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บทคัดย่อ  

จากการวิเคราะห์ปัญหาของธนาคาร B สาขา BBB ทําให้ได้พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมทีั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน คือ ปัญหาด้าน
กระบวนการบริการและปัญหาด้านกระบวนการจัดเก็บเอกสาร เน่ืองจากปัญหาดา้นกระบวนการบริการที่เกิดขึ้นนั้นมคีวามซับซ้อนของ
กระบวนการทํางานและการจัดการระบบเอกสารท่ียังไม่มีประสิทธภิาพ จึงต้องมปีรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการบริการ
และปรับลดข้ันตอนที่ไม่เกิดคุณค่าลงเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน การสืบค้นข้อมูลเอกสาร
ภายในองค์กร รวมทั้งเพ่ิมขดีความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และช่วยลด
ปัญหาดา้นการส่ือสาร การจัดเก็บ การสูญหายของเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสาร และลดการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ ซึ่งปัญหาหลัก
ที่พบคือในช่วงเวลาที่มีปริมาณธุรกรรมเป็นจํานวนมากน้ันการรอคอยของแถวคิวเพ่ือเข้ารับบริการนานย่ิงขึ้น ส่งผลทําให้ลูกค้าเกิดความไม่
พึงพอใจ อาจเป็นผลทําให้ลูกค้าเปล่ียนใจไปใช้บริการสาขาอ่ืนหรือสถาบันการเงินอื่น วัตถุประสงค์ในการทํากรณีศึกษาคร้ังน้ี มีทัง้หมด 3 
วัตถุประสงค์ด้วยกัน คือ1. เพ่ือศึกษาและพัฒนากระบวนการให้บริการ เพ่ือสร้างความผูกพันของลูกค้าและพนักงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ในการเข้ามาใช้บริการ 2. เพ่ือแก้ไขให้การจัดการเอกสารมีความเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น ซ่ึงเปน็ไปตามมาตรฐานของระบบการจัดเก็บ
เอกสาร และช่วยให้สืบค้นอย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บการเอกสาร ลดการสูญหายของเอกสาร และการชํารุดเสียหาย 3.เพ่ือ
ช่วยองค์กรลดตน้ทุนในกระบวนการดําเนินงานและการจัดเก็บเอกสาร จากการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยทําการศึกษาเพ่ือทําการแก้ไขปัญหาตา่งๆ 
พบว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของกระบวนการแก้ปัญหาการบริการ คือ ระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลดลง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริการ สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ หลังจากที่มีการปรับตารางพักกลางวันของพนักงานแล้ว พนักงาน High 
Counter สามารถรับลูกค้าได้เพ่ิมข้ึน 7.87%  พบว่าทางเลือกที่ดทีีสุ่ด   

คือการนํามาระบบการสืบค้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทําทะเบียนดัชนีกําหนดตาํแหน่งเอกสาร และ Visual Control และสีการ
แยกหมวดหมู่และประเภทของเอกสาร จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้ังน้ี จากการรวมขั้นตอนในการจัดทําเอกสารทั้งหมด 
ดังน้ี โดยลดลงจากเดิมเฉลี่ย 50.64 นาทีเป็น 13.72 นาทีต่อการคน้หาหรือเฉล่ียสามารถลดเวลาในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมลูลงได้ 72.91 
เปอร์เซ็นต์ 
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คําสําคัญ: การเพ่ิมประสิทธิภาพ; กระบวนการให้บริการ; การลดตน้ทุน; ความผูกพันของลูกค้า  
 

1. บทนํา  

ธนาคารดําเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” (GrowingTogether) โดยมุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่าง

ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงแสดงถึงความใส่ใจและการให้ความสําคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น อีก

ทั้งวิสัยทัศน์ของธนาคารยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นการปรับพอร์ตสินเช่ือโดยรวมเพื่อเพ่ิมผลตอบแทนการเพิ่มเงิน

ฝากที่ไม่ใช่เงินฝากประจําและเพ่ิมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการทางธุรกิจให้แข็งแกร่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาธนาคารและบุคลากรเพ่ือผลักดันให้ธนาคาร เป็น Performance driven organization 

โดยในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคาร B สาขา BBB มีความมุ่งมั่นและมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องไปตาม

กรอบของแผนยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพ่ือก้าวสู่การเป็นธนาคารอันดับ 1 โดยเฉพาะส่วนแบ่งด้านกําไร และส่วนแบ่งการตลาดด้านสินเช่ือ

ที่การขยายตัวมากขึ้น และในปี 2557 ธนาคาร มีการปรับกระบวนการทํางาน โดยพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพในกระบวนการให้บริการ ทั้งใน

ด้านการอนุมัติสินเช่ือที่มีความรวดเร็ว ในขณะเดียวกันมีก็มีการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน บริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือความสําเร็จในการเป็นธนาคารชั้นนํา และได้ผลสําเร็จของงาน โดยที่ทรัพยากรบุคคลในองค์กร

มีความสุข 

ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย มีอัตราการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน โดยส่วนใหญ่เน้นการแข่งขันการผลิตภัณฑ์บริการ 

ภาพลักษณ์ของสาขา ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการและเลือกใช้บริการต่างๆของธนาคาร นอกจากนี้ยังมีเรื่องความ

ผูกพันกับธนาคารและพนักงาน เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ลูกค้าไว้วางใจ สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในปัจจุบัน แต่ละธนาคารมุ่งเน้นที่การ

บริการที่ดีที่สุด เพ่ือให้บริการเหนือความคาดหมาย เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซ่ึงแต่ละธนาคารมีผลิตภัณฑ์ใน

ลักษณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ที่สวยงามของสาขาเพ่ือความประทับใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซ่ึงมีการแข่งขันกันรุนแรง และจะเพ่ิมมาก

ขึ้นในอนาคต 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคิวและระบบการสืบค้น กรณีศึกษาธนาคาร B สาขา BBB ” ผู้ศึกษาได้

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และทบทวนองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาดังน้ี 
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นันทิพร ดิษฐศรีพร (2554) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การศึกษาปัญหาและปรับปรุงระบบคิวลูกค้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริการ กรณีศึกษาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสํานักงานใหญ่ งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการจัดระบบคิว

ของงานขึ้น ทะเบียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและศึกษาลําดับข้ัน ตอนการทํางานที่ทําให้เกิด Bottle Neck ของกระบวนการ

ทํางานของงานทะเบียนพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของลูกค้าที่มาใช้บริการ เครื่องมือที่เลือกใช้คือผัง

ก้างปลาและแผนภูมิพาเรโต โดยทําการศึกษาและทําความเข้าใจวิธีการทํางาน โดยนําทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่จะนํามาใช้ปรับปรุง เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพให้กับการบริการ โดยใช้หลักการจัดการระบบแถวคอย และการจําลองสถานการณ์ โดยใช้โปรแกรม Awesim 3.0 ทําการ

ประมวลผลของการทํางานเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ก่อนการนําไปปรับปรุงใช้จริง ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการรอ

คอยของลูกค้าได้จริงและการบริการมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 จิรัชยา นครชัย (2553) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์ออมทรัพย์

การส่ือสารแห่งประเทศไทย จํากัด งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสืบค้นในองค์กร เพื่อลดทรัพยากรและการ

ส้ินเปลืองกระดาษ โดยทฤษฎีที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยคือ การนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จะช่วยลดความซับซ้อนขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวทําให้สะดวกในการทํางานมากย่ิงขึ้น และทําให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็นระบบระเบียบมาก

ยิ่งขึ้น 

ทิพวรรณ เอ้ือใหม่สกุล ( 2553 ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษา : ธนาคาร A 

สาขา AAA งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาทั้งหมด 4 เรื่อง ดังน้ี1) การเปิดช่องบริการให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการลูกค้าของธนาคาร A สาขา AAA 2) การศึกษากระบวนการขั้นตอนการทํางานเพื่อลดข้ันตอนการทํางานที่ไม่จําเป็นออก เพ่ือให้

การบริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น 3) การจัดคิวลูกค้า 4) จัดงานกลุ่มเอกสาร โดยทฤษฎีที่นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ระบบแถวการรอคอย 

(Queuing System)และการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis เป็นแนวคิดให้ความสําคัญของการจัดกลุ่มงานเอกสาร เรียงลําดับความสําคัญ

ตามการใช้งาน จากผลการศึกษาพบว่าสามารถรองรับลูกค้าได้เพิ่มมากข้ึน ระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลดลง และพนักงานสามารถลด

ระยะเวลาการเดินไปหยิบเอกสารได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

รสสุคนธ์ ปิ่นทอง ( 2554 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน งานวิจัยฉบับน้ีวัตถุประสงค์

เพ่ือสนับสนุนการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและโครงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนําทฤษฎีแบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Data 

Model)และระบบการจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management System: DBMS)มาใช้ในการศึกษาวิจัย ผลการศึกษาพบว่า มี

ความถูกต้องและรวดเร็ว โครงงานนี้จะเป็นการพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปเว็บแอพพิเคช่ัน เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน พัฒนาขึ้น มา โดยนํา

โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรม asp.net เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือ ช่วยจัดการโปรแกรมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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กรรณิการ์ อ่วมเกิด ( 2555 ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

กรณีศึกษา บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรอคอยของ

ลูกค้าในการทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการถ่ายโอนลูกค้าจาก High Counter ไปสู่ Low Counter ในการ

ลดกระบวนการทํางาน นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และจะนําไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในส่วนของต้นทุนและคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย 

โดยนําทฤษฎีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบแถวคอย Ecker and Kupferschmid (1998) และการจําลองสถานการณ์ (Simulation) ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาพบว่า จํานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยลดลง และเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการทํางานของพนักงานเพิ่มมากขึ้นและสามารถรองรับ

บริการลูกค้าที่เข้ามาได้ในปริมาณที่เพ่ิมข้ึน 

3. การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหา 

3.1 ปัญหาที่ 1 กระบวนการให้บริการ คือ การบริการที่ล่าช้า ทําให้ลูกค้าเกิดระยะเวลารอคอย ทําให้ส่งผลต่อคะแนนความ

พึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา อาจส่งผลให้ลูกค้าเปล่ียนใจไปใช้บริการธนาคารอื่นหรือสาขาอ่ืน โดยผู้ศึกษามีวิธีดําเนินการ

ดังต่อไปน้ี  

 ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการขั้นตอนการศึกษา โดยใช้การจําลองสถานการณ์ (Simulation) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ใช้

สร้างแบบจําลอง ข้อมูลจากธนาคารทั้งหมด 3 สถานการณ์ประกอบด้วย 

 การจําลองสถานการณ์ที่ 1 มีการเปรียบทั้งหมด 3 สถานการณ์ ผลการศึกษา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เวลาลูกค้าอยู่ในระบบ (Total Time Average) ที่ตั้งแต่เข้ามาระบบจนออกจากระบบสถานการณ์ที่ 1  

 จากตารางที่ 1  ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดและปรับเปล่ียนตารางพักกลางวันของพนักงานให้มีความเหมาะสมหลีกเล่ียงการพักกลางวัน

ของพนักงานในช่วงเวลาที่มีลูกค้าจํานวนมาก คือเวลา 11.00 น. - 13.00 น. พบว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของการจําลองสถานการณ์ที่ 1 คือ

ทางเลือกที่ 1 สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลงได้ 7.68% หลังจากมีการปรับปรุงตารางการพักกลางวันของพนักงานใหม่ 

 การจําลองสถานการณ์ที่ 2 การจําลองสถานการณ์ มีผลการศึกษา ดังน้ี ดงัตารางที ่2 

สถานการณ์ท่ี 1 

เวลาลูกค้ารอคอย 

ก่อนปรับปรุง 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เวลาลูกค้ารอคอย 

หลังการปรับปรงุ 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เปอร์เซ็นต์ท่ีลดลงหลังจาก

มีปรับปรุงเพ่ือรอรับบรกิาร 

( เปอร์เซ็นต์ ) 

ทางเลือกท่ี 1 9.3338 8.5982 7.87 

ทางเลือกท่ี 2 9.3338 8.9897 3.68 

ทางเลือกท่ี 3 9.3338 8.8623 5.05 
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สถานการณ์ท่ี 2 

เวลาลูกค้ารอคอย 

ก่อนปรับปรุง 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เวลาลูกค้ารอคอย 

หลังการปรับปรงุ 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เปอร์เซ็นต์ท่ีลดลง

หลังจากมีปรับปรุงเพ่ือ

รอรับบรกิาร 

( เปอร์เซ็นต์ ) 

สรุปผลการศึกษา 9.6669 8.4529 12.55 

ตารางที่ 2 เวลาลูกค้าอยู่ในระบบ (Total Time Average) ที่ตั้งแต่เข้ามาระบบจนออกจากระบบสถานการณ์ที่ 2 

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดและปรับเปล่ียนตารางพักกลางวันของพนักงานให้มีความเหมาะสมหลีกเล่ียงการพัก

กลางวันของพนักงานในช่วงเวลาที่มีลูกค้าจํานวนมาก คือเวลา 11.00 น. - 13.00 น. สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลงได้ 

12.55% หลังจากมีการปรับปรุงตารางการพักกลางวันของพนักงานใหม่ 

 การจําลองสถานการณ์ท่ี 3 การจําลองสถานการณ์ มีผลการศึกษา ดังน้ี ดังตารางที่ 3 

สถานการณ์ท่ี 3 

เวลาลูกค้ารอคอย 

ก่อนปรับปรุง 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เวลาลูกค้ารอคอย 

หลังการปรับปรงุ 

เพ่ือรอรับบริการ (นาที) 

เปอร์เซ็นต์ท่ีลดลง

หลังจากมีปรับปรุงเพ่ือ

รอรับบรกิาร 

( เปอร์เซ็นต์ ) 

สรุปผลการศึกษา 10.5797 9.1020 13.96 

ตารางที่ 3 เวลาลูกค้าอยู่ในระบบ (Total Time Average) ที่ตั้งแต่เข้ามาระบบจนออกจากระบบสถานการณ์ที่ 3 

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยได้ทําการกําหนดและปรับเปล่ียนตารางพักกลางวันของพนักงานให้มีความเหมาะสมหลีกเล่ียงการพัก

กลางวันของพนักงานในช่วงเวลาที่มีลูกค้าจํานวนมาก คือเวลา 11.00 น. - 13.00 น. สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลงได้ 

13.96%  หลังจากมีการปรับปรุงตารางการพักกลางวันของพนักงานใหม่ 

 3.2 ปัญหาที่ 2 ระบบการสืบค้นเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ไม่มีการเอกประเภทของเอกสารท้ังหมดว่ามีกลุ่ม

งานใดบ้าง โดยมีการวางปะปนกัน ทําให้ไม่ทราบว่ามีเอกสารกี่กลุ่มงาน โดยใช้เวลาสืบค้นก่อนนําเอกสารส่งถึงมือลูกค้าทั้งหมดเป็นเวลา 45 

นาที ถึง 1 ช่ัวโมง ไม่มีการกําหนดให้จัดทาํรหัสกํากับ แฟ้ม กล่อง เอกสาร ตู้ ล้ินชัก ช้ัน ช่อง เพ่ือนําไปจัดทําทะเบียนดัชนีการค้นหาเอกสาร 

เพ่ือให้สามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว ภายในเวลาที่กําหนด ดังภาพที่ 1 โดยผู้ศึกษามีวิธีดําเนินการดังต่อไปนี้  

 ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการขั้นตอนการศึกษา โดยใช้การกําหนดช่ือ หมายเลข หรือตัวอักษร กํากับสถานที่ ห้อง ตู้ ช้ัน 

ช่อง เพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ ตําแหน่ง ที่จัดเก็บเอกสาร จัดทําดัชนี ทะเบียนเอกสาร เพื่อสะดวกในการค้นหา หลักเกณฑ์ในการกําหนดช่ือ 

หมายเลข หรือตัวอักษร มีหลักเกณฑ์กําหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบก่อนการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 รูปแบบการใช้รหัสในการตดิกล่องเอกสาร 
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จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าภายหลังจัดทําทะเบียนดัชนีกําหนดตําแหน่งเอกสาร และ Visual Control และการกําหนดตัวเลข

และตัวอักษรในการตั้งทะเบียนดัชนีกําหนดตําแหน่งเอกสาร พบว่าระยะเวลาในการสืบค้นเอกสารลดลงจากเดิมเฉล่ีย 50.64 นาทีเป็น 

13.72 นาทีต่อการค้นหาหรือเฉล่ียสามารถลดเวลาในการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลลงได้ 72.91 เปอร์เซ็นต์ โดยการเปรียบเทียบกันระหว่าง

ระบบการทํางานแบบเดมิกับการทํางานระบบใหม่จํานวน 25 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบกันระหว่างระบบการทํางานแบบเดิมกับการทํางานระบบใหมจํ่านวน 25 ครั้ง 

 

3.2 ปัญหาที่ 3 กระบวนการทํารายการที่ซํ้าซ้อน คือ ข้ันตอนการธุรกรรมถอนเงินสด ในกระบวนการทํารายการที่ต้องมีการ

ตรวจสอบลายมือช่ือของลูกค้า ที่เครื่องจํานวนจํากัดและนอกจากน้ียังมีขั้นตอนในการใช้อํานาจในการถอน ซึ่งอํานาจของเจ้าหน้าที่บริการ

ลูกค้าถอนเงินได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต้องให้ผู้มีอํานาจสูงกว่ามาใช้อํานาจในการ Overide  

ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยทําการ Scan การ์ดลายมือช่ือของลูกค้าสาขาลงระบบทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเก่าของสาขา 

พนักงานสามารถทํารายการได้ เรียกดูตัวอย่างลายมือช่ือ ผ่าน ปุ่ม Signature ในระบบได้ 
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ภาพที่ 5 เปรียบเทียบกันระหว่างระบบการทํางานแบบเดิมกับการทํางานระบบใหมจํ่านวน 10 ครั้ง 

 จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าภายหลังจัดทําการ Scan ลายมือช่ือของลูกค้าจัดเก็บลงระบบ สร้างกรอบเวลาเพ่ือจับเวลาจริงจาก

การทําธุรกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ในการทําธุรกรรม ในการลดข้ันตอนในการทํารายการของพนักงาน พบว่าเวลาการในการทําธุรกรรม 

ลดลงจากเดิมเฉล่ีย 9.20 นาทีเป็น 3.10 นาทีต่อการทําธุรกรรม 1 รายการ สามารถลดเวลาในการทําธุรกรรมลดลงไปได้ร้อยละ 61.10% 

4. สรุปผล 

 ปัญหาที่ 1 กระบวนการให้บริการ  

 การแก้ไขปัญหา จากการจําลองสถานการณ์ ทางเลือกที่ดีที่สุดของการจําลองสถานการณ์ที่ 1 คือทางเลือกที่ 1 จากการเปรียบ

สถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ จากการทําการวิเคราะห์และศึกษาของผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

• สามารถลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าลงได้ 7.68% หลังจากมีการปรับปรุงตารางการพักกลางวันของพนักงานใหม่ 

• ผู้ปฏิบัติงานปรับตารางการพักกลางวันของพนักงานและสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าได้มากข้ึน  

• ลูกค้ามีความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการของธนาคารมากข้ึน 

• สามารถขยายฐานลูกค้าโดยการบอกต่อของลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บริการภายในสาขาได้ 

 ปัญหาที่ 2 ระบบการสืบค้นเอกสาร 

 การแก้ไขปัญหาโดยการจัดทําทะเบียนดัชนีกําหนดตําแหน่งเอกสาร และ Visual Controlและกําหนดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

จากการทําการวิเคราะห์และศึกษาของผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังน้ี 

• ระยะเวลาในการสืบค้นเอกสารลดลงจากเดิมเฉล่ีย 50.64 นาทีเป็น 13.72 นาที 
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• ผลจากการวิเคราะห์จากการศึกษาลดลงได้ 72.91 เปอร์เซ็นต์ โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างระบบการทํางานแบบเดิมกับการ

ทํางานระบบใหม่จํานวน 25 ครั้ง 

• เอกสารมีความเป็นระบบมากย่ิงขึ้น ลดระยะเวลาในการสืบค้น ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บเอกสาร 

• ลดการชํารุด สูญหายของเอกสารที่จัดเก็บ และเพิ่มพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารมากย่ิงขึ้น 

ปัญหาที่ 3 ระบบการทํางานที่ซํ้าซ้อน 

 การแก้ไขปัญหา สร้างกรอบเวลาเพื่อจับเวลาจริงจากการทําธุรกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห์ในการทําธุรกรรม ในการลดข้ันตอนใน

การทํารายการของพนักงาน จากการทําการวิเคราะห์และศึกษาของผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

• ระยะเวลาการในการทําธุรกรรม ลดลงจากเดิมเฉล่ีย 9.20 นาทีเป็น 3.10 นาทีต่อการทําธุรกรรม 1 รายการ 

• ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาสามารถลดเวลาในการทําธุรกรรมลดลงไปได้ร้อยละ 61.10% โดยการเปรียบเทียบกันระหว่าง

ระบบการทํางานแบบเดิมกับการทํางานระบบใหม่จํานวน 10 ครั้ง 

• ลดการใช้งานเคร่ืองตรวจสอบลายช่ือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการสึกหรอลงได้ 

• การทํางานของพนักงานสะดวกในการทํางานมากยิ่งข้ึน ทั้งสาขาและสาขาอ่ืนๆเน่ืองจากระบบสามารถเห็นลายช่ือของลูกค้าจาก

ระบบได้ทันที  

• มีความชัดเจนในการตรวจสอบลายมือช่ือของลูกค้าก่อนพนักงานทําธุรกรรม 

เอกสารอ้างอิง  

 กรรณิการ์ อ่วมเกิด 2555 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ กรณีศึกษา บริษัท 

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 จิรัชยา นครชัย. 2553 ระบบการจัดการเอกสาร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 ทิพวรรณ เอื้อใหม่สกุล 2553 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า กรณีศึกษาธนาคาร A สาขา AAA การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 นันทิพร ดิษฐศรีพร 2554 การศึกษาปัญหาและปรับปรุงระบบคิวลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ กรณีศึกษา หอการค้า

ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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 ผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ 2554. ถอดรหัสโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. ครั้งที่พิมพ์ 1 กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ บริษัท ไอทีแอล เท

รด มีเดีย จํากัด 

 รสสุคนธ์ ปิ่นทอง 2554 ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัยและโครงงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

 วรวรรณ ศิลมัฐ 2555 การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาภาษีอากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา [ ออนไลน์ ] เข้าถึงได้จาก www.bcnsp.ac.th/2011/admin/att/25-07-

2013fish.doc 

 

 


