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แผนภูมิแสดงจานวนพนักงาน High & Low Counter แต่ละสาขา
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โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย
ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการ 1 ขั้นตอน
ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการหลายขั้นตอน
ระบบแถวคอย 1 แถว และมีหน่วยให้บริการหลายหน่วย
ระบบแถวคอย 1 แถว และให้บริการหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหน่วย
ให้บริการหลายหน่วย
ระบบแถวคอยหลายแถว และหน่วยให้บริการหลายหน่วย
ระบบระบบแถวคอยหลายแถวและการให้บริการหลายขั้นตอน
แต่ละขั้นตอนมีหน่วยให้บริการหลายหน่วย
แสดงตัวอย่างขั้นตอนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร
แสดงขอบเขตการศึกษาภายในหนวยงานของสาขา
แสดงระบบ Intelligence Queue
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา A………………….
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา B………………….
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา C………………….
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา A [PEAK]… …….
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา B [PEAK] ……….
แสดง Current number in Queue [High & Low] สาขา C [PEAK] ……….
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บทที่ 1
บทนา

ชื่อองค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เริ่มเปิดดาเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509
โดยการควบกิจการของธนาคารเกษตร จากัด และธนาคารมณฑล จากัด ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่
มีรั ฐบาลเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ เ ข้ า เป็ นธนาคารเดี ยวกัน ตามนโยบายของรั ฐบาล และได้ใ ช้ชื่ อ ใหม่
ว่า "ธนาคารกรุงไทย จากัด " ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช้
สัญลักษณ์ "นกวายุภักษ์" ซึ่งเป็นเครื่องหมายของกระทรวงการคลัง เป็นสัญลักษณ์ประจาของ
ธนาคารจนถึงปัจจุบัน
ในระยะแรกของการก่อตั้ง ธนาคารกรุงไทย จากัด ได้ใช้สถานที่สานักงานใหญ่ของธนาคาร
เกษตร จากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช เป็นที่ทาการสานักงานใหญ่ มีสาขารวม 81 แห่ง จานวน
พนักงาน 1,247 คน ยอดสินทรัพย์รวม 4,582.10 ล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ล้านบาท
และทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสอง เพื่อให้เป็นธนาคารของ
รัฐที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถคุ้มครองผู้ฝ ากเงินและบริการลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น
ตลอดจนสามารถอานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย
ผลการดาเนินงานของธนาคารได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นลาดับ ทาให้อาคารสานักงาน
ใหญ่เดิมคับแคบลงจนเกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ธนาคารจึงได้ย้ายที่ทา
การสานักงานใหญ่ มาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และ
ได้ใช้เป็นที่ทาการสานักงานใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทยได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารสยาม
จากัด มาบริหารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของธนาคารสยามมี
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ปัญหาหลายด้านที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น ทาให้เป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องจัดการให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ทราบว่าจะสิ้นสุ ดเมื่อใด และหลังจากการรวมกับธนาคารสยามแล้ว ทาให้
ธนาคารกรุงไทยมีสินทรัพย์มากเป็นอันดับสองของประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบายการเงิน
การคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น "ธนาคารนา" (Lead Bank) ได้
ปี 2531 ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่มีสาขาและเครื่ อง ATM อยู่ครบ
ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก โดยเน้นการเปิดสาขา ในเขตรอบ
นอกที่ความเจริญกาลังขยายตัวออกไป และในปีเดียวกันนี้ธนาคารได้นาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งแรก โดยมีการซื้ อ–ขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2532 และปี 2533 มีการเปิดตัวบัตรเครดิตกรุงไทย นอกจากนี้ยังเป็น
สถาบันแห่งแรกในประเทศที่นาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (K–NET) มาใช้ ปี 2534
ช่วงปี 2535 – 2538 เรียกได้ว่าเป็นยุคพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์ มีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้าง
ขององค์ ก รที่ เ รีย กว่ า Reengineering มี ค วามเติ บโตในทุก ๆ ด้า น อย่ างมี คุ ณ ภาพและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ ด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาดนโยบาย Top 15 ทา
ให้เข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ 15 รายของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการใช้นโยบายการติดตามหนี้ การ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์
Online P-6000 เป็น P-9000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งความเติบโตในทุกๆ ด้าน
เป็นผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2538 อนุมัติให้ธนาคารกรุงไทยเป็น
รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 1 แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไป
ปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าขึ้นภายในประเทศ และได้ส่งผลกระทบให้สถาบันการเงิน
จานวนมากต้องถูกสั่งปิดกิจการ ทางการได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ได้ประกาศมาตรการ
ฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน โดยให้ธนาคารกรุงไทยรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินที่ดีของธนาคาร
กรุงเทพฯพาณิชย์การ และรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน สาขาและพนักงานของธนาคารมหานคร พร้อม
ให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนอี ก 185,000 ล้านบาท เป็น 219,850 ล้านบาท เสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการควบโอนกิจการในครั้งนี้
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ปี 2544-2546 ฐานะการเงินของธนาคารมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ภายหลังการโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุ มวิท จากัด มีการปรับโครงสร้างขององค์กร
ครั้งใหญ่ เพื่อเอื้อต่อการสร้างและขยายขนาดของสินทรัพย์ การสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และลด
ต้นทุนการดาเนินงาน พร้อมกันนั้น ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างฐานะของความ
เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนาของประเทศ โดยเน้นระบบควบคุมการบริหารความเสี่ยงทุกด้านอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังได้เป็นกลไกสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเป็นแกนนาในการปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบ มีการให้สินเชื่อแก่องค์กรภายใต้การดูแลของรัฐ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ควบคู่ไปกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป และ
มีการเปิดให้บริการกลุ่มลูกค้าพิเศษ ได้แก่ธนาคารชุมชนและธนาคารอิสลาม
ปี 2548 ธนาคารก้าวสู่การเป็น The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อย่างเต็ม
ตัว มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใช้บริการของธนาคารได้
จากทุกที่ ทุกช่องทาง และทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ได้มีปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
ช่องทางต่างๆ ในการบริการให้สดใส ทันสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ และ
เพิ่มเครือข่ายและขยายช่องทางในการให้บริการกับลูกค้ากระจายไปตามแหล่งชุมชน นอกจากนี้ในปี
2548 ได้ออกบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ โครงการ KTB Exporter Club บริการโอนเงินด่วน
KTB Speed Cash Transfer บริการเงินฝากระยะยาว 48 เดือน
ในปี 2549 - ปัจจุบัน ธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น The Convenience Bank และเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์และชัดเจน ธนาคารได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บททางการเงินและการบริหาร
จัดการตามแนวทาง Basel IIและการเป็น Processing Bank ซึ่งนาเสนอการชาระเงินควบคู่ไปกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้ า ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ ว ยบริ ก ารที่ ส ะดวก รวดเร็ ว
และทั น สมั ย ในทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
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ปณิธานในการดาเนินธุรกิจ
1. ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อความเป็นเลิศ
2. รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
3. ตอบแทนสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร (Core Values)
ธนาคารได้พิจารณาร่ว มกับผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดคุณสมบัติหลักอันพึงประสงค์ของ
บุคลากร (Core Competencies) ขององค์กร และประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันในองค์กร และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปลูกฝังเพิ่มพูน คือ
1. การให้ความสาคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
2. การเชื่อมั่นในการทางานเป็นทีม
3. การมีคุณธรรม
4. การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
5. การมีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
6. การใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
ธนาคารแสนสะดวกสาหรับลู กค้า
Convenience Bank “

รายย่อ ย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน

“KTB

5

พันธกิจ
เป็ น สถาบัน การเงิน ชั้ น น าของประเทศที่ มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างทุน ทางปัญญาและยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
ทิศทางและกลยุทธ์ของธนาคาร
 ด้านการเงิน
มุ่งเน้นการเติบโตและทากาไรอย่างยั่งยืน ด้ว ยการขยายสินเชื่อ อย่างมีคุ ณภาพ
ขยายฐานลูกค้าเงินฝาก เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในทุกบริการอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการ
Cost of Fund ให้อยู่ในระดับต่า เร่งเพิ่มรายได้จากการลงทุนและการบริหารเงิน รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการลด NPLs การขาย NPA ในเชิงรุก และการเร่งติดตามหนี้สูญรับคืน
 ด้านลูกค้า
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการกาหนดกลยุทธ์สาหรับลูกค้าแต่
ละกลุ่มอย่างชัดเจน พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ให้ความสาคัญกับการรับประกันคุณภาพการให้บริการไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
และปรับปรุงช่องทางการให้บริการและการขายผลิต ภัณฑ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ
ลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม พั ฒ นาระบบการบริ ห ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ (Customer
Relationship
Management) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ด้านกระบวนการภายใน
มุ่งพัฒนากระบวนการภายในเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านเงินและด้านลูกค้าด้วยการ
ปรับกระบวนการงานหลักและกระบวนการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยง ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้พร้อมรับการ
แข่งขัน
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 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญ
กับการสรรหาและพั ฒนาศักยภาพพนักงาน พัฒนาและปรับปรุงองค์ กร และ Business
Process เพื่อให้สามารถรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล สนับสนุนให้
มีการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ
การเสริ ม สร้ างทุน ทางปัญ ญาของธนาคารใน 4 มิติ คื อ ด้ านการศึ ก ษา ด้ านสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการกีฬา
 ด้านการดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การด าเนิ น ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยมี โ ครงการดั ง ต่ อ ไปนี้
1) โครงการให้ สิ น เชื่ อ แก่ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (โครงการ SMEs)
2) โครงการ Convenience Counter
3) โครงการสินเชื่อ OTOP

กลุ่มลูกค้าขององค์กร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 7 กลุ่ม คือ








ลูกค้าบุคคล
นักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกค้าองค์กร
ลูกค้าธนบดีธนกิจ
ลูกค้าเอสเอมอี
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กลุ่มลูกค้าหลักขององค์กร
 กลุ่มลูกค้าบุคคล
 กลุม่ ข้าราชการ
 กลุม่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

จานวนพนักงานในองค์กร
ตารางที่ 1.1 แสดงจานวนพนักงานในองค์กร
สิ ง ห า ค ม
เพศ
สังกัด
คุณวุฒิ
2555
กทม. /
หน่วยงาน ชาย หญิง
ภูมิภาค รวม เอก โท ตรี ปวส. ปวท. ปวช. อื่น รวม
ปริมณฑล
สานักงาน
2699 3429 5,192 936 6,128 9 1,725 3,856 145 8 289 96 6,128
ใหญ่
สานักงาน
342 489 288
543 831 1 537 281 1 0 6 5 831
ธุรกิจ
สานักงาน
716 941 345
1,312 1,657 2 282 1,240 28 4 37 64 1,657
เขต
สาขา 3528 7628 3,474 7,682 11,156 - 1,623 8,468 240 21 479 325 11,156
รวม
7285 12487 9,299 10,473 19,772 12 4,167 13,845 414 33 811 490 19,772
RATE
OF
TURNOVER
ตั้ ง แต่ มกราคม ปัจจุบัน
= 1.89 %
ที่มา แบบแสดงข้อมูลพนักงานเดือนสิงหาคม 2555 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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ธนาคารกรุงไทยภาพลักษณ์ใหม่
ธนาคารปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ จากแนวคิดความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดยั้งเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในทุกด้านให้เต็มประสิทธิภาพ ในวันนี้ธนาคารกรุงไทย เป็นสถาบันการเงินที่เข้มแข็ง
พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ทันสมัยและแสนสะดวก ตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตยุคใหม่ในวันนี้ พร้อมที่จะโบยบิน...สู่ความเป็นธนาคารแสนสะดวกยุคใหม่ “FLY
TO THE FUTURE” ซึ่งถ้าเปรียบธนาคารกรุงไทยเป็นนก คือ นกวายุภักษ์ ที่พร้อมจะสยายปีกบิน
ไปข้างหน้าสู่น่านฟ้าที่กว้างไกลยิ่งกว่าเพื่อนาความสะดวกสบายและบริการทางการเงินที่ทันสมัย
ไปมอบให้กับคนไทยทั้งประเทศ
 กลยุทธ์
สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งที่เกี่ยวกับ ผลิต ภัณฑ์บริการและกระบวนการทางานเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่ง
 แผนระยะยาว
มีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 แผนระยะสั้น
พัฒนา/ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองตาม Life Style ของลูกค้าแต่ละ
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
- ธนาคารออนไลน์
- เงินฝาก
- โอนเงิน
- ชาระเงิน
- บัตร
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- สินเชื่อ
- บริการลงทุน
- กรุงไทยธนบดี
- ประกันชีวิตและประกันภัย
- บริการจัดการทางการเงิน
- บริการทางการเงินต่างประเทศ
- บริการด้านอื่นๆ
- ธนาคารชุมชน
- อัตราต่างๆ
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร
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สภาพการแข่งขัน
ผลประกอบการขององค์กรและคู่แข่งขันหลักขององค์กร

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงผลประกอบการขององค์กรและคู่แข่งขันหลักขององค์กร
ที่มา : งบการเงินรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คู่แข่งขันหลักขององค์กร
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเฉลี่ยต่อคน
0.35

0.30
0.25

0.23

0.26

0.30

0.24

0.20

0.25

0.24

0.20 0.21 0.22

0.28

0.30 0.31
0.22 0.23

0.21

0.15
0.10

0.05
AVG.4 Banks

BBL

KTB

Q2/54

KBANK

Q1/55

SCB
Q2/55

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเฉลี่ยต่อคน
ที่มา : งบการเงินรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาไรสุทธิต่อพนักงาน
0.70
0.58

0.60
0.50
0.40

0.53

0.48

0.45 0.46
0.38

0.59

0.35

0.38 0.41
0.29

0.30

0.34

0.43

0.38

0.20
0.10
AVG.4 Banks

Q2/54

BBL

KTB

Q1/55

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงกาไรสุทธิต่อพนักงาน
ที่มา : งบการเงินรวม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

KBANK

SCB

Q2/55

0.49
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
 จุดแข็ง (Strengths)
1. การเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีภาครัฐถือหุ้นทาให้ธนาคารสามารถสร้างความได้เปรียบ
ในส่วนบริการทางการเงินแก่องค์กร
2. ธนาคารมีสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการบริการ
ให้แก่ลูกค้าธนาคารได้อย่างสะดวก
 จุดอ่อน (Weaknesses)
1. โครงสร้ า งองค์ ก รเป็ น แบบราชการและมี ค วามช้ า ในการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก รต่ อ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
2.วัฒนธรรมองค์กรค่อนข้างเฉื่อยชาเนื่องจากการที่รูปแบบองค์กรเริ่มมาจากระบบราชการ
มาก่อน ทาให้การทางานพนักงานไม่มุ่งหวังเป้าหมายองค์กรเท่าที่ควรการที่เป็นองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่ทาให้การพัฒนาองค์กรเป็นได้ลาบาก
 โอกาส (Opportunities)
1. ธนาคารมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าซึ่งมากกว่าคู่แข่ง
2. กลุ่มลูกค้าข้าราชการซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สาคัญของธนาคารโดยมีความเสี่ยงต่า เป็น
โอกาสของธนาคารในการเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
3. ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนแม่บททางการเงินที่เปิดกว้างให้ธนาคารสามารถ
ทาธุรกรรมต่างๆ มากขึ้นเพื่ อ เป็นการกระจายความเสี่ ยงจากการปล่อ ยสิ นเชื่อ เพียงอย่างเดียว
รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรของธนาคารที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 อุปสรรค (Threats)
1. การแข่งขันทางการเงินในประเทศค่อนข้างรุนแรงในทุกระดับเนื่องจากปัจจุบันนี้มีเสรี
ทางการเงินทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาในประเทศในหลายรูปแบบ เช่น การ
ร่ว มทุน การซื้อ กิ จการเป็นต้น ซึ่งก่อ ให้เ กิดการแข่งขันระหว่างธนาคารต่างชาติกับธนาคารใน
ประเทศที่รุนแรง
2. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแต่ละธนาคารมีรูปแบบที่ค่อนข้างไม่แตกต่างกัน ซึ่งย่อม
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ทาให้ธนาคารต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ
3. ค่าใช้จ่ายในการขยายการบริการแก่ลูกค้าค่อนข้างสูงมากต้องใช้ระยะเวลาในการคืน
ทุนนาน
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ปัญหาและลักษณะที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
จากสภาพการแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ของสถาบั น การเงิ น และความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางองค์กรเองต้องมีการปรับตัวและตื่นตัวอยู่ ตลอดเวลา จึงต้องมีธุรกรรม
ทางการเงินและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครบวงจร ด้วยการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้า
ที่มารับบริการมีความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อรักษาสถานภาพการ
แข่งขันไว้ต่อไป ธุรกิจธนาคารในปัจจุบันเน้นการแข่งขันเพื่อ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการ
ให้บริการลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญทางธุรกิจที่ธนาคารพยายามสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น ดังนั้น
การที่ธนาคารเกิดปัญหาการให้บริการจากความล่าช้าของขั้นตอนการทางานจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้
รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร เป็ น ปั ญ หาหลั ก ของานบริ ก ารธุ ร กิ จ สาขาที่ เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะช่ว งต้นเดือ นและปลายเดือ นที่มีจานวนลู กค้ าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ และการ
จัดระบบการเข้ารับบริการของลูกค้า บางครั้งลูกค้าไม่พอใจในการรอคิวเป็นระยะเวลานาน และ
ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ทาให้ลูกค้าไปใช้สถาบันการเงินอื่น ซึ่งสาเหตุของปัญหาความล่าช้าของให้
การบริการแผนภูมิ Cause and Effect Diagram ดังนี้
ลูกค้า

ลูกค้ามีความต้องการหลากหลาย
ลูกค้ามาใช้บริการพร้อมกัน

ระบบงานซ้าซ้อน
การจัดระบบคิวรอคอย

พนักงาน
ลูกค้าขาดความรู้ใน
ใช้เครื่องอัตโนมัติ

พนักงานใหม่

พนักงานไม่เพียงพอ
ความล่าช้าของ
ขั้นตอนการทางาน
การจัดวางอุปกรณ์
ไม่เหมะสม

วิธีปฏิบัติ
แผนภูมิที่ 1.4 Cause and Effect Diagram

การเอาใจใส่พัฒนาทักษะ

เครื่องขัดข้องและ
ระบบล่มบ่อย
ระบบโปรแกรมล่าช้า

อุปกรณ์

ปัญหา
ความ
ล่าช้าของ
การ
ให้บริการ
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 การที่ธนาคารเกิดปัญหาการให้บริการจากความล่าช้าของขั้นตอนการทางานจะส่งผลให้
ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
 ปัญหาหลักของงานบริการธุรกิจสาขาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนและปลายเดือนที่มี
จานวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ
 การจัดระบบการเข้ารับบริก ารของลู กค้ า บางครั้งลู กค้ าไม่พอใจในการรอคิว เป็นระยะ
เวลานานทาให้ลูกค้าไปใช้สถาบันการเงินอื่น

ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ซับซ้อน ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานต่าง ๆ
เพื่อลดกระบวนการทางานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า และจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของต้นทุนและคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย
ผลกระทบการขั้นตอนการทางานที่ซับซ้อนทาให้พนักงานทางานล่าช้า ทาลูกค้าไม่ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ ทาให้เกิดคิวการรอคอยมาก ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
และหันไปใช้บริการกับธนาคารอื่น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพื่อศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรมทางการ
เงินกับทางธนาคาร คือ
- การปรับระบบคิวให้เหมาะสมจากเดิมเป็นการแยกคิวมาเป็นแชร์คิวร่วมกัน
- การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาขา
- การปรับเวลาในการพักของพนักงานให้เหมาะสม
 เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการถ่ายโอนลูกค้าจาก High Counter ไปสู่ Low Counter
 เพื่ อ ศึก ษาในการลดกระบวนการท างาน และการนาเทคโนโลยีมาประยุ กต์ใ ช้เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ





ทาให้ลูกค้าลดเวลาในการรอคอยในการใช้บริการ
เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติและเทคโนโลยีจากธนาคาร
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย
Ecker and Kupferschmid (1998) ระบบแถวคอย (Queuing system) ประกอบ
1.ผู้มารับบริการหรือลูกค้า (Arrivals or Customers)
2.แถวคอย (Queue or Waiting line)
3.หน่วยให้บริการ (Service facility or Server)

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย
ในการศึกษาระบบแถวคอยใด ๆ จะต้องระบุส่วนประกอบของระบบให้ชัดเจนว่า เป็น
ระบบแถวคอยอะไร ลูก ค้าคือใคร หน่วยให้บริการคืออะไร ให้บริก ารอะไร และยังต้องทราบ
ลักษณะพื้นฐานที่สาคัญของระบบแถวคอย ได้แก่ ลักษณะของลูกค้า ลักษณะของแถวคอย และ
ลักษณะของหน่วยให้บริการ ดังนั้นระบบแถวคอยสามารถอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบหลัก 4
อย่าง ดังนี้
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2.1 รูปแบบการเข้ารับบริการ (Arrival pattern)
2.2 รูปแบบการให้บริการ (Service pattern)
2.3 ขีดความสามารถของระบบแถวคอย (System capacity)
2.4 กฎเกณฑ์การให้บริการ (Queue discipline)
รูปแบบการเข้ารับบริการ (Arrival pattern)
รู ป แบบการเข้ า รั บ บริ ก ารจะขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะการเข้ า รั บ บริ ก ารของลู ก ค้ า หรื อ
ผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น
1) ลักษณะการเข้ารับบริการของลูกค้าเป็นไปอย่างไม่แน่นอน
บางช่วงเวลาอาจมีลูกค้ามารับบริการมากแต่บางช่วงเวลาอาจมีลูกค้ามารับบริการน้อย
หรือไม่มีเลย ดังนั้น รูปแบบการเข้ารับบริการจึงใช้การแจกแจงความน่าจะเป็นของจานวนลูกค้า
ที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่จานวนลูกค้าที่เข้ามาสู่ระบบไม่แน่นอนจะมีการแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบปัวส์ซองหรือช่วงเวลาระหว่างการเข้ารับบริการ (Interarrival time) จะมีการแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบปกติ แบบเออร์แลงค์ แบบสม่าเสมอ เป็นต้น ดังนั้น การ
เข้ามารับบริการจึงมักแสดงในรูปอัตราการเข้ามารับบริการ ซึ่งเป็นจานวนลูกค้าเฉลี่ยที่เข้ามาใน
ระบบแถวคอยในช่วงเวลาหนึ่งหน่วย
2) ลักษณะการเข้ารับบริการของลูกค้าแน่นอน
ในบางระบบแถวคอย อัตราการเข้ารับบริการ (Arrival rate) หรือช่วงเวลาระหว่างการ
เข้ารับบริการจะคงที่ เช่น เข้ามาทุก 30 นาที หรือสิน ค้าที่ยังผลิตไม่แล้วเสร็จจะเข้ามาในหน่วย
ผลิตทุก 5 นาที (ตามสายพานที่วิ่ง) เป็นต้น
3) จานวนผู้รับบริการที่เข้ามาในระบบแถวคอย
จานวนลูกค้าอาจจะเข้ามาครั้งละหน่วยหรือเข้ามาครั้งละกลุ่ม เช่น คนไข้เข้ามารับการ
รักษาครั้งละคน หรือเข้ามาครั้งละกลุ่มเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
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4) พฤติกรรมของผู้รับบริการ
ผู้รับบริการมาถึงระบบแล้วรอจนกระทั่งได้เข้ารับบริการ หรือผู้รับบริการมาถึงระบบแล้ว
เห็นว่าแถวคอยยาวเกินไปก็จะไม่เข้ามารับบริการ (Balking) หรือผู้รับบริการรออยู่ในแถวคอยที่
ยาวเกินไปก็จะออกจากระบบไปก่อนที่จะได้รับบริการ (Reneging)
5) ขนาดของประชากรของผู้รับบริการ
แบ่งออกเป็นประชากรมีขนาดจากัด เช่น แผนกซ่อมเครื่องจักรในโรงงานซึ่งมีเครื่องจักร
50 เครื่อง ผู้มารับบริการ คือ เครื่องจักรที่เสียเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หรือจานวนนักศึกษาปริญญา
โทที่มาสอบสัมภาษณ์ 25 คน ผู้มารับบริการคือนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง เป็นต้น และประชากรมี
ขนาดไม่จากัดหมายถึงผู้มารับบริการมีจานวนมากมายจนนับไม่ถ้วน เช่น จานวนลูกค้าที่เข้ามา
ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า จานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในธนาคาร เป็นต้น

รูปแบบการให้บริการ (Service pattern)
1) ลักษณะการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างไม่แน่นอน
เวลาให้บริการ (Service time) ของหน่วยให้บริการจะไม่แน่นอน ซึ่งเวลาให้บริการจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องทาและความชานาญงานของหน่วยให้บริการ เวลาที่ใช้
ในการให้บริการอาจจะเท่ากันหรือไม่ก็ได้สาหรับลูกค้าแต่ละคน จานวนลูกค้าที่รออยู่ในแถวคอย
อาจจะมีอิทธิผลต่ออัตราการให้บริการ (Service rate) ได้ในงานบางอย่าง เช่น ถ้ามีลูกค้ารอตัด
ผมมากช่างทาผมจะพยายามทางานให้เ ร็ว ขึ้น ซึ่งทาให้การให้บริการเปลี่ ยนแปลงไปทาให้
คุณภาพอาจไม่ดีพอ
2) ลักษณะการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างแน่นอน
ในบางระบบแถวคอย เวลาการให้บริการหรืออัตราการให้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่า
จะมีลูกค้ามากเท่าใดก็ตาม เช่น หน่วยให้บริการเป็นเครื่องจักรจะให้บริการในอัตราที่แน่นอน
3) ลักษณะการจัดหน่วยให้บริการ มีหลายลักษณะดังนี้
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3.1) ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการ 1 ขั้นตอน
(Single-channel, Single-phase system)

ลูกค้า

Server

…
แถวคอย

ลูกค้าได้รับบริการแล้วเสร็จ

ภาพที่ 2.2 ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการ 1 ขั้นตอน

3.2) ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการหลายขั้นตอน
(Single-channel, Multi-phase system)

ลูกค้า

..
แถวคอย

Server

Server

Server

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขั้นตอน3

ลูกค้าได้รับบริการแล้วเสร็จ
ภาพที่ 2.3 ระบบแถวคอย 1 แถว และการให้บริการหลายขั้นตอน
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3.3) ระบบแถวคอย 1 แถว และมีหน่วยให้บริการหลายหน่วย
(Multi- channel, Single-phase system)
ลูกค้าได้รับบริการแล้วเสร็จ
Server1

แถวคอย
ลูกค้า

..

1

Server2

Server3

ภาพที่ 2.4 ระบบแถวคอย 1 แถว และมีหน่วยให้บริการหลายหน่วย
3.4) ระบบแถวคอย 1 แถว และให้บริการหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหน่วยให้บริการ
หลายหน่วย (Multi- channel, Multi-phase system)
ลูกค้าได้รับบริการแล้ว
เสร็จ

ขั้นตอน2

ขั้นตอน3

1

1

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขัน
้ ตอน3

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขั้นตอน2

ขั้นตอน1

แถวคอย
ลูกค้า

..

ภาพที่ 2.5 ระบบแถวคอย 1 แถว และให้บริการหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหน่วยให้บริการ
หลายหน่วย
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3.5) ระบบแถวคอยหลายแถว และหน่วยให้บริการหลายหน่วย

ลูกค้า

Server

…

ลูกค้า

…

ลูกค้า

…

Server

Server

แถวคอย

ลูกค้าได้รับบริการแล้วเสร็จ

ภาพที่ 2.6 ระบบแถวคอยหลายแถว และหน่วยให้บริการหลายหน่วย

3.6) ระบบแถวคอยหลายแถว และการให้บริการหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหน่วย
ให้บริการหลายหน่วย

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

..

..

..

แถวคอย

Server

Server

Server

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขั้นตอน3

Server

Server

Server

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขั้นตอน3

Server

Server

Server

ขั้นตอน1

ขั้นตอน2

ขั้นตอน3

ลูกค้าได้รับบริการแล้วเสร็จ

ภาพที่ 2.7 ระบบแถวคอยหลายแถวและการให้บริการหลายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีหน่วย
ให้บริการหลายหน่วย
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ขีดความสามารถของระบบแถวคอย (System capacity)
ในระบบแถวคอยมีที่ที่รองรับลูกค้าได้จากัดจานวนหรือไม่จากัดจานวน
กฎเกณฑ์การให้บริการ
เป็นวิธีการจัดลูกค้าที่รออยู่ในแถวคอยเพื่อเข้ารับบริการ มีหลายวิธีดังนี้
1) ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง (First Come First Serve: FCFS)
2) ให้บริการลูกค้าคนสุดท้ายก่อน (Last Come First Serve: LCFS)
3) ให้บริการไม่เป็นไปตามลาดับก่อนหลัง (Priority)
4) ให้บริการแบบสุ่ม (Service in Random Order: SIRO)
พฤติกรรมของแถวคอย (Queue Behaviors)
หมายถึงการกระทาของลูกค้าขณะที่รอรับการบริการ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. บาร์ค (Balk) ลูกค้าไม่เข้าสู่ระบบเมื่อเห็นว่าขนาดของแถวคอยยาวมาก
2. รีนีก (Renege) ลูกค้าออกจากแถวคอยเมื่อพบว่าแถวคอยเคลื่อนตัวได้ช้า
3.จ๊อกกี้ (Jockey) ลูกค้าเปลี่ยนแถวเมื่อรู้สึกว่าการให้บริการของแถวที่ เข้าอยู่ใช้เวลานานกว่า
แถวคอยอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย
สาหรับระบบแถวคอยจะแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ส่วน คือ
1. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (Service Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ตั้งแต่ค่าจ้างพนักงานให้บริการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น เมื่อมีการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ เช่น พนักงาน
เป็นต้น
2. ค่าใช้จ่าย / ค่าเสียหายที่เกิดจากการรอคอย (Waiting Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การที่ลูกค้าต้องรอรับบริการ เช่น ลูกค้าต้องการชาระเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่ง แต่เห็นว่าแถวคอย
มีขนาดยาว จึงเลือกที่จะไปใช้บริการของธนาคารแห่งอื่น ทาให้ธนาคารแห่งแรกที่ลูกค้าเข้าใช้
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บริการเสียโอกาสในการหารายได้ การที่ทาให้ลูกค้ารอคอยนานอาจมีผลทาให้ลูกค้าไปใช้บริการ
ของคู่แข่งและไม่กลับมาใช้บริ การที่เดิมอีกเลย ดังนั้นจะพบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะมีค่ามากขึ้น
เมื่อคุณภาพของการให้บริการมีค่าต่าลง
การเก็บข้อมูลระบบแถวคอย
เมื่อ พิ จารณาลั ก ษณะพื้นฐานของระบบแถวคอยแล้ ว ขั้นตอนต่อไปก็คื อ การเก็บ
ข้อมูล ข้อมูลที่สาคัญก็คือ การเข้ามารับบริการและข้อมูลการให้บริ การ ซึ่งอาจจะเป็นแบบคงที่
หรือแบบสุ่ม ในกรณีที่เป็นแบบคงที่ การเก็บข้อมูลจะไม่เสียเวลามากเนื่องจากมีความสม่าเสมอ
หรือมีความแน่นอน แต่ถ้าลักษณะการเข้ามารับบริการ หรือลักษณะการให้บริการ เป็นแบบสุ่ม
ที่มีความไม่แน่นอน มากน้อยต่างกันไปแต่ละช่วงเวลาหรือ ลูกค้าแต่ละคน จึงต้องใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าการแจกแจงความน่าจะเป็น
การเก็บข้อมูลการเข้ามารับบริการ
1. อัตราการเข้ารับบริการ (Arrival Rate) คือจานวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการในหนึ่ง
หน่วยเวลาทั้งนี้ต้องกาหนดหน่วยเวลาที่จะเก็บข้อมูล เช่น วัน ชั่วโมง หรือนาที และทาการ
บันทึกจานวนลูกค้าที่มาถึงระบบบริการในแต่ละหน่วยเวลา โดยต้องเก็บข้อมูลให้มากพอที่จะใช้
หาค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นตัวแทนที่ดีของจานวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการ เช่น ถ้าเก็บข้อมูล 20 วัน วัน
ละ 8 ชม. รวม 160 ชม. นับจานวนลูกค้าที่เข้ามารับบริการรวม 3,500 คน แสดงว่าลูกค้าเข้ามา
รับบริการในอัตราเฉลี่ย 3,500/160 = 21.875 คนต่อชม. เป็นต้น
2. เวลาเฉลี่ยระหว่างการเข้ารับบริการ (Average Inter-arrival Time) คือเวลาที่ลูกค้า
แต่ละคนมาห่างกัน เช่น การเก็บข้อมูลลูกค้าจานวน 50 ราย ในช่วงเวลา 2 ชม. รวมเวลาที่
ลูกค้า 50 ราย ห่างกัน 120 นาที สามารถหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ลูกค้ามาห่างกัน = 120/50 = 2.4
นาที เป็นต้น
การเก็บข้อมูลการให้บริการ
1. อัตราการให้บริการ (Service Rate) คือ จานวนลูกค้าที่ให้บริการในหนึ่งหน่วยเวลา
เช่น วัน ชั่วโมง หรือนาที และทาการบันทึกจานวนลูกค้าที่ให้บริการในแต่ละหน่วยเวลาบริการ

24

เช่น ในเวลา 20 ชม. สามารถให้บริการลูกค้าได้ 100 คน แสดงให้บริการลูกค้าได้ในอัตราเฉลี่ย
ชม. ละ 100/20 = 5 คน เป็นต้น
2. เวลาในการให้บริการ (Service Time) คือเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละราย
เช่น จากการเก็บข้อมูลการให้บริการลูกค้า 500 ราย ใช้เวลารวม 750 นาที ดังนั้นเฉลี่ยลูกค้าแต่
ละรายใช้เวลา 750/500 = 1.5 นาที เป็นต้น
ตัวแบบแถวคอย
เนื่องจากตัวแบบแถวคอยมีจานวนมากมายหลายตัวหลายแบบโดยแตละตัวแตละ
แบบแตกตางกันไปตามลักษณะของขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ ของระบบไดแก
- รูปแบบของระบบ
- จานวนหนวยใหบริการมีจานวน1, 2, 3............

หรือ n หนวย

- ระเบียบการใหบริการเปนแบบมากอนไดรับบริการกอนมาหลังไดรับบริการกอน
- จานวนประชากรจากัดหรือไมจากัด
- ความยาวของแถวคอยจากัดหรือไมจากัด
- การแจกแจงของอัตราการมารอบริการเปนแบบปวซซง แบบเอกซโพแนนเชียล
หรือแบบปกติ ฯลฯ
- การแจกแจงของอัตราการใหบริการเปนแบบปวสซง แบบเอกซโพเนนเชียล หรือ
แบบปกติ ฯลฯ
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ดังนั้นเพื่อ ใหสะดวกในการสื่ อสารขอความใหเขาใจงายและตรงกัน ดี.จี.เคนดอล
(D.G. Kendall) นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษจึงไดออกแบบการแสดงลักษณะของตัวแบบ
แถวคอยเรียกวาเคนดอลโนเตชั่น (Kendall notation) ดังตอไปนี้
A/B/s
โดยที่

A

= การแจกแจงอัตราการมารับบริการ

B

= การแจกแจงอัตราการใหบริการ

s

= จานวนหนวยของผู้ให้บริการ

จะเห็นไดวา Kendall เนนเฉพาะลักษณะ 3 ประการของระบบ คือ การแจกแจงของ
อัตราการมารับบริก ารอัตราการใหบริการและจานวนหนวยใหบริการเทานั้นเนื่องจากระบบ
แถวคอยสวนมากจะมีจานวนประชากรไมจากัดมีความยาวของแถวคอยไมจากัดและมีระเบียบ
การใหบริการแบบมากอนไดรับบริการกอน Kendall จึงไมระบุลักษณะดังกลาวในตัวแบบ
ในที่นี้จะกลาวถึง ตัวแบบ M/M/S เปนตนแบบที่ใชกับระบบแถวคอยที่มีลักษณะดังตอไป
นี้
- มีอัตราการมารับบริการเปนแบบสุม
- มีการแจกแจงของอัตราการมารับบริการแบบปวสซง
- มีการแจกแจงของอัตราการใหบริการแบบเอกซโพเนนเชียล
- มีหนวยใหบริการจานวน s หนวย
- ระเบียบการใหบริการเปนแบบมากอนไดรับบริการกอน
- มีจานวนลูกคาในแถวคอยไมจากัด
- มีจานวนลูกคาไมจากัด
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สภาวะของระบบแถวคอย
สภาวะของระบบแถวคอยมี 2 สภาวะคื อ สภาวะที่ 1 คื อ สภาวะแบบทรานเชี ยนท
(Transient condition) จะเปนสภาวะของระบบแถวคอย ณ เวลาใดๆกอนที่จะเขาสูสภาวะคงตัว
ผลลัพธของระบบแถวคอยในสภาวะทรานเชียนทจะเปนผลที่ขึ้นกับเวลาและเงื่อนไขเริ่มตน
(initial condition) ของระบบและสภาวะคงตัวหรือสภาวะคงที่ (Steady state)
เมื่อระบบแถวคอยเริ่มดาเนินงานในระยะแรกจานวนลูกคาที่มารับบริการสวนใหญ จะมี
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดเวลาในชวงเวลาหนึ่งซึ่งเปนชวงเวลานานมากพอที่พฤติกรรมตางๆ
เปนอิสระจากเวลาซึงเขาสูสภาพปกติจานวนลูกคามารับบริการคอนขางลงตัวก็คือ เขาสูสภาวะ
คงตัวและจะคงอยูในสภาวะนี้เปนเวลายาวนานดังที่แสดงในแผนภูมิโดยปกติการวิเคราะหระบบ
แถวคอยจะวิเคราะหในสภาวะคงตัว

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสภาวะของระบบแถวคอย
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คาใชจายในระบบแถวคอยในการกําหนดจํานวนหนวยบริการใหเหมาะสม
ระบบแถวคอยเปนระบบที่พบไดธุรกิจโดยทั่วไปวัตถุประสงคประการหนึ่งในการศึกษา
ระบบแถวคอยคือการจัดหาผู ใหบริการใหพอแกความตองการของลูกคาทั้งนี้ตองไมมากเกินจา
เปนการจัดใหมีผูใหบริการเพิ่มขึ้นนั้นนับเปนการเพิ่มการใชทรัพยากรอยางหนึ่ง กลาวคือตองใช
แรงงานใชเครื่องมืออุปกรณ ใชเงินทุนฯลฯเพิ่มขึ้นดังนั้นในการกาหนดจานวนหนวยบริการให
เหมาะสมตองคานึงถึงคาใชจายที่สาคัญ 2 ประการคือ
1. คาใชจายในดานการใหบริการ (Service Cost : SC)
เปนคาใชจายที่ เ กิ ด ขึ้นจากการจัดให้มีหนวยบริการ 1 หนวยไดแก เงิน เดือ น
พนักงานคาใชจ่ายในการจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการ 1 หนวยตอ 1 หนวยเวลา
เชนคาใชจายในการจัดใหมีพนักงานรับจายเงินเพื่อใหบริการแกลูกคาคิดเปนชั่วโมงละ 40
บาทตอพนักงานหนึ่งคน คาใชจายในการใหบริการนี้จะคานวณไดงายเพราะเปนจานวนเงิน
จ่ายจริงซึ่งพบวาคาใชจายสวนนี้จะมากหรือนอยขึ้นอยู กับจานวนผู ใหบริการนั่นคือถาผู ให
บริการมีจานวนมากทาใหเกิดคาใชจายสวนนี้มาก

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงคาใชจายดานการใหบริการ
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2. คาใชจาย / คาเสียหายที่เกิดจากการรอคอย(Waiting Cost: WC)
เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการที่หนวยบริการไมสามารถใหบริการลูกคาไดทันที ทาให
ลูกคาตองเสียเวลารอรวมทั้งคาใชจายที่เกิดจากการที่ลูกคาตองเสียเวลาอยู ในระบบเพื่อรับ
บริการซึ่งในบางกรณีถ้าหนวยบริการขาดความชานาญงานทาใหใชเวลาในการใหบริการนาน
คาใชจายในสวนนี้ประเมินไดยากกวาเพราะตองขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน อาชีพของลูกคา
ความอดทนของลู กคาคาเสียหายเนื่อ งจากการรอคอยบางอยางประเมินเปนตัว เงินได เชน
ค่าจ้างเงินเดือนรายรับของลูกคา แตบางอยางก็ประเมินเปนตัวเงินไดคอนขางยาก เชนการ
สูญเสียลูกคา เปนตน ดังนั้นคาใชจายที่เกิดจากการรอคอยจะมากขึ้นถาจานวนผู ใหบริการมี
จานวนนอย

แผนภูมิที่ 2.3 แสดงคาใชจาย / คาเสียหายจากการรอคอย
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จะเห็นไดวาคาใชจายทั้งสองประเภทดังกลาวมีความขัดแยงกันถาตองการลดคาใชจาย
ประเภทหนึ่งจะทาใหคาใชจายอีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้นนั้นคือถาลดจานวนผูใหบริการจะเปนการ
ลดคาใชจายในการใหบริการลงได แตเมื่อจานวนผูใหบริการมีนอย ลูกคาจึงตองรอนานอันเป็น
การเพิ่มคาใชจายในดานการรอหรือในทางตรงกันขามถาตองการลดคาใชจายในการรอจะต้อง
ใหลูกคาไดรับบริการที่รวดเร็วซึ่งการจะเปนเชนนี้ไดจาเปนตองมีหนวยบริการมากขึ้นอันจะเป็น
การเพิ่มคาใชจายในการใหบริการ
ปญหาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระบบแถวคอยนั้นเปนการพยายามทาใหเกิดสมดุล กัน
ระหว่างคาใชจายทั้งสองดานคือคาใชจายเฉลี่ยในการรอคอยและคาใชจายเฉลี่ยในการใหบริการ
ดังนั้นวัตถุประสงคของผู ตัดสินใจก็เพื่อตองการกาหนดระดับบริการที่ทาใหคาใชจายรวมโดย
เฉลี่ยใหมีคาต่าสุด ซึ่งคาใชจายรวมโดยเฉลี่ย คานวณไดจาก
คาใชจายรวม= คาใชจายในดานการใหบริการ + คาใชจาย / คาเสียหายในการรอคอย
TC

=

SC

+

WC

สถานการณของการรอคอยตองการการตัดสินใจจากหลายดาน เชนการกาหนดระดับ
การบริการรูปแบบการจัดแถวคอยและอื่นๆทั้งนี้ขึ้นอยู กับวัตถุประสงคการประยุกตใชงานเป็น
สาคัญอยางไรก็ตามโดยสวนใหญแลวปญหาพื้นฐานของการรอคอยจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในสิ่งตอไปนี้
1. จานวนผูใหบริการที่หนวยบริการ
2. ประสิทธิภาพของผูใหบริการ
3. จานวนผูใหบริการ
ตัวแปรในระบบแถวคอยที่เกี่ยวของกับปญหาการตัดสินใจใน 3 ประการขางตนคือ
- จานวนผูใหบริการในแตและหนวยบริการ
- อัตราการใหบริการเฉลี่ย (จานวนลูกคาตอ 1 หนวยเวลา)
- อัตราการมารับบริการในแตละหนวยบริการ (จานวนลูกคาตอ 1 หนวยเวลา)
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ผู ตัดสินใจควรจะเลือกระบบแถวคอยที่มีค าใชจายโดยเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งในทางปฏิบัติผู
ตัดสินใจจะกาหนดทางเลือกตางๆ ของระบบแถวคอย หลัง จากนั้นจะมีการประเมินคาใชจาย
ในแตละทางเลือกแลวเลือกเอาทางเลือกที่เสียคาใชจายนอยที่สุด
กลาวโดยสรุปวิธีการหนึ่งในการเลือกระบบแถวคอยที่เหมาะสมควรมีขึ้นตอน ดังนี้
1. กาหนดทางเลือกของระบบแถวคอย
2. ประเมินทางเลือกแตละทาง
3. เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการกาหนดทางเลือกตางๆ นั้นจะเปนการกาหนดคาตัวแปรเกี่ยวกับจานวนผู ใหบริการ
อัตราการใหบริการ และหนวยบริการ
ตัวอยางการจาลองสถานการณที่แสดงการใหบริการของธนาคาร
ในการบริการของธนาคารจะเริ่มตั้งแตมีลูกคาเขามาเพื่อรอรับบริการ และในขณะที่มีการ
ใหบริการอาจมีลูกคาเขามาใชบริการเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะเกิดการรอคอยของลูกคา เพราะฉะนั้นการ
ใชตัวแบบการจาลองสถานการณจะมีส วนชวยในการพิจารณาการใหบริการเพื่อสามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และทาใหไมเกิดความสูญเปลาของเวลาที่ตองรอรับบริการ
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ภาพที่ 2.8 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการให้บริการลูกค้าของธนาคาร

การตัดสินใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาการรอคอย
ระบบแถวคอย จะมีลักษณะต่าง ๆ กันดังต่อไปนี้ เช่น
1. ระบบธุรกิจบริการ เป็นระบบแถวคอยที่พบเห็นมากในชีวิตประจาวั น ระบบนี้ลูกค้า
จากภายนอกจะเข้ามารับบริการยังหน่วยบริการ ตัวอย่างเช่น ร้านตัดผม ร้านบริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
2. ระบบบริการขนส่ง เป็นระบบแถวคอยที่สาคัญอีกพวกหนึ่ง ระบบนี้ลูกค้า คือ
ยานยนต์ต่างๆ เช่น รถยนต์ ผ่านช่องเก็บเงินบนทางด่วน เรือจอดรอขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ
3. ระบบบริการภายในกิจการ ลักษณะพิเศษของระบบนี้ลูกค้าและผู้ให้บริการจะเป็น
คนในกิจการนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การเบิกจ่ายอะไหล่ในโรงงานซ่อมเครื่องจักร ลูกค้า คือนาย
ช่างในโรงงานซึ่งมาเบิกของส่วนผู้ให้บริการคือพนักงานเบิกจ่ายของ
4. ระบบบริการสังคม ตัวอย่างเช่น ระบบการให้บริการในโรงพยาบาล ระบบการ
ตัดสินคดีความของศาล โดยที่ลูกค้าคือคดีต่างๆที่รอการพิจารณาจากคณะผู้พิพากษา
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ทฤษฎีแบบจําลองสถานการณ์ Arena (Simulation Program)
การจาลองระบบเป็ นวิ ธี การหนึ่งที่ ประสิ ท ธิ ภาพอย่ างมากที่ น ามาช่ว ยส าหรับ การ
ทาการศึกษาเวลาและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ เพื่อนาไปแก้ปัญหาในต่างๆ ซึ่งมีระบบหรือขั้นตอน
การทางานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพของธุรกิจโลกในปัจจุบันที่มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรงในทุกๆด้านการจาลองระบบจึงกลายเป็นวิธีการอย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญ
และมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้งาน เพื่อช่วยในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การ
วางแผนการควบคุมงาน และด้านอื่นๆอีกมากมายสาหรับระบบงานต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และในปัจจุบันนี้การจาลองระบบถูกมองว่าเป็นศาสตร์แห่ง
วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ขาดไม่ได้สาหรับวิศวกร นักออกแบบระบบ และผู้บริหารระดับสูง
กระบวนการของแบบจาลองระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การสร้างแบบจาลอง
และการนาแบบจาลองนั้นไปทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองซึ่งจะต้องเอาทั้ง 2 ส่วนมา
รวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นกลไกของวิธีการจาลองระบบขึ้นอยู่กับแบบจาลอง และการใช้แบบจาลอง
แบบจ าลองที่ ใ ช้ ใ นการจ าลองระบบอาจเป็ น ระบบงานหรื อ เป็ น แนวคิ ด ลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องเหมือนกับระบบงานจริงทาให้สามารถเข้าใจในระบบงานจริง ฉะนั้นการ
จาลองระบบจะเน้นการสร้างแบบจาลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่
ต้องการเรียนรู้ และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าทางสถิติซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้ดังนี้
1.สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของระบบ
2.สามารถสร้างทฤษฎีหรือสมมติฐานที่อธิบายหรือแสดงถึงสาเหตุสาหรับพฤติกรรม
ที่กาลังสังเกตอยู่
3.ใช้ ต้ น แบบที่ จ าลองขึ้ น เพื่ อ พยากรณ์ ถึ ง พฤติ ก รรมในอนาคต ตั ว อย่ า งเช่ น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบหรือวิธีในการดาเนินงานของระบบ
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แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองสถานการณ์ Simulation model
1. เป็นกระบวนการออกแบบจาลอง (Model) ของระบบจริง (Real System) แล้ว
ดาเนินการทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบจริง ภายใต้ข้อกาหนดต่างๆที่วางไว้ เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานของระบบ และวิเ คราะห์ผลลั พธ์ที่ได้จากการทดลองก่อนนาไปใช้
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป
2. แบบจ าลองสถานการณ์ แ ตกต่ า งจากแบบจ าลองคณิ ต ศาสตร์ อื่ น ๆ ตรงที่ ว่ า
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์นั้นจะกาหนดให้ระบบหรือสถานการณ์อยู่ในสภาวะคงตัว (steady
state) แต่แบบจาลองสถานการณ์จะแสดงระบบก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะคงตัวองค์ประกอบที่เป็น
กลไกอันสาคัญในการจาลองระบบให้ประสบผลสาเร็จ คือการที่สามารถสร้างแบบจาลองได้อย่าง
ถูก ต้อ งเพื่ อ นนาไปใช้ใ นการจาลองปัญ หาจาเป็นต้อ งเรียนรู้และเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบงานนั้นๆเป็นอย่างดีเสียก่อน เพราะว่าการเข้าใจระบบถือว่าเป็นหัวใจสาคัญต่อการสร้าง
แบบจาลองและการนาแบบจาลองไปใช้งาน ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานอย่าง
แท้จริงจะไม่สามารถสร้างแบบจาลองเพื่อใช้เป็นตัวแทนระบบงานจริงๆนั้นๆได้ เหตุผลที่จะต้อง
ใช้แ บบจาลองนั้นเพราะว่าต้องการที่จะเรียนรู้บางสิ่ งเกี่ยวกับระบบงานจริงบางระบบ ซึ่งไม่
สามารถสังเกต หรือทาการทดลองกับระบบงานจริงโดยตรงได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะระบบยังไม่ได้
มี อ ยู่ จ ริ ง หรื อ เป็ น เพราะด้ ว ยความยากล าบากมากไปที่ จ ะปฏิ บั ติ ด้ ว ยความช านาญได้
แบบจ าลองที่ ไ ด้ ถู ก คิ ด ค้ น ขึ้ น มาด้ ว ยความระมั ด ระวั ง สามารถช่ ว ยขจั ด ความซั บ ซ้ อ นของ
ระบบงานจริงให้ลดลงได้
- เป็นเครื่องช่วยคิด (An Aid to Thought) เช่น แบบจาลองโครงข่าย (Network
Model) ช่วยทาให้ผู้สร้างแบบจาลองได้มองเห็นว่ามีกิจกรรมอะไรที่ต้ องทาบ้าง และทากิจกรรม
ไหนก่อนหลัง
- เป็นเครื่องสื่อความหมาย (An Aid to Communication) แบบจาลองทาให้เห็น
พฤติกรรมของระบบงาน สามารถอธิบายพฤติกรรม ปัญหาและการแก้ปัญหาของระบบงาน
- เป็นเครื่องมือสาหรับการทานาย (A Tool of Prediction) ช่วยให้ผู้สร้างแบบจาลอง
สามารถคาดคะเนหรือทานายได้ว่า เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของระบบ
เกิดขึ้นจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับระบบต่อไป
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- เป็นเครื่องมือสาหรับการทดลอง (An Aid to Experimentation) โดยที่แบบจาลอง
เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแทนระบบงานจริง ในกรณีที่ต้องการทดลองเงื่อนไขต่างๆ กับระบบงานจริงแต่
ทาไม่ไ ด้ ก็ นาเอาเงื่อ นไขนั้นๆ มาทดลองกับ แบบจาลองเพื่อ จาลองดูว่าให้ผ ลอย่างไร เพื่ อ
ประโยชน์ในการตัดสินใจว่าควรจะนาเงื่อนไขนั้นๆมาใช้กับระบบงานจริงหรือไม่
ประเภทของแบบจําลอง
การจาแนกประเภทของระบบงานอาจจาแนกได้หลายแบบแล้วแต่การนาไปใช้งานใน
การจาลองปัญหา การจาแนกระบบงานเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั้นมักจะจาแนกโดยอาศัย
ลักษณะการเปลี่ยนสภาพของระบบเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. แบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดสถิต ( Static Simulation Model ) กับ
แบบจาลองของการจาลองปัญหาชนิดพลวัต (Dynamic Simulation Model ) แบบจาลองของ
การจาลองแบบปัญหาชนิดสถิต เป็นตัวแทนระบบที่เวลาเฉพาะเจาะจงหรือเป็นตัวแทนซึ่งอาจ
ถูกใช้เ พื่อจะแสดงถึงระบบในลักษณะที่เวลาเคลื่ อนที่โดยอิสระอย่างเรียบง่ายไม่มีกฎเกณฑ์
ตัวอย่างของการจาลองปัญหาชนิดสถิตคือแบบจาลองชนิดมอนติคาร์โล (Monte Carlo Model)
ส่วนแบบจาลองของการจาลองปัญหาชนิดพลวัต เป็นตัวแทนของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงช้าๆ
ตลอดเวลาตัวอย่าง เช่น ระบบลาเลียงขนถ่ายในโรงงาน
2. แบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดแน่นอนหรือตายตัว (Deterministic
Simulation Model) กับแบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดไม่แน่นอน (Stochastic
Simulation Model) ถ้ า หากแบบจ าลองของการจ าลองแบบปัญ หาไม่ไ ด้ บรรจุ ไ ว้ด้ ว ย
ส่วนประกอบที่มี ความน่าจะเป็น (Probabilistic Components) ตัวอย่างเช่น การสุ่มแบบจาลอง
นี้จะถูกเรียกว่าแบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดแน่นอน หรือตายตัวระบบที่ถูกทาให้
ยุ่งยากสับสน ด้วยสมการดิฟเฟอร์เรนเชียล ซึ่งใช้อธิบายเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางเคมีอาจจะเป็น
แบบจาลองตัวหนึ่งในลักษณะที่ว่านี้ในแบบจาลองชนิดแน่นอนหรือตายตัว ผลลัพธ์จะถูกกาหนด
เมื่อชุดของจานวนข้อมูลสาหรับแก้ปัญหาและความสัมพันธ์ต่างๆ ที่อยู่ในแบบจาลองถูกระบุไว้
อย่างแจ้งชัดถึงแม้ว่ามันอาจจะต้ องใช้เวลามากในการคานวณเพื่อจะหาค่าของผลลัพธ์ว่าเป็น
อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามระบบจานวนมากจาเป็นต้องถูกสร้างจาลองเหมือนว่ามีส่วนประกอบ
เกี่ ยวกับข้อ มูล ที่ป้อ นเข้าเป็นแบบสุ่ มอย่างน้อ ยบางส่ว น และส่ ว นประกอบเหล่านี้ก่อให้เ กิด
แบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดไม่แน่นอน ระบบสินค้างคงคลัง (Inventory System)
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และระบบแถวคอย (Queuing System) ส่วนใหญ่ถูกสร้างจาลองให้เป็นชนิดไม่แน่นอน
แบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดไม่แน่นอนก่อให้เกิดผลลัพธ์ซึ่งเป็นไปโดยการสุ่มตัว
มันเอง เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องถูกพิจารณาเหมือนว่าเป็นการประมาณค่าลักษณะพิเศษเฉพาะที่
แท้จริงของแบบจาลอง ซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการจาลองแบบปัญหา
3. แบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดต่อเนื่อง (Continuous Simulation
Model) กับแบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดไม่ต่อเนื่อง (Discrete Simulation Model)
ถ้ากล่าวกันอย่างกว้างๆ เราสามารถนิยามแบบจาลองของการจาลองแบบปัญหาชนิดเป็นช่วง
และแบบจาลองของการจาลองปัญหาชนิดต่อเนื่องได้อย่างคล้ายคลึงกัน ด้วยรูปแบบของระบบ
แบบเป็นช่วง (Discrete System) และระบบต่อเนื่อง (Continuous System) การตัดสินใจที่จะใช้
แบบจาลองชนิดเป็นช่วงหรือแบบจาลองชนิดต่อเนื่องสาหรับระบบงานที่เจาะจงไว้ย่อมขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการศึกษา ตัวอย่างเช่น แบบจาลองของการเคลื่อนตัวของการจราจรบน
ถนนที่ไม่จากัดความเร็วจะเป็นแบบจาลองชนิดเป็นช่วงก็ต่อเมื่อการเคลื่อนที่ของรถยนต์แต่ละ
คันเป็นสาระที่สาคัญกว่า ในอีกด้าน ถ้าหากว่ารถยนต์ถูกพิจารณาในลักษณะของการไหลไป
รวมตัวกัน การเคลื่อนตัวของการจราจรก็สามารถถูกอธิบายด้วยสมการดิฟเฟอร์เรนเชียลที่อยู่
ในแบบจาลองชนิดต่อเนื่อง
การประยุกต์ใช้งานของการจําลองแบบปัญหา (Simulation Applications)
การจาลองแบบปัญหาได้ถูกนามาดัดแปลงเพื่อใช้ในงานต่างๆ มากมายและเป็นที่รู้จัก
กันอย่างกว้างขวางในโลกธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจาลองแบบปัญหามีความสามารถ
รอบตัวอย่างมาก (Versatility) มีความคล่องตัวยืดหยุ่นสูง (Flexibility) และมีกาลังความสามารถ
อย่างสูง จึงทาให้การจาลองแบบปัญหาเป็นที่ชื่นขอบในงานศึกษาวิจัย โดยสามารถจาลองแบบ
ของระบบงานเกือบจะทุกประเภทและมีขอบเขตกว้างขวางในการครอบคลุมถึงแบบจาลองทุก
ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดในส่วนต่างๆ ที่นาไปประยุกต์ใช้งานดังนี้คือ
1. ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Computer System) เช่นงานองค์ประกอบของระบบ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟแวร์ (Software System) งานระบบโครงข่ายของฮาร์ดแวร์
(Network of Hardware) งานบริหารจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Base) และงาน
ประมวลผลข้อมูล (Information Processing) เป็นต้น
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2. งานในโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) เช่น ระบบงานลาเลียงขนถ่ายวัสดุ
(Material Handing) ระบบงานสายการประกอบ(Assembly Line) ระบบงานผลิตแบบอัตโนมัติ
(Automated Production System) ระบบงานควบคุมสินค้าคงคลัง(Inventory Control System)
ระบบงานการบารุงรักษาเครื่องจักร และการเพิ่มความไว้วางใจของเครื่องจักร(Reliability and
Maintenance System) งานจัดวางผังโรงงาน(Plant Lay-Out) และงานออกแบบเครื่องจักร
(Machine Design) เป็นต้น
3. งานในแวดวงธุรกิจ (Business) เช่น งานวิเคราะห์พัสดุและสต็อกสินค้า (Stock
and Commodity Analysis) งานนโยบายการกาหนดราคา (Pricing Policy) งานกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Marketing Strategies) งานศึกษาการเข้าถือครองสิทธิ (Acquisition Studies) งาน
วิเคราะห์กระแสเงินสด (Cash flow Analysis) งานพยากรณ์ (Forecasting) งานกาหนด
ทางเลือกในการขนส่ง (Transportation Alternatives) งานวางแผนกาลังพล (Manpower
Planning) เป็นต้น
4. งานด้านการปกครอง (Government) เช่น งานกาหนดกลยุทธ์อาวุธของกองทัพ
(Military Weapons) งานกาหนดยุทธวิธีทางทหาร (Military Tactics) การพยากรณ์ประชากร
ของประเทศ (Population Forecasting) งานกาหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดิ น (Land Use) งาน
ให้บริการดูแลและรักษาสุขภาพ (Health Care Delivery) งานป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ (Fire
Protection) งานให้บริการของตารวจ (Police Services) งานตัดสินความอาชญากรรม
(Criminal Justice) งานออกแบบทางหลวงแผ่นดิน (Roadway Design) งานควบคุมการจราจร
(Traffic Control) งานให้บริการด้านสุขาภิบาล (Sanitation Services)
5. งานทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา (Ecology and Environment) เช่น
งานระบบกาจัดมลพิษน้าเสีย (Water Pollution and Purification) งานควบคุมปริมาณของเสีย
(Waste Control) มลภาวะทางด้านอากาศ (Air Pollution) งานควบคุมโรคระบาด (Pest
Control) งานพยากรณ์สภาพอากาศ (Weather Prediction)การวิเคราะห์แผ่นดินไหวและพายุ
(Earthquake and Storm Analysis) งานเหมืองและสารวจแร่ (Mineral Exploration and
Extraction) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Systems) งานเพิ่มผลผลิตด้านเกษตร
(Crop Production)
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6. งานทางด้านพฤติกรรมและสังคม (Society and Behavior) เช่น การวิเคราะห์
สัดส่วนระหว่างอาหารและจานวนประชากร (Food/Population Analysis) งานนโยบายทางด้าน
การศึกษา (Education Policies) งานโครงสร้างการจัดองค์กร (Organizational Structure) การ
วิเคราะห์ระบบสังคม (Social System Analysis) ระบบสวัสดิการ(Warfare Systems) การ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย (University Administration)
เหตุผลในการใช้แบบจําลองสถานการณ์
1. แบบจาลองสถานการณ์สามารถใช้ศึกษากระบวนการหรือระบบที่ต้องการศึกษา
2. การแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ไม่สามารถสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์ได้
3. เมื่อต้องการปรับปรุงระบบการทางานก่อนกาเนินการจริง
4. เมื่อต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับระบบ สร้างทางเลือกหลายๆทางและเลือกทางที่
เหมาะสมที่สุด
5. การทดลองกับระบบหรือกระบวนการจริงจะเสียค่าใช้จ่ายสูง
6. การทดลองกับระบบจริงๆ อาจใช้เวลายาวนานเกินกว่าที่จะรอคอบคาตอบได้
7. การทดลองกับระบบจริงๆ อาจทาให้เกิดความยุ่งยากมาก
ข้อดีของการใช้แบบจําลอง
1. สามารถใช้แบบจาลองกับระบบที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถหาความสัมพันธ์
โดยการเขียนสมการเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ หรือใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ได้
2. สามารถสร้างแบบจาลองเพื่อทานายอนาคตของระบบได้ โดยใช้เวลาอันสั้นในการ
ประมวลผลลัพธ์ของแบบจาลอง
3. สามารถใช้แบบจาลองกับระบบที่ไม่สามารถทดลองกับสถานการณ์จริงได้
4. สามารถที่จะดาเนินการทดสอบกับระบบฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบใหม่การจัดวางผังทาง
กายภาพที่อ อกแบบใหม่ระบบการขนส่ งที่อ อกแบบใหม่ เป็นต้น เพื่อ ทราบผลลั พธ์ จากการ
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ออกแบบใหม่ก่ อ นที่จ ะมี ก ารจั ดสรรทรั พยากรหรื อ เครื่ อ งมือ เครื่อ งใช้ใ หม่ ๆ เพิ่ มเติม ให้ กั บ
ระบบงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า
5. สามารถประหยัดเวลาในการวิ เคราะห์เพราะว่าเราสามารถควบคุมเวลาได้โดยการ
ใช้โปรแกรมการจาลองแบบปัญหาและเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการช่วยวิเคราะห์ซึ่งใช้
เวลา เพียงไม่ถึงชั่วโมงในการวิเคราะห์และสามารถเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วในการเกิด
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจะทาการศึกษา แต่ถ้าหากเราไปทดลองระบบงานจริง
อาจจะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์เป็นเดือนกว่าที่จะได้รับผลวิเคราะห์ที่น่าพอใจ
6. การจาลองแบบปัญหาสามารถทาให้เราได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
ระบบงานว่าตัวแปรตัวใดในระบบงานที่มีความสาคัญมากที่สุดต่อสมรรถนะของระบบงานและยั ง
ทราบอีกด้วยว่าตัวแปรต่างๆ ในระบบงานเกิดปฏิกิริยาต่อกันอย่างไร
7. จุดคับคั่งของงานสูง (Bottle Neck) ในสายงานผลิตระบบการขนส่งสินค้าและใน
ระบบงานอื่นๆ สามารถจะรู้ได้โดยการจาลองแบบปัญหา
8. สมมติฐานเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เรายังไม่ทราบค่าสามารถ
หาคาตอบอย่างประมาณการหรือสามารถได้รับการทดสอบสาหรับความเป็นไปได้ในการเกิด
โดยการจาลองแบบปัญหา
9. การจาลองแบบปัญหายังเป็นประโยชน์สาหรับระบบงานที่ยังไม่ได้มีอยู่จริง หรือ
ระบบงานที่เรามีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมันอยู่อย่างจากัด ซึ่งเราสามารถทดลองได้ใน
แบบจาลองปัญหาโดยสามารถออกแบบให้เ ป็นไปตามแนวความคิดและเงื่อ นไขของตัว แปร
ต่างๆ ที่คาดว่าจะมี
ข้อเสียของการใช้แบบจําลอง
1. การสร้างแบบจาลองนั้น จาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมสร้าง
แบบจาลองและผู้สร้างต้องมีพื้นฐานทางสถิติ เพื่อสามารถวิเคราะห์และนาผลลัพธ์ที่ได้จาก
แบบจาลองไปปรับปรุงต่อได้ โดยผู้วิเคราะห์ต้องมีความเข้าใจในระบบเป็นอย่างดีและมีการเก็บ
ข้อมูลทางสถิติในอดีตอย่างถูกต้องจึงจะทาให้แบบจาลองนั้นมีความใกล้เคียงกับระบบจริง
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2. ผลที่ได้จากการจาลองมักเป็นการประมาณค่า
3. เนื่องจากผลลัพธ์ของแบบจาลองปัญ หาบางทีเป็นสิ่งที่ยากอธิบายได้เพราะว่า
แบบจาลองปัญหาเป็นการพยายามที่จะจาลองเหตุการณ์ในระบบงานจริง โดยใช้ตัวเลขสุ่มมันจึง
ยากจะอธิบายว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากระบบงานจริงหรือเกิดจากสุ่มตัวเลข ซึ่งมีโอกาสที่จะ
ทาให้ข้อมูลที่ได้มีข้อผิดพลาด
4. เนื่องจากตัวแบบจาลองผู้สร้างตัวแบบเป็นผู้สร้างทางเลือกให้กับระบบ ดังนั้น
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างแบบจาลองอาจไม่ใช่ทางเลือกที่บ่งถึงทางเลือกที่ดีที่สุด
5. แบบจาลองปัญหาที่ได้ในบางครั้งดูเหมือนว่าสามารถใช้เป็นตัวแทนของระบบงาน
จริงได้แต่ในความเป็นจริงแบบจาลองปัญหานั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของระบบงานนั้นๆและการที่
จะบอกได้ว่าแบบจาลองนั้นใช้ได้หรือไม่นั้นก็ตอบได้ยาก
ข้อจํากัดในการใช้แบบจําลองสถานการณ์
1. คาตอบที่ได้จากแบบจาลองสถานการณ์ไม่มีความเที่ยงตรงในเชิงคณิตศาสตร์
เพราะคาตอบที่ได้มีค่าเปลี่ยนแปลงไป
2. แบบจาลองสถานการณ์ที่ดีและสามารถให้คาตอบที่ใกล้เคียงกับสภาพที่เป็นจริง
ของระบบนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาในการศึกษามาก
3. แบบจาลองสถานการณ์ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกลักษณะเพราะปัญหาที่
ทาการศึกษานั้นเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน
4. แบบจาลองสถานการณ์จะให้คาตอบภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารสามารถ
นาไปประเมินผลและเปรียบเทียบหาสภาวการณ์ที่เหมาะสมที่สุดแต่ไม่สามารถให้แนวทางหรือ
กลยุทธ์ที่จะนาไปสู่สภาวการณ์ที่ต้องการได้

40

การจําลองสถานการณ์มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้
1. การกาหนดลักษณะของปัญหาว่ามีอะไรบ้าง
2. การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปลของระบบทั้งหมด
4. สร้างตัวแบบจาลองที่อธิบายพฤติกรรมของระบบลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าโปรแกรมที่สร้างนั้นสามารถ
ทางานได้หรือไม่
6. การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจาลองเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมรัน
ผ่านแล้วให้ผลลัพธ์ถูกต้องหรือไม่โดยการเปรียบเทียบกับระบบงานจริง และมีการใช้เทคนิคทาง
สถิติเข้ามาตรวจสอบผลลัพธ์โดยการตั้งสมมติฐานทางสถิติเพราะผลลัพธ์ที่ได้จากการจาลอง
เป็นเพียงค่าประมาณ
7. การวางแผนการทดลองว่าจะใช้ตัวแบบทดลองอย่างไร และทาการทดลองซ้า
จานวนเท่าใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
8. การดาเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้
9. การวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้จากตัวแบบจาลองรวมทั้งวิเคราะห์วิธีปรับปรุงตัว
แบบจาลองเมื่อระบบงานจริงมีการปรับเปลี่ยน
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ARENA SOFTWARE เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันสาหรับการสร้างตัวแบบจาลอง เพื่อ
สร้างสถานการณ์สมมติโดยอาศัยข้อเท็จจริงของสถานการณ์จริง และดาเนินการทดลองไปกับ
แบบจาลองโดยตัว แบบจาลองจะถู กทาการทดสอบทางความคิ ดในคอมพิว เตอร์เ พื่อ ศึกษา
พฤติกรรมของระบบ และนาไปสู่แนวทางในการวิเคราะห์ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ก่ อ นน าไปใช้ แ ก้ ไ ขสถานการณ์ จ ริ ง นอกจากนี้ โ ปรแกรม ARENA ยั ง สามารถสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงไว้บนจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
บัญชีชื่อหน่วยโมดูล (Arena Modeling Panel) ประกอบด้วย 3 บัญชี คือ
1. บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel) panel นี้จะแสดงหน่วยโมดูล
พื้นฐานที่ถูกเรียกใช้บ่อยๆ สาหรับแบบจาลองสถานการณ์พื้นฐาน
2. บัญชีแสดงกรรมวิธีก้าวหน้า (Advanced Process Panel) panel นี้จะแสดงหน่วย
โมดูล ที่มีค วามสามารถของหน่วยโครงสร้างละเอียดกว่าโมดูล พื้นฐาน ใช้เพื่ อแสดงกิจกรรม
เฉพาะด้านใช้สาหรับแบบจาลองสถานการณ์ที่มีลักษณะกิจกรรมละเอียดมากขึ้น
3. บัญชีแสดงกรรมวิธีขนถ่าย (Advanced Transfer Panel) panel นี้จะแสดงหน่วย
โมดูลที่ใช้สาหรับการขนย้ายวัตถุที่สนใจ (Entity) ด้วยอุปกรณ์ลาเลียงโดยอุปกรณ์ลาเลียงที่ใช้
ในการขนย้ายจะประกอบด้วยอุปกรณ์สายพาน (Conveyer System) ทรัพยากรขนถ่าย
(Resource System) และอุปกรณ์รถขนถ่าย (Transportation System)
บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel)
Create Module เป็นหน่วยโครงสร้างใช้สาหรับเริ่มต้นสร้างวัตถุที่เราสนใจ (Entity) เข้ามาใน
แบบจาลองโดยวัตถุที่เราสนใจจะถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยแบบแผนตารางการมาถึงของวัตถุหรือ
ช่วงเวลาระหว่างการมาถึงของวัตถุเป็นข้อมูลใส่เข้าไปในหน่วยโครงสร้าง
Dispose Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้จบการทางานของวัตถุที่เราสนใจ (Entity) วัตถุจะ
ออกจากระบบแบบจาลอง ณ จุดนี้ และแสดงถึงการเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลทางสถิติพื้นฐานของ
วัตถุตัวนั้น
Process Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้แสดงกิจกรรมโดยกิจกรรมนั้นอาจหมายถึง การ
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ให้บริการลูกค้า การปั๊มชิ้นงาน การบรรจุชิ้นงาน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจต้องการใช้
ทรัพยากรมากกว่าหนึ่งตัว (Resource) หรืออาจไม่ต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อจัดการกับกิจกรรม
เหล่านั้นก็ได้ เช่น การเดินของผู้ป่วยจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งซึ่งผู้ป่วยสามารถเดินได้
เองโดยไม่ต้องมีพยาบาลคอยช่วยเหลือ
Assign Module เป็นหน่วยโครงสร้างใช้สาหรับกาหนดหน้าที่ให้ค่าตัวแปร (Variable),
คุณสมบัติประจาตัว (Attribute) ชนิดของวัตถุ (Entity Type) ภาพของวัตถุ (Entity Picture)
หรือตัวแปรระบบอื่นๆ (Other) โดยการกาหนดหน้าที่สามารถทาได้หลายหน้าที่ในโมดูล
Decide Module เป็นหน่วยโครงสร้างใช้สาหรับตัดสินใจทางเลือกให้กับวัตถุว่าควรไปเส้ นทาง
ไหน โดยแต่ ล ะวั ต ถุ ส ามารถเลื อ กทางเลื อ กให้ กั บ ตั ว เองได้ เ พี ย งหนึ่ ง เส้ น ทางเท่ า นั้ น
Batch Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทาหน้าที่รวมวัตถุที่เราสนใจไว้ด้วยกันสามารถรวมแบบ
ชั่ ว คราวหรื อ ถาวรก็ ไ ด้ ถ้ า การรวมนั้ น เป็ น แบบชั่ ว คราวจะต้ อ งมี ก ารแยกวั ต ถุ ที่ ร วมกั น
Separate Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้ทั้งในการคัดลอกวัตถุที่เข้าโมดูลนี้ให้กลายเป็น
หลายวั ต ถุ เ มื่ อ ออกจากโมดู ล หรื อ ใช้ ใ นการแยกก้ อ นวั ต ถุ ที่ ถู ก รวมมาก่ อ นหน้ า นี้ ด้ Batch
Record Module เป็นหน่วยโครงสร้างใช้สาหรับรวบรวมข้อมูลทางสถิติในแบบจาลอง มีการ
คานวณเวลาเฉลี่ยที่วัตถุอยู่ในระบบ (Total Time) จานวนวัตถุที่ออกจากระบบ (Number Out)
และจานวนวัตถุที่เข้ามาในระบบ (Number In)
Resource
Resource Spreadsheet Module เป็นหน่วยข้อมูลทรัพยากร ใช้สาหรับใส่ข้อมูลให้กั บ
ทรั พ ยากร เช่ น จ านวนของทรั พ ยากร ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ต้ น ก าหนดประเภทของ
ทรัพยากรว่าเป็นแบบกาลังการผลิตคงที่ (Fixed Capacity) หรือกาลังการผลิตแบบไม่คงที่
เปลี่ยนแปลงตามตารางกาหนดเวลา (Based on Schedule)
Queue Spreadsheet Module เป็นหน่วยข้อมูลแถวคอยใช้สาหรับใส่ลักษณะการเลือกวัตถุ
จากแถวคอยเข้ารับบริการ โดยโมดูลนี้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเ มื่อมีการสร้าง Process
Module ด้วยปฏิบัติการ Seize Delay Release หรือ Seize Delay หรือเมื่อมีการสร้างหน่วย
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแถวคอย เช่น Batch Module
Variable Spreadsheet Module เป็นหน่วยข้อมูลตัวแปร ใช้สาหรับใส่ค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร
ซึ่งค่าของตัวแปรนี้อาจเป็นตัวเลขหรือสตริงก็ได้ ซึ่งตัวแปรที่ถูกกาหนดค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงค่า
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ได้โดยใช้โมดูล Assign กาหนดค่าให้กับตัวแปรนี้ใหม่ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนค่าตัวแปรอาจทาได้โดย
การใช้สูตร (Expression) หรือกาหนดค่าคงที่ค่าใหม่ให้กับตัวแปรก็ได้
Schedule Spreadsheet Module เป็นหน่วยข้อมูลแสดงตารางกาหนดเวลาให้กับทรัพยากร
หรือวัตถุ โดยถ้าโมดูลนี้ทาหน้าที่กาหนดตารางเวลาทางานให้กับทรัพยากร หน่วยข้อมูลนี้จะถูก
เชื่อมโยงกับหน่วยโมดูลข้อมูลทรัพยากร Resource Spreadsheet Module แต่ถ้าหน่วยข้อมูลนี้
ทาหน้าที่กาหนดตารางการมาถึงให้กับวัตถุ หน่วยข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมโยงกับโมดูล Create
Set Spreadsheet Module เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้เก็บกลุ่มข้อมูลที่ทางานในลักษณะเดียวกัน
ไว้ด้วยกัน
บัญชีแสดงกรรมวิธีก้าวหน้า (Advanced Process Panel)
Delay Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้แสดงเวลาในการทากิจกรรม เช่น การให้บริการ
ลูกค้า การบรรจุชิ้นงาน ฯลฯ นอกจากนี้เวลาในการทากิจกรรมของแต่ละวัตถุ(Entity) อาจได้รับ
การพิจารณาเป็นValue Added, Non-Value Added โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดสรรไปสู่
ลาดับชั้นที่เหมาะสม
Drodoff Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทาหน้าที่คัดแยกวัตถุ (อาจมากกว่าหนึ่งตัว) จาก
ก้อนวัตถุชั่วคราวที่เข้าสู่โมดูลนี้เพื่อส่งต่อไปยังโมดูลอื่น โดยคัดแยกจานวนวัตถุตามที่ระบุจาก
ก้อนวัตถุชั่วคราวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ถูกคัดแยกซึ่งจะถูกปล่อยออก ณ ด้านบนเพื่อ
ส่งไปยังโมดูลอื่นและกลุ่มที่ถูกคัดแยกเพื่อปล่อยออก ณ ทางออกด้านล่างเพื่อส่งไปยังโมดูลอื่น
โดยวัตถุที่ถูกคัดแยกสามารถระบุคุณสมบัติประจาตัวให้ติดตัววัตถุได้
Hold Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทาหน้าที่ยึดครองวัตถุไว้ในแถวคอย โดยการแบ่งเหตุผล
ของการยึดครองวัตถุออกเป็น 3 ประเภท คือ Wait for Signal, Scan for Condition, Infinite
Hold
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Match Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้สาหรับการเข้าคู่เมื่อวัตถุเข้าสู่โมดูลนี้จะถูกส่ง ไปคอย
ในคิวที่วัตถุใช้เป็นทางเข้าสู่ตัวโมดูล เมื่อวัตถุที่อยู่ในแต่ละคิวมีค่าคุณสมบัติประจาตัวเข้าคู่กับ
วัตถุที่อยู่ในคิวอื่นๆทุกคิว วัตถุนั้นๆจะถูกนาออกจากคิวที่วัตถุอยู่เพื่อส่งต่อไปยังโมดูลถัดไป
Pickup Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทาหน้าที่หยิบวัตถุจากคิว ที่กาหนดมาเป็นก้อนวัตถุ
ชั่วคราวออกสู่โมดูล Pickup เพื่อส่งต่อก้อนวัตถุชั่วคราวนี้ไปยังโมดูลอื่น
Read-Write Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่สาหรับการอ่านข้อมูลจากข้อมูลนาเข้า (Input
File) หรือใช้สาหรับการเขียนข้อมูลนาออก (Output Device) ในลักษณะของแฟ้มข้อมูล (File)
Release Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้สาหรับปล่อยทรัพยากรให้ว่างเพื่อให้ทรัพยากร
นั้นสามารถทากิจกรรมกับวัตถุอื่นได้
Remove Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ใช้สาหรับเคลื่อนย้ายวัตถุจานวนหนึ่งตัวจาก
ลาดับที่ต้องการในชื่อคิวที่กาหนด
Seize Module เป็นหน่วยโครงสร้างที่ทาหน้าที่จองทรัพยากรเพื่อใช้ในการทากิจกรรม
ร่วมกับวัตถุเมื่อมีการใช้ปฏิบัติการจองจะต้องมีคิวเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ปฏิบัติการนี้จะไม่มีการ
ปล่อยทรัพยากรให้ว่าง ดังนั้นเมื่อมีการเลือกใช้ปฏิบัติการนี้จะต้องมีการปล่อยทรัพยากรด้วย
โมดูล Release ภายหลังด้วย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิภา จงจอหอ, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา และ กฤษฎา ประเสริฐถาวร (2551) ทาการ
จาลองแบบการทางานในงานบริการจ่ายยาผู้ ป่วยนอก และวัดการทางานของบุคลากรเภสั ช
กรรม โดยใช้โปรแกรมอารีน่าในการจาลองสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงการทางานของบุคลากร
ทาการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
กลุ่มงานเภสั ชกรรม โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย วิเ คราะห์ผ ลได้ดังนี้ผลการศึกษา
พบว่า ผลการศึกษา พบว่า เวลาการทางานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจ่ายยาผู้ป่วย
นอกเท่ากับ 30.81 นาทีต่อใบสั่งยา โดยใช้เวลาไปกับขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาที่ใช้ใน
การเจ้าหน้าที่ทาการบรรจุยาลงซองเฉลี่ย (Arrange drug) 0.01 นาที เจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูลยา
ตามแพทย์สั่งเฉลี่ย(Pharmacist key in order) 24.64 นาที เจ้าหน้าที่ตรวจทานเฉลี่ย
(Pharmacist review order) 2.84 นาทีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเฉลี่ย (Pharmacist check) 0.03
นาที โดยสรุป พบว่า เวลารอรับยาของผู้ป่วย ลดลงจากเดิม 10.17 นาที คิดเป็น 24.81
เปอร์เซ็นต์ การรอคอยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ป่วย และสะท้อน
ถึงคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข
นริสา คันธเศรษฐ์, วีณา พันธไชย, อรวรรณ พรพิมลมิตร,สิริกร บารุงปรีชา, จุฑารัตน์
พิริยะศัก ดิ์จินดา และ ดร.สถาพร โอภาสานนท์ (2551) ศึกษากระบวนการไหลเวียนของ
ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุว รรณภูมิใ นช่ว งเวลาเร่งด่ว น โดยทาการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ผู้โดยสารขาออกต้องดาเนินการภายในท่าอากาศ
ยาน อาทิเช่น อัตราการมาถึงของผู้โดยสาร ทิศทางการไหลเวียนของผู้โดยสาร ขั้นตอนและพิธี
การต่างๆ รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม และจาลองกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่าน
โปรแกรมจาลองสถานการณ์ (Simulation program) Arena Version 9 เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลา
รอคอยและกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญ หาคอขวด จากการประมวลผลพบว่ า กิ จ กรรมเช็ ค อิ น
(Check-in) และตรวจหนังสือเดินทาง(Passport Control) เป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดระยะเวลารอ
คอยมากที่สุ ด และนานกว่าระยะเวลามาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มจานวนเคาน์เตอร์และผู้ให้บริการในทั้งสองจุดกิจกรรมใน
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินกิจกรรมภายในสนามบิน อัน
เป็นการเพิ่มระดับการให้บริการแก่ลูกค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น ท่าอากาศยานนานาชาติ
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ซึ่งรัฐบาลไทยได้กาหนดให้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศและมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการ
บินของภูมิภาค อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ
อย่างไรก็ ต าม ในการประเมินความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนั้นความได้เ ปรี ยบทาง
ภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทาให้เป็นศูนย์กลางการบินได้ แต่จะต้องประกอบไป
ด้ว ยสิ่ งอ านวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการสนามบินที่ดี เพื่ อ สามารถให้บริการแก่
ผู้โดยสารหรือสายการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะเวลารอคอย (Waiting Time) ในการรับ
บริการของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน ได้ถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงคุณภาพของการ
ให้บริการ และส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Chwen Shue etal., 2003) ทั้งนี้ หาก
กิจกรรมใดเกิดคอขวดขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเกิดแถวคอยขึ้น (Anderson R.
Correia and S.C. Wirasinghe, 2006) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีปริมาณผู้ใช้บริการมาก เช่น
ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak hour) สาหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัญหาระยะเวลารอคอยยังคง
เป็นปัญหาที่สาคัญและจาเป็นต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากการให้บริการผู้โดยสารภายในท่า
อากาศยานยังคงมีความล่าช้าจากการที่ผู้โดยสารต้องใช้เวลาต่อแถวยาว เช่น การบริการตรวจ
คนเข้าเมือง การเช็คอิน และระบบแจ้งรับ
สายใจ ชูวารี และ อังกูร ลาภธเนศ (2549) ศึกษาปัญ หาและกาหนดกลยุทธ์การลด
ต้ น ทุ น ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยการศึ ก ษานี้ ไ ด้ ก าหนดขอบข่ า ยในการขนส่ ง โดยใช้ ตู้ ค อน
เทรนเนอร์ 20 ฟุ ต ระยะทางจากจังหวัดนครราชสี มา ถึ ง ไอซีดีล าดกระบัง โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของซัพพลายเออร์ด้านการขนส่งและการใช้ประโยชน์ของตู้คอนเทนเนอร์ในช่วงปี
พุทธศัก ราช 2547 – 2548 ที่มีผลกระทบทาให้ราคาสินค้ ามีราคาสู งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงได้มีการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารภายในองค์กรและการส่งออกแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึก ษาลั กษณะของปัญหา และผลกระทบขององค์กรที่ต้องการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน และศึกษาปัญหาราคาสินค้าที่สูงขึ้นที่ เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ารวมถึงศึกษา
และกาหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาของราคาสินค้าที่สูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านต้นทุน
Cost Strategy เพื่อบริษัทสามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ศรัณย์ พงศ์สุวภาพ และ วันชัย รัตนวงษ์ (2551) ทาการศึกษาสาเหตุของการส่งมอบ
น้าตาลที่ขาดประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบว่าการส่งมอบน้าตาลไปยังลูกค้า มีปริมาณทั้งสิ้น
304,144 ตัน โดยแบ่งเป็นการส่งมอบภายในประเทศทั้งสิ้น 102,387 ตัน และการส่งออกน้าตาล
ไปต่างประเทศทั้งสิ้น 201,757 ตัน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดเส้นทางการส่งมอบน้าตาลไป
ยังลูกค้าที่ชัดเจน ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอให้เพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบน้าตาลไปยังลูกค้า
โดยการสร้างต้นแบบการส่งมอบน้าตาลไปยังลูกค้า ปรับปรุงขั้นตอนการทางานก่อนการส่งมอบ
น้าตาลไปยังลูกค้า และเมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูลการส่งมอบน้าตาลไปยัง ลูกค้าก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงพบว่า ด้านต้นทุนการส่งมอบ สามารถลดต้นทุนในการส่งมอบ
น้าตาลไปยังลูกค้าได้ 23,543,279.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.94 ของต้นทุนการส่งมอบน้าตาล
ทั้งประเทศ ด้านระยะเวลาการส่งมอบ สามารถลดระยะเวลาในการส่งมอบน้าตาลไปยังลูกค้าได้
31,728.57 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 28.12 ของเวลาในการส่งมอบน้าตาลทั้งประเทศ
ชูชัย สิ งห์ รื่ นเริง (2549) ศึก ษางานวิจั ยเรื่อ ง การศึกษาปั ญ หาการจั ดหาและน าส่ ง
ประวัติเด็กล่าช้าจากพื้นที่โครงการของมูลนิธิ A Child เพื่อส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของผู้
อุปการะและลดระยะเวลาในการส่งมอบผู้ศึกษาได้ทาการแก้ไขปัญหาโดยการจาลองสถานการณ์
ทาให้ได้ทราบว่าขั้นตอนการดาเนินงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันทาการให้เกิดเวลารอคอยของผู้
อุปการะ หลังจากที่ผู้ศึกษาได้จาลองสถานการณ์ด้วยสมมติฐานที่ว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เท่าเดิม โดยปรับเปลี่ ยนวิธีก ารรับจดหมายตอบรับ จากเดิมต้อ งรอจดหมายตอบรับจนครบ
ระยะเวลา 45 วัน แล้วจึงเริ่มขั้นตอนการจัดหาประวัติเด็กจึงทาให้ไม่สามารถจัดหาประวัติเด็กได้
ตรงตามเวลาที่รับรองไว้กับผู้อุปการะว่าจะจัดส่งประวัติเด็กให้ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน ผู้ศึกษา
จึงได้จาลองสถานการณ์ด้วยการหาจานวนที่เหมาะสมของจดหมายตอบรับที่ 80, 100,120,
130, 150, 180, 200 ฉบับตามลาดับ จึงทาให้ทราบว่าจานวนที่เหมาะสมในการเริ่มขั้นตอนการ
จัดหาประวัติเด็กอยู่ที่ 100 ฉบับ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน และใช้จานวนพนักงานน้อยลงกว่า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม
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โชคชั ย อรุ ณ รุ่ ง เลิ ศ (2549) ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอู่ ซ่ อ มรถยนต์ เ อ จากการศึ ก ษาพบว่ า สาเหตุ ห ลั ก มาจาก
บุค ลากรไม่เ พี ยงพอ ทางานล่าช้า อะไหล่ ไม่มีคุ ณภาพและอุปกรณ์ไม่ทันสมัย ขาดการวาง
กระบวนการทางานที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบตามหลัก การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
จัดการโซ่อุปทาน รวมถึงการออกแบบจาลองสถานการณ์ (Simulation) ด้วยโปรแกรม Awesim
ในการลดเวลาจากการซ่อมจาก 30 วัน เหลือ 23 วัน มีค่าใช้จ่าย 114,000 บาท ทาให้การลงทุน
ครั้งนี้ประหยัดค่าใช้จ่าย 95,806.08 ช่ว ยให้อู่ซ่อมรถยนต์เอสามารถทางานได้ต รงตามเวลา
ทางานเป็นขั้นตอนสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการนารถยนต์
ไปใช้ได้เร็วขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดต้นทุนและสามารถสร้างกาไรให้กับ
ทางอู่ซ่อมรถยนต์
นันทัชพร ทรัพย์สมบัติ (2549) ศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการรอคอยในการ
รั บ บริ ก ารของธนาคารกรุ ง เทพ สาขาเอบี ซี ได้ ท าการศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ที่ เ หมาะสมในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริการ เนื่องจากในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจานวนมาก ผู้ศึกษา
ได้เลือกวิธีการจาลองแบบปัญหาด้วยโปรแกรม Awesim เพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หามาปฏิ บั ติ จ ริ ง และหาแนวทางในการท างานที่ ท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และ
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของแนวทางการแก้ไขที่ได้เลือกโดยทาการทดลองกับระบบเดิมที่มี
อยู่เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นก่อนนาไปปรับปรุงใช้จริง ผลการศึกษาการลดเวลาในการ
รอคอยของลูกค้า และจัดตารางการพักของพนักงาน การแนะนาลูกค้าใช้เครื่องอัตโนมัติ ทาให้
เวลาในการรอคอยลดลงเหลือเพียง 7 นาที การเสริมช่องบริการในช่วงพักของพนักงานทาให้
การบริการลูกค้าในระบบได้ 100% และการดึงลูกค้าจากระบบ 10% ตามที่ธนาคารได้มีการ
กาหนดไว้ต่อวันทาให้ต้นทุนในการบริการของลูกค้าลดลงเพราะเครื่องอัตโนมัติทางธนาคารได้มี
การติดตั้งเครื่องไว้แล้ว การที่ลูกค้าเข้ามาใช้ในปริมาณมากทาให้ต้นทุนการให้บริการลดลง จึง
สรุปได้ว่าแนวทางการแก้ไขทั้ง 3 แนวทางน่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้และช่วยให้เวลารอ
คอยของลูกค้าที่เข้ารับบริการกับธนาคารกรุงเทพ
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อาทิตตยา ลาภมาก (2549) ศึกษางานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว 102” ผลการศึกษาประสิทธิภาพการ
ด าเนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ข องธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) กรณี ศึ ก ษา สาขา
ลาดพร้าว 102 สามารถนาไปเป็นข้อมูลกรณีศึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารใช้ในการ
พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นและระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านต่างๆ ของธนาคาร
รวมถึงด้านเทคโนโลยีของธนาคาร เพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการและเพิ่ม
ปริมาณอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้สนองปริมาณความต้องการของลูกค้าอย่างพอเพียง ผู้ทาการศึกษา
ได้เลือกกลยุทธ์ Technology Add On ด้านการเพิ่มจานวนเทคโนโลยีเพราะสามารถตอบสนอง
ความต้องการกลุ่มลูกค้าของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับองค์กร
และสามารถกาหนดมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการสาหรับลูกค้ากลุ่มหลักของธนาคาร เป็น
ลูกค้าในพื้นที่ มีความรู้ความชานาญในการใช้เทคโนโลยี

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

ระเบียบวิธีการศึกษา
1. ศึกษาระบบการบริการภายในหนวยงานของสาขา A ,B,C
2. วิเคราะห์ ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแกไขปญหาโดยใชผังกางปลา (Cause
and Effect Diagram) ในการหาที่มาและหาแนวทางในการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
บริการ
3. การสร้างตัวแบบจาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม ARENA SOFTWARE

แนวทางการแกไขปญหา
การที่ธนาคารเกิดปัญหาการให้บริการจากความล่าช้าของขั้นตอนการทางานและการ
จัดระบบการเข้า รับบริ ก ารของลู กค้ า จะส่ ง ผลให้ลู กค้ าไม่ไ ด้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการ
ให้บริการ บางครั้งลูกค้าไม่พอใจในการรอคิวเป็นระยะเวลานานทาให้ลูกค้าไปใช้สถาบันการเงิน
อื่น ซึ่งปัญหาหลักของงานบริการธุรกิจสาขาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนและปลายเดือนที่มี
จานวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดระบบคิ ว
การใหบริก ารเพื่ อ ลดระยะเวลาการรอคอย เพื่อ เปนการพั ฒ นาการบริ การและปรับ ปรุ ง
กระบวนการการทางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ลูกค้าลดเวลาในการ
รอคอยในการใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มาใช้
บริการ ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติและเทคโนโลยีจากธนาคาร
และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน
โดยการศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรมทางการเงิน
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กับทางธนาคารและการศึกษาแนวทางในการลดกระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คือ
1.การปรับระบบคิวให้เหมาะสมจากเดิมเป็นการแยกคิวมาเป็นแชร์คิวร่วมกัน
2. การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาขา
3. การปรับเวลาในการพักของพนักงานให้เหมาะสม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขอบเขตการศึกษา ระบบการบริการภายในหนวยงานของสาขา A, B, C

4
8

14

ภาพที่ 3.1 แสดงขอบเขตการศึกษาภายในหนวยงานของสาขา
กลยุทธ์ที่เลือก 3 สาขานี้ คือ
-ขนาดที่แตกต่างกัน (ใหญ่,กลาง,เล็ก)
-มีจานวนพนักงานที่แตกต่างกัน
-สาขาอยู่ใกล้เคียงกันสามารถเดินถึงกัน
-สามารถใช้กลยุทธ์ถ่ายโอนพนักงาน
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ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
คะแนนโดยรวมเกี่ยวกับการให้บริการจากผลสารวจของ GALLUP จากคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 3.1ตารางคะแนนโดยรวมเกี่ยวกับการให้บริการจากผลสารวจของ GALLUP

ระยะเวลารอคอยในการให้บริการ [WAITING TIME]

ข้อมูลเดือนเมษายน – กันยายน 2555

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงระยะเวลารอคอยในการให้บริการ [WAITING TIME]
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1.การปรับรูปแบบคิวโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ประเภทของรายการที่ลูกค้ามารับบริการและเวลาเฉลี่ยของแต่ละประเภทรายการ
High Counter เฉลี่ย 2.49 นาที
ตารางที่ 3.2 ประเภทของรายการที่ลูกค้ามารับบริการและเวลาเฉลี่ยของ High Counter

Low Counter เฉลี่ย 8.69 นาที
ตารางที่ 3.3 ประเภทของรายการที่ลูกค้ามารับบริการและเวลาเฉลี่ยของ Low Counter
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ระยะเวลาในการให้บริการ [TRANSACTION TIME]
ข้อมูลเดือนเมษายน – กันยายน 2555
เฉลี่ยจานวนลูกค้า

- High 92 คน/พนักงาน
- Low 4 คน/พนักงาน

แผนภูมิที่ 3.2 แสดงระยะเวลาในการให้บริการ [TRANSACTION TIME]

จากการเปรียบเทียบเวลาในการทารายการคือ High ใช้เวลาประมาณ 2.49 นาทีและ
Low ใช้เวลาประมาณ 8.69 นาที
เฉลี่ยทั้ง 3 สาขามีจานวนลูกค้าที่มารับบริการใน 1 วันคือ High 92 คน/พนักงาน 1 คน
และ Low 4 คน/พนักงาน 1 คน
ทาให้จานวนคิวในระบบของ High Counter มีมากกว่า Low Counter ซึ่งเราสามารถนา
ข้อมูลมาใช้ในการศึกษาปรับรูปแบบคิวโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low
Counter ในกรณีที่ Low Counter ไม่มีจานวนคิวในระบบ
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2. ลดเวลารอคอยโดยการปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและการ
ปรับเวลาในการพักของพนักงานให้เหมาะสม
จานวนพนักงาน High & Low Counter แต่ละสาขา

แผนภูมิที่ 3.3 แสดงจานวนพนักงาน High & Low Counter แต่ละสาขา
จานวนลูกค้าเฉลี่ย / พนักงาน/ วัน
ข้อมูลเดือนเมษายน – กันยายน 2555

แผนภูมิที่ 3.4 แสดงจานวนลูกค้าเฉลี่ย / พนักงาน/ วัน
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จากการเปรี ย บเที ย บจ านวนพนั ก งานในแต่ ล ะสาขากั บ จ านวนลู ก ค้ า เฉลี่ ย ต่ อ วั น /
พนักงาน 1 คน จะเห็นว่าจานวนลูกค้าในแต่ละสาขามีจานวนใกล้เคียงกันแต่พนักงาน High
Counter มีจานวนน้อยกว่า โดยเฉพาะสาขา B และ C ที่มีจานวนลูกค้า High Counter เยอะ
กว่าสาขา A มาก
ซึ่งเราสามารถน าข้อ มูล มาใช้ใ นการศึกษาการลดเวลารอคอยโดยการปรั บจานวน
พนักงานให้เหมาะสม คือ การหมุนเวียนพนักงาน Back Office จากสาขาใกล้เคียงกันมา
ช่วยงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การปรับเวลาในการพักของพนักงานให้เหมาะสม
จานวนลูกค้าเฉลี่ยต่อเดือนแต่ละสาขา
ข้อมูลเดือนเมษายน – กันยายน 2555

แผนภูมิที่ 3.5 แสดงจานวนลูกค้าเฉลี่ยต่อเดือนแต่ละสาขา

57

จานวนคิวรอคอยช่วงกลางเดือน

แผนภูมิที่ 3.6 แสดงจานวนคิวรอคอยช่วงกลางเดือน

จานวนคิวรอคอยช่วงสิ้นเดือน – ต้นเดือน (Peak)

แผนภูมิที่ 3.7 แสดงจานวนคิวรอคอยช่วงสิ้นเดือน – ต้นเดือน (Peak)

58

จากข้อมูลสรุปได้ว่าจานวนลูกค้าเฉลี่ยมากที่สุดในวันที่ 1, 2, 3,27,28,29 และ 30 ซึ่งอยู่
ในช่วงสิ้นเดือน-ต้นเดือนทาให้เกิดคิวรอคอยเป็นจานวนมากโดยเฉพาะสาขา B ที่มีจานวน
พนักงาน High Counter น้อยแต่มีปริมาณลูกค้ามาใช้บริการเยอะมาก
ซึ่งเราสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาการลดเวลารอคอยโดยการปรับเวลาในการ
พัก ของพนักงานให้ เ หมาะสม คื อ การจัดตารางเวลาพักของพนักงานหรือการจ้างพนักงาน
ชั่วคราวในช่วงเวลาที่ Peak

การลดกระบวนการทางานโดยการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการในสาขา
ขนาดเล็ก
การออกแบบระบบคิวที่ดีช่วยลดระยะเวลารอและจานวนผู้รอเข้ารับบริการ กล่าวในเชิง
ระบบบริการ คือ เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อได้รับบริการที่รวดเร็ว โดยสามารถ
คานวณระยะเวลารอโดยเฉลี่ยในคิว จากข้อมูลความถี่ของผู้ขอรับบริการข้อมูลและลักษณะของ
การให้บริการ เป็นต้น หากต้องการปรับระดับการบริการสามารถคานวณจานวนผู้ให้ บริการที่
เหมาะกับความต้องการได้ในแง่การผลิต การออกแบบระบบคิวที่ดีช่วยให้เกิดความสมดุลของ
สายการผลิตลดงานในกระบวนการ (Work-In-Process, WIP)
ในการประยุกต์ใช้ระบบคิวให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการควรปรึกษาวิศวกรผู้
ชานาญในด้านระบบคิวและต้องศึกษาลักษณะของการเข้าสู่ระบบเพื่อรับบริการ ประชากรของผู้
เข้ารับบริการ ลักษณะและกระบวนการบริการ วิธีการเลือกลาดับการให้บริการ เช่น ประชากร
ของผู้เข้ารับบริการมีจานวนจากัดเพียงใด การขอเข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลาสัมพันธ์กัน
อย่างไร ผู้ให้บริการมีกี่จุด แต่ละจุดให้บริการด้วยอัตราเร็วแตกต่างกันอย่างไร ปัจจัยพื้นฐาน
เหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลเพื่อตอบคาถาม ช่วยผู้ประกอบการในการตัดสินใจในด้านอื่นๆ ต่อไป
• ปรับปรุงการให้บริการให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
• อานวยความสะดวกลูกค้าโดยลดขั้นตอนในการกรอกเอกสารด้วยการทารายการจาก
หน้าจอแทน
• เพิ่มการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ณ จุดออกบัตรคิว
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ระบบคิวแบบ Traditional Process
ข้อดีของระบบคิวแบบ Traditional Process
• ช่วยให้งานบริการเป็นระบบมีขั้นตอน ไม่เกิดการวุ่นวายทาให้ลูกค้าได้รับบริการ ที่เสมอ
ภาคกันตามลาดับก่อนหลังและยังสามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานการให้ บริการเพื่อ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์สาหรับนามาปรับปรุงการให้บริการได้
• ระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน คือลูกค้าสามารถทาธุรกรรมได้เอง โดยไม่ต้องมีพนักงาน
มาแนะนา
• ลดปัญหาในเรื่องของระบบของเครื่องออกบัตรคิวแทบไม่มีการเกิด ERROR
• ดู แ ลรั ก ษาง่ า ย หากเกิ ด กาช ารุ ด จะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ Intelligence
Queue
• เป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก ไม่เปลืองพื้นที่ของสาขา

ข้อเสียของระบบคิวแบบ Traditional Process
• เสียเวลาในเรื่องของการเขียนสลิปในการทาธุรกรรมทางการเงิน
• สามารถเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการทางานได้ เช่น ในระหว่างทารายการถ้าพนักงาน
ทารายการผิด ก็จะไม่รู้ทันทีว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น แต่ถ้าเป็น Intelligence Queue
ข้อมูลที่ Link มาจะตรงกับรายการที่พนักงานจะทารายการอยู่แล้วว่าถูกต้อง
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ภาพที่ 3.2 แสดงระบบ Intelligence Queue
KTB Intelligence Queue
นวั ต กรรมใหม่ ของระบบงานสาขา ในการบริ ก ารลู ก ค้ า ช่ ว ยอ านวยความสะดวก
รวดเร็วและประหยัดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการทาธุรกรรมทางการเงิน โดยลูกค้าไม่ต้อง
เขียนสลิป และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆด้วยตนเอง
• การฝากเงิน
• การถอนเงิน
• การโอนเงิน
• การชาระค่าสินค้าและบริการ
• การเปิดบัญชีใหม่บุคคลธรรมดา
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ข้อดีการนาระบบ KTB Intelligence Queue มาใช้
ด้านลูกค้า ผู้รับบริการ
• ลูกค้าไม่ต้องเขียนสลิป เซ็นชื่ออย่างเดียว
• ลูกค้าถอนเงินสด โดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card + ตรวจสอบลายนิ้วมือในบัตร
โดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
• ลูกค้าถอนเงินสด โดยใช้บัตร ATM ได้ที่หน้า Counter
• ลูกค้าสามารถตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของรายการก่อนยืนยันการทารายการ
กรณีการถอนต่างสาขา
• ลูกค้าผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกรอกเอกสาร ไม่ต้อง
สับสนว่าทาธุรกรรมแต่ละอย่าง จะต้องใช้สลิปแบบไหน
• กรณี ลูกค้ าคนพิการ ในการทาธุรกรรมผ่าน Intelligence Queue ลูกค้ าสามารถใช้
ลายนิ้วมือในการทาธุรกรรมได้
ด้านพนักงานผู้ให้บริการ
• สามารถดึงข้อมูลในบัตรประชาชนมาตรวจสอบกับระบบงานธนาคาร
• เจ้าหน้าที่สาขาสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากได้รับข้อมูลที่จาเป็น
ของลูกค้า ณ จุดออกบัตรคิว
• ลดความเสี่ยงในการให้บริการจากการทุจริตของลูกค้า เนื่องจากสามารถ Link ข้อมูล
จากทะเบียนราษฎร์ได้ คือตรวจสอบความเป็นตัวตนของลูกค้าได้
ด้านของธนาคาร
• เป็นระบบที่จดลิขสิทธิ์เป็นสถาบันการเงินเดียวที่สามารถ Link
ราษฎร์ได้ คือตรวจสอบความเป็นตัวตนของลูกค้าได้

ข้อมูลจากทะเบียน
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• ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของธนาคารในการนานวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อส่งเสริมการเป็น
ธนาคารแสนสะดวก
• ลดต้นทุนในการให้บริการในส่วนของการลดด้านปริมาณการใช้กระดาษจากการเขียนส
ลิปผิดพลาดของลูกค้า
• ช่วยธนาคารลดค่าใช้จ่ายต่อรายการ
• ในอนาคตสามารถพัฒนา Feature/Function อื่น เป็นการต่อยอดนวัตกรรมได้
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
• สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อธนาคารในการนาเทคโนโลยีที่มีค วามทันสมัยเข้า มาใช้กับงาน
บริการของสาขา
ข้อเสียการนาระบบ KTB Intelligence Queue มาใช้
• ระบบนี้เหมาะกับการทาธุรกรรมต่อ1รายการเท่านั้น
• เป็นระบบที่ใหม่และยากต่อการบารุงรักษา ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ จึงทาให้เกิดเป็น
ต้นทุนที่ค่าใช้จ่ายสูง
• ไม่ เ หมาะกั บ ลู ก ค้ า ผู้ สู ง อายุ แ ละวั ย ชรา เพราะลู ก ค้ า ไม่ ค่ อ ยเข้ า ใจระบบเครื่ อ ง
Intelligence Queue และส่วนใหญ่ของกลุ่มอายุ 20-35 ปีจะใช้บริการมากกว่า
เนื่องจากด้วยนวัตกรรมใหม่
ผลตอบรับจากการนา KTB Intelligence Queue มาใช้ ณ สาขาของธนาคาร
• ลดค่าใช้จ่ายของธนาคาร ต่อรายการจาก 12.48 บาทในการให้บริ การผ่านเคาน์เตอร์
เดิม เป็น 4.16 บาท
• สามารถทาธุรกรรมให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น และข้อผิดพลาดใน
การดาเนินงานลดลง
Reference: ข้อมูลจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
SIMULATION
1. การปรับเปลี่ยนคิวให้เหมาะสมโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
2. การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสม คือ
•

- ในการหมุนเวียนพนักงานจากสาขาใกล้เคียงใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม

•

- การจัดตารางการทางานและเวลาพักให้เหมาะสม

3. การประเมินผลหลังจากการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการในสาขาขนาดเล็ก

ขั้นตอนการศึกษา โดยใช้การจาลองสถานการณ์ (Simulation)
ใช้การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเงื่อนไขที่
นาเสนอรวมถึงระบบที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การบริการดีขึ้น โดยมุ่งให้ลูกค้าไม่ต้องใช้
เวลาในการรอคอยเพื่อรับบริการนาน
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ คือ

- จานวนคิวรอคอยที่ลดลง
- จานวนลูกค้าเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอยน้อยลง
- เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้า 1 คนอยู่แถวคอยน้อยลง
- ต้นทุนต่อพนักงานที่ต่าลง
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ผลการศึกษา
โปรแกรมสาเร็จรูป Arena รุ่น 13.9
วิเคราะห์ และสรุปข้อ มูล ที่ใ ช้ส ร้างแบบจาลอง ข้อ มูล จากธนาคารทั้งหมด 3 สาขา
ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกัน (Interarrival Times)
(2) เวลาที่พนักงานให้บริการลูกค้า (Service Times)
(3) จานวนพนักงาน (Number of Servers) และการพักกลางวันของพนักงาน
ข้อ มูลดังกล่ าวเป็นข้อ มูล นาเข้าเพื่อใช้ในการสร้างแบบจาลองแถวคอยในระบบการ
ให้ บ ริ ก ารในปั จ จุ บั น และระบบที่ น าเสนอใหม่ ช่ ว งเวลาระหว่ า งการเข้ า สู่ ร ะบบติ ด ต่ อ กั น
(Interarrival Times) ได้กาหนดให้กระบวนการเข้ามาของลูกค้าที่มีอัตราการเข้ามาของลูกค้า
เปลี่ ย นแปลงตามช่ ว งเวลา แต่ ค งที่ ภ ายในช่ ว งเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่ ง 1 ช่ว งเวลายาว 30 นาที มี
ช่วงเวลาการทางานทั้งหมดเท่ากับ 16 ช่วง ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึงเวลา 16:00 น. ดังนี้
ตารางที่ 3.4 แสดงการแบ่งช่วงเวลาการเข้ามาของลูกค้า
ช่วงที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ช่วงเวลา

08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
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ตารางแสดงช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลาการเข้ามาของลูกค้า
(เม.ย.-ก.ย.55)
ตารางที่ 3.5 แสดงช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลาการเข้ามาของลูกค้า
(ช่วงกลางเดือน)
ตารางแสดงช่วงเวลา

08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
15.30 – 16.30

จานวนลูกค้าเฉลี่ย สาขา A
High
Low

12
10
16
18
11
15
11
35
28
28
15
10
12
7
8
1

จานวนลูกค้าเฉลี่ย สาขา B
High
Low

จานวนลูกค้าเฉลี่ย สาขา C
High
Low

1

8

2

2

1

1

14

1

5

1

1

11

1

6

1

1

15

1

4

1

2

9

1

3

1

2

26

1

12

1

1

20

1

19

1

1

27

1

19

2

2

25

4

21

2

1

16

3

28

1

1

14

2

24

1

1

19

2

15

1

1

15

1

16

1

1

13

1

15

1

1

10

1

3

1

1

5

1

1

1
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ตารางแสดงช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลาการเข้ามาของลูกค้า
(เม.ย.-ก.ย.55)
ตารางที่ 3.6 แสดงช่วงเวลาการเข้ามาใช้บริการแบ่งตามช่วงเวลาการเข้ามาของลูกค้า
(ช่วงต้นเดือนและปลายเดือน PEAK)
ตารางแสดงช่วงเวลา

08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
15.30 – 16.30

จานวนลูกค้าเฉลี่ ย สาขา A จานวนลูกค้าเฉลี่ ย สาขา B จานวนลูกค้าเฉลี่ ย สาขา C
High
Low
High
Low
High
Low

15
14
18
22
17
22
20
47
36
35
20
19
16
10
10
4

2

12

3

5

1

2

18

3

12

1

4

19

4

9

1

5

20

2

11

2

4

17

2

9

3

2

38

2

33

3

2

31

4

28

1

2

37

7

25

2

2

32

7

29

2

2

21

3

31

1

2

18

2

30

2

1

27

2

24

2

2

26

3

25

2

1

22

1

21

2

1

19

1

11

3

1

13

1

4

1
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การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า High Counter

Distribution: Beta
Expression: 0.51 + 4.13 * BETA(1.51, 1.91)
แผนภูมิที่ 3.8 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
High Counter สาขา A

Distribution: Gamma
Expression: 1 + GAMM(0.702, 1.6)
แผนภูมิที่ 3.9 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
High Counter สาขา B
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Distribution: Weibull
Expression: 1 + WEIB(3.1, 0.781
แผนภูมิที่ 3.10 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
High Counter สาขา C

การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า Low Counter

Distribution: Uniform
Expression: UNIF(-0.001, 30)
แผนภูมิที่ 3.11 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
Low Counter สาขา A
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Distribution: Uniform
Expression: UNIF(-0.001, 30)
แผนภูมิที่ 3.12 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
Low Counter สาขา B

Distribution: Beta
Expression: -0.001 + 30 * BETA(0.0327, 0.0655)
แผนภูมิที่ 3.13 การแจกแจงของช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกันของลูกค้า
Low Counter สาขา C
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การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times) ของ High Counter

Distribution: Triangular
Expression: TRIA(0.09, 2.45, 3.88)
แผนภูมิที่ 3.14 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ High Counter สาขา A

Distribution: Triangular
Expression: TRIA(0.03, 1.41, 3.88)
แผนภูมิที่ 3.15 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ High Counter สาขา B

71

Distribution: Lognormal
Expression: LOGN(2.03, 0.932)
แผนภูมิที่ 3.16 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ High Counter สาขา C

การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times) ของ Low Counter

Distribution: Beta
Expression: 3 + 11 * BETA(1.18, 0.988)
แผนภูมิที่ 3.17 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ Low Counter สาขา A
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Distribution: Beta
Expression: 3 + 11 * BETA(1.37, 1.55)
แผนภูมิที่ 3.18 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ Low Counter สาขา B

Distribution: Beta
Expression: 4 + 11 * BETA(1.1, 1.23)
แผนภูมิที่ 3.19 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของ Low Counter สาขา C
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การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times) เครื่องIntelligence Queue

แผนภูมิที่ 3.20 การแจกแจงของเวลาในการใช้เครื่องIntelligence Queue

แผนภูมิที่ 3.21 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของร่วมกับการใช้เครื่องIntelligence Queue สาขา B
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แผนภูมิที่ 3.22 การแจกแจงของเวลาในการบริการลูกค้า (Service Times)
ของร่วมกับการใช้เครื่องIntelligence Queue สาขา C

จานวนพนักงาน (Number of Servers) และการพักกลางวันของพนักงาน
การจัดตารางการทางานเปนกิจกรรมที่สาคัญมากที่สุดประการหนึ่งของการบริหารงาน
เพราะเปนการแสดงความสัมพันธของงานสาคัญตางๆที่เกี่ยวของกันทั้งหมดเพื่อใหทราบวา
ล าดับ การเกิ ดกอนและหลั ง นั้ นมี ค วามสั มพั นธกัน อยางไร เปาหมายก็เ พื่ อ ตองการลดการ
เคลื่ อ นไหวในการท างานเชื่ อ ว าการที่ พ นั ก งานมี ช วงเวลาที่ เ หมาะสมจะท าให ท างานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุ ดจึงออกแบบตารางการทางานโดยใหมีชวงพักกลางวันและชวงเวลาพัก
สาหรับคนทางาน ดังนั้นองคกรในปจจุบันจึงตองมีการวางแผนเพื่อที่จะจัดพนักงานเขาทางาน
ใหมีความเหมาะสม
ตารางที่ 3.7 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบเดิม สาขา A
ช่วงเวลา

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
12.00 – 13.00
พัก
พัก
12.30 – 13.30
พัก
พัก
พัก
13.00 – 14.00
พัก
พัก
พัก
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ตารางที่ 3.8 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบเดิม สาขา B
High Counter

ช่วงเวลา

11.30 – 12.30
12.00 – 13.00
12.30 – 13.30

Server 1 Server 2
พัก
พัก

Low Counter
Server 1

Server 2 Server 3

Server 4
พัก

พัก
พัก

พัก

ตารางที่ 3.9 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบเดิม สาขา C

ช่วงเวลา

12.00 – 13.00
12.30 – 13.30
13.00 – 14.00
13.30 – 14.30

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 1 Server 2
พัก

พัก
พัก

พัก

ในการจัดตารางการพักกลางวันแบบเดิมนั้นทาใหการรอคอยของลูกคาโดยเฉลี่ยแลวมี
ระยะเวลานานสงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาโดยสวนใหญ ดังนั้นจึงไดมีการแกไข
และปรับเปลี่ยนเวลาในการพักกลางวันของพนักงานรวมถึงตารางในการทางานปจจุบันของ
สาขาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อตองการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกคาที่
เกิดขึ้นใหลดลงมากที่สุด โดยวัดจาก Current number in Queue [High & Low]
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Current number in Queue [High & Low] สาขา A

ภาพที่ 3.3 Current number in Queue [High & Low] สาขา A
ตารางที่ 3.10 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ สาขา A
ช่วงเวลา

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
11.30 – 12.30
พัก
12.00 – 13.00
พัก
พัก
12.30 – 13.30
พัก
พัก
13.00 – 14.00
พัก
พัก
13.30 – 14.30
พัก
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Current number in Queue [High & Low] สาขา B

ภาพที่ 3.4 Current number in Queue [High & Low] สาขา B
ตารางที่ 3.11 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ สาขา B
ช่วงเวลา

11.30 – 12.30
12.00 – 13.00
12.30 – 13.30
13.00 – 14.00
13.30 – 14.30

High Counter

Server 1 Server 2
พัก

Low Counter
Server 1

Server 2 Server 3

Server 4

พัก

พัก

พัก
พัก
พัก
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Current number in Queue [High & Low] สาขา C

ภาพที่ 3.5 Current number in Queue [High & Low] สาขา C
ตารางที่ 3.12 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ สาขา C
ช่วงเวลา

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 1 Server 2
11.30 – 12.30
พัก
12.00 – 13.00
พัก
12.30 – 13.30
พัก
13.00 – 14.00
พัก
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Current number in Queue [High & Low] สาขา A <PEAK>

ภาพที่ 3.6 Current number in Queue [High & Low] สาขา A <PEAK>
ตารางที่ 3.13 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ในช่วง PEAK สาขา A
ช่วงเวลา

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 3 Server 4 Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
10.00 – 11.00
พัก
พัก
10.30 – 11.30
พัก
พัก
14.00 – 15.00
พัก
14.30 – 15.30
พัก
พัก
พัก
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Current number in Queue [High & Low] สาขา B <PEAK>

ภาพที่ 3.7 Current number in Queue [High & Low] สาขา B <PEAK>
ตารางที่ 3.14 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ในช่วง PEAK สาขา B

ช่วงเวลา

10.00 – 11.00
14.30 – 15.30

High Counter

Server 1 Server 2
พัก

Low Counter
Server 1

Server 2 Server 3

พัก
พัก

Server 4
พัก

พัก

พัก
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Current number in Queue [High & Low] สาขา C <PEAK>

ภาพที่ 3.8 Current number in Queue [High & Low] สาขา C <PEAK>
ตารางที่ 3.15 แสดงการพักกลางวันของพนักงานแบบใหม่ในช่วง PEAK สาขา C

ช่วงเวลา

High Counter

Low Counter

Server 1 Server 2 Server 1 Server 2
10.00 – 11.00
พัก
10.30 – 11.30
พัก
14.00 – 15.00
พัก
14.30 – 15.30
พัก
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จากการเปรียบเทียบเวลาในการทารายการคือ High ใช้เวลาประมาณ 2.49 นาทีและ
Low ใช้เวลาประมาณ 8.69 นาที เฉลี่ยทั้ง 3 สาขามีจานวนลูกค้าที่มารับบริการใน 1 วันคือ
High 92 คน/พนักงาน 1 คนและ Low 4 คน/พนักงาน 1 คน ทาให้จานวนคิวในระบบของ High
Counter มีมากกว่า Low Counter ซึ่งเราสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาปรับรูปแบบคิวโดย
การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ในกรณีที่ Low Counter ไม่มีจานวน
คิวในระบบ
จากการเปรี ย บเที ย บจ านวนพนั ก งานในแต่ ล ะสาขากั บ จ านวนลู ก ค้ า เฉลี่ ย ต่ อ วั น /
พนักงาน 1 คน จะเห็นว่าจานวนลูกค้าในแต่ละสาขามีจานวนใกล้เคียงกันแต่พนักงาน High
Counter มีจานวนน้อยกว่า โดยเฉพาะสาขา B และ C ที่มีจานวนลูกค้า High Counter เยอะ
กว่าสาขา A มาก ซึ่งเราสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาการลดเวลารอคอยโดยการปรับ
จานวนพนักงานให้เหมาะสม คือ การหมุนเวียนพนักงาน Back Office จากสาขาใกล้เคียงกันมา
ช่วยงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
จากข้อมูลสรุปได้ว่าจานวนลูกค้าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในช่วงสิ้นเดือน-ต้นเดือนทาให้เกิด
คิวรอคอยเป็นจานวนมากโดยเฉพาะสาขา B ที่มีจานวนพนักงาน High Counter น้อยแต่มี
ปริมาณลูกค้ามาใช้บริการเยอะมาก ซึ่งเราสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาการลดเวลารอ
คอยโดยการปรั บเวลาในการพั กของพนั ก งานให้เ หมาะสม คื อ การจัด ตารางเวลาพัก ของ
พนักงานหรือการจ้างพนักงานชั่วคราวในช่วงเวลาที่ Peak
โดยขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
 จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังแล้วก็สรุปปัญหาและจุดที่เกิดปัญหา
 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แยกเป็นหัวข้อที่ต้องใช้ศึกษา
 นาข้อมูลมาใส่ใน Input Analyzer เพื่อทดสอบการแจกแจง
 สร้าง Model ใน Arena แยกแต่ละสาขา แยกแต่ละช่วงเวลา
 Run ผลปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์แล้วเปรียบเทียบทางเลือก
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การปรับรูปแบบคิวโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วงกลางเดือน ( วันที่ 4-26 ของทุกเดือน )
สาขา A
ตารางที่ 3.16 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบเดิม สาขา A

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE A
3.33 นาที
9.12 นาที
17.34 นาที
7.30 นาที
10 คน
1 คน

SHARE A
3.30 นาที
9.09 นาที
17.34 นาที
7.30 นาที
10 คน
1 คน

ตารางที่ 3.17 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบใหม่ สาขา A

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบใหม่
BEFORE A
3.33 นาที
9.12 นาที
17.34 นาที
7.30 นาที
10 คน
1 คน

SHARE A
2.60 นาที
8.87 นาที
6.64 นาที
0 นาที
6 คน
0 คน
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ตารางที่ 3.18 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง
กลางเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา A
รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 4
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE A
3.33 นาที
9.12 นาที
17.34 นาที
7.30 นาที
10 คน
1 คน
15.33%
15.17%
21.10%
15.69%
6.72%
5.22%
4.76%
3.22%

SHARE A
3.30 นาที
9.09 นาที
17.34 นาที
7.30 นาที
10 คน
1 คน
15.98%
15.59%
20.56%
15.14%
6.85%
5.23%
4.76%
3.11%

ตารางพักแบบใหม่
SHARE A
2.60 นาที
8.87 นาที
6.64 นาที
0 นาที
6 คน
0 คน
14.42%
19.96%
16.79%
16.10%
5.53%
5.32%
4.21%
4.89%

สาขา B
ตารางที่ 3.19 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบเดิม สาขา B
รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพัก แบบใหม่
BEFORE B
6.39 นาที
8.08 นาที
47.19 นาที
2.79 นาที
25 คน
2 คน

SHARE B
2.86 นาที
6.04 นาที
18.72 นาที
2.79 นาที
11 คน
2 คน
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ตารางที่ 3.20 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบใหม่ สาขา B
ตารางพักแบบเดิม

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

BEFORE B
6.39 นาที
8.08 นาที
47.19 นาที
2.79 นาที
25 คน
2 คน

SHARE B
6.51 นาที
5.37 นาที
47.19 นาที
3.14 นาที
25 คน
2 คน

ตารางที่ 3.21 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง
กลางเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา B
รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE B
6.39 นาที
8.08 นาที
47.19 นาที
2.79 นาที
25 คน
2 คน
27.18%
25.29%
6.45%
4.75%
4.16%
5.28%

SHARE B
6.51 นาที
5.37 นาที
47.19 นาที
3.14 นาที
25 คน
2 คน
23.92%
24.98%
8.25%
4.90%
4.56%
6.49%

ตารางพักแบบใหม่
SHARE B
2.86 นาที
6.04 นาที
18.72 นาที
2.79 นาที
11 คน
2 คน
25.44%
24.97%
7.75%
5.35%
4.30%
5.27%
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สาขา C
ตารางที่ 3.22 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบเดิม สาขา C

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE C
3.68 นาที
9.67 นาที
23.52 นาที
6.35 นาที
11 คน
1 คน

SHARE C
3.65 นาที
7.67 นาที
23.52 นาที
11.13 นาที
11 คน
2 คน

ตารางที่ 3.23 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วงกลางเดือน
ตารางพักแบบใหม่ สาขา C
รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบใหม่
BEFORE C
3.68 นาที
9.67 นาที
23.52 นาที
6.35 นาที
11 คน
1 คน

SHARE C
3.16 นาที
6.73 นาที
20.08 นาที
11.13 นาที
11 คน
4 คน
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ตารางที่ 3.24 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง
กลางเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา C

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE C
SHARE C
3.68 นาที
3.65 นาที
9.67 นาที
7.67 นาที
23.52 นาที
23.52 นาที
6.35 นาที
11.13 นาที
11 คน
11 คน
1 คน
2 คน
24.42%
23.42%
22.61%
21.71%
10.65%
11.40%
8.57%
9.74%

ตารางพักแบบใหม่
SHARE C
3.16 นาที
6.73 นาที
20.08 นาที
11.13 นาที
11 คน
4 คน
21.14%
23.11%
12.81%
9.17%
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การปรับรูปแบบคิวโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน (วันที่ 1,2,3,27,28,29,30 ของทุกเดือน)
สาขา A
ตารางที่ 3.25 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง PEAK
สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิม สาขา A
ตารางพักแบบเดิม

รายงาน [ช่วง PEAK]

BEFORE A
SHARE A
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
3.60 นาที
3.60 นาที
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
9.51 นาที
9.31 นาที
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
16.46 นาที
16.46 นาที
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
7.40 นาที
7.40 นาที
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
10 คน
10 คน
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
1 คน
1 คน
ตารางที่ 3.26 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง PEAK

สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบใหม่ สาขา A
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย
่ ที่ลก
ู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย
่ ที่ลก
ู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลก
ู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลก
ู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน High 3
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน High 4
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สด
ั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4

ตารางพั ก แบบเดิม
BEFORE A SHARE A
3.60 นาที
3.60 นาที
9.51 นาที
9.31 นาที
16.46 นาที 16.46 นาที
7.40 นาที
7.40 นาที
10 คน
10 คน
1 คน
1 คน
22.87%
22.89%
23.03%
23.04%
25.04%
24.77%
23.41%
23.30%
10.19%
10.53%
10.82%
9.92%
10.29%
11.55%
8.51%
8.14%

ตารางพั ก แบบใหม่
SHARE A
2.45 นาที
8.29 นาที
3.73 นาที
7.58 นาที
4 คน
2 คน
23.00%
22.80%
23.27%
22.85%
10.28%
9.56%
12.70%
9.55%
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ตารางที่ 3.27 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา A

รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบใหม่
BEFORE A SHARE A
3.60 นาที 2.45 นาที
9.51 นาที 8.29 นาที
16.46 นาที 3.73 นาที
7.40 นาที 7.58 นาที
10 คน
4 คน
1 คน
2 คน

สาขา B
ตารางที่ 3.28 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง PEAK
สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิม สาขา B
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบใหม่
BEFORE B
SHARE B
8.49 นาที
2.12 นาที
9.12 นาที
4.93 นาที
44.75 นาที
8.71 นาที
17.42 นาที
0.50 นาที
28 คน
5 คน
2 คน
1 คน

90

ตารางที่ 3.29 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบใหม่ สาขา B
ตารางพัก แบบเดิม

รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

BEFORE B
8.49 นาที
9.12 นาที
44.75 นาที
17.42 นาที
28 คน
2 คน

SHARE B
8.67 นาที
6.14 นาที
44.75 นาที
17.42 นาที
28 คน
11 คน

ตารางที่ 3.30 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา B
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4

ตารางพั กแบบเดิม
BEFORE B SHARE B
8.49 นาที
8.67 นาที
9.12 นาที
6.14 นาที
44.75 นาที 44.75 นาที
17.42 นาที 17.42 นาที
28 คน
28 คน
2 คน
11 คน
38.12%
33.07%
40.49%
35.32%
10.55%
14.71%
11.72%
11.92%
11.05%
12.04%
10.91%
15.82%

ตารางพั กแบบใหม่
SHARE B
2.12 นาที
4.93 นาที
8.71 นาที
0.50 นาที
5 คน
1 คน
35.67%
33.65%
14.27%
13.50%
13.22%
12.42%
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สาขา C
ตารางที่ 3.31 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ช่วง PEAK
สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิม สาขา C
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE C
3.78 นาที
9.94 นาที
16.49 นาที
12.18 นาที
10 คน
1 คน

SHARE C
3.56 นาที
6.16 นาที
15.03 นาที
12.18 นาที
8 คน
3 คน

ตารางที่ 3.32 การแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบใหม่ สาขา C
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter

ตารางพักแบบใหม่
BEFORE C
SHARE C
3.78 นาที
2.34 นาที
9.94 นาที
5.44 นาที
16.49 นาที 11.19 นาที
12.18 นาที 19.70 นาที
10 คน
7 คน
1 คน
3 คน
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ตารางที่ 3.33 เปรียบเทียบการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
ช่วง PEAK สิ้นเดือน – ต้นเดือน ตารางพักแบบเดิมกับแบบใหม่ สาขา C

รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2

ตารางพักแบบเดิม
BEFORE C
3.78 นาที
9.94 นาที
16.49 นาที
12.18 นาที
10 คน
1 คน
37.40%
34.87%
12.70%
16.90%

ตารางพักแบบใหม่
SHARE C
SHARE C
3.56 นาที
2.34 นาที
6.16 นาที
5.44 นาที
15.03 นาที
11.19 นาที
12.18 นาที
19.70 นาที
8 คน
7 คน
3 คน
3 คน
33.91%
28.45%
32.17%
34.30%
15.79%
19.11%
20.00%
19.82%
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ลดกระบวนการทางานโดยการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการ
ในสาขาขนาดเล็ก
สาขา B
ตารางที่ 3.34 แสดงผลการทางานโดยการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการ สาขา B

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4

ตารางพักแบบใหม่
SHARE B Intelligence Queue
2.86 นาที
1.84 นาที
6.04 นาที
5.06 นาที
18.72 นาที
6.74 นาที
2.79 นาที
0.38 นาที
11 คน
5 คน
2 คน
1 คน
25.44%
28.61%
24.97%
26.42%
7.75%
12.75%
5.35%
11.02%
4.30%
9.74%
5.27%
11.65%
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สาขา C
ตารางที่ 3.35 แสดงผลการทางานโดยการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการ สาขา C

รายงาน
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2

ตารางพักแบบใหม่
SHARE C
3.16 นาที
6.73 นาที
20.08 นาที
11.13 นาที
11 คน
4 คน
21.14%
23.11%
12.81%
9.17%

Intelligence Queue
1.72 นาที
5.87 นาที
7.91 นาที
17.29 นาที
6 คน
3 คน
20.54%
24.66%
15.00%
15.16%
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การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสม
>> การหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา A และสาขา B
ทางเลือกที่ AB 1
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน Low 1 คน
[A-H3L3][B-H3L5]
ทางเลือกที่ AB 2
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน
[A-H3L4][B-H3L4]
ทางเลือกที่ AB 3
สับเปลี่ยนพนักงานกันระหว่างแผนก High สาขา A 1 คนและแผนก Low สาขา B 1 คน
[A-H3L5][B-H3L3]
ทางเลือกที่ B 1
นาเครื่อง Intelligence Queue มาใช้ในสาขา B
ทางเลือกที่ B 2
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน [A-H3L4][BH3L4] และนาเครื่อง Intelligence Queue มาใช้ในสาขา B ด้วย
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ตารางที่ 3.36 แสดงการหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา A

รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 4
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 5

ตารางพักแบบใหม่
SHARE A ทางเลือกที่ AB 1 ทางเลือกที่ AB 2 ทางเลือกที่ AB 3
2.45 นาที
2.59 นาที
2.58 นาที
2.59 นาที
8.29 นาที
7.32 นาที
6.69 นาที
6.63 นาที
3.73 นาที
3.05 นาที
3.05 นาที
3.05 นาที
7.58 นาที
23.10 นาที
7.58 นาที
5.51 นาที
4 คน
6 คน
6 คน
6 คน
2 คน
5 คน
2 คน
1 คน
23.00%
27.98%
27.89%
27.93%
22.80%
28.38%
28.31%
28.31%
23.27%
31.15%
30.93%
31.04%
22.85%
10.28%
16.31%
9.82%
9.23%
9.56%
13.24%
9.54%
7.56%
12.70%
16.97%
15.15%
10.80%
9.55%
12.38%
9.46%
9.67%
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ตารางที่ 3.37 แสดงการหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา B
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 4
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 5

ตารางพักแบบใหม่
SHARE B ทางเลือกที่ AB 1 ทางเลือกที่ AB 2 ทางเลือกที่ AB 3 ทางเลือกที่ B 1 ทางเลือกที่ B 2
2.12 นาที
1.82 นาที
1.82 นาที
1.82 นาที
1.84 นาที
1.62 นาที
4.93 นาที
6.95 นาที
6.94 นาที
6.91 นาที
5.06 นาที
7.12 นาที
8.71 นาที
3.17 นาที
3.17 นาที
3.17 นาที
6.74 นาที
2.97 นาที
0.50 นาที
0 นาที
0 นาที
9.33 นาที
0.38 นาที
0 นาที
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
4 คน
1 คน
0 คน
0 คน
1 คน
1 คน
0 คน
35.67%
23.03%
23.03%
26.24%
28.61%
23.67%
33.65%
21.33%
21.33%
24.27%
26.42%
22.28%
22.50%
22.50%
25.37%
22.82%
14.27%
9.35%
11.53%
19.05%
12.75%
12.81%
13.50%
8.45%
9.11%
14.78%
11.02%
10.86%
13.22%
6.94%
9.03%
12.94%
9.74%
9.36%
12.42%
8.21%
10.73%
11.65%
12.76%
12.94%
-
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>> ขอพนักงานจากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C
ทางเลือกที่ C 1
ขอพนักงาน แผนก High 1 คน จากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK [C-H3L2]
ทางเลือกที่ C 2
ขอพนักงานแผนก High 1 คนและ Low 1 คนจากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง
PEAK [C-H3L3]
ทางเลือกที่ C 3
ขอพนักงาน แผนก Low 1 คน จากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK [C-H2L3]
ทางเลือกที่ C 4
นาเครื่อง Intelligence Queue มาใช้ในสาขา C
ทางเลือกที่ C 5
ขอพนักงาน แผนก High 1 คน จากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK [C-H3L2]
นาเครื่อง Intelligence Queue มาใช้ในสาขา C ด้วย
ตารางที่ 3.38 ขอพนักงานจากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C
รายงาน [ช่วง PEAK]
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ High Counter อยู่ในระบบ
เวลาเฉลีย่ ที่ลกู ค้าที่ Low Counter อยู่ในระบบ
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย High Counter
เวลาสูงสุดที่ลกู ค้าใช้ในแถวคอย Low Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย High Counter
จานวนลูกค้าสูงสุดที่อยู่ในแถวคอย Low Counter
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน High 3
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 1
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 2
เปอร์เซ็นต์สดั ส่วนการทางานของพนักงาน Low 3

ตารางพักแบบใหม่
SHARE C ทางเลือกที่ C 1 ทางเลือกที่ C 2 ทางเลือกที่ C 3
2.34 นาที
2.07 นาที
2.07 นาที
2.35 นาที
5.44 นาที
7.68 นาที
7.621 นาที
4.96 นาที
11.19 นาที
4.32 นาที
4.32 นาที
11.19 นาที
19.70 นาที
16.21 นาที
3.16 นาที
3.16 นาที
7 คน
4 คน
5 คน
7 คน
3 คน
2 คน
1 คน
1 คน
28.45%
19.93%
19.70%
28.46%
34.30%
22.19%
22.58%
34.75%
19.25%
19.44%
19.11%
15.07%
9.11%
13.75%
19.82%
12.49%
8.71%
13.28%
9.39%
11.54%

ทางเลือกที่ C 4
ทางเลือกที่ C 5
1.72 นาที
1.60 นาที
5.87 นาที
8.58 นาที
7.91 นาที
3.05 นาที
17.29 นาที
16.21 นาที
6 คน
3 คน
3 คน
2 คน
20.54%
17.92%
24.66%
20.37%
17.62%
15.00%
15.73%
15.16%
14.51%
-

-
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การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผลการศึกษาในการจาลองสถานการณ์ ดังนี้
สาขา A >> การหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา A
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน [A-H3L4]
สาขา B >> การหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา B
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน [B-H3L4]
สาขา C >> ขอพนักงานจากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C
ขอพนักงาน แผนก High 1 คน จากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK [C-H3L2]
จากทางเลือกน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสามารถลดระยะเวลารอคอย
ที่เกิดขึ้นได้และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน ซึ่งพิจารณาจาก เวลา
ในการรอคอยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลง จานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยลดลง และเปอ
เซ็นต์สัดส่วนการทางานของพนักงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถรองรับบริการลูกค้าที่เข้ามาได้ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับเปลี่ ยนตามสถานการณ์
ในสาขาอื่นต่อไป
จากการนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การปรับระบบคิวให้เหมาะสมจากเดิมเป็ น
การแยกคิวมาเป็นแชร์คิวร่วมกัน การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาขา และการ
ปรั บเวลาในการพั ก ของพนัก งานให้ เ หมาะสม เพื่ อ เปนการพั ฒนาการบริก ารและปรั บปรุ ง
กระบวนการการทางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ลูกค้าลดเวลาในการ
รอคอยในการใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มาใช้
บริการ ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติและเทคโนโลยีจากธนาคาร
และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน
โดยการศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรมทางการเงิน
กับทางธนาคารและการศึกษาแนวทางในการลดกระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการที่ธนาคารเกิดปัญหาการให้บริการจากความล่าช้าของขั้นตอนการ
ทางานและการจัดระบบการเข้ารับบริการของลูกค้า จะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ บางครั้งลูกค้าไม่พอใจในการรอคิวเป็นระยะเวลานานทาให้ลูกค้าไปใช้
สถาบันการเงินอื่น ซึ่งปัญหาหลักของงานบริการธุรกิจสาขาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือน
และปลายเดือนที่มีจานวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ การศึกษาแนวทางการแกไข
ปญหาการจัดระบบคิ วการใหบริการเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย เพื่อเปนการพัฒนาการ
บริการและปรับปรุงกระบวนการการทางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะทาให้
ลูกค้าลดเวลาในการรอคอยในการใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความ
พอใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีจากธนาคาร และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการทางาน โดยการศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าใน
การทาธุ รกรรมทางการเงินกั บทางธนาคารและการศึกษาแนวทางในการลดกระบวนการ
ทางานโดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คือ
1. การปรับเปลี่ยนคิวให้เหมาะสมโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter
2. การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสม คือ
• ในการหมุนเวียนพนักงานจากสาขาใกล้เคียงใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม
• การจัดตารางการทางานและเวลาพักให้เหมาะสม
3. การประเมินผลหลังจากการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการในสาขาขนาดเล็ก
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ใช้การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเงื่อนไขที่
นาเสนอรวมถึงระบบที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การบริการดีขึ้น โดยมุ่งให้ลูกค้าไม่ต้องใช้
เวลาในการรอคอยเพื่อรับบริการนาน
วิเคราะห์ และสรุปข้อ มูล ที่ใ ช้ส ร้างแบบจาลอง ข้อ มูล จากธนาคารทั้งหมด 3
ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลาระหว่างการเข้าสู่ระบบติดต่อกัน (Interarrival Times)
(2) เวลาที่พนักงานให้บริการลูกค้า (Service Times)
(3) จานวนพนักงาน (Number of Servers) และการพักกลางวันของพนักงาน

สาขา

การจาลองสถานการณ์ (Simulation) ใช้ โปรแกรมอารีน า เพื่อ ทาการเปรีย บเทีย บ
ประสิทธิภาพเงื่อนไขที่นาเสนอรวมถึงระบบที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้การบริการดีขึ้น
โดยมุ่งให้ ลู ก ค้ าไม่ ต้อ งใช้เ วลาในการรอคอยเพื่อ รับบริการนาน ดัชนีชี้วั ดประสิ ทธิ ภาพ คื อ
จานวนคิวรอคอยที่ลดลง จานวนลูกค้าเฉลี่ยที่อยู่ในแถวคอยน้อยลง เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้า 1 คนอยู่
แถวคอยน้อยลง ซึ่งการจัดระบบคิวให้เกิดประสิทธิภาพต้องศึกษาลักษณะของการเข้าสู่ระบบ
เพื่อรับบริการ ประชากรของผู้เข้ารับบริการ ลั กษณะและกระบวนการบริการ วิธีการเลือกลาดับ
การให้บริการ เช่น ประชากรของผู้เข้ารับบริการมีจานวนจากัดเพียงใด การขอเข้ารับบริการใน
แต่ละช่วงเวลาสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้ให้บริการมีกี่จุด แต่ละจุดให้บริการด้วยอัตราเร็วแตกต่างกัน
อย่างไร และการจัดตารางการทางานเปนกิจกรรมที่ส าคั ญมากที่สุดประการหนึ่งของการ
บริหารงานเพราะเปนการแสดงความสัมพันธของงานสาคัญตางๆที่เกี่ยวของกันทั้งหมดเพื่อให
ทราบวาลาดับการเกิดกอนและหลังนั้นมีความสัมพันธกันอยางไร เปาหมายก็เพื่อตองการลด
การเคลื่ อ นไหวในการทางาน เชื่อ วาการที่พนักงานมีช วงเวลาที่เ หมาะสมจะทาใหทางานมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงออกแบบตารางการทางานโดยใหมีชวงพักกลางวันและชวงเวลาพัก
สาหรับคนทางาน ดังนั้นองคกรในปจจุบันจึงตองมีการวางแผนเพื่อที่จะจัดพนักงานเขาทางาน
ใหมีความเหมาะสมซึ่งการจัดตารางการพักกลางวันแบบเดิมนั้นท าใหการรอคอยของลูกคาโดย
เฉลี่ยแลวมีระยะเวลานาน สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาโดยสวนใหญ ดังนั้นจึงไดมี
การแกไขและปรับเปลี่ยนเวลาในการพักกลางวันของพนักงานรวมถึงตารางในการทางาน
ปจจุบันของสาขาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อตองการลดระยะเวลาในการรอคอยของ
ลูกคาทีเ่ กิดขึ้นใหลดลงมากที่สุด
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ผลการศึ ก ษาในการจ าลองสถานการณ์ จ ากทางเลื อ กทั้ ง หมดสรุ ป ได้ว่ า ทางเลื อ กที่
เหมาะสมของแต่ละสาขา ดังนี้
สาขา A ใช้ทางเลือกการหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา A โดยการ
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน
สาขา B ใช้ทางเลือกการหมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK ของสาขา B โดยการ
หมุนเวียนพนักงานในช่วง PEAK จากสาขา A ไปสาขา B แผนก High 1 คน
สาขา C ใช้ทางเลือกขอพนักงานจากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C โดยการขอ
พนักงาน แผนก High 1 คน จากสานักงานเขตมาช่วยงานสาขา C ในช่วง PEAK
จากทางเลือกน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากสามารถลดระยะเวลารอคอย
ที่เกิดขึ้นได้และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน ซึ่งพิจารณาจาก เวลา
ในการรอคอยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการลดลง จานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยลดลง และเปอ
เซ็นต์สัดส่วนการทางานของพนักงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถรองรับบริการลูกค้าที่เข้ามาได้ใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น และสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ในสาขาอื่นต่อไป
จากการนาแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การปรับระบบคิวให้เหมาะสมจากเดิมเป็ น
การแยกคิวมาเป็นแชร์คิวร่วมกัน การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาขา และการ
ปรั บเวลาในการพั ก ของพนัก งานให้ เ หมาะสม เพื่ อ เปนการพั ฒนาการบริก ารและปรั บปรุ ง
กระบวนการการทางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ลูกค้าลดเวลาในการ
รอคอยในการใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มาใช้
บริการ ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติและเทคโนโลยีจากธนาคาร
และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทางาน
โดยการศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรมทางการเงิน
กับทางธนาคารและการศึกษาแนวทางในการลดกระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
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ข้อจากัดของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มีระยะเวลาสั้นจึงทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะยัง
ไม่มากพอและข้อมูลบางประเภทเป็นความลับขององค์กรซึ่งไม่สามารถนามาประกอบการศึกษา
ได้ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะทางการศึกษา
จากการศึกษาพบวาการออกแบบระบบคิวที่ดีช่วยลดระยะเวลารอและจานวนผู้รอเข้ารับ
บริการ กล่าวในเชิงระบบบริการ คือ เพิ่มความพึงพอใจของผู้ รับบริการ เมื่อได้รับบริการที่
รวดเร็วโดยสามารถคานวณระยะเวลารอโดยเฉลี่ยในคิว จากข้อมูลความถี่ของผู้ขอรับบริการ
ข้อมูลและลักษณะของการให้บริการ เป็นต้น หากต้องการปรับระดับการบริการสามารถคานวณ
จานวนผู้ให้บริการที่เหมาะกับความต้องการได้ ในแง่การผลิต การออกแบบระบบคิวที่ดีช่วยให้
เกิดความสมดุลของสายการผลิต ลดงานในกระบวนการ (Work-In-Process, WIP) โดยการที่จะ
ท าให้ อ งค์ ก รได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการจั ด ระบบคิ ว ลู ก ค้ า และการปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในปัจจุบันรวมไปถึงแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการบริการของลูกค้าได้ พนักงานจะต้องมีความเข้าในถึงการเปลี่ยนแปลงใน
การทางานและพร้อมที่เรียนรู้ความรู้ใหม่ตลอดเวลา ทั้งนี้แนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดระยะเวลารอคอยที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การฝึกอบรมพนักงานในสาขาให้สามารถทางานแทนกันได้ โยการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะและความรู้ที่หลากหลาย เพื่อทดแทนพนักงานในกรณีที่พักกลางวันหรือลางาน
2. การขยายช่องทางการให้บริการจากเทคโนโลยีที่มีอยู่โดยการแนะนาลูกค้าในการใช้
บริการเครื่องอัตโนมัติของธนาคารที่มีไว้รองรับลูกค้า เช่น รายการฝาก-ถอน โอนเงิน ชาระ
ค่าบริก าร การปรับสมุด เป็นต้น เพื่อ ทาให้จานวนลู กค้ าที่เ ข้ามาในระบบลดลง เป็นการลด
ขั้นตอนในการให้บริการและลดระยะเวลาการในการรอคอยอีกด้วย
3.เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ใช้บริการของธนาคารในระยะยาว โดยเน้นรักษา
ลูกค้าให้มีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
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