บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเปิ ดบัญชี ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร ปั ญหาคือกระบวนการในการเปิ ดบัญชี มี ข้ นั ตอนจานวน
มาก และผูใ้ ช้บริ การกับธนาคารส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ไม่สามารถอ่านหรื อเขียนหนังสื อได้ ทาให้การเปิ ด
บัญชี ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้ จึงได้มีการนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเข้า
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา โดยมีผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงานดังนี้
4.1 กระบวนการในการเปิ ดบัญชี (ก่อนแก้ไข)
กระบวนการในการเปิ ดบัญชี (ก่อนแก้ไข) จะเริ่ มจากผูม้ าใช้บริ การกดบัตรคิว และเมื่อถึง
คิว ก็จะดาเนิ นตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของผูม้ าใช้บริ การ

รู ปที่ 4.1 เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว(ด้านหน้า)
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รู ปที่ 4.2 เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว (ด้านหลัง)
ปัญหาที่พบภายในขั้นตอนนี้ คือ รายละเอียดของข้อมูลที่ตอ้ งกรอกมีจานวนมาก จึงทาให้
ต้องใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล ทาให้เสี ยเวลามากในการเปิ ดบัญชี
2) กรอกข้อมูลคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก

รู ปที่ 4.3 เอกสารคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
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3) เมื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวและเอกสารคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝากของผูม้ าใช้บริ การ
เสร็ จก็ให้ผมู ้ าใช้บริ การลงลายมือชื่อลงบนเอกสารประวัติส่วนตัว เอกสารคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
และหลังสมุดเงินฝาก

รู ปที่ 4.4 กระดาษหลังสมุดเงินฝาก
4) ขั้นตอนสุ ดท้าย คือ นาเอกสารประวัติส่วนตัว เอกสารคาขอเปิ ดบัญชี เงินฝากและสมุด
เงินฝากพร้อมเงินที่จะนาไปเปิ ดบัญชีส่งให้พนักงานการเงินเพื่อเปิ ดบัญชี เท่านี้ก็เป็ นอันเสร็ จสิ้ น
ปั ญหาที่พบภายในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อเรานาเอกสารทั้งหมดส่ งให้พนักงานการเงิน แผนก
บัญชีผมู ้ าใช้บริ การก็ตอ้ งรอหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งทาให้เสี ยเวลา ใช้เวลาตลอดกระบวนการประมาณ
15 นาทีต่อคน
4.2 แนวทางแก้ไขปัญหา
จากกระบวนการเปิ ดบัญ ชี พบว่า มี ค วามยุ่ง ยากในการเปิ ดบัญ ชี เนื่ อ งจากต้อ งกรอก
รายละเอียดของเอกสารเป็ นจานวนมาก จึงทาให้การทางานของแผนกการเงินเกิดความล่าช้าในการ
ทางานจึงเป็ นเหตุให้ผูม้ าใช้บ ริ ก ารต้องรอนาน และมี ที่นั่งรองรั บไม่ พอต่ อผูม้ าใช้บ ริ การ หากมี
แนวทางลัดที่จะลดเวลาในการกรอกข้อมูลของผูม้ าใช้บริ การ หรื อเปลี่ ยนเป็ นการนาข้อมูลหรื อ
สาเนาที่ถูกต้องมากรอกในภายหลังได้ ก็จะทาให้ข้ นั ตอนในการเปิ ดบัญชีทาได้รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
หลังจากได้รับรู ้ปัญหาแล้ว จึงได้นาหลักการทาไคเซ็ นมาใช้ประยุกต์ในการแก้ไขปั ญหา
ด้วยวิธีการที่ เรี ยกว่า ECRS ซึ่ งก็คือ การตัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นออกไป การรวมวิธีและขั้นตอนใน
การทางานเข้าด้วยกัน การจัดลาดับงานให้เหมาะสม การปรับปรุ งวิธีการทางานใหม่ ๆ
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ขั้นตอนในการเปิ ดบัญชี (หลังจากการประยุกต์ ใช้ ไคเซ็น)
กระบวนการในการเปิ ดบัญชี (หลังจากการประยุกต์ใช้ไคเซ็น) จะเริ่ มจากผูม้ าใช้บริ การกด
บัตรคิว และเมื่อถึงคิว ก็จะดาเนินตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1)ใช้หลักการ S (Simplify) ด้วยการการปรับปรุ งการทางานให้ง่ายสะดวกขึ้น โดยการนา
บัตรประชาชนมาถ่ายแนบกับเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัวและคาขอเปิ ดบัญชี เงินฝาก เพื่อลดเวลา
ในการกรอกข้อมูลเป็ นจานวนมากลง

รู ปที่ 4.5 เครื่ องถ่ายเอกสาร
2) ให้ผมู ้ าขอเปิ ดบัญชีเซ็นชื่อตามจุดที่ทาเครื่ องหมายไว้ดงั รู ป

รู ปที่ 4.6 หลังสมุดบัญชีเงินฝาก
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รู ปที่ 4.7 เอกสารคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก

รู ปที่ 4.8 เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว

3) ใช้หลักการ E (Eliminate) ด้วยการตัดขั้นตอนการท างานที่ ไม่จาเป็ นในกระบวนการ
ออกไป เหลื อเพียงการกรอกข้อมูลที่จาเป็ น (ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในบัตรประชาชน จึงต้องสอบถาม
โดยตรงจากผูม้ าเปิ ดบัญชี ) ได้แก่ ส ถานภาพ ศาสนา ระดับ การศึ ก ษา รายได้ส่ วนบุ คคลต่อเดื อน
สถานะอาชีพ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

รู ปที่ 4.9 การกรอกข้อมูลที่จาเป็ น จากการสอบถามผูม้ าเปิ ดบัญชี
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4) นาเอกสารประวัติส่วนตัว คาขอเปิ ดบัญชี เงิ นฝาก และสมุ ดบัญชี เงิ นฝากเหล่านี้ ให้กบั
พนักงานการเงิน เพื่อเปิ ดบัญชี

รู ปที่ 4.10 พนักงานการเงินเปิ ดบัญชี
5) เมื่อเปิ ดบัญชีเสร็ จก็ให้สมุดบัญชีกบั บัตรประชาชนคืนผูม้ าใช้บริ การ
6) ใช้หลักการ R (Rearrange) ด้วยการจัดลาดับงานใหม่ให้เหมาะสม โดยการนาข้อมูลส่ วน
ที่เหลือมากรอกเพิ่มทีหลัง จากสาเนาบัตรประชาชนที่ได้ถ่ายแนบกับเอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว
และคาขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก เพื่อลดเวลาในการกรอกข้อมูลลง
7) ในระหว่างที่ผูม้ าใช้บริ การคนแรกรอสมุดบัญชี เงินฝาก ก็จะเรี ยกลูกค้าคนถัดไปเพื่อมา
เปิ ดบัญชีจะได้ไม่เป็ นการเสี ยเวลา
หลังจากการนาเอาหลักไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ ทาให้สามารถลดระยะเวลาในการเปิ ดบัญชี
ลู กค้ารายใหม่โดยเร็ วขึ้นกว่าเดิ มประมาณ 8 นาที และทาให้การเปิ ดบัญชี เงินฝากมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้ น มี ค วามรวดเร็ ว ในการด าเนิ น งาน ท าให้ ผู ม้ าใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความสะดวกสบายเพราะมี
พนักงานคอยให้บริ การกรอกข้อมูล ทาให้ผูม้ าใช้บริ การเกิ ดความพึงพอใจเพราะลดระยะเวลาการ
รอคอย

