ีมีคุณค่าตอบโจทยด์า้นการเงินของทุกกลุ่มลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ น ามาซ่ึงพึงพอใจสูงสุดให้
ผูใ้ชบ้ริการ ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของประชาชนในทุกๆ ดา้น 
 จากท่ีผูจ้ดัท าได้ปฏิบติังานในแผนกเปิด ปิดบญัชี ของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู มี
หน้าท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการเปิดบญัชี การฝากเงิน การถอน และการให้บริการตอ้นรับลูกคา้ เป็น
ตน้ ด้วยจ านวนลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการธุรกรรมการเงิน เป็นจ านวนมาก แต่ ธนาคารมีพนักงาน
ค่อนขา้งนอ้ย ปรับเปล่ียนต าแหน่งงานในแต่ละวนัและส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีพึ่งไดเ้ขา้มาท างาน
ใหม่ อีกทั้งยงัมีพื้นท่ีให้ลูกคา้ใช้บริการจ ากดั ท่ีนัง่รอคิวจ านวนน้อย เม่ือลูกคา้รอนานเกิดความไม่
พอใจ ต่อพนกังานและธนาคาร ลูกคา้บางคนจึงไม่รอและเปล่ียนไปท าธุรกรรมการเงินกบัธนาคาร
อ่ืนแทนจึงท าใหธ้นาคารสูญเสียลูกคา้เป็นจ านวนไม่นอ้ย   

ผูจ้ดัท าจึงน าหลกักิจกรรม ECRS เขา้มาแก้ไขปัญหาเป็นการน าหลกัการพฒันางานให้มี
คุณภาพ กิจกรรม ECRS มุ่งปรับปรุงการท างานของคนในองค์กรดว้ยตนเอง ดว้ยการด าเนินงาน
ตามหลกัการ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ สร้างนิสัย โดยสะสาง สะดวก สะอาดเป็น
การจดัการในเร่ืองของเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ี ส่วนสุขลกัษณะและสร้างนิสัย เป็นการจดัการของเร่ือง
คน ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งโดย ECRS มีเป้าหมายช่วยสถานท่ีท างานสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภยั ลดความสูญเปล่าในการท างาน คุณภาพของงานท่ีดีข้ึน  
เป็นท่ีประทบัใจของลูกคา้ กิจกรรม ECRS ยงัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึงถูกน าไปเป็นเคร่ืองมือตวัแรกในการน ามาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร และหน่วยงานอ่ืนๆ อีกดว้ย 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของแผนกเปิดบญัชีดว้ยกิจกรรม ECRS 
1.2.2 เพื่อใหก้ารด าเนินงานในแผนกเปิดบญัชีมีประสิทธิภาพ 

 1.2.3 เพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ: ศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข โดยการใชห้ลกักิจกรรม 5 ส   
1.3.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่: ท าการศึกษาเฉพาะแผนกการเปิดบญัชีของธนาคารออมสินตลาดพลู 
1.3.3 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล: พนกังานทุกคนในแผนกเปิดบญัชี 
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ: ตั้ งแต่ 8 มกราคม 2561 – 30 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 15 

สัปดาห์ 
 
1.4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าใหพ้นกังานในแผนกเปิดบญัชีสามารถเปิดบญัชีไดร้วดเร็วมากข้ึน 
1.4.2 ท าใหพ้นกังานไดท้ างานภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขอนามยั มีความ

สะอาด ปลอดภยั     
1.4.2 ท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที2่ 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดบญัชี ธนาคารออมสิน 

ตลาดพลู   มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการปรับปรุง ECRS    

  2.1.1 องคป์ระกอบของ ECRS 
2.1.2 ประโยชนข์องการ ECRS 

  
2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกั ECRS    

ธารชุดา พนัธ์นิกุล และคณะ (2557) ไดอ้ธิบายแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการ ECRS ว่า
เกิดจากความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดว้ยการก าจดัความสูญเปล่า 7 ประการ  การผลิต
มากเกินไป (Overproduction) การรอคอย (Waiting) การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น (Transporting) การ
ท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Processing) การเก็บสินคา้ท่ีมากเกินไป (Inventory) การเคล่ือนท่ี ท่ีไม่
จ  าเป็น (Motions) และของเสีย (Defect ) โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ หลกัการ ECRS  ซ่ึงเป็นหลกัการ
ท่ีง่ายสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งการผลิตและการด าเนินงาน   

 
2.1.1 องค์ประกอบของ  ECRS    
ประกอบดว้ยหลกัการทั้งหมด 4 หลกั ดงัน้ี 

 •  ขจดัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น (Eliminate) 
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบ เป็นขั้นตอนท่ีสามารถก าจดัออกไปได ้โดย

ใหท้ าการศึกษา รูปแบบของการประกอบแต่ละรุ่นมาก่อน และท าการตรวจสอบไปพร้อม ๆ กบัการ
ประกอบช้ินส่วนอ่ืน ๆ ได ้

 
•  หาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพื่อ

ประหยดัเวลาหรือแรงงานในการท างาน ตวัอย่างเช่น ขั้นตอนการตรวจสอบความแน่นในการ
ประกอบเบาะหน้า การตรวจสอบความแน่นของการประกอบเหล็ก ข้างเข้ากับเบาะหน้า และ
ขั้นตอน การตรวจสอบความแน่นของการประกอบบงัโคลนหนา้เขา้กบัเหล็ก สามารถท าพร้อมกนั
ไดโ้ดยท าการตรวจสอบหลงัจากประกอบบงัโคลนหนา้เขา้กบัเหล็กเพียงคร้ังเดียว 
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 • จดัเรียงใหม่ (Rearrange) คือการ จดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม ตวัอยา่งเช่น ขั้นตอน การ
สวมกร่ิงเขา้มือจบัรถจกัรยาน ซ่ึงปกติเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงานคนท่ี 2 ให้สลบัไป ให้
พนักงานคนท่ี 1 เป็นคนรับผิดชอบต่อจากขั้นตอนประกอบไฟทา้ยใส่บงัโคลนหลงั และขั้นตอน 
สวมคนัเบรกมือเขา้มือจบัทั้ง 2 ขา้ง และตรวจสอบต าแหน่งเบรคทั้ง 2 ขา้งให้เท่ากนั ซ่ึงปกติเป็น
หน้าท่ีรับผิดชอบของพนักงานคนท่ี 2 ให้สลับไปให้พนักงานคนท่ี 1 เป็นคนรับผิดชอบต่อจาก
ขั้นตอน การสวมกร่ิงเขา้มือจบั เพื่อท าใหพ้นกังานทั้งสองท างานไปพร้อมๆกนั และช่วยลดเวลาการ
รอคอยท่ีสูญเปล่าลง 

 
 •  การท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) คือการปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้

ท างานไดง่้ายข้ึน สะดวกยิ่งข้ึน ตวัอยา่งเช่น ให้พนกังานคนท่ี 2 รับผดิชอบในการข้ึนลอ้รถเพียงคน
เดียวเพื่อช่วยลดการเคล่ือนยา้ยวสัดุและแนะน าให้ทาง ปกติจะข้ึนทั้ง 2 คน แต่คร้ังน้ีจะให้ข้ึนเพียง
คนเดียวเพื่ออีก 1 คน จะไดป้ฏิบติังานอ่ืนๆเพื่อประหยดัแรงงาน และ เวลาในการท างาน 

 
2.1.2 ประโยชน์ของการท า ECRS    
การท า ECRS เป็นการสนับสนุนให้ เราคิดนอกกรอบและปรับปรุงงานงานให้ มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น อาจจะคิดวา่เป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นในการใชง้าน แต่ไม่
แน่เสมอไปนัก เพราะเอกสารและอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่จ  าเป็น และเป็นส่ิงท่ีมีการจดัท าท่ี
ยุง่ยากซ ้ าซ้อนก็เป็นได ้ซ่ึงหากเราไม่ไดเ้คยมีการให้ความส าคญักบัเอกสารหรืออุปกรณ์เหล่านั้นเลย 
แต่เดิมเคยมีการใชง้านกนัมาอยา่งไรก็ยงัคงใชง้านต่อกนัมาเร่ือยๆ โดยไม่คิดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง
ส่ิงเหล่านั้น ผลเสียของเอกสารหากมีมากเกินไป จะท าให้วุน่วายในการเก็บรักษา ส้ินเปลืองพื้นท่ีใน
การเก็บเอกสาร และส้ินเปลืองเวลาในการพิจารณาเอกสารและจดัท าเอกสารเหล่านั้น นอกจากน้ียงั
เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรคือกระดาษโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย  (ประเสริฐ อัครประถม
พงศ,์2547) 

 คณะท่ี สุทธิ สินทอง (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของ ECRS  ว่าเป็นการปฏิบติัการต่าง ๆ 
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานของกระบวนการให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ และเป็นการก าหนดวตัถุประสงค์
และกระบวนการท่ีจ าเป็น โดยประโยชน์มีดงัน้ี  

1.ไดก้ระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ท  าใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนั 
4.ง่ายต่อการควบคุม 
5. กระบวนการตอบสนองต่อขอ้ก าหนด 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
ธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู 
ท่ีตั้ง      8534 ถนนเทิดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 
โทรศพัท ์ 0 2465 1017    โทรสาร   0 2466 4177   เวบ็ไซต ์  email  gsb.or.th 
 

 
 
 

รูปที ่3.1 แผนทีธ่นาคาร 
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รูปที่  3.2 ธนาคารออมสิน 
 

ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 
      ในปี พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัคลงัออมสินข้ึน และ
ประกาศใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน โดยให้เรียกวา่ "คลงัออมสิน" ข้ึนตรงต่อกระทรวงพระคลงัมหา
สมบติั ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั มีพระราชด าริจะขยายกิจการคลงัออม
สินให้กวา้งขวางข้ึน จึงโอนกิจการคลังออมสิน จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไปสังกัด
กรมไปรษณียโ์ทรเลข (ปัจจุบนัเป็น ส านกังาน กสทช. แต่ก่อนจะแปรสภาพ ส่วนหน่ึงแยกไปจดัตั้ง
เป็น บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั) กระทรวงพาณิชยแ์ละคมนาคม (ปัจจุบนัคือกระทรวงพาณิชย ์และกระทรวงคมนาคม) 
มีสถานะเป็นแผนกคลงัออมสินในกองบญัชี เม่ือปี พ.ศ. 2472 เป็นผลให้ราษฎรสามารถฝากและ
ถอนเงิน ณ ท่ีท าการไปรษณียไ์ด ้เช่นเดียวกบับริการออมสิน ของกรมไปรษณียป์ระเทศญ่ีปุ่น และ
กรมไปรษณียป์ระเทศเยอรมนี 
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พนัธกจิของธนาคารออมสิน 
     การเป็นธนาคารเพื่อการออม 
 ธนาคารตระหนกัดีถึงภารกิจดา้นการส่งเสริมและระดมเงินออม ดงันั้นธนาคารจึงมีบริการดา้นการ
ให้บริการรับฝากเงินทัว่ไปซ่ึง ไดแ้ก่ เงินฝากเผือ่เรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจ า 3 เดือน 
เงินฝากประจ า 6 เดือน เงินฝากประจ า 12 เดือน เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ซ่ึงเป็นเงิน
ฝากท่ีต่อเน่ืองตามระยะเวลา และวงเงินท่ีก าหนดมีผลคุม้ครองผูฝ้าก และเงินฝากสลากออมสิน
พิเศษ นอกจากน้ีไดส้นบัสนุนการออมดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เช่น การจดังานวนัออมแห่งชาติค่านิยมของ
องคก์าร  

Open Mind  เปิดใจ 

• เปิดใจรับแนวความคิดท่ีแตกต่าง 
Operation  สร้างก าไร 

• มีจิตส านึกและความรู้สึกร่วมของการเป็นเจา้ของ 
Opportunity  หาโอกาส 

• พฒันาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับโอกาสใหม่ๆในอนาคต 
3.2 ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

   ผลติภัณฑ์เงินฝาก 
  เงินฝากเพื่อเรียก, เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ, เงินฝากประจ า    
    

ผลติภัณฑ์สินเช่ือ 
สินเช่ือเคหะ, สินเช่ือออมสินบา้นแลกเงิน, สินเช่ือไทรทองอเนกประสงค์, สินเช่ือเพื่อการศึกษา 
สินเช่ือสวสัดิการ, สินเช่ือชีวิตสุขสันต์, สินเช่ือ OD Happy life, สินเช่ือเคหะเพิ่มยอดสินเช่ือเคหะ
ส าหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ, สินเช่ือเคหะไทรทองส าหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย,์ สินเช่ือเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบัติ, สินเช่ือและผลิตภัณฑ์ผูสู้งอายุ, สินเช่ือโครงการธนาคารประชาชน สินเช่ือ
โครงการบา้นประชารัฐ, สินเช่ือประชารัฐเพื่อผูสู้งวยั สินเช่ือประชาชนสุขใจ, สินเช่ือรายไดป้ระจ า
สุขใจ สินเช่ือออมสุขใจ, สินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน, สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท , ส าหรับ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง, สินเช่ือเพื่อพฒันาองคก์รชุมชนรายบุคคลสินเช่ือ 
    

ผลติภัณฑ์สินเช่ือธุรกจิ 
สินเช่ือ GSB SMEs Start Up , สินเช่ือส่งเสริมศกัยภาพธุรกิจไทย , สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจ
สินเช่ือ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร,สินเช่ือ SMEs O/D Top-up ,สินเช่ือ SMEs เพื่อซ้ือทรัพยสิ์นรอการ
ขายของธนาคารออมสิน (NPA), สินเช่ือแฟคตอร่ิง, บริการหนังสือค ้าประกนั,บริการหนังสือค ้ า
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ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ , สินเช่ือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ท่ีประสบภยัพิบติัหน่วยงาน
ภาครัฐ ,สินเช่ือเพื่อพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, สินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์, ลูกคา้รายย่อย
และนโยบายรัฐ  , สินเช่ือธุรกิจห้องแถวสินเช่ือ Street Food ,สินเช่ือผู ้ประกอบการรายใหม่ 
(ธุรกิจแฟรนไชส์) 
    

สินเช่ือบัตรเงินสด  
บตัร Prima Card ,บตัร People Card 
    

บัตรเครดิต 
บตัรเครดิตธนาคารออมสินพรีเม่ียม ,บตัรเครดิตธนาคารออมสินพรีเชียส ,บตัรเครดิตธนาคารออม 
 

สินเพรสทจี 
   บตัรเดบิตบตัร/เอทีเอม็ 
บตัรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท ์,บตัรGSB GEN CARD , บตัรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม 
บตัรออมสิน วซ่ีา เดบิต สมาร์ทแคร์ , บตัรออมสิน วซ่ีา เดบิต สมาร์ทไลฟ์ , บตัรออมสิน เดบิต 
ไทยไฟท ์, บตัรออมสิน วซ่ีา เดบิต , บตัรออมสิน เอทีเอม็ , บตัรออมสิน เอทีเอม็ พอเพียง 
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รูปที ่3.3 รูปแบบโครงสร้างองค์กร 
 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษาปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานเปิด-ปิดบญัชี ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดงัต่อไปน้ี 

- จดัเรียงเอกสาร และน าเอกสารเขา้ชุด จดัเก็บเอกสาร 
- ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาเปิดบญัชี 

 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณบุษรา แท่นทอง ต าแหน่ง พนกังาน เบอร์โทร 081-348-9850 
 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่วนัท่ี 

8 มกราคม 6125  ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 6125  เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ 
 
 

นางสาวกนกรัตน์ อคัราวานิช

ผูจ้ดัการสาขาตลาดพลู 

แผนกเงินฝาก 

นางสาว วชิรา อสันุเมธ 

พนกังานธุรกิจ 

ลูกจา้งปฏิบติังาน 

ลูกจา้งปฏิบติัการ 

พนกังานบริการ 

ลูกจา้งปฏิบติังาน 

ลูกจา้งปฏิบติัการ 



10 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1.  ศึกษากระบวนการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละวนั และคน้หาปัญหาท่ีจะน ามา

เป็นหวัขอ้ในการจดัท าโครงการ 
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล และออกแบบแนวทางแกไ้ข 
3. ปรึกษาและรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ี

ปรึกษา 
4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหา จดัท าเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 
5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 

 
ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- ตายางตวัป้ัม, ท่ีถ่ายเอกสาร, ท่ีหนีบกระดาษ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2561 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 
1.  ศึกษากระบวนการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายในแต่ละวนั และค้นหา
ปัญหาท่ีจะน ามาเป็นหัวข้อในการ
จดัท าโครงการ 

    

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล และออกแบบ
แนวทางแกไ้ข 

    

3. ปรึกษาและรับค าแนะน าในการ
เขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และพนกังานท่ีปรึกษา 

    

4. ด าเนินการแก้ไขปัญหา จัดท า
เอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 

    

5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงาน
และข้อ เสนอแนะของรูป แบบ
โครงงาน 

    



 
 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบญัชี ธนาคารออมสิน สาขาตลาด
พลู   ซ่ึงปัญหาคือเอกสารมีจ านวนมากปะปนกนัอยูแ่ละยงัไม่ไดแ้ยกหมวดหมู่ ท  าใหใ้ชเ้วลานานในการ
จดัเก็บเอกสาร รวมทั้งมีกล่องใส่เอกสารท่ียงัไม่ได้แยกตามประเภทและอุปกรณ์ส านักงานบางอย่าง
เส่ือมประสิทธิภาพ ผูจ้ดัท าจึงไดน้ าหลกัการ ECRS เขา้มาประยุกตใ์นการแกปั้ญหา การตดัขั้นตอนท่ีไม่
จ  าเป็น การปรับปรุงวิธีการท างานใหม่ๆ  เช่น การจดัเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเขียนท่ีปกเอกสาร
เพื่อใหส้ะดวกต่อการหาโดยมีผลการปฏิบติังานตามโครงงาน ดงัน้ี 
 
4.1 ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 
 ปัญหาที ่1 : ในการขอเปิดบญัชีมีเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเปิดบญัชี  ท่ีผา่นมาลูกคา้เตรียม
เอกสารมาไม่ครบ ไม่สามารถเปิดบญัชีใหไ้ด ้ตอ้งเสียเวลากลบัไปเตรียมเอกสารมาใหม่ นอกจากน้ีขณะ
ท าการเปิดบญัชี พนกังานตอ้งขอบตัรประชาชนลูกคา้ทุกคร้ัง ลูกคา้ไม่ไดถื้อเตรียมไว ้ตอ้งเสียเวลาใน
การคน้หาบตัรประชาชน ท าใหใ้ชเ้วลาในการเปิดบญัชีนาน เป็นการเสียเวลาต่อลูกคา้ท่านอ่ืน   

 
เทคนิคทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา:  หลกัการท าใหง่้าย (Simplify) 
 
แนวทางแก้ไข:  เขียนป้ายแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารท่ีตอ้งใช้ในการเปิดบญัชี ให้ลูกคา้

ทราบล่วงหนา้  เพื่อใหลู้กคา้เตรียมเอกสารระหวา่งรอคิว เม่ือลูกคา้ถึงคิวสามารถยื่นเอกสารใหพ้นกังาน
ไดท้นัที พนกังานไม่เสียเวลาในการเรียกรับเอกสาร ท าใหส้ามารถเปิดบญัชีใหลู้กคา้ไดเ้ร็วมากข้ึน    
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ภาพที ่4.1 เอกสารทีใ่ช้เปิดบัญชีใหม่ 

 
ปัญหาที ่2 : ในการเปิดบญัชี จ  าเป็นตอ้งใชเ้อกสารแบบฟอร์ม อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เช่น ตรายาง 

ปากกา และอุปกรณ์ส านกังานอีกหลายชนิด อุปกรณ์อยูก่ระจดักระจาย เวลาใชง้านพนกังานตอ้งมีการ
เคล่ือนไหวร่างกาย ท าใหเ้กิดความสูญเปล่าในการท างาน    

 
เทคนิคทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา:  หลกัการรวม (Combine) 
  
แนวทางแกไ้ข:  จดัเอกสาร แบบฟอร์ม เคร่ืองใชส้ านกังาน และอุปกรณ์ต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการ

เปิดบญัชี เช่น สมุดบญัชี , ใบฝาก , ใบค าขอเปิดบญัชี  รวบรวมไวจุ้ดเดียวกนั  เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา
ในการคน้หา ท าใหส้ามารถเปิดบญัชีไดเ้ร็วข้ึน  
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ภาพที ่4.2 อุปกรณ์และแบบฟอร์มทีต้่องใช้ในการเปิดปิดบัญชี 
 
ปัญหาที ่3  กระบวนการในการเปิดบญัชีเดิมท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ มีดงัน้ี 

1. ขอบตัรประชาชนจากลูกคา้ท่ีมาเปิดบญัชี เพื่อน ามาถ่ายเอกสาร ใชป้ระกอบการเปิดบญัชี 
2. พนกังานกรอกขอ้มูลลูกคา้ลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อ ท าการเปิดบญัชี 
3. พนกังานท าเคร่ืองหมายกากบาทท่ีลูกคา้ตอ้งเซ็นลงในแบบฟอร์ม เช่น ใบค าขอเปิดบญัชี , 

ใบส าเนาบตัรประชาชน , ใบขอ้มูลประวติัของลูกคา้ เช่น ช่ือ , ท่ีอยู่ , เบอร์โทรศพัท์ และใบฝาก ให้
ครบทุกใบ  

 
เทคนิคทีใ่ช้ในการแก้ปัญหา:  หลกัการท าใหง่้าย (Simplify) 
 
แนวทางการแก้ไข  
1. ระหวา่งลูกคา้รอคิวพนกังานเดินไปขอบตัรประชาชนเพื่อถ่ายเอกสารรอท าการเปิดบญัชี 
2. พนกังานจดัเอกสารการเปิดบญัชีไวเ้ป็นชุดๆเขา้ดว้ยกนั พอลูกคา้มาเปิดบญัชีก็สามารถท าได้

เลยไม่ตอ้งหยบิหาแบบฟอร์ม และท าใหล้ดระยะเวลาในการเปิดบญัชี และพนกังานท างานไดเ้ร็วข้ึน 
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3. ท  าเคร่ืองหมายกากบาทท่ีลูกคา้จะต้องเซ็นลงในแบบฟอร์มให้ลูกคา้ได้ทราบว่าต้องเซ็น
ตรงไหนบา้ง เช่น เซ็นท่ีใบค าขอเปิดบญัชี , ใบส าเนาบตัรประชาชน , ใบขอ้มูลประวติัลูกคา้ ลูกคา้จะ
ไดท้ราบและเพื่อพนกังานจะไดท้  าขอ้มูลการเปิดบญัชีไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 
  

    
 

ภาพที ่4.3 พนักงานด าเนินการเปิดบัญชีให้ลูกค้า 
 
 หลังจากด าเนินการข้างต้นแล้ว พบว่าจากเดิมลูกค้าแต่ละคนจะใช้เวลาในการเปิดบัญชี

ประมาณ 20 นาที หลงัจากท่ีมีการปรับเปล่ียนขั้นตอน พบวา่ ใช้เวลาลดน้อยลงเหลือประมาณ 15นาที 
จากการสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการเปิดบญัชีท่ี
สะดวก รวดเร็ว 

 
  



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 หลงัจากทีไ่ด้มีการด าเนินงาน   

โดยน ำหลกักำร ECRS มำประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหำนั้น สำมำรถบรรลุตำมวตัถุประสงคท่ี์ได้
ตั้งไว ้โดยผูจ้ดัท ำเปรียบเทียบจำกกำรปฏิบติังำนของพนกังำน ในแผนกเปิด บญัชี  ซ่ึงสรุปผลโครงกำร
ไดด้งัน้ี 
 1.  กำรด ำเนินงำนในแผนกเปิดบญัชีมีประสิทธิภำพ ใหเ้ป็นไปตำมระบบระเบียบของธนำคำร 
และ สำมำรถปรับเปล่ียนกำรท ำงำนของพนกังำนใหมี้ประสิทธิภำพและเป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคำ้ท่ีมำใช้
บริกำร 
 2. ลูกคำ้เกิดควำมพึงพอใจ  โดยหลงัจำกปรับปรุงแกไ้ขกระบวนกำรเปิดบญัชีแลว้ รวบรัดกำร
ท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบ และปรับปรุงวธีิกำรท ำงำนของพนกังำน มีกำรวำงแผนงำนใหพ้อดี กำร
จดัเวลำ กำรจดัเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมส ำหรับกำรท ำงำน ก็ท  ำใหเ้สร็จตำมเวลำท่ีลูกคำ้พึงพอใจและ
ลูกคำ้ก็อยำกกลบัมำใชบ้ริกำรคร้ังต่อไป 
 
 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 1. ในกำรเปล่ียนแปลงกระบวนกำรท ำงำน ยอ่มกระทบต่อพฤติกรรมกำรท ำงำนเดิมของ
พนกังำน ซ่ึงอำจไดรั้บกำรต่อตำ้นได ้ดงันั้นอำจเร่ิมกำรเปล่ียนแปลงวธีิกำรทีละขั้น เพื่อไม่ใหก้ระทบกบั
ควำมรู้สึกของพนกังำนเดิมในกำรเปิดบญัชี   
 2. บำงช่วงเวลำมีลูกคำ้จ ำนวนมำกเกิดกำรแซงคิวกนั  
          
 5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
 1.  ส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนเดิมเพื่อใหเ้ห็นวำ่กำรเปล่ียนแปลงน้ีมีผลดีอยำ่งไรกบักำร
ท ำงำน ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังำนยอมรับกำรเปล่ียนแปลง มำกกวำ่กำรบงัคบัใหพ้นกังำนปฏิบติั 
 2.  แจง้ใหพ้นกังำนรักษำควำมปลอดภยั ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกดบตัรคิวใหก้บัลูกคำ้  
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ไดป้ระสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนเพื่อ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนจริง โดยไดเ้รียนรู้ 
ระบบงำนต่ำงๆไดพ้ฒันำตนเองในดำ้นต่ำงๆมำกข้ึน เช่น กำรตรงต่อเวลำ กำรมีสมำธิในกำรท ำงำน 
 2.  ฝึกทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกควำมอดทน ท ำใหส้ำมำรถปรับตวัให้เขำ้กบัเพื่อ
ร่วมงำนได ้
 3.  ท  ำใหเ้รำมีวินยัในกำรท ำงำน และตรงต่อเวลำ  
 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. กำรปฏิบติังำนมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ของส ำนกังำนท่ีตอ้งใชเ้วลำ ในกำรเรียนรู้  
 2. กำรปรับตวัในกำรอยูร่่วมกนั และปฏิบติังำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
 5.2.3 ข้อเสนอแนะ   
 1. ศึกษำควำมรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีเขำ้ไปปฏิบติังำนก่อนเขำ้สู่กำรปฏิบติังำนจริง เพื่อให้เรำมี
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีประสบกำรณ์ 
 2. ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพื่อใหล้ดควำมผดิพลำดของกำรท ำงำน 
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บทคดัย่อ    

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพื่อให้
การด าเนินงานในแผนกเปิดบญัชีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามระบบระเบียบของธนาคาร  2) เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการ  โดยปัญหา
เกิดจากการปฏิบติังานในการเปิดบญัชีมีขั้นตอนและ
เอกสารจ านวนมาก จึงท าให้ เสี ยเวลา ดังนั้ น จึง
ประยุกต์ใช้ด้วยวิธี ECRS ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เช่น เขียนป้ายแจง้รายละเอียดเอกสารการเปิดบญัชีให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า ขอส าเนาบัตรประชาชนของ
ลูกค้าไปถ่ายเอกสารล่วงหน้า ท าเค ร่ืองหมายใน
แบบฟอร์มเพ่ือให้ลูกค้าลงลายมือช่ืออย่างรวดเร็ว  
หลงัจากการด าเนินงานการขา้งตน้แลว้ พบวา่ลูกคา้ใช้
เวลาในการเปิดบญัชีไดเ้ร็วข้ึน ลูกคา้มีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการเปิดบญัชี  
Abstract 

The main objectives of this research are the 
following : 1. To improve efficiency of the bank’s 
opening new account department and align with the 
bank’s policy, 2. To raise the customer satisfaction 
rating for bank’s services. By solving problems 
regarding new account registration processes, such as 
complicating processes and the use of many types of 
documents to register a new account for a customer. 
With those problems, the department suffer low time. 
Efficiency and need improvement for time 
management. The researcher idea was to apply 

ECRS in the process, for example use notice board to 
let the customer what are the requirements for them 
to register a new account with, make sure they are 
ready beforehand. 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของแผนก
เปิดบญัชีดว้ยกิจกรรม ECRS 

 2. เพื่อให้การด าเนินงานในแผนกเปิดบญัชี
มีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา     ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแกไ้ข โดยการใชห้ลกักิจกรรม ECRS 

ขอบเขตด้านพืน้ที่   ศึกษาเฉพาะแผนกเปิด
บญัชีของธนาคาร 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล  ไดแ้ก่ พนกังานใน
แผนก เปิดบญัชี 

ขอบเขตด้านเวลา    ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 
2561 – 30 เมษายน 2561 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                

1. ท าให้พนกังานในแผนกเปิดบญัชีสามารถ
เปิดบญัชีไดร้วดเร็วมากข้ึน  

2. ใ ห้ พ นั ก ง า น ไ ด้ ท า ง า น ภ า ย ใ ต้
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขอนามยั มีความ
สะอาด ปลอดภยั     



3. ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการ 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ศึกษากระบวนการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใน
แต่ละวนั และค้นหาปัญหาท่ีจะน ามาเป็นหัวขอ้ในการ
จดัท าโครงการ  สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้ 
เสนอแนะรูปแบบโครงงาน 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

 หลงัจากด าเนินการขา้งตน้แลว้ พบวา่จาก
เดิมลูกคา้แต่ละคนจะใชเ้วลาในการเปิดบญัชีประมาณ 
20 นาที หลงัจากท่ีมีการปรับเปล่ียนขั้นตอน พบวา่ ใช้
เวลาลดนอ้ยลงเหลือประมาณ 15 นาที จากการ
สอบถามความพึงพอใจจากลูกคา้ พบวา่ ลูกคา้มีความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการเปิดบญัชีท่ีสะดวก รวดเร็ว 

 
สรุปผลโครงงาน 

หลังจากท่ีได้มีการด าเนินงาน   โดยน า
หลักการ ECRS มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหานั้ น 
สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีไดต้ั้งไว ้พบว่าการ
ด าเนินงานในแผนกเปิดบัญชีมีประสิทธิภาพ  โดย
สามารถลดระยะเวลาในการเปิดบัญชีจาก 20 นาที 
เหลือ 15 นาที และจากการสัมภาษณ์ลูกค้า พบว่า 
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ เน่ืองจากสามารถเปิดบญัชีได้
เร็วมากข้ึน ไม่เสียเวลาในการรอคอยนานเกินไป 

 
ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 1. ในการเปล่ียนแปลงกระบวนการท างาน 
ยอ่มกระทบต่อพฤติกรรมการท างานเดิมของพนกังาน 
ซ่ึ งอาจได้ รับการต่อต้านได้  ดังนั้ นอาจเร่ิมการ
เปล่ียนแปลงวิธีการทีละขั้น เพ่ือไม่ให้กระทบกับ
ความรู้สึกของพนกังานเดิมในการเปิดบญัชี   

 2. บางช่วงเวลามีลูกค้าจ านวนมากเกิดการ
แซงคิวกนั 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
 1.  ส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานเดิม
เพ่ือให้เห็นวา่การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลดีอยา่งไรกบัการ
ท างาน ซ่ึงจะช่วยใหพ้นกังานยอมรับการเปล่ียนแปลง 
มากกวา่การบงัคบัใหพ้นกังานปฏิบติั 
 2.  แจง้ใหพ้นกังานรักษาความปลอดภยั ช่วย
อ านวยความสะดวกในการกดบัตรคิวให้กับลูกค้า  
   
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
ประสบการณ์จากการท างานเพื่อ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยได้เรียนรู้ ระบบงานต่างๆได้
พฒันาตนเองในด้านต่างๆมากข้ึน เช่น การตรงต่อ
เวลา การมีสมาธิในการท างาน 
 
ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 1. การปฏิบติังานมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ของส านกังานท่ีตอ้งใชเ้วลา ในการเรียนรู้  
 2. การปรับตวัในการอยูร่่วมกนั และ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ศึกษาความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีเขา้ไปปฏิบติังานก่อน
เขา้สู่การปฏิบติังานจริง เพ่ือใหเ้รามีประสิทธิภาพใน
การท างานและมีประสบการณ์ และ ทบทวนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อใหล้ดความผิดพลาด
ของการท างาน 
 
 
 



กติตกิรรมประกาศ 
การท่ีผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงงาน

สหกิจศึกษา ณ ธนาคารออมสิน ตลาดพลูตั้งแต่วนัท่ี 8 
มกราคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี  30 เมษายน พ.ศ.2561 
ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บ ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับน้ี
ส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือและการสนบัสนุน
จากหลายฝ่ายดงัน้ี 
 1. ดร.สมพร    ปานยนิดี      อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2. บุษรา    แท่นทอง            พนกังานแผนกเปิดบญัชี      
 3. นพวรรณ    อวนศรี          พนกังานแผนกเปิดบญัชี 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห ้
แนะน าช่วยเห ลือในการจัดท ารายงาน  ผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลและ เป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล 
สอนงานใน ดา้นต่าง ๆ และให้ความรู้ความเขา้ใจกบั
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โครงงานสหกจิเร่ือง :การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสิน สาขาตลาดพลู  

Optimizing account opening of government savings bank taladplu branch 

อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานสหกจิ :ดร.สมพรปานยนิดี 
โดย : 

นางสาวจุฑามาศ เฉลมิลาภ     5801600007 
คณะบริหารธุรกจิ ภาควชิาการจัดการทัว่ไป 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้  1) เพื่อให้การ
ด าเนินงานในแผนกเปิดบัญชีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระบบระเบียบของธนาคาร  2) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจในการใช้บริการ  โดยปัญหาเกิดจากการปฏิบัติงานใน
การเปิดบัญชีมีขั้นตอนและเอกสารจ านวนมาก จึงท าให้
เสียเวลา ดังน้ันจึงประยุกต์ใช้ด้วยวิธี  ECRS ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เช่น เขียนป้ายแจ้งรายละเอียดเอกสารการเปิด
บัญชีให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ขอส าเนาบัตรประชาชนของ
ลูกค้าไปถ่ายเอกสารล่วงหน้า ท าเคร่ืองหมายในแบบฟอร์ม
เพือ่ให้ลูกค้าลงลายมือช่ืออย่างรวดเร็ว   
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าให้พนักงานในแผนกเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้
รวดเร็วมากขึน้ 
2. ท าให้พนักงานได้ท างานภายใต้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานทีถู่กสุขอนามัย มีความสะอาด ปลอดภัย     
3. ท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจในการใช้บริการ 
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