
ใบสมัครสงผลงานนวัตกรรมสหกรณเขาประกวดประจําป 2558 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  Magic Mirror  

 

ผูนําเสนอ  :  นายพนม  จงอยูวัฒนา 

ตําแหนงงาน  :  ผูจัดการ                                                     มือถือติดตอ  :  081-0369909 

 

ผูประสานงาน  :  นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร 

ตําแหนงงาน  :  รองผูจัดการ                                                     มือถือติดตอ  :  089-8590925 

 

สังกัด  :  สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท  จํากัด 

ที่อยู  :   248  หมูที่ 5  ตําบลบานกลวย  อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท 

เบอรโทร  :  056-411067                                                     แฟกต  :   056-411067  ตอ 17 

E-Mail Address  :  Chainattsc@hotmail.com 

 

ความเปนมาและความสําคัญของผลงาน  : 

     สหกรณฯ  เปนองคกรทางธุรกิจที่มีธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก  ซึ่งมีสมาชิก  จํานวน  4,916 คน 

โดยมีฝายตาง ๆ ปฏิบัติงานประกอบดวยฝายธุรการ  ฝายการเงิน  ฝายบัญชี  ฝายสินเชื่อ  และ 

ฝายคอมพิวเตอร  ใหบริการสมาชิกตามกรอบภารกิจ 

     ทั้งนี้ในปบัญชี 2557  ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอสหกรณ  พบวาสมาชิก 

มีความพึงพอใจการใหบริการของสหกรณในภาพรวมอยูมีรอยละ  78.13  โดยแยกออกเปนของแตละฝาย  

ดังนี้ 

      ฝายธุรการ  รอยละ  80.46   

      ฝายการเงิน  รอยละ  76.25 

      ฝายบัญชี  รอยละ  82.33 

      ฝายสินเชื่อ  รอยละ  70.44 

      ฝายคอมพิวเตอร  รอยละ  81.19 

     จากผลการประเมินความพึงพอใจดังกลาวพบวาฝายสินเชื่อมีผลการประเมินตํ่าสุด  ซึ่งฝายจัดการได

วิเคราะหรวมกันแลวมีความเห็นตรงกันวาเปนภารกิจเรงดวนที่ตองปรับแกไขการใหบริการของเจาหนาที่ 

ฝายสินเชื่อ  โดยมีประเด็นที่สรุปไดจากภาคสวนที่เกี่ยวของจากสมาชิก  คณะกรรมการ  ผูตรวจสอบกิจการ

และเจาหนาที่สหกรณ  ประกอบดวย 
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     -  การใหบริการของเจาหนาที่ไมถูกใจ  หรือเปนไปตามความตองการของสมาชิก 

     -  ศักยภาพของเจาหนาที่ไมเทากัน 

     -  เจาหนาที่ชี้แจงสมาชิกไมเหมือนกัน 

     -  สมาชิกเลือกใชบริการกับเจาหนาที่ 

     -  ผลการประเมินความพึงพอใจนอยกวารอยละ 80 

         ฯลฯ 

     จากปญหาดังกลาว  ฝายจัดการไดมีมติรวมกันที่จะปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อลดปญหาดังกลาว   

โดยการคิดคนผลงานที่จะนํามาแกปญหา  บนหลักการที่วา  "ลงทุนนอย  แตไดผลมาก"  ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (Good Governance)  วาดวยหลักความคุมคา  (Effectiveness)  โดยเลือกใช

ผลงาน  "Magic Mirror" 

 

เปาหมาย  วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ/กิจกรรม  : 

     วัตถุประสงค 

     1.  เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิก 

     2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

     3.  เพื่อกระตุนการคิดคนผลงานนวัตกรรม  พัฒนางานของเจาหนาที่ 

     4.  เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับเจาหนาที่ 

     เปาหมาย 

     1.  ความพึงพอใจของสมาชิกไมนอยกวารอยละ 80 

     2.  คาเฉลี่ยเวลาการใหบริการสมาชิกตอรายไมเกิน 10 นาที 

 

รูปแบบการดําเนินการ (การวางแผน  การปฏิบัติ  การประเมิน  และการพัฒนา ปรับปรุงแผนงาน)  : 

ป 2557 มีกระบวนการสรางผลงาน  ดังนี้ 

     1.  รวบรวมความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  ปญหาตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholder) 

ประกอบดวย  สมาชิก  คณะกรรมการ  ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่ 

     2.  วิเคราะหผลเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

     3.  จัดทํารูปแบบผลงาน  "Magic Mirror" 
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          รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

     4.  ใหสมาชิกประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการใหบริการแตละครั้งแลวสงคืนใหเจาหนาที่ 

     5.  ผูจัดการและรองผูจัดการวิเคราะหขอมูลของสมาชิก  แลวประชุมแจงผลใหเจาหนาที่ทราบทุก 3 เดือน 

     6.  ฝายจัดการประชุมวิเคราะหตอนสิ้นปบัญชี  วางแผนปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 

     จากการใชผลงาน  "Magic Mirror"  ของป 2557  ที่ผานมาพบวา  สงผลดีในดานความพึงพอใจของ

สมาชิกที่มีตอฝายสินเชื่อ  โดยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนรอยละ 78.63  แตยังไมถึงเปาหมายที่

กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 80 

     นอกจากนั้นยังพบประเด็นที่ตองปรับปรุงไดแกสมาชิกเลือกเจาะจงใชบริการกับเจาหนาที่และ 

การใหบริการของเจาหนาที่ใชเวลาที่ตางกันมากในแตละราย  จึงมีมติรวมกันใหปรับแบบประเมิน 

ของป 2558 ใหม 

ป 2558 มีกระบวนการปรับปรุงและพัฒนางานดังนี้ 

     1.  ปรับรูปแบบผลงาน   "Magic Mirror"  ใหม  โดยเพิ่มสวนสําคัญ 2 สวน  ไดแก 

          -  ชื่อเจาหนาที่ผูใหบริการ 

          -  ผลการปะเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะ 
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     2.  ทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูลระยะเวลาการใหบริการสมาชิกแตละรายของเจาหนาที่ฝายสินเชื่อ 

ทุกคน  ในชวงเดือนที่ 2 ของปบัญชี 2558  (เดือนธันวาคม 2557)  ปรากฏผลดังนี้ 

             เจาหนาที่คนที่ 1  ใชเวลาเฉลี่ย  5.13 นาที/ราย 

             เจาหนาที่คนที่ 2  ใชเวลาเฉลี่ย  7.67 นาที/ราย

             เจาหนาที่คนที่ 3  ใชเวลาเฉลี่ย  10.74 นาที/ราย 

             เจาหนาที่คนที่ 4  ใชเวลาเฉลี่ย  23.51 นาที/ราย 

                คาเฉลี่ย  11.76 นาที/ราย 

3.  ปรับขั้นตอนการใหบริการใหม  ดังนี ้

     -  สมาชิกยื่นคําขอใสตะกราที่หัวหนางาน 

     -  หัวหนางานเสียบบัตรประเมิน  (มีลําดับคิว)  ที่คําขอ 

     -  หัวหนางานแจกงานใหเจาหนาที่ตามลําดับคิว 

     -  เสร็จการใหบริการแลว  สมาชิกประเมินผลตามแบบแลวนําไปใสกลองแสดงความคิดเห็นของสหกรณ 

4.   ดําเนินการใชผลงาน 

5.  ประเมินผลการใชผลงาน  "Magic Mirror"  ในรอบป  ปรากฎผลดังนี้ 

     5.1  ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอฝายสินเชื่อเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 81.64 

     5.2  ลดเวลาการใหบริการสมาชิกตอราย  ดังนี ้

             เจาหนาที่คนที่ 1  ใชเวลาเฉลี่ย  5.59 นาที/ราย 

             เจาหนาที่คนที่ 2  ใชเวลาเฉลี่ย  7.34 นาที/ราย 

             เจาหนาที่คนที่ 3  ใชเวลาเฉลี่ย  8.12 นาที/ราย

             เจาหนาที่คนที่ 4  ใชเวลาเฉลี่ย  16.68 นาที/ราย 

                คาเฉลี่ย  9.43 นาที/ราย 

     5.3  สมาชิกลดการเลือกใชบริการแบบเจาะจงเจาหนาที่ 

     5.4  เจาหนาที่ไมเกี่ยงงานกัน  มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและใหบริการ 

 

ประโยชนที่ไดจากโครงการ/กิจกรรม : 

     สมาชิก 

     1.  มีความเขาใจ  และการใหยอมรับการทํางานของฝายสินเชื่อมากขึ้น 

     2.  ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอฝายสินเชื่อเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 81.64  สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว 

รอยละ 80 

     3.  สมาชิกลดการเลือกใชบริการแบบเฉพาะเจาะจงกับเจาหนาที่ 
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     4.  เร่ืองรองเรียนของสมาชิกที่มีตอเจาหนาที่ฝายสินเชื่อลดลง 

     เจาหนาที่ 

     1.  คาเฉลี่ยเวลาการใหบริการสมาชิกแตละรายมีคาเฉลี่ยลดลง 

     2.  คาเฉลี่ยของเจาหนาที่ที่เคยใชเวลาการใหบริการสูง  ใชเวลาลดลง 

     3.  เจาหนาที่ไมเกี่ยงงานตองทําตามลําดับคิว 

     4.  เจาหนาที่ใหบริการเปนเอกภาพมากขึ้น 

     คณะกรรมการ 

     1.  ลดภาระการรองเรียนของสมาชิกที่เกิดจากเจาหนาที่ฝายสินเชื่อ 

     2.  มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มากขึ้น 

     สหกรณ 

     1.  ไดรับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากสมาชิก 

     2.  สหกรณมีความกาวหนาอยางมั่นคงโดยการมีสวนรวมจากสมาชิกมากขึ้น 

     3.  สามารถนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงและพัฒนากิจการของสหกรณ 

 

ปจจัยท่ีเปนสิ่งสนับสนุน  ปญหา  อุปสรรค  ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  : 

     1.  ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับสมาชิก  ใหสมาชิกเขามามีสวนรวมและเห็นความสําคัญ 

การดําเนินงานผลงาน  "Magic Mirror"  อยางตอเนื่อง 

     2.  ฝายจัดการจัดประชุมเสวนาเพื่อวิเคราะหปรับปรุงและพัฒนาผลงานเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

 

แผนการดําเนินการพัฒนาตอเนื่องสําหรับปตอ ๆ ไป  : 

      บูรณาการเกี่ยวกับบัตรคิวใหสอดคลองกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

      ปรับแบบประเมินใหเจาะลึกสําหรับนํามาวิเคราะหผลไดมากขึ้น

      ใหรางวัลสมาชิกจากการสุมแบบประเมิน

      ประชุมเสวนาเจาหนาที่อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อวิเคราะหผลการประเมินนํามาปรับปรุงและ

พิจารณาผลงาน 
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สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทําโครงการ/กิจกรรม : 

      การสรางความเขาใจใหกับสมาชิกเปนสิ่งจําเปนสําหรับเจาหนาที่ 

      การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทําใหเจาหนาที่รูจักตนเองมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพไดตรงกบั 

ภาระงาน 

      ผลงานที่เกิดจากความคิดของเจาหนาที่เปนสิ่งที่ดี  เพระเจาหนาที่เปนผูรูเรื่องมากที่สุด 

      การปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงของเจาหนาที่เปนสิ่งจําเปนในปจจุบันและอนาคต 

      การทํางานเปนทีมของเจาหนาที่  ชวยลดความขัดแยง  เกิดการทํางานที่ตอเนื่อง  จะสงผลใหองคกร 

มีประสิทธิภาพ 

 

ลงชื่อผูสงผลงานฯ ผูจัดการสหกรณฯ ประธานสหกรณฯ 

 

 

 

(นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร) 

วันที ่24 ธันวาคม 2558 

 

 

 

(นายพนม  จงอยูวัฒนา) 

วันที ่24 ธันวาคม 2558 

 

 

 

(นายเรวัตร  เอ่ียมรอด) 

วันที ่24 ธันวาคม 2558 

 


