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บทคัดย่อ
จากการวิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษาของ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทั้ง 3
สาขาบริเวณใกล้เคียงทาให้พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ซับซ้อน
ทาให้เกิดความล่าช้าในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทางานต่าง ๆ เพื่อลดกระบวนการทางานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า และ
จะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของต้นทุนและคุณภาพ
การให้บริการ รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย ซึ่งปัญหา
หลักของงานบริการธุรกิจสาขาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้ นเดือนและปลายเดือนที่มีจานวนลูกค้า
เข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ และการจัดระบบการเข้ารับบริการของลูกค้า บางครั้งลูกค้าไม่
พอใจในการรอคิวเป็นระยะเวลานานทาให้ลูกค้าไปใช้สถาบันการเงินอื่น
วัตถุประสงค์ของการทากรณีศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาใน
การรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการถ่าย
โอนลูกค้าจาก High Counter ไปสู่ Low Counter เพื่อศึกษาในการลดกระบวนการทางาน และ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
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

บทนา
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เริ่มเปิดดาเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509
โดยการควบกิ จ การของธนาคารเกษตร จ ากั ด และธนาคารมณฑล จ ากั ด ซึ่ง เป็ นธนาคาร
พาณิชย์ที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าเป็นธนาคารเดี ยวกันตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้
ชื่อใหม่ว่า "ธนาคารกรุงไทย จากัด" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า"KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช้
สัญลักษณ์ "นกวายุภักษ์" ซึ่งเป็นเครื่องหมายของกระทรวงการคลังเป็นสัญลักษณ์ประจาของ
ธนาคารจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันธนาคารยังคงให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็น The Convenience Bank และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
และชัดเจน ธนาคารได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บททางการเงินและการบริหารจัด การ
ตามแนวทาง Basel IIและการเป็น Processing Bank ซึ่งนาเสนอการชาระเงินควบคู่ไปกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายครบวงจร ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในทุกที่ทุกเวลา
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาคัญของบริษัท
สภาพการแข่งขันในธุรกิจของสถาบันการเงินและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทางองค์ กรเองต้องมีการปรับตัวและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา จึงต้อ งมีธุ รกรรมทาง
การเงินและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครบวงจร ด้วยการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้า
ทีม่ ารับบริการมีความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อรักษาสถานภาพ
การแข่งขันไว้ต่อไป ธุรกิจธนาคารในปัจจุบันเน้นการแข่งขันเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
โดยการให้บริการลูกค้าเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญทางธุรกิจที่ธนาคารพยายามสร้างความแตกต่างที่
โดดเด่น ดังนั้นการที่ธนาคารเกิดปัญหาการให้บริการจากความล่าช้าของขั้นตอนการทางานจะ

ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เป็นปัญหาหลักของงานบริการธุรกิจ
สาขาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนและปลายเดือนที่มีจานวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่า
ปกติ และการจัดระบบการเข้ารับบริการของลูกค้า บางครั้งลูกค้าไม่พอใจในการรอคิวเป็นระยะ
เวลานาน และปัญหาอื่นๆอีกมากมายทาให้ลูกค้าไปใช้สถาบันการเงินอื่น ซึ่งสาเหตุ มาจาก
ปัญหาความล่าช้าของให้การบริการ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจธนาคาร ดังนี้
โครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอย Ecker and Kupferschmid (1998) ระบบแถวคอย
(Queuing system) ประกอบด้วย ผู้มารับบริการหรือลูกค้า (Arrivals or Customers) แถวคอย
(Queue or Waiting line) หน่วยให้บริการ (Service facility or Server)
ทฤษฎีแบบจาลองสถานการณ์ การจาลองระบบเป็นวิธีการหนึ่งที่ประสิทธิภาพอย่าง
มากที่นามาช่วยสาหรับการทาการศึกษาเวลาและวิเคราะห์หาผลลัพธ์ เพื่อนาไปแก้ปัญหาใน
ต่างๆ ซึ่งมีระบบหรือขั้นตอนการทางานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ
ของธุรกิจโลกในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในทุกๆด้านการจาลองระบบจึงกลายเป็น
วิธีการอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญและมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนามาใช้งาน เพื่ อช่วยในด้านการ
วิเคราะห์ การออกแบบ การวางแผนการควบคุมงาน และด้านอื่นๆอีกมากมายสาหรับระบบงาน
ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และในปัจจุบันนี้การจาลองระบบถูก
มองว่าเป็นศาสตร์แห่งวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ขาดไม่ได้สาหรับวิศวกร นักออกแบบระบบ
และผู้บริหารระดับสูง
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
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
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 การแนะนาลูกค้าใช้เ ครื่องอัตโนมัติ ทาให้
เวลาในการรอคอยลดลงเหลือเพียง 7 นาที การเสริมช่องบริการในช่วงพักของพนักงานทาให้
การบริการลูกค้าในระบบได้ 100% และการดึงลูกค้าจากระบบ 10% ตามที่ธนาคารได้มีการ
กาหนดไว้ต่อวันทาให้ต้นทุนในการบริการของลูกค้าลดลงเพราะเครื่องอัตโนมัติทางธนาคารได้มี
การติดตั้งเครื่องไว้แล้ว การที่ลูกค้าเข้ามาใช้ในปริมาณมากทาให้ต้นทุนการให้บริการลดลง จึง
สรุปได้ว่าแนวทางการแก้ไขทั้ง 3 แนวทางน่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้และช่วยให้เวลารอ
คอยของลูกค้าที่เข้ารับบริการกับธนาคารกรุงเทพ
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 ผู้ทาการศึก ษา
ได้เลือกกลยุทธ์ Technology Add On ด้านการเพิ่มจานวนเทคโนโลยีเพราะสามารถตอบสนอง

ความต้องการกลุ่มลูกค้าของธนาคารได้อย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับองค์กร
และสามารถกาหนดมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการสาหรับลูกค้ากลุ่มหลักของธนาคาร เป็น
ลูกค้าในพื้นที่ มีความรู้ความชานาญในการใช้เทคโนโลยี
ระเบียบวิธีการศึกษา
1. ศึกษาระบบการบริการภายในหนวยงานของสาขา A ,B,C
2.วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางแกไขปญหาโดยใชผังกางปลา (Cause and Effect
Diagram) ในการหาที่มาและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ขอบเขตการศึกษา ระบบการบริการภายในหนวยงานของสาขา A, B, C

4 คน
8 คน

14 คน

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอบเขตการศึกษาภายในหนวยงานของสาขา

กลยุทธ์ที่เลือก 3 สาขานี้ คือ
-ขนาดที่แตกต่างกัน (ใหญ่,กลาง,เล็ก)

-มีจานวนพนักงานที่แตกต่างกัน

-สาขาอยู่ใกล้เคียงกันสามารถเดินถึงกัน

-สามารถใช้กลยุทธ์ถ่ายโอนพนักงาน

ระยะเวลารอคอยในการให้บริการ [WAITING TIME] เดือนเมษายน – กันยายน 2555

แผนภูมิที่ 2 แสดงระยะเวลารอคอยในการให้บริการ [WAITING TIME]
ระยะเวลาในการให้บริการ [TRANSACTION TIME] เดือนเมษายน – กันยายน 2555

แผนภูมิที่ 3 แสดงระยะเวลาในการให้บริการ [TRANSACTION TIME]
จากการเปรียบเทียบเวลาในการทารายการคือ High ใช้เวลาประมาณ 2.49 นาทีและ
Low ใช้เวลาประมาณ 8.69 นาที และเฉลี่ยทั้ง 3 สาขามีจานวนลูกค้าที่มารับบริการใน 1 วันคือ
High 92 คน/พนักงาน 1 คนและ Low 4 คน/พนักงาน 1 คน ทาให้จานวนคิวในระบบของ High
Counter มีมากกว่า Low Counter ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาปรับรูปแบบคิว

โดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low Counter ในกรณีที่ Low Counter
ไม่มีจานวนคิวในระบบ
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 ซึ่งสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการศึกษาการลดเวลารอคอยโดยการปรับ
จานวนพนักงานให้เหมาะสม คื อ การหมุนเวีย นพนักงาน Back Office จากสาขา
ใกล้เคียงกันมาช่วยงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม
จากข้อมูลสรุปได้ว่าจานวนลูกค้าเฉลี่ยมากที่สุดในวันที่ 1, 2, 3,27,28,29 และ 30 ซึ่งอยู่
ในช่วงสิ้นเดือน-ต้นเดือนทาให้เกิดคิวรอคอยเป็นจานวนมากโดยเฉพาะสาขา B ที่มีจานวน
พนักงาน High Counter น้อยแต่มีปริมาณลูกค้ามาใช้บริการเยอะมาก ซึ่งสามารถนาข้อมูลมา
ใช้ในการศึกษาการลดเวลารอคอยโดยการปรับเวลาในการพักของพนักงานให้เหมาะสม
คือ การจัดตารางเวลาพักของพนักงานหรือการจ้างพนักงานชั่วคราวในช่วงเวลาที่ Peak

ภาพที่ 1 แสดงระบบ Intelligence Queue

นวัตกรรมใหม่ของระบบงานสาขาในการบริการลูกค้าช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดเวลาเพิ่มความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางการเงิน โดยลูกค้าไม่ต้องเขียนสลิป
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งปัจจุบันมีไว้บริการในสาขา
ขนาดใหญ่ จึง นามาจ าลองสถานการณ์ โดยการน าเครื่ อง Intelligence Queue มา
ให้บริการในสาขาขนาดเล็ก
3.การสร้างตัวแบบจาลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรม ARENA SOFTWARE ดังนี้
 การปรับเปลี่ยนคิวให้เหมาะสมโดยการแชร์คิวลูกค้า High Counter ร่วมกันกับ Low
Counter
 การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสม คือ
- ในการหมุนเวียนพนักงานจากสาขาใกล้เคียงในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- การจัดตารางการทางานและเวลาพักให้เหมาะสม
 การประเมินผลหลังจากการนาเครื่อง Intelligence Queue มาให้บริการในสาขาขนาด
เล็ก

สรุปผลการศึกษา
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 การปรับระบบคิวให้เหมาะสมจาก
เดิมเป็นการแยกคิวมาเป็นแชร์คิวร่วมกัน การปรับจานวนพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาขา
และการปรับ เวลาในการพั ก ของพนั ก งานให้ เ หมาะสม เพื่ อ เปนการพั ฒ นาการบริ ก ารและ
ปรับปรุงกระบวนการการทางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จะทาให้ลูกค้าลดเวลา
ในการรอคอยในการใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและสร้างความพอใจให้กับผู้
ที่มาใช้บริการ ทาให้ลูกค้ามีความรู้ในการเลือกใช้บริการจากเครื่องอัตโนมัติแ ละเทคโนโลยีจาก
ธนาคาร และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทางาน โดยการศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าในการทาธุรกรรม
ทางการเงินกับทางธนาคารและการศึกษาแนวทางในการลดกระบวนการทางานโดยการนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ข้อเสนอแนะทางการศึกษา
จากการศึกษาพบวาการออกแบบระบบคิวที่ดีช่วยลดระยะเวลารอและจานวนผู้รอเข้ารับ
บริการ กล่าวในเชิงระบบบริการ คือ เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ 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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