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บทคัดย่อ  
จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจธนาคารและความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ธนาคารจึงมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้า
ที่มารับบริการมีความพึงพอใจ ปัจจุบันธนาคารกรณีศึกษาเกิดปัญหาการให้บริการทีล่่าช้าเนื่องจากความช้้าซ้อนของ
ขั้นตอนการท้างานจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของธนาคารซูมิโตโม่  มิตซุยแบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
แผนก เงินฝาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าในการท้าธุรกรรมการเงิน
กับทางธนาคารและวิเคราะห์ศักยภาพในการให้บริการและอัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในแผนกเงินฝาก 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการรองรับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางธนาคาร  ผู้วิจัยจึงได้
ท้าการศึกษาวิธีการปฏิบัติของธนาคาร และจับเวลาการรอคอยของลูกค้าที่เข้ามารับบริการในแต่ละธุรกรรมตั้งแต่
เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.โดยการใช้เครื่องมือแบบจ้าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอรีน่า (Arena Program) ใน
การประมวลผลของการท้างานเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ก่อนการน้าไปปรับปรุงใช้จริง 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาการรอคอยของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกับทางธนาคารที่มีระยะเวลาการรอคอย
นานที่สุดคือ การออกแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ด้วยเวลาเฉลี่ย 15 นาที  และรองลงมาคือ การออกสมุด
เช็ค (Cheque Book) ด้วยเวลาเฉลี่ย 6 นาที  แนวทางที่น้ามาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คือการ
โยกย้ายพนักงานท่ีเวลาว่างมาช่วยบริการ,การเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการเพิ่ม,การลดขั้นตอนการท้างานท่ีไม่จ้าเป็นออก 
และการน้าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสี่แนวทางนี้ถ้าใช้ควบคู่กันก็สามารถลดระยะเวลาการรอ
คอยของลูกค้าในการออกแคชเชียร์เช็คจากเวลาเฉลี่ย 15 นาที เหลือเพียง 1 นาที และการออกสมุดเช็คจากเวลา
เฉลี่ย 6 นาที เป็นไม่เหลือเวลารอคอย 
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Abstract 

Now the competitive environment of the banking business and the customer needs are 
constantly changing.  The Bank focuses on serving the needs of customers by providing fast, 
convenient service to customers. For the Bank in this case study, the main of service problem are 
coming from the result of workflow redundancies which make the customer not receiving a quick 
service. This research study to find ways to improve and enhance the customer service in the 
deposit department of Sumitomo Mitsui Banking Corporation. The objective is to study ways to 
reduce waiting time for customers to conduct financial transactions with the banks and analyze 
the potential service and utilization of resources in the deposit department along with present 
the improvements way to accommodate customers who come to the bank. Researchers have 
studied the practices of banks and count waiting time for the customers to be served in 
individual transactions from 9:30 am. To 15:30 pm. by using simulation software (Arena Program) 
in the processing of work to test the possible improvement before its actual use. 

The study found that the longest waiting time of customer is cashier’s cheque issuing 
with an average of 15 minutes and follow by cheque book issuing with an average of 6 minutes. 
The solutions used to solve the problem is moving the staff that have free time to help services, 
opening up counter service, reducing unnecessary working process, and used full capacity of 
resources. If used the four solutions together, it can reduce the waiting time of customers in the 
cashier's cheque issuing from the average time 15 minutes to just one minute and cheque books 
issuing from the average time 6 minutes to no waiting time. 
 
Keywords: Simulation; Service; Performance; Banking System 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ท่ีมาและความส้าคัญ 
 

ธนาคารซูมิโตโม่ มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน เป็นธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นช้ันน้าในประเทศไทย มีสาขาส้านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ที ่ตึกQ-House ลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผนกของสาขากรุงเทพนั้นประกอบไปด้วย 25 แผนก 
แผนกเงินฝากนั้นเป็นหนึ่งในส่วนงานของ Risk Management and Business Control Department ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในแผนกที่มีความส้าคัญในเรื่องการให้บริการลูกค้าในการท้าธุรกรรม แผนกเงินฝากสามารถจ้าแนกประเภทธุรกรรม
ได้เป็น 8 ประเภท 1) การฝากเงินสดเกิน 100,000 บาท 2) การฝากเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท 3) การถอนเงินสด
เกิน 100,000 บาท 4) การถอนเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท 5) การรับฝากเช็คธนาคารและต่างธนาคาร 6) การ
ออกแคชเชียร์เช็ค 7) การออกสมุดเช็ค 8) การฝากประจ้า 

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจธนาคาร และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจึงท้าให้
องค์กรต้องมีการปรับตัวให้สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขัน และในปัจจุบันธุรกิจธนาคารนั้นแข่งขันกันด้วยการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ ด้วยการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการให้บริการที่ล่าช้า
ท้าให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วอันมีผลมาจากกระบวนการท้างานภายในธนาคาร โดยเฉพาะช่วงต้นเดือน
และปลายเดือนที่มีปริมาณลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากกว่าปกติ  ส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจในการรอคอยเป็นระยะ
เวลานานท้าให้ลูกค้าหันไปใช้บริการธนาคารคู่แข่งโดยดูได้จากผลประกอบการที่ลดลงจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งสาเหตุ
หลักของปัญหาความล่าช้าในการบริการลูกค้าท่ีเกิดขึ้นในแผนกเงินฝาก มีปัจจัยหลัก 4 ปัจจัยคือ 

1. กระบวนการให้บริการมีขั้นตอนที่ซ้้าซ้อน และแบบฟอร์มการท้าธุรกรรมมีหลายชุด ซึ่งเป็นสาเหตุให้
กระบวนการท้างาน และการตรวจเอกสารมีความล่าช้า 

2. ทรัพยากรท้างานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของจ้านวนพนักงานในการให้บริการ และการเปิด
เคาน์เตอร์ให้บริการที่ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับจ้านวนลูกค้า 

3. อุปกรณ์ส้านักงานนั้นตั้งห่างไกลจากพนักงาน ซึ่งไม่อ้านวยความสะดวกให้พนักงานที่ให้บริการ และไม่
เครื่องกดบัตรคิว ท้าให้ลูกค้าเกิดความสับสนในการเข้าคิวรอรับบริการ 

4. สภาพแวดล้อมของแผนกมีพื้นที่แคบท้ังในและนอกเคาน์เตอร์ ไม่เอื้ออ้านวยความสะดวกในการให้บริการ
และรับบริการ 
 



2. ทฤษฏีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากปัญหาการรอคอยเป็นระยะเวลานานของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในช่วงต้นเดือนและสิ้นเดือนเป็นนั้น เป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ท้าให้ลูกค้าไปเลือกใช้บริการธนาคารคู่แข่งอื่นที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วกว่า  และมีเทคโนโลยีที่
สามารถอ้านวยความสะดวกในการใช้บริการได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท่ีสามารถน้ามาใช้วิเคราะห์ปัญหา และสามารถบอกผลลัพธ์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อ
น้าไปปรับปรุงในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ดังนี ้
 
เทคนิคการจ้าลองสถานการณ์ (Simulation Model) 

 
การจ้าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่างๆที่ใช้จ้าลองสถานการณ์จริงของระบบต่างๆ

ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เพื่อน้ามาศึกษาการไหลของกิจกรรมโดยการเก็บข้อมูล และท้าการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อน้าไปปรับปรุงในอนาคต (Kelton, 2003) 

 
การน้าปัญหามาท้าการจ้าลองสถานการณ์นั้น เป็นกระบวนการออกแบบจ้าลองของระบบจริงแล้วด้าเนินการ

ทดลองเพื่อให้เรียนรู้พฤติกรรมของระบบงานจริง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองก่อนน้าไปใช้แก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์จริงต่อไป (Martin, 2011) 

 

 
รูปที ่1: กระบวนการจ้าลองสถานการณ ์

  
โดยประโยชน์ของการจ้าลองสถานการณ์สามารถน้ามาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น 

อุตสาหกรรมในโรงงาน, การขนส่ง, การกระจายสินค้าหรือแม้กระทั่งการให้การบริการทางธุรกิจต่างๆ เช่น ธนาคาร 
โรงพยาบาล เป็นต้น (Kelton, 2003) และข้อดีของการจ้าลองสถานการณ์คือมีความสมเหตุสมผล และสามารถ
พิสูจน์ได้ภายใต้ปัจจัยการน้าเข้า (Input)  และน้ามาเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ (Output) ที่ระบบประมวลออกมา 
นอกจากน้ียังช่วยให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่าย และเวลาได้อีกทางด้วย (Maria, 1997) 
 
การใช้โปรแกรมอารีน่า (Arena) ในการสร้างแบบจ้าลองสถานการณ์ 
 

โปรแกรมอารีน่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างโมเดลจ้าลองของปัญหาเพื่อให้เห็นถึงผลดีและผลเสียเพื่อให้ได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมและวัดผลการท้างานที่เกิดขึ้นให้มี
ประสิทธิภาพมากสุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนที่กระทบกับการท้างานจริง ช่วยลดต้นทุนในการด้าเนินงาน 



และท้าให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ในที่นี้โปรแกรมอารีน่าประกอบด้วยหน่วยโครงสร้างหลัก 3 โครงสร้าง 
ได้แก่  กลุ่มโครงสร้างกิจกรรมพื้นฐาน  (Basic Process Panel), กลุ่มโครงสร้างแสดงกรรมวิธีการขนถ่าย 
(Advanced Transfer Panel), และ กลุ่มโครงสร้างแสดงกิจกรรมก้าวหน้า (Advanced Process Panel) (Kelton, 
2003) 
 

ก่อนการวิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกเงินฝากนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากงานวิจัยต่างๆดังนี้ 

 
ศิริรักษ์ แย้มสุวรรณ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบคิวลกูค้าของธนาคารยโูอบี สาขาA ในช่วงเวลา 8.30 

น. ถึง 15.30 น.โดยใช้การจ้าลองสถานการณ์มาช่วยในการประมวลผลการท้างานก่อนน้าแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้
จริง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ค้นพบจากการจ้าลองสถานการณ์นั้นมีสองแนวทางคือ การเพิ่มพนักงานให้บริการ 
และการจัดตารางการพักของพนักงานให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการให้บริการ เพื่อลดระยะเวลารอคอย
ของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการและสามารถให้บริการจ้านวนธุรกรรมได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

 
ทิพวรรณ เอื้อใหม่สกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการให้บริการลูกค้าของธนาคาร A สาขา AAA 

ด้วยการใช้โปรแกรมอารีน่าในการจ้าลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ซึ่งจา
กากรศึกษาพบว่าสามารถใช้สามทางเลือกในการแก้ปัญหา คือ การปรับตารางการท้างานของพนักงานโดยการ
หลีกเลี่ยงการพักในเวลา 12.00 น. ถึง 14.30 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีจ้านวนลูกค้ารอใช้บริการเป็นจ้านวนมาก 
ทางเลือกต่อมาคือ การจัดกลุ่มเอกสารใหม่โดยใช่ทฤษฏี ABC ในการเรียงแฟ้มเอกสาร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาใน
การเดินหยิบเอกสารของพนักงานได้ถึง 200นาที – 300นาที และแนวทางเลือกสุดท้ายคือการจัดโซนที่นั่งใหม่ ซึ่ง
ช่วยลดระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเพื่อรับบริการในช่องบริการอื่นจาก 2นาที เหลือแค่ 1 นาที 

 
ปิติ วงศ์กนกสิน (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจ้าลองสถานการณ์ส้าหรับการให้บริการลานพักตู้สินค้าโดยใช้

เครื่องมือโปรแกรมอารีน่าเพื่อจ้าลองสถานการณ์ทางเลือกในการรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้น  จากการจ้าลอง
สถานการณ์พบว่าการปรับเลี่ยนและเพิ่มหน้าที่ให้กับทรัพยากรส้าหรับกระบวนการที่มีระยะเวลารอคอยนาน 
สามารถลดระยะเวลารถบรรทุกท่ีรอบรับตู้สินค้านระบบได้ถึงร้อยละ 78 โดยไม่มีการลงทุนเพิ่ม 
 
3. วิธีการและผลการวิจัย 
 
ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนน้าไปใช้ในการจ้าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอารีน่านั้น ผู้วิจัยมีการรวบรวม

ข้อมูลเป็นสองส่วน  

ส่วนแรกคือ ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการท้างานของแต่ละธุรกรรมที่ให้บริการ โดยการ

สอบถามจากพนักงานท่ีเป็นผู้ให้บริการ 



ส่วนที่สองคือ ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลเชิงปริมาณและเวลาเพื่อน้าไปเป็นข้อมูลน้าเข้าในการจ้าลองสถานการณ์ด้วย

โปรแกรมอารีน่า  ดังนี ้

จ้านวนการท้าธุรกรรม 

จ้านวนการท้าธุรกรรมแต่ละประเภทนั้นจะเป็นตัวก้าหนดจ้านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละ

เคาน์เตอร์ โดยการคิดเป็นร้อยละของธุรกรรมแตล่ะประเภท ดังปรากฏในภาพท่ี2 ซึ่งผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูลจ้านวน

ลูกค้าท่ีเข้าท้าธุรกรรมแต่ละประเภทในทุกๆวันเป็นเวลา 3 เดือน 

 

รูปที ่2: จ้านวนร้อยละของการท้าธุรกรรม 

 

จ้านวนลูกค้าขาเข้า 

 ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลจ้านวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา โดยการแบ่งเวลาท้าการตั้งแต่ 

9.30 น. ถึง 15.30 น. เป็น 12 ช่วงเวลา  

 

 

Time 9:30 - 10:00 10:01 - 10:30 10:31 - 11:00

25 18 14

19 9 6

13 8 5

16 5 7

15 6 5

AVG. 17.6 9.2 7.4



รูปที ่3: ค่าเฉลี่ยจา้นวนลูกค้าตามช่วงเวลา 

ก่อนการจ้าลองสถานการณด์้วยโปรแกรมอารีน่านั้นจ้าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลด้านเวลา ซึ่งผู้วิจัยท้าการ

จับเวลาของทุกกระบวนการขั้นตอนของการให้บริการในทั้ง 8 ธุรกรรม ตั้งแตลู่กค้าเข้ามาในระบบธนาคาร กระทั่ง

ออกจากระบบธนาคาร โดยน้าเวลาที่เก็บไดม้าเข้าโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลน้าเข้า (Input Analyzer) ดังนี ้

1. การฝากเงินสดเกิน 100,000 บาท 
ตารางที ่1: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าฝากเงินสดเกิน 100,000 บาท 

 

2. การฝากเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท 
ตารางที ่2: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าฝากเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

3. การถอนเงินสดเกนิ 100,000 บาท 
ตารางที ่3: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าถอนเงินสดเกิน 100,000 บาท 

 



4. การถอนเงินสดไม่เกนิ 100,000 บาท 
ตารางที ่4: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าถอนเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท 

 

5. การรับฝากเช็คธนาคารและต่างธนาคาร 
ตารางที ่5: การรับฝากเช็คธนาคารและต่างธนาคาร

 

6. การออกแคชเชียร์เช็ค 
ตารางที ่6: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าออกแคชเชียร์เช็ค 

 

 

 

 

 

7. การออกสมุดเช็ค 
ตารางที ่7: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าออกสมุดเช็ค 

 



8. การฝากประจ า 
ตารางที ่8: การวิเคราะห์ข้อมลูน้าเข้าฝากประจ้า 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบจ าลอง 

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมอารีน่า (Arena) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างแบบจ าลองตามระบบการให้บริการจริง 

โดยก าหนดค่าตัวแปรต่างๆตามความเป็นจริง เพ่ือให้เห็นสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของกระบวนการให้บริการ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องท าการต้ังค่าทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการท างานต่างๆตามความเป็น

จริง ดังนี้ 

1. Set คือการใส่กลุ่มข้อมลูของทรัพยากร ซ่ึงประกอบด้วยชื่อ ประเภท และจ านวนสมาชิก 
ตารางที่9 Set Basic Process  

 

รูปที ่4: การก าหนดค่า Set – Basic Process 

2. Schedule Basic Process คือการก าหนดตารางเวลาท างานให้กับทรัพยากรซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ 
Resource Spreadsheet Module และก าหนดตารางการมาถึงให้กับลูกค้า ซ่ึงข้อมูลนี้จะ
เชื่อมโยงกับ Create Module 
 



 

รูปที ่5: Schedule Basic Process 

 

3. Resource Basic Process คือการใส่ข้อมูลให้กับทรัพยากร ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการต้ังค่าท่ี 
Schedule Spreadsheet Module 

 

รูปที ่6: Resource Basic Process 

โดยลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานที่ให้บริการนั้นเป็นไปตามก าหนดตารางเวลาการท างาน 

(Based on Schedule) โดยการแบ่งช่วงเวลาการท างานออกเป็นทุกคร่ึงชั่วโมงต้ังแต่เวลา 9.30น. – 15.30น. และ

พนักงานมีเวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาคือ 11.00น. – 12.00น., 11.30น. – 12.30น., และ 

12.30น. – 13.30น. ซ่ึงรวมเป็น 5 ชั่วโมงเวลาการท างาน  กล่าวคือ ลักษณะการท างานนั้นจะเหมอืนกันหมด

ทุกเคาน์เตอร์คือ Wait หมายถึง จ านวนการให้การบริการนั้นลดลงแต่ยังคงมีอยู่จนกระทั่งทรัพยากรอีกคน

กลับมาจากการพักเที่ยง 



ภาพรวมแบบจ าลองสถานการณ์นั้นแบ่งออกเปน็การเข้าใช้บริการของลูกค้าตามความเป็นจริงโดยการ

เก็บจ านวนการเข้าใช้บริการในแต่ละธุรกรรมเป็นเวลา 3 เดือน ซ่ึงแบบจ าลองสถานการณ์นั้นต้องท าการแบ่ง

การเข้าใช้บริการเป็นจ านวนร้อยละจากผลจ านวนธุรกรรมที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยมีผลตามตารางที ่9 

ตารางที ่9: จ้านวนการท้าธุรกรรมในช่วงเวลา 3 เดือน 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ 

หลังจากด าเนินการทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอารีน่าตามข้อมูลและเงื่อนไขที่

ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ผลการทดลองปรากฏดังตารางที่10 และตารางที1่1 ซ่ึงสามารถสรุปผลการทดลองได้

ดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่10: สรุปผลการทดลองเวลา As In 

 



  

ตารางที่11: สรุปผลการทดลองเวลาและจ านวนคิวเฉลี่ย  

 

 นอกจากผลลัพธข์้างต้นแล้ว ผลการทดลองหลังจากการรันโปรแกรมแบบจ าลองสถานการณ์ท าให้

ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาของธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการรอคอยที่นานที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ 

1. ธุรกรรมการออกแคชเชียร์เช็ค (เคาน์เตอร์ที ่5-6) มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 14.74 นาที และ 

ระยะเวลารอคอยที่มากที่สุด 55.94 นาท ี

2. ธุรกรรมการออกสมุดเช็ค (เคาน์เตอร์ที ่7) มีระยะเวลารอคอยเฉลี่ย 6.35 นาท ีและ ระยะเวลารอคอย

ที่มากที่สุด 57.15 นาที 

อัตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรตามตารางเวลาท าให้ผู้วิจัยทราบถึง อัตราการท างานของพนักงานทั้ง

ได้ท างานเต็มอัตรา และยังไม่เต็มอัตรา ดังปรากฏในแผนภูมิที5่ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา 

ซ่ึงธุรกรรมที่มีอัตราการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ 

1. ธุรกรรมการรับฝาก-ถอนเงินไม่เกิน 100,000 บาท (เคาน์เตอร์ที่ 1-2) มีอัตราการใช้ประโยชน์เฉลี่ย 

ร้อยละ 0.1909 และ 0.1945 ตามล าดับ 

2. ธุรกรรมการรับฝากเช็คธนาคารและต่างธนาคาร (เคาน์เตอร์ที ่3-4) มีอัตราการใช้ประโยชน์เฉลี่ย ร้อย

ละ 0.1519 และ 0.1626 ตามล าดับ 

ทรัพยากรท่ีมีอัตราการใช้ประโยชนน์้อยที่สุดคือ ธุรกรรมการฝากประจ า ซ่ึงมีพนักงาน 2 คน มีอัตราการใช้

ประโยชน์เฉลี่ย ร้อยละ 0.012 

ขั้นตอนที่ 4 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 



ปัญหาเวลาในการรอคอยที่มีระยะเวลานานเกิดขึน้กับธุรกรรมการออกแคชเชียร์เช็คซ่ึงมีระยะเวลา

การรอคอยนานมากที่สุดถึง 55.94นาท ีและตามด้วยธุรกรรมการออกสมุดเช็คซ่ึงมีระยะเวลาการรอคอยนาน

มากที่สุดถึง 57.15นาท ีดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และท าการจ าลองสถานการณ์ใหม่

ก่อนน าไปใชจ้ริงว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองกับปริมาณลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ และลดปญัหาการรอ

คอยที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกรรมการออกแคชเชียร์เช็ค 

1. การจัด Resource ในกระบวนการออกแคชเชียร์เช็คใหม่  
จาก 1 เคาน์เตอร์ต่อ 1 หน้าท่ี เป็นทั้งสองเคาน์เตอร์สามารถให้บริการได้เหมือนกันโดยการปรับ 

Resource จากที่เคาน์เตอร์6 มีหน้าที่แค่ตรวจ Application จากลูกค้าและคียข์้อมลูเข้าระบบเพียงอย่างเดียว 

และจากเคาน์เตอร์5 มีหน้าที่แค่ออกแคชเชียร์เช็คเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นธุรกรรมการออกแคชเชียร์เช็คมี

พนักงานสองคนที่สามารถให้บริการต้ังแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการได้ 

 

รูปที ่7: การจัด Resource แบบเดิมและแบบใหม ่

2. การลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน  
เมื่อมีการจัดการ Resourceใหม ่ส่งผลให้จากเดิมที่กระบวนการการตรวจ Application และคีย์

ข้อมูลเข้าระบบ เพ่ือส่งต่อให้อีกเคาน์เตอร์ท าการออกแคชเชียร์เช็ค กลายเป็นการรวมขั้นตอนเข้าด้วยกันโดย

ปราศจากการส่งต่อหน้าท่ี ท าให้กระบวนการการออกแคชเชียร์เช็คมีความรวดเร็วมากขึ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกรรมการออกสมุดเช็ค 

1. การโยกย้ายทรัพยากร 



  การโยกย้ายทรัพยากร1 คนจากธุรกรรมการฝากประจ ามาเพ่ิมเคาน์เตอร์ให้บริการด้านการออกสมุด

เช็ค เนื่องจากการฝากประจ านัน้มีอัตราการใช้ประโยชน์น้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 0.012 ด้วยการเพ่ิม Members  

ใน Set Basic Process 

 

รูปที ่8: Set Basic Process แบบเดิมและแบบใหม ่

2. การเพ่ิมเคาน์เตอร์  
การเพ่ิมเคาน์เตอร์ และน า Encoder Machine ที่มีอยู่มาใช้ใหก้ับเคาน์เตอร์ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการลด

ต้นทุนในการซ้ือเคร่ืองใหม่ และเป็นการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการจ าลองสถานการณ์ 

 ในช่วงต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน และหลังจากวันหยุดยาว จะมีจ านวนลกูค้าเข้าใช้บริการเป็น

จ านวนมาก เมื่อมีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นปญัหาการให้บริการย่อมตามมา ด้วยข้อจ ากัดหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น

สภาพแวดล้อมของสถานที่, กระบวนการท างานที่ซับซ้อน และจ านวนของบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ ดังนั้นถ้าไม่มี

การแก้ปัญหา ก็จะท าให้ลูกค้าเกดิความไม่พึงพอใจ และอาจจะหนัไปใช้บริการธนาคารคู่แข่งแทน ฉะนั้นการ

แก้ปัญหาท่ีตรงจุดคือจะต้องมีการบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าให้ลดลง เพ่ือเป็น

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการลดต้นทนุให้กับองค์กร 

 จากการก าหนดเง่ือนไขใหม่ และทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์อีกคร้ังเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ผลการ

ทดสอบ ดังนี้ 

ตารางที1่2: เปรียบเทียบผลการทดลองเวลาหลังการปรับปรุง 



 

  

  

ผลการทดลองหลังการปรับปรุงตามตารางที่22 พบว่าการใช้เวลาการให้บริการลดลงดังนี้ 

1. การออกแคชเชียร์เช็ค เฉลี่ยเวลาจากเดิม 19.51นาที ลดลงเหลือ 10.03นาที คิดเป็น 47% และเวลามาก
ที่สุดจากเดิม 66.56นาที ลดลงเหลือ 10.40นาที คิดเป็น 84% 

2. การออกสมุดเช็ค เฉลี่ยเวลาจากเดิม 21.6นาที ลดลงเหลือ 10.00นาที คิดเป็น 53% และเวลามากที่สุด
จากเดิม 73.00นาที ลดลงเหลือ 16.00นาที คิดเป็น 78% 

 

ตารางที1่3: ผลการทดลองเวลาและจ้านวนคิวเฉลี่ยก่อนปรับปรุง 

 

ตารางที1่4: ผลการทดลองเวลาและจ้านวนคิวเฉลี่ยหลังปรับปรุง  



 

 จากผลการทดลองเวลาและจ านวนคิวเฉลี่ยก่อน-หลังปรับปรุง ดังตารางที่ 13 และ 14 สรุปผลการ

ทดลองได้ดังนี ้

1. การออกแคชเชียร์เช็ค (เคาน์เตอร์ที่ 5-6) เฉลี่ยเวลาการรอคอยจากเดิม 15.00นาที ลดลงเหลือ 1.00

นาท ีคิดเป็น 96% และเวลาการรอคอยมากที่สุดจากเดิม 56.00นาท ีลดลงเหลือ 3.00นาท ีคิดเป็น 95% 

2. การออกสมุดเช็ค (เคาน์เตอร์ที่ 7) เฉลี่ยเวลาการรอคอยจากเดิม 6.00นาที ลดลงเหลือเป็นไม่มีการรอ

คอย คิดเป็น 100% และเวลาการรอคอยมากที่สุดจากเดิม 57.00นาที ลดลงเหลือเป็นไม่มีการรอคอย คิดเป็น 

100% 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการในการให้บริการและลดระยะเวลารอคอยของลูกค้าที่เกิดขึ้นใน

ธนาคาร ในช่วงต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน และหลังจากวันหยุดยาว จะมีจ านวนลูกค้าเข้าใช้บริการเป็น

จ านวนมาก เมื่อมีผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นปัญหาการให้บริการย่อมตามมา ด้วยข้อจ ากัดหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น

สภาพแวดล้อมของสถานที่, กระบวนการท างานที่ซับซ้อน และจ านวนของบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นถ้าไม่มี

การแก้ปัญหา ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ และอาจจะหันไปใช้บริการธนาคารคู่แข่งแทน ฉะนั้นการ

แก้ปัญหาที่ตรงจุดคือจะต้องมีการบริการที่รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าให้ลดลง เพ่ือเป็น

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นการลดต้นทุนให้กับองค์กร 

จากการะบวนการด าเนินการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และได้

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที1่ 



การเพ่ิมเคาน์เตอร์ในการท าแคชเชียร์เช็ค และสมุดเช็ค เพ่ือให้มีพนักงานเพียงพอต่อการรองรับ

จ านวนลูกค้าที่มากกว่าปกติในช่วงต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน และหลังจากวันหยุดยาว และลดระยะเวลารอ

คอยของลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ 

แนวทางที2่  

เมื่อมีการเพ่ิมเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลดกระบวนการขั้นตอนการท างานของธุรกรรมการ

ออกแคชเชียร์เช็คจาก 6 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน เพ่ือเป็นการลดความเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายส่งต่อหน้าที่ 

และท าให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

แนวทางที3่ 

การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ที่ยังไม่มีการเปิดใช้บริการ และน า 

Encoder Machine ที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเคาน์เตอร์ธุรกรรมการออกสมุดเช็คที่เปิดให้บริการใหม่ ซ่ึงแนวทางนี้

สามารถช่วยลดต้นทุนองค์กรในการซ้ืออุปกรณ์ใหม่ และยังช่วยในการน าทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการใช้แนวทางการแก้ปัญหาท้ังสามแนวทางควบคู่กันไปจะเป็นทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดส าหรับ

ในช่วงที่มีปริมาณลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการลดปัญหาระยะเวลาการรอคอย สามารถ

รองรับจ านวนธุรกรรมที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ และเป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์กรอีกทางหนึ่ง ซ่ึงผล

การวิเคราะห์หลังจากการปรับปรุงนั้นออกมาตามตารางที่ 25 และ 26  

จากการะบวนการด าเนินการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และได้

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

 

แนวทางที1่ 

การเพ่ิมเคาน์เตอร์ในการท าแคชเชียร์เช็ค และสมุดเช็ค เพ่ือให้มีพนักงานเพียงพอต่อการรองรับ

จ านวนลกูค้าท่ีมากกว่าปกติในชว่งต้นเดือน กลางเดือน สิ้นเดือน และหลังจากวนัหยุดยาว และลดระยะเวลารอ

คอยของลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ 

แนวทางที2่  



เมื่อมีการเพ่ิมเคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงลดกระบวนการขัน้ตอนการท างานของธุรกรรมการ

ออกแคชเชียร์เช็คจาก 6 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน เพ่ือเป็นการลดความเสียเวลาในการเคลื่อนยา้ยส่งต่อหน้าท่ี 

และท าให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

แนวทางที3่ 

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ที่ยังไม่มีการเปิดใช้บริการ และน า 

Encoder Machine ที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเคาน์เตอร์ธุรกรรมการออกสมุดเช็คท่ีเปิดให้บริการใหม่ ซ่ึงแนวทางนี้

สามารถช่วยลดต้นทนุองค์กรในการซ้ืออุปกรณ์ใหม่ และยังช่วยในการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่แล้วมาใช้ให้เต็ม

ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการใช้แนวทางการแก้ปัญหาทั้งสามแนวทางควบคู่กันไปจะเป็นทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดส าหรับ

ในช่วงที่มีปริมาณลูกค้าเข้ามาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการลดปัญหาระยะเวลาการรอคอย สามารถ

รองรับจ านวนธุรกรรมที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ และเป็นการช่วยลดต้นทุนขององค์กรอีกทางหนึ่ง ซ่ึงผล

การวิเคราะห์หลังจากการปรับปรุงนั้นออกมาตามตารางที่ 15 และ 16 

ตารางที1่5: Total Times ก่อน-หลังการปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

ตารางที1่6: Waiting Times ก่อน-หลังการปรับปรุง 



 

ข้อเสนอแนะทางการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากการศึกษาพบว่าการจัดระบบแถวคอยท่ีดีมีส่วนในการช่วยลดระยะเวลาและจ านวนผู้ใช้บริการใน

ธนาคาร ระบบบริการคือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าท่ีมาเข้ารับบริการ ซ่ึงสามารถท าให้องค์กรได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุด สามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหาไปปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ในอนาคต รวมไปถึงการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาใช้ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานภายในตัว

องค์กร มีการจัดสรรแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนัน้ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะ

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานต้องมคีวามเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีความมุ่งมัน่ในการให้บริการก็จะ

ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ทั้งนี้ผู้ท าการวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการ 

คือ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู ้ความช านาญที่หลากหลาย ร่วมกันคิดในการลด

ขั้นตอนการด าเนินงานและการให้บริการ เมื่อบุคลากรมีทักษะความสามารถที่หลากหลาย กจ็ะท าพนักงาน

สามารถท างานแทนกันได้ ในกรณีที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก หรือในกรณีในช่วงพักท าให้พนักงานไม่

เพียงพอ องค์กรสามารถเพ่ิมพนักงานเข้ามาช่วยกันปฏบิัติงานนัน้ๆแทนกนัได้ เพ่ือเป็นการช่วยระบายจ านวน

ลูกค้าและท าให้ระยะเวลาการรอคอยให้ลดลงได้ 
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