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บทคดัย่อ 

  การถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless Withdrawal) เป็นอีกหน่ึงบริการที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เปิดบัตร ATM บัตรสญูหาย หรือไม่ได้พกบัตรติดตัว สามารถท าธุรกรรม

ถอนเงินผ่านตู้ATMได้โดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเท่าน้ัน ในแต่ละธนาคาร มีขั้นตอนในการท า

ธุรกรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การถอนเงินไม่ใช้บัตรในแต่ละธนาคารใช้เวลาที่แตกต่างกัน และอาจ

รวมไปถึงความปลอดภัยที่แตกต่างกันด้วย ซ่ึงการใช้เวลาในการท าธุรกรรมที่นานและซับซ้อนเกินไป 

จะส่งผลให้ปริมาณผู้ใช้บริการลดน้อยลง จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการในการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร เพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงขั้นตอน หรือออกแบบระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วที่สุดต่อไป โดยน าแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)

การศึกษาการท างาน (Work Study) มาวิเคราะห์เพ่ือลดขั้นตอน วิธีด าเนินการ หรือเวลาในการ

ด าเนินการ ผลการศึกษาสามารถลดข้ันตอนและเวลาด าเนินการการถอนเงินไม่ใช้บัตรได้มากที่สดุ คือ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากเดิม มี 22 ขั้นตอน ใช้เวลา 59.87 วินาท ีหลังการปรับปรุง จะใช้ขั้นตอน

ในการด าเนินการลดลงเหลือ 16 ขั้นตอน ลดลง 6 ขั้นตอน คิดเป็น 27.27% เวลาในการด าเนินการ

ลดลงเหลือ 46.97 วินาท ีลดลง 12.9 วินาท ีคิดเป็น 21.55% 
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ABSTRACT 

  Cardless Withdrawal is a service which facilitates users who do not have ATM 

(Automated Teller Machine) card, lost or forget it. They can withdraw money via ATMs by 

smartphones. Each bank has different process of cardless withdrawal thus, cardless withdrawal 

of each bank spends different time and has different security levels. Normally, long and 

complicated transactions may reduce the number of users. From this problem, this study focuses 

on learning about process and processing time of cardless withdrawal, in order to improve process 

and to design a system which can respond users requirement as quickly as possible. By analyzing 

Flow Process Chart and Work Study to reduce process or processing time. The result of this study 

illustrates that the cardless withdrawal of Krungsri Bank can be improved  

 Most effectively. The cardless withdrawal of Krungsri Bank can reduced from 29 

processes to 12 processes (24.14%) and the processing time decreases from 41.59 seconds to 

28.30seconds (31.95%) 

 

1. บทน า 

 ปัจจุบันประชาชนแทบทุกคนมีบัญชีเงินฝากในธนาคารเป็นของตัวเอง ส าหรับใช้ในการ

ออมหรือท าธุรกรรมต่างๆ ในอดีตการเปิดบัญชีเงินฝาก มักมาพร้อมกับการเปิดสมุดบัญชีเงินฝาก

และบัตรATM หากเจ้าของบัญชีเลือกที่จะเปิดเพียงสมุดบัญชีเงินฝาก เจ้าของบัญชีจะต้องยอมรับว่า

จะสามารถถอนเงินได้กต่็อเม่ือน าสมุดบัญชีเงินฝากไปถอนที่ธนาคาร หรือบางธนาคารอาจน าสมุด

บัญชีเงินฝากไปถอนเงินผ่านเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ แต่น้อยคนที่จะพกพาสมุดบัญชี

เงินฝากติดตัวไปด้วย เมื่อจ าเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน กไ็ม่สามารถถอนเงินออกมาได้ จึงจ าเป็นต้องเปิด

บัตรATMไว้เพ่ือพกติดตัว ถึงกระน้ันการเปิดบัตร ATM มักตามมาด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น 

ค่าธรรมเนียมเปิดบัตร ค่าธรรมเนียมรายปี อีกทั้งเมื่อพบปัญหาในการใช้งาน เช่น บัตรATMสูญหาย 

ช ารุด หรือตู้ATM ยึดบัตร เจ้าของบัญชีจ าเป็นจะต้องติดต่อไปยังธนาคารเพ่ือท าการอายัติบัญชี และ

ด าเนินการออกบัตรใหม่ ท าให้ต้องเสยีค่าธรรมเนียมท าบัตรใหม่ อกีทั้งยังต้องเสียเวลาในการเดินทาง

ไปติดต่อเพ่ือขอท าธุรกรรมกับทางธนาคารและอาจต้องลงบันทึกประจ าวัน แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจเพ่ือด าเนินการออกบัตรใหม่ ซ่ึงต้องเสยีเวลาไปไม่น้อย  

 ในขณะที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของ

มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการศึกษา การท างาน การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการให้บริการ

ต่างๆ เน่ืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยอ านวยความสะดวก และตอบสนองความ



 

 

ต้องการได้อย่างทันท่วงท ีทุกวันน้ีการท าธุรกรรมทางการเงินสามารถท าได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้ นใน

ต้นทุนที่ต ่าลง ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมพ้ืนฐาน เช่น การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน รับเงิน หรือธุรกรรมที่

มีความซับซ้อนข้ึน เช่น การขอสินเช่ือการลงทุนในตราสาร โดยสามารถท าธุรกรรมผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น สาขาธนาคารพาณิชย์ ตู้เอทเีอม็หรือแม้แต่โทรศัพทม์ือถือ 

 การถอนเงินไม่ใช้บัตร (Cardless Withdrawal) เป็นอีกหน่ึงบริการที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้เปิดบัตร ATM บัตรสญูหาย หรือไม่ได้พกบัตรติดตัว สามารถท าธุรกรรม

ถอนเงินผ่านตู้ATMได้โดยใช้เพียงโทรศัพท์มือถือเท่าน้ัน ถึงกระน้ันการถอนเงินไม่ใช้บัตรไม่ได้เปิด

ให้บริการทุกธนาคาร อีกทั้งในแต่ละธนาคาร ยังมีข้ันตอนในการท าธุรกรรมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้

การถอนเงินไม่ใช้บัตรในแต่ละธนาคารใช้เวลาที่แตกต่างกัน และอาจรวมไปถึงความปลอดภัยที่

แตกต่างกันด้วย ซ่ึงการใช้เวลาในการท าธุรกรรมที่นานและซับซ้อนเกินไป จะส่งผลให้ปริมาณ

ผู้ใช้บริการลดน้อยลง  

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาข้ันตอน กระบวนการ ระยะเวลา

ด าเนินการในการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอน หรือ

ระบบในการออกแบบระบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเรว็ที่สุด

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 เพ่ือศึกษาขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการในการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละ

ธนาคาร 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการในการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละ

ธนาคาร  

 2. ธนาคารในประเทศไทยซ่ึงสามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ มี 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสนิ ธนาคารทหารไทย 

 3. ใช้ Application ของแต่ละธนาคารบนระบบปฏบัิติการ IOS และเข้าใช้งานโดยการกดรหัสผ่าน 

ไม่ใช้การแสกนใบหน้าหรือน้ิวมือ  

 

 

 



 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั  

 1. ทราบถึงความแตกต่างในการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร ทั้งด้านเวลา และ

ความปลอดภัย 

 2. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ ปรับปรุงระบบการถอนเงินไม่ใช้บัตร และรวมไปถึงระบบ

อื่นๆ ที่มีความคล้ายคลึงกนั 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.1 ทฤษฎี 

5.1.1. แผนภมูิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ขั้นตอนการไหล

ของวัตถุดิบ ช้ินส่วน พนักงาน และอุปกรณ์ ที่เคล่ือนไปในกระบวนการพร้อมกิจกรรมต่างๆ โดยใช้

สัญลักษณ์มาตรฐาน 5 สัญลักษณ์ ซ่ึงก าหนดไว้โดย ASME(American Society of Mechanical 

Engineers) ดังตารางที่  1 ในการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละ

กระบวนการท างาน แผนภมิูน้ีจะใช้บันทกึเพ่ือให้มองเหน็เค้าโครงการท างานที่ครบถ้วน ช่วยให้เข้าใจ

และมองเหน็ความส าคัญของหน่วยงานย่อยต่างๆ มีตัวอย่างดังภาพที่ 1 

5.1.2 การศึกษาการท างาน (Work Study) เป็นค าที่ใช้แทนความหมายของการศึกษาการ

เคล่ือนที่และการศึกษาเวลา มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวิธีการท างานที่ดีกว่า พัฒนามาตรฐานวิธีการ

ท างาน ก าหนดหาเวลามาตรฐาน ใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรมวิธีการท างาน และในที่สุดจะเป็น

เคร่ืองมือในการเพ่ิมผลผลิต ในการศึกษากระบวนการท างานและองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือปรับปรุง

การท างานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การศึกษาวิธ ี(Method Study) และการศึกษาเวลา (Time Study)  

  



 

 

ตารางที่ 1 สญัลักษณ์มาตรฐานที่ใช้แสดงในแผนภมิูกระบวนการไหล 

 

สญัลกัษณ ์ ชื่อเรียก ค าจ ากดัความโดยย่อ 

 การปฏบัิติงาน 

(Operation) 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีหรือฟิสกิสข์องวัตถุ 

การประกอบช้ินส่วน/ถอดส่วนประกอบออก 

การเตรียมวัตถุเพ่ืองานขั้นต่อไป 

การวางแผน การค านวณ การให้ค าสั่งหรือการรับค าสั่ง 

 การตรวจสอบ 

(Inspection) 

ตรวจสอบคุณลักษณะของวัตถุ 

ตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ 

 การเคล่ือนที่/ย้าย 

(Transportation) 

การเคล่ือนวัตถุจากจุดหน่ึงไปยังอกีจุดหน่ึง 

พนักงานก าลังเดิน 

 การรอคอย 

(Delay) 

การเกบ็วัสดุช่ัวคราวระหว่างการปฏบัิติงาน 

การคอยเพ่ือใช้งานขั้นต่อไปเร่ิมต้น 

 การจัดเกบ็ 

(Storage) 

การเกบ็วัสดุไว้ในสถานที่ถาวรซ่ึงต้องอาศัยค าสั่งในการ

เคล่ือนย้าย 

การเกบ็ช้ินส่วนที่รอเป็นเวลานาน 

  

 5.1.2.1 การศึกษาวิธี (Method Study) หมายถึง การศึกษาวิธีการท างานจากการบันทกึ

และวิเคราะห์วิธีการท างาน เพ่ือเสนอวิธีการท างานแบบใหม่อย่างมีระบบและประยุกต์ใช้เป็น

เคร่ืองมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการในการ

ท างาน ให้มีความเหมาะสมกับการปฏบัิติงานโดยในการศึกษาจะใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุง

งาน 

 5.1.2.2 การศึกษาเวลา (Time Study) คือ เทคนิคที่น ามาใช้ในการควบคุมการจัดการใน

การพัฒนาการท างานกับปริมาณการผลิตซ่ึงเกี่ยวกับการวัดผลงานซ่ึงผลที่ได้จะมีหน่วยเป็นนาทีหรือ

วินาทีที่คนงานหน่ึงๆสามารถท างานน้ันๆ ได้ตามวิธีการที่ก  าหนดให้ โดยการศึกษาเวลาจ าเป็นต้อง

ด าเนินการบันทึกและวิเคราะห์ซ ้าๆ หลายคร้ัง เพ่ือให้การศึกษามีความน่าเช่ือถือ จึงจ าเป็นต้องมี

จ านวนรอบในการจับเวลาส าหรับศึกษาที่เหมาะสม โดยสามารถค านวณหาจ านวนรอบในการจับเวลา

ได้โดยใช้ตาราง Maytag ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี 

 

  



 

 

ภาพที ่1 ตัวอย่างแผนภมูิกระบวนไหล 

 

 
 จับเวลาเบ้ืองต้นของการท างาน โดย 

  ถ้าวัฏจักรงาน สั้นกว่า 2 นาท ีให้จับเวลามา 10 ค่า 

  ถ้าวัฏจักรงาน ยาวกว่า 2 นาท ีให้จับเวลามา 5 ค่า 
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ต ำแหน่งท่ีตั้ง

N
สัญลกัษณ์

ค ำอธิบำย
Action เวลำ (วินำที) เวลำเฉล่ีย

 (วินำที)

เวลำ(วินำที)

กำรตรวจสอบ

เก็บรักษำ

กำรขนยำ้ย 

กำรรอคอย

กำรปฏิบติังำน

กิจกรรม วิธีปัจจุบนั วิธีท่ีเสนอ ประหยดั

สรุป

แผนภูมิกระบวนกำรไหล(Flow Process Chart)
ส่ิงท่ีศึกษำ Processing Time

กิจกรรมท่ีศึกษำ กำรถอนเงินไมใ่ชบ้ตัร

วิธีท  ำงำน      วิธีปัจจุบนั     วิธีท่ีเสนอ

 

  



 

 

 หาค่า R (Range) หรือพิสยั โดยใช้สูตร  

  พิสยั = ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด หรือ Range = xmax - xmin 

 หาค่า X  หรือค่าเวลาเฉล่ีย ซ่ึงได้จากผลรวมของเวลาทั้งหมดในงานนั้นๆ หารด้วย

จ านวนข้อมูล 

 ค านวณค่า 
R

X 
 

 อ่านค่า N (จ านวนรอบที่เหมาะสม) จากตารางที่ 2 ที่ตรงกบัค่า 
R

X 
 ที่ค านวณไว้ 

ตารางที่ 2 จ านวนรอบที่เหมาะสมในการจับเวลา ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และค่าความคลาดเคล่ือน 

±5% 

R

X 
 

Data from  

Sample of 

R

X 
 

Data from  

Sample of 

R

X 
 

Data from  

Sample of 

5 10 5 10 5 10 

.10 3 2 .42 52 30 .74 162 93 

.12 4 2 .44 57 33 .76 171 98 

.14 6 3 .46 63 36 .78 180 103 

.16 8 4 .48 68 39 .80 190 108 

.18 10 6 .50 74 42 .82 199 113 

.20 12 7 .52 80 46 .84 209 119 

.22 14 8 .54 86 49 .86 218 125 

.24 17 10 .56 93 53 .88 229 131 

.26 20 11 .58 100 57 .90 239 138 

.28 23 13 .60 107 61 .92 250 143 

.30 27 15 .62 114 65 .94 261 149 

.32 30 17 .64 121 69 .96 273 156 

.34 34 20 .66 129 74 .98 284 162 

.36 38 22 .68 137 78 1.00 296 169 

.38 43 24 .70 145 83    

.40 47 27 .72 153 88    

ทีม่า: (วุฒิพร ศรีไพโรจน์, 2558, การปรับปรุงกระบวนการผลิตและก าลังคนต่อสายการผลิตเพ่ือลด

ต้นทุนแรงงาน) 



 

 

  5.1.3 ระบบลีน (Lean) 

 ระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการท างานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น ด้วยการ

ลดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าหรือ Waste โดยแนวคิดของระบบลีนได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมเพ่ือลดเช่นกัน แต่เป็นการลด “ความสูญเปล่า” หมายถึง เดิมทมีีความสูญเปล่าเกิดขึ้ น

เท่าไร หลังใช้ระบบลีนแล้วจะมีความสูญเปล่าเกิดขึ้ นน้อยลงจากเดิม ช่วยลดความสูญเสีย เปล่ียน

ความสูญเปล่าให้เกิดคุณค่า น ามาซ่ึงการบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จ ท าให้กระบวนการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ระบบลีนน้ันเกี่ยวกับการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยความสูญเปล่าที่

เกี่ยวข้องกบังานวิจัยมีดังน้ี 

 5.1.3.1 ความสญูเสยีเน่ืองจากกระบวนการ (Processing) กระบวนการที่ส่งผลให้เกดิการ

ท างานซ ้าซ้อนหลายขั้นตอน ท าให้เกิดความสูญเสียได้ ปรับปรุงโดยการใช้หลักการ 5 W 1 H ใน

กระบวนการ เพ่ือวิเคราะห์การท างานและบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 5.1.3.2 ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) เกิดจากการรอการท างานของเคร่ือง

ซ่ึงผู้ปฏบัิติงานไม่สามารถท างานใดๆได้ในเวลาน้ัน ส่งผลให้เกดิความสญูเสียขึ้น 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 นภัสรพี ปัญญาธนวาณิช (2560) น าแนวคิดระบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิข้ึนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือ ผลที่ได้จากการวิจัย สามารถลดความสูญ

เปล่าในการท างานลงจากเดิม 43 ขั้นตอน เหลือ 16 ขั้นตอน ลดระยะเวลาในการท างานจาก 8,730 

นาที เหลือเพียง 472 นาที คิดเป็นร้อยละ 94.59 และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือกระดาษที่ใช้ใน

กระบวนการลงได้ 2,666.47 บาทต่อเดือน หรือ 31,997.64 บาท/ปี 

 อนันทพันธ ์จันทพันธ ์(2555) ศึกษากระบวนการท างานในคลังสนิค้า กรณีศึกษาโรงงาน

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการท างาน (Work Study) โดยศึกษากระบวนการ

ตั้งแต่วัตถุดิบเข้าจนผลิตส าเรจ็เป็นผลิตภัณฑพ์ร้อมที่จะจัดส่ง ผลการปรับปรุงสามารถลดเวลาในการ

เบิกจ่ายอะไหล่ได้ 10 นาที คิดเป็น 66.67% ลดเวลาซ่อมบ ารุงได้ 35 นาที คิดเป็น 44.87% ลด

ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงได้ 2 ขั้นตอน คิดเป็น 16.67% ลดระยะทางในการซ่อมบ ารุง 600 เมตร คิด

เป็น 50 % และลดเวลาในการเตรียม RM (Fork Lift) ได้141 เมตร คิดเป็น 54.02%  

 วุฒิพร ศรีไพโรจน์ (2558) การปรับปรุงกระบวนการผลิตและก าลังคนต่อสายการผลิต

เพ่ือลดต้นทุนแรงงาน ใช้ตาราง Maytag ในการค านวณหาจ านวนรอบที่เหมาะสมในงานย่อยที่ 1 การ

ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบในกระบวนการพิมพ์หมึกและพิมพ์ตะกั่ว ได้จ านวนรอบที่

เหมาะสมเทา่กบั 2 คร้ัง 

 

 



 

 

6. วิธีด าเนนิงานวิจยั 

 6.1 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากการบันทกึและจับเวลาขณะใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านเคร่ืองรับ

จ่ายเงินอัตโนมัติ ของธนาคาร 6 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย โดยเกบ็ข้อมูลตามทฤษฎีการหาจ านวนรอบ

ที่เหมาะสมในการจับเวลา (ตาราง Maytag) ตามทฤษฎีหากวัฏจักรเวลาของงานไม่เกิน 2 นาที ให้

เกบ็ข้อมูลเบ้ืองต้นจ านวน 10 คร้ัง จึงด าเนินการเกบ็ข้อมูลก่อนเป็นจ านวน 10 คร้ังต่อธนาคาร โดย

ใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล โดยก าหนดเงื่อนไขในการเกบ็ข้อมูลดังน้ี  

  1. ใช้ Application ของแต่ละธนาคารบนระบบปฏบัิติการ IOS และเข้าใช้งานโดยการกด 

รหัสผ่าน ไม่ใช้การแสกนใบหน้าหรือน้ิวมือ  

  2. การเลือกจ านวนเงินที่ถอน ให้ใช้การระบุเงินเทา่น้ัน 

 6.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เพ่ือทราบถึง

กระบวนการปฏบัติงาน การขนย้าย การรอคอย การตรวจสอบ การเกบ็รักษา แล้วหาค่าเวลาเฉล่ียและ

จ านวนรอบที่เหมาะสมในการจับเวลา ในการถอนเงินไม่ใช้บัตร แล้วน าแผนภูมิกระบวนการไหล 

(Flow Process Chart) หลักการลีน (Lean) การศึกษาการท างาน (Work Study) มาวิเคราะห์เพ่ือลด

ขั้นตอน วิธดี าเนินการ หรือเวลาในการด าเนินการ 

 

7. ผลการศึกษา 

 เมื่อน าขั้นตอนและเวลาของการด าเนินการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคารมา

วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chat) และน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง

ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการถอนเงินไม่ใช้บัตรโดยใช้หลักการลีน  (Lean) และ ECRS (Work 

Study) ในการวิเคราะห์จะสามารถแสดงรายละเอยีดผลการวิเคราห์ได้ดังภาพที่ 2 



 

 

 
 

ภาพที ่2 ขั้นตอน เวลาด าเนินการการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร (ก่อน-หลังปรับปรุง) 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละ

ธนาคาร รวมทั้งปรับปรุงการด าเนินการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร ตามหลักการ ECRS 

(Work Study) พบว่าสามารถปรับปรุงลดข้ันตอนที่สูญเปล่าได้ โดยในการศึกษาน้ีหลักการที่น ามาใช้

จะเป็น Eliminate และ Combine เป็นหลัก สามารถสรุปพอสงัเขปได้ดังน้ี 

 1.การลดขั้นตอน (Eliminate) จากการวิเคราะห์ ข้ันตอนที่พบเหน็ว่าสามารถน ามาลด

ขั้นตอนได้มีดังน้ี 

 การกรอกรหัสผ่าน (Pin) ซ า้ซาก 

 การเลือกบัญชี 

 การกดรับใบบันทกึ 

 การกดแถบเมนูหรือปุ่มธุรกรรม 
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ก่อนปรับปรุง จ านวนขั้นตอน ก่อนปรับปรุง เวลา (วินาท)ี

หลังปรับปรุง จ านวนขั้นตอน หลังปรับปรุง เวลา (วินาท)ี



 

 

 2.การรวมการท างาน (Combine) จากการวิเคราะห์ ข้ันตอนที่พบเหน็ว่าสามารถน ามาลด

ขั้นตอนได้มีดังน้ี 

 การกดปุ่มถอนเงินไม่ใช้บัตรบนตู้ ATM ซ า้ซาก 

 การกดยืนยันจ านวนเงินซ า้ซาก 

 ทั้งน้ีสามารถแสดงจ านวนคร้ังที่น าหลักการ ECRS มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการ

ของแต่ละธนาคารได้ดังตารางที่ 3 และสามารถแสดงการเปรียบเทยีบข้ันตอนเวลาด าเนินการการถอน

เงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร (ก่อน-หลังปรับปรุง)ได้ดังภาพที่ 3 

 

ตารางที ่3 การใช้หลักการ ECRS ที่ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการของแต่ละธนาคาร 

 

ธนาคาร Eliminate Combine รวม 

ธนาคารกรุงไทย 4 3 7 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5 2 7 

ธนาคารกสกิรไทย 1 2 3 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 4 1 5 

ธนาคารออมสนิ 4 0 4 

ธนาคารทหารไทย 4 1 5 

รวม 22 9 31 



 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 แผนภูมิเปรียบเทียบขั้นตอน เวลาด าเนินการการถอนเงินไม่ใช้บัตรของแต่ละธนาคาร 

(ก่อน-หลังปรับปรุง) 
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ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรกสิกรไทย

ธนำคำรไทยพำณิชย์ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรทหำรไทย
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